


 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/10721053                        วันท่ี  15  ธันวาคม  2553 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553  ณ ห้องประชุม  
ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายหลังการประชุมฯ  สํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี     
  ด้านกฎหมาย 

วาระที่ 2 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาที่เก่ียวกับการปรับบัญชเีงินเดือน ค่าจ้าง และ 
ค่าตอบแทนรายเดือนของบคุลากรภาครัฐ และบัญชคี่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เป็นการ 
ปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตํารวจ ข้าราชการรัฐสภาฝา่ยการเมือง และบัญชีอัตรา
ตําแหน่งและเงินเดือน ข้าราชการการเมือง ท้ายพระราชกฤษฎีกาปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ปรับเพ่ิม ร้อยละ 5 เท่ากันทุกอัตรา)  

2. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ....  
เป็นการปรับบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการตามที่กําหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงฯ ท้าย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังน้ี  
 

ตําแหน่ง การปรับบัญช ี การได้รับเงินเดือน/เงินประจําตําแหน่ง 
ท่ีปรับใหม่ 

ประเภทบริหาร 
(ระดับต้น/ระดับสูง)  

 
ปรับข้ันตํ่า ร้อยละ 5 
ปรับข้ันสูง ร้อยละ 5 

 
ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม 
ร้อยละ 5 

ประเภทอํานวยการ 
(ระดับต้น/ระดับสูง) 

 
ปรับข้ันตํ่า ร้อยละ 5 
ปรับข้ันสูง ร้อยละ 7 

 
ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม 
ร้อยละ 5 

ประเภทวิชาการ 
ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ 
ระดับเชี่ยวชาญ 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

 
ปรับข้ันตํ่า ร้อยละ 5 
ปรับข้ันสูง ร้อยละ 5 

 
ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม 
ร้อยละ 5 

ระดับชํานาญการ 
ระดับปฏิบัติการ 

ปรับข้ันตํ่า ร้อยละ 5 
ปรับข้ันสูง ร้อยละ 10 

ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม 
ร้อยละ 5 

ประเภทท่ัวไป 
ระดับทักษะพิเศษ 
ระดับอาวุโส 
ระดับชํานาญงาน 

 
ปรับข้ันตํ่า ร้อยละ 0 
ปรับข้ันสูง ร้อยละ 5 

 
ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม 
ร้อยละ 5 

ระดับปฏิบัติงาน  ปรับข้ันตํ่า ร้อยละ 5 
ปรับข้ันสูง ร้อยละ 5 

ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม 
ร้อยละ 5 

/3. ร่าง... 
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3. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหารและทหารกองประจําการ  
และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... เป็นการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหาร ทหารกอง
ประจําการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ปรับเพ่ิมร้อยละ 5 เทา่กันทุกอัตรา) 

4. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เป็นการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ปรับเพ่ิมร้อยละ 5 เท่ากันทุกอัตรา) 

5. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดาโต๊ะยุติธรรม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เป็นการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดาโต๊ะยุติธรรม ท้ายพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ปรับเพ่ิมร้อยละ 5 เทา่กันทุกอัตรา) 

6. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ พ.ศ. .... เป็นการปรับ 
บัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
อัยการ พ.ศ. 2551 (ปรับเพ่ิมร้อยละ 5 เท่ากันทุกอัตรา) 

7. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการปรับบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งและ 
เงินเพ่ิมของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิก  สภาผู้แทนราษฎร ตามบัญชีทา้ยพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่ง 
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. 2535  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ปรับเพ่ิมมากว่าร้อยละ 5 (เพ่ิม 14.7 – 14.9))  

8. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกต้ัง ประธานผู้ตรวจการแผน่ดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... เป็นการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกต้ัง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาํตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญฯ (ปรับเพ่ิมร้อยละ 5 เท่ากันทุกอัตรา) โดยร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีจะต้อง
ดําเนินการเพ่ือให้มีผลใช้บังคบัภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกต้ัง 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...มีผลใช้บังคบั (ขณะนี ้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา) 

9. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. .... เป็นการ 
ปรับบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของตุลาการศาลปกครอง ท้ายพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้ปรับบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553  
(ปรับเพ่ิมร้อยละ 5 เท่ากันทกุอัตรา) 
 
 

/10. บัญชี... 
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10. บัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นบัญชี  
4 ท้ายร่าง  พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และ
อนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการเมื่อ 
วันที่ 8 ธันวาคม 2552 และสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรอนําขึ้น 
ทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมกับร่างพระราชบัญญัติตามข้อ 8 (ปรับเพ่ิมร้อยละ 5 เท่ากันทกุอัตรา) 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   สํานักบริหารกลาง 

วาระที่ 6 เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 

(องคการมหาชน) พ.ศ. .... 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ  และให้ส่งสาํนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ 
สํานักงบประมาณ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  สําหรับการดําเนินการจัดต้ัง 
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นองค์การมหาชน ให้ดําเนินการตามข้ันตอนการจัดต้ังองค์การมหาชน  
ตามหนังสือของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 15 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วาระที่ 11 เรือ่ง โครงการอาสาสมัครที่ปรกึษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี้) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการและแนวทางการดําเนินการโครงการอาสาสมัครที่ปรกึษาทางการ
เงินครัวเรือน  (หมอหน้ี) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ    
  สาระสาํคญัของโครงการ 
   1. วัตถุประสงค์  
       1.1  เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครในการทาํหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ 
แนะนําให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการทางการเงิน การจัดทําบัญชีครัวเรือนของครอบครัว 
                1.2 เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครในการทําหน้าที่เป็นคนกลางในการสื่อสาร 
ข้อมูลข่าวสาร และเอ้ืออํานวยให้ประชาชนในระบบเศรษฐกิจฐานราก 
       1.3 เพ่ือเป็นกลไกในการฟ้ืนฟูและเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการออม  
                      2. บทบาทหน้าที่หลักของอาสาสมัครทีป่รึกษาทางการเงินครัวเรือน 
       2.1 ใหค้ําปรึกษาแนะนํารวมถึงช่วยวางแผนในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินและปัญหาหน้ี
นอกระบบของคนในชุมชน    
                                   2.2 เป็นสื่อกลางการเช่ือมโยงแหล่งเงินทุนในชุมชน รวมถึงสถาบันการเงินให้กับ
ประชาชน 
    3. สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการ 
       3.1 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) มีเป้าหมายท่ีจะสร้าง
อาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหน้ี) จํานวน 26,000 ราย ในปี 2554  
       3.2 ธนาคารออมสิน มีเป้าหมายที่จะสร้างอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน  
(หมอหน้ี) จํานวน 62,000 ราย ในปี 2554   
    4. แนวทางในการดําเนินงาน 
       4.1 สถาบนัการเงินเฉพาะกิจทําการคัดเลือกอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน 
(หมอหน้ี) จากกลุ่มที่มศีักยภาพที่จะเป็นหมอหน้ี 
       4.2 ให้การฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานในเรื่องความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการ
ดํารงชีวิตในสภาพเศรษฐกิจ สังคมปัจจุบัน และความรู้เฉพาะด้าน  
 

/4.3 
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        4.3 ให้มีการกํากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการทําหน้าที่ของอาสาสมัครที่
ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหน้ี) และให้ธนาคารรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้จากการทําหน้าทีข่องหมอหน้ีเป็น
ประจําเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ือง  
                    หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   คือ   สํานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

  ด้านเศรษฐกิจ 
วาระที่ 12 เรือ่ง การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 
สาระสาํคญั  คณะรัฐมนตรอีนุมัติและรับทราบตามที่คณะกรรมการอํานวยการกํากับติดตาม 

การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง (คปอล.) เสนอทั้ง 2 ข้อ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จํานวน 924.2759 ล้านบาท  
โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  จากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิ
หรือจําเป็น  และให้สํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เพ่ือให้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งโดยตรง
ต่อไป 
  2. รับทราบการทบทวนประเด็นเก่ียวกับหลักเกณฑ์การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
ของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ คปอล.  ซึ่งที่ประชุม คปอล. ในคราว 
ประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553  เห็นว่าการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ/กิจกรรม   
ควรจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ไม่เกินสิ้นปีงบประมาณ
น้ัน ๆ  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วาระที่ 15  เรือ่ง  การขายทีดิ่นราชพสัดุให้กับสหกรณ์การเช่าที่ดินคลองโยง จํากัด  
จังหวัดนครปฐม) 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีอนุมัติให้โอนกรรมสิทธ์ิขายท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน 
ที่ นฐ. 113 โฉนดเลขท่ี 9112 ตําบลคลองโยง อําเภอนครชัยศรี และ นฐ. 114 โฉนดเลขท่ี 9395  ตําบล 
ลานตากฟ้า อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามเน้ือที่ที่ระบุในโฉนดให้กับสหกรณ์การเช่าที่ดินคลองโยง จํากัด 
จังหวัดนครปฐม ในราคา 6,908,500 บาท โดยสหกรณ์การเช่าที่ดินคลองโยง จํากัด จังหวัดนครปฐม จะต้องยึดถือ 
ตามหลักเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับในการห้ามมิให้นําไปจําหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลอ่ืน เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่ 
ทายาทหรือผู้มสีิทธิรับมรดกของสมาชิกเพ่ือประโยชน์ในการประกอบอาชีพอย่างแท้จริงและรักษาไว้ซึง่สมบัติของ
แผ่นดินต่อไป พร้อมทั้งเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุ
ดังกล่าว ตลอดจนอากรแสตมป์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดแทน
กระทรวงการคลังทั้งสิ้น ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

  ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 25 เรือ่ง  ขออนุมัติการจัดทําพิธสีารแก้ไขความตกลง (Protocol to  

Amend the Agreement) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านประมง ระหว่างไทย – นอร์เวย์  
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอดังน้ี  
  1. อนุมัติให้จัดทําพิธีสารแก้ไขความตกลง  (Protocol to Amend the Agreement)  
ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านประมง ระหว่างสํานักงานความร่วมมือในการพัฒนาแห่งราชอาณาจักร 
นอร์เวย์และกรมประมงแห่งราชอาณาจักรไทย ตามร่างที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ   
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   2. อนุมัติในหลกัการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีการแก้ไขร่างพิธีสารในประเด็นที่ไม่ใช่ 
หลักการสําคญั  ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกระทรวงการต่างประเทศ   
  3. อนุมัติให้อธบิดีกรมประมงเป็นผู้ลงนามพิธีสารฯ  
  4. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดทาํหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power) ให ้
อธิบดีกรมประมงในการลงนามพิธีสารฯ  
   ข้อเท็จจริง  
  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงร่วมกับหน่วยงาน Norwegian Agency for 
Development Cooperation (Norad) แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์  ได้ดําเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือทาง
วิชาการไทย-นอร์เวย์ โครงการ Post – Tsunami Assessment of the Living Marine Resources and 
Development of a Strategic Plan of Sustainable Marine Fish farming โดยมีการลงนามความตกลงร่วมกัน
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนึามิ ทั้งน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เห็นว่า  การพัฒนาด้านวิชาการจะสามารถให้ประโยชน์แก่ชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของไทย   
และโครงการฯ ได้สิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคม  2549   
   2. หลังจากโครงการความร่วมมือดังกล่าวสิ้นสุดลง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ Norad  
แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์เห็นว่า  โครงการฯ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างย่ิง  และทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์จาก
ความร่วมมือทางวิชาการ  จึงเห็นควรดําเนินโครงการต่อในระยะที่ 2 เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการประมงของไทย  จึงได้ลงนามความตกลงดําเนินโครงการ Development of 
Marine and Assessment of Fisheries Resource in Andaman Sea, Thailand ในเดือนสิงหาคม 2550 ซึ่งมี
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 ปี (2549 – 2552) และสิ้นสดุโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม  2552 ทั้งน้ี ประเทศไทย
ได้รับการพัฒนาวิชาการทั้งด้านการประมงทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  โดยเฉพาะอย่างย่ิงประสบความสําเร็จ 
ในการเลี้ยงปลาช่อนทะเลในกระชังขนาดใหญ่  โดยใช้เทคโนโลยีจากนอร์เวย์  
  3. ผลการดําเนินความร่วมมือที่ผ่านมากรมประมงเห็นว่า  เทคนิคการเลีย้งปลาในกระชัง  
ขนาดใหญ่ควรมีการปรับปรุง  เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืนและเผยแพร่เทคโนโลยีให้เกษตรกรนําไปใช้ได้  
ดังน้ัน จึงเสนอโครงการ Development of Aquaculture and Governance for a Sustainable Utilization 
of Thai sea water 2010 – 2014 เพ่ือเป็นการขยายความตกลงของโครงการระยะที่ 2 เป็นระยะเวลา 2 ปี  
(2553 - 2554) และรองรับกิจกรรมใหม่ที่จะดําเนินการเพ่ิมเติมในปี 2553 - 2557 ให้ฝา่ยนอร์เวย์พิจารณา   
ซึ่ง Norad ยินดีสนับสนุนโครงการฯ และจะจัดทาํความตกลงร่วมกัน   
  4. ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า  ความร่วมมือดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ด้านประมง รวมทั้งส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน  จึงเห็นควรจัดทําพิธีสารแก้ไขความตกลงฯ โดยมีสาระสําคัญคือ Norad จะให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และการบริหารจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลมาปรับใช้ในประเทศไทย  อีกทั้ง
สนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการฯ ภายหลังจากที่มีการลงนามความตกลงร่วมกันแล้ว  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 เรื่องทีค่ณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเปน็ข้อมูล 
 วาระที่ 27 เรือ่ง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครัง้ที่ 13 
   สาระสาํคญั  คอื  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553  
ครั้งที่ 13  ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2553  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สรุปได้ดังน้ี  
   สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
 

/ปัจจุบัน 
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  ปัจจุบันมีสถานการณ์นํ้าท่วมขัง 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม 
2553 เกิดฝนตกหนักต่อเน่ือง วัดปริมาณฝนสะสม 3 วัน (4-6 ธ.ค.53) ที่ อําเภอเกาะสมุย ดอนสัก.คีรีรฐันิคม  
ได้ดังน้ี 165.8 ,119.0 ,111.0 ตามลําดับ ทําให้เกิดนํ้าท่วมขังพ้ืนที่ลุ่มตํ่าริมแม่นํ้าตาปี 3 อําเภอ ดังน้ี อําเภอ 
เคียนซา พุนพิน และเมือง คาดว่าจะเข้าสู่ปกติภายในวันน้ี  (13 ธ.ค.53) 
  สถานการณ์นํ้า 
 1. สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ (13 ธันวาคม 2553) มีปริมาณนํ้า
ทั้งหมด 54,447 ล้านลกูบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด 
ลดลงจากสัปดาห์ก่อน (55,021 ล้านลูกบาศก์เมตร) จํานวน 574 ล้านลกูบาศก์เมตร (ปริมาณนํ้าใช้การได้ 30,606 
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่าง)  
 2. สภาพนํ้าท่า  ปริมาณนํ้าในลํานํ้าปิง วัง ยม น่าน ชี และมลู ตามสถานีสํารวจปริมาณนํ้าทา่ 
กรมชลประทาน พบว่ามีปรมิาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ  ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์  
395 ลบ.ม./วินาที (เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวาน15 ลบ.ม./วินาที)  ปริมาณนํ้าไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท 45 ลบ.ม./
วินาที (เท่ากับเมื่อวาน)  รับนํ้าเข้าระบบส่งนํ้าทุ่งฝั่งตะวันออก 112 ลบ.ม./วินาที (เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวาน 12 ลบ.ม./วินาที) 
 และรับนํ้าเข้าระบบส่งนํ้าทุ่งฝั่งตะวันตก 179 ลบ.ม./วินาที (เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวาน 8 ลบ.ม./วินาที) ปริมาณนํ้าไหลผ่าน
เขื่อนพระรามหก 5 ลบ.ม./วินาที (เท่ากับเมื่อวาน) 
 การช่วยเหลือด้านการเกษตร 
 1. แจ้งเตือน ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2553 จาํนวน  
5 ฉบับ คาดการณ์พ้ืนที่นํ้าท่วมและดินถลม่ ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2553 จํานวน 1 ฉบับ 
 2. สนับสนุนเครื่องสูบนํ้าเคลื่อนที่ จํานวน 277 เครื่อง ในพ้ืนที่ 22 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ  
1 จังหวัด จํานวน 1 เครื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด จํานวน 4 เครื่อง ภาคกลาง 10 จังหวัด 145 เครื่อง  
ภาคตะวันออก 1 จังหวัด จํานวน 2 เครื่อง ภาคใต้ 8 จังหวัด จํานวน 125 เครื่อง 
 3. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จํานวน 3,043,105 กิโลกรมั  แร่ธาตุและเวชภัณฑ์ 6,834 ชุด  
และดูแลสุขภาพสัตว์ 613,881 ตัว  
 ผลกระทบด้านการเกษตร 
  ด้านพืช  
  ช่วงภัยวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 9 ธันวาคม 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค.53) จังหวัดประสบภัย  
จํานวน 74 จังหวัด  พ้ืนที่ประสบภัย 11.26 ล้านไร่ สํารวจแล้ว พบว่า เป็นพ้ืนที่เสียหายสิ้นเชิง (ณ วันที่ 9 ธ.ค. 53)  
จํานวน 5.15 ล้านไร่ คิดเป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 11,790.93 ล้านบาท กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดําเนินการตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 53 โดยขออนุมัติเงินงวดจากสํานักงบประมาณแล้ว 14 จังหวัด  เกษตรกร  
62,216 ราย พ้ืนที่เสยีหาย 677,491 ไร ่เป็นเงิน 1,528.95 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงบประมาณ 
 ด้านประมง แบ่งเป็นความเสียหายเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและเรือประมง 
ดังน้ี 
 1. พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  ช่วงภัยวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 3 ธันวาคม 2553  (ข้อมูล ณ วันที่  
3 ธ.ค. 53) จังหวัดประสบภัย จํานวน 55 จังหวัด เป็นพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 161,397 ไร่ และกระชังเลี้ยงสัตว์นํ้า  
130,229 ตารางเมตร เกษตรกร 94,328 ราย สํารวจแล้ว พบว่าพ้ืนที่เพาะเลี้ยงเสียหายแล้ว (ณ วันที ่3 ธ.ค. 53) 
จํานวน 125,612 ไร ่และ 130,059 ตารางเมตร กรมประมง ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
2 พ.ย. 53 โดยขออนุมัติเงินงวดจากสํานักงบประมาณแล้ว 5 จังหวัด เกษตรกร 5,824 ราย พ้ืนที่เพาะเลี้ยง 
สัตว์นํ้าเสียหาย 4,852 ไร่ คดิเป็นเงินช่วยเหลือ 15,324,144 บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงบประมาณ 
  2. เรือประมง ช่วงระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที ่12 พ.ย. 53) 
ประสบภัยพิบัติทั้งสิ้น 10 จังหวัด จํานวน 1,096 ลํา แบ่งเป็น เรือประมงพานิช 67 ลํา เรือประมงพ้ืนบ้าน 1,029 ลํา 
 

/ด้าน 





ด้าน วาระ เร่ือง หน่วยงานเก่ียวข้อง
(เรื่องที่)

กฎหมาย 2 วาระท่ี 2 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาท่ีเก่ียวกับการปรับบัญชีเงินเดือน สํานักบริหารกลาง
ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ และบัญชีค่าตอบแทน

ของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

6 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

11 โครงการอาสาสมัครท่ีปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี้) สํานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชี

และถ่ายทอดเทคโนโลยี

เศรษฐกิจ 12 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15 การขายท่ีดินราชพัสดุให้กับสหกรณ์การเช่าท่ีดินคลองโยง จํากัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดนครปฐม)

ต่างประเทศ 25 ขออนุมัติการจัดทําพิธีสารแก้ไขความตกลง (Protocol to Amend กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
the Agreement) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านประมง 

 ระหว่างไทย – นอร์เวย์ 

ครม.รับทราบ 27 สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2553  ครั้งท่ี 31 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่งต้ัง 29 หัวข้อท่ี 1 การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิชกาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หัวข้อท่ี 2 การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตาม

พระราชบัญญัติ อ้อยและน้ําตาลทราย  พ.ศ. 2527 

หมายเหตุ การขับเคล่ือนการพัฒนางาน : กลุ่มประสานราชการ  ปี 53 - 54 มิติเชิงคุณภาพ

สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่  14  ธันวาคม  2553
เฉพาะวาระที่เก่ียวข้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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



รายละเอียด 
 
วันที่ 14  ธันวาคม  2553          
 
         วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี   นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ                   
นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี                                                                                                         
  จากนั้น รองศาสตราจารย์ปณธิาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมอืง ปฏิบัติหน้าที่โฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี  และนายมารุต   มัสยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   ไดแ้ถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี   
สรุปสาระสําคัญไดด้ังน้ี 
  กฎหมาย 
 1. เร่ือง  ร่างพระราชบัญญตัิส่งเสรมิการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... 
 2. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาที่เก่ียวกับการปรับบัญชีเงินเดอืน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดอืนของ 

บุคลากรภาครัฐ และบัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิ

 3. เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการผลติ ขาย นําหรือสั่งเข้ามาใน 
 ราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ พ.ศ. ....  

 4. เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎ 
   กระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 พ.ศ. ....  
 5. เร่ือง   ร่างพระราชบัญญตัิคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. ....  
 6. เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... 
 7.  เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับเบ้ียหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 8.  เร่ือง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ ขนาด และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ พ.ศ. .... 
 
 เศรษฐกิจ 
 9. เร่ือง  แหล่งเงินทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม ่
 10.   เร่ือง  เสนอขอมติคณะรฐัมนตรีเก่ียวกับการใช้งบประมาณเพ่ือจ่ายค่าชดเชยส่ิงปลูกสร้าง ผลอาสิน  
    และซือ้ทีด่ินในพ้ืนที่โครงการด่านศุลกากรบ้านประกอบส่วนขยาย ระยะที่ 2 
 11.  เร่ือง  โครงการอาสาสมัครท่ีปรกึษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี้) 
  12. เร่ือง  การให้ความชว่ยเหลอืเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 
  13. เร่ือง   การพิจารณากําหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่ํา ปี 2554  
  14. เร่ือง   โครงการสินเชือ่เพ่ือช่วยเหลอืผู้ประกอบอาชีพอสิระย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและ 
    วาตภัย  ปี 2553 
  15. เร่ือง   การขายที่ดินราชพัสดใุห้กับสหกรณ์การเช่าท่ีดินคลองโยง จํากัด จังหวัดนครปฐม 
 
 สังคม 
 16. เร่ือง  แผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2559  
 17. เร่ือง   ขอเพิกถอนพ้ืนที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารอีอกจากเขตอทุยานแห่งชาตดิอยสุเทพ-ปุย 
 18. เร่ือง   รายงานการดําเนินการให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากการชมุนุม 
   19. เร่ือง   สรุปรายงานการบริหารจัดการบริเวณพ้ืนท่ีจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเฉลิมพระ

    เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5  
    ธันวาคม 2553    ในส่วนกลาง 
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  ต่างประเทศ 
 20. เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการระดบัสูงไทย – มาเลเซีย คร้ังที่ 26  
 21. เร่ือง   การให้สตัยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อต้านการทุจริตของ 
   ประเทศไทย 
 22.   เร่ือง   ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน  ครั้งท่ี 17 และการประชุมอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง  

 (กระทรวงพาณิชย์)  
 23.  เร่ือง  การจัดทําความตกลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือท่ีครอบคลุมทุกด้านระหว่างราชอาณาจักร 

 ไทยกับสาธารณรัฐมลัดีฟส์ข้อเสนอของส่วนราชการ 
 24.  เร่ือง  รายงานผลการลงนามในบันทกึความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ 
   รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอซุเบกิสถานว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุท่ีออกฤทธ์ิ
   ตอ่จิตและประสาท และสารตั้งต้น  
  25.  เร่ือง   ขออนุมตัิการจัดทําพิธีสารแก้ไขความตกลง (Protocol to Amend the Agreement) ว่าด้วย 
    ความร่วมมือทางวิชาการด้านประมง ระหว่างไทย – นอร์เวย์  
 
 เรื่องทีค่ณะรฐัมนตรีรับทราบเพื่อเปน็ข้อมูล 
 26. เร่ือง   แผนการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554  
   27.  เร่ือง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งที ่13  
   28. เร่ือง    สรุปสถานการณ์อทุกภัย  ภัยหนาว  และการให้ความช่วยเหลอื (ขอ้มูล  ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2553)  
 
 แต่งต้ัง 
 29.  เร่ือง   แต่งตั้ง 
    1.   การแตง่ตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
     (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
    2.   การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญตัอิ้อยและ 
     นํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527  
    3.   มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ิมเตมิ 
    4. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตําแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการการเมือง และกรรมการ 
     ผู้ช่วยรัฐมนตรขีอลาออกจากตําแหน่ง และแต่งตั้งผู้ช่วยรฐัมนตรี  
   

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

กรุณาตรวจสอบมติคณะรฐัมนตรอีย่างเป็นทางการกับสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรอีกีคร้ังหน่ึง 
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 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญตัสิ่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....              
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้มเสนอ และให้ส่ง             
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาตอ่ไป โดยให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มรับความเห็นหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดคํานิยาม “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” “เขตอนุรักษ”์ “คณะกรรมการ” “พนักงานเจ้าหน้าที่” 
(ร่างมาตรา 3) 
  2. หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลแหง่ชาติ 
   2.1 กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาต ิ
โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ กรรมการจํานวน 16 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการจํานวนไม่เกิน 8 คน โดยให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นกรรมการและ             
เลขานุการ คณะกรรมการฯ มอีํานาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
ตอ่คณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็น ข้อเสนอแนะ และคําปรึกษา ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐเพ่ือให ้  
ดําเนินการสอดคลอ้งกับนโยบายและแผนฯ เสนอความเห็นตอ่คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณามีมตติามที่เห็นสมควรในกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแผนฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบในการออกกฎกระทรวงกําหนดพ้ืนที่ป่าชายเลนอนุรักษ ์
และพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ร่างมาตรา 5 – ร่างมาตรา 9) 
   2.2 กําหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ 
โดยให้มอีํานาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ การเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการเพ่ือการจัดทํานโยบาย
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาต ิฯลฯ (ร่างมาตรา 12) 
  3. หมวด 2 ชมุชนชายฝั่ง 
       กําหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลอืหรอืสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการ          
มีส่วนร่วมและสนับสนุนชมุชนในเขตพ้ืนทีช่ายฝั่งทะเล หรือเกาะ ในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การอนุรักษ ์การฟ้ืนฟู และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชมุชน การให้คําปรึกษาแก่ชมุชนใน          
การบริหารจัดการ ฯลฯ (ร่างมาตรา 13) 
  4. หมวด 3 การคุ้มครองทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
   4.1 กําหนดให้อธิบดีกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้ซึ่งอธิบดมีอบหมายมีอํานาจสั่งให้บุคคล          
ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระงับการกระทําดังกล่าวเป็นการชั่วคราวและแนวทาง         
ในการดําเนินการ ตลอดจนมอีํานาจแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น (ร่างมาตรา 14) 
   4.2 กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของ                 
คณะกรรมการฯ มอีํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดพ้ืนที่บริเวณหน่ึงบริเวณใดเป็นพ้ืนทีป่่าชายเลนอนรัุกษ์ เป็นพ้ืนท่ีคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ร่างมาตรา 15 – ร่างมาตรา 17) 
   4.3 กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอตอ่คณะรฐัมนตร ี
เพ่ือขออนุมัตใิช้มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเพ่ือควบคุมและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดข้ึนในกรณีที่
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอาจถูกทําลายหรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเข้าขั้นวิกฤติ รวมทั้งกําหนดหน่วยงานของรัฐ         
ท่ีจะเป็นผูด้ําเนินการตามมาตรการดังกล่าว (ร่างมาตรา 18) 
  5. หมวด 4 พนักงานเจ้าหนา้ที่ 
      กําหนดอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบิตการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตฉิบับน้ี โดยใหพ้นักงาน           
เจ้าหน้าท่ีมีอํานาจเข้าไปในสถานที่หรือตรวจค้นสถานที่หรือยานพาหนะเพ่ือตรวจสอบและควบคุม ยึดหรอือายัดทรพัย์สิน               
ท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําผดิ รวมทั้งสั่งให้บุคคลออกจากพ้ืนที่ป่าชายเลนอนุรักษ ์พ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฯลฯ 
(ร่างมาตรา 20 – ร่างมาตรา 22) 
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  6. หมวด 5 บทกําหนดโทษ 
       กําหนดบทกําหนดโทษกรณีไม่ปฏิบัตติามคําสั่งของอธิบดีหรอืผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายในการระงับการกระทํา         
ท่ี  ก่อให้เกิดความเสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามที่กําหนดในพ้ืนทีป่่าชายเลนอนรุักษ์ พ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ฯลฯ รวมท้ังกําหนดโทษสําหรับกรณีที่ผู้กระทําผดิเป็นนิติบุคคล โดยให้กรรมการผู้จัดการ หุน้ส่วนผู้จัดการ ผู้จดัการ หรือ
บุคคลซึ่งรับผดิชอบในการดําเนินงานของนิตบุิคคลนั้น ตอ้งรับโทษตามที่บัญญตัิไว้สําหรบัความผิดน้ัน ๆ ด้วย เว้นแตจ่ะพิสูจน์ได้ว่า
ตนมิได้มสี่วนร่วมในการกระทําความผิดน้ัน (ร่างมาตรา 23 – ร่างมาตรา 25) 
 
2. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาท่ีเกี่ยวกบัการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบคุลากรภาครฐั และบญัชี
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาที่เก่ียวกับการปรับบัญชีเงินเดอืน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน           
รายเดือนของบุคลากรภาครัฐ  รวม  9 ฉบับ  และบัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ             
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติเสนอ  ทั้งน้ี ในส่วนของร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ 
ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ใหม้ีผลใช้บังคับกับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งครั้งตอ่ไป  และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และให้ดําเนินการ
ตอ่ไปได้ โดย 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชนต์อบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชกิสภาผู้แทน
ราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เห็นควรใหส้ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาพร้อมกับร่างพระราช
กฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและ            
รองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ....             
ท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ 
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอตัราเงินเดอืนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน
กรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผูต้รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... เห็นควรให้สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการับความเห็นของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องไปพิจารณาด้วย และให้ดําเนินการตอ่ไปได้เมื่อร่างพระราชบัญญตัิเงินเดอืน           
เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตัง้
และกรรมการการเลือกตั้ง ฯ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับแล้ว 
  3. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอตัราเงินเดอืนของตลุาการศาลปกครอง พ.ศ. .... เห็นควรให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงเหตุผลของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเก่ียวกับกําหนดเวลาการปรับบัญชีให้สอดคล้องกับมต ิ
คณะรฐัมนตรีเมื่อวันที ่16 สิงหาคม 2553 
  4. บัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิเห็นควรให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของประธานกรรมการ 
กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัตหิลักการและ          
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอตัราเงินเดอืนของข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการปรับบัญชีอตัราเงินเดอืน
ของข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตํารวจ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง และบัญชีอตัราตําแหน่งและเงินเดือนข้าราชการการเมอืง 
ท้ายพระราชกฤษฎีกาปรับอตัราเงินเดอืนของข้าราชการ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ปรับเพ่ิม รอ้ยละ 5 เท่ากันทุกอัตรา)  

2. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขัน้ต่ําข้ันสูงของข้าราชการพลเรือนสามญั พ.ศ. .... เป็นการปรับ 
บัญชีเงินเดอืนข้ันต่ําข้ันสูงของข้าราชการตามที่กําหนดไว้ในบัญชีเงินเดอืนข้ันต่ําข้ันสูงฯ ท้ายพระราชบัญญตัิระเบียบ ข้าราชการ             
พลเรือน พ.ศ. 2551 ดังน้ี  
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ตําแหน่ง การปรับบัญช ี การได้รับเงินเดือน/เงินประจําตําแหน่ง 
ที่ปรับใหม่ 

ประเภทบริหาร 
(ระดับต้น/ระดับสูง)  

 
ปรับข้ันต่ํา รอ้ยละ 5 
ปรับข้ันสูง ร้อยละ 5 

 
ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพ่ิม 
ร้อยละ 5 

ประเภทอํานวยการ 
(ระดับต้น/ระดับสูง) 

 
ปรับข้ันต่ํา รอ้ยละ 5 
ปรับข้ันสูง ร้อยละ 7 

 
ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพ่ิม 
ร้อยละ 5 

ประเภทวชิาการ 
ระดับผู้ทรงคณุวุฒิ 
ระดับเชี่ยวชาญ 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

 
ปรับข้ันต่ํา รอ้ยละ 5 
ปรับข้ันสูง ร้อยละ 5 

 
ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพ่ิม 
ร้อยละ 5 

ระดับชํานาญการ 
ระดับปฏิบัติการ 

ปรับข้ันต่ํา รอ้ยละ 5 
ปรับข้ันสูง ร้อยละ 10 

ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพ่ิม 
ร้อยละ 5 

ประเภททัว่ไป 
ระดับทักษะพิเศษ 
ระดับอาวโุส 
ระดับชํานาญงาน 

 
ปรับข้ันต่ํา รอ้ยละ 0 
ปรับข้ันสูง ร้อยละ 5 

 
ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพ่ิม 
ร้อยละ 5 

ระดับปฏิบัติงาน  ปรับข้ันต่ํา รอ้ยละ 5 
ปรับข้ันสูง ร้อยละ 5 

ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพ่ิม 
ร้อยละ 5 

 
3. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอตัราเงินเดอืนของข้าราชการทหารและทหารกองประจําการ และนักเรียนใน 

สังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... เป็นการปรับบัญชอีตัราเงินเดือนของขา้ราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ท้ายพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ปรับเพ่ิมร้อยละ 5 เท่ากัน              
ทุกอตัรา) 

4. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอตัราเงินเดอืนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....   
เป็นการปรับบัญชอีตัราเงินเดอืนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ท้ายพระราชกฤษฎีกา
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ปรับเพ่ิมร้อยละ 5 เท่ากันทกุอตัรา) 

5. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอตัราเงินเดอืนของข้าราชการตุลาการและดาโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
เป็นการปรับบัญชอีตัราเงินเดอืนของข้าราชการตุลาการและดาโตะ๊ยุติธรรม ท้ายพระ ราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ปรับเพ่ิมร้อยละ 5 เท่ากันทุกอตัรา) 

6. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอตัราเงินเดอืนของข้าราชการอัยการ พ.ศ. ....  เป็นการปรับบัญชอีตัราเงินเดือน 
ของข้าราชการอัยการตามบัญชที้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดอืนของข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2551 (ปรับเพ่ิมร้อยละ              
5 เท่ากันทุกอตัรา) 

7. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา  สมาชิก            
สภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เป็นการปรับบัญชีอตัราเงินประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานและ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิก          
สภาผู้แทนราษฎร ตามบัญชทีา้ยพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชนต์อบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ปรับเพ่ิมมากว่าร้อยละ 5 (เพ่ิม 14.7 – 14.9))  

8. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอตัราเงินเดอืนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน 
กรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผูต้รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... เป็นการปรับบัญชอีตัราเงินเดอืนและ
เงินประจําตําแหน่งของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน         
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ผู้ตรวจการแผน่ดินและผูต้รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธาน
กรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ท้ายพระราชบัญญตัิเงินเดอืน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญฯ (ปรับเพ่ิมร้อยละ 5 เท่ากันทุกอตัรา) โดยร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีจะต้องดําเนินการเพ่ือใหม้ีผลใช้บังคับภาย
หลังจากท่ีร่างพระราชบัญญตัิเงินเดอืน เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอืน่ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาล           
รัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการ 
และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิและประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....          
มีผลใช้บังคับ (ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา) 

9. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอตัราเงินเดอืนของตลุาการศาลปกครอง พ.ศ. .... เป็นการปรับบัญชีอตัราเงินเดอืน 
และเงินประจําตําแหน่งของตลุาการศาลปกครอง ท้ายพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้ปรับบัญชตีั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2553 (ปรับเพ่ิมร้อยละ 5 เท่ากันทุกอตัรา) 

10. บัญชค่ีาตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิเป็นบัญช ี4 ท้ายร่างพระราช 
กฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีมมีตอินุมตัหิลักการเมือ่วันที่ 8 ธันวาคม 2552 และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรอนําข้ึนทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมกับรา่งพระราชบัญญัตติามข้อ 8 (ปรับเพ่ิมร้อยละ 5 เท่ากัน            
ทุกอตัรา) 
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการผลิต ขาย นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง                     
ยาแผนโบราณ พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการผลติ ขาย นําหรือสั่งเข้ามา
ในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับข้อสงัเกตของกระทรวงมหาดไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการตอ่ไปได ้ 

ข้อเท็จจรงิ 
  กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอว่า 

1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกําหนดว่าภายในปี 2563 จะมีการรวมตัวเป็นตลาดและฐานเศรษฐกิจเดยีวกัน             
เพ่ือให้เกิดความสะดวกและอสิระของการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน และเงินทุน โดยให้เร่งดําเนินการรวมตัวกันใน
กลุ่มสินค้า 11 กลุ่มก่อน ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาจัดอยู่ภายใต ้Healthcare Sector และจะให้มีผลตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป ทั้งน้ีได้มี
ข้อตกลงในการยอมรับระหว่างประเทศสมาชิกด้วยการกําหนดให้หน่วยตรวจโรงงานผลิตยาแผนโบราณของประเทศสมาชิกตอ้งมี
คุณสมบัติ ดังน้ี  
   1.1 ตอ้งมีระบบบริหารงานคุณภาพของ Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 
(PIC/S) โดยมหีลักฐานการเข้าเป็นสมาชิกองค์กร PIC/S หรือมีระบบที่เทียบเท่า ซึ่งการพิสูจน์ว่าเป็นระบบเทียบเทา่ PIC/S น้ัน              
มีหลักการคอืให้ประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่เป็นสมาชิกของ PIC/S จดัทีมสําหรับตรวจประเมินประกาศสมาชิกอื่น 
   1.2 การใชแ้บบรายงานผลการตรวจ GMP ใช้รูปแบบของ PIC/S Format  
   1.3 ใชข้้อกําหนด PIC/S GMP หรือเทียบเท่า ซึง่จะตอ้งเป็นข้อบังคับตามกฎหมายของประเทศสมาชิก  
  2. ประเทศไทยได้ย่ืนใบสมัครเข้าเป็นสมาชกิของ Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 
(PIC/S) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่แลกเปลีย่นความรู้ สนับสนุน และดําเนินการเพ่ือใหม้ี GMP 
Harmonization ของระบบการตรวจ GMP (GMP Inspection system) และพัฒนาข้อกําหนดของ GMP (GMP Guideline)  
จนเป็นที่ยอมรบักันอย่างกว้างขวางในระดับสากล และจะต้องดําเนินการให้หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาจากสมุนไพรเป็น           
ข้อบังคับตามกฎหมายตามข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงตอ้งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 17              
(พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.  2510 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลติยาจากสมุนไพร 
(Good Manufacturing Practice : GMP) อันจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมยาสมุนไพรของประเทศไทย และส่งผลให้ผู้บรโิภค             
ได้ใช้ยาที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ทั้งจะเป็นการสร้างความเชือ่มั่น และเป็นที่ยอมรับในผลติภัณฑ์ยาจากสมุนไพรทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศนําไปสู่การพ่ึงพาตนเอง และมีศักยภาพในการส่งออก 
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  3. การปรับปรุงร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการผลติ ขาย นําหรือสั่งเข้ามาใน               
ราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ พ.ศ. ....  จะมผีลกระทบตอ่ผู้ผลิตยาแผนโบราณ โดยจะต้องพัฒนามาตรฐานการผลติ การปรับปรุง
สถานท่ี วัสดอุปุกรณ์ การจดัการอบรมบุคลากร ซึ่งจําเป็นตอ้งใช้งบประมาณดําเนินการ ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยอาจไม่สามารถ
กระทําได้ อาจตอ้งปิดกิจการลงไป 
  4. ได้จดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว โดยมผีู้แทนจากหน่วยงานประกอบด้วย       
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มลูนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา และสมาคม             
ผู้ผลติยาจากสมุนไพร ซึ่งมีความเห็นร่วมกันว่าการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการในการผลิต (GMP) เป็นเรื่องที่จําเป็นจึงเห็นชอบ              
กับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

1. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510               
(ร่างข้อ 1)  

2. เพ่ิมเตมิหลกัฐานประกอบการขออนุญาตผลิต (ร่างข้อ 4)  
3. เพ่ิมเตมิข้อปฏิบัติของผู้รับอนุญาตผลิต (ร่างข้อ 6) 
4. เพ่ิมเตมิข้อปฏิบัติของผู้รับอนุญาต นําหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร (ร่างข้อ 9)  
5. เพ่ิมเตมิหน้าท่ีของผู้มหีน้าที่ปฏิบัติการของสถานทีผ่ลติ (ร่างข้อ 19) 
6. กําหนดให้ใบอนุญาตผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณตาม 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2525)ฯ ใชไ้ด้ตอ่ไปจนกว่าใบอนุญาตน้ันจะสิ้นอายุ (รา่งข้อ 20)  
7. กําหนดให้ผูร้ับอนุญาตผลติยาแผนโบราณซึ่งได้รับอนุญาตก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ดําเนินการตาม 

ข้อ 5 วรรคสอง ข้อ 6 (8) และ (10) ภายในห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ (ร่างข้อ 21) 
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎกีาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของสว่นราชการให้เปน็ไปตามกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการ            
สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และ 
ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการ 
พิจารณาด้วย แล้วดําเนินการตอ่ไปได ้ 
  ข้อเท็จจรงิ 
  กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอว่า 
  1. ไดม้ีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 โดยรับโอน 1.1) สํานักพัฒนา
ระบบบริการสขุภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมาจัดตั้งเป็นสํานักบริหารการสาธารณสุข และ 1.2) สํานักการพยาบาลจาก          
กรมการแพทย์ 
  2. การรับโอนส่วนราชการตามข้อ 1 มีปัญหาและข้อขดัข้องในการถ่ายโอนบุคลากรและเงินงบประมาณ ดังน้ี 

2.1 กลุ่มตําแหน่งข้าราชการ จํานวน 182 อตัรา อ.ก.พ. กระทรวงอาจเกลี่ยตําแหน่งไดต้ามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมถึงเรื่องการตัดโอนอตัราเงินเดือนทีต่อ้งไปผูกตดิกับ
งบประมาณไว้ด้วย  

2.2 กลุ่มลูกจ้างประจํา 56 อตัรา และกลุม่พนักงานราชการ 2 อตัรา การเกล่ียตําแหน่งและงบประมาณ 
ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดแนวทางปฏิบัติไว้  
   2.3 เงินงบประมาณท้ังระบบ เน่ืองจากมาตรา 18 แห่งพระราชบญัญัตวิิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม บัญญตัิให้การโอนงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม จะโอนหรือนําไปใช้สําหรบัส่วนราชการอื่น
มิได้ เว้นแต่จะมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหโ้อนหรอืนําไปใช้ ซึ่งขณะน้ียังไม่มีพระราชกฤษฎีการองรับ 
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  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้โอนกิจการ อํานาจหน้าที่ ทรพัย์สิน งบประมาณและอตัรากําลังของสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มาเป็นของสํานักบริหารการสาธารณสุข สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และของสํานักการ
พยาบาล กรมการแพทย์ มาเป็นของสํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ร่างมาตรา 4 และร่างมาตรา 5)  
  2. กําหนดให้โอนอํานาจหน้าท่ีในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่ง
ของส่วนราชการดังกล่าว มาเป็นของส่วนราชการที่รับโอน (ร่างมาตรา 6)  
  
5. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญติัคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ ์พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิหลกัการร่างพระราชบัญญตัิคุ้มครองอนามัยการเจรญิพันธ์ุ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง               
สาธารณสุขเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทน 
ราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  ข้อเท็จจรงิ  
  กระทรวงสาธารณสุขเสนอว่า  
  1. โดยที่พระราชบัญญตัสิุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีเจตนารมณ์คุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพของหญิงในด้าน          
สุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจรญิพันธ์ุ  ตลอดจนสุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนดอ้ยโอกาสในสังคมและกลุ่มคน
ต่าง ๆ ที่มีความจําเพาะในเรือ่งสุขภาพ  แตเ่น่ืองจากพระราชบัญญตัสิุขภาพแห่งชาตฯิ มิได้มีบทบัญญตัิในเชิงปฏิบัติการ  จึงจําเป็น 
ตอ้งมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองอนามัยเจริญพันธ์ุเพ่ือรองรับพระราชบัญญตัิสุขภาพแห่งชาตฯิ ในทางปฏิบัติ  
   2. การดําเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจการคุ้มครองอนามัยเจริญพันธ์ุจําเป็นต้องมมีาตรการในการคุ้มครองสทิธิ 
ด้านอนามัยเจริญพันธ์ุของประชาชนทุกกลุม่ทุกวัย  และมีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
สถานบริการ ให้มีการจัดบริการและให้การปรึกษาด้านอนามัยเจริญพันธ์ุอย่างบูรณาการ ทั่วถึง และมคุีณภาพได้มาตรฐานตามหลกั           
วิชาการ ทั้งน้ี  โดยให้ครอบคลุมทุกระดับ รวมทั้งตอ้งอนุวัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาและกติการะหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องด้วย   
จึงจําเป็นต้องมีกฎหมายเพ่ือให้ทุกภาคส่วนถือปฏิบัต ิ เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาดา้นอนามัยการเจริญพันธุ์   
  3. ในการดําเนินการยกร่างพระราชบัญญัตติามขอ้ 1. ได้จดัใหม้ีการเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัตฯิ ไปยังหน่วยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวข้อง  จัดทําประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรที่เก่ียวข้อง  และได้นําความคิดเห็นดังกลา่วมาดําเนินการ
ปรับปรุงร่างพระราชบญัญัตฯิ ด้วยแล้ว  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดให้มี
การปรึกษาหรือบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การสอนเพศศึกษา และผู้ให้การปรกึษาและบริการตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์          
ท่ีกําหนด (ร่างมาตรา 6 ร่างมาตรา 7 ร่างมาตรา 8 และร่างมาตรา 13)  
   2. กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา และนายจ้างภาคเอกชน ตอ้งปฏิบัติตอ่หญิง             
มีครรภ์ ผูใ้ต้บังคับบัญชา หรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน หรืออยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษา (ร่างมาตรา 9 ถึง              
ร่างมาตรา 12)  
  3. กําหนดให้มคีณะกรรมการคุ้มครองอนามยัการเจริญพันธุ์แห่งชาติ  ประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรีหรอืรอง
นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการโดยตําแหน่ง  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรแีต่งตั้ง  และให้             
คณะกรรมการมีอํานาจหน้าทีต่ามที่กําหนด (ร่างมาตรา 14 และร่างมาตรา 17)  
  4. กําหนดให้กรมอนามัยทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  โดยให้มอีํานาจหน้าที่ตามที่กําหนด 
(ร่างมาตรา 20)  
 
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎกีาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)    
พ.ศ. .... ตามทีส่ํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสํานักงบประมาณ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย แล้วดําเนินการ
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ตอ่ไปได้  สําหรับการดําเนินการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน เป็นองค์การมหาชน ให้ดําเนินการตามข้ันตอนการจัดตั้ง
องค์การมหาชน ตามหนังสอืของสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร 1200/ว 15 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ให้นายกรฐัมนตร ีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี (มาตรา 4) 
  2. “ธนาคารท่ีดิน” หมายความว่า องค์กรทีท่ําหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมลูที่ดินของหน่วยงานภาครัฐ องค์กร           
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเอกชนท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ และจัดซือ้ท่ีดินจากเอกชนเพ่ือนํามาจัดให้เกษตรกร ผู้ยากจน หรือ ผู้ประสงค์
จะใช้ประโยชน์ในทีด่ิน ได้เชา่ เช่าซือ้ หรือเข้าทําประโยชน์และสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม (มาตรา 3)  
  3. ให้จัดตั้งองค์การมหาชนข้ึนเรียกว่า “สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อ 
“บจธ.” และให้ใช้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษว่า “The Land Bank Administration Institute” (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า 
“LABAI” (มาตรา 5) 
  4. สถาบันมีวตัถุประสงค์ ดังตอ่ไปนี้ (มาตรา 7)  
   (1) ดําเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถอืครองท่ีดินที่เป็นธรรมและยัง่ยืนและมีการใช้ประโยชนท์ีด่ิน
อย่างเหมาะสม และจัดตั้งธนาคารท่ีดินขึ้นภายในระยะเวลา 5 ปี 
   (2) รวบรวมข้อมลูทีด่ินและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ที่ต้องการใช้ท่ีดิน กับเจ้าของทีด่ินท่ียงัมิได้ใช้ประโยชน์
หรือเจ้าของทีด่ินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในทีด่ินอย่างเต็มที ่
   (3) ดําเนินการให้ไดม้าซึ่งทีด่นิทั้งของรัฐและเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพ่ือให้
เกษตรกรและผู้ยากจนไดใ้ชป้ระโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
   (4) สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน ทัง้ที่ดินทํากินและที่ดินสําหรบัการอยู่อาศัยใน             
รูปแบบโฉนดชุมชน 
   (5) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน 
   (6) สนับสนุนการรักษาและคุม้ครองพ้ืนทีท่ี่เหมาะสมสําหรบัเกษตรกรรมที่สอดคลอ้งกับนิเวศวิทยา           
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน  
  5. ใหส้ถาบันมอีํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี ้(มาตรา 8) 
   (1) ให้สินเชือ่ เพ่ือการจัดหา และพัฒนาที่ดนิแก่เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในทีด่ิน  
องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือบุคคลตามที่คณะกรรมการกําหนด 
   (2) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการที่ดิน 
   (3) ก่อตั้งสทิธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
   (4) โอนหรอืรบัโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
   (5) เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ เป็นผู้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง และเป็นผู้ทรงสิทธิในทรัพยสทิธิต่าง ๆ  
   (6) ซื้อ จัดหา จําหน่าย ยืม ให้ยืม เช่า ให้เชา่ เช่าซือ้ ให้เชา่ซื้อ หรอืดําเนินงานเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์
หรือทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
   (7) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอืน่ในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
   (8) กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน 
   (9) ทําความตกลงและร่วมมอืกับเอกชนหรอืหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนทั้งภายในและ
ภายนอกราชอาณาจักร ในกจิการที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
   (10) ประสานงาน ให้คําปรึกษาและคําแนะนําการวางแผนพัฒนาและการใช้ประโยชนใ์นทีด่ิน            
แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดตั้งธนาคารท่ีดิน 
   (11) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและจดัทําข้อเสนอเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและมาตรการที่
เก่ียวข้องกับการบริหารที่ดิน รวมทั้งเสนอแนะปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องที่เกิดข้ึนในการปฏิบัตงิาน ตลอดจนแนวทางการ           
แก้ไขตอ่คณะกรรมการ  
   (12) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินการของสถาบัน ทั้งน้ี            
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด  
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   (13) รับเป็นตวัแทนนายหน้า รับมอบหมายหรือรับจ้างบุคคลอื่น รวมทั้งมอบหมายบุคคลหรอืองค์กรอื่นใด 
เพ่ือดําเนินการหรือประกอบกิจการใด ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
   (14) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดําเนินงานเก่ียวกับการจัดตั้งธนาคารท่ีดิน  
   (15) ดําเนินการอื่นใดเพ่ือใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
  6. ทุนและทรัพย์สินในการดาํเนินการของสถาบัน ประกอบด้วย (มาตรา 9) 
   (1) เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้รับโอนมา 
   (2) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดมิ  
   (3) เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของรัฐบาลเป็นจํานวนตามจํานวนทีค่ณะรัฐมนตรีกําหนด เมือ่ได ้             
จัดตั้งสถาบัน และจํานวนที่เพ่ิมข้ึนตามความจําเป็นในแตล่ะปีงบประมาณ  
   (4) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน หรอืองค์กรอื่น รวมท้ังจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และ
เงินหรือทรัพย์สินที่มีผูอ้ทุิศให้  
   (5) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินการ 
   (6) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน หรือจากการออกพันธบัตรการรับเงินหรือ              
ทรัพย์สินตาม (4) จะตอ้งไม่ทาํให้สถาบันขาดความเป็นอสิระหรอืความเป็นกลาง 
  7. ใหม้ีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน” ประกอบด้วย 
(มาตรา 13)  
   (1) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรฐัมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความเชีย่วชาญ และ                
ประสบการณส์ูงทางด้านการจัดการท่ีดิน การบริหารงาน การวางผังเมือง หรอืวิทยาการอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่กิจการ
ของสถาบัน 
   (2) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนส่ีคน ไดแ้ก่ ปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ีปลัดกระทรวงการคลัง            
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลดักระทรวงมหาดไทย 
   (3) กรรมการผู้แทนองค์กรชมุชน จํานวนสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่ได้รับการสรรหาจาก     
ตัวแทนขององค์กรชุมชน  
   (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสี่คน ซึ่งคณะรฐัมนตรีแต่งตั้งจากผูซ้ึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณด์้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาสังคม หรือวิทยาการอื่นที่เป็นประโยชน์ตอ่กิจการของสถาบัน  
   ให้ผูอ้ํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และให้ผูอ้ํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีเป็น           
ผู้ช่วยเลขานุการ  
   หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอคณะรฐัมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ           
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมท้ังการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพ่ือดํารงตําแหน่งแทนที่ผู้ที่พ้นจากตาํแหน่งก่อน           
ครบวาระให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ  
  
7.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยคา่ครองชีพผู้รบัเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับเบ้ียบํานาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....              
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการตอ่ไปได ้ 
  ข้อเท็จจรงิ 
  กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอว่า โดยที่คณะรัฐมนตรีไดม้มีติเมือ่วันท่ี 16 มีนาคม 2553 จึงได้ยกร่างพระราช
กฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ข้ึน เพ่ือปรับเงินชว่ยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) 
ให้แก่ผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญในอตัราร้อยละห้า โดยใหม้ีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป  

สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้ผู้ไดร้ับหรือมสีิทธิได้รับเบ้ียหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรอืมีสิทธิไดร้ับบํานาญปกติ 
บํานาญพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพ บํานาญพิเศษ หรอืบํานาญตกทอด ในฐานะทายาทหรือผูอุ้ปการะหรือผูอ้ยู่ในอุปการะตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการอยู่แล้ว ในวันที่ 1 เมษายน 2554 ให้ได้รับ ช.ค.บ.ในอตัราดังตอ่ไปนี้ ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่            
1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป 
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  1.ผู้ได้รับหรือมสีิทธิได้รับเบ้ียหวัดหรอืบํานาญและ ช.ค.บ.อยู่แล้ว ให้ได้รบั ช.ค.บ.เพ่ิมข้ึนอีกในอตัราเดอืนละ             
ร้อยละห้าของจํานวนเบ้ียหวัดหรอืบํานาญและ ช.ค.บ.ที่ได้รับหรอืมสีิทธิได้รับ 
  2.ผู้ได้รับหรือมสีิทธิได้รับเฉพาะเบ้ียหวัดหรอืบํานาญ ใหไ้ด้รับ ช.ค.บ.เพ่ิมขึ้นอีกในอัตราเดือนละร้อยละห้าของ
จํานวนเบี้ยหวัดหรอืบํานาญที่ได้รับหรือมีสทิธิได้รับ 
  การคํานวณ ช.ค.บ.ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิง้ (ร่างมาตรา 3 เพ่ิมเติมมาตรา 4 ทวาทศ) 
 
8.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงกาํหนดลกัษณะ ขนาด และสขีองแผ่นป้ายทะเบียนรถ พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ ขนาด และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการตอ่ไปได ้  
  ข้อเท็จจรงิ 
  กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอว่าปัจจุบันจํานวนตัวอักษรประจําหมวดของแผ่นป้ายทะเบียนรถสําหรบัรถยนต ์
บางประเภทที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ ขนาด และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ พ.ศ.2547 
และกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ ขนาด และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีจํานวน 
ไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณที่จะนํารถมาจดทะเบียนในอนาคต ประกอบกับแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์มลีักษณะที่ยากแก่
การจดจําและตรวจสอบ ดังน้ันเพ่ือให้การกําหนดตัวอักษรประจําหมวดของแผ่นป้ายทะเบียนรถเพียงพอตอ่จํานวนรถที่เพ่ิมมากข้ึน
อย่างตอ่เน่ือง การกําหนดลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนตใ์ห้ง่ายตอ่การจดจําและควบคุมตรวจสอบ และการกําหนด
ลักษณะ ขนาด และสีของแผน่ป้ายทะเบียนรถที่ใชต้ามความตกลงระหว่างประเทศให้สอดคลอ้งกับความตกลงระหว่างประเทศที่
เปลี่ยนแปลงสมควรแก้ไขกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1.กําหนดลักษณะ ขนาด และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ การใชต้ัวเลข ตัวอักษรประจําหมวดและหมายเลข
ทะเบียนสําหรบัรถยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ รถใช้งานเกษตรกรรม รถจักรยานยนต์ รวมทั้งรถยนตแ์ละรถจักรยานยนต์
ของบุคคลในคณะผูแ้ทนทางการทูต หน่วยงานพิเศษของสถานทูต คณะผู้แทนทางกงสุล และองค์การระหว่างประเทศหรือทบวง          
การชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประจาํอยู่ในประเทศไทย (ร่างข้อ 3) 
  2.กําหนดพ้ืนแผ่นป้ายทะเบียนรถประเภทใดจะมีรูปภาพที่สามารถอธิบายหรือมองเหน็ความหมายในภาพท่ีปรากฏ
เสมือนของแทจ้ริงน้ันเองได้ ให้เป็นไปตามทีอ่ธิบดีประกาศกําหนด (ร่างข้อ 4) 
  3.กําหนดลักษณะ ขนาด สี การใชต้ัวอักษรหรือตัวเลขประจําหมวดหมายเลขทะเบียน และรหัสจังหวัดของ          
แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ใชต้ามความตกลงระหว่างประเทศให้เป็นไปตามทีอ่ธิบดีประกาศกาํหนด (ร่างข้อ 5) 
  4.กําหนดให้บรรดาแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ทางราชการได้จัดทําไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้             
นายทะเบียนออกใหแ้ก่รถที่จดทะเบียนแล้วตอ่ไปได้จนกวา่จะหมด (ร่างข้อ 8) 
  5.กําหนดให้บรรดาแผ่นป้ายทะเบียนรถที่นายทะเบียนออกให้ไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และแผ่นป้าย
ทะเบียนรถที่นายทะเบียนออกให้แก่รถที่จดทะเบียนแล้วให้ใช้บังคับต่อไป (ร่างข้อ 9) 
 

เศรษฐกิจ 
 
9. เรื่อง แหล่งเงินทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสบูแห่งใหม่ 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้ง  2  ข้อ ดังน้ี  
  1. อนุมตัิหลักการให้โรงงานยาสูบใชแ้หล่งเงินลงทุนจากเงินรายได้ของโรงงานยาสูบในการดําเนินโครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการลดอตัราการนําส่งรายได้แผ่นดินของ          
โรงงานยาสูบจากอัตราที่กําหนดไว้เดิม คือ ร้อยละ 88 ของกําไรสุทธิ โดยคํานึงถึงความสอดคลอ้งระหว่างแผนการลงทุนกับผล
ประกอบการจริงของโรงงานยาสูบ โดยเริ่มจากการพิจารณาพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 เป็นต้นไป 
  2. อนุมตัิหลักการการปรับแผนการดําเนินการโครงการฯ โดยยังคงเป้าหมายวงเงินลงทุน และผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมมีติไว้เดมิ (25 ธันวาคม 2550) ตามทีโ่รงงานยาสูบเสนอ และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการ
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือพิจารณาตามข้ันตอนตอ่ไป ทัง้น้ี ให้กระทรวงการคลังดําเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตอ่ไป  โดยใหรั้บความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาตแิละสํานักงบประมาณ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ว่า 
  1.คณะกรรมการอํานวยการโรงงานยาสูบอนุมัติการจัดซื้อที่ดินบริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดจ้างผู้ออกแบบรายละเอียดโครงการฯ และจดัจ้างผู้รับเหมาเตรยีมพ้ืนท่ีก่อสรา้ง
วงเงินการดําเนินงานแล้วทั้งสิ้น 877.12 ลา้นบาท เบิกจ่ายแล้ว 679.11 ล้านบาท (โดยใชแ้หล่งเงินจากเงินนําส่งรัฐที่กันไว้แล้ว
จํานวน 6,850 บาท)  
  2. โรงงานยาสูบได้พิจารณาแนวทางการใช้แหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากการนําเงินส่งรัฐแล้วพบว่า มข้ีอจํากัด
หลายประการสามารถสรุปได้ดังน้ี 
   2.1 โรงงานยาสูบยังไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจึงไม่สามารถดําเนินการกู้เงินได้เองการกู้เงินต้องดําเนินการ
ผ่าน กค. 
   2.2 การขออนมุัติเงินกู้จากสถาบันการเงินดําเนินการได้ค่อนข้างยากเน่ืองจากอตุสาหกรรมการผลติบุหรี่มี
ความไม่แน่นอน และมีการรณรงค์ตอ่ต้านการสูบบุหร่ี ประกอบกับสถาบันการเงินบางแห่งมีนโยบายไม่ปล่อยสินเชือ่ให้กับธุรกิจทีม่ี
ผลกระทบตอ่สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน อาจส่งผลให้เกดิการตอ่ต้านจากสาธารณชน รวมถึงจะมีภาระดอกเบ้ียและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทําใหต้้นทุนการผลิตและการดําเนินงานเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหม้ีความเส่ียงตอ่การแข่งขันกบับุหรี่ต่างประเทศ ทั้งส่วนแบ่ง
ทางการตลาดและราคาขาย ซึ่งหลังจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) ที่มีข้อตกลงให้ประเทศสมาชิก เช่น ไทย อินโดนีเซีย 
สิงคโปร์ ลดการจัดเก็บภาษีนําเข้าใบยาสูบและผลติภัณฑ์ทกุประเภทเป็นร้อยละ 0 ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป ทําให้ระดับราคา             
ขายปลีกบุหร่ีตา่งประเทศลดต่ําลง แนวโน้มการนําเข้าบุหรี่จากอาเซียนขยายตัว และตลาดบุหร่ีในประเทศมีการแข่งขันสูงข้ึน 
 
10.  เร่ือง เสนอขอมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพื่อจ่ายค่าชดเชยสิ่งปลกูสร้าง ผลอาสิน และซื้อที่ดินในพืน้ท่ี
โครงการด่านศุลกากรบ้านประกอบสว่นขยาย ระยะที่ 2 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิให้ใช้เงินงบประมาณในการจ่ายค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างและผลอาสินในทีด่ิน และจดัซือ้ทีด่ินที่มี
เอกสารสทิธิ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 

1. จ่ายเงินชดเชยส่ิงปลูกสร้างและผลอาสิน ให้กับผูค้รอบครองทีด่ินป่าสงวนแห่งชาติทีไ่ด้ตกลงโดยม ี
บันทึกยินยอมรับราคาตามทีค่ณะทํางานตกลงราคาและจ่ายเงินชดเชย กําหนดโดยไมม่ีเง่ือนไข จํานวน 47 แปลง เน้ือที ่124 – 3 -
31 ไร่ เป็นเงินทั้งสิ้น 20,382,443 บาท สําหรับพ้ืนที่ส่วนที่เหลอื (9 แปลง) ให้จ่ายค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างและผลอาสินโดยใช้             
หลักเกณฑ์เดียวกัน 
  2. จัดซือ้ทีด่ินที่มีเอกสารสิทธิ (น.ส.3 ก) จํานวน 17 แปลง เน้ือที่รวม 24 – 1 -22 ไร่ ตามราคาที่คณะทํางานตกลง
ราคาซื้อขายทีด่ินด่านพรมแดนบ้านประกอบ ระยะที ่2 กําหนดให้ราคาตารางวาละ 825 บาท (ไร่ละ 330,000 บาท) รวมกับราคา
ค่าสิ่งปลูกสร้างและราคาค่าต้นไม้ในทีด่ินดว้ย 
  3. ในระหว่างรอข้ันตอนดําเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส่งมอบพ้ืนท่ีให้กรมศุลกากร 
อนุมตัิให้กรมศุลกากรร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดสงขลาและสํานักงานจังหวัดสงขลาร่วมกันจ่ายเงิน
งบประมาณในการดําเนินการโครงการไปก่อน  
 
11. เรื่อง โครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครวัเรือน (หมอหนี้) 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบในหลกัการและแนวทางการดําเนินการโครงการอาสาสมัครท่ีปรกึษาทางการเงินครัวเรือน  
(หมอหนี้) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานว่า โครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี้) มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  สาระสําคัญของโครงการ 
   1. วัตถุประสงค์  
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    1.1 เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรอาสาสมคัรในการทําหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือแนะนําให้   
ประชาชนได้มคีวามรู้ ความเข้าใจในการจดัการทางการเงิน การจัดทําบัญชีครัวเรือนของครอบครัวและกลุ่มผูม้ีรายได้น้อยและกลุ่ม
เกษตรกรซึ่งใชบ้ริการหน้ีนอกระบบไดอ้ย่างเหมาะสม 
    1.2 เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรอาสาสมคัรในการทําหน้าท่ีเป็นคนกลางในการสื่อสาร ข้อมูล
ข่าวสาร และเอ้ืออํานวยให้ประชาชนในระบบเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มเกษตรกร และคนยากจน สามารถเข้าถึงและใช้บริการของ
สถาบันการเงินในระบบ 
    1.3 เพือ่เป็นกลไกในการฟ้ืนฟูและเสริมสรา้งวัฒนธรรมด้านการออม ซึ่งจะช่วยสร้างพ้ืนฐานที่
แข็งแกร่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนไดอ้ย่างย่ังยืน 
   2. บทบาทหน้าที่หลักของอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน 
    2.1 ให้คําปรึกษาแนะนํารวมถึงช่วยวางแผนในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินและปัญหาหน้ีนอกระบบ
ของคนในชุมชน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ การบริหารจัดการเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการให้ความรู้ในการจัดทํา 
“บัญชคีรัวเรือน”  
    2.2 เป็นสือ่กลางการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนในชุมชน รวมถึงสถาบันการเงินให้กับประชาชนที ่
ดอ้ยโอกาส และผูท้ี่มีปัญหาหน้ีนอกระบบและเป็นสือ่กลางในการเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างชุมชนกับองค์กรภาครัฐ 
และสถาบันการเงิน 
   3. สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
    3.1 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีเป้าหมายที่จะสร้างอาสาสมัครที่
ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี้) จํานวน 26,000 ราย ในปี 2554  
    3.2 ธนาคารออมสิน มีเป้าหมายที่จะสร้างอาสาสมคัรท่ีปรึกษาทางการเงินครัวเรือน  (หมอหนี้) 
จํานวน 62,000 ราย ในปี 2554   
   4. แนวทางในการดําเนินงาน 
    4.1 สถาบันการเงินเฉพาะกิจทําการคัดเลอืกอาสาสมัครทีป่รึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี้) 
จากกลุ่มที่มศัีกยภาพที่จะเป็นหมอหนี ้เช่น ผู้นําชมุชนหรอืผูท้ี่ประชาชนในหมู่บ้านให้การยอมรับนับถือ เครอืข่ายเกษตรกรลูกค้า
ของ ธ.ก.ส.  
    4.2 ให้การฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานในเรื่องความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการดํารงชวิีตในสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมปัจจุบัน และความรู้เฉพาะด้าน เพ่ือสามารถทําหน้าที่อาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหน้ี) เช่น  
การจัดทําบัญชีครัวเรอืน หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน เป็นต้น 
    4.3 ให้มีการกํากับ ตดิตาม ดูแล และประเมินผลการทําหน้าที่ของอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการ
เงินครัวเรอืน (หมอหน้ี) และให้ธนาคารรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการทําหน้าทีข่องหมอหน้ีเป็นประจําเพ่ือให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ือง  
 
12. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิและรับทราบตามท่ีคณะกรรมการอาํนวยการกํากับติดตามการแก้ไขปัญหาอทุกภัยและภัยแล้ง 
(คปอล.) เสนอทั้ง 2 ข้อ ดังน้ี 
  1. อนุมตัิการใช้จ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จํานวน 924.2759 ล้านบาท โดยใช้เงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  จากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น  และใหส้ํานัก
งบประมาณดําเนินการจัดสรรให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เพ่ือให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเป็นผู้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งโดยตรงตอ่ไป 
  2. รับทราบการทบทวนประเด็นเก่ียวกับหลกัเกณฑ์การเสนอขอรับการจดัสรรงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ       
ท่ีเก่ียวข้องสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ คปอล.  ซึง่ที่ประชมุ คปอล. ในคราวประชมุครั้งที ่3/2553 เมือ่วันที่ 13 ธันวาคม 2553  
เห็นว่าการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ/กิจกรรม  ควรจะตอ้งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดอืน หลังจากได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ  แต่ไม่เกินสิ้นปีงบประมาณนั้น ๆ  
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13.  เร่ือง  การพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ป ี2554  
คณะรฐัมนตรเีห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรือ่ง  อตัราค่าจ้างข้ันต่ํา  (ฉบับท่ี 5) ลงวันที ่13 ธนัวาคม 2553   

ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ  และให้กระทรวงแรงงานส่งประกาศฉบับดงักล่าวไปสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีเพ่ือประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
   สาระสําคัญของประกาศ 
 ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชมุศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเก่ียวกับอัตราคา่จ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่  
ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกําหนด  เมือ่วันที่  9 ธันวาคม  พ.ศ. 2553  และมีมติเห็นชอบให้กําหนดอตัราค่าจ้าง             
ข้ันต่ํา  เพ่ือใชบั้งคับแก่นายจ้างและลกูจ้างทุกคน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 79 (3) และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญตัิคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้  ดังตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เร่ือง อตัราค่าจ้างข้ันต่ํา (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เร่ือง  อตัราค่าจ้างขั้นต่ํา (ฉบับที่ 4) ลงวันท่ี  11  มีนาคม  พ.ศ.  2553 
 ข้อ 2 ให้กําหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละสองร้อยย่ีสิบเอด็บาท ในทอ้งที่จังหวดัภูเก็ต 
 ข้อ 3 ให้กําหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละสองร้อยสิบห้าบาท ในทอ้งที่กรุงเทพมหานคร   จังหวดันครปฐม  
นนทบุรี  ปทมุธานี  สมุทรปราการ  และสมทุรสาคร 
 ข้อ 4 ให้กําหนดอตัราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยเก้าสิบหกบาท ในทอ้งท่ีจังหวัดชลบุร ี
 ข้อ 5  ให้กําหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยเก้าสบิสามบาท ในทอ้งที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และสระบุรี 
 ข้อ 6 ให้กําหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยเก้าสิบบาท  ในท้องทีจั่งหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ข้อ 7 ให้กําหนดอตัราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยแปดสิบเก้าบาท ในทอ้งที่จังหวัดระยอง 
 ข้อ 8     ให้กําหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต่าํเป็นเงินวันละหนึ่งร้อยแปดสบิหกบาท ในทอ้งทีจ่ังหวดัพังงา 
 ข้อ 9     ให้กําหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่าํเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยแปดสิบห้าบาท ในทอ้งท่ีจังหวัดระนอง 
 ข้อ 10 ให้กําหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยแปดสิบสี่บาท ในทอ้งที่จังหวัดกระบ่ี  
 ข้อ 11 ให้กําหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยแปดสิบสามบาท  ในทอ้งท่ีจังหวัดนครราชสีมา  และ
ปราจีนบุรี   
 ข้อ 12 ให้กําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยแปดสิบสองบาท ในท้องท่ีจังหวัดลพบุรี 
 ข้อ 13 ให้กําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยแปดสิบเอด็บาท  ในท้องท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 
 ข้อ 14 ให้กําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยแปดสิบบาท  ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่  และราชบุรี 
 ข้อ 15 ให้กําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท  ในท้องที่จังหวัดจันทบุรี  และเพชรบุรี 
 ข้อ 16 ให้กําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยเจ็ดสิบหกบาท  ในท้องที่จังหวัดสงขลา  และสิงห์บุรี   
 ข้อ 17 ให้กําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยเจ็ดสิบห้าบาท  ในท้องที่จังหวัดตรัง 
 ข้อ 18 ให้กําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยเจ็ดสิบสี่บาท  ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช   และ
อ่างทอง 
 ข้อ 19 ให้กําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยเจ็ดสิบสามบาท  ในท้องท่ีจังหวัดชุมพร  พัทลุง  เลย  สตูล  
และสระแก้ว 
 ข้อ 20 ให้กําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยเจ็ดสิบสองบาท ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ยะลา  
สมุทรสงคราม  และสุราษฎร์ธานี 
 ข้อ 21 ให้กําหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยเจ็ดสิบเอด็บาท  ในทอ้งที่จังหวัดนราธิวาส  อดุรธานี  
และอุบลราชธานี   
 ข้อ 22 ให้กําหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยเจ็ดสิบบาท   ในทอ้งที่จังหวัดนครนายก  และปัตตานี   
 ข้อ 23 ให้กําหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยหกสิบเก้าบาท  ในทอ้งที่จังหวัดตราด  ลําพูน  และ
หนองคาย 
 ข้อ 24 ให้กําหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยหกสิบแปดบาท  ในทอ้งที่จังหวัดกําแพงเพชร  และ
อุทัยธานี 
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 ข้อ 25 ให้กําหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยหกสิบเจ็ดบาท  ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ขอนแก่น  
ชัยนาท  และสุพรรณบุร ี
 ข้อ 26 ให้กําหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยหกสิบหกบาท  ในทอ้งท่ีจังหวัดเชยีงราย  นครสวรรค์  
บุรีรัมย์  เพชรบูรณ์  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  และสกลนคร 
 ข้อ 27 ให้กําหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยหกสิบห้าบาท ในทอ้งท่ีจังหวัดชัยภูมิ  มกุดาหาร  
ลําปาง  สุโขทยั  และหนองบัวลําภู   
 ข้อ 28 ให้กําหนดอตัราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยหกสิบสีบ่าท  ในท้องท่ีจังหวัดนครพนม 
 ข้อ 29 ให้กําหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยหกสิบสามบาท  ในท้องที่จังหวัดพิจิตร  พิษณโุลก  
แพร่  มหาสารคาม  แมฮ่อ่งสอน  อํานาจเจริญ  และอตุรดิตถ์ 
 ข้อ 30 ให้กําหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยหกสิบสองบาท  ในทอ้งที่จังหวัดตาก  และสุรินทร์
 ข้อ 31 ให้กําหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยหกสิบเอ็ดบาท  ในทอ้งที่จังหวัดน่าน 
 ข้อ 32 ให้กําหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยหกสิบบาท ในทอ้งทีจั่งหวัดศรสีะเกษ  
 ข้อ 33 ให้กําหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นเงินวันละหน่ึงร้อยห้าสิบเก้าบาท  ในทอ้งที่จังหวัดพะเยา 
 ข้อ 34 เพ่ือประโยชน์ตามข้อ 2 ถึงข้อ 33 คําว่า “วัน” หมายถึง เวลาทํางานปกติของลูกจ้าง  ซึ่งไม่เกินชั่วโมง
ทํางานดังต่อไปน้ี  แมน้ายจ้างจะให้ลูกจ้างทํางานน้อยกว่าเวลาทํางานปกติเพียงใดก็ตาม 
 (1) เจ็ดชั่วโมง สําหรับงานที่อาจเป็นอันตรายตอ่สขุภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  2  
(พ.ศ. 2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 
 (2) แปดชั่วโมง  สาํหรับงานอื่นซึง่ไม่ใช่งานตาม (1)   
 ข้อ 35 ห้ามมิให้นายจา้งจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจา้งน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา 
 ข้อ 36 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับน้ี  ให้มผีลใช้บังคับตั้งแต่วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2554  เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 13 ธันวาคม  พ.ศ.  2553 
 
14.  เร่ือง  โครงการสินเชื่อเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระย่อยที่ได้รบัผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ปี 2553 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบโครงการสินเชือ่เพ่ือชว่ยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระยอ่ยที่ได้รับผลกระทบจากอทุกภัยและ
วาตภัย ปี 2553  ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการคลัง  รายงานว่า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)   ได้เสนอโครงการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัยปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
  1. วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือน อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ  และ / หรอืเป็นทนุหมุนเวียน 
  2. วงเงิน :  500 ล้านบาท  
  3. ระยะเวลา :  สิ้นสุดวันขอรับคําขอสินเชือ่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  
   4. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชือ่ :   ผูร้ับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่น ซึ่งประกอบอาชีพอิสระรายย่อย และได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว 
  5. วงเงินสินเชื่อ :  ต่อรายไม่เกิน 100,000 บาท 
  6. ประเภทสินเชื่อ :  สินเชือ่ระยะส้ัน  (Short – term Credit  Facility) และระยะยาว (Long – term Credit 
Facility)  โดยมีระยะเวลาการให้สินเชือ่ไม่เกิน 5 ปี  
  7. อตัรากําไรหรือค่าธรรมเนียม :   อัตราคงท่ีร้อยละ 0.50 ตอ่เดือนตลอดอายุสญัญาแต่ไม่เกิน 5 ปี   
  8. หลักประกัน :  ไมม่ีหลักประกัน (Clean Credit  Facility) 
  9. เง่ือนไขอื่น :   ให้ ธอท. แยกบันทึกบัญชกีารดําเนินการตามโครงการน้ีออกจากการดาํเนินงานปกติ  (Public  
Service Account : PSA)  เพ่ือขอรับความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตจากรัฐบาล  
  10. เงินที่ใชใ้นการปล่อยสินเชื่อของโครงการฯ :   ธอท. เป็นผู้จัดหาเอง 
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15.  เร่ือง  การขายที่ดินราชพัสดุให้กบัสหกรณก์ารเช่าที่ดินคลองโยง จํากัด จังหวัดนครปฐม 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิให้โอนกรรมสิทธิ์ขายทีร่าชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นฐ. 113 โฉนดเลขที่ 9112 ตําบล
คลองโยง อําเภอนครชัยศรี และ นฐ. 114 โฉนดเลขที่ 9395 ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม ตามเน้ือที่ที่ระบุ
ในโฉนดให้กับสหกรณ์การเชา่ที่ดินคลองโยง จํากัด จังหวัดนครปฐม ในราคา 6,908,500 บาท โดยสหกรณ์การเช่าที่ดินคลองโยง 
จํากัด จังหวัดนครปฐม จะตอ้งยึดถือตามหลักเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับในการห้ามมใิห้นําไปจําหน่ายจ่ายโอนใหแ้ก่บุคคลอื่น           
เว้นแต่เป็นการโอนใหแ้ก่ทายาทหรือผู้มีสทิธิรับมรดกของสมาชิกเพ่ือประโยชน์ในการประกอบอาชีพอย่างแท้จริงและรักษาไว้ซึ่ง
สมบัตขิองแผ่นดินตอ่ไป พร้อมทั้งเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนยีมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ทีร่าชพัสดุดังกล่าว 
ตลอดจนอากรแสตมป์ ภาษีธรุกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้ รวมท้ังค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนดแทนกระทรวงการคลังทั้งสิ้น 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  
 

สังคม 
 
16. เรื่อง แผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ์พ.ศ. 2555 – 2559  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบในหลกัการตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติเสนอ ดังน้ี 
  1. ให้มีการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตรต์ามแผนกลยุทธ์แห่งชาตวิ่าด้วยการพัฒนางานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2559 อันประกอบด้วย 6 กลยุทธ์สําคัญ ดงัน้ี 
   1.1 ปรับปรุงและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในหน่วยงานที่เลี้ยงและใชส้ตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน 
สากลเพื่อรองรับการขยายตัวทางการวิจัย การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ ท้ังทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการเกษตร  
   1.2 สนับสนุนให้มีการผลติและบริการสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ทีม่ีคุณภาพพันธุกรรมและคุณภาพ
สุขภาพ หลากหลายชนดิ สายพันธุ์ และจํานวนได้พอเพียงตามความตอ้งการของผู้ใช้ ในทุกรูปแบบเพ่ือรองรับการขยายตัวทางการ
วิจัย การทดสอบและการผลิตชีววัตถุ 
   1.3 พัฒนาบุคลากรและพัฒนาหลักสตูร รวมท้ังเน้ือหาสาระวิชาทางด้านวิทยาศาสตร ์เพ่ืองานทาง           
วิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการในการพัฒนางานเล้ียงและใช้สตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
ให้ไดม้าตรฐานสากล 
   1.4 สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาความหลากหลายของพืช สตัว์ และวัสดุทอ้งถ่ิน เป็นวัสดุเลี้ยงสตัว์ 
ท่ีมีคุณภาพ และเป็น animal model สําหรับงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคประจําทอ้งถ่ินและโรคอุบัติใหม ่
   1.5 ส่งเสริมใหธุ้รกิจเอกชนสนใจผลิตสินค้าเพ่ือการเล้ียงและใชส้ัตว์ฯ หรือนําสินค้าที่ไดม้าตรฐานคณุภาพ
มาบริหารให้มากข้ึน และส่งเสริมใหม้ีการลงทุนเพ่ืออตุสาหกรรมยา อาหาร อาหารเสริม และวัคซีน ที่ได้มาตรฐาน เพ่ือพัฒนา           
คุณภาพชีวิตของประชาชน แข่งขันได้กับนานาชาติ ลดการนําเข้าและเพิม่การส่งออก  
   1.6 กํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ไดม้าตรฐาน สอดคลอ้งกับจรรยาบรรณ
การใชส้ัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ์สภาวิจัยแห่งชาติอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน การส่งเสริมการใช้วิธีการอื่นทดแทนการใชส้ัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับสากล รวมทั้งการประสานงานกับนานาชาติเพ่ือการยอมรับของสากล  
  2. เห็นชอบแตง่ตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงสัตว์และใช้สตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และ         
มอบหมายให้รับผิดชอบกํากบัดูแลการพัฒนางานตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติฯ และพิจารณาแผนพัฒนางานเล้ียงและใชส้ัตว์ฯ ของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่สํานักงบประมาณในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เสนอ
แผนพัฒนางานฯ และเสนอขอตั้งงบประมาณ และตดิตามประเมินผลการพัฒนางานฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมสีํานักงาน             
เลขานุการคณะกรรมการแหง่ชาติเพ่ือพัฒนางานเล้ียงและใชส้ัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานดําเนินการ  
  3. ใหส้ํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตินํากรอบกลยุทธแ์ห่งชาติน้ีผนวกเข้ากับ                
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

สาระสําคัญของเร่ือง 
   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) รายงานว่า  
   1.  จากมติคณะรัฐมนตรี (19 มีนาคม 2545, 17 มิถุนายน 2545, 6 มีนาคม 2550) คณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือ
พัฒนางานเล้ียงและใชส้ตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ไดด้ําเนินการบริหารจัดการและกํากับให้หน่วยงานต่างๆที่มีการเลี้ยงและใช้
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สัตว์ทดลอง ดาํเนินการพัฒนางานสัตว์ทดลองให้สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์ทดลอง ดังกล่าว โดยมี
สํานักงานเลขานุการคระกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเล้ียงและใช้สตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ์เป็นหน่วยดําเนินการ โดยมี          
เป้าหมายในการพัฒนาเพ่ือใหป้ระเทศไทยมีการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองทีไ่ด้มาตรฐานสากล สอดคลอ้งกับจรรยาบรรณการใชส้ตัว์  
   2.  จากการดําเนินงานดังกล่าวมีผลเกิดข้ึน ดังน้ี 
   2.1  หน่วยงานและสถาบันท่ีมีการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองทั่วประเทศ ท้ังภาครัฐและเอกชน มีการตื่นตัวทีจ่ะ
ปรับตัวให้เข้าสูม่าตรฐานสากลเพื่อให้ได้รับการยอมรับ จากเดิมทีห่น่วยงานต่างๆไม่มีการจดัทําแผนพัฒนางานสัตว์ทดลองมาก่อน ก็ไดม้ี
การจัดทําแผนพัฒนางานสัตว์ทดลองขึ้น   
   2.2 จากการสํารวจหน่วยงานเลี้ยงและใช้สตัวท์ดลองของรัฐท่ัวประเทศ พบว่า มีหน่วยงานเลี้ยงและใช้สตัว์ 
ทดลองประมาณ 72 แห่ง ในจํานวนน้ี มีหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณไปเพื่อดําเนินการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงอาคารใหม่ ประมาณ 
33  แห่ง แต่โดยส่วนใหญ่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และยังตอ้งการงบประมาณตอ่ไปอีกจึงจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะเข้าไปปฏิบัติงานได้ มีเพียง 
2 หน่วย คือศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีพร้อมจะเปิดใช้
ปฏิบัติงานได้ในเดือนพฤศจิกายน 2553 และในป ี2554 ตามลําดับ    
   2.3  ในการผลติและบรกิารสัตว์ทดลองที่ไดม้าตรฐานคณุภาพพันธุกรรมและคณุภาพสุขภาพน้ัน ประเทศไทยมี
แหล่งผลติสัตวท์ดลองที่ได้มาตรฐานคณุภาพพันธุกรรมและคุณภาพสุขภาพระดับหน่ึง เพ่ือให้บรกิารแก่นักวิจัยทั่วประเทศ เพียงแห่งเดียว
คือ ศูนย์สตัว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถให้บริการ สตัว์ทดลองบางชนิดไดอ้ย่างพอเพียง แต่ยังไม่สามารถผลิตและ
บริการสัตว์อีกหลายชนดิและสายพันธุ์เพ่ือตอบสนองลักษณะงานวิจัยที่หลากหลายได ้อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติน้ี อยู่ในระหว่างการดําเนินการปรับปรุง และจัดหาวัสดอุุปกรณ์ท่ีจําเป็นเพ่ือขอรบัรองมาตรฐานจาก   
the Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International ตอ่ไป  
   2.4  การพัฒนางานสัตว์ทดลองตามแผนกลยุทธ์น้ี ไดด้ึงดดูให้ภาคธุรกิจ เอกชน สนใจที่จะลงทุนทําการผลติ
สัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากลข้ึนในประเทศไทยเพื่อให้บริการท้ังภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งมีการจัดหาวัสดอุุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
ได้มาตรฐานมาแนะนําให้ความรู้และให้บริการเพ่ิมมากขึ้น ก่อให้เกิดการขยายตัวของภาคเอกชนไดอ้ย่างหลากหลาย 

         ภาคธุรกิจเอกชน ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีย่ิงในการจดันิทรรศการ การแสดงสินค้า ระดับชาติและระดับ
นานาชาติมีความสนใจที่จะจัดหา หรือผลติ วัสดอุุปกรณ์ที่มคุีณภาพ มาใหบ้ริการได้หลากหลายมากขึ้น 
   2.5  ในการพัฒนาบุคลากรคณะกรรมการแห่งชาตฯิ ไดด้ําเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในระยะ
สั้น ด้วยการจัดอบรมสร้างกลุม่วิทยากรเพ่ือการอบรม การสอน โดยใช้วิทยากรชาวต่างประเทศ ผู้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญ ชํานาญการด้าน
วิทยาศาสตร์สตัว์ทดลอง มาอบรมให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงและใช้สตัว์ทดลอง มีผูผ้่านการอบรมไปแล้วประมาณ 60 คน และมีการ
จัดทําหอ้งสมดุวิทยาศาสตร์สตัว์ทดลอง รวบรวมหนังสือ วารสารที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์สตัว์ทดลอง ที่หาได้ยากในประเทศไทย ให้บริการ
แก่ผู้ทีส่นใจ 
   ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ได้ร่วมกันดําเนินการจัดทําหลกัสูตรวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง เพ่ือการเรียนการ
สอนตั้งแต่ระดบั อาชีวศึกษา อดุมศึกษา และบัณฑติศึกษา เพ่ือใหส้ถาบันการศึกษาทุกระดับได้นําไปใชใ้นการผลติบุคลากรที่มีความรู้
วิทยาศาสตร์สตัว์ทดลอง 
   2.6  องค์กรต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญจากตา่งประเทศ ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีย่ิงในการจัดการประชมุ
นานาชาติและการแสดงสินค้าข้ึนในประเทศไทย แม้ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีปัญหาความไม่สงบภายในประเทศ รวมทั้งการให้ความ   
ร่วมมือตดิต่อประสานงานสถานท่ีศึกษาดูงานและการพัฒนางานสัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐานสากล 
   2.7  ในการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชส้ตัว์ทดลอง เกอืบทุกหน่วยงานที่มีการเลี้ยงและใช้สตัว์ฯ มี
คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สตัว์ฯใหส้อดคลอ้งกับจรรยาบรรณการใชส้ัตว์ สภาวิจัยแห่งชาติ มกีารร่างพระราชบญัญตัสิตัว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และมีการประชาสมัพันธ์ ให้ประชาชนและเยาวชนได้มีความเข้าใจ และเห็นความสําคัญของการเลี้ยงและใช้สตัว์
ฯใหส้อดคลอ้งกับจรรยาบรรณ ตอ้งไม่ทําใหส้ัตวต์้องเจ็บปวด ทรมาน หรอืเสียชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์ 

   แม้ว่างานสัตว์ทดลองจะมีความก้าวหน้าข้ึน ดังที่กล่าวมา  หน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้องมกีารตื่นตัวกันมากข้ึน 
แต่การพัฒนายังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด ทีจ่ะให้ได้มาซึ่งอาคารเลี้ยงสัตว์พร้อมวัสดอุุปกรณ์ทีจํ่าเป็นให้สมบูรณ์เพียงพอตอ่การ
ดําเนินการเล้ียงและใชส้ตัว์ใหไ้ด้ระดับมาตรฐานตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์แห่งชาตฯิ (2550- 2554) คือ 3 ปีหลังจากได้รบั
งบประมาณ การพัฒนางานยังไม่ถึงระดับที่จะนําไปสู่เป้าหมาย คือมอีาคารสถานที่วัสดอุุปกรณ์ และการจัดการที่ได้มาตรฐาน เพ่ือให้
ผลงานจากการเลี้ยงและใช้สตัว์ในงานวิทยาศาสตร์มคีวามแม่นยํา เชือ่ถือได้และเป็นที่ยอมรับของสากล แข่งขันได้กับนานาชาติ ปลอดภัย
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ตอ่การนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่การดําเนินงานที่ผ่านมาน้ีไม่สามารถบรรลุเป้าหมายไดส้มบูรณ์เน่ืองจากสาเหตุหลาย
ประการ คือ 1) หน่วยงานที่มีการเลี้ยงและใชส้ัตว์หลายแห่งยังไม่ให้ความสาํคัญกับการทําแผนพัฒนางานสัตว์ทดลองหรอืงานสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ให้ชดัเจน และยังไม่ใหค้วามสําคัญกับการจดัอันดับความสาํคัญไว้ในอันดบัต้นๆในการขอตั้งงบประมาณแต่ละปี 2) 
งบประมาณที่ได้รับเพ่ือการกอ่สร้างและการจัดซือ้ครุภัณฑ์ ไม่พอเพียงและไม่มีความตอ่เน่ือง ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย 3 ปีที่วางไว้ 3) การผลติและบริการสัตว์ทดลองท่ีมีคุณภาพ ยังไม่มีความหลากหลายทั้งชนิดและสายพันธ์ุสัตว์ทดลอง รวมทัง้
ปริมาณให้ได้เพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 4) การผลติบุคลากร โดยเฉพาะสัตวแพทย์ ผูช้ํานาญการสัตว์ทดลอง และ
พนักงานเลี้ยงสัตว์ ยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดพัฒนาหลักสตูรและเน้ือหาสาระวิชาทีช่ดัเจน เพ่ือการผลิตบุคลากรดังกลา่วอย่างจริงจัง 
การพัฒนาบุคลากรยังต้องมีการพัฒนาทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองและย่ังยืน 5) ยังไม่มีสถาบนัใดให้การ
สนับสนุนการวิจัยที่นําไปสู่การพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์สตัว์ทดลอง อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการวิจัยเพ่ือพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ
ท่ีมีอยู่หลากหลายในประเทศ ให้เป็นประโยชน์ตอ่การเลี้ยงสตัว์ และการวิจัยเกี่ยวกับโรคในภูมิภาคเขตรอ้นชื้น เป็นต้น 6) ประเทศไทย
ตอ้งพ่ึงพาการนําเข้า ยา อาหารเสริม และวัคซีนปีหน่ึงๆเป็นจํานวนมาก แตใ่นส่วนท่ีผลิตเองภายในประเทศ ไม่ได้ให้ความสําคัญที่จะใช้
สัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานและมีการจัดการเล้ียงสัตว์ที่ไดม้าตรฐาน ในการนํามาใชท้ดสอบตามมาตรฐานสากล ในการวิจัยพัฒนาและผลติ
ยา วัคซีน ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเช่นท่ีประเทศท่ีพัฒนาแล้วยึดถือปฏิบัติยา 7) การกํากับดูแลการเลี้ยงและใชส้ัตวฯ์ นั้นยังตอ้ง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือนําไปสู่การพัฒนางานที่ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน ท้ังน้ีตอ้งมีการพัฒนาองค์กรกลาง (สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานสัตว์เพ่ืองานเลี้ยงและใช้สตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์, สลช.) ให้สามารถดําเนินการได้อย่างเข้มแข็ง 
การสร้างเครือข่ายท้ังในและตา่งประเทศใหส้มบูรณ์ มีการดาํเนินการให้มีกฎหมายบังคับใช้ รวมทั้งการดาํเนินการให้มีการรับรอง
มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สตัวฯ์ ให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานสากล เพ่ือการยอมรับและแข่งขันได้กับนานาชาติ  
  3. วช. ไดต้รวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
แล้วมีความสอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 
17. เรื่อง  ขอเพกิถอนพ้ืนทีพิ่เศษเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารีออกจากเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  
  คณะรฐัมนตรเีห็นชอบให้เพิกถอนพ้ืนท่ีอทุยานแห่งชาตดิอยสุเทพ – ปุย บางส่วน เฉพาะประกาศคณะกรรมการ 
บริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเทีย่วอย่างย่ังยืน (กพท.) ลงวันที่ 16 กมุภาพันธ์ 2548 เน้ือที่ 819 – 2 – 60 ไร ่และ 
พ้ืนที่ซุ้มประตดู้านหน้าโครงการ เน้ือที่ประมาณ 1 – 2 – 06 ไร ่รวมเน้ือที่ 821 – 85 ไร่ ส่วนพ้ืนที่สระเก็บนํ้า จํานวน 3 แห่ง ซึ่งอยู่
นอกเขตประกาศ กพท. และส่งนํ้าเข้าไปใชใ้นโครงการเน้ือที่รวมประมาณ  18 - 2 -13 ไร่ น้ัน ใหค้งไว้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ โดย
โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารยัีงสามารถใช้ประโยชน์จากสระนํ้าดังกล่าวได้ ท้ังน้ี ใหอ้งค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ใช้พ้ืนที่เท่าที่ดาํเนินการอยู่ก่อนแล้ว  โดยไม่ให้มีการขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติม และให้ อพท. ยื่นคําขอตอ่  
กรมป่าไม้เพ่ือขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาตติามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ต่อไป ตามความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และให้ อพท. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิไปพิจารณาดาํเนินการด้วย  
 
18.  เร่ือง  รายงานการดําเนินการใหค้วามช่วยเหลือแกผู่้เอาประกนัภัยที่ได้รับผลกระทบจากการชมุนุม 
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบรายงานการดําเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัยที่ไดร้ับผลกระทบจากการชุมนุม  
ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) รายงานว่า กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพได้ดําเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่               
13 กรกฎาคม 2553 แล้วดังน้ี  
  1.  กําหนดขั้นตอนการดําเนินการให้ความช่วยเหลอืผู้เอาประกันภัยที่ไดร้ับผลกระทบจากการชุมนุม โดยกรม 
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  สาํนักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกัน
วินาศภัย  ได้หารือและมีขอ้ยุติร่วมกันดังน้ี   
   1.1  กรณีทีผู่้เอาประกันภัยเรียกร้องให้บริษัทผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสนิไหม  แต่บริษัทผู้รับประกันภัย 
ยังไม่สามารถจา่ยให้ได้เน่ืองจากมีข้อพิพาทเก่ียวกับสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย  บริษัทผูร้บัประกันภัยตกลงจะจ่ายเงิน             
ช่วยเหลอืเพ่ือบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย  โดยไม่เป็นการตัดสิทธิเรียกรอ้งตามกรมธรรม์ประกันภัย  และในการรับเงิน
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ช่วยเหลอืผู้เอาประกันภัยสามารถใชแ้บบบันทึกข้อตกลงทีก่รมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ  และสมาคมประกันวินาศภัย  ตกลง
ร่วมกัน (แบบ กคส-ปภ.1)  
   1.2 ผู้เอาประกันภัยท่ีได้รับเงินช่วยเหลือแล้ว  หากยังไมส่ามารถหาข้อยุติเก่ียวกับสิทธิเรียกร้อง           
ตามกรมธรรมป์ระกันภัยกับผู้รับประกันภัยได้  สามารถขอให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่าง               
ผู้เอาประกันภัยและบริษัทผู้รบัประกันภัยได ้
   1.3 หากผลการไกล่เกลี่ยคู่กรณียังไม่สามารถตกลงกันได้ผูเ้อาประกันภัยอาจขอการสนับสนุนเงินกองทุน
ยุติธรรมเพือ่นํากรณีพิพาทเสนอต่ออนุญาโตตลุาการเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด   หรือ ฟ้องคดตีอ่ศาลโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะให้
ความช่วยเหลอืแก่ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์และวธีิการท่ีกําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
กองทุนยตุิธรรม พ.ศ. 2553 
  2. ออกประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  เร่ือง การให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ทรัพย์สนิเสียหาย
ในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบ  เดอืนพฤษภาคม  2553 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553 เพ่ือชี้แจงและประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการ             
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว และจดัเตรียมความพร้อมในทางปฏิบัติเพ่ือใหค้วามช่วยเหลอืผู้เอาประกันภัยตามข้ันตอนการ
ดําเนินการที่ได้ประกาศ ดังน้ี  
   2.1 ปลดักระทรวงยุติธรรมไดล้งนามคําสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 242/2553 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2553 
แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาสิทธติามกรมธรรม์ประกันภัย  โดยมีอํานาจหน้าทีห่ลักในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับสิทธิของ              
ผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบ 
   2.2 จดัประชมุชี้แจงหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเกี่ยวกับแนวทางและข้ันตอนการให้ความช่วยเหลอืผู้เอาประกัน 
ท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมเพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดยีวกัน 
   2.3 เมื่อวันที ่8 กันยายน 2553 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแล้วมขีอ้สรุปว่า คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  จะให้การ
สนับสนุนด้านบุคลากรในกระบวนไกล่เกลีย่คู่กรณี   ส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการดําเนินการทางอนุญาโตตลุาการ 
สามารถช่วยเหลือได้เฉพาะในส่วนของค่าใชจ่้ายอื่นๆ  ในการดําเนินการเท่าน้ัน  
  3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพได้รับคําร้องทุกข์ของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมแล้ว  
จํานวน 41 ราย  มีความเสียหายตามคําร้องทุกข์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 616,010,978 บาท  (ข้อมลู  ณ วันท่ี 20 ตลุาคม 2553) และ
ได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือตามแนวทางการให้ความชว่ยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ทรัพย์สินเสียหายในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบ
เดือนพฤษภาคม 2553 ดังน้ี  
   3.1 แจ้งสิทธติามข้ันตอนการดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากการชมุนุม
แก่ผู้เอาประกนัภัยท่ียื่นคําร้องทุกข์ทั้ง 41 ราย 
   3.2 ผู้เอาประกันภัยติดตอ่เจรจากับบริษัทผูร้ับประกันภัยและได้รับเงินชว่ยเหลือโดยพอใจขอยุติเร่ือง 
จํานวน 3 ราย  ไม่พอใจและประสงค์ให้กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพจัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  จํานวน 3 ราย อยู่ระหว่างการ
ติดตอ่เจรจา  จํานวน 13 ราย 
   ทั้งน้ี  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ประสานบริษัทประกันภัย จํานวน 41 บริษัท ซึง่มีผู้เอาประกันภัย 
ท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมเพ่ือขอข้อมลูสําหรับตดิตอ่แจ้งสิทธิตามแนวทางการให้ความช่วยเหลอืดังกล่าวแก่ผู้เอาประกันภัย 
ท่ียังไม่ได้ย่ืนคําร้องทุกข์ต่อกรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพแล้ว และหากการดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับ
ผลกระทบจากการชุมนุมมีความคืบหน้าประการใดจะได้รายงานให้คณะรฐัมนตรีรับทราบอีกครั้ง 
 
19.  เร่ือง  สรปุรายงานการบริหารจัดการบริเวณพืน้ท่ีจดังานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553    ในสว่นกลาง 
   คณะรฐัมนตรีรับทราบสรุปรายงานการบริหารจัดการบริเวณพ้ืนที่จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและ               
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553     
ในส่วนกลาง  ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ  
   สาระสําคัญของเรื่อง 
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  ตามที่รฐับาล โดยคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแหง่การบรมราชาภิเษก ปีที่ 60 และการเฉลมิ
พระชนมพรรษา ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ  เทอืกสุบรรณ) เป็นประธานฯ  ได้กําหนดให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธนัวาคม 2553 ในส่วนกลาง  
ณ บริเวณลานพระราชวังดสุติ (ลานพระบรมรูปทรงม้า) และบริเวณโดยรอบ ระหว่างวันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2553 โดยมอบหมาย
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพหลักจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ในนามรัฐบาล โดยใช้ชือ่งานว่า “แผ่นดินของเรา” น้ัน 
 1. ในการดําเนินการจัดงานดังกลา่ว กระทรวงวฒันธรรม ไดแ้ตง่ตั้งคณะทํางาน 6 คณะ ดังน้ี 
 1.1 คณะทํางานออกแบบผังบริเวณงานและจัดสร้างเวที มีอธิบดีกรมศิลปากร  (นางโสมสุดา  ลียะวณิช) 
เป็นประธาน 
 1.2 คณะทํางานจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม มีอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (นายอภินันท์  โปษยานนท์) 
เป็นประธาน 
 1.3 คณะทํางานพิธีการบนเวทีถวายพระพร มีอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  (นายกมล  สุวุฒิโฑ)  
เป็นประธาน 
 1.4 คณะทํางานฝ่ายเลขานุการ มรีองปลดักระทรวงวัฒนธรรม (นายปรารพ  เหล่าวานิช) เป็นประธาน 
 1.5 คณะทํางานฝ่ายจัดนิทรรศการกระทรวงวัฒนธรรม มีที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม (นายสมศักดิ์  เชาวน์
ธาดาพงษ์) เป็นประธาน 
 1.6 คณะทํางานฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางสาวจันทร์สุดา  รักษ์พลเมือง)  
เป็นประธาน 
 2. การดําเนินงาน   

 2.1 กระทรวงวัฒนธรรม ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 65,400,000.- บาท  (หกสิบห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
ไปยังสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 โดยไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 63,248,700.- บาท 
(หกสิบสามล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดรอ้ยบาทถ้วน)  จากสํานักงบประมาณ เมือ่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 

 2.2 การออกแบบผังบริเวณงานและการก่อสร้างเวที กระทรวงวัฒนธรรม ไดด้ําเนินการก่อสร้างเต้นท์ตั้งแต่วันที่ 
15 พฤศจิกายน 2553 โดยได้ส่งมอบพ้ืนที่ให้ทุกหน่วยงาน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 และก่อสร้างเวทีกลางพร้อมทั้งเวที
ถวายพระพรในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553  โดยได้ส่งมอบให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2553 

        2.3 กระทรวงวัฒนธรรม ไดจั้ดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระลานพระราชวังดสุติ  (ลานพระบรมรปูทรงม้า) 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.09 น. โดยพระราชครูศิวาจารย์  

 2.4 ทกุกระทรวง รวมทั้ง กทม.ที่ได้เข้าไปดาํเนินการจัดนิทรรศการในเตน้ท์ โดยได้ประสานกับกระทรวง
วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด  ส่วนรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และอืน่ ๆ ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งน้ี ประกอบด้วย บริษัทไปรษณีย์ไทย 
จํากัด การไฟฟ้านครหลวง การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) สภาผู้แทนราษฎร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานเขตดสุิต 
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) บริษัท  
รุ่งอรุณของเล่นพ้ืนบ้าน จํากัด และสมาคมธุรกิจวัตถุดิบเพ่ือผลติภัณฑห์นัง เป็นต้น   
   2.5 การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากต่างประเทศ มีมติรประเทศตอบรับจัดส่งคณะนักแสดง จํานวน 9 ประเทศ 
ประกอบด้วย เกาหลีใต้ อินเดยี ศรีลังกา ตุรกี สวิสเซอร์แลนด์ สโลวาเกีย บัลแกเรีย รัสเซีย และโปแลนด์ ส่วนการแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ตลอดวันท่ี 1-9 ธันวาคม 2553 จดัให้มีความหลากหลายทั้งคณะนักแสดงพื้นบ้าน นักดนตรีจาก
สถาบันอุดมศึกษา ศิลปินอาชีพ  ศิลปินร่วมสมัย นักรอ้งลูกทุ่ง ลูกกรุง ลิเก โขน และนักร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เป็นต้น 
   2.6 กรมการศาสนา และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกันจัดพิธีและกิจกรรมของศาสนาต่างๆ จํานวน 
11 กิจกรรม คือ  
  2.6.1 ดําเนินการโดย กรมการศาสนา จํานวน 7 กิจกรรม ดังน้ี 
 (1) โครงการอุปสมบทเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป้าหมาย  จํานวน 84 วัด 
วัดละ 84 รูป รวม 7,056 รปู  กรุงเทพมหานคร 9 วดั  จํานวน 756 รูป  ส่วนภูมิภาค 75 จังหวดั  จาํนวน 6,300 รูป 



 21 

 (2) พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป (โครงการทําดี 9 เช้า 9 วัน 9 วัด) เป้าหมาย จํานวน 9 วัด วันละ 
84 รูป 9 วัน รวม 756 รูป  ระหว่างวันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2553 เวลา 07.00 – 08.00 น.  ณ ลานพระราชวังดุสติ ด้านหน้าเวทีกลาง 
              (3) พิธีทางศาสนามหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาของศาสนิกชน 5 ศาสนา เป้าหมาย จํานวน  
5 ศาสนา ๆ ละ 84 รูป/คน  รวม 420 รปู/คน  วันที ่2 ธันวาคม 2553 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ บริเวณสวนอัมพร 

            (4) พิธีละหมาดเพ่ือขอพรจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของผู้นําและศาสนิกชน 
ของศาสนาอิสลาม  ส่วนกลาง ณ มสัยดิดารุลอิบาดะห ์ซอยรามคําแหง 60  แขวงหัวหมากน้อย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร     
ส่วนภูมิภาค มัสยิดทกุแห่งทั่วประเทศ วันศกุร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 เวลา 12.00 น.                                              
              (5) พิธีบูชาขอบพระคุณ  นมัสการพระเจ้าพร้อมกล่าวคําอธิษฐานของผู้นําและศาสนิกชนของ
ศาสนาคริสต์  ส่วนกลาง ณ อาสนวิหาร อสัสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค โบสถ์ทุกแห่งทั่วประเทศ  วันอาทติย์ที่ 
5 ธันวาคม 2553 เวลา 08.00 น.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 900 คน 
              (6) พิธีสวดถวายพระพร  ของผู้นําและศาสนิกชนของศาสนาพราหมณ์ – ฮินด ู  ณ โบสถ์เทพมณเฑียร เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร  วันอาทิตยท์ี่ 5 ธันวาคม 2553 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน  

             (7) พิธีสวดอัรดาส อธิษฐานขอพรจากพระศาสดา ของผู้นําและศาสนิกชน ของศาสนาซิกข์   
ส่วนกลาง ณ ศาสนสถานคุรดุวาราซิกข์(วัดซิกข์) พาหุรัด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ส่วนภูมิภาค คุรุดวารา (วัดซิกข์) ทุกแห่ง
ท่ัวประเทศ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2553  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น.  วันเสาร์ – อาทิตย ์และวันหยุดราชการ 
เวลา 12.00 น.  
  2.6.2 ดําเนินการโดย สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จํานวน 4 กจิกรรม ดังน้ี 

(1) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล  ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และทุกวัดทั่วประเทศ  
จํานวน  4 คร้ัง  ดังน้ี  คร้ังที ่1 วันที ่1 พฤษภาคม 2553   เวลา 16.00 น.  ครั้งที ่2 วันที่ 2 กันยายน 2553  เวลา 16.00 น.            
คร้ังที่ 3 วันท่ี 4 ตุลาคม 2553  เวลา 16.00 น.  ครั้งท่ี 4 วันที่ 4 ธันวาคม 2553 เวลา 16.00 น. 

(2) การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกยีรตฯิ พระสงฆ์ 2,553 รูป   ระหว่างวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2553                 
ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

(3) พิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยพระสงฆท์ุกวัด หลังสวดมนต์เย็นตลอดปี 2553  
(4) โครงการอัญเชญิธรรมเจดีย์ คัมภีร์พุทธศาสนาโบราณ จากประเทศนอรเวย์ เฉลิมพระเกียรติ               

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน  2553 ถึงวันที่ 5 กมุภาพันธ์ 2554  
รวม 90 วัน      
 

ต่างประเทศ 
 
20. เรื่อง ขอความเหน็ชอบร่างบันทกึการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทย – มาเลเซีย คร้ังที่ 26  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทย – มาเลเซีย ครั้งท่ี 26  เพ่ือใช้เป็นกรอบ
การประชมุและกรอบการเจรจาต่อไป ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงกลาโหม (กห.) รายงานว่า 
  1. กห. จะเข้ารว่มการประชมุคณะกรรมการระดับสูง ไทย – มาเลเซีย คร้ังที่ 26 ในวันที่ 13 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2553 
ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย หลงัจากการประชุมฯ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย จะได้
ร่วมลงนามในบันทึกการประชุมฯ ดังกล่าว ซึ่งกองเลขานุการร่วมคณะกรรมการระดับสงู ไทย – มาเลเซีย ได้จัดทําร่างบันทึกการ
ประชมุคณะกรรมการระดับสูง ไทย – มาเลเซีย ครั้งท่ี 26 เพ่ือใช้เป็นกรอบการประชุมและกรอบการเจรจากับคณะกรรมการ
ระดับสูง ไทย – มาเลเซีย (ฝ่ายมาเลเซีย) โดยดําเนินการตามกรอบการประชุมเพ่ือรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณ
พ้ืนที่ชายแดน ไทย – มาเลเซยี ในกรอบของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – มาเลเซีย และกลไกอื่น ๆ ภายใต้กรอบน้ี  ซึ่ง              
รัฐสภาไดม้ีมติเห็นชอบแล้ว และเมือ่คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างบันทึกการประชมุฯ แล้วจะได้นําร่างบันทึกการประชมุฯ ไปใช้
เป็นกรอบการประชมุและกรอบการเจรจาตอ่ไป 
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  2. ร่างบันทึกการประชมุฯ มสีาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
   2.1 การประชมุจะจดัข้ึน ณ โรงแรม Royale Chulan กรุงกัวลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซีย ในวันที ่16 
ธันวาคม 2553 โดยมี พลเอก ตันศรี ดาโตะ๊ สรี อาซซิาน บิน ฮาจิ อาริฟฟิน ผู้บัญชาการทหารสูงสดุมาเลเซียเป็นประธานร่วมกับ 
พลเอก ทรงกิตต ิจักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสดุ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชายแดน
ส่วนภูมิภาคไทย – มาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 20 กรกฎาคม 2553 ซึง่ก่อนหน้าน้ีไดม้ีการประชุมกองเลขานุการร่วม 
ไทย – มาเลเซยี ระหว่างวันที ่8 – 12 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมรีเจนท์ กรุงกัวลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซีย เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสําหรับการประชมุครั้งน้ี  
   2.2 เน้ือหาของร่างบันทึกการประชุมฯ ประกอบด้วยการกล่าวเปิดการประชมุ การรายงานความก้าวหน้า
การดําเนินงานของคณะกรรมการ การรับรองรายงานความก้าวหน้าฯ การมอบงานให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคดําเนินการ 
การรับรองงานมอบฯ การกําหนดการประชุม คร้ังที่ 27 การแถลงข่าวร่วม และพิธีเปิดการประชมุ 
 
21. เรื่อง  การให้สัตยาบนัเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรฐัมนตรี เมือ่วันที่  4 ธันวาคม 2550 เร่ือง การให้สตัยาบันตอ่อนุสัญญา
สหประชาชาตวิ่าด้วยการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย โดยให้เร่งรัดกระบวนการให้สตัยาบันอนุสัญญาฯ โดยมติอ้งรอให้ร่าง
พระราชบัญญตัิแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ิมบทนิยาม) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินที่ไดม้า
จากการกระทาํความผิด พ.ศ. .... (การกําหนดหลักการและวิธีการตดิตามสินทรัพย์คืน) และร่างพระราชบัญญตัแิก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญตัิความร่วมมอืระหว่างประเทศในเรือ่งทางอาญา   พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลกัการให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเก่ียวกับการยึด อายัด หรือริบทรัพย์สิน)  รวม 3 ฉบับ มีผลใชบั้งคับก่อน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ  
  ข้อเท็จจรงิ 
  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(สํานักงาน ป.ป.ช.)  เสนอว่า คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอให้รัฐบาลไทยเรง่รัดกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญตัิว่าด้วยทรัพย์สินที่ไดม้าจากการกระทาํความผิด พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเตมิพระราชบญัญตัิ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ เพ่ืออนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาฯ 
และพิจารณาดาํเนินการเพ่ือให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ โดยมิตอ้งมีการแก้ไขกฎหมายอนุวัตกิาร ทั้ง 3 ฉบับ   ซึ่ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักตามรัฐธรรมนูญทําหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริต ได้ประสานและติดตามความคืบหน้า 
ในการดําเนินการให้สตัยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ โดยปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นเหตใุห้ประเทศไทยควรเร่งดําเนินการให้สตัยาบัน
เป็นภาคีแก่อนุสัญญาฯ ดังน้ี  
   1. ปัจจุบันร่างพระราชบัญญตัิท้ัง 3 ฉบับ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และการแก้ไข
ยกร่างพระราชบัญญตัดิังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรอันเป็นการส่งผลใหก้ารใหส้ัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ เน่ินนาน
ออกไปอีก  
   2. ในคราวประชมุร่วมเร่ือง การเตรียมความพร้อมในการจัดประชมุนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
คร้ังที่ 14 (14th International Anti-Corruption Conference : IACC) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 นายกรัฐมนตรีและประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานในการประชุมร่วม ได้เห็นชอบในหลกัการให้สํานักงาน ป.ป.ช. นําเสนอเรือ่งความเห็นเก่ียวกับ
การเร่งรัดกระบวนการให้สัตยาบันต่ออนุสญัญาฯ โดยมิตอ้งรอการยกร่างหรือแก้ไขกฎหมายอนุวัตกิารท้ัง 3 ฉบับ ตอ่คณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณา 
   3. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศจากหน่วยงาน UNODC (United Nations Office on Drug 
and Crimes) ชี้แจงต่อที่ประชุมร่วมฯ ว่าอนุสัญญาฯ ดังกล่าวมีลักษณะพิเศษ คอื มีความมุ่งหมายให้เกิดความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศในการตอ่ต้านการทุจริตใหม้ากที่สดุ ซึ่งแตกต่างจากอนุสญัญาทั้งหลายในอดตี ที่ประเทศต่าง ๆ สามารถให้สตัยาบันเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาฯ คู่ขนานไปกับการดําเนินการแก้ไขกฎหมายภายในของตนให้สอดคลอ้งกับพันธกรณีที่กําหนดในอนุสัญญาฯ ไดอ้กี 
ท้ังไม่มีบทลงโทษในกรณีที่รฐัภาคีไม่มีกฎหมายภายในรองรับครบถ้วน โดยมีเพียงกลไกควบคุมตดิตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ 
ของรัฐภาคี (Review Mechanism) และปัจจุบันทาง  UNODC ได้เร่ิมกลไกดังกล่าวในรอบแรกเมือ่เดอืนกรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา 
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และเห็นว่าการดําเนินการกลไกควบคุมตดิตามผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ในรอบตอ่ไป ร่างกฎหมายอนุวัติการทั้ง 3 ฉบับ ของ
ประเทศไทยก็ควรที่จะมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว  
   4. ผลเสียของการท่ีประเทศไทยยังอยู่ในสถานะประเทศผูล้งนามโดยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสญัญาฯ           
ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของประเทศอย่างมาก นานาชาติและภาคเอกชนขาดความม่ันใจในการทําธุรกิจการค้าและการลงทุน ซึ่งใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหลอืเพียงประเทศไทยและประเทศพมา่เท่าน้ัน ดังน้ัน ประเทศไทยจึงควรเร่งรัดกระบวนการให้
สัตยาบันอนุสญัญาฯ โดยมติอ้งรอให้ร่างพระราชบญัญตัทิัง้ 3 ฉบับ มีผลใช้บังคับก่อน  
 
22.  เร่ือง  ผลการประชุมสดุยอดอาเซียน  ครั้งที่ 17 และการประชุมอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบผลการประชมุสดุยอดอาเซียน  ครั้งท่ี 17 และการประชมุอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง (กระทรวง
พาณิชย์)  ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 สาระสําคัญของเร่ือง 

  กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า  ตามที่เวียดนามได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชมุสุดยอดอาเซยีน ครั้งท่ี 17 และการ
ประชมุอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2553  ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม  โดยมีรองนายกรัฐมนตร ี              
(นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและรัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายอลงกรณ์ พลบุตร) ร่วมในคณะ
ผู้แทนไทยด้วย น้ัน กระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานสรุปผลการประชมุในสว่นที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี  
 1.  การประชมุคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งท่ี 5 
   1.1 ที่ประชุม ฯ ได้รับทราบสถานะการดําเนินการตาม AEC Scorecard ซึ่งเป็นกลไกในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของอาเซียนเพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน หรือ AEC Blueprint  

  1.2  ท่ีประชมุ ฯ  ได้มีการหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการปรับปรุง Scorecard เพ่ือให้เป็น          
เครื่องมอืที่มีประสทิธิภาพในการวัดผลการดําเนินงานของอาเซียน   โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เสนอความเห็นตอ่
ท่ีประชุมฯ เก่ียวกับการปรับปรุงวิธีการประเมินผลใหม้ีการวัดผลเป็นระดับ อาจแสดงด้วยสีแดง เหลือง เขียว เพ่ือให้ทราบว่าอยู่ใน
ระดับท่ียังไม่ได้ดําเนินการเลย หรือดําเนินการไปแล้วบ้าง หรือ ดําเนินการเสร็จแล้ว ตามลําดับ  

  1.3  การท่ีอาเซียนมอบหมายให้ ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) 
ทําการศึกษาเพ่ือปรับปรุง AEC Scorecard น้ัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แสดงข้อคิดเห็นว่า อาจมีข้อจํากัดเน่ืองจาก
มีเรือ่งตอ้งศึกษามาก จึงเสนอให้อาเซียนจัดตั้งสถาบันเพ่ิมเตมิในแตล่ะประเทศ โดยอาจจดัตั้ง ASEAN University Network เพ่ือช่วย
ศึกษาด้วย  นอกจากน้ี อินโดนีเซียเห็นว่า นอกจาก ERIA แล้ว  อาจใหส้ถาบันของแตล่ะประเทศและสถาบันระหวา่งประเทศเข้ามา
มีส่วนร่วมในการทําการศึกษาดังกล่าวด้วย  ที่ประชุมมีมตใิห้อาเซียนพิจารณาการจัดสรรเงินทุนให้ ERIA เพ่ือให้ ERIA สามารถ
ดําเนินงานเพ่ือรองรับความตอ้งการของอาเซียนไดม้ากขึ้น 
   1.4  ในส่วนมาตรการทีต่อ้งดาํเนินการในช่วงปี 2010-2011 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2010 ไดด้ําเนินการ
แล้วประมาณรอ้ยละ 60 ของมาตรการท่ีตอ้งดําเนินการทั้งหมด  ที่ประชุมฯ เหน็ว่าการดําเนินการ  ไม่ควรพิจารณาเพียงว่าจะทําได้
ตามเกณฑ์ที่กําหนด (threshold) เท่าน้ัน แต่ควรพิจารณาผลการดําเนินการดังกล่าว ว่าจะส่งผลในทางปฏิบัติอย่างไรตอ่
อตุสาหกรรมหรือธุรกิจต่างๆ  ที่ประชมุฯ เหน็ด้วยกับข้อเสนอแนะของไทยในการใหแ้ตล่ะประเทศจัดทํา Action Plan สําหรับ
มาตรการท่ียังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ และให้สํานักเลขาธิการอาเซียนตดิตามผลตอ่ไป 
   1.5 รัฐมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอว่า เน่ืองจากที่ผ่านมายังมีความล่าช้าของการดําเนินการสําหรับ
การเปิดเสรีการค้าภาคบริการ เน่ืองจากเป็นสาขาที่มีความออ่นไหวสําหรับอาเซียนทุกประเทศ ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องทําให้ทุกภาค
ส่วนที่เก่ียวข้องเข้าใจ โดยประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับชาตแิละระดับภูมิภาค  เช่น การจัด Workshop  เพ่ือใหผู้้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholder)  เห็นประโยชน์ของการเปิดเสรีการค้าภาคบริการในอาเซยีน  โดยที่ประชุมฯ  ไดม้ีมติให้มีการรายงานความคืบหน้า
ด้านการเปิดเสรีการค้าบริการตอ่ที่ประชุม AEC Council  ในครั้งตอ่ไป 
   1.6  ท่ีประชมุฯ มมีติให้ประธานการประชุมอธิบดศุีลกากรรายงานต่อทีป่ระชมุ AEC Council เก่ียวกับความ
คืบหน้าการดําเนินงานด้านศุลกากรอย่างตอ่เน่ืองทุกปี โดยให้มีการรายงานครั้งต่อไปในการประชุม AEC Council ในเดอืนตุลาคม 2554  
รวมทั้งให้เร่งดาํเนินการจัดตั้ง ASEAN Single Wingdow (ASW) และNational Single Window (NSW) และให้มกีารหารือ
ระหว่างหน่วยงานกรมศุลกากรอาเซยีนกับภาคเอกชน เพ่ือรับฟังและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา  นอกจากน้ัน 
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ได้เร่งรัดให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วมโครงการนําร่อง ASEAN Single Window และให้นําเรื่องการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในด้านศุลกากร (Capacity Building) หารือในคณะทํางานอาเซียนด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบอาเซียนบวก  
3/บวก 6 

  1.7  ที่ประชุมรับทราบตาราง Matrix เก่ียวกับปัญหาท่ีภาคเอกชน (เช่นจาก ASEAN Business 
Advisory Council, US Business Council) ร้องเรียนมา อย่างไรก็ตาม อาเซียนยังไม่มีความชัดเจนในวิธีการตอบสนองตอ่ข้อ
ร้องเรียนดังกลา่ว เน่ืองจากมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายของแต่ละประเทศทีอ่าจตอ้งมกีารแก้ไข และให้หารือในการประชมุครั้ง
ตอ่ไป  

  1.8  ที่ประชุม AEC Council ได้จัดทํารายงานเพื่อนําเสนอต่อผู้นํา โดยสรุปผลดําเนินการที่สําคัญตาม 
AEC Blueprint ในช่วงปี 2008-2009  และได้มีข้อเสนอแนะตอ่ผู้นําให้สั่งการรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการ  

2. การลงนามเอกสารสําคัญในด้านเศรษฐกิจ  ในช่วงการประชุมสดุยอดอาเซียน คร้ังที่ 17 และการประชุมอื่นๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไดล้งนามในเอกสารดา้นเศรษฐกิจ 3 ฉบับ ดังน้ี  

 2.1 พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการค้า
บริการ (the 8th  ASEAN  Framework  Agreement  on  Services  Protocol)   

 2.2 พิธีสารแก้ไขพิธีสารเรื่องข้าวและนํ้าตาล  (Protocol to  Amend the Protocol to  Provide  Special 
Consideration  for  Rice and  Sugar)   

 2.3 พิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 2 (Protocol to  Amend the 2nd Package  of  Specific  
Commitments  under the Agreement  on  Trade  in Goods  of the   Framework  on Comprehensive  Economic  
Co-operation between  ASEAN and China)  

3. การหารือทวิภาคีกบัประเทศสมาชกิอาเซียน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้พบหารือทวิภาคีกับ
รัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน  4 ประเทศ ไดแ้ก่  กัมพูชา  พม่า  ลาว  และเวียดนาม  ในระหว่างการประชุมฯ ดงักล่าวด้วย  
    
23. เรื่อง การจัดทําความตกลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกด้านระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ 
มัลดีฟสข์้อเสนอของสว่นราชการ 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้ง 3 ข้อ ดังน้ี 
  1.อนุมตัิการจดัทําและการลงนามความตกลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมทกุด้านระหว่างราชอาณาจักร
ไทยกับสาธารณรัฐมลัดีฟส์ และให้สามารถแก้ไขความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใชส่าระสําคัญ โดยไมต่้องขอความเห็นชอบของ               
คณะรฐัมนตรอีีก 
  2.อนุมตัใิห้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศให้เป็นผู้ลงนามความตกลงฯ 
  3.อนุมตัใิห้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามความตกลงฯ 
ท้ังน้ี  ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาดําเนินการตอ่ไปด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) รายงานว่า 
  1.รัฐบาลไทยและรัฐบาลมลัดฟีส์เห็นพ้องกันที่จะทําความตกลงว่าด้วยกรอบความร่วมมอืที่ครอบคลุมทุกด้าน
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Comprehensive Framework Agreement for Cooperation between the 
Kingdom of Thailand and the Republic of Maldives) โดยทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายมัลดีฟส์ได้เห็นชอบร่วมกันตอ่ร่างความตกลงฯ 
เมื่อวันที่ 18 ตลุาคม 2553 และเห็นพ้องที่จะใหม้ีการลงนามความตกลงฯ ในโอกาสแรกหากมีการเยือนในระดับสูงในอนาคต 
  2. ความตกลงฯ มีวตัถุประสงค์เพ่ือวางกรอบในการส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างไทยกับมัลดีฟส์ให้แน่นแฟ้น    
มากยิ่งข้ึนในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมองตะวันตก (Look West Policy) ของรัฐบาลไทย ทีต่อ้งการขยายบทบาทของไทย
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ในภูมิภาคเอเชยีใต ้ทั้งน้ี ความตกลงฯ มีเน้ือหาครอบคลุมความร่วมมือ 11 สาขา ได้แก่ เศรษฐกิจและการลงทุน ความร่วมมือด้าน
วิชาการ สาธารณสุข การเกษตรและการประมง ศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การบินพลเรือน การศึกษา ความร่วมมือใน
กรอบพหุภาคีและความร่วมมือด้านกงสุล ซึ่งภาคีจะหารอืกับความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาํหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทางทูตและหนังสอืเดินทางราชการ โดยจะบรรลุความตกลงดังกล่าวเร็วที่สดุเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
  3.เน้ือหาของความตกลงฯ ระบุถึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านต่างๆ ในกรอบกว้าง อาทิ 
เศรษฐกิจและการลงทุน การเกษตรและการประมง ศิลปะและวัฒนธรรม ความตกลงดังกล่าวจึงไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึง่ประเทศไทยมีสิทธอิธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสอืหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรอืมี
ผลกระทบตอ่ความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสงัคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมผีลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรอืงบประมาณ 
ของประเทศ อย่างมีนัยสําคัญ ดังน้ัน หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องสามารถปฏิบัติได้ภายใต้กฎหมายและขอ้บังคับ โดยไม่ตอ้งออก
พระราชบัญญตัิเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสอืสญัญาร่างความตกลงฯ ก็ไมน่่าจะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง ที่จะต้อง
ขอรับความเหน็ชอบของรัฐสภาก่อนดําเนินการให้มีผลผูกพัน 
 
24. เรื่อง รายงานผลการลงนามในบันทกึความเข้าใจระหวา่งรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรฐับาลแห่งสาธารณรัฐอุซเบกสิถาน 
ว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถทุี่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารต้ังต้น  
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบรายงานผลการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพตดิ วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอ่จิตและประสาท และสารตั้งต้น ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) รายงานว่า สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจั้ดใหม้ีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอุซเบกสิถานว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพตดิ วตัถุทีอ่อกฤทธิต์อ่จติและ
ประสาท และสารตั้งต้นเรียบร้อยแล้ว  เมือ่วันศุกร์ที ่29 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุตธิรรม ชั้น 28 
อาคารซอฟแวร์ปาร์ค โดยมีนายพีระพันธ์ุ  สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และ Mr. 
Rakhmatulla Mukhamedov, Director of the National Information – Analytical Centre for Drug Control under the 
Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan ซึ่งมีตําแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามฝ่ายสาธารณรัฐอุซเบกิส
ถาน  โดยสาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะมีความร่วมมือกันภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ 
ในเรื่องดังตอ่ไปน้ี 1. มาตรการเพ่ือการป้องกันการใช้ยาเสพติดในทางที่ผดิ  2. มาตรการเพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
3. มาตรการเพ่ือการควบคุมพืชเสพตดิ 4. มาตรการเพ่ือการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาท  เคมีภัณฑท์ี่เป็นสารตั้งตน้   
5. มาตรการเพ่ือการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  6. การปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามโครงการความช่วยเหลือร่วมทางวิชาการ  
7. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศทางวิชาการและทั่วไป   
 
25. เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําพิธีสารแกไ้ขความตกลง (Protocol to Amend the Agreement) ว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิชาการด้านประมง ระหว่างไทย – นอรเ์วย์  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอดังน้ี  
  1. อนุมตัิให้จดัทําพิธีสารแก้ไขความตกลง  (Protocol to Amend the Agreement) ว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิชาการด้านประมง ระหว่างสํานักงานความร่วมมอืในการพัฒนาแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์  และกรมประมงแห่งราชอาณาจักรไทย 
ตามร่างท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ   



 26 

   2. อนุมตัิในหลกัการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีการแก้ไขร่างพิธีสารในประเด็นที่ไม่ใชห่ลักการสาํคัญ  ขอให้
อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกระทรวงการต่างประเทศ   
  3. อนุมตัิให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้ลงนามพิธีสารฯ  
  4. อนุมตัิให้กระทรวงการต่างประเทศ จดัทาํหนังสือมอบอาํนาจเต็ม (Full Power) ให้อธิบดีกรมประมงในการลง
นามพิธีสารฯ  
   ข้อเท็จจรงิ  
  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงร่วมกับหน่วยงาน Norwegian Agency for Development 
Cooperation (Norad) แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์  ไดด้ําเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไทย-นอร์เวย์ โครงการ  
Post – Tsunami Assessment of the Living Marine Resources and Development of a Strategic Plan of Sustainable 
Marine Fish farming โดยมกีารลงนามความตกลงร่วมกันเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย          
สึนามิ ทั้งน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เหน็ว่า  การพัฒนาด้านวิชาการจะสามารถใหป้ระโยชนแ์ก่ชาวประมงและเกษตรกร 
ผู้เพาะเล้ียงสตัว์นํ้าของไทย  และโครงการฯ ได้สิ้นสดุลงในเดือนสิงหาคม  2549   
   2. หลังจากโครงการความร่วมมือดังกล่าวสิน้สุดลง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ Norad แห่งราชอาณาจักร
นอร์เวย์เห็นว่า  โครงการฯ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างย่ิง  และท้ังสองฝา่ยได้ประโยชน์จากความร่วมมือทางวิชาการ  จึงเห็นควร
ดําเนินโครงการตอ่ในระยะที ่2 เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการประมงของไทย  
จึงได้ลงนามความตกลงดําเนินโครงการ Development of Marine and Assessment of Fisheries Resource in Andaman 
Sea, Thailand ในเดือนสิงหาคม 2550 ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 ปี (2549 – 2552) และสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 
ธันวาคม  2552 ทั้งน้ี ประเทศไทยได้รับการพัฒนาวิชาการทั้งด้านการประมงทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ประสบความสาํเร็จในการเลีย้งปลาช่อนทะเลในกระชังขนาดใหญ่  โดยใช้เทคโนโลยีจากนอร์เวย์  
  3. ผลการดําเนินความร่วมมือทีผ่่านมากรมประมงเห็นว่า  เทคนิคการเล้ียงปลาในกระชัง ขนาดใหญค่วรมีการ
ปรับปรุง  เพ่ือให้ใช้ประโยชนไ์ด้อย่างย่ังยืนและเผยแพร่เทคโนโลยีให้เกษตรกรนําไปใช้ได ้ดังน้ัน  จงึเสนอโครงการ Development 
of Aquaculture and Governance for a Sustainable Utilization of Thai sea water 2010 – 2014 เพ่ือเป็นการขยายความ
ตกลงของโครงการระยะที ่2 เป็นระยะเวลา 2 ปี (2553 – 2554) และรองรับกิจกรรมใหม่ที่จะดําเนินการเพ่ิมเตมิในปี 2553 – 2557  
ให้ฝ่ายนอร์เวย์พิจารณา  ซึ่ง Norad ยินดีสนับสนุนโครงการฯ และจะจัดทําความตกลงร่วมกัน   
  4. ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า  ความร่วมมอืดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ดา้นประมง  รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างกัน  จงึเห็นควรจัดทําพิธีสารแก้ไขความตกลงฯ โดยมีสาระสําคัญคือ Norad จะให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
และการบริหารจัดการการเพาะเล้ียงสตัว์ทะเลมาปรับใชใ้นประเทศไทย  อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการฯ 
ภายหลังจากที่มีการลงนามความตกลงร่วมกันแล้ว   
   

เรื่องทีค่ณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเปน็ข้อมูล 
26.  เร่ือง  แผนการดําเนนิการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชว่งเทศกาลปีใหม่ 2554  
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบข้อมลูแผนการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนนช่วงเทศกาล                  
ปีใหม่ 2554 ของกระทรวงแรงงาน ดังน้ี  
  กระทรวงแรงงานรายงานแผนการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยได้จัดทําโครงการ “กรมพัฒนาฝีมือ             
แรงงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 7 วัน ระวังอันตราย” และมอบหมายใหส้ถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงาน         
ภาค (สพภ.)/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) ดําเนินการ ดังน้ี 
  1.จัดฝึกอบรมและฝึกอาชีพให้ความรู้ความเข้าใจด้านการขับข่ีปลอดภัย และการซอ่มบํารุงรักษารถยนต์ และ           
รถจักรยานยนต ์
   1.1 ด้านการขับขี่ปลอดภัย รว่มกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ตํารวจจราจร ตํารวจทางหลวง             
ขนส่งจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฯลฯ จดัฝกึอบรมให้ประชาชนทั่วไปไดม้ีความรู้ความเข้าใจในการขับข่ีอย่างปลอดภัย
และถูกวิธี ใหต้ระหนักถึงความสูญเสียทีอ่าจจะเกิดข้ึนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
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   1.2 ด้านการซอ่มบํารุงรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต ์จัดฝึกอาชีพยกระดับฝีมอืแรงงานให้แก่ผู้มี
หน้าที่ให้บริการประชาชนผู้ขับข่ีรถยนต ์และรถจักรยานยนต์ หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เชน่ ตํารวจจราจร ตํารวจทางหลวง หน่วยกู้ภัย             
ต่าง ๆ ให้มคีวามรู้ด้านช่างยนต์ สามารถวิเคราะหแ์ละช่วยแก้ไขปัญหาเคร่ืองยนต์ขัดข้องในเบ้ืองต้นได ้
  2.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศนูย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด จัดทําโครงการให้บริการตรวจสภาพซ่อม
บํารุงรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังน้ี 
   2.1 ช่วงก่อนเทศกาลให้ตั้งจดุบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ณ ทีต่ั้ง สพภ./ศพจ. 
ระหว่างวันที่ 20-28 ธันวาคม 2553  
   2.2 ช่วงระหวา่งเทศกาล 7 วัน ระหว่างวันท่ี 29 ธันวาคม 2553 ถึงวันท่ี 4 มกราคม 2554 จัดตั้งจุด
บริการบนถนนสายหลัก จํานวนอย่างน้อย 12 จุดบริการ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาครับผิดชอบดําเนินการ ดังน้ี  
    (1) เส้นทางสายภาคกลาง ไดแ้ก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการและสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี 
    (2) เส้นทางสายตะวันออก ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี 
    (3) เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก ่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา 
สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 6 ขอนแก่น และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อบุลราชธานี 
    (4) เส้นทางสายเหนือ ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 9 พิษณุโลก และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลําปาง  
    (5) เส้นทางสายภาคใต้/ภาคตะวันตก ไดแ้ก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา 
   กิจกรรมภายในจุดบริการประชาชน ไดแ้ก่ 1.รับบริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
2. บริการจุดพักรถ โดย บริการเครื่องดืม่ ผา้เย็น นวดแผนไทย ฯลฯ 3. จัดเป็นจดุสําหรับจําหน่ายสินค้า/อาหาร จากกลุ่ม/ชุมชนที ่
สพภ./ศพจ. ให้การสนับสนุนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ เช่น สินค้า OTOP จากชุมชนต่าง ๆ  4. กิจกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ประเพณีในช่วงเทศกาลปีใหม่  5. ให้มีการจัดพิธีเปิดจดุบริการประชาชน 
   2.3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถาบันประกอบกิจการ และหน่วยงานอื่น ๆ เช่น บริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด และสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ให้บริการ ตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ช่วงก่อน
เทศกาลและระหว่างช่วงเทศกาล 
  3. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เดินทางทราบโดยท่ัวกันในเรือ่งการตั้งจุดบริการในช่วงก่อนเทศกาล
และระหว่างเทศกาล พรอ้มทัง้กิจกรรมอื่น ๆ ตามโครงการดังกล่าว 
 
27. เรื่อง  สรุปสถานการณภั์ยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 คร้ังที ่13  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูสรุปสถานการณภั์ยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งที ่13  ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2553 
ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์นํ้า การช่วยเหลือด้านการเกษตร และผลกระทบด้านการเกษตร  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สรุปไดด้ังน้ี  
 
   สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
  ปัจจุบันมีสถานการณนํ้์าท่วมขัง 1 จังหวดั ได้แก ่จังหวดัสุราษฎร์ธาน ีเมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม 2553 เกิดฝนตก
หนักตอ่เน่ือง วัดปริมาณฝนสะสม 3 วัน (4-6 ธ.ค.53) ที่ อําเภอเกาะสมุย ดอนสัก.ครีีรฐันิคม ไดด้ังน้ี 165.8 ,119.0 ,111.0 
ตามลําดับ ทําให้เกิดนํ้าท่วมขังพ้ืนที่ลุ่มต่ําริมแม่นํ้าตาปี 3 อําเภอ ดังน้ี อําเภอเคียนซา พุนพิน และเมอืง คาดว่าจะเข้าสู่ปกติภายใน
วันน้ี  (13 ธ.ค.53) 
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  สถานการณน์้าํ 
 1. สภาพน้ําในอ่างเกบ็นํ้า 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ (13 ธันวาคม 2553) มีปริมาณนํ้าทั้งหมด 
54,447 ล้านลกูบาศก์เมตร หรือคิดเป็นรอ้ยละ 74 ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด ลดลงจากสัปดาห์ก่อน      
(55,021 ล้านลูกบาศก์เมตร) จํานวน 574 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณนํ้าใช้การได้ 30,606 ล้านลูกบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 42 
ของความจุอ่าง) น้อยกว่าปี 2552 (57,010 ลา้นลูกบาศก์เมตร คิดเป็นรอ้ยละ 78) จํานวน 2,563 ล้านลูกบาศก์เมตร ปรมิาณน้ําไหล 
ลงอ่างฯ จํานวน 64.91 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 95.88 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ (13 ธันวาคม 2553) มีปริมาณนํ้าทั้งหมด 50,984 ลา้นลูกบาศก์เมตร หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 73 ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด ลดลงจากสัปดาห์กอ่น (51,508 ล้านลกูบาศก์เมตร) 
จํานวน 524 ลา้นลูกบาศก์เมตร (ปริมาณนํ้าใช้การได้ 27,461 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่าง) น้อยกว่าปี 
2552 (53,890 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77) จํานวน 2,906 ล้านลกูบาศก์เมตร ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ จํานวน 64.27 ล้าน  
ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 95.35 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  
 สภาพน้ําในอา่งเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล สริิกต์ิิ และป่าสักชลสิทธิ ์

ปริมาตรน้ําในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได ้ ปริมาณนํ้าไหลลง

อ่างฯ 

ปริมาณน้ํา

ระบาย 
อ่างเก็บนํ้า 

ปริมาตร

น้ํา 

% ความจุ

อ่างฯ 

ปริมาตร

นํ้า 

% ความจุ

อ่างฯ 
วันน้ี เมื่อวาน วันนี้ 

เมื่อ

วาน 

ปริมาณน้ํารับได้

อีก 

1.ภูมิพล 8,671 64 4,871 36 9.05 1.52 20.00 20.00 4,791 

2.สิริกิติ์ 7,718 81 4,868 51 12.36 5.43 13.93 14.03 1,792 

ภูมิพล+สิริกิติ์ 16,389 71 9,739 42 21.41 6.95 33.93 34.03 6,583 

3.แควน้อยฯ 718 93 682 89 2.96 1.97 5.18 5.18 51 

4.ป่าสักชลสิทธิ์ 836 87 833 87 0.00 0.00 3.56 3.56 124 

รวม 4 อ่างฯ 17,943 73 11,254 46 24.37 8.92 42.67 42.77 6,758 

     หนว่ย : ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
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  อ่างเก็บน้ําท่ีอยู่ในเกณฑน์้ํามากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จํานวน 21 อ่าง  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ล้านลกูบาศก์เมตร 
 2. สภาพน้ําท่า 
  ปริมาณนํ้าในลาํนํ้าปิง วัง ยม น่าน ช ีและมูล ตามสถานีสํารวจปริมาณนํ้าท่ากรมชลประทาน พบว่ามีปริมาณนํ้าอยูใ่น
เกณฑ์ปกต ิ
  ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 395 ลบ.ม./วินาที (เพ่ิมข้ึนจากเม่ือวาน 15 ลบ.ม./
วินาที) 
  ปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท 45 ลบ.ม./วินาที (เท่ากับเมื่อวาน) 
  รับนํ้าเข้าระบบส่งนํ้าทุ่งฝั่งตะวันออก 112 ลบ.ม./วินาที (เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวาน 12 ลบ.ม./วินาที) และรับนํ้าเข้าระบบ
ส่งนํ้าทุ่งฝั่งตะวันตก 179 ลบ.ม./วินาที (เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวาน 8 ลบ.ม./วินาที) 
  ปริมาณนํ้าไหลผ่านเข่ือนพระรามหก 5 ลบ.ม./วินาที (เท่ากับเมื่อวาน) 
 การชว่ยเหลือด้านการเกษตร 
 1. แจ้งเตือน ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในภาคใต ้ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2553 จํานวน 5 ฉบับ คาดการณ์
พ้ืนที่นํ้าท่วมและดินถล่ม ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2553 จํานวน 1 ฉบับ 
 2. สนับสนุนเครือ่งสูบน้ําเคลื่อนที่ จํานวน 277 เคร่ือง ในพ้ืนที่ 22 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 1 จังหวัด จํานวน  
1 เคร่ือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด จํานวน 4 เครื่อง ภาคกลาง 10 จังหวัด 145 เคร่ือง ภาคตะวันออก 1 จังหวัด จํานวน 2 เครื่อง 
ภาคใต้ 8 จังหวัด จํานวน 125 เคร่ือง 

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได้ ปริมาณนํ้าไหลลงอา่งฯ ปริมาณนํ้าระบาย 

อ่างเก็บนํ้า ปริมาตร

นํ้า 

% ความจุ

อ่างฯ 

ปริมาตร

นํ้า 

% ความจุ

อ่างฯ 

วันน้ี เม่ือวาน วันน้ี เม่ือวาน 

ปริมาณนํ้า 

รับได้อีก 

1.สิริกิต์ิ 7,718 81 4,868 51 12.36 5.43 13.93 14.03 1,792 

2.แม่งัดฯ 273 103 251 95 0.37 0.36 0.32 0.31 0 

3.ก่ิวลม 106 93 102 91 0.62 0.56 0.12 0.12 6 

4.ก่ิวคอหมา 177 104 171 101 0.29 0.15 0.29 0.29 0 

5.แควน้อยฯ 718 93 682 89 2.96 1.97 5.18 5.18 51 

6.ห้วยหลวง 120 102 115 97 0.00 0.00 0.05 0.05 0 

7.จฬุาภรณ ์ 158 96 114 70 0.37 0.24 0.24 0.22 6 

8.อุบลรัตน์ 2,196 90 1,615 66 2.81 0.09 8.30 9.18 236 

9.ลําปาว 1,221 85 1,136 79 0.00 1.20 1.92 1.20 209 

10. ลาํตะคอง 340 108 313 100 1.34 0.55 0.39 0.39 0 

11.ลําพระเพลิง 106 96 105 95 0.11 0.11 0.00 0.00 3 

12.มูลบน 116 82 109 77 0.00 0.00 0.00 0.00 25 

13.ลําแซะ 116 42 109 40 0.00 0.00 0.00 0.00 159 

14.ป่าสักฯ 836 87 833 87 0.00 0.00 3.56 3.56 124 

15.ทับเสลา 150 94 142 89 0.00 0.00 2.18 2.19 10 

16.กระเสียว 247 103 207 86 0.60 0.60 0.42 0.42 0 

17.ขุนด่านฯ 210 94 205 92 0.07 0.07 0.55 0.56 14 

18.คลองสียัด 384 91 354 84 0.00 0.00 1.35 1.35 36 

19.บางพระ 95 81 83 71 0.07 0.28 0.08 0.07 22 

20.หนองปลาไหล 155 95 141 86 0.00 0.26 0.67 0.70 9 

21.ประแสร ์ 237 96 217 88 0.01 0.01 0.13 0.13 11 
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 3. สนับสนุนพืชอาหารสัตว ์จํานวน 3,043,105 กโิลกรัม  แร่ธาตุและเวชภัณฑ์ 6,834 ชุด และดูแลสุขภาพสัตว์ 
613,881 ตัว  
 ผลกระทบด้านการเกษตร 
  ด้านพืช  
  ช่วงภัยวนัที ่1 สงิหาคม ถึง 9 ธนัวาคม 2553 (ขอ้มูล ณ วันที่ 9 ธ.ค.53) จังหวัดประสบภัย จํานวน 74 จังหวัด  
พ้ืนที่ประสบภยั 11.26 ล้านไร่  แบ่งเป็น  ข้าว 8.36 ล้านไร่  พืชไร ่1.87 ล้านไร ่พืชสวนและอืน่ๆ 1.03 ล้านไร ่ สํารวจแล้ว พบว่า 
เป็นพ้ืนที่เสียหายสิ้นเชิง (ณ วนัท่ี 9 ธ.ค. 53) จํานวน 5.15 ล้านไร่ คิดเป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 11,790.93 ล้านบาท กรมส่งเสริม
การเกษตร ไดด้ําเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่2 พ.ย. 53 โดยขออนุมตัิเงินงวดจากสํานักงบประมาณแล้ว 14 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พิษณโุลก น่าน สโุขทัย เพชรบูรณ ์ลําพูน ตาก กําแพงเพชร อทุยัธานี ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนม อํานาจเจริญ 
และฉะเชิงเทรา เกษตรกร 62,216 ราย พืน้ท่ีเสยีหาย 677,491 ไร ่เป็นเงนิ 1,528.95 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานัก
งบประมาณ 
 ด้านประมง แบ่งเป็นความเสียหายเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและเรอืประมง ดังน้ี 
 1. พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
  ช่วงภัยวนัที ่1 สงิหาคม ถึง 3 ธนัวาคม 2553  (ข้อมูล ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 53) จังหวัดประสบภัย จํานวน 55 จังหวัด 
เป็นพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 161,397 ไร่ และกระชังเลี้ยงสตัว์นํ้า 130,229 ตารางเมตร เกษตรกร 94,328 ราย สํารวจแล้ว พบว่า
พ้ืนทีเ่พาะเลี้ยงเสียหายแลว้ (ณ วันที่ 3 ธ.ค. 53) จํานวน 125,612 ไร่ และ 130,059 ตารางเมตร กรมประมง ได้ดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันท่ี 2 พ.ย. 53 โดยขออนุมตัิเงินงวดจากสํานักงบประมาณแล้ว 5 จังหวัด ไดแ้ก่ จังหวัดมุกดาหาร 
หนองบัวลําภู อดุรธานี ชัยนาท และฉะเชิงเทรา เกษตรกร 5,824 ราย พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเสียหาย 4,852 ไร ่คิดเป็นเงิน
ช่วยเหลือ 15,324,144 บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงบประมาณ 
  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 ์  
 ช่วงภัย วันที่ 1 สิงหาคม 2553 - 3 ธนัวาคม 2553  (ข้อมลู ณ วันที ่3 ธ.ค.53) จังหวัดประสบภัย จํานวน  
54 จังหวัด เกษตรกร 279,289 ราย สตัว์ไดร้ับผลกระทบ 27,738,902 ตวั แบ่งเป็น โค - กระบือ 695,338 ตัว สุกร 681,389 ตัว 
แพะ - แกะ 76,950 ตัว สตัว์ปีก 26,285,225 ตัว  แปลงหญ้า 45,817 ไร่ สํารวจแลว้ พบว่า สตัว์ตายและสูญหาย จํานวน 
218,210 ตัว  แปลงหญ้า 1,950 ไร่ เกษตรกร 3,783 ราย  
  
28. เรื่อง   สรปุสถานการณ์อุทกภัย  ภัยหนาว  และการใหค้วามชว่ยเหลือ (ข้อมูล  ณ วันที่ 13 ธนัวาคม 2553)  
 คณะรฐัมนตรีรบัทราบข้อมลูสรุปสถานการณ์อุทกภัย  ภัยหนาว  และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมลู  ณ วันท่ี 13 
ธันวาคม 2553)  ของกระทรวงมหาดไทย  สรุปไดด้ังน้ี  
 สาระสําคญัของเรื่อง   
 สรุปสถานการณ์อทุกภัย  เน่ืองจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ํา มรสมุตะวันตกเฉียงใต ้และพายุดีเปรสชั่นบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่าง (ระหว่างวันที ่10 ตลุาคม - 13 ธันวาคม 2553) 
   1. การคาดหมายลักษณะอากาศ (ระหว่างวันที่ 13 - 18 ธ.ค. 2553) 
    1.1 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศว่า ในชว่งวันที่ 13-14 ธันวาคม 2553 บริเวณความกด
อากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกาํลังอ่อนลง ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนในวันที ่13 ธันวาคม 2553 ทําให้ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง  
ในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมจิะลดลง 1-3 องศา ส่วนคลืน่ลมในทะเลอนัดามันมีกําลังแรงข้ึน  
     ส่วนในช่วงวันที่ 15-18 ธันวาคม 2553 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีน 
จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมฝีนบางแห่งถึงเป็นแห่ง ๆ และอณุหภูมิจะลดลง  
3-5 องศา กับมีลมแรง โดยเร่ิมในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือก่อน ส่วนมรสมุตะวันออกเฉยีงเหนือกําลังค่อนข้างแรงจะพัดเข้ามาปกคลุม
อ่าวไทยและภาคใตใ้นช่วงวันที ่16-18 ธันวาคม 2553 ทําใหภ้าคใต้มฝีนเพิม่ข้ึน และมฝีนตกหนักในหลายพ้ืนที่ สําหรับคลื่นลมในอ่าว
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ไทยจะมีกําลังแรงขึ้น ขอใหป้ระชาชนในภาคใตต้ั้งแต่จังหวัดชมุพรลงไประมัดระวังอนัตรายจากสภาวะฝนตกหนัก ส่วนชาวเรือ
บริเวณอ่าวไทยควรเพ่ิมความระมัดระวังอนัตรายในการเดินเรอื  
   1.2 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่
อย่างต่อเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม  เพ่ือสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์ 
  2. สถานการณ์อุทกภัย 
   2.1 สถานการณ์อุทกภัยระหว่างวนัที ่10 ต.ค. - 13 ธ.ค. 2553 อนัเน่ืองมาจากอทิธิพลของรอ่งความกดอากาศต่ํา
พาดผ่านภาคใต้ตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออก และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
   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 ่ 
    ปัจจุบันทุกจังหวัดสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟู  
     2.2 สถานการณ์อุทกภัยระหว่างวนัที ่1 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2553  อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่างเคลื่อนผ่านภาคใต้ 
     มีจังหวัดที่ประสบอุทกภัย และมีการประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในภาคใต้  รวม  
12 จังหวัด 133 อําเภอ 874 ตาํบล 6,197 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 78 ราย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 609,511 ครัวเรือน 1,932,405 คน  
ซึ่งสถานการณ์ได้คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟู 11 จังหวัด 
     ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยท้ังสิ้น 1 จังหวัด 5 อําเภอ 17 ตําบล 51 หมู่บ้าน  ราษฎรได้รับความเดอืดรอ้น 
29,092 ครัวเรอืน 93,226 คน ไดแ้ก่ จังหวัดพัทลุง 
    2.3 การใหค้วามช่วยเหลือของหน่วยงาน 
        2.3.1 จังหวัดที่ประสบภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สํานักงานป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัยจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อส. อาสาสมัคร มูลนิธ ิองค์กรเอกชน ภาคประชาชน 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรท่ีได้รับความเดือดร้อนในเบ้ืองต้นแล้ว และจะไดด้ําเนินการให้ความ
ช่วยเหลือ จากเงินทดรองราชการ (งบ 50 ล้านบาท) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยเร่งด่วนต่อไป    
        2.3.2 การแจกจ่ายนํ้าดื่มแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยและให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ร่วมกับ การประปา 
ส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัด และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง จัดหานํ้าดื่มสะอาดมอบแก ่
ผู้ประสบอทุกภัย ซึ่งขณะน้ีมรีายงานผลการแจกจ่ายนํ้า จํานวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท นครนายก 
นครปฐม นครสวรรค์ บุรีรัมย ์ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สุรินทร ์และจังหวัดอุบลราชธานี รวม จํานวน 
7,958,851 ลติร 
    3. สิ่งของพระราชทานช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภัย 
      3.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราช
ทรัพย์เป็นเงินจํานวน 5,000,000 บาท ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการจัดหานํ้า
ดื่มและของใช้ที่จําเป็นเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังน้ี 
         1) จัดหาไฟฉาย จํานวน 45,100 กระบอก นําไปแจกจ่ายราษฎรผู้ประสบภัยใน พ้ืนที่จังหวัดในศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1,11,12,13 และเขต 16     
         2) จัดหานํ้าดื่มสะอาด ขนาด 500 มิลลิลิตร และ 750 มิลลิลิตร จํานวน 350,600 ขวด นําไป
แจกจ่ายราษฎรผู้ประสบภัยในจังหวัดภาคใต้ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11,12 
     3.2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรท่ีไดรั้บความเดือดร้อน จึงได้พระราชทานถุงยังชีพให้
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่ม ให้ผูแ้ทนพระองค์เดินทางไปมอบ
สิ่งของพระราชทาน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอ้นแก่ราษฎรในเบ้ืองต้น รวม จํานวน 94,850 ครอบครวั  
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     3.3 สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารนํ้าใจพระราชทานชว่ยเหลือ 
ผู้ประสบอทุกภัย รวม จํานวน 130,622 ชดุ นํ้าดื่ม 11,014,320 ชดุผ้าห่ม 2,200 ผืน เสื้อกันหนาว 2,000 ตัว แก๊สหุงต้ม 1,050 ชดุ 
หม้อเมเยอร ์1,000 ใบ   รถผลิตนํ้าดื่ม 3 คัน หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย และเรือทอ้งแบน 7 ลํา 
     3.4 กองงานพระวรชายาฯ ในสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ ผู้แทนพระองค์ เดินทาง
ไปมอบถุงพระราชทานในพื้นทีป่ระสบอุทกภัย  รวม จํานวน 21,250 ชดุ นมเม็ดจิตรลดา 700 ลัง และส้วมสําเร็จรูป 600 ชุด   
     3.5 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทินัดดามาตุ (นายกกิตติมศักดิต์ลอดชพี) และพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกติิยาภา ประธานมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้ผู้แทนพระองค์เดินทางไปมอบถุง
ประทานแก่ราษฎร ในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย รวม จํานวน 17,102 ถุง และอาหารกล่อง จํานวน 3,500 กล่อง 
    3.6 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกลู) และคณะ นําถุงยังชีพพระราชทานไปมอบใหแ้ก่ผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดราชบุร ี
เพชรบุรี และจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา   รวม จํานวน 1,500 ชดุ 
          สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และการใหค้วามชว่ยเหลือ (ระหว่างวนัที ่1 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2553) 
   1. การเตรียมการป้องกันและแกไ้ขปัญหาภัยหนาวของกระทรวงมหาดไทย     
       กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
หนาว ปี พ.ศ. 2553 - 2554 ของจังหวัดขึ้น ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และจดัตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ อําเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทุกแห่งในเขตพืน้ที่ พรอ้มทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบประจําศูนย์ฯ เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานในการให้ความ
ช่วยเหลอืประชาชนที่ไดร้ับความเดอืดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นที่เกิดข้ึน 
    นอกจากน้ี กระทรวงมหาดไทย ได้จดัตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลอืผู้ประสบภัยหนาว ณ กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และที่จังหวัดทุกจังหวัดด้วย 
    2. สถานการณ์ภัยหนาว (ระหว่างวนัที ่1 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2553) 
        ในขณะน้ีได้รับรายงานจังหวัดที่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) เน่ืองจากมีสภาพอากาศหนาว (อุณหภูมิ 
8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจัด (อุณหภูมิต่ํากว่า 8.0 องศาเซลเซียส)  จํานวน 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา 
เพชรบูรณ์ แพร่ ตาก น่าน แม่ฮอ่งสอน ลําปาง ลําพูน ขอนแก่น นครพนม เลย สกลนคร หนองคาย และจังหวัดอดุรธานี รวม 197 อําเภอ 
1,411 ตําบล 15,990 หมู่บ้าน 
    3. การให้ความชว่ยเหลือของหน่วยงาน 
          3.1 จังหวดัที่ไดป้ระกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ทั้ง 16 จังหวัด รายงานว่าได้มอบเครือ่งกัน
หนาวให้แก่ประชาชนในพื้นที ่โดยได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) สมาคม มูลนิธิ ไปแล้ว รวม 260,998 ชิ้น 
         3.2 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จํานวน 200,000 ผืน เพ่ือแจกจ่าย
ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยหนาวในพ้ืนที่ 15 จังหวัด ได้แก ่จังหวัดนครพนม สกลนคร หนองคาย อดุรธานี หนองบัวลําภู ขอนแก่น 
มหาสารคาม รอ้ยเอด็ กาฬสินธ์ุ นครราชสีมา เชียงราย น่าน ลําปาง เชียงใหม่ และจังหวัดแมฮ่อ่งสอน 
      3.3 หอการค้าไทย-จีน และสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ได้มอบผ้าห่มชว่ยเหลือภัยหนาว จํานวน 2,000 ผืน 
ผ่านรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย เมือ่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553โดยกระทรวงมหาดไทยไดม้อบหมายให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางในการนําผ้าหม่กันหนาวไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นท่ีต่าง ๆ  
      3.4 บริษทั ซีพี จํากัด (มหาชน) (เครือเจริญโภคภัณฑ์) ไดใ้ห้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จํานวน 50,000 ผืน 
มูลค่า 12.5 ล้านบาท ซึ่งจดัซือ้จากกลุม่แม่บ้านผูผ้ลติผา้ห่มนวม จังหวัดสกลนคร ตามนโยบายส่งเสริมอาชีพและช่วยให้เกษตรกร 
มีรายได้เพ่ิมมากข้ึนของกระทรวงมหาดไทย และไดม้อบใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) เมื่อวันที ่2 
ธันวาคม 2553 เพ่ือแจกจ่ายช่วยเหลอืผู้ประสบภัยหนาวในพ้ืนที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน น่าน พะเยา 
สกลนคร นครพนม เลย อดุรธานี และจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 



 33 

    4. สิ่งของพระราชทานช่วยเหลอืผู้ประสบภัยหนาว 
    กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมอบถุง
พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น สกลนคร ลําพูน เชียงใหม่ แม่ฮอ่งสอน น่าน และจังหวัด
พะเยา ในระหว่างวันท่ี 16 - 30 พฤศจิกายน 2553 รวม จํานวน 11,400 ถุง นมอัดเม็ดจิตรลดา 50 กล่อง และนมสด 50 กลอ่ง 
    อน่ึง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับรายงานข้อมูลเหตแุผ่นดินไหว (ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2553 
จากศูนย์เตอืนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมอตุนิุยมวิทยา ว่าได้เกิดแผ่นดินไหว แต่ไม่มีผลกระทบตอ่ประเทศไทย เมือ่วันที่ 9 ธันวาคม 2553 
เวลา 22.46 น. แผ่นดินไหวบริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ขนาด 5.0 ริกเตอร์ และเมือ่วันที ่13 ธันวาคม 2553 เวลา 
08.14 น. แผ่นดินไหวบนบกบริเวณหมู่เกาะโซโลมอน ขนาด 6.2 รกิเตอร ์ศูนย์กลาง 6,060 กิโลเมตร หา่งจาก อําเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี และเวลา 16.18 น.แผ่นดินไหวบริเวณตอนใต้ของเกาะสุมาตรา ประเทศอนิโดนีเซยี ขนาด 5.8 รกิเตอร ์ 
 

แต่งต้ัง 
29. เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1.  การแต่งต้ังขา้ราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัตติามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นางสาวพรรณพิไล เสกสทิธ์ิ  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการ
ผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์ (นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ) สํานักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสตัว์ ใหด้ํารงตําแหน่ง                   
นายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมปศุสตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2553 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัตคิรบถ้วนสมบูรณ์                
ท้ังน้ี ตั้งแต่วันทีท่รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป 
  
  2.  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบรหิารกองทุน ตามพระราชบัญญติัอ้อยและน้ําตาลทราย   พ.ศ. 2527  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงอตุสาหกรรมเสนอแตง่ตั้งนายบุญนริศร์  สุวรรณพลู  ผู้ตรวจราชการกระทรวง
พาณิชย์ ผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย์ และ นายนันทวัฒน์ สังข์หล่อ ผู้บรหิารส่วน ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจด้านอุปทาน ฝ่ายเศรษฐกิจใน
ประเทศ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญตัอิอ้ยและนํ้าตาลทราย 
พ.ศ. 2527 แทนตําแหน่งทีว่่างลง ทั้งน้ี ตัง้แต่วันที่ 14 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป 
  
  3.  มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรีเปน็ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ เพิม่เติม 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบตามทีส่ํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอมอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ  
เทอืกสบุรรณ) เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ดังน้ี 1. คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาต ิ2. คณะกรรมการบูรณาการ
และปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาต ิ3. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 4. คณะกรรมการผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 
5. คณะกรรมการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-จีน 6. คณะกรรมการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล   
7. คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 8. คณะกรรมการบริหารโครงการห้วยโสมงฯ   9. คณะอนุกรรมการ       
ขับเคล่ือนแผนพัฒนาพื้นที่ 5 จชต. (อชต.) ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม  2553 เป็นตน้ไป   
 
  4.  ข้าราชการการเมืองลาออกจากตําแหน่ง และแต่งต้ังข้าราชการการเมือง และกรรมการผู้ชว่ยรัฐมนตร ี
ขอลาออกจากตําแหน่ง และแต่งต้ังผู้ชว่ยรัฐมนตรี  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบตามทีส่ํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้แต่งตัง้ นายสรวิศ  ขุนจันทร์ ดํารงตําแหน่ง          
ข้าราชการการเมือง ตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายองอาจ   
คล้ามไพบูลย์) แทน นายสรวงสรรค์  จามรจันทร์ ท่ีลาออกจากตําแหน่งดังกล่าว ทั้งน้ี ตั้งแต่วันท่ี 14 ธันวาคม  2553  และแต่งตั้ง
ให้ นายสรวงสรรค์  จามรจันทร์ ดํารงตําแหน่งกรรมการผูช้่วยรัฐมนตรี โดยใหม้ีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรลีงนามในประกาศ             
แต่งตั้ง  และมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงใดกระทรวงหน่ึงเป็นต้นไป  เพ่ือให้ผู้ไดร้ับแต่งตั้งลาออกจากตําแหน่ง
อื่น ๆ ท่ีเป็นลกัษณะตอ้งห้ามไดด้ําเนินการให้เรียบร้อย   
 

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




