


 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/1101                        วันท่ี  22  ธันวาคม  2553 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2553  ณ ห้องประชุม  
ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายหลังการประชุมฯ  สํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี     
  ด้านเศรษฐกิจ 
 วาระที่ 8 เรื่อง โครงการปลกูยางพาราในที่แห่งใหม่ระยะที่ 3 พ.ศ. 2553-2555  
ตามพระราชบญัญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง มาตรา 21 ทวิ 
 สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ระยะที ่3  
พ.ศ. 2553-2555 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง มาตรา 21 ทวิ ตามท่ีกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เสนอ โดยให้ใช้เงินจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น สําหรับดําเนินงาน 
ปีแรกในพ้ืนที ่ 200,000 ไร่  วงเงินดําเนินการปีแรกจํานวน 580,708 ลา้นบาท ส่วนในปีต่อๆไปให้รฐับาลจัดสรร
งบประมาณประจําปีสนับสนุน โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แปรญัตติร่างพระราชบัญญัติการยางแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.  ..... 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 
เห็นชอบในหลักการโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2553-2555 ตามพระราชบัญญัติกองทุน
สงเคราะห์การทําสวนยาง มาตรา 21 ทวิ โดยในส่วนของงบประมาณดําเนินการค่าปัจจัยการผลิตในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิจารณาใช้จ่ายจากเงินรายได้ที่เก็บจากผู้สง่ยางออกนอกราชอาณาจักร (Cess) น้ัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทํา 
สวนยาง พ.ศ. 2503 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ การทําสวนยาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 
(ข้อ 4.1) ขณะเดียวกันการดําเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นการสงเคราะห์ผู้ซึ่งไม่มสีวนยางมาก่อนและมีที่ดิน
เป็นของตนเองไม่น้อยกว่าสองไร่ ซึ่งตามมาตรา 21 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง  
พ.ศ. 2503 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 บัญญัติ 
ให้ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนหรือเงินงบประมาณประจําปีหรือเงินกู้ที่รัฐบาลจัดให้เท่าน้ัน ประกอบกับระยะเวลา
ดําเนินโครงการฯ ที่คณะรฐัมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 น้ัน ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ เน่ืองจากขณะน้ีล่วงเลยปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แล้ว สมควรปรับระยะเวลาดําเนินโครงการเป็น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 จึงจําเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาทบทวน มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 วาระที่ 10 เรือ่ง การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบกับความเห็นของ ก.พ.ร.  เพ่ือสํานักงบประมาณจะได้
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 ต่อไป ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังน้ี 
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  1. โดยที่มาตรา 76 วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
บัญญัติว่า “คณะรัฐมนตรีต้องจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  เพ่ือแสดงมาตรการและรายละเอียดของ
แนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน  ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ”   
 2. ส่วนมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 ทีกํ่าหนดให้จัดทาํแผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นแผนสี่ปี โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อ
รัฐสภามาพิจารณาดําเนินการ 
 3. ส่วนมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 ทีกํ่าหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการน้ัน โดยจัดทําเป็นแผนสี่ปี   
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และในแต่ละปีงบประมาณ ใหส้่วนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้ระบุสาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ   
เป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิของงาน   
 4. อย่างไรก็ดี โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม มิได้บัญญัติใหก้ารจัดทํางบประมาณเช่ือมโยงกับการจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผ่นดินแต่อย่างใด สํานักงบประมาณจึงมีหน้าที่ดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2555 ต่อไป โดยคํานึงถึงแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการที่มีอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของ
คณะรัฐมนตรีได้โดยไม่ต้องดําเนินการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546   
 5. ก.พ.ร. มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมด้วยว่า เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควร 
ที่สํานักงาน ก.พ.ร. จะได้นําคําวินิจฉัยดังกล่าวข้างต้น ไปเขียนเพ่ิมเติมในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปด้วย   
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   สํานักบริหารกลาง และสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ 

วาระที่ 14 เรือ่ง การปรับปรุงกรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าวสารตามโครงการ 
แทรกแซงของรัฐบาล 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2553 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2553 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อเสนอแนะของกระทรวง 
การต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 
  กระทรวงพาณชิย์ (พณ.) รายงานว่า  
  1. กรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าวสารฯ ที่กขช. ได้ให้ความเห็นชอบและคณะรัฐมนตรีรับทราบ
แล้ว (มติคณรฐัมนตรี 29 มิถนุายน 2553) ได้กําหนดแนวทางการระบายข้าวสารไว้ 5 วิธี คือ 1) การเจรจาขาย
แบบรัฐต่อรัฐ (G To G) 2) การขายในตลาดซื้อ-ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) 3) การขายเป็นการทั่วไปให้กับ
ผู้ประกอบการในประเทศ 4) การขายข้าวให้กับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ และ 5) การบริจาคข้าวในกรณีทีเ่หมาะสมเพ่ือเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ   
  2. พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศอยู่ในระหว่างการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับรัฐบาล
ต่างประเทศ  โดยได้ยึดตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามกรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าวสารฯ ในการเจรจาขาย
ข้าวแบบรัฐต่อรัฐในราคาเทอม FOB  
  3. พณ. ได้นําเสนอเรื่องการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐในเทอม CFR ตามบัญชาของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ในฐานะรองประธาน กขช. ต่อที่ประชุม กขช. ครั้งที่ 12/2553  
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เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดหลักการเพ่ิมเติมในส่วนของเกณฑ์ราคา
สําหรับกรณีการเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐว่าให้สามารถเจรจาขายได้ทั้งในราคาเทอม FOB หรือ CFR  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วาระที่ 15 เรือ่ง สรุปผลการจําหนา่ยผลติภัณฑ์มันสําปะหลงัตามโครงการแทรกแซง 
ตลาดมันสําปะหลัง 

 สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง ครั้งที่ 8/2553  
(ครั้งที่ 21) เมือ่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 และครั้งที่ 9/53 (ครั้งที่ 22) เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 53  ตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังเสนอดังน้ี       

1. ขยายกรอบการระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังตามโครงการแทรกแซงฯ เพ่ือใช้ภายในประเทศ
จากเดิมประมาณ 500,000 ตัน เป็นประมาณ 1,000,000 ตัน และอนุมัติการจําหน่ายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเส้น
ให้กับผู้ย่ืนประมูลที่เสนอราคาซื้อสูงสุดในแต่ละคลังสินค้าจํานวน 12 ราย ปริมาณ 472,246.62 ตัน มูลค่ารวม 
2,752,841,870.51 บาท  

2. ขยายกรอบเวลาการระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสาํปะหลัง 
ปี 2551/52 จากท่ีกําหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2553 เป็นให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ด้านตา่งประเทศ 
 วาระที่ 24 เรือ่ง การเขา้เปน็ภาคีอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982  
และความตกลงเก่ียวกับการอนุวัติภาค 11 ของอนสุัญญาฯ 
 สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และ
ภาคยานุวัติความตกลงเกี่ยวกับการอนุวัติภาค 11 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับลง 
วันที่ 10 ธันวาคม 2525 และนําเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ก่อนดําเนินการให้มีผลผูกพัน 
 2. เห็นชอบคําประกาศตามข้อ 298 และคําประกาศตามข้อ 310 ของอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 รวม 2 ฉบับ และนําเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ก่อนดําเนินการให้ม ี
ผลผูกพัน 
 3. มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาตรวจสอบบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ในส่วน 
ที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของตนว่าจําเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่ตนรับผิดชอบหรือไม่ 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับบทบัญญติัของอนุสัญญาฯ 
 4. มอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทยเป็นกลไก
ประสานงานเพ่ือการ บูรณาการการพัฒนากฎหมายให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ 
 5. หน่วยงานที่เก่ียวข้องตามข้อ 3 ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพลังงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม  
กระทรวงแรงงาน  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย์  กระทรวงการคลัง  กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงกลาโหม 
(กองทัพเรือ)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  และสํานักงานศาลยุติธรรม 
  หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

/เรื่องที่... 





ด้าน วาระ เรื่อง หน่วยงานเก่ียวข้อง

(เรื่องท่ี)

เศรษฐกิจ 8 โครงการปลูกยางพาราในท่ีแห่งใหม่ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2553-2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง มาตรา 21 ทวิ

10 การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 สํานักบริหารกลาง 

โดยกลุ่มบริหารงานคลัง
และสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ

14 การปรับปรุงกรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าวสารตามโครงการแทรกแซง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ของรัฐบาล

15 สรุปผลการจําหน่ายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังตามโครงการแทรกแซงตลาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มันสําปะหลัง

ต่างประเทศ 24 การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และความตกลงเก่ียวกับการอนุวัติภาค 11 ของอนุสัญญาฯ

ครม.รับทราบ 31 ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนพฤศจิกายน 2553 และแนวโน้มเดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ธ.ค.-53

หมายเหตุ   การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : กลุ่มประสานราชการ  ปี 53 - 54  :  มิติงานเชิงคุณภาพ

สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2553

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

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



รายละเอียด 
 
วันที่ 21  ธันวาคม  2553          
 
         วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ                   
นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี                                                                                                         
  จากนั้น รองศาสตราจารย์ปณธิาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมอืง ปฏิบัติหน้าที่โฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี  และนายมารุต   มัสยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   ไดแ้ถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี   
สรุปสาระสําคัญไดด้ังน้ี 
  กฎหมาย 
 1. เร่ือง   ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแก่ครอบครัวของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ 
   ศึกษาผู้ถึงแก่ความตายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ตามมาตรา 77 
 2. เร่ือง   ร่างกฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเตมิกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน 
   พระราชบัญญตัิกําหนดค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตร์บนทางหลวงและสะพาน  
   พ.ศ. 2497 พ.ศ. ....  
 3. เร่ือง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดอายใุบอนุญาตผลติผลิตภัณฑ์  พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนด 
   หลักเกณฑ์และวิธีการขอตอ่อายุใบอนุญาตผลติภัณฑ์ พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ 
 4.  เร่ือง   ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามญัทั่วไป พ.ศ. 2554  
 5.  เร่ือง   ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการ 
   ศึกษา พ.ศ. .... 
 เศรษฐกิจ 
 6. เร่ือง   การขอใช้พ้ืนทีป่่าชายเลนเพ่ือก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลนัตาน้อย – เกาะลันตาใหญ่ อําเภอ 
   เกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี 
 7.   เร่ือง   ขอความเห็นชอบการปรับปรุงสภาพการจ้างเกี่ยวกับการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน 
   และลูกจ้างประจํา กปภ. กรณีเงินเดือนเตม็ข้ัน 
 8.    เร่ือง   โครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ระยะที่ 3 พ.ศ. 2553-2555 ตามพระราชบัญญัตกิองทุน 
    สงเคราะห์การทําสวนยาง มาตรา 21 ทวิ 
 9. เร่ือง   ขออนุมตัิงบประมาณเพือ่จ่ายเป็นค่าชดเชยท่ีสาธารณประโยชน์ “ดอนหลักดํา”  
 10. เร่ือง   การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 
 11. เร่ือง  เป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2554 
  12.  เร่ือง   มาตรการลดภาระค่าครองชพีของประชาชน (ตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2554 – 28 กุมภาพันธ์  
    2554) 
  13.  เร่ือง   ขอนําส่งรายงานประจําปี 2552 ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
   (องค์การมหาชน)  
 14. เร่ือง   การปรับปรุงกรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าวสารตามโครงการแทรกแซงของรัฐบาล 
  15.   เร่ือง  สรุปผลการจําหน่ายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลงัตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง 
    ปี 2551/52  (ครั้งที่ 11) เพ่ิมเติม   
  16. เร่ือง   ผลกระทบจากการปรับค่าแรงงานข้ันต่ําและราคาปัจจัยการผลิตตอ่ราคาสินค้า 
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 สังคม 
  17.   เร่ือง   การเสนอร่างยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมเพือ่เข้าสู่ 

   การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและประกาศเป็นวาระแหง่ชาต ิ
 18.   เร่ือง การขออนุมตัิให้เอกชนเข้าร่วมงานในโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหมอน 21-22 ตาม 
   พระราชบัญญตัิว่าด้วยการใหเ้อกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 
 19.  เร่ือง  ขออนุมตัิกําหนดตําแหน่งเพ่ิมใหมส่ําหรับโรงพยาบาลมาบตาพุด ขนาด 200 เตียง 
 20.   เร่ือง   การถวายพระราชสมญัญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน  
   โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
 21.    เร่ือง   การกําหนดใหม้ีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวันรัฐพิธี 
 22.  เร่ือง  ขออนุมตัิเป็นเจ้าภาพจัดการประชมุรฐัมนตรีสิ่งแวดลอ้ม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เร่ือง  
   มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งท่ี 1 และการประชุมคณะทํางานภายใต้รัฐมนตรสีิ่งแวด 
   ล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เร่ือง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 7  
 23. เร่ือง  รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2552 
 
 ต่างประเทศ 
 24.   เร่ือง   การเข้าเป็นภาคีอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และความตกลง 
     เก่ียวกับการอนุวัติภาค 11 ของอนุสัญญาฯ  
 25.    เร่ือง   การจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนโครงการ Sustainable Port Development in the ASEAN  
     Region ภายใต้ความร่วมมอืระหว่างรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกับรัฐบาล 
   แห่งราชอาณาจักรไทย 
 26. เร่ือง   การจัดทํารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก Universal      
   Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสทิธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
 27.   เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 22 
 28.  เรื่อง   การเปลี่ยนแปลงเขตกงสุลของสถานกงสลุใหญ่กิตติมศักดิ์ประจําเมืองเนเปิลส ์สาธารณรัฐอติาล ี 
 29.   เร่ือง  การเยือนสาธารณรัฐอติาลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 
 การศึกษา 
  30.   เร่ือง   ยุทธศาสตร์การผลติและพัฒนากําลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่อง  

   พ.ศ. 2552 –  2561 
 
 เรื่องทีค่ณะรฐัมนตรีรับทราบเพื่อเปน็ข้อมูล 
 31. เร่ือง    ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดอืนพฤศจิกายน 2553 และแนวโน้มเดอืนธันวาคม 2553 
  32. เร่ือง    สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และการให้ความชว่ยเหลอื (ขอ้มูล ณ วันที ่20 ธันวาคม 2553) 
 
 แต่งต้ัง 
 33.  เร่ือง   แต่งตั้ง 
    1.  การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ  
    2.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  
 

******************************** 
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กรุณาตรวจสอบมติคณะรฐัมนตรอีย่างเป็นทางการกับสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรอีกีครั้งหน่ึง 

สํานักโฆษกขอเชิญตดิตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรฐัมนตร ี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มกีารประชมุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
และติดตามมตคิณะรัฐมนตรีท่ีสําคัญได้ทางรายการ “เจาะลึก ครม.” 

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   ทกุวันอังคารในเวลา  21.00-22.00 น. 
“หากท่านใดประสงค์จะขอรบัข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th   
 

กฎหมาย 
 
1.   เรื่อง  ร่างหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารจัดสวสัดิการแกค่รอบครัวของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผูถ้ึงแกค่วามตาย
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ตามมาตรา 77  
   คณะรฐัมนตรีเห็นชอบในหลกัการร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแก่ครอบครัวของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ  และร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการ              
แก่ครอบครัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  รวม 2 ฉบับ ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการเสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัตทิี่
เสนอคณะรัฐมนตรตีรวจพิจารณา  โดยให้รบัข้อสังเกตของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  และข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี
ไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วดําเนินการต่อไปได้   ท้ังน้ี  หากการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบรา่งกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญตัทิี่เสนอคณะรัฐมนตรีทําให้หลกัการของร่างหลักเกณฑ์ดังกลา่วเปลี่ยนแปลงไป ให้นําเสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาอีก
คร้ังหน่ึง 
   ข้อเท็จจรงิ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอว่า  โดยทีม่าตรา 77 แหง่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญตัิให้จัดสวสัดิการแก่ครอบครัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแก่ความตายอัน
เน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี ประกอบ
กับ    คณะรัฐมนตรีได้มมีติเมื่อวันที ่14 กันยายน  2553 รับทราบในข้อมลูข้อเท็จจรงิในพ้ืนท่ีสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้  และ
มอบหมายให้ ศธ. และผู้ที่เก่ียวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการกรณีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสยีชีวิตเก่ียวกับการบรรจุเข้ารับ
ราชการของทายาทผู้เสียชีวติ  และการให้บําเหน็จความชอบ   
   สาระสําคัญของร่างหลกัเกณฑ ์ 
  1. ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแก่ครอบครัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่              
ความตายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ    
    1.1 กําหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามเง่ือนไขที่กําหนด  ให้ได้รับการเลื่อนเงินเดอืนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด (ร่างหลักเกณฑ์ข้อ 1)  
   1.2 กําหนดให้ครอบครัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตายได้รับสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาล  การครองชีพ การศึกษาหรือฝึกอบรม การสนับสนุนเงินทนุเพ่ือประกอบอาชีพ และสิทธิพิเศษ                
การเข้าทํางานในสถานประกอบการของรัฐตามที่กําหนด (ร่างหลักเกณฑ์ข้อ 2)  
   1.3 กําหนดวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดอืน  การแจ้งสิทธิ การได้รับสวัสดิการ การย่ืนขอรับสทิธิ และ         
ให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด (ร่างวิธีการข้อ 1 ถึงข้อ 4)  
  2. ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแก่ครอบครัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความ
ตายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้    
    2.1 กําหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการในจังหวัดชายแดนภาคใตต้ามเง่ือนไขท่ีกําหนด ใหไ้ด้รับเงินเดือน การเลื่อนเงินเดอืนกรณีพิเศษ และได้รับการพิจารณา          
พระราชทานเคร่ืองราชอสิรยิาภรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด (ร่างหลักเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3)  
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   2.2 กําหนดให้บรรจุทายาทของครอบครัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตาย
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของรฐัหรอืเอกชนตามท่ีกําหนด (ร่างหลักเกณฑ์ข้อ 4)  
   2.3 กําหนดให้ครอบครัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตายได้รับสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาล การครองชีพ การศึกษาหรือฝึกอบรม การสนับสนุนเงินทนุเพ่ือประกอบอาชีพ และสิทธิพิเศษการเข้า
ทํางานในสถานประกอบการของรัฐตามทีก่าํหนด (ร่างหลักเกณฑ์ข้อ 4)   
    2.4 กําหนดใหม้ีการจัดงบประมาณเป็นเงินช่วยเหลอืแก่ทายาทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ถึงแก่ความตายตามทีข่อทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง (ร่างหลักเกณฑ์ขอ้ 5)    
   2.5 กําหนดให้ทายาทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตายได้รับสิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบําเหน็จความชอบสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ. 2550  
รวมทั้งสิทธิประโยชนท่ี์ได้รับตามกฎหมาย  และระเบียบหรือสวัสดิการอื่นด้วย (ร่างหลักเกณฑ์ข้อ 6)   
   2.6 กําหนดวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดอืน การแจ้งสิทธิ การได้รับสวัสดกิาร การยื่นขอรับสิทธิ และ           
ให้การเบิกจ่ายสวัสดิการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด (ร่างวิธีการข้อ 1 ถึงร่างข้อ 3)  
   2.7 กําหนดให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือกําหนดวงเงินตอ่รายเยียวยา           
ให้กับทายาท  และเสนอขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือการน้ี (ร่างวิธีการข้อ 4)  
 
2. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแกไ้ขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับท่ี 19 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญติักําหนด             
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงแก้ไขเพ่ิมเตมิกฎกระทรวง ฉบับท่ี 19 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญตัิกําหนดค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ  
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยรับความเห็นและขอ้สังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการ
พิจารณาด้วย  แล้วดําเนินการตอ่ไปได ้ 
  ข้อเท็จจรงิ  
  กระทรวงคมนาคม (คค.) ได้เสนอตามรายงานของกรมทางหลวงว่า  มีความจําเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การให้บริการแก่ผู้ใช้ทางหลวงที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผ่านทางตามกฎกระทรวงฉบับที ่19 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญตัิกําหนดค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 โดยเพ่ิมทางเลือกในการชําระ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางโดยวิธรีะบบเก็บเงินอตัโนมัต ิซึ่งเป็นระบบท่ีผูใ้ช้ทางไม่ต้องหยุดรถรอเพ่ือชําระเงินที่สถานที่จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ไม่ตอ้งเตรียมเงินสด ประหยดัเวลา ประหยัดพลังงาน เป็นระบบที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และเป็นการ
อํานวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของผู้ใชส้ายทางดังกล่าว  โดยจะหักเงินที่ผูใ้ช้เส้นทางได้ฝากไว้กับระบบที่ได้ลงทะเบียนไว้
ก่อนล่วงหน้า  ซึ่งกรมทางหลวงจะดําเนินการควบคู่กับวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเป็นเงินสดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังน้ัน 
สมควรแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้ยกเลิกความในข้อ 1 และข้อ 3 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน               
พระราชบัญญตัิกําหนดค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความตอ่ไปน้ีแทน  
  “ ข้อ 1 ให้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 
34 (บางวัว) ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา และทางหลวงพิเศษหมายเลข 
9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนบางปะอิน-บางพลี เป็นทางหลวงที่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตร์             
บนทางหลวง  
  ข้อ 3 การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงตามข้อ 1 ถ้ายานยนตร์น้ันจะตอ้งผ่านสถานที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม                 
ผู้ใช้ยานยนตรจ์ะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง ณ สถานที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ัน  โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 
จะออกบัตรให้เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่า  ผูใ้ช้ยานยนตร์นัน้ได้ชําระค่าธรรมเนียมแล้ว  หรือโดยวิธีติดบัตรอัตโนมตั”ิ  
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3.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงกาํหนดอายุใบอนุญาตผลิตผลติภัณฑ ์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และ             
วิธกีารขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตภัณฑ ์พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ 
   คณะรฐัมนตรอีนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดอายุใบอนุญาตผลติผลิตภัณฑ ์ พ.ศ. .... และรา่งกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตผลติภัณฑ์ พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ  ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ                         
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการตอ่ไปได ้
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
   1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอายุใบอนุญาตผลิตผลติภัณฑ์  พ.ศ. ....  กําหนดใหใ้บอนุญาตผลิตภัณฑม์ีอายุนับ               
แต่วันทีอ่อกใบอนุญาต ดังน้ี   1) ใบอนุญาตผลติอากาศยาน ให้มอีายุสามสิบปี  2) ใบอนุญาตผลิตสว่นประกอบสําคัญของอากาศ
ยานให้มอีายุย่ีสิบปี 3) ใบอนุญาตผลติชิ้นสว่นรับรองคุณภาพ  ให้มอีายุสิบปี  4) ใบอนุญาตผลติบริภัณฑ์ ให้มอีายุสิบปี   

1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ....   
     1) กําหนดให้การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอากาศยานใบอนุญาตผลิตสว่นประกอบสําคัญของอากาศยาน  
ใบอนุญาตผลติชิ้นส่วนรับรองคุณภาพและใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์  ให้ย่ืนคําขอตอ่อธิบดีตามแบบทีอ่ธิบดีกรมการบินพลเรือน
ประกาศกําหนดพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ร่างข้อ 1)  
 2) กําหนดให้อธิบดีกรมการบินพลเรือนตรวจสอบคําขอตอ่ใบอนุญาตฯ รวมท้ังประเมินความพร้อม
ทางด้านองค์กร มาตรการควบคุม  การกํากับดูแลการผลติ  เครือ่งจักร  อุปกรณแ์ละสิง่อํานวยความสะดวก  หากสมควรให้ตอ่อายุ             
ใบอนุญาตให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตอ่อายุใบอนุญาต (ร่างข้อ 2) 
 
4. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2554  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชมุสามัญทั่วไป พ.ศ. 2554 (ตั้งแต ่
วันที่ 21 มกราคม  พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป) ตามทีส่ํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีเสนอ  และให้นําข้ึนทลูเกล้าฯ ถวายต่อไปได้  
   ข้อเท็จจรงิ  
  โดยที่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ไดบั้ญญตัิให้ปีหน่ึงมีสมัยประชมุสามัญทั่วไปและสมัยประชุมสามัญ          
นิติบัญญตัิ  โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชมุรัฐสภาเพื่อใหส้มาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกเป็นวันเร่ิมสมัยประชมุสามัญทั่วไป               
ซึ่งรัฐสภาชดุปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรฐัสภา พ.ศ. 2551 เพ่ือให้สมาชกิได้มาประชุมเป็นครั้งแรกในวันที่                      
21 มกราคม พ.ศ. 2551 ดังน้ัน จึงสมควรเรียกประชุมรฐัสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไปในป ี2554 ต้ังแต่วันที ่21 มกราคม             
พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป  ท้ังนี้ ตามความในมาตรา 127 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 
5. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงวา่ด้วยหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารจัดสรรเงนิกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี          
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยให้รับ          
ข้อสังเกตของส่วนราชการที่เก่ียวข้องและสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วดําเนินการตอ่ไปได ้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดนิยามคําว่า “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ           
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (ร่างข้อ 1)  
    2. กําหนดผู้มสีิทธิขอรับเงินกองทุน  หลักเกณฑ์การย่ืนขอรับเงินกองทนุ (ร่างข้อ 2 และร่างข้อ 3)  
  3. กําหนดข้ันตอนการพิจารณาแผนงานหรือโครงการ หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการ          
กลั่นกรองทางวิชาการ  การกลั่นกรองทางวิชาการ การพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่เสนอขอรับเงินกองทุน  และอํานาจใน           
การอนุมตัิเงินกองทุนของคณะกรรมการ (ร่างข้อ 5 ถึงร่างข้อ 10)  
  4. กําหนดให้งานจากโครงการที่ได้รับเงินจากกองทุนให้ตกเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา               
(ร่างข้อ 11) 
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เศรษฐกิจ 
6. เรื่อง  การขอใช้พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือกอ่สร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย – เกาะลันตาใหญ่ อําเภอเกาะลันตา จังหวดักระบี่ 
 คณะรฐัมนตรอีนุมตัิให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวงชนบท) ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรฐัมนตรี
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530  วันที่ 23 กรกฎาคม 2534  วันที่ 22 สิงหาคม 2543 วันที่ 17 ตุลาคม 2543 และมตคิณะรฐัมนตรีที่
เก่ียวข้องกับเร่ือง    การให้ระงับการใช้พ้ืนที่ป่าชายเลน   เป็นการเฉพาะราย เพ่ือให้กรมทางหลวงชนบทใช้พ้ืนที่ป่าชายเลนและ
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหลงัสอดและป่าควนบากันเกาะ (ป่า C) อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี ประมาณ 14.19 ไร่ เพ่ือ
ดําเนินการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย – เกาะลนัตาใหญ่ ตอ่ไป ตามทีก่ระทรวงคมนาคมเสนอ และให้กระทรวงคมนาคม
รับความเห็นของกรมพัฒนาที่ดินในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ที่เห็นว่าหากกระทรวงคมนาคมมีความประสงค์
จะขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรและป่าสงวนแห่งชาติ จะต้องพิจารณาดําเนินการขอใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป ท้ังน้ี ให้กรมทางหลวงชนบทปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ และความเห็น
ของคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ อย่างเคร่งครัดตอ่ไป รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดมาตรการใช้ประโยชนท์ี่ดิน  
การควบคุมจํานวนนักท่องเท่ียวและจํานวนพาหนะให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของเกาะลันตา    ตามความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ในส่วนของงบประมาณท่ีจะใชจ่้ายเพื่อการก่อสร้างดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ  
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 กระทรวงคมนาคมรายงานว่า 
 1. จากการเดนิทางไปตรวจราชการที่จังหวัดกระบ่ีเมื่อวันที่ 14 มถุินายน 2550 พลเอก สุรยุทธ์  จลุานนท์                
นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบโครงการก่อสร้างสะพานเชือ่มเกาะลันตาน้อย – เกาะลันตาใหญ่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดอืดรอ้นของ
ประชาชนในพ้ืนที่เกาะลันตา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้จังหวัดกระบ่ีประสาน 
กรมทางหลวงชนบทให้เร่งดาํเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการฯ กรมทางหลวงชนบทจึงได้ดําเนินโครงการศึกษาความ
เหมาะสมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสํารวจออกแบบสะพานเชื่อมเกาะลนัตาน้อย – เกาะลันตาใหญ่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเดินทาง
และลดปัญหาความเดือดร้อนจากการเดินทางของประชาชนที่เกิดข้ึนในสภาพปัจจุบันของเกาะลันตา 
 2. กรมทางหลวงชนบทได้จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการฯ ให้สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้มตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ซึ่งสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มได้เสนอรายงานฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการของส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชนด้านคมนาคมพิจารณา ซึง่คณะกรรมการ          
ผู้ชํานาญการฯ มีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ ในครั้งที่ 1 และคร้ังที่ 2 กรมทางหลวงชนบทจึงได้ปรับปรุงและเพิ่มเตมิรายละเอียดของ
รายงานฯ แล้วนําเสนอคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งในคราวประชมุคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ                  
คร้ังที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายงานฯ และให้นําเสนอคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม             
แห่งชาติพิจารณา 
 3. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได้นํารายงานฯ ให้คณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม
แห่งชาติพิจารณาในการประชุมครั้งที ่5/2553 เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2553 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานฯ และให้กรมทาง
หลวงชนบทปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม            
ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ และให้กรมทางหลวงชนบทนําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าชายเลน 
 4. พื้นที่เกาะลนัตาน้อยและเกาะลันตาใหญม่ีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ 2 เกาะไม่เชือ่มตอ่กัน ทําให้การเดิน
ทางเข้า – ออกพื้นท่ีเกาะลันตาของประชาชนจะตอ้งอาศัยแพขนานยนต์ในการเดินทางข้ามฝากถึง 2 ช่วง (จากแผ่นดินใหญ่ –                
เกาะลันตาน้อย – เกาะลันตาใหญ่) ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนและนักทอ่งเที่ยวใช้บริการเป็นจํานวนมาก ในขณะทีแ่พขนานยนต์ที่
ให้บริการในแต่ละช่วงสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ได้จํากัด จึงก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้าและอุบัติเหตใุนการเดนิทาง เพราะ           
มีปริมาณรถยนต์มาจอดรอขึน้แพขนานยนต์ในแตล่ะช่วงเป็นจํานวนมากและบ่อยครั้งตอ้งใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน 3 – 5  
ชั่วโมง ทําให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดอืดรอ้นในการเดินทางเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี การที่สถานที่ให้บริการโครงสร้าง           
พ้ืนฐานสิ่งอํานวยความสะดวกของรัฐ เช่น ท่ีว่าการอําเภอเกาะลันตา โรงพยาบาลเกาะลันตา สถานีตาํรวจภูธรเกาะลันตา  
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกาะลันตา และสถานศึกษา เป็นต้น ตั้งอยู่กระจัดกระจาย แตโ่ดยส่วนใหญ่จะอยู่บนเกาะลันตาใหญ่  
ทําให้ประชาชนในพ้ืนที่ไม่สามารถเข้ารับการบริการของรัฐได้อย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะประชาชนบนพ้ืนทีเ่กาะลันตาน้อย จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าวทําให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความยากลําบากในการดํารงชีวิตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกรณีทีต่อ้งขนย้ายผู้ป่วยไป            
โรงพยาบาล ปัญหาความล่าชา้ในการเดินทาง ทําให้ผู้ป่วยบางรายเสียชีวิตระหว่างทาง 
 5. การก่อสร้างสะพานเชือ่มเกาะลันตาน้อย – เกาะลันตาใหญ่ คาดว่าจะช่วยส่งเสริมใหนั้กท่องเท่ียวโดยเฉพาะ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาเที่ยวเกาะลนัตาเพ่ิมมากขึน้ ซึ่งจะส่งผลดีตอ่สภาพเศรษฐกิจของพ้ืนที่เกาะลันตา ต่อเน่ือง              
ถึงเศรษฐกิจระดับประเทศต่อไป 
 6. การก่อสร้างสะพานเชือ่มเกาะลันตาน้อย – เกาะลันตาใหญ่ จําเป็นต้องใช้พ้ืนที่ป่าชายเลนบางส่วนอย่าง              
หลีกเลี่ยงไม่ได ้กรมทางหลวงชนบทได้พิจารณาทบทวนตําแหน่งก่อสร้างสะพานเชือ่มเกาะลันตาน้อย – เกาะลันตาใหญ่ เพ่ือ             
ข้ามคลองลัดบ่อแหนแล้วพบว่าบริเวณพ้ืนที่สองฟากฝั่งของคลองลดับ่อแหนไม่มีบริเวณใดสามารถหลกีเลี่ยงพ้ืนที่ป่าชายเลนได ้             
ยกเว้นพ้ืนท่ีบริเวณปากอ่าวหรือปากคลองลัดบ่อแหน แตพ้ื่นท่ีบริเวณดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่บริเวณที่ 1 เขตสงวนเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ข้อ 4.3) ซึ่งกําหนดให้ห้ามก่อสรา้งหรือดดัแปลง
อาคารและส่ิงก่อสร้างทุกประเภท หรือกระทําการหรือประกอบกิจการใด ๆ ดังน้ัน จึงไม่สามารถดําเนินการใด ๆ ในพ้ืนที่บริเวณ          
ดังกล่าวได ้
 7. พ้ืนที่แนวสายทางโครงการฯ ส่วนใหญ่อยู่บนพ้ืนที่แนวถนนเดิม/พ้ืนทีท่่าเทียบแพขนานยนต์เดิม สว่นบริเวณ
สองข้างทางถนนและท่าเทียบแพขนานยนต์เป็นป่าชายเลนที่มีสภาพเสือ่มโทรม โดยพ้ืนที่ก่อสร้างแนวสายทางโครงการฯ มีขนาด          
พ้ืนที่ทั้งหมด 23.87 ไร่ ประกอบด้วย 
  7.1 พื้นที่ก่อสร้างแนวสายทางโครงการฯ ท่ีซอ้นทับอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลนตามมตคิณะรฐัมนตรแีละป่าสงวน
แห่งชาติป่าหลงัสอดและป่าควนบากันเกาะ (ป่า C) ประมาณ 14.19 ไร่ 
  7.2 พ้ืนที่ก่อสร้างแนวสายทางโครงการฯ บริเวณจุดเริ่มต้นฝั่งเกาะลันตาใหญ่ ซึ่งอยู่นอกเขตพ้ืนท่ีป่าชายเลน        
ตามมติคณะรัฐมนตรีและป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณ 4.7 ไร่ 
  7.3 พ้ืนที่ก่อสร้างแนวสายทางโครงการฯ ท่ีอยู่ในคลองลดับ่อแหน ประมาณ 4.98 ไร่ 
  นอกจากน้ี เพ่ือฟ้ืนฟูป่าชายเลนให้มคีวามสมบูรณ์ กรมทางหลวงชนบทจะดําเนินการปลูกป่าชายเลนทดแทน
เพ่ือชดเชยพ้ืนที่ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการฯ ประมาณ 48 ไร่ (หรือ 2 เท่าของพ้ืนทีก่่อสร้างโครงการฯ) โดยโอนงบประมาณ                 
ในการฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนให้แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เพ่ือดําเนินการปลูกป่าชายเลนในบริเวณที่เหมาะสมในพ้ืนที่ 
ป่าชายเลนบนเกาะลันตาน้อยและเกาะลันตาใหญ่ และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหลังสอดและป่าควนบากันเกาะ 
 8. เน่ืองจากคณะรฐัมนตรีเคยมีมติเมื่อวันที ่15 ธันวาคม 2530 วันที ่23 กรกฎาคม 2534 วันที ่22 สงิหาคม 2543 
และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 ระงับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าชายเลนในทุกกรณี ทําใหก้รมทางหลวงชนบทไม่สามารถขออนุญาตใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได ้แต่โครงการฯ มคีวามจําเป็นเร่งด่วนที่ตอ้งเสนอขอยกเว้นมติ
คณะรฐัมนตรทีี่เก่ียวข้องเป็นการเฉพาะราย เพ่ือให้กรมทางหลวงชนบทใช้พ้ืนที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี และพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าหลงัสอดและป่าควนบากันเกาะ (ป่า C) อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี ประมาณ 14.19 ไร่ 
 
7.  เร่ือง  ขอความเหน็ชอบการปรับปรุงสภาพการจ้างเก่ียวกับการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้แกพ่นกังานและลูกจ้างประจํา 
กปภ. กรณเีงนิเดือนเต็มขัน้ 
 คณะรฐัมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงสภาพการจ้างเก่ียวกับการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานและลูกจ้าง 
ประจํา การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กรณีเงินเดือนเตม็ขั้น ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ คร้ังที่ 9/2553            
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังน้ี 
 1. กรณีได้รับพิจารณาระดับการให้ผลตอบแทนหน่ึงข้ัน แตเ่งินเดือนเต็มขัน้ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษในอตัรา         
ร้อยละ 2 ของอตัราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ถงึขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง (ไม่กําหนดโควตา) 
 2. กรณีได้รับพิจารณาระดับการให้ผลตอบแทนหน่ึงข้ันครึ่ง แต่เงินเดอืนเต็มข้ันให้ได้รับเงินตอบแทนพเิศษในอัตรา
ร้อยละ 4 ของอตัราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ถงึขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง (ไม่เกินร้อยละ 25 ของจํานวนพนักงานเงินเดือนเต็มข้ัน) 
 3. กรณีได้รับพิจารณาระดับการให้ผลตอบแทนสองข้ัน แตเ่งินเดือนเต็มข้ันให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษในอตัรา        
ร้อยละ 6 ของอตัราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ถงึขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง (ไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนพนักงานเงินเดือนเต็มข้ัน) 
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 4. กรณีไม่ได้รับพิจารณาให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ให้เบิกจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างในอตัราข้ันสูงของตําแหน่ง
ระดับเดมิ 
 โดยให้มผีลตั้งแต่วันท่ี  21 ธนัวาคม 2553  
 ท้ังน้ี การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวไม่ถือเป็นค่าจ้าง และมีลักษณะการจ่ายเป็นการชั่วคราว รวมท้ังไม่เป็น
ฐานในการคํานวณสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แกพ่นักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจดังกล่าว 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า 
 1. กปภ. เห็นชอบการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจํา กปภ. กรณีเงินเดือนเตม็ข้ัน ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดคุณสมบัติของพนักงาน และลูกจ้างประจําที่มสีิทธไิด้รับการพิจารณา ดังน้ี 
  1.1 ตอ้งเป็นผู้มีคุณสมบัติได้เลื่อนข้ันเงินเดอืนหรือค่าจ้างตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกําหนดตําแหน่ง            
อตัราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนข้ันเงินเดอืนการถอดถอน ระเบียบวินัยการลงโทษ และการอุทธรณก์ารลงโทษของ
พนักงาน พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
  1.2 ผู้ที่จะได้รบัการพิจารณาจะต้องได้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานต้ังแต่ระดับดีข้ึนไป (กําหนดระดับ             
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจําไว้ 4 ระดบั คือ ควรปรบัปรุง พอใช้ ด ีและดีมาก) 
  1.3 อตัราการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ (เช่นเดียวกับข้อ 1 – 4) 
  1.4 การจ่ายให้จ่ายเป็นรายเดอืนจนครบรอบปีของการประเมินผลการปฏิบัติงานคร้ังต่อไปโดยใช้งบประมาณ
จากเงินรายได้ กปภ. 
  1.5 เงินตอบแทนพิเศษดังกลา่วไม่ถือเป็นเงินเดือน และมลีักษณะการจ่ายเป็นการชั่วคราว รวมทั้งไม่เป็นฐานใน
การคํานวณสิทธิประโยชน์ตา่ง ๆ ที่เก่ียวกับเงินเดือนทุกเรื่อง เช่น โบนัส เงินกองทุน เงินชดเชย เงินตอบแทนความชอบใน                    
การทํางานและเงินสวัสดิการต่าง ๆ  
 2. คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) ได้มีมตใินคราวประชุมครั้งที ่9/2553 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2553 เห็นชอบให้ กปภ. จ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานและลูกจา้งประจํา กปภ. ท่ีได้รับเงินเดอืนเตม็ข้ัน โดยให้มีผลตั้งแต ่              
วันที่คณะรฐัมนตรีใหค้วามเห็นชอบ 
 ท้ังน้ี  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงานและลกูจ้างประจํา
ของ กปภ. ที่ได้รับเงินเดอืนเต็มข้ัน แต่เน่ืองด้วยกรณีดังกล่าวเป็นการปรับปรุงสภาพการจ้างที่เก่ียวกับการเงิน ตามมาตรา 13 (2) 
ประกอบวรรคท้ายแห่งพระราชบัญญตัแิรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 กปภ. ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีก่อน
ถึงจะดําเนินการได ้
 
8.  เร่ือง  โครงการปลูกยางพาราในท่ีแห่งใหม่ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2553-2555 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์                    
การทําสวนยาง มาตรา 21 ทว ิ
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ระยะที ่3 พ.ศ. 2553-2555 ตามพระราชบัญญตัิ
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง มาตรา 21 ทวิ ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยใหใ้ช้เงินจากงบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น  สําหรับดําเนินงานปีแรกในพื้นที ่ 200,000 ไร่   วงเงินดําเนินการปีแรกจํานวน 580,708 
ล้านบาท ส่วนในปีตอ่  ๆ  ไปให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณประจําปีสนับสนุน  โดยให้กระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์               
แปรญตัติร่างพระราชบัญญัตกิารยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.  ..... 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มมีติเมื่อวันที ่6 กรกฎาคม 2553 เห็นชอบใน             
หลักการโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2553-2555 ตามพระราชบัญญตัิกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง 
มาตรา 21 ทวิ โดยในส่วนของงบประมาณดาํเนินการค่าปัจจัยการผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาใช้จ่ายจากเงินรายได้ที่เก็บจากผู้ส่งยางออกนอก
ราชอาณาจักร (Cess) น้ัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไมส่ามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากขัดต่อบทบัญญตัิมาตรา 18 แห่ง
พระราชบัญญตัิกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง พ.ศ. 2503 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิองทนุสงเคราะห์ การทําสวนยาง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 (ข้อ 4.1) ขณะเดียวกันการดําเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นการสงเคราะห์ผู้ซึ่งไม่มสีวนยางมาก่อนและมี
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ท่ีดินเป็นของตนเองไม่น้อยกว่าสองไร่ ซึ่งตามมาตรา 21 ทวิ แห่งพระราชบัญญตัิกองทุนสงเคราะหก์ารทําสวนยาง พ.ศ. 2503   
แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญตัิกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 บัญญตัใิห้ใช้จ่ายจากเงินอดุหนุนหรือ                
เงินงบประมาณประจําปีหรือเงินกู้ที่รัฐบาลจัดให้เท่าน้ัน ประกอบกับระยะเวลาดําเนินโครงการฯ ที่คณะรัฐมนตรีไดม้ีมติเห็นชอบให้
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 น้ัน ไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากขณะน้ีล่วงเลยปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แล้ว 
สมควรปรับระยะเวลาดําเนินโครงการเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 จึงจําเป็นตอ้งเสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ือพิจารณาทบทวน 
มติคณะรัฐมนตรดีังกล่าว 
 
9. เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณเพื่อจ่ายเปน็ค่าชดเชยทีส่าธารณประโยชน ์“ดอนหลกัดํา”  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิในหลักการให้จ่ายค่าชดเชยท่ีสาธารณประโยชน์  “ดอนหลกัดํา” ใหแ้ก่ราษฎรจํานน 13 ราย 
ภายในวงเงิน 4,077,125บาท  โดยให้กระทรวงศึกษาธิการทําความตกลงในรายละเอยีดเร่ืองงบประมาณกับสํานักงบประมาณตอ่ไป 

  
10.  เร่ือง  การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 
 คณะรฐัมนตรีเห็นชอบกับความเห็นของ ก.พ.ร.  เพ่ือสํานักงบประมาณจะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา            
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 ตอ่ไป ตามทีส่ํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังน้ี  
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า ก.พ.ร. พิจารณาแล้วมีความเห็นในเรื่องการเตรียมการจดัทํางบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังน้ี  

1.  โดยที่มาตรา  76  วรรคหนึ่ง  ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  บัญญตัิว่า               
“คณะรัฐมนตรีตอ้งจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  เพ่ือแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
ในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน  ซึ่งจะตอ้งสอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ”  ประกอบกับในเรือ่งการจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผ่นดินได้บัญญัติไว้ในมาตรา  13  มาตรา  14  และมาตรา  16  แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  ซึ่งมาตรา  13  กําหนดให้คณะรัฐมนตรีจดัใหม้แีผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งจากบทบัญญัตดิังกล่าวหมายความว่า  ในการจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดนิ  คณะรัฐมนตรีมีหน้าทีต่อ้งจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินใหค้รอบคลุมตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเทา่น้ัน  คณะรัฐมนตรีจึงไมอ่าจจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดนิเกินกว่าระยะเวลาการบริหาร
ราชการแผ่นดนิของคณะรัฐมนตรีได้แตอ่ย่างใด 
 2. ส่วนมาตรา  14  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี พ.ศ. 2546  
ท่ีกําหนดให้จดัทําแผนการบรหิารราชการแผ่นดินเป็นแผนสี่ปี  โดยนํานโยบายของรฐับาลที่แถลงตอ่รัฐสภามาพิจารณาดําเนินการ
ให้สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และแผนพัฒนาประเทศด้าน
ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งน้ี  อย่างน้อยจะตอ้งมีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ส่วนราชการหรือ
บุคคลที่จะรับผิดชอบในแตล่ะภารกิจ  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่างๆ  ที่จะต้องใช้ระยะเวลาการดําเนินการ  
และการตดิตามประเมินผลน้ัน  ก.พ.ร.  เหน็ว่า  การท่ีกําหนดใหจั้ดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดนิเป็นแผนสี่ปีน้ันเป็นเพียงการ
กําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินการเพ่ือให้สอดคลอ้งกับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของคณะรฐัมนตรตีามที่กําหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  ฉะน้ัน  เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า  คณะรัฐมนตรีชดุปัจจุบันได้เข้าดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่   
20 ธันวาคม 2551  และแถลงนโยบายตอ่รฐัสภาเมื่อวันที ่30 ธันวาคม 2551 โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวนัที่  
22 ธันวาคม 2554  ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 3 ปี  ฉะน้ัน ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดนิก็จะตอ้งจัดทาํเท่ากับ
ระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินดังกลา่วข้างต้น  ด้วยเหตุน้ี  การจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554  
ของคณะรฐัมนตรีชุดปัจจุบันจึงถูกตอ้งและเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 76  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
 3.  ส่วนมาตรา  16  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546  
ท่ีกําหนดให้ส่วนราชการจัดทาํแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการน้ัน  โดยจดัทําเป็นแผนสี่ปี  ซึ่งจะตอ้งสอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  และในแตล่ะปีงบประมาณ  ใหส้่วนราชการจดัทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้ระบุสาระสําคัญ
เก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน  รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย
และทรัพยากรอื่นที่จะตอ้งใช ้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ  เมื่อรฐัมนตรีใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของ 
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ส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว  ให้สํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จในแต่ละ
ภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว  และในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัตริาชการในภารกิจใดหรอืภารกิจใดไม่ไดรั้บ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  มิให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจน้ัน  ซึ่งการที่บทบัญญตัดิังกล่าวกําหนดไว้
เช่นน้ัน ก็เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีของส่วนราชการต่างๆ  ตอ้งถือปฏิบัตติามบทบัญญตัดิังกล่าวด้วย   
 4.  อย่างไรก็ด ี โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  และพระราชบัญญัตวิิธีการ             
งบประมาณ  พ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มิได้บัญญัตใิห้การจัดทาํงบประมาณเช่ือมโยงกับการจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผน่ดนิแตอ่ย่างใด  และเม่ือปรากฏข้อเท็จจรงิว่า  แผนการบริหารราชการแผน่ดิน  พ.ศ.  2552 - 2554  ของคณะรฐัมนตรชีุด 
ปัจจุบัน  ครอบคลุมตลอดวาระการดํารงตําแหน่งของคณะรัฐมนตรี  แมว่้าในหน้า  138  ได้ประมาณการรายได้และรายจ่ายไว้ 
ถึงปีงบประมาณ  2554  ก็ตาม  แต่เมือ่เป็นกรณีที่ไมอ่าจดําเนินการตามมาตรา 16 ดงักล่าว เน่ืองจากระยะเวลาตามแผนบริหาร             
ราชการแผ่นดนิสิ้นสดุลงก่อนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555  จะแล้วเสร็จ และการกําหนดขั้นตอนดังกล่าวเป็นไป 
เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลของฝ่ายบริหารในการจัดทํางบประมาณ  กรณีจึงมิใช่เป็นเหตุท่ีจะทําให้การจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีไม่อาจกระทําได้ไปด้วย  เพราะการจัดทาํงบประมาณรายจ่ายต้องตราเป็นพระราชบัญญตัิซึ่งมผีลใช้บังคับเป็น
กฎหมาย  และเป็นการดําเนินการท่ีจําเป็นตอ้งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2502  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  สํานักงบประมาณจึงมีหน้าที่ดาํเนินการจัดทาํงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
2555 ตอ่ไป  โดยคํานึงถึงแผนบริหารราชการแผ่นดนิและแผนปฏิบัติราชการท่ีมอียูใ่นช่วงเปลี่ยนผ่านของคณะรัฐมนตรีได้โดยไม่
ตอ้งดําเนินการตามมาตรา 16  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี พ.ศ.  2546   
 5.  ก.พ.ร.  มีขอ้สังเกตเพิ่มเตมิด้วยว่า  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเรือ่งดงักล่าว  จึงเห็นควรท่ีสํานักงาน  ก.พ.ร.  
จะได้นําคําวินิจฉัยดังกล่าวข้างต้น  ไปเขียนเพ่ิมเติมในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตอ่ไปดว้ย   
 
11.  เร่ือง เปา้หมายของนโยบายการเงินประจําปี 2554 
 คณะรฐัมนตรอีนุมตัิเป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2554  ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  
  ตามที่พระราชบัญญตัิธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 28/8 กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายการเงินจัดทําเป้าหมายของนโยบายการเงิน 
ของปีถัดไป   โดยทําความตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอเป้าหมาย
ของนโยบายการเงินที่ได้ตกลงร่วมกันต่อคณะรฐัมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ น้ัน  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะกรรมการนโยบายการเงินได้เห็นชอบร่วมกันในการเสนอเป้าหมายของ
นโยบายการเงินประจําปี 2554 ตอ่คณะรฐัมนตรี โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  
  1. กําหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2554 ไว้ที่อตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐานเฉลี่ยรายไตรมาสระหว่างร้อยละ 
0.5-3.0 ตอ่ปี เท่ากันกับเป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2553 ซึ่งคณะรัฐมนตรมีีมตอินุมัติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 จะทํา
ให้เกิดความตอ่เน่ืองในการกําหนดเป้าหมายนโยบายการเงิน  ซึ่งจะทําให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจสามารถ                  
คาดการณ์ได้ถงึผลกระทบของนโยบายการเงินที่มีตอ่ธุรกิจ ตลอดจนส่งผลตอ่ความเชือ่ถือไว้วางใจในการรักษาความแน่นอนใน              
การกําหนดนโยบายของภาครัฐ และสนับสนุนการขยายตวัของเศรษฐกิจได้ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน 
  2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน  ได้ลงนามในขอ้ตกลงร่วมกันในการกําหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2554 โดยข้อตกลงดังกล่าวมีสาระสําคัญ 
ดังน้ี   

(1) เป้าหมายของนโยบายการเงินที่ไดต้กลงร่วมกันตามข้อ 1. 
(2) กําหนดใหม้ีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประจํา 

ทุกไตรมาสและเม่ือมีเหตุจําเป ็นอื่นใดตามทีท่ั้งสองหน่วยงานจะเห็นสมควร เพ่ือตดิตามความเคลื่อนไหวและเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย
ของนโยบายการเงินอย่างมีประสทิธิภาพ  ตลอดจนเป็นกลไกประสานงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเพ่ือบูรณาการนโยบายการคลังและนโยบายการเงินในการบริหารจัดการเศรษฐกจิ 

(3) กําหนดใหค้ณะกรรมการนโยบายการเงินต้องชี้แจงเมื่ออตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐานออกนอกเป้าหมาย   
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โดยตอ้งชี้แจงถึงสาเหตุ   แนวทางแก้ไข   และระยะเวลาท่ีคาดว่าอตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐานจะกลับเข้าสูช่่วงที่กําหนดไว้โดยเร็ว รวมทั้ง       
ให้รายงานความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาเป็นระยะตามสมควร 

(4) กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะกรรมการนโยบายการเงินตกลงร่วมกันเพ่ือ 
แก้ไขเป้าหมายของนโยบายการเงินได้  ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
 
12. เรื่อง  มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน (ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 – 28 กุมภาพันธ์ 2554) 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิให้ขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนออกไป โดยให้ประชาชน
ได้รับประโยชนจ์ากมาตรการฯ ดังกล่าวตอ่ไปจนถึงวันที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ตามหลกัการดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของ
ประชาชนเพ่ือบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของประชาชน   และให้รฐัวิสาหกิจท่ีรับผดิชอบดาํเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของ 
ประชาชน  ไดแ้ก่ กฟน. กฟภ. ขสมก. และ รฟท. กู้เงินเพ่ือชดเชยรายได้จากการดําเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของ           
ประชาชน ในชว่งขยายระยะเวลา  (ตั้งแต่วันท่ี 1 ก.พ. 52- 30 ก.ย. 53)  และให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี เพ่ือชาํระคืนเงินต้น ดอกเบ้ียเงินกู้ และค่าใชจ้่ายในการกู้เงินใหกั้บรัฐวสิาหกิจทัง้ 4 แห่งตอ่ไป 

  สาระสําคัญของเรื่อง/ข้อเทจ็จริงและข้อกฎหมาย 
  1.  ผลกระทบต่อรัฐวสิาหกิจ 
  การดําเนินงานตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทําให้รฐัวิสาหกิจมีภาระหน้ีสินจากการกู้เงินเพ่ือ        
ชดเชยรายได้จากการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากรฐับาลไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือชดเชยรายได้
โดยทันที ซึ่งรัฐวิสาหกิจมีเงินกู้ยืมเพ่ือชดเชยรายได้จํานวน 36,182.82 ล้านบาท ซึ่งได้รับการจัดสรรชดเชยจากสํานักงบประมาณแล้ว 
จํานวน 15,896.78 ล้านบาท  หรือร้อยละ 44.92 ดังน้ัน หากมกีารขยายมาตรการฯ ตอ่ไป จะส่งผลกระทบตอ่สภาพคลอ่ง                  
ประสทิธิภาพการให้บริการและผลประกอบการของรฐัวสิาหกิจ ดังน้ี  
           

รัฐวสิาหกิจ เงนิกู้ยืมเพ่ือชดเชย
รายได้ (ล้านบาท) 

เงินทีไ่ด้รับการชดเชย 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของเงนิ 
ที่ได้รบัการชดเชย 

กฟน. 1,778.51 962 54.09 
กฟภ. 20,845.58 6,735.15 32.31 
ขสมก. 4,242.44 1,202.64 28.35 
รฟท. 1,676.87 487.70 29.08 
กปน. 2,691.76 1,551.63 58.64 
กปภ. 4,957.66 4,957.66 100.00 
รวม 36,182.82 15,896.78 44.92 

                   ทีมา: กฟน. กฟภ. ขสมก. รฟท. กปน. และ กปภ.  
  2.  ผลกระทบต่อภาระทางการคลัง 
      การดําเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วง (ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2552 -
วันที่ 30 กันยายน 2553) กอ่ให้เกิดภาระทางการคลังที่รัฐตอ้งชดเชยใหกั้บรัฐวิสาหกิจรวมทั้งสิ้นจํานวน 36,182.82 ล้านบาท  
หรือเฉลี่ยเดอืนละ 1,809.64 ล้านบาท ซึ่งสํานักงบประมาณได้จัดสรรเงินชดเชยให้กับรัฐวิสาหกิจแล้วจํานวน 15,896.78 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 44.92 ของวงเงินชดเชยทั้งหมด  
  3.  ขยายระยะเวลาการดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
  อย่างไรก็ดี การดําเนินมาตรการฯ ในช่วงทีผ่่านมา สามารถแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนไดโ้ดยตรง 
ประกอบกับมปีระชาชนจํานวนมากที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการฯ กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นสมควรขยายระยะเวลา 
การดําเนินมาตรการฯ ดังกลา่ว โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
   3.1  หลกัการดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชพีของประชาชน   
        (1) มาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน ดําเนินการผ่าน กฟน. และ กฟภ. โดยภาครัฐรับภาระ
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าสําหรับครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน และสําหรับผู้เช่าอาศัยในอาคารชุดหรือห้องเช่าที่ผู้ประกอบการ 
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ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นอาคารชุดหรือห้องเช่าที่มีระดับราคาเช่าไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/เดือน และใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน 90 หน่วย/ 
เดือน/ห้อง และได้ลงทะเบียนไว้กับ กฟน. และ กฟภ.  
        (2) มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจําทาง ดําเนินการผา่น ขสมก. โดยภาครัฐ
รับภาระค่าใชจ่้ายการจัดรถโดยสารประจําทางธรรมดาจํานวน  800 คันตอ่วัน ใน 73 เส้นทางให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสีย              
ค่าใช้จ่าย 
        (3) มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3 ดําเนินการผ่าน รฟท. โดยภาครัฐรับภาระ
ค่าใช้จ่ายการจดัรถไฟชั้น 3 เชิงสังคม จํานวน 164 ขบวนตอ่วัน และรถไฟชั้น 3 ระยะทางไกล  ในขบวนรถเชิงพาณิชย์จํานวน 8 
ขบวนต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
   3.2  ระยะเวลาในการดําเนนิมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 – 
28 กุมภาพันธ์ 2554  
   3.3  ค่าใช้จ่ายในการขยายการดําเนินมาตรการฯ ประมาณการวงเงินค่าใช้จ่ายรวม 3,085.88 ล้านบาท 
โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

 

มาตรการลดคา่ใช้จ่าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

ไฟฟ้าของครัวเรือน กฟน. 
กฟภ. 

261.78 
2,226.66 

 รวม 2,488.44 
เดินทางรถโดยสารประจําทาง  ขสมก. 419.78 
เดินทางโดยรถไฟชั้น 3 รฟท. 176.66 

วงเงินรวม 3,085.88 
ท่ีมา: กฟน. กฟภ. ขสมก. และ รฟท. 
 
13. เรื่อง  ขอนําส่งรายงานประจําปี 2552 ของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบรายงานประจําปี 2552 ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา                       
(องค์การมหาชน) เพ่ือให้เป็นไปตามนัยมาตรา 17 (4) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ 
พัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 ตามข้อ 4 ตามทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะกํากับดูแลการดําเนินกิจการ 
ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (สคพ.) เสนอ 
   สาระสาํคัญของเร่ือง  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า สคพ. โดยคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ
การพัฒนาได้จัดทํารายงานประจําปี 2552 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยในปี 2552 สคพ. ได้ดําเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งในประเทศและประเทศอื่น ๆ ในภูมภิาคเอเชียตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สคพ. ท่ีกําหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ และตามพันธกรณีในความตกลงที่รัฐบาลไทยไดทํ้าไว้กับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและ
การพัฒนา (UNCTAD) เมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นงานวิจัย จํานวน 6 โครงการ งานฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา 
จํานวน 46 กจิกรรม มผีู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 2,474 คน ในการดําเนินการ สคพ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและ 
ต่างประเทศเป็นจํานวนมาก เช่น ท่ีประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 
South East Asia Trade Policy Training Network (SEATRANET) Swiss Agency for Development and Cooperation 
(SDC) Indian Institute for Foreign Trade (IIFT) องค์การการค้าโลก (WTO) International Trade Center (ITC) 
International Centre Trade and Sustainable Development (ICTSD) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (GSEI) สํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น ทาํให้ประเทศไทยมีความโดดเดน่ในสายตาของ
มิตรประเทศในเอเชีย  และองค์การระหว่างประเทศในดา้นการสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากร (Capacity Building) ในด้าน           
การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนา   
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14. เรื่อง  การปรับปรุงกรอบยุทธศาสตรก์ารระบายข้าวสารตามโครงการแทรกแซงของรัฐบาล  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาต ิครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2553  
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  โดยให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อเสนอแนะของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงพาณชิย์ (พณ.) รายงานว่า  
  1. กรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าวสารฯ ทีก่ขช. ได้ใหค้วามเห็นชอบและคณะรฐัมนตรีรับทราบแล้ว (มติคณะ           
รัฐมนตรี 29 มถุินายน 2553) ได้กําหนดแนวทางการระบายข้าวสารไว้ 5 วิธี คือ 1) การเจรจาขายแบบรัฐตอ่รฐั (G To G) 2) การ
ขายในตลาดซือ้-ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET)  3) การขายเป็นการท่ัวไปให้กับผู้ประกอบการในประเทศ 4) การขายข้าวให้กับ
องค์กร/หน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศเพ่ือสาธารณะประโยชน ์และ 5) การบริจาคข้าวในกรณีที่เหมาะสมเพ่ือเป็นการ
รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ  ซึ่งในกรณีการเจรจาขายแบบรัฐตอ่รฐัในส่วนของเกณฑ์ราคาได้กําหนดให้เจรจาขายเป็น
ราคา FOB (Free on Board) โดยอ้างอิงราคาส่งออก FOB เฉลี่ยของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและเทียบเคียงราคาส่งออก
ของประเทศคูแ่ข่งขัน  โดยพจิารณาความแตกต่างเฉลี่ย (Spread) ของราคาส่งออกข้าวไทยกับประเทศคู่แข่งในอดตีที่ผ่านมา   
   2. พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศอยู่ในระหว่างการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐตอ่รัฐกับรัฐบาลต่างประเทศ  โดยได้
ยึดตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามกรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าวสารฯ ในการเจรจาขายข้าวแบบรัฐตอ่รฐัในราคาเทอม FOB แต่
ในขณะน้ีมีรฐับาลหลายประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย บังคลาเทศ มาเลเซีย ไนจีเรีย เซเนกัล เป็นต้น ไดแ้สดงความประสงค์ขอเจรจา
ซื้อขายข้าวกับไทยในราคาเทอม CFR (Cost & Freight) เน่ืองจากมีความสะดวกในการซือ้มากกว่าราคาเทอม FOB ดังน้ัน                
การเจรจาเสนอราคาขายเทอม FOB ของไทยในบางครั้งจึงไม่สอดคลอ้งกับความประสงค์ของประเทศผู้ซื้อท่ีตอ้งการซื้อข้าวในราคา
เทอม CFR ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคตอ่การเจรจาให้เป็นผลสําเร็จได้   
  3. พณ. ได้นําเสนอเรือ่งการซือ้ขายข้าวแบบรัฐตอ่รัฐในเทอม CFR ตามบัญชาของรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ 
สุวรรณคีรี) ในฐานะรองประธาน กขช. ตอ่ที่ประชุม กขช. คร้ังที่ 12/2553 เมื่อวันที ่1 ธันวาคม 2553 เพ่ือพิจารณาให้ความ             
เห็นชอบการกําหนดหลักการเพ่ิมเติมในส่วนของเกณฑ์ราคาสําหรับกรณีการเจรจาขายข้าวแบบรัฐตอ่รัฐว่าให้สามารถเจรจาขายได้
ท้ังในราคาเทอม FOB หรือ CFR ดังน้ี  
   3.1 ในอดตีท่ีผา่นมารัฐบาลไทยได้ขายข้าวในราคาเทอม CFR ให้แก่รฐับาลต่างประเทศ ได้แก่  
เซเนกัล  ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ดังน้ัน การขายในราคา CFR จึงเป็นแนวทางที่ไทยเคยดําเนินการ โดย พณ. ไดม้กีาร 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาเรือขนส่งข้าวให้รัฐบาลต่างประเทศ  ซึ่งมีรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธาน เมื่อวันท่ี  
5 มิถุนายน  2527  
   3.2 หากรัฐบาลไทยสามารถสนองความต้องการของผู้ซือ้โดยเสนอขายขา้วในราคาเทอม CFR จะเป็น
ประโยชน์ตอ่สถานการณ์การส่งออกข้าวโดยรวมของประเทศ ดังน้ี  
    3.2.1 ขยายตลาดข้าวไทยของประเทศผู้นําเข้ารายใหญ่ของโลกในเอเชยี เช่น ฟิลิปปินส์  
(นําเข้าข้าวเฉลี่ยปีละ 2.2 ล้านตัน) อินโดนีเซีย (นําเข้าข้าวเฉลี่ยปีละ 512,000 ตัน) และบังคลาเทศ (นําเข้าข้าวเฉลี่ยปีละ  
740,000 ตัน)  ซึ่งต้องการซือ้ขายข้าวแบบรัฐตอ่รฐัในเทอม CFR ท้ังน้ี ในช่วงปี 2550 – 2552 ปริมาณการส่งออกขา้วไทยไปยัง
ประเทศในภูมภิาคเอเชียลดลงอย่างต่อเน่ือง  
     3.2.2 รักษาส่วนแบ่งตลาดข้าวของไทยในตลาดท่ีสําคัญ เช่น ภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งเป็นตลาดข้าว 
ท่ีใหญ่ท่ีสดุ  โดยนําเข้าข้าวจากไทยเฉลี่ยปีละ 4.39 ล้านตัน  โดยในขณะน้ีหลายประเทศในแอฟริกาได้แสดงความสนใจนําเข้าข้าว
จากไทยในรูปแบบรัฐต่อรัฐ เช่น ไนจีเรีย (นําเข้าข้าวเฉลี่ยปีละ 1.85 ล้านตัน) เซเนกัล (นําเข้าข้าวเฉลี่ยปีละ 740,000 ตัน)  
    3.2.3 เกิดความยืดหยุ่นในการเจรจาจากการที่ไทยสามารถเจรจาขายข้าวได้ ท้ังเทอม FOB  
และ CFR ทําให้สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกรายอืน่ได้ เช่น เวียดนามและอินเดยี ที่มีการขายข้าวเทอม CFR เป็นปกตอิยู่แล้ว  
นอกจากนี้ภาคเอกชนได้มกีารขายข้าวเทอม CFR ให้กับลกูค้าต่างประเทศเช่นกัน   
    3.3 อย่างไรก็ตาม การขายข้าวในราคาเทอม CFR รัฐบาลไทยจะตอ้งเป็นผู้รับผดิชอบในการจัดหาเรอืเพ่ือ
ขนส่งสินค้าไปยังประเทศผูซ้ือ้  จึงอาจมข้ัีนตอนในการดําเนินการและมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน ดังน้ัน ในการบริหารจัดการจะต้อง
ดําเนินการอยา่งรอบคอบและเท่าทันตอ่สถานการณ์การค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
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   3.4 กขช. ได้มกีารประชมุครัง้ที่ 12/2553 เมื่อวันที ่1 ธันวาคม 2553 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี                      
(นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) เป็นประธาน  และมีมติเห็นชอบการกําหนดหลกัการเพ่ิมเติมในส่วนของเกณฑ์ราคาสําหรับกรณีเจรจา 
ขายข้าวแบบรัฐตอ่รฐัตามกรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าวสารฯ ให้สามารถเจรจาขายข้าวได้ท้ังในเทอม FOB และ CFR เพ่ือให้เกิด
ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการเจรจาให้บรรลุผลสําเร็จ  สําหรับการขายข้าวในราคาแบบ CFR ให้ขายให้กับรัฐบาลต่างประเทศใน
กรณีที่เป็นความประสงคข์องผู้ซือ้ ทั้งน้ี การขออนุมตัิขายให้แยกเป็นราคา FOB และค่าระวางเรือ (Freight) ให้เห็นชัดเจน                
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งน้ี ให้กรมการค้าต่างประเทศนําเสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ือทราบต่อไป   
    3.5 พณ. ได้ปรับเพ่ิมเติมข้อความในเกณฑ์ราคาของกรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าวสารฯ ตามมต ิกขช. 
แล้ว ดังน้ี  
    “ 5.3 เกณฑ์ราคา  
     - กรณีขาย G To G ให้เจรจาขายเป็นราคา FOB โดยอ้างอิงราคาส่งออก FOB  
เฉลี่ยของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และเทียบเคียงราคาส่งออกของประเทศคู่แข่งขัน  โดยใหพิ้จารณาความแตกต่างเฉลี่ย 
(spread) ของราคาส่งออกข้าวไทยกับประเทศคู่แข่งในอดตีที่ผ่านมา  และให้เจรจาขายเป็นราคา CFR (Cost & Freight) ในกรณี 
ท่ีเป็นความประสงค์ของประเทศผูซ้ื้อ”  
 
15.  เร่ือง สรุปผลการจําหน่ายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลงัตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลงั ป ี2551/52  (คร้ังที่ 11) 
เพ่ิมเติม   

คณะรฐัมนตรีเห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง ครั้งที่ 8/2553  (ครั้งท่ี 21)  เมื่อวันที ่19  
พฤศจิกายน   2553   และคร้ังที่ 9/53 (คร้ังที่  22)  เมือ่วันที่  20 ธ.ค.  53  ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังเสนอดังน้ี    
  1.  ขยายกรอบการระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังตามโครงการแทรกแซงฯ เพ่ือใช้ภายในประเทศจากเดิม
ประมาณ 500,000 ตัน เป็นประมาณ 1,000,000 ตัน และอนุมตัิการจําหน่ายผลิตภัณฑม์ันสําปะหลังเส้นให้กับผู้ย่ืนประมลูที่เสนอ
ราคาซื้อสูงสุดในแตล่ะคลังสินค้าจํานวน 12 ราย ปริมาณ 472,246.62 ตนั มูลค่ารวม 2,752,841,870.51 บาท  

2. ขยายกรอบเวลาการระบายผลติภัณฑ์มันสําปะหลังตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสาํปะหลังปี 2551/52  
จากที่กําหนดให้แล้วเสร็จภายในเดอืนธันวาคม 2553 เป็นให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 
  สรุปสาระสําคัญ  

ผลการพิจารณาของคระกรรมการนโยบายมันสําปะหลงั 
1. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง ครั้งที่ 8/2553 (ครั้งท่ี 21) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553  

คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังได้พิจารณาผลการเจรจาของคณะทาํงานดําเนินการระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังแล้ว มมีติ
เห็นชอบให้ขยายกรอบการระบายผลติภัณฑ์มันสําปะหลงัตามโครงการแทรกแซง เพ่ือใช้ภายในประเทศจากเดิมประมาณ 500,000 
ตัน เป็นประมาณ 1,000,000 ตัน และเห็นชอบให้จําหน่ายมันสําปะหลังเส้นให้กับผู้ยื่นประมลูที่เสนอราคาซื้อสูงสุดในแตล่ะ
คลังสินค้าจํานวน 12 ราย ปริมาณ 472,246.62 ตัน มูลค่ารวม 2,704,898,576.93 บาท 

2. รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีร)ี ประธานคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง ขอให้กระทรวง 
พาณิชย์พิจารณาเจรจาตอ่รองราคาการจําหน่ายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลงัตามโครงการแทรกแซงฯ ครั้งที่ 11 เพ่ือใช้ภายในประเทศ 
เพ่ิมเติม เน่ืองจากสถานการณ์ราคามันสําปะหลังได้ปรับตวัสูงข้ึน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการเจรจาตอ่รองแล้ว เมื่อวันที ่16 
ธันวาคม 2553 และนําเสนอคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังพิจารณาเม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังให้ความเห็นชอบการเจรจาตอ่รองราคา โดยจําหน่ายมันสําปะหลังเส้นให้กับผู้ย่ืนประมลูที่เสนอ
ราคาซื้อสูงสุดในแตล่ะคลังสินค้าจํานวน 12 ราย ปริมาณ 472,246.62 ตนั มูลค่ารวม 2,752,841,870.51 บาท 

3. เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาการระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี  
2551/52 จากที่กําหนดให้แลว้เสร็จภายในเดอืนธันวาคม 2553 เป็นให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 
 
16. เรื่อง  ผลกระทบจากการปรับค่าแรงงานขั้นตํ่าและราคาปัจจัยการผลิตต่อราคาสนิค้า 
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบผลกระทบจากการปรับค่าแรงงานข้ันต่ําและราคาปัจจัยการผลติตอ่ราคาสินค้า  ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย์เสนอ   
  สรุปสาระสําคัญของเรื่อง 
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 กระทรวงพาณิชย์ รายงานผลกระทบของการปรับค่าแรงงานขั้นต่ําตอ่ราคาสินค้า ดังน้ี 
 1.  ข้อเท็จจรงิ  

 1.1  โครงสร้างต้นทุนสินค้า  โดยทั่วไปสินค้าที่เป็นสินค้าควบคุมและสินค้าที่อยู่ในข่ายการกํากับดูแลจะ
ประกอบด้วย ต้นทุนวตัถุดิบ  ค่าแรงงาน  ค่าใช้จ่ายในการผลิต  ค่าใชจ้่ายขายบริหารและการเงิน  โดยต้นทุนวัตถุดิบจะเป็นปัจจัยการ
ผลิตหลักซึ่งมีสัดส่วนในโครงสร้างต้นทุนร้อยละ 30 - 90 ข้ึนกับชนิดของสินค้าในแต่ละอุตสาหกรรม  โดยในส่วนของ
วัตถุดิบมีทั้งที่ผลิตได้เองในประเทศและที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ 

 1.2  การปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํา  ตามมตคิณะกรรมการค่าจ้างกลางที่ให้ปรับค่าแรงงานข้ันต่ําสูงขึ้นวันละ 
8.00 - 17.00 บาท ทั่วประเทศ เป็นวันละ 159.00 - 221.00 บาท  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไปนั้น  
จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรกลุ่มพืชอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค 

 1.3  การปรับราคาน้ํามันเชือ้เพลิงและค่าพลังงาน  ส่งผลใหต้้นทุนการผลิตและค่าขนส่งสินค้าเพ่ิมสูงขึ้น   
โดยในช่วงปลายปี 2552 (ช่วงตรึงราคาสินค้า) นํ้ามันดีเซลราคาลิตรละ 27.63 บาท  และปัจจุบัน (เดือนธันวาคม 2553) ราคาปรับ
สูงข้ึนเป็นลิตรละ 29.99 บาท  สูงข้ึนจากชว่งตรึงราคาร้อยละ 8.54 

 1.4  การตรึงราคาสินค้า  กระทรวงพาณิชย์ได้มีนโยบายใหผู้้ประกอบการสินค้าอุปโภคบริโภคตรึงราคาจําหน่าย
สินค้าตัง้แต่ปลายปี 2552 ถงึส้ินปี 2553  โดยในช่วงดงักล่าวต้นทุนสินค้าได้มีการปรับตัวสูงขึ้นไปแล้วหลายรายการ เช่น เหล็ก  
ทองแดง  ปุ๋ยเคมี  นํ้ามันปาล์มดิบ  และยางแผ่นดิบ เป็นต้น 

 2.  ผลกระทบต่อต้นทุนและราคาสินค้า 
 จากข้อเท็จจริงข้างต้น ไดส้่งผลกระทบตอ่ต้นทุนและราคาสินค้า  ดังน้ี 

 2.1  ผลกระทบต่อต้นทนุและราคาสินค้าอุปโภคบรโิภค 
  2.2.1 การปรับค่าแรงงานข้ันต่ําทั่วประเทศวันละ 8.00 - 17.00 บาท (หรือสูงข้ึนเฉลีย่รอ้ยละ 6.35)  

จะทําใหต้น้ทนุการผลติสินค้าเพ่ิมสูงขึน้ร้อยละ 0.023 - 1.794  โดยสินค้าเครื่องแบบนักเรยีนได้รับผลกระทบสูงสุดร้อยละ 1.794   
โดยเสือ้นักเรียนชายเบอร ์38 ต้นทุนสูงข้ึนตวัละ 2.16 บาท 

  2.2.2 การปรับสูงข้ึนของนํ้ามนัดีเซลจากช่วงปลายปี 2552 ถึงปัจจุบัน สูงข้ึนจากช่วงตรึงราคาลิตรละ 
2.36 บาท หรือร้อยละ 8.54 ทําให้ต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภคในส่วนของค่าใช้จ่ายผลิตและค่าขนสง่สูงขึ้นร้อยละ 0.0038 - 
0.7475  โดยสินค้าปูนซีเมนตไ์ด้รับผลกระทบสูงสุดร้อยละ 0.7475 หรอืถุงละ (50 กก.) 0.81 บาท 

  2.2.3 การปรับสูงข้ึนของราคาวัตถุดิบในช่วงตรึงราคาสินค้า ราคาวตัถุดิบทีใ่ชใ้นการผลติสนิค้าอุปโภค
บริโภคทั้งส่วนที่นําเข้าและผลิตในประเทศมีราคาสูงข้ึน โดยในส่วนที่ตอ้งนําเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูงขึ้น ได้แก่ เหล็กแท่งยาว 
สูงข้ึนรอ้ยละ 22.31 เหล็กกล้าแผ่นไม่เป็นสนิมรีดร้อน สงูข้ึนร้อยละ 26.05 ทองแดง สูงข้ึนร้อยละ 48.16 และแม่ปุ๋ยยูเรีย สูงข้ึนรอ้ยละ 
37.17  สําหรบัวัตถุดิบทีผ่ลติไดใ้นประเทศ มีราคาสูงข้ึน ได้แก่ ยางแผ่นดิบ สูงข้ึนรอ้ยละ 99.81 นํ้ามันปาล์มดิบ สงูข้ึนร้อยละ 
49.80  นํ้านมดิบ  สูงข้ึนรอ้ยละ 3.03  มะพร้าวผลแก่ สูงข้ึนร้อยละ 115.56 ส่งผลใหต้น้ทุนวัตถดุิบในการผลิตสินค้ามีราคาสูงข้ึน
ร้อยละ 1.33 - 49.80  โดยสนิค้าที่มีต้นทุนเพ่ิมขึ้นสูงสดุ ได้แก่ นํ้ามันพืชปาล์ม 

  2.2.4 จากการปรับเพ่ิมของค่าแรงงาน ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง และวัตถุดิบ จะมผีลให้ต้นทนุรวมสินค้าปรบั
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.46 - 49.95  โดยสินค้าที่ได้รับผลกระทบสูงสุด ไดแ้ก่ นํ้ามันปาล์ม 
   จากการตดิตามและวิเคราะห์สภาพตลาดในปัจจบัุนแม้ว่าภาระต้นทุนการผลิตสินค้าจะปรบัเพ่ิมข้ึน  แต่สินค้า
อุปโภคบริโภคประมาณร้อยละ 90 จะยังสามารถคงราคาที่ระดับเดมิตอ่ไปไดอ้ีกระยะหน่ึง  เน่ืองจากตลาดมีการแข่งขันสูง เศรษฐกิจ
ชะลอตัว ประชาชนมกํีาลังซือ้น้อย  ยกเว้นสินค้าที่ต้นทุนวัตถุดิบสูงข้ึนมาก ได้แก่ นํ้ามนัปาล์มดิบ ยางรถยนต ์และปุ๋ยเคมี  ซึ่งจะไดม้ี
การพิจารณาเป็นรายสินค้าตามความจําเป็นและเหมาะสมตอ่ไป 

 2.2  ผลกระทบต่อต้นทนุการผลิตสนิค้าเกษตร 
 ผลจากการปรับสูงข้ึนของค่าแรงงานข้ันต่ําและราคานํ้ามนัดีเซลตามข้อเท็จจริงในข้อ 1 จะทําให้ต้นทุนการ

ผลติสินค้าเกษตรในส่วนของค่าไถพรวน  ค่าวิดนํ้าเข้านา  ค่ารถเก่ียว  ค่าอบลดความชืน้  ตลอดจนคา่ขนส่งเพ่ิมสูงข้ึน ทั้งสินค้าพืช
ไร่ (ข้าว  ข้าวโพด  มันสําปะหลัง)  พืชผักและผลไม ้ ตลอดจนปศุสตัว์ (หมู ไก่ ไข่)  โดยต้นทุนข้าวเปลือกสูงข้ึนร้อยละ 3.07 หรือ
สูงข้ึนตันละ 234.00 บาท  ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ ต้นทุนสูงข้ึนร้อยละ 2.93  หรือสูงข้ึนตันละ 160.00 บาท  มันสําปะหลัง ต้นทุน
สูงขึ้นร้อยละ 3.42 หรือสูงข้ึนตันละ 40.00 บาท  ต้นทุนการเลี้ยงหมูสูงข้ึนตัวละ 9.40 บาท สูงข้ึน กก.ละ 0.08 บาท หรอื
สูงข้ึนร้อยละ 0.14 
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 3.  การชว่ยเหลือประชาชน 
 กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทําแผนรองรับในการกํากับดูแลราคาสินค้าและช่วยเหลือประชาชนท้ังในส่วนของเกษตรกร

และผู้บรโิภค ดังน้ี 
 3.1  การชว่ยเหลือเกษตรกร 

 3.1.1 จดัตั้งศูนย์เฝ้าระวังปัจจยัการผลิตทางการเกษตร  โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและยากําจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช 
 3.1.2 กํากับดแูลใหค้วามเป็นธรรมในการขายผลติผลทางการเกษตร  โดยให้มีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ

อย่างเปิดเผยและชดัเจน  รวมทั้งให้มีการตรวจสอบเคร่ืองชั่งนํ้าหนัก  เครื่องตรวจวัดความชื้น  และเคร่ืองวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง ใหม้ี
ความเที่ยงตรงและถูกตอ้ง 

 3.1.3 มาตรการเช่ือมโยงตลาดและส่งเสริมการจาํหน่ายสินค้าเกษตร  โดยเฉพาะสินค้าพืชผัก  ผลไม้  ไข่  และ
หมู เป็นต้น  เพ่ือเสริมกลไกตลาดปกตแิละเพ่ิมช่องทางการกระจายสินค้า ลดการกระจุกตัวของสินค้าในแหล่งผลิต  เพ่ิมปริมาณการ
จําหน่ายสินค้าในช่วงปลายทาง  เพ่ือป้องกันการกดราคารับซือ้สินค้าเกษตรจากเกษตรกรและมิใหม้ีการกาํหนดราคาปลายทางสูงเกิน
ควร เช่น ช่วงเทศกาลกินเจ หรือช่วงที่มีปัญหาผลผลติทางการเกษตรล้นตลาด และในกรณีที่สินค้าเกษตรมีปัญหาด้านคุณภาพไม่
สามารถจําหน่ายในตลาดปกติได้ จะประสานเชื่อมโยงผู้ผลติสินค้าในการชว่ยรับซื้อเป็นกรณีๆ ไปด้วย 

 3.1.4 มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรหลัก เพ่ือเสริมโครงการประกันรายได้ของรัฐบาล เช่น 
แทรกแซงการรับซื้อสินค้าเกษตร  การจัดตลาดนัด  ส่งเสริมตลาดกลางและท่าข้าว 

 3.1.5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราคาตลาด และจดุแทรกแซงรับซื้อสินค้าเกษตรตลอดจนราคาอ้างอิง
เพ่ือให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างทั่วถึงเป็นระบบ 

 3.1.6 ตั้งคณะทํางานลดภาระค่าครองชีพและเพ่ิมรายได้เกษตรกร เพ่ือดูแลเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งสร้างแนวร่วมเครือข่ายการดูแลเกษตรกร โดยเชื่อมโยงกับเกษตรกร กลุม่เกษตรกร ชมรม และสถาบันต่างๆ ท่ีมีเกษตรกร
เป็นสมาชิก ร่วมเป็นอาสาเฝ้าระวังปัจจัยการผลติสินค้าเกษตร 

 3.2  การช่วยเหลือผู้บริโภค  โดยการกํากับดูแลราคาสินค้าต้นทางถึงปลายทาง (ผู้ผลิต/ผู้นําเข้าถึงร้าน
จําหน่าย)  ดังน้ี 

  3.2.1 ต้นทาง  ให้ผู้ประกอบการแจ้งขอความเห็นชอบก่อนข้ึนราคา  รวมท้ังตดิตามและประเมิน
สถานการณ์ราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด  ตรวจสอบนํ้าหนัก  ปริมาณบรรจุและหีบห่อ ของสินค้าให้มีปริมาณนํ้าหนักครบถ้วน
ถูกตอ้ง 

  3.2.2 ปลายทาง  ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าตลอดจนความเคลื่อนไหวของราคาจําหน่าย
และปริมาณสินค้าที่จําเป็น เพ่ือป้องกันการกักตุน  รวมทั้งตดิตามพฤติกรรมการเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบการในแตล่ะช่วงการค้า 

 3.3  การลดคา่ครองชีพของประชาชน 
 3.3.1 เชิญผู้ประกอบการสินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้อง หารือแนวทางการดูแลราคาสินค้าให้เกิด

ความเป็นธรรมทั้งระบบ และไม่ให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดรอ้น  ซึ่งมสีินค้าหลายหมวดท่ีจะยงัสามารถตรึงราคาต่อไปได้ 
เช่น หมวดของใช้ประจําวัน  หมวดอาหารและเครือ่งดื่ม (ยกเว้นนํ้ามันพืชปาล์ม)  หมวดวัสดุก่อสร้าง  หมวดปัจจัยทางการเกษตร 
(ยกเว้นปุ๋ยเคมี)  เน่ืองจากตลาดมีการแข่งขนัสูง 

 3.3.2  การดูแลสินค้าทีส่่งผลกระทบตอ่ค่าครองชีพประชาชน 
  (1)  อาหารปรุงสําเร็จ ร่วมมอืกับผู้ประกอบการค้าและจําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จ ในสถานท่ีต่างๆ 

ท่ีเป็นแหล่งชมุชนกระจายทั่วประเทศ ไดแ้ก ่สถานีบริการนํ้ามันในกรุงเทพและต่างจังหวัด ศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า ศูนย์
ราชการ ร้านอาหารทั่วไป เชน่ สมาชิกสมาคม ภัตตาคารร้านอาหาร  ชมรมร้านอาหาร ร้านอาหารมติรธงฟ้า จัดเมนูจําหน่ายอาหาร
ปรุงสําเร็จ อย่างน้อย 1 รายการ ในราคาจาน/ชามละ 25 บาท และจัดนํ้าดื่มฟรีให้กับลูกค้า เพ่ือเป็นทางเลือกใหกั้บผู้บริโภค 
ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะสถานที่บริการประชาชนจําเป็นต้องใช้บริการจํานวนมาก เช่น สถานีขนส่ง เป็นต้น  

ในส่วนของร้านอาหารธงฟ้าท่ีมีอยู่เดิมจํานวน 256 ร้าน ให้คงราคาจําหน่ายจาน/ชามละ 
20.00 บาท ตอ่ไป  สําหรับรา้นอาหารมิตรธงฟ้าที่จําหน่ายในราคาจาน/ชามละ 25.00 – 30.00 บาท และปัจจุบันมอียู่แล้วจํานวน 
4,200 ร้าน จะขยายเพ่ิมให้มากข้ึนเป็นจํานวน 6,000 ร้าน ในปี 2554 

 (2)   สนิค้าอุปโภคบรโิภค 
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1) จัดจําหน่ายสินค้าราคาประหยัด โดยร่วมมือกับส่วนราชการ ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม 
และอ่ืนๆ จัด Factory Outlet และ Farm Outlet จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน (OTOP) และสินค้าจาก
ผู้ประกอบการ SMEs ในราคาประหยัด เพ่ือเพ่ิมรายได ้ขยายโอกาสการจําหน่ายสินค้า และประชาชนมีชอ่งทางเพ่ิมข้ึนในการซือ้สินค้า 
ท้ังยังเป็นการส่งเสริมการใชส้นิค้าที่ผลิตในประเทศ และสินค้าคุณภาพส่งออก โดยกระจายการจัดงานทั่วประเทศ ทั้งน้ี ในปี 
2554 กระทรวงพาณิชย์จะได้รณรงค์กนิของไทย ใชข้องไทย เพ่ือให้เศรษฐกิจภายในประเทศเข้มแข็งและลดการพึ่งพาการส่งออกตาม
นโยบายรัฐบาล 
    2) ร่วมมือกับห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ ลดราคาสินค้าในเทศกาลต่างๆ รวมทั้งเชื่อมโยงการ
กระจายสินค้าเกษตรจากแหลง่ผลิตสู่ผู้บรโิภค ภายใตโ้ครงการ 12 เดอืน 12 โครงการ เพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายและลดภาระค่าครอง
ชีพประชาชน รวมทั้งเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย เบ้ืองต้นห้างสรรพสินค้าให้ความร่วมมือลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคตอ้นรับปี
ใหม่ เร่ิมตั้งแตวั่นที่ 25 ธันวาคม 2553 
 

สังคม 
17.  เร่ือง  การเสนอร่างยุทธศาสตรป์้องกนัและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนต้ังครรภ์ไม่พร้อมเพื่อเข้าสูก่ารพิจารณาของ          
คณะรัฐมนตรแีละประกาศเป็นวาระแห่งชาติ 
 คณะรฐัมนตรีเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม และประกาศให้
เรื่องดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนให้ความสําคัญและขบัเคลื่อนการดาํเนินงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม          
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
 พม. รายงานว่า 
 1. สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรแีห่งชาต ิ(กยส.)           
คร้ังที่ 1/2552 เมื่อวันที ่21 ธันวาคม 2552 ซึ่งมีนายกรฐัมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ พม. เป็นเจ้าภาพบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
 2. พม. ได้ดําเนินการจัดทํารา่งยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ และได้เสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาต ิซึง่มีรัฐมนตรี            
ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่  
3/2553 เมือ่วันที่ 22 พฤศจกิายน 2553 สาระสําคัญประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ย่อย ไดแ้ก่ 
   2.1 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน 
   2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือและบําบัดฟ้ืนฟู 
   2.3 ยุทธศาสตร์การเสรมิสรา้งบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้นําทางความคิดของเดก็และเยาวชน 
   2.4 ยุทธศาสตร์การขจัดสิ่งยั่วยุและอทิธิพลจากสือ่ 
   2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการผลักดันนโยบาย 
   2.6 ยุทธศาสตร์การสํารวจข้อมลู การพัฒนาระบบงาน และการติดตามผล 
 3. ยุทธศาสตรป้์องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม มสีาระสําคัญ ดงัน้ี 
   3.1 วัตถุประสงค์ 
   3.1.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในระดับชาต ิ 
ระดับจังหวัดและระดับชมุชน 
   3.1.2 เพ่ือบูรณาการความร่วมมือภาคีกับเครือข่ายในการช่วยเหลอืบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนต้ังครรภ์          
ไม่พร้อม แม่วัยเยาว์ บุตรและครอบครัวใหส้ามารถดํารงชวิีตไดอ้ย่างปกติสุข 
   3.1.3 เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างและพัฒนาระบบการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและ           
แม่วัยเยาว์ ใหม้ีรูปแบบท่ีเป็นเอกภาพชัดเจน โดยความรว่มมือของบภาคีเครือข่าย 
   3.1.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการรณรงค์ร่วมกับภาคีเครือข่ายให้สังคมเกิดความตระหนักและร่วมกันป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
   3.2 เป้าหมายของแผน 
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    3.2.1 เดก็และเยาวชนมีความรู้และทกัษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองเพศได ้ไมนํ่าไป          
สู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม 
    3.2.2 เดก็และเยาวชนทีต่ั้งครรภ์ไม่พร้อม และแม่วัยเยาว์ได้รับการช่วยเหลือบําบัดฟ้ืนฟู มีทักษะชีวิต         
ไม่กลับไปตั้งครรภ์ไม่พร้อมซ้าํ และสามารถดํารงชีวิตไดอ้ย่างปกติสุข 
    3.2.3 มีการชว่ยเหลือให้แมว่ัยเยาว์สามารถให้การเลี้ยงดบุูตรของตนไดอ้ย่างเหมาะสม และในกรณทีี่          
ไม่สามารถเล้ียงดูบุตรได้ บุตรของแม่วัยเยาว์จะได้รับการดแูลทางเลอืกอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเลี้ยงดูในรูปแบบครอบครัว
อุปถัมภ์และครอบครัวบุญธรรม 
    3.2.4 ครอบครัว สังคม ชุมชน ของเด็ก มคีวามรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมและช่วยเหลือแม่วัยเยาว์ 
    3.2.5 มีกลไกรับผิดชอบดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับชมุชน 
    3.2.6 มตีัวแบบการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือ บําบัดฟ้ืนฟู เมื่อพบเดก็และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พรอ้ม  
และแม่วัยเยาว์ที่เป็นบทบาทร่วมของภาคีเครือข่าย 
    3.2.7 มีกลไกระดับปฏิบัติตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองเดก็ พ.ศ. 2546 หรือผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก เข้ามา           
ดูแลให้ความชว่ยเหลือเด็กและเยาวชนที่ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม และแม่วัยเยาว์ เป็นรายบุคคล 
    3.2.8 พัฒนาบุคลากรด้านเด็กให้มีความรู้ ศักยภาพ และสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมและแม่วัยเยาว์ร่วมกัน 
    3.2.9 ภาคเครือข่ายมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในทกุระดับ 
 4. กลุ่มเป้าหมายแผน 
   4.1 กลุ่มเป้าหมายทั่วไป คือ เด็กและเยาวชนอายุไม่เกนิ 20 ปี 
   4.2 กลุ่มเสี่ยง 
    1) เด็กและเยาวชนในโรงเรียนซึ่งศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น 
    2) เด็กและเยาวชนในชมุชนแออดั 
    3) เด็กและเยาวชนที่พักอยู่ในหอพัก โดยเฉพาะหอพักที่ไม่ได้ปฏิบัตติามพระราชบัญญตัิหอพัก  พ.ศ. 2507 
    4) เด็กและเยาวชนที่ทํางานในโรงงาน 
           5) เดก็เร่ร่อน 
 
18.  เร่ือง   การขออนุมัติให้เอกชนเข้าร่วมงานในโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหมอน 21-22 ตามพระราชบัญญติัว่าด้วยการ 
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนนิการในกิจการของรฐั พ.ศ. 2535 
 คณะรฐัมนตรีเห็นชอบในหลกัการให้เอกชนเข้าร่วมงานในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอน 21-22 ตาม
พระราชบญัญตัิว่าด้วยการใหเ้อกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 สาระสําคัญของเร่ือง  
 กระทรวงการคลังรายงานว่า 
 1.  เดิมกระทรวงการคลังได้เสนอเร่ือง การขออนุมตัิให้เอกชนร่วมงานในโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหมอน  
21-22 ตามพระราชบัญญตัิวา่ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 มาเพื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0406.2/12856 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 แต่โดยที่ไดม้ีพระบรม 
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี (สลค.) จึงได้ส่งเร่ืองดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาทบทวนอีกครั้งหน่ึง พร้อมความเห็นของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง กระทรวงการคลังจึงได้ส่งเร่ืองให้กระทรวงศึกษาธิการ 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พิจารณาทบทวนอีกคร้ังหน่ึง 
 2.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเหน็ชอบยืนยันการดําเนิน             
โครงการดังกลา่วต่อ และแจ้งกระทรวงการคลังใหด้ําเนินการต่อไป โดยแจ้งว่าโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหมอน 21-22 ตั้งอยู่
บริเวณส่ีแยกสามย่าน (จุดตดัระหว่างถนนพญาไทกับถนนพระราม 4) เน้ือที่ประมาณ 13 ไร่ 1 งาน 47.5 ตารางวา เดิมพ้ืนที ่         
ดังกล่าวประกอบด้วย อาคารพาณิชย์จํานวน 171 คูหา และอาคารตลาดสามย่านซึ่งเป็นอาคารเก่าที่ก่อสร้างมานานและใช้
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ประโยชน์มากว่า 40 ปี มีสภาพชํารุดทรดุโทรมมีปัญหาดา้นระบบระบายนํ้าและระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่หมดอายุไม่สามารถใช้
งานได้  จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวตามแผนแม่บทการพัฒนาประโยชน์ของที่ดินของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยเป็นการพัฒนาพื้นที่สําหรับประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในรูปแบบอาคารสูง เพ่ือนํารายได้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ดําเนินกิจกรรมด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย และได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา คือ บริษัท ซ ีแอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร ์
จํากัด เพ่ือจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ทั้งน้ี ผลการศกึษา ที่ผ่านมาเป็นข้อมลูตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้ให้บรษิัทที่ปรึกษา ทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ ด้วยแล้ว กระทรวงการคลังจึงได้เสนอ              
เรื่อง การขออนุมัตใิห้เอกชนร่วมงานในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหมอน 21-22 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
 
19. เรื่อง ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งเพ่ิมใหม่สําหรับโรงพยาบาลมาบตาพุด ขนาด 200 เตียง 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบในหลกัการกําหนดตาํแหน่งข้าราชการเพ่ิมใหม่สาํหรับโรงพยาบาลมาบตาพุด จํานวน  
238 อัตรา เป็นกรณีพิเศษตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ และให้ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎ  ระเบียบ ที่เก่ียวข้องตอ่ไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า 
  1.  จังหวัดระยอง ไดถู้กกําหนดให้เป็นพ้ืนทีส่่งเสริมอุตสาหกรรม ตามโครงการอัสเทิร์นซีบอรด์ ปัจจุบันมีโรงงาน
อตุสาหกรรมมากกว่า 1,700 โรง จากการพฒันาดังกล่าวทําให้จังหวัดระยองมีการจ้างงานมากข้ึน แรงงานและครอบครัวของ            
แรงงานจึงอพยพเข้ามาทํางานในจังหวัดระยองเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้ชุมชนโดยรอบพ้ืนที่อตุสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
ผลจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดลอ้ม และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอ้มแหง่ชาติ อาศัยอํานาจตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535 
ประกาศให้ทอ้งที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด รวมท้ังตําบลเนินพระ ตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง ตําบลมาบข่า อําเภอ
นิคมพัฒนา และตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นเขตควบคุมมลพิษโรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยองเป็น
โรงพยาบาลชุมชนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมมลพิษติดกับโรงงานกําจัดกากของเสียอนัตราย (บริษัทเจนโก้) ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีความเสี่ยง
ภัยทางด้านสุขภาพในระดับสงู ในปี พ.ศ.2550 จังหวัดระยองจึงจัดทําแผนเพ่ือย้ายโรงพยาบาลมาบตาพุด ไปตั้งอยู่บริเวณหลัก
กิโลเมตรท่ี 204 ห่างจากที่เดมิ 5 กิโลเมตร พร้อมท้ังขยายเป็นโรงพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์ขนาด 120 เตียง ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2551 – 2552 จังหวัดระยองและ สธ.ได้สนับสนุนงบประมาณในการย้ายและพัฒนาโรงพยาบาลบางส่วน แตพ่บว่ายังขาด
อตัรากําลังครภัุณฑ์และสิ่งก่อสร้างอกีหลายรายการ จึงจะสามารถเปิดให้บริการประชาชนและตอบสนองปัญหาเร่งด่วนและความ
จําเป็นของประชาชน ในพ้ืนที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  เน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรี (6 ต.ค 52) โรงพยาบาลมาบตาพุดจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาโรงพยาบาล                 
มาบตาพุด เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตยีง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 – 2555 เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้าง (ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง) และพัฒนาอัตรากําลังคนให้มปีริมาณเพียงพอและสามารถให้บริการได้ตามระดับสถานบริการ 
  3.  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังขาดกําลังคนดา้นสุขภาพอีกจาํนวนมากแม้แต่นักเรียนทุนกไ็ม่มีตําแหน่ง
บรรจุในขณะน้ี อตัรากําลังคนจึงไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเพื่อจัดสรรให้แก่โรงพยาบาลมาบตาพุดที่จะปรับเป็นโรงพยาบาล
ขนาด 200 เตยีง แต่เน่ืองจากเป็นกรณีเร่งด่วนที่ตอ้งดําเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรี จึงได้ปรับเกล่ียอตัรากําลังเจ้าหน้าที่                     
(ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/ลกูจ้างชั่วคราวในตําแหน่งวิชาชีพ) มาปฏิบัติราชการทีโ่รงพยาบาลมาบตาพุดแล้ว บางส่วนเพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าแตยั่งไม่มีเพียงพอ 
 4.  โรงพยาบาลมาบตาพุดมคีวามจําเป็นต้องปรับขนาดอตัรากําลังคนให้สอดคลอ้งกับภารกิจการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองซ่ึงอตัรากําลังเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับภาระงานตามนโยบายที่รัฐบาลได้             
มอบหมาย โดยจําเป็นต้องไดร้ับการจัดสรรตําแหน่งเพ่ิมใหม่อีกจํานวน 238 อตัรา 
 



 20 

20.  เร่ือง  การถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม  
พระชนมพรรษา  7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554 
 คณะรฐัมนตรีเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระผูท้รงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า 
  1.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณยีกิจด้วยพระวริิยะอุตสาหะ นําความเจริญรุ่งเรืองสู่
ประเทศชาต ิและประชาชนอย่างไพศาล โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการศึกษาไทย พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยเป็น
พิเศษ ส่งผลใหก้ารพัฒนาการศึกษาของชาตมิีความเจริญก้าวหน้าแผ่ขยายครอบคลุมทั้งในเมืองและในชนบทโดยทั่วถงึ  ในรชัสมัย
ของพระองค์การศึกษาของไทยพัฒนาก้าวหน้าครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
ซึ่งเป็นคุณประโยชน์ตอ่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและการศึกษาไทยที่สําคัญย่ิงในประวตัิศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทย 
  2.  พระราชกรณียกิจในส่วนที่เก่ียวกับการศึกษาในระบบโรงเรียนน้ัน เริม่จากใน พ.ศ. 2498  ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนจิตรลดาขึ้นสําหรับพระราชโอรสพระราชธิดา บุตรข้าราชบริพารในพระราชวัง ตลอดจนเปิดโอกาสให้
บุคคล ทั่วไปได้ร่วมเรียนด้วย  ต่อมาเมื่อพระองค์ได้เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรบริเวณชายแดนทุรกันดาร ทาํให้ทรงทราบถึง
ปัญหาการขาดแคลนที่เรียนของเด็กและเยาวชน จึงมีมีพระราชดําริให้จัดสร้างโรงเรียนให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทาง
การศึกษา  ท้ังน้ี โรงเรียนที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชดําริและอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ชว่ยเหลือ               
ทรงอุปถัมภ์  หรือทรงให้คําแนะนํามจํีานวน 104 โรงเรียน จําแนกเป็นโรงเรียนประเภท  ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
   2.1  โรงเรียนจิตรลดา   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ใหส้ร้างอาคารชัน้เดียวในบริเวณสวนจิตรลดา และ
พระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนจิตรลดา” เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการเปิดโอกาสให้
เด็กและเยาวชนทั่วไปได้เข้าไปเรียน  และยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน   
   2.2  กลุ่มโรงเรียนราชวินิต  จัดตั้งตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว โดยได้
พระราชทานทีด่ินสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย์  เพ่ือเป็นโรงเรียนสําหรับบุตรหลานของข้าราชการสํานักพระราชวังและ
ประชาชนในท้องถิ่นใช้เป็นที่เล่าเรียน และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบกับเงินที่มผีู้บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้าง  โรงเรียน  
    2.3  โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนในพระบรมราชานุเคราะห์  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จัดตั้ง           
โรงเรียนข้ึนในวัดและอาราธนาพระภิกษุผูท้รงคุณวุฒิมาช่วยสอนในโรงเรียน โดยพระราชทานทุนทรพัย์ส่วนหนึ่งและทุนที่ได้รับ
บริจาคโดยเสดจ็พระราชกุศล 
    2.4  กลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า เป็นโรงเรียนที่สร้างข้ึนสําหรับเด็กนักเรียนยากจนตามบริเวณชายแดน
ทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม  โดยทรงพระราชทานทรพัย์ส่วนพระองค์และได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนร่มเกล้า”  
    2.5 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์   จัดตั้งข้ึนตามพระราชดําริโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสร้าง 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เพ่ือสอนหนังสือให้แก่ชาวเขาและประชาชนในถ่ินทุรกันดาร ทําให้เยาวชนไทยภูเขาได้มโีอกาส
เรียนรู้หนังสือพระราชทานนามว่า “โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์” 
   2.6 โรงเรียนวังไกลกังวล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอาคารที่พักกองรักษาการณ์วังไกล
กังวลให้เป็นอาคารเรียนของโรงเรียน  และในปีฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี   ได้มีการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ด้วยระบบ
ทางไกลผ่านดาวเทียม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการทําให้นักเรียนในส่วนภูมิภาคหรือชนบทห่างไหลไดม้ีโอกาสรับประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพไม่ด้อยกว่าโรงเรียนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
   2.7 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมคือ โรงเรียนราชวิทยาลัย   พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย”  และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นโรงเรียนที่
รับนักเรียนชายเปิดสอนสายสามัญศึกษา  มจีุดมุ่งหมายอบรมนักเรียนให้มีศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามและให้ฝกึฝนการกีฬา           
เพ่ือช่วยให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   2.8 โรงเรียนทีจั่ดตั้งขึ้นตามพระราชดําร ิและอยู่ในความดแูลของมูลนิธิ หรือองค์กรต่าง ๆ  เช่น โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชดําริเพ่ือใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่บุตรหลานของผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ดอ้ยโอกาส
ทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และอยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  
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    2.9 โรงเรียนทีจั่ดตั้งขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ โรงเรียนรัชดาภิเษก  จํานวน 10 โรงเรียน จัดตั้งข้ึนเพ่ือเฉลมิพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบตัิ
ครบ 25 ปี  เมือ่ พ.ศ. 2514  โรงเรียนนวมนิทราชูทิศ  จํานวน 5 โรงเรียน จัดตั้งข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเจริญ              
พระชนมพรรษา 60 ปี เมือ่ พ.ศ. 2530 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก  จัดตั้งข้ึนเน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เมือ่                 
พ.ศ. 2531 และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จัดตั้งข้ึนเน่ืองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมือ่ พ.ศ. 2539 
   3.  พระราชกรณียกิจในส่วนที่เก่ียวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนทรงมีพระราชดํารใิห้จัดตั้งโครงการ                  
พระดาบสข้ึน  ด้วยความห่วงใยตอ่พสกนิกรที่ตอ้งการแสวงหาความรู้   แต่ขาดโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ ทําใหพ้ลาดโอกาสใน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  โดยโครงการพระดาบสได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เปิดทําการสอนวชิาชีพแขนง              
ต่าง ๆ  เพ่ือใหผู้้ผ่านหลักสูตรสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามแนวพระราชดําร ิ
   4. พระราชกรณียกิจในส่วนที่เก่ียวกับการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นการพระราชทานความรู้และการศึกษาตาม
อัธยาศัยแก่ประชาชนผ่านศูนย์การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริทีท่รงตั้งข้ึน  เพ่ือเป็นแหล่งรวมสรรพวิชา วชิาการ การค้นคว้า
ทดลอง  และการสาธิตด้านเกษตรกรรมเพื่อเผยแพร่ความรูส้ําหรับนําไปสู่การปฏิบัติจริงของเกษตรกร  
  5.  ในการส่งเสริมการศึกษาของชาติใหม้ีความเจริญก้าวหน้า  ทรงริเร่ิมโครงการท่ีส่งเสริมการศึกษาและการจัดตัง้
ทุนการศึกษา โดยทรงสละพระราชทรัพย์สว่นพระองค์จัดตั้งกองทุนต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของชาติอย่างหลากหลาย 
อาทิ  ทุนมลูนิธิ  “อานันทมหิดล”  ทุนเล่าเรียนหลวง  ทนุพระราชทานแก่นักเรีวนชาวเขา  ทุนปริญญาเอกกาญจาภิเษก  โครงการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 
  6.  เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม  2554  ด้วยความสํานึกในพระ                 
มหากรุณาธิคุณที่ทรงมตีอ่การศึกษาของชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยผู้บริการ ข้าราชการ ครู บุคลากร  นิสตินักศึกษา                 
ตลอดจนผู้เก่ียวข้อง เห็นสมควรถวายพระราชสมญัญา  “พระผูท้รงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส 
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา   7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
 
21.  เร่ือง  การกําหนดให้มีวนัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปน็วนัรฐัพิธ ี
 คณะรฐัมนตรีเห็นชอบตามทีส่ํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีเสนอ การกําหนดให้วันที ่18 ตุลาคม ของทุกปี    
ซึ่งตรงกับวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น “วันพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว” 
และให้เป็นวันรัฐพิธี โดยไมถื่อเป็นวันหยุดราชการ พรอ้มทั้งกําหนดใหม้พิีธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรม 
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร เป็นประจําทุกปี 
 
22.  เร่ือง ขออนุมัติเปน็เจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรสีิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เรื่อง มลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดน ครัง้ท่ี 1 และการประชุมคณะทาํงานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เร่ือง มลพิษจากหมอก
ควนัข้ามแดน ครั้งท่ี 7  
   คณะรฐัมนตรีเห็นชอบตามทีก่ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดลอ้ม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแมโ่ขง เรือ่ง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 
คร้ังที่ 1 และการประชมุคณะทํางานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดลอ้ม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแมโ่ขง เรือ่ง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 
คร้ังที่ 7 เพ่ือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม โดยกรมควบคุมมลพิษ จักได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตอ่ไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานว่า  
  1. ในช่วงหน้าแล้ง (ตั้งแต่เดอืนมกราคมถึงเมษายนของทกุปี) มักพบการเพ่ิมสูงข้ึนของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเลก็
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  เน่ืองจากในช่วงเวลาดังกล่าวสภาพอากาศมีความแห้ง
แล้งส่งผลให้เกิดการเพิ่มข้ึนของไฟป่าทั้งในประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้าน ได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรจะทําการเผาเศษวัสดุเพ่ือ
เตรียมพ้ืนทีส่ําหรับทําการเกษตรในช่วงฤดฝูน  ฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาจึงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก  สภาวะอากาศท่ีแห้งและน่ิงทําให้
ฝุ่นละอองที่เกิดข้ึนสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศไดน้านส่งผลกระทบตอ่สุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนทีเ่ป็นอย่างมาก  
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   2. ฝุ่นละอองทีเ่กิดข้ึนยังสามารถถูกพัดพาไปกับลมส่งผลกระทบตอ่พ้ืนที่ใกล้เคียงและเกิดเป็นปัญหามลพิษจาก
หมอกควันข้ามแดน  ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหา ประเทศไทยจงึได้ริเริ่มในการ
ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควนัข้ามแดนจากการเผาในทีโ่ลง่ระหว่าง 5 ประเทศในอนุภูมิภาคแมโ่ขง            
ควบคู่ไปกับการดําเนินมาตรการควบคุมการเผาในทีโ่ล่งภายในประเทศ  โดยผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะทํางาน 5 ประเทศอนุภูมภิาค           
แมโ่ขง เรือ่ง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (Technical Working Group on Transboundary Haze Pollution in the 
Mekong Sub-region : TWG – Mekong) ประกอบด้วยคณะทํางานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ไดแ้ก ่
สหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศไทย            
โดยมีสํานักงานเลขาธิการอาเซียนทําหน้าทีฝ่่ายเลขานุการและมีศูนย์เชี่ยวชาญด้านอตุนิุยมวิทยาแห่งอาเซียน (ASEAN Specialized 
Meteorological Center : ASMC) ให้การสนับสนุนข้อมลูที่เก่ียวข้อง  
  3. ภายหลังการจัดตั้งคณะทํางาน 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขงเร่ืองมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ในปี 2551 
คณะทํางานฯ ได้มีการประชมุแล้วท้ังสิ้น 6 คร้ัง  โดยการประชมุคณะทาํงานฯ คร้ังที่ 6 จัดขึ้นเมือ่วนัที่ 20 – 21 กันยายน 2553             
ณ สหภาพพมา่และได้มมีติให้ผู้แทนคณะทาํงานฯ แตล่ะประเทศ นําประเด็นข้อเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการระดบัรัฐมนตรฯี 
กลับไปหารือกับรัฐมนตรีของประเทศตนเองและแจ้งความเห็นให้สํานักงานเลขาธิการอาเซียนทราบภายในวันท่ี 6 ตุลาคม  2553 
เพ่ือจะนําเสนอขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมประเทศภาคีตอ่ข้อตกลงอาเซียน เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน  
(Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary haze Pollution) คร้ังที่ 6 ในวนัที่  
13 ตุลาคม  2553 ณ ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลามและมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดลอ้ม  
5 ประเทศ อนุภูมิภาคแม่โขง เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (Sub-regional Ministerial Steering Committee on 
Transboundary Haze Pollution Control in the Mekong Sub-region : MSC – Mekong) เพ่ือกํากับดแูลการดําเนิน
มาตรการควบคุม และแก้ไขปัญหาการเผาในทีโ่ล่งและมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง โดยให้คณะทํางาน  
5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขงเร่ืองมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (TWG-Mekong) ทําหน้าที่เป็นคณะทํางานภายใต้ MSC-Mekong 
กิจกรรมและการดําเนินงานของ TWG-Mekong จะรายงานตรงตอ่ MSC-Mekong ก่อนจะเสนอตอ่ทีป่ระชมุประเทศภาคีฯ เพ่ือ
ทราบเป็นลําดบัต่อไป  
  4. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชมุคณะทํางานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดลอ้ม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เร่ือง  
มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน TWG-Mekong จะหมุนเวียนระหว่างประเทศสมาชิกตามลําดับตัวอักษร  ซึ่งประเทศเจ้าภาพ 
ถัดจากสหภาพพม่า ได้แก่ ประเทศไทย ดังน้ันเมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดลอ้ม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง
เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (MSC – Mekong) ประเทศไทยจึงตอ้งรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรฐัมนตรีสิ่งแวดลอ้ม  
5 ประเทศ อนุภูมิภาคแม่โขง เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 1 ควบคู่ไปกับการประชมุคณะทํางานภายใต้รัฐมนตรี
สิ่งแวดลอ้ม 5 ประเทศอนุภูมภิาคแม่โขง เร่ือง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที ่7 โดยมีกําหนดการเบื้องต้นในเดือนมกราคม 
2554 ณ กรุงเทพมหานคร 
 
23.  เร่ือง รายงานสถานการณ์ผูสู้งอายุไทย พ.ศ. 2552 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสถานการณ์ผู้สงูอายุไทย พ.ศ. 2552  ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เสนอ  
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 1. คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาต ิ(กผส.) ไดม้อบหมายให้ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสู้งอายุไทย จัดทําข้อมลู
สถานการณ์ผู้สงูอายุไทย พ.ศ. 2552 โดยมีเน้ือหาสาระท่ีครอบคลุมข้อมลูประชากรผูส้งูอายุ สถานการณ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
การดูแลและสวัสดิการของผู้สูงอายุ การทํางาน รายได ้และการออมของผูสู้งอายุ การเข้าถึงข้อมลูการศึกษา การศึกษาการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
ศักยภาพของผูสู้งอายุ สถานการณ์เด่นผูสู้งอายุไทย ปี พ.ศ. 2552 และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สรปุได้ดังน้ี 
  1.1 ข้อมูลประชากรผู้สงูอายุไทย ในปี พ.ศ. 2552 มีจํานวนประชากรผู้สูงอายุ ตั้งแตอ่ายุ 60 ปีข้ึนไป 7.6           
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของประชากรทั้งหมด และคาดการณ์ภายในปี 2573  จะเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 17.8 ลา้นคน คิดเป็น 
ร้อยละ 25 (1 ใน 4) ของประชากรทั้งหมด จากข้อมลูสํามะโนประชากร คาดการณ์แนวโน้มตัง้แต่ปี พ.ศ. 2503 - 2573  เมื่อเปรียบเทียบ
กับข้อมลูตามทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีผู้สูงอายุจํานวน 7.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของประชากรทั้งหมด การ
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เพ่ิมข้ึนของประชากรสูงอายุ เป็นผลมาจากการลดลงของอตัราเจริญพันธ์ุรวมที่ลดเหลอื 1.85 ต่ํากว่าระดับทดแทน (รุ่นต่อรุ่น) โดย
สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุวัยกลาง (70 - 79 ปี) และวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) เพ่ิมสูงข้ึน เพศหญิงมมีากกว่า และอายุยืนยาวกว่า 
เพศชาย  การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ ในปี พ.ศ. 2552 จังหวัดท่ีมีจํานวนผู้สูงอายุมากสูงสดุ 3 อันดับแรก (ไม่นับรวมกรุงเทพฯ) ไดแ้ก่ 
นครราชสมีา ขอนแก่น และเชียงใหม ่เมือ่เปรียบเทียบสัดส่วนประชากรทั้งหมดในพ้ืนที ่จังหวัดทีม่ีรอ้ยละของผูสู้งอายุมากสุด 3 อันดบั
แรก (ไม่นับรวมกรุงเทพฯ) ได้แก่ สิงห์บุรี สมุทรสงคราม และชยันาท จากท้ังหมด 76 จังหวัด ส่วนใหญม่ีสดัสว่นประชากรผู้สงูอายุมากกว่าร้อย
ละ 10 ของประชากรท้ังหมด ถือว่าได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว เหลือเพียง 17 จังหวัด ที่จํานวนผู้สูงอายุต่ํากว่ารอ้ยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด มีผูสู้งอายุพักอาศัยในเขตเมือง ร้อยละ 34 และมีสดัส่วนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในเขตเมอืง จากข้อมลูทะเบียนราษฎรปี 
พ.ศ. 2552  มจํีานวนผูสู้งอายุท่ีอายุ 100 ปีข้ึนไป 13,692 คน (ข้อมูลมข้ีอจํากัดอาจจะคลาดเคลือ่น) 
    1.2  สถานการณ์ด้านสุขภาพ จากผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2551 - 
2552 พบว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ประเมินว่ามีสุขภาพปานกลางถึงดีมาก ประมาณรอ้ยละ 70 - 80 ของกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด เมื่ออายุ
มากขึ้นจะประเมินสุขภาพตนเองไม่ดลีดลงตามช่วงอายุ และผูสู้งอายุชายประเมินสขุภาพตนเองว่าปานกลาง ดี และดีมากสูงกว่า             
ผู้สูงอายุหญิง ผู้สูงอายุ 1 ใน 5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เป็นโรคตอ้กระจก เป็นโรคน้ีมากขึ้นตามช่วงอายุ ผูสู้งอายุหญิงเป็นมากกว่า
ชาย ผูสู้งอายุ 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีปัญหาการได้ยิน และมีปัญหานี้มากข้ึนตามช่วงอายุ ผู้สูงอายุชายเป็นมากกว่าหญิง 
ผู้สูงอายุมากกว่าคร่ึงหน่ึงมีฟันที่ใช้งานได้ไมค่รบ 20 ซี ่และเพ่ิมสูงข้ึนตามอายุที่มากข้ึน แตม่ีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 29.1 ทีใ่ส่ฟันทดแทน            
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติกิจกรรมประจําวันพ้ืนฐานได้เกือบรอ้ยละ 100 ยกเว้นปัญหาเรื่องการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระ          
มีข้อจํากัดในการทํากิจกรรมเพ่ิมข้ึนตามอายุที่มากข้ึน ผู้สูงอายหุกล้มร้อยละ 18.5 โดยผูสู้งอายุหญิงหกล้มมากกว่าผู้สูงอายชุายเกือบ 1 เท่า 
ผู้สูงอายคุรึ่งหน่ึงหกลม้นอกบริเวณบ้าน เป็นผูสู้งอายุชายมากกว่าผู้สูงอายุหญิง ร้อยละ 59.5 ปี พ.ศ. 2552 มีผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคเอดส์ 
(รายใหม่) จํานวน 167 ราย ลดลงกว่าเดิม ผู้สูงอายุชายเสยีชีวิตด้วยโรคเอดส์สูงกว่าหญิง ผู้สูงอายุเกิดการเจ็บป่วย หรือรู้สึกไม่สบาย 
ร้อยละ 38.4 โรคหรืออาการป่วยคร้ังสุดท้ายของผู้สูงอายุที่พบบ่อย 5 ลําดบัแรก ได้แก่ 1)โรคระบบทางเดินหายใจ 2) ท้องร่วง/               
ท้องเสีย/บิด 3) โรคในช่องปาก/ฟันผุ/โรคเหงือก 4) ปวดท้อง/ท้องอืด/ท้องเฟ้อ/โรคกระเพาะ และ 5) ปวดหลัง/ปวดกล้ามเนื้อ ผู้สูงอายุ
เกือบครึ่งหน่ึง ร้อยละ 48.8 ได้รับอุบัติเหตุจากการหกล้ม ผู้สูงอายุมากกว่าคร่ึงหน่ึง ร้อยละ 54.9 มีโรคเรือ้รัง/ประจําตัว 3 ลําดับแรก 
ได้แก่ 1) โรคหัวใจและหลอดเลอืด 2) โรคของตอ่มไร้ท่อ  และ 3) โรคระบบกล้ามเนื้อ  เสน้เอ็น กระดูก และข้อ ผู้สูงอายุมากกว่า
คร่ึงหน่ึง ร้อยละ 53.8 ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี เมือ่เจ็บป่วยผู้สูงอายุเข้ารับบริการรักษาในสถานพยาบาล ร้อยละ 10.1 
ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลศูนย์ร้อยละ 45.7 รองลงมาเป็นโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 37.8 โดยใช้บัตร
ทอง/ประกันสังคมรอ้ยละ 45.0 และผู้สูงอายุไปใช้สถานบริการทันตกรรมท่ีเป็นสถานบริการภาครัฐ รอ้ยละ 66.7 โดยใช้สวัสดกิาร
ค่ารักษาพยาบาล ด้านพฤตกิรรมสขุภาพผูส้งูอายุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่บริโภคอาหารมือ้หลกัครบวันละ 3 มื้อ ร้อยละ 88.5 เน้นผักและ
ผลไม้ ร้อยละ 61.3 และส่วนใหญ่ไมร่ับประทานอาหารที่เสี่ยงตอ่สุขภาพผู้สูงอายุวัยต้น (60-69ปี) สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอลส์ูงกว่า
กลุ่มวัยกลาง และวัยปลาย เมื่ออายุมากขึ้นสูบบุหร่ีและดืม่แอลกอฮอลล์ดลง เช่นเดียวกับการทํากิจกรรมทางกายลดลงเมื่ออายมุาก
ข้ึน  ผูสู้งอายุในชนบทออกกําลังกายมากกว่าคร่ึง ร้อยละ 68.8 แตผู่้สูงอายุจะออกกําลังกายลดลงเม่ืออายุมากขึ้น 
   1.3  การดูแลและสวสัดิการผู้สูงอายุ  การดูแลและสวัสดกิารผู้สูงอายุ สว่นใหญ่ยังเป็นบทบาทหน้าท่ีซึ่ง            
ดําเนินการโดยภาครัฐ และการดําเนินงานด้านนโยบายการดูแลและสวัสดกิารผู้สูงอาย ุโดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.)  
มีองค์ประกอบผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 28 คน การจัดสวัสดกิารด้านรายได้สําหรับผู้สูงอายุ ไดแ้ก่ 
กองทุนสวัสดิการชุมชน เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ กองทุนผู้สูงอายุ การให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ดอ้ยโอกาสและประสบความเดือดรอ้น   
การช่วยเหลอืค่าจัดการศพแก่ผู้สูงอายุที่เสยีชีวิต การดแูลด้านสุขภาพ และสังคมในครอบครัวและชุมชน ได้แก่ การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Health Care) วัดส่งเสรมิสุขภาพ การดูแลสขุภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน การดูแลที่บ้านสาํหรับผู้สูงอาย ุ
กลุ่มพ่ึงพา การส่งเสรมิงานอาสาสมัครดแูลผู้สูงอายุ (อผส.) ปี พ.ศ. 2552 มีจํานวน 9,894 คน มีจํานวนผูสู้งอายุที่ได้รบัการดูแล 91,794 คน 
อาสาสมัคร “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” มีจํานวน 5,250 คน ได้ดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 3,750 คน การส่งเสริมการมีสว่นร่วมกิจกรรมทางสังคมของ
ผู้สูงอาย ุไดแ้ก่ ศูนย์อเนกประสงค์สําหรับผู้สูงอายุในชุมชน ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง กรุงเทพมหานคร การส่งเสริมใหม้ี
การจัดสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมสําหรบัผูสู้งอายุในชมุชนและการจัดสวัสดกิารท่ีอยู่อาศัย ซอ่มแซมบ้านผู้สงูอายุ ปี พ.ศ. 2552 มีจํานวน 
2,523 หลัง และซอ่มแซมสถานที่จัดกิจกรรมชุมชน 900 แห่ง การดูแลผูสู้งอายุในสถาบัน ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาการจัดสวสัดิการสังคม
สําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 12 แห่ง มีขีดความสามารถในการรับผู้สูงอายุเข้าพํานักอาศัยได ้จํานวนประมาณ 1,500 คน โดยในปี พ.ศ. 2552  
มีจํานวนผู้สูงอายุ 1,213 คน และมสีถานสงเคราะห์คนชรา จํานวน 13 แห่ง อยู่ภายใต้ความดแูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไดใ้ห้การ
ดูแลผู้สูงอายุรวมจํานวน 1,158 คน ศูนย์บริการผู้สูงอายุบ้านบางแค 2 กรุงเทพมหานคร ไดใ้ห้การชว่ยเหลือแก่ผู้สงูอายุ รวมจํานวน 
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1,100 ราย นอกจากน้ีกรุงเทพมหานครยังมีบริการ “บ้านพักฉุกเฉินสําหรับผู้สูงอายุ” อีกด้วย การคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุด้าน
กระบวนการยุติธรรม ปี พ.ศ. 2552 มีผู้ต้องขังสูงอายุที่ต้องโทษอยู่ในเรอืนจํา/ทัณฑสถาน 129 แห่งท่ัวประเทศ และได้รับ 
การดูแลจํานวน 3,737  คน 
  1.4  การทํางาน รายได้ และการออมของผู้สูงอายุ  จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร              
พ.ศ. 2552 พบว่า ผู้สูงอายุที่ทํางานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 37.2 โดยสัดส่วนการทํางานของผู้ สู งอายุชายจะสู ง
กว่ าหญิง และผู้สูงอายุในภาคใต้จะมสีดัส่วนการทํางานสูงท่ีสดุถึง รอ้ยละ 41.9 การทํางานของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุยังคงทํางานในด้าน
เกษตรกรรม แตม่แีนวโน้มการทํางานนอกภาคเกษตรกรรมเพ่ิมสูงข้ึนถึงร้อยละ 41.4 สถานภาพการทํางาน พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 
62.1 ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง และมีสัดส่วนการเป็นลูกจ้างเอกชนลดลงร้อยละ 12.7 แต่ผูสู้งอายุท่ีเป็นลูกจ้างรัฐบาลเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 1.4 ผูสู้งอายุมีรายไดเ้ฉลี่ยและชั่วโมงการทํางานเพ่ิมข้ึน กล่าวคือ ผู้สูงอายุมีรายได้เฉลี่ย 6,831 บาทต่อเดือน และชั่วโมงการ
ทํางานเฉล่ียเพ่ิมข้ึนเป็น 43.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แรงงานผู้สูงอายุนอกระบบ คิดเป็นร้อยละ 91.0 โดยสดัสว่นผู้สูงอายุหญงิ
ทํางานนอกระบบ รอ้ยละ 92.6 และสดัส่วนผู้สูงอายุชายทีทํ่างานนอกระบบ ร้อยละ 90.0 ผู้สูงอายุท่ีทํางานนอกระบบ ร้อยละ 16.6 เคย
ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน แต่การรักษาตัวในโรงพยาบาล(คนไข้ใน) ลดลงเป็นร้อยละ 8.8 และมีแนวโน้มการใช้บัตรประกัน
สุขภาพเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 68.0 รวมท้ังการใช้บริการจากบริษัทประกันสุขภาพเพ่ิมขึน้เป็นรอ้ยละ 6.9 ข้อมูลปี พ.ศ. 2551 พบว่า 
มูลค่าการออมส่วนบุคคลได้เพ่ิมขึ้นเป็น 675,801 ล้านบาท ซึ่งสดัส่วนการออมน้ีจะส่งผลตอ่รายได้และการดํารงชีวิตของปัจเจกบุคคล
เมื่อถึงวัยสูงอายุ จึงควรสร้างวินัยการออมตัง้แต่เยาว์วัย  ปัจจุบันกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดําเนินการนโยบายสง่เสริมการออม
ระยะยาวเพ่ือการชราภาพ โดยได้เสนอร่าง พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาต ิพ.ศ. .... คณะรฐัมนตรีรับหลักการ และส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาก่อนดําเนินการตามข้ันตอนกฎหมายตอ่ไป 
  1.5  การเข้าถงึข้อมูลการศกึษาและการศกึษาเรียนรูต้ลอดชวีิต ปี พ.ศ. 2552 มีผู้สูงอายุเข้ารับการศึกษา                 
ตามอัธยาศัย จํานวน 159,221 คน โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และความรู้เก่ียวกับผู้สูงอายุ ผ่านทางช่องรายการสถานี 
โทรทัศน์ ETV การรับฟังรายการวิทยุทั้ง FM และ AM การชมนิทรรศการ การใช้บริการห้องสมดุ แหลง่เรียนรู้ ในชมุชน และเว็บไซต์ 
รูปแบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การศึกษาเรียนรู้กระบวนการชราภาพตั้งแต่วัยเยาว์   มีโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 22,425 แห่ง ได้จัดทําหลักสตูรเรียนรู้กระบวนการชราภาพ
ให้กับนักเรียน มีผู้สูงอายุเข้ารับการศึกษานอกระบบขั้นพ้ืนฐานของผูสู้งอายุในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จํานวน 7,283 คน 
ผู้สูงอายุทีต่อ้งการเพ่ิมวุฒิการศึกษา โดยเข้าศึกษาตอ่ในระดบัอดุมศึกษา มีจํานวนเพ่ิมขึ้นอย่างตอ่เน่ือง ในปีการศึกษา 2552 มีจํานวน 3,623 
คน ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในกลุ่มมหาวิทยาลัยภาครัฐ การศึกษาตอ่เน่ือง (หลักสตูรระยะสัน้) สําหรับผูสู้งอายุ 
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชพี เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน มผีู้สูงอายุเข้าร่วมจํานวน 90,103 คน 
  1.6  ศักยภาพของผู้สูงอายุ ศักยภาพผู้สูงอายุด้านการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ปีงบประมาณ 2552 
กองทุนผูสู้งอายุได้ให้การสนับสนุนการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลแก่ผู้สูงอายุ 3,138 ราย และรายกลุ่มแก่ผู้สูงอายุ จํานวน 22 
กลุ่ม เงินอนุมัตไิปแล้ว 53.15 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมผู้ขอกู้ยืมรายบุคคลได้รับการอนุมัติเพียง
บางส่วน แสดงว่า ผู้สูงอายุมคีวามตอ้งการในการประกอบอาชีพเป็นจาํนวนมาก แต่ยังมีปัญหาในด้านการเข้าถึงแหล่งทุน มี
ผู้สูงอายุได้ รับการส่งเสริมให้ เป็นผูถ้่ายทอดประสบการณ์ มีรายได้เสรมิจากการเป็นวิทยากร จํานวน 2,402 คน สนับสนุนโดย
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ศักยภาพผู้สูงอายุด้านการพัฒนาตนเองและกลุ่ม ปี พ.ศ. 2552 มีชมรมผู้สูงอายุท่ีเป็น
เครอืข่ายกับสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ จํานวน 21,155 ชมรม มีผูสู้งอายุท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี ที่ได้รับการยกย่องเชดิชจูากสังคม ได้แก่ การ
ประกาศสดดุีเกยีรติคุณเป็นผูส้งูอายุแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาต ิได้รับรางวัลเชดิชูผู้ทาํความด ีและได้รับรางวัลระดบันานาชาต ิเช่น รางวัลสมเดจ็
เจ้าฟ้ามหดิล ศักยภาพด้านการอนุรักษ์และการถ่ายทอดภูมิปัญญา มีโครงการคลังปัญญาผูสู้งอายุ ครูภูมิปัญญาไทย วุฒิอาสาธนาคารสมอง 
อาจารย์วัยเกษียณในสถาบันอดุมศึกษา  และโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาต ิ
  1.7 สถานการณ์เด่นของผู้สงูอายุ พ.ศ. 2552 เน้ือหาสถานการณ์เด่นของผู้สูงอายุไทยในปี พ.ศ. 2552 มุ่งเน้น
การวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือให้เห็นแนวโน้ม และทิศทางงานผู้สูงอายุต่อไปข้างหน้ามากย่ิงข้ึน ประกอบด้วย 4 เรือ่งหลัก              
ได้แก่ 1) การสรรหาผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจําปี 2552 ไดแ้ก่ ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา   2) การปรับแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) 3) การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จาก ... มติสมัชชาผูสู้งอายุ ... สู่มติสมชัชาสุขภาพ 4) สถานการณ์
ผู้สูงอายุในรอบปี 2552 จากส่ือมวลชน สิ่งพิมพ์ และส่ือออนไลน์ ที่นําเสนอข้อมลู ความรู้ ทั้งด้านนโยบายรัฐบาล ผลงานวิชาการ การ
จัดบริการ และรปูแบบกจิกรรมผู้สูงอายุ  
 



 25 

  1.8  ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย   
        1.8.1  ประเด็นการสร้างระบบความคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคมสําหรับผูสู้งอายุ รัฐบาลตอ้งให้
ความสําคัญเร่งรัดผลักดันให้เกิดระบบหลักประกันสําหรับผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดํารงชีวิตข้ันพ้ืนฐาน และเพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิตให้มคุีณภาพชีวิตทีด่ี โดยพัฒนาระบบเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุให้ตอบสนองและเพยีงพอตอ่การดาํรงชีวิต ผลักดนัเครื่องมอืการ
ออมให้มีความหลากหลาย ซึง่จะเป็นการคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคมให้ผูสู้งอายุมคุีณภาพชีวิตท่ีดี เร่งรดัให้พระราชบญัญตัิ
กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .... (กอช.) ผ่านกระบวนการทางกฎหมายผ่านสภาฯ เพ่ือให้ประกาศใช้โดยเร็ว กระตุ้นเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมในท้องถิ่น โดยให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นเคร่ืองมอืสําคญัการออมในพ้ืนที ่เพ่ือสามารถตอบสนองความตอ้งการของคน
ในชุมชนไดอ้ย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ และเร่งพิจารณาหามาตรการลดการกีดกันทางอาชีพ ระหว่างผู้สูงอายุกับวัยอื่น ๆ 
ระหว่างชายกับหญิง โดยผลกัดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานสําหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีงานทํา มีรายได้ มสีวัสดิการ
คุ้มครองอย่างตอ่เน่ือง และมีการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน 
        1.8.2  ประเด็นการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสู้งอายุ รัฐบาลเร่งรัดผลักดันให้มีการบริการการดแูลระยะยาว
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสรมิทุกภาคส่วน ภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการ และผลกัดันใหอ้งค์กร   
เอกชนที่ไมแ่สวงหากําไร หรือธุรกิจเพ่ือสังคม เข้ามามสี่วนร่วมจัดบริการเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้สูงอายุ และเร่งรัดพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพให้อํานวยความสะดวกแก่ผู้สงูอายุ เพ่ือการเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น ส่งเสริมครอบครัว และชุมชน ใหดู้แล           
สุขภาพโดยพัฒนารูปแบบบริการในชมุชน และบริการทางสังคม รัฐบาลจัดตั้งและส่งเสริมกลุ่มย่อยให้สามารถดูแลกนัในชุมชน สร้าง
กลไกย่อยในชมุชน เป็นกองทุนสวัสดิการชมุชนเพ่ือการดแูลทางสังคม โดยส่งเสรมิบทบาทของภาคประชาสังคม อาสาสมัครในการ
บริการดูแลผู้สงูอายุในชมุชน 
         1.8.3  ประเด็นการเตรียมตัวใหพ้ร้อมก่อนเป็นผู้สงูอายุและการเรยีนรู้ตลอดชวีติของประชาชน รัฐบาลต้องให้การ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และรปูแบบการเรียนท่ี
หลากหลาย สร้างสื่อการเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุ จึงควรมีการผลิตสือ่ ท้ังประเภทเน้ือหา รูปแบบที่ผูส้งูอายุนิยม ควรเพ่ิมช่องทางสือ่
โทรทัศน์ของรฐั ของสถานศึกษา และของท้องถิ่น และส่งเสริมให้ผูท่ี้อยู่ในวัยทํางานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงทางสุขภาพทั้งการ
บริโภค และการออกกําลังกาย ใช้ชีวิตประจําวันท่ีเหมาะสมกับวัย มีการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ เพ่ือลดความเสีย่งของโรค           
ต่าง ๆ ส่งผลให้ลดค่าใชจ้่ายในการรักษาพยาบาลในช่วงวัยผู้สูงอาย ุ
 

ต่างประเทศ 
24.  เร่ือง  การเข้าเป็นภาคอีนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และความตกลงเกี่ยวกับการอนวุัติ             
ภาค 11 ของอนุสัญญาฯ  
 คณะรฐัมนตรีเห็นชอบตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และภาคยานุวัติความตกลง
เก่ียวกับการอนุวัติภาค 11 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับลงวนัที่ 10 ธันวาคม 2525 และนําเสนอขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภา ก่อนดําเนินการให้มีผลผูกพัน 
 2. เห็นชอบคําประกาศตามข้อ 298 และคําประกาศตามขอ้ 310 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982 รวม 2 ฉบับ และนําเสนอขอความเห็นชอบจากรฐัสภา ก่อนดําเนินการให้มีผลผูกพัน 
 3. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบบทบัญญตัิของอนุสัญญาฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับอํานาจ
หน้าที่ของตนว่าจําเป็นต้องมกีารปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่ตนรับผิดชอบหรือไม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญตัิของ         
อนุสญัญาฯ 
 4. มอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทยเป็นกลไกประสานงานเพ่ือการ 
บูรณาการการพัฒนากฎหมายให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบทบัญญตัิของอนุสญัญาฯ 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 1. อนสุัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
  มีบทบัญญัต ิ320 ข้อ และ 9 ภาคผนวก ครอบคลุมระบอบกฎหมายทะเลเดิม กล่าวคือ อนุสัญญากรุงเจนีวา 
ค.ศ. 1958 ซึ่งไทยเป็นภาคีทั้ง 4 ฉบับ นอกจากน้ียังเป็นการประมวล (codify) ระบอบกฎหมายทะเลท่ีมีขึ้นใหม่ภายหลังอนุสญัญา
กรุงเจนีวาฯ เชน่ เขตเศรษฐกิจจําเพาะ ขอบเขตใหม่ของไหล่ทวีป การสํารวจและการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติใน “บริเวณพ้ืนที่ 
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(The Area)” การคุ้มครองและอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มทางทะเล การค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล การพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางทะเล การระงับข้อพิพาท และในส่วนภาคผนวกต่าง ๆ ก็เป็นการกําหนดธรรมนูญขององค์กรตามอนุสญัญาฯ ประเภท
ต่าง ๆ อาท ิคณะกรรมาธิการกําหนดขอบเขตของไหล่ทวปี ธรรมนูญของวิสาหกิจ ธรรมนูญของศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ 
และยังกําหนดรายละเอียดขัน้ตอนของกลไกระงับข้อพิพาทตามอนุสญัญาฯ อาทิ การประนอม และการต้ังอนุญาโตตุลาการ 
 2. ความตกลงเกี่ยวกับการอนุวัติภาค 11 ของอนสุัญญาฯ 
  ประกอบด้วยภาคผนวก ที่กําหนดเกี่ยวกับคา่ใช้จ่ายของรัฐภาคีและการจดัระเบียบสถาบันที่เกี่ยวกับองค์กร           
พ้ืนดินทอ้งทะเลระหว่างประเทศ ซึ่งทําหน้าที่บริหารทรัพยากรในบริเวณพ้ืนท่ี วิสาหกิจซึ่งสํานักเลขาธิการขององค์กรฯ จะปฏิบัติ
หน้าที่ของวิสาหกิจไปก่อน หลักการในการกําหนดนโยบายการผลิต นโยบายขององค์กรในการช่วยเหลือประเทศกําลังพัฒนาซึ่ง
ได้รับผลเสียอย่างร้ายแรงต่อรายได้ทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการลดราคาของแร่หลักการในการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ 
และวิธีดําเนินการสําหรับข้อกําหนดทางการเงินของสัญญาฯ 
 3. คําประกาศตามข้อ 298 ของอนสุัญญาฯ 
  คงไว้ซึ่งสิทธิในการใชดุ้ลยพินิจ เลอืกวิธีดําเนินการระงับข้อพิพาทและการยกเว้นการนําข้อพิพาทบางประเภท
โดยเฉพาะขอ้พิพาททางทะเลเข้าสู่กลไกระงับข้อพิพาทภาคบังคับซึ่งมีคําวินิจฉัยที่มีผลบังคับ 
 4. คําประกาศตามข้อ 310 ของอนสุัญญาฯ 
  4.1 ไทยจะทบทวนกฎหมายและข้อบังคับภายในให้สอดคล้องกับอนุสญัญาฯ 
  4.2 ไทยไม่ผูกพันโดยคําประกาศหรือการแสดงท่าททีี่มีวัตถุประสงค์เป็นการตัด หรอืเปลี่ยนแปลงขอบเขตทาง
กฎหมายของบทบัญญตัแิห่งอนุสัญญาฯ และไม่ผกูพันโดยกฎหมายภายในใดท่ีไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศและ
อนุสญัญาฯ 
  4.3 การให้สตัยาบันของไทยไม่เป็นการรับรองหรือยอมรับการอ้างสิทธิเหนือพ้ืนทีโ่ดยรัฐภาคีใด ๆ 
  4.4 ไทยสงวนสิทธิท่ีจะทําคําประกาศตามข้อ 287 เก่ียวกับการเลือกกลไกการระงับข้อพิพาทที่เก่ียวกับการ             
ใช ้และการตีความอนุสญัญาฯ เมือ่เวลาเหมาะสม 
  4.5 การฝึกหรอืปฏิบัติการทางทหารในเขตเศรษฐกิจจําเพาะจะตอ้งได้รบัความเห็นชอบจากรัฐชายฝัง่ 
 5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 3 ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพลังงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวง           
วัฒนธรรม  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงการคลัง  กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ)  กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ และสํานักงานศาลยุติธรรม 
 
25.  เร่ือง  การจัดทําหนังสอืแลกเปลีย่นโครงการ Sustainable Port Development in the ASEAN Region ภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกบัรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
 คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอทั้ง 2 ขอ้ ดังน้ี 
 1. อนุมตัิร่างหนังสือแลกเปลีย่นโครงการ Sustainable Port Development in the ASEAN Region และการลง
นามในหนังสอืแลกเปลี่ยนดังกล่าว และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศใหค้วามเห็นชอบการลงนามแทนคณะรัฐมนตรี 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 9 กันยายน 2546 (ข้อ 3.8) โดยให้ผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ
เป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปล่ียนตอบรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในนามของรัฐบาลไทย 
  2. หากมีการเปล่ียนแปลงถ้อยคําที่ไมใ่ช่สาระสําคัญ หรือไม่มผีลกระทบต่อเน้ือหาสาระสําคัญของหนังสือ              
แลกเปลี่ยนฯ  ให้ผูอ้ํานวยการสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศสามารถเปลี่ยนแปลงในเรือ่งน้ัน ๆ ได ้
 
26.  เร่ือง  การจัดทํารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก Universal    Periodic Review (UPR) 
ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
  คณะรฐัมนตรบัทราบและเหน็ชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  ทั้ง 3  ข้อดังน้ี  
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 1.  รับทราบเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและนําเสนอรายงานสถานการณส์ิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้
กลไก Universal    Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสทิธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ
 2.  มอบหมายให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องใหค้วามร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดทําข้อมูลและ           
แต่งตั้งผู้แทนระดับสูงร่วมในคณะผู้แทนไทยเดินทางไปนครเจนีวา  โดยใช้งบประมาณของต้นสังกัดเพ่ือสนับสนุนการนําเสนอ
รายงานดังกล่าวอย่างเต็มที ่
 3.  มอบหมายให้ทุกส่วนราชการที่เก่ียวข้องรายงานสถานะล่าสดุ รวมทั้งประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ                
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ 15 ประเด็น  โดยเฉพาะการเร่งรัดคดีความต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นดังกลา่วเพ่ือมิให้ผู้กระทําผดิลอยนวล            
รอดพ้นจากกระบวนการยุติธรรม  
 ท้ังน้ี ให้ทุกส่วนราชการที่เก่ียวข้องเสนอเรือ่งตอ่คณะรัฐมนตรีทราบและพิจารณาภายในวันที่ 15 มกราคม 2554   
รวมทั้งให้จัดสง่ข้อมูลให้กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือใช้ประกอบการจดัทํารายงานฯ  อีกทางหน่ึงด้วยเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไข
ภาพลักษณ์เชิงลบด้านสทิธิมนุษยชนทีส่ําคัญของไทย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
 กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่า  ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะตอ้งเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์                 
สิทธิมนุษยชนของประเทศตอ่คณะมนตรีสทิธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council – HRC) 
ภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ในการประชมุคณะทาํงาน UPR สมยัที่ 12 ระหว่างวันที่ 3-14 ตลุาคม 2554           
ณ นครเจนีวา   โดยมีสาระสาํคัญสรุปได้ดังน้ี   
 1.  เมือ่วันที ่15 มีนาคม 2549 ที่ประชุมสมชัชาสหประชาชาติได้รับรองข้อมติท่ี  60/251 เร่ืองการจัดตั้ง               
คณะมนตรสีิทธิมนุษยชนแหง่สหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council – HRC) ข้ึนแทนคณะกรรมาธิการ               
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Commission on Human Rights – CHR) โดยกําหนดให้ HRC ทบทวน
สถานการณ์สทิธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กลไกที่เรียกว่า Universal 
Periodic Review หรอื UPR โดยให้เป็นรายงานภาพรวมสถานการณ์สทิธิมนุษยชนในทุกด้านของประเทศ มีความยาวไม่เกิน  
20 หน้า 
 2.  HRC กําหนดให้กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ ในรอบแรกใช้เวลาทั้งหมด           
4 ปี (ปีละ 48 ประเทศ) โดยการทบทวนจะดําเนินการโดยคณะทํางาน UPR (Working Group on UPR) ประกอบด้วยประเทศ
สมาชิก HRC ทั้งหมด 47 ประเทศ ซึ่งคณะทํางาน UPR จะจัดประชมุเพ่ือทบทวนสถานการณ์ในประเทศต่างๆ ปีละ 3 คร้ัง คร้ังละ 
2 สัปดาห์ และในการประชมุแต่ละครั้ง จะมีการพิจารณาสถานการณ์สทิธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ จํานวน 16 ประเทศ 
 3.  การประชุมคณะทํางาน UPR สมัยที ่1 เร่ิมขึ้นในปี 2551 ท่ีนครเจนีวา และนับตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา ได้มีการ              
จัดการประชมุคณะทํางาน UPR แล้วทั้งสิ้นจํานวน 9 ครั้ง โดยได้ทบทวนสถานการณส์ิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ แล้วจํานวน 
143 ประเทศ  ทั้งน้ี ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศสุดท้ายที่มีกําหนดจะต้องนําเสนอรายงาน UPR และจะถกูทบทวนภายใต้กระบวนการ 
ดังกล่าวเป็นคร้ังแรกในการประชุมคณะทํางาน UPR สมัยที่ 12 ซึ่งจะมีข้ึนระหว่างวันที่ 3-14 ตลุาคม 2554 ที่นครเจนีวา เพ่ือให้มี
การรับรองโดย HRC ในเดอืนมีนาคม 2555 โดยมีกําหนดสง่รายงานให้สํานักงานข้าหลวงใหญ่สทิธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ            
ภายในวันที่  4 กรกฎาคม 2554 เพ่ือจัดแปลเป็นภาษาทางการของสหประชาชาติทั้ง 6 ภาษาต่อไป  
 4.  รายงานฯ  จะแตกต่างจากรายงานประเทศฉบับอื่น ๆ ภายใต้ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยเป็นภาคี เนื่องจากเป็นรายงานที่ตอ้งนําเสนอภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในทุกด้าน โดยเฉพาะการดําเนินงาน
ภายใต้ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท้ัง 7 ฉบับ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีทั้งหมดมารวมไว้ในรายงาน UPR ฉบับเดียวกัน 
และรายงาน UPR จะไม่ไดม้ีเพียงแต่รายงานของภาครัฐจํานวน 20 หน้าเท่าน้ัน แตย่ังมีรายงานของสํานักงานข้าหลวงใหญ่สทิธิ
มนุษยชนฯ 10 หน้า และรายงานของภาคประชาสังคมอีก 10 หน้า เสนอรวมกันเป็นรายงาน UPR ของประเทศไทย โดยการ
พิจารณารายงาน UPR ของประเทศไทย จะกระทําโดยประเทศสมาชิก HRC ในลักษณะ peer review ซึ่งจะมีความเข้มข้น        
กว่าการนําเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการประจําตราสารดา้นสิทธิมนุษยชนแต่ละฉบับ ซึ่งการนําเสนอรายงานจะใช้เวลาทั้งสิ้น 3  
ชั่วโมง โดยรฐัจะมีเวลานําเสนอรายงานเพียง  1 ชั่วโมง อีก 2 ชั่วโมงจะเป็นช่วงเวลาของการซักถามและตอบชีแ้จง 
 5.  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทํารายงานดงักล่าว กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
คณะทํางานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดทํารายงาน จึงได้แตง่ตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล
การจัดทํารายงานประเทศภายใตก้ลไก UPR โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน รวมท้ังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
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จัดทํารายงาน UPR  โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน  รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานฯ และ 
คณะอนุกรรมการประสานงานและหารือกบัภาคประชาสงัคมในการจัดทํารายงานฯ โดยไดจ้ัดการประชุมคณะกรรมการฯ  
คร้ังแรกไปเม่ือวันที่ 13 กันยายน 2553 ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดใ้ห้ความเห็นชอบตอ่เค้าโครงรายงานฯ ของไทย  โดยคาดว่าจะ
สามารถดําเนินการยกร่างฉบับแรกแล้วเสร็จภายในเดอืนธันวาคม 2553 จากนั้นจะนําไปขอรับฟังความเห็นจากประชาชนและ 
ภาคประชาสังคมตอ่ไป 
  6.  นอกจากการเตรียมความพร้อมในการจัดทํารายงานแล้ว  ประเทศไทยจะตอ้งเตรียมความพร้อมในการนําเสนอ
รายงานด้วย  โดยเฉพาะในชว่งของการซักถามโดยสมาชกิ HRC ซึ่งประเด็นท่ีจะถูกซักถามน้ันคาดว่าจะเป็นประเดน็ปัญหาด้านสทิธิ
มนุษยชนของไทยที่อยู่ในความสนใจของประชาคมระหว่างประเทศ   ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศไดร้วบรวมมาทั้งหมด 15 ประเด็น 
ได้แก่ (1) ความคืบหน้าในการสอบสวนกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในไทยเมื่อเดอืน พ.ค. 2553  (2) กรณีการหายสาบสูญโดย              
ถูกบังคับ โดยเฉพาะคดีของนายสมชาย นีละไพจิตร (3) กรณีการซอ้มทรมาน โดยเฉพาะคดีของนายยะผา กาเซ็ง (4) กรณีปัญหา 
ความไม่สงบใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดตอ่ครูและเด็กนักเรียน (5) กรณกีารเสียชีวิตของชาวมุสลิมใน
เหตุการณ์ยิงมสัยิดอัลฟูรกัน และกรณีกรอืเซะ/ตากใบ (6) โทษประหารชีวิต (7) การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (8) การศึกษาความเป็นไปได้ท่ีไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสทิธิของ 
แรงงานโยกย้ายถ่ินฐานและครอบครัว (9) การถอนข้อสงวนตอ่อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ (10) การ
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะฉบับที่ 87 และ 98 (11) การปฏิบัติตอ่แรงงานต่างด้าว (12)  
กรณีฆ่าตดัตอนในสงครามยาเสพติด (13) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพในการชุมนุม (14) การประกาศ พ.ร.ก.           
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (15) การปฏิบัติตอ่ผู้หนีภัยการสู้รบจาก
พม่าและผู้ลักลอบเข้าเมอืง 
 
27. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังที่ 22  
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบผลการประชมุรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 22 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอดังน้ี  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  ตามทีญ่ี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชมุรัฐมนตรีเอเปค ครัง้ที่ 22 (The 22nd APEC Ministerial Meeting)  
เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน  2553 ณ เมอืงโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น  และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้รฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์  พลบุตร) เข้ารว่มการประชมุดังกล่าว น้ัน กระทรวงพาณิชย์ได้สรุปสาระสําคัญของการ
ประชมุดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการหารือทวิภาคี ดังน้ี  
  1. การประชุมเอเปค  
    1.1 การสนับสนนุการเจรจาการค้ารอบโดฮา  และการต่อต้านการใชม้าตรการกีดกนั  
   นายปาสกาล  ลามี ผูอ้ํานวยการใหญอ่งค์การการค้าโลก  ซึ่งได้รับเชญิใหเ้ข้าร่วมการประชมุในครั้งน้ี   
ได้รายงานให้ทีป่ระชมุทราบเก่ียวกับความคืบหน้าของการเจรจารอบโดฮาว่าขณะน้ีรูปแบบการหารือเปลี่ยนไป  กลายเป็นการหารือ
เฉพาะเร่ืองแบบกลุ่มเล็ก ๆ ในระดับเอกอัครราชทตู  ซึ่งสมาชิกองค์การการค้าโลกส่วนใหญ่เห็นว่าได้ผลดีเพราะเป็นการอภิปรายกัน
ในประเด็นสาระไมใ่ช่เรือ่งกระบวนการ  หลายประเทศเห็นว่า  บรรยากาศกําลังเข้าสู่ชว่งสุดท้าย (end game) และตั้งความหวัง           
ไว้ว่าการเจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอย่างแท้จริงจะเร่ิมไดโ้ดยเร็ว ทั้งน้ี ที่ประชมุเห็นว่าปี 2011 จะเป็นโอกาสที่สําคัญอย่าง
มาก (critically important window of opportunity) ที่จะสรุปผลการเจรจารอบโดฮา  เพราะในชว่งปี 2012 – 2013              
หลายเขตเศรษฐกิจจะมีการเลอืกตั้งและการเปลี่ยแปลงทางการเมือง   
   รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวสนับสนุนและได้กล่าวถึงการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกอย่าง
รวดเร็ว  แต่การเจริญเติบโตได้ชะลอตัวลง  หลายประเทศยังใช้มาตรการปกป้องทางการค้าซึ่งจะทําให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดการ
ตอบโต้ทางการค้า  จึงไดส้นับสนุนเอเปคในการคัดค้านการไม่ใชม้าตรการปกป้องไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม  
   ในการน้ี ที่ประชมุไดอ้อกแถลงการณ์ของรฐัมนตรีเอเปคแยกต่างหาก (Stand – alone Statement) 
เรื่องการสนับสนุนการเจรจารอบโดฮาและการต่อต้านการใช้มาตรการกดีกัน  เพ่ือส่งสญัญาณการเมืองให้การเจรจารอบโดฮาสรุป
ผลไดใ้นปี 2011 และขยายเวลาการตกลงท่ีจะไมใ่ชม้าตรการที่เป็นอุปสรรคตอ่การค้าการลงทุนใหม ่ๆ ออกไปจนถงึปี 2013  
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   1.2 เป้าหมายโบเกอร์   
   ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบรรลุเป้าหมายการเปิดเสรีการค้า การลงทุน 
ตามเป้าหมายโบเกอร์ในปี 2010 (ปี 2020 สาํหรับเขตเศรษฐกิจกําลังพัฒนา) ของสมาชกิพัฒนาแล้ว 5 เขตเศรษฐกิจ (แคนาดา                 
ออสเตรเลีย ญีปุ่่น นิวซีแลนด ์และสหรัฐฯ) และสมาชิกกําลังพัฒนาที่อาสาเข้าร่วมประเมินผลในปีน้ีอกี 8 เขตเศรษฐกิจ (ชลิี เปรู 
เม็กซโิก ฮอ่งกง จีน ไทเป เกาหลีใต ้สิงคโปร์และมาเลเซีย) โดยสรุปว่า  การเปิดเสรีในประเทศเหล่าน้ีมีความคืบหน้าอย่างมี
นัยสําคัญ (significant progress) แต่มีหลายเร่ืองที่ยังเป็นปัญหาอยู ่เชน่ อตัราภาษีสงูในสินค้าเกษตร สิ่งทอ เสือ้ผ้า มีการใช้
มาตรการท่ีมิใช่ภาษีอย่างแพร่หลาย  การเปิดเสรีการค้าบริการยังไม่มากพอ เป็นต้น โดยเอเปคจะกําหนดกลไกทบทวนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเหล่าน้ีในอนาคต  
   1.3 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกนัมากข้ึนในภูมิภาค (Regional Economic Integration : 
REI) และการจัดทําเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิค (Free Trade area of the Asia – Pacific : FTAAP)  
   ที่ประชุมเห็นพ้องว่าการจัดทาํ FTAAP ควรใช้วิธีสร้าง building block จาก RTAs/FTAs ท่ีมีหรือกําลัง
ดําเนินอยู่ เช่น ASEAN+3, Asean+6 และ TPP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) โดยเอเปคจะมี
บทบาทเป็นที่บ่มเพาะทางความคิด (intellectual incubator) สําคัญของการเจรจาเหล่าน้ีและการเจรจา FTAAP (หากมีข้ึนใน
อนาคต) ท้ังน้ี FTAAP ควรเป็นความตกลงทีค่รอบคลุมประเด็นอย่างกว้างขวาง (comprehensive) มมีาตรฐานและคุณภาพสูง 
(high quality) และรวมประเด็นที่เก่ียวข้องกับการค้าการลงทุนในอนาคต (next generation trade and investment issues) 
เช่น โลจิสตกิส ์การปฏิรูปโครงสร้าง ในการน้ี  ที่ประชุมมอบหมายให้เอเปคไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้ประสบผล              
ในการทํา FTTAP ต่อไป  
   1.4 ประเด็นอ่ืน ๆ   
   ความมั่นคงทางอาหาร : ไทยได้กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับความม่ันคงทางอาหารว่า  เป็นเรื่องที่จะทวี
ความสําคัญมากข้ึนในอนาคตเพราะปัจจัยตา่ง ๆ ในโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) กับภัย
ธรรมชาตติ่าง ๆ ได้กอ่ให้เกิดความไม่มั่นคงทางอุปทานและการค้าอาหารในโลก  ดังน้ัน การประชุมเอเปคในปี 2011 ซึ่งสหรัฐฯ  
จะเป็นเจ้าภาพน้ัน  ควรยกระดับความสําคัญของเรื่องน้ีเพ่ิมข้ึน   
   การเจริญเติบโตอย่างสร้างสรรค์ (Innovative Growth) ภายใต้กลยุทธก์ารเจริญเติบโตแบบใหม่ (New 
Growth Strategy) : ไทยไดใ้ห้ความสําคัญกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพราะเป็นแนวทางใหม่ในการ
สร้างเศรษฐกิจในอนาคต  แตเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็ตอ้งมีการรองรับด้วยระบบทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)           
ท่ีเข้มแข็ง  ซึ่งควรเน้นทั้งด้านการคุ้มครองและการบังคับใช้ไปพรอ้ม ๆ กับการพัฒนาส่งเสริมและการเพิ่มศักยภาพของประเทศ 
กําลังพัฒนาด้วย   
  2. การหารือทวิภาคี  
  ในช่วงการประชุมรฐัมนตรีเอเปคครั้งน้ี รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการหารือทวิภาคีกับประเทศ          
ต่าง ๆ คือ แคนาดา เปรู ชิลี โคลอมเบีย และญ่ีปุ่น   
 
28. เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศกัด์ิประจําเมืองเนเปิลส์ สาธารณรัฐอิตาล ี 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเปลี่ยนแปลงเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์
ประจําเมอืงเนเปิลส์ สาธารณรัฐอติาล ีจากเดิมมีเขตกงสลุครอบคลุม 3 แคว้น ไดแ้ก่ แคว้นกัมปาเนีย แคว้นบาซีลีกาตา  แคว้นกาลา
เบรีย และ 1 เมือง คือ เมอืงบารี เป็น มีเขตกงสุลครอบคลุม 4 แคว้น ได้แก่ แคว้นกัมปาเนีย แคว้นบาซีลีกาตา  แคว้นกาลาเบรีย 
และแคว้นปูลยา ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองบารี  
 
29.  เร่ือง การเยือนสาธารณรัฐอิตาลขีองรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 คณะรฐัมนตรมีอบหมายให้สว่นราชการที่เก่ียวข้องประสานงานและตดิตามความคืบหน้าผลการเยือนสาธารณรัฐ        
อติาลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. – 3 ต.ค. 53  ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอ   
โดยใหด้ําเนินการภายในกรอบของอํานาจหน้าที่ที่รับผดิชอบ   
  สาระสําคัญของเร่ือง  



 30 

  กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่า  นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็น
ผู้แทนนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถานําและเข้าร่วมการประชมุนานาชาต ิAlliance of Democrats ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553               
ณ สาธารณรัฐอติาลี  โดยสรุปผลการเยือนฯ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 3 ตลุาคม 2553 ดังน้ี  
  1. วัตถุประสงค์การเยือน  
   1.1 เพ่ือเป็นผูแ้ทนนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถานําและเข้าร่วมการประชมุนานาชาติ Alliance of 
Democrats ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553   
   1.2 เพ่ือกระชบัความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญทั้งด้าน
เศรษฐกิจและการเมืองในสหภาพยุโรป รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือใหม ่ๆ  และเรียนรูแ้นวปฏิบัติในสาขาที่อติาลีมคีวาม 
เชี่ยวชาญ  ตลอดจนชีแ้จงและสร้างความเข้าใจให้แก่ภาครัฐ  เอกชน  และส่ือของอติาลีเก่ียวกับสถานการณ์การเมืองใน 
ประเทศไทย  การดําเนินการตามแผนปรองดองแห่งชาติ  และนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย 
   1.3 เพ่ือลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมอืทวิภาคีระหว่างกระทรวง                        
การต่างประเทศไทยกับกระทรวงการต่างประเทศอติาล ี
   1.4 เพ่ือกระชบัความสัมพันธ์กับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)  และ                 
โครงการอาหารโลก  (WFP)   
   1.5 เพ่ือหารือร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทย รวมทั้งกงสุลใหญแ่ละกงสุลกิตตมิศักดิ์ไทยในอิตาล ี
   1.6 พบปะหารอืกับผู้บริหารรัฐวาติกันซึ่งเป็นภารกิจเพ่ิมเติมนอกเหนือจากข้อ 1.1- 1.5  
  2. การเข้ารว่มการประชุมดังกล่าวโดยมีหวัข้อหลกั คือ Security, Development and Democracy และ           
การกล่าวปาฐกถานําภายใต้หัวข้อยอ่ยคือ “Asia : Why Economic Development  and  Democracy need  to move  
forward together?” 
  3. ผลการหารอื  
   3.1 ด้านทวิภาคีกับภาครัฐบาล 
    3.1.1  การหารือกับนาย Franco  Frattini  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอติาลี             
ใน 4 หัวข้อ  (ด้านการเมือง  ด้านความร่วมมือ  ด้านเศรษฐกิจ และด้านการจัดมหกรรมโลก)  
    3.1.2  การหารือกับ H.E. Cardinal  Jean- Louis Tauran  ประธานฝ่ายศาสนาวิเทศสัมพันธ์  
และอดตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศวาติกัน  
    3.2 ด้านพหุภาคี   
    3.2.1 การหารือกับนาย Piero  Fassino  ผู้แทนพิเศษสหภาพยุโรปด้านพม่า 
    3.2.2  การหารือกับนาย He  Changchui รองผูอ้ํานวยการองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาต ิ  
    3.2.3 การหารือกับนาย Amir   Abdulla  รองผูอ้ํานวยการโครงการอาหารโลก    
   3.3 การหารอืร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทย  
   3.4 การหารอืร่วมกับกงสุลใหญ่ / กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในอติาลี  
   3.5 การหารอืกับภาคเอกชนอติาลี  (บริษัท  Danieli  บริษัท Enel  และคณะกรรมาธิการพิเศษสําหรับ
งานมหกรรมโลกที่เมอืงมิลานในปี 2558) 
 

การศกึษา 
30.  เรื่อง  ยุทธศาสตรก์ารผลิตและพัฒนากําลงัคนของประเทศในชว่งการปฏิรปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง                   
พ.ศ. 2552 –  2561 
 คณะรฐัมนตรีเห็นชอบในหลกัการยุทธศาสตร์การผลติและพัฒนากําลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรปูการศกึษาใน
ทศวรรษท่ีสอง  พ.ศ. 2552 –  2561 ตามที่กระทรวงศึกษาธกิารเสนอ  เพ่ือให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการให้เกิดผล
ในทางปฏิบัตติอ่ไป  
   สาระสําคัญของยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง พ.ศ. 2552 – 2561  
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   1.  มีการกําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ มีความสอดคล้องกับความ 
ต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ โดยความร่วมมือ 
ของทุกภาคส่วน”  
   2. มีการกําหนดเป้าหมายปี 2534  ไว้ดังน้ี  
    1)  มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework : NQF) และมีการพัฒนา
ระบบการผลติและพัฒนากําลังคนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

2) การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือการรับรองสมรรถนะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

3) ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มากข้ึน โดยมีสัดส่วนผู้เรียนในระบบทวิ 
ภาคีและสหกิจศึกษา เป็นร้อยละ 30 ของผู้เรยีนอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา 

4) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน โดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย เป็น 60 : 40 

5) กําลังแรงงานที่มีการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาข้ึนไป เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 65 และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ 
ตามมาตรฐาน 

 3.  มีกรอบการดําเนินงาน พัฒนาการผลิตและพัฒนากําลังคน  โดย   
 1) กําหนดทิศทางความต้องการกําลังคนและสร้างระบบความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มอาชีพ สมาคม

วิชาชีพ สถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้ สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอาชีพ/ผู้ผลิต  
 2) พัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เพ่ือรับรองความรู้เชิงวิชาการ สมรรถนะวิชาชีพ ของผู้สําเร็จ             

การศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา และคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมจัดตัง้องค์กรเพ่ือรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
อาชีพตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ ผู้บริหาร และสถาบันการศึกษา 

 3) พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือจูงใจให้ผู้เรียนเลือกเรียน           
ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการของตนเอง ตลาดแรงงาน และยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ  

 4) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือเรียนรู้ในงานอาชีพ โดยขยายระบบทวิภาคี            
สหกิจศึกษา และการฝึกหัดงานอาชีพ รวมท้ังสนับสนุนการทํางานควบคู่การเรียน  

 4.  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกรอบการดําเนินงานดังกล่าว จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์และมาตรการ            
สรุปดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  :  ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านการศกึษาเพื่ออาชีพ ประกอบด้วย 10 มาตรการ เช่น จัดระบบการ
เรียนรู้ให้ยืดหยุ่น เข้าถึงง่าย เพ่ือเปิดโอกาสให้กําลังคนเข้ามาเรียนรู้และออกไปประกอบอาชีพ จดัระบบรับรองประสบการณ์ของ
บุคคล  และระบบสะสมหน่วยการเรียน (credit bank system) พัฒนาหลักสตูรเน้นฐานสมรรถนะ หลักสตูรเชิงกว้าง ให้มีการ          
จัดการศึกษาและเรียนรูท้ี่บูรณาการกับการทํางาน (Worked Integrated Learning : WIL) เป็นต้น 

 หน่วยงานรับผดิชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานฯ  กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย   สภาหอการค้าไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 :   พัฒนาคณุภาพกําลังคนทุกระดับ ประกอบด้วย 7 มาตรการ เช่น การพัฒนากําลังคนให้มี
ความรู้ ทักษะและคุณภาพเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือ (skill intensive) พัฒนากําลังคนระดับสูงเพ่ือวิจัยและพัฒนานวัตกรรม               
เปิดโอกาสให้ผูสู้งอายุได้พัฒนาตนเอง ส่งเสริมความเป็นเลิศของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (gifted & talented) เป็นต้น 

หน่วยงานรับผดิชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  กระทรวงอตุสาหกรรม สถานประกอบการ สภาวิจัยแห่งชาติ   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   สภาหอการค้าไทย 

ยุทธศาสตร์ที่  3 :  เร่งผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศกึษา ประกอบด้วย 9 มาตรการ เช่น ปรับกระบวน
ทัศน์การศึกษา ให้ความสําคัญกับการศึกษาเพ่ืออาชีพ และส่งเสริมค่านิยมด้านอาชีวศึกษา พัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะ และ
ระบบเทียบโอนตามความรู้และประสบการณ์ตามมาตรฐานสมรรถนะ จัดการศึกษาและเรียนรู้อาชีวศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติใน           
สัดส่วนมากกว่าทฤษฎีและการเรียนรู้งานอาชีพ ขยายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นต้น 
  หน่วยงานรับผดิชอบ    กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถานประกอบการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าไทย 
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 ยุทธศาสตร์ที่  4 :  ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสาขาขาดแคลนและจําเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศ ประกอบดว้ย 8 มาตรการ เช่น ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากข้ึน จัดทําฐานข้อมูลกําลังคน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology : S&T) และสาขาอ่ืน ผลติและพัฒนากําลังคนเพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งกําลังคนสาขาขาดแคลนและสาขาจาํเป็นให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
  หน่วยงานรับผดิชอบ    กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าไทย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  5  : พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของกาํลังแรงงาน  ประกอบด้วย 11 มาตรการ เช่น พัฒนาและ          
ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับผู้ประกอบการ จัดการฝึกอบรมอาชีพตอ่ยอดให้ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (9+1) หรอืมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(12+1) ที่ไม่ไดศึ้กษาตอ่ เสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะหลัก(core competencies) โดยสอดแทรกในหลักสตูร
ฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน เชื่อมโยงความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับสถานศึกษาในทอ้งถิ่น เป็นต้น 
  หน่วยงานรับผดิชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สภาวิจยัแห่งชาต ิ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการคา้ไทย            
กรมประชาสมัพันธ์  
 ยุทธศาสตร์ที ่ 6 : เสริมสร้างความย่ังยืนให้กับภาคการผลิตและบริการท่ีเชื่อมโยงกับการพัฒนากําลังคน 
ประกอบด้วย 7 มาตรการ เช่น ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี  สร้างกลไกการวิจัยและถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีระหว่างภาคธุรกิจ เอกชน สถานประกอบการกับสถาบันอดุมศึกษาและอาชวีศึกษา ส่งเสรมิสถานศึกษาในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล รวมทั้งในกลุม่จังหวัดหลักของแต่ละภูมิภาค ปรับรูปแบบขององค์กรและ/หรือกฎกติกาต่างๆ ที่เอือ้อํานวยให้               
นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ (career path) เป็นต้น 
  หน่วยงานรับผดิชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สภาวิจัยแห่งชาต ิ   สภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศ  สภาหอการค้าไทย 
 ยุทธศาสตร์ที ่7 : เสริมสร้างความเข้มแขง็ของคร ูคณาจารย์ และผู้บรหิาร ประกอบด้วย 10 มาตรการ เช่น 
พัฒนาระบบการผลิตครู - อาจารย์ สําหรับการศึกษาสายอาชีพ หรือผลติครชู่างให้มีคุณภาพและพอเพียง พัฒนาครูประจําการ 
และ ผู้บริหารอย่างตอ่เน่ือง สม่ําเสมอ จัดทํามาตรฐานวิชาชีพครแูละผู้บริหารสถาบันการศึกษาอาชวีศึกษา สร้างแรงจูงใจให้ผู้มี
ประสบการณใ์นอาชีพมาเป็นครู – อาจารย์ การศึกษาอาชพี โดยใหค่้าตอบแทนตามความสามารถ (pay per performance) เป็นต้น 
  หนว่ยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  สถานประกอบการ 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 8 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 10 มาตรการ เช่น จัดตั้ง
คณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือกําหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผนผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พัฒนา
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification  Framework – NQF)  พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  (Thai Vocational  
Qualification – TVQ) และจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กําหนดศักยภาพและความเชีย่วชาญของสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา  
และอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  (area of excellence และ center  of  excellence) สร้างกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่าง
การพัฒนากําลังคนในระดับประเทศและการพัฒนากําลังคนในระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด เป็นต้น 
 หน่วยงานรับผดิชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี    กระทรวงอุตสาหกรรม   สถานประกอบการ   สภาวิจัยแห่งชาติ   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าไทย 
 ยุทธศาสตร์ที ่9 : สร้างระบบความร่วมมือและเครือข่ายในการผลิตและพัฒนากําลงัคน ประกอบด้วย 10 
มาตรการ เช่น สนับสนุนสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมผลิตและพัฒนากําลังคน กําหนดทิศทางความตอ้งการกําลังคน และจดัตั้ง
เครือข่ายสถาบันการศึกษา  องค์กรผู้ใช้กําลังคนทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ส่งเสรมิองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่มี
ความพร้อมให้เข้ามาร่วมจัดการศึกษามากข้ึน จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาระบบข้อมลูกําลังคน
ร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน (data exchange) เป็นต้น 
  หน่วยงานรับผดิชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม    สถานประกอบการ    สภาวิจัยแห่งชาติ   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าไทย  
และสํานักงานสถิตแิห่งชาต ิ
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เรื่องทีค่ณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเปน็ข้อมูล 
31.  เร่ือง   ดัชนีราคาและผลผลิตสนิค้าเกษตรเดือนพฤศจิกายน 2553 และแนวโนม้เดือนธนัวาคม 2553 
            คณะรฐัมนตรีรบัทราบข้อมลู  ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดอืนพฤศจิกายน 2553 และแนวโน้ม           
เดือนธันวาคม 2553 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรปุได้ดังน้ี  

สาระสําคัญของเรื่อง 
1.  ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของเดอืนพฤศจิกายน 2553 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีที่ผา่นมาพบว่า 

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร สูงข้ึน ร้อยละ 27.49  ซึ่งสูงข้ึนในทุกหมวดสินค้า โดยสินค้าสําคัญที่ราคาสูงข้ึน  ไดแ้ก่ ข้าวนาปี  ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์  มันสําปะหลัง  สับปะรดโรงงาน  ยางพารา  ปาล์มนํ้ามัน  มะพร้าว  และปศุสัตว์ โดย ข้าวนาปี ราคาสูงข้ึน เน่ืองจาก    
ผลผลิตออกสูต่ลาดน้อยกว่าที่ควรจะเป็นจากภาวะภัยแล้งในช่วงเพาะปลูก และอทุกภัยในช่วงการเจริญเติบโต และเก็บเก่ียว 
ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ ราคาสูงขึ้น เน่ืองจาก ปริมาณธัญพืชของโลกลดลง  มนัสําปะหลัง ราคาสูงข้ึน เน่ืองจาก ปัญหาขาดแคลนธัญพืช
และพืชอาหาร ประกอบกับประเทศไทยผลติได้น้อยลง จากปัญหาเพลี้ยแป้ง  สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้น เน่ืองจาก ผลผลิตออกสู่
ตลาด     ไม่เพียงพอตอ่กําลงัการผลิตของโรงงาน  ยางพารา  ราคาสูงข้ึน เน่ืองจาก ความต้องการของตลาดยังคงมีอย่างตอ่เน่ือง 
ประกอบกับราคานํ้ามันในตลาดโลกสูงขึ้นทาํให้ความตอ้งการ ยางธรรมชาตสิูงขึ้นด้วย ปาล์มนํ้ามัน ราคาสูงข้ึน เน่ืองจาก ราคานํ้ามัน  
ในตลาดโลกสูงข้ึนจากความต้องการพลังงานในช่วงฤดูหนาว  มะพร้าว ราคาสูงข้ึน เน่ืองจาก มกีารระบาดของแมลงดําหนาม หนอนหัวดํา และ
หนอนพาราซ่า ในแหล่งผลติทีส่ําคัญ ไดแ้ก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ทําใหผ้ลผลิตออกสูต่ลาดลดลง  ขณะที่ปศุสัตว์  ราคา
สูงข้ึน  เน่ืองจาก ต้นทุนการผลิตทีสู่งข้ึน   โดยเฉพาะอาหารสัตว์และความตอ้งการของตลาดภายในและต่างประเทศยังคงมีมาก เมื่อ             
เปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ดัชนีราคา สูงขึน้ ร้อยละ 3.62 โดยสินค้าท่ีราคาปรับตัวสูงข้ึน ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์           
มันสําปะหลัง ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน มะพรา้ว และไข่ไก่ สว่นสินค้า ที่ราคาปรับตัวลดลงได้แก่ ข้าวนาปี  และสุกร  ในเดือนธันวาคม 
คาดว่าดชันีราคาจะปรับตัวสงูข้ึน เน่ืองจาก ราคาปาล์มนํ้ามันและยางพารา มีแนวโน้มสงูข้ึน   จากความตอ้งการพลังงานในช่วง       
ฤดูหนาวของตา่งประเทศเพ่ิมขึ้น และราคาธัญพืชท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน ทําให้ทั้งข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และมันสําปะหลังมแีนวโน้มที่ราคา
จะปรับตัวสูงขึ้น 

2.  ภาพรวมดา้นการผลิตสินค้าเกษตร เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีผลผลติ ลดลง คิดเป็น
ร้อยละ 4.20  สินค้าสําคัญทีผ่ลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวนาปี  และมันสําปะหลัง โดย ข้าวนาปี ผลผลิตลดลง เน่ืองจาก ภาวะภัยแล้ง
ในช่วงเพาะปลกู ทําให้รัฐมีนโยบายเลื่อนการปลูกข้าวและเกิดอทุกภัยในช่วงการเจริญเติบโตและเก็บเก่ียว ทําให้ผลผลติออกสู่ตลาด   
ลดลง ส่วนมันสําปะหลัง ผลผลติลดลง เน่ืองจาก มีการระบาดของเพลี้ยแป้ง และนํ้าทว่มในแหล่งผลติ ทําให้เกษตรกรเลื่อนการ
เพาะปลูก  ส่วนสินค้าที่ผลผลิต สูงข้ึน ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ยางพารา  ปาล์มนํ้ามัน  สุกร  ไกเ่น้ือ  และไข่ไก่  
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ดชันีผลผลิตสูงข้ึน ร้อยละ 120.81 สินค้าสําคัญท่ีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ข้าวนาปี             
มันสําปะหลัง  สับปะรดโรงงาน  ปาล์มนํ้ามนั   สุกร  และไก่เน้ือ  โดยข้าวนาปี มันสําปะหลัง สับปะรดโรงงาน     และปาลม์นํ้ามัน 
เป็นช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียว ส่วนสินค้าที่ผลผลิตลดลง ไดแ้ก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ยางพารา  และไข่ไก่  ในเดือนธันวาคม  คาดว่าดชันี
ผลผลิตในภาพรวมจะยังคงสูงข้ึนจากเดอืนทีผ่่านมา เพราะมีผลผลติสินค้าสําคัญหลายชนิดออกสูต่ลาดมากขึ้น ไดแ้ก่ ข้าวนาปี อ้อย
โรงงาน และสับปะรดโรงงาน  

3.  ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในเดอืนพฤศจิกายน  ไดแ้ก่  ข้าวนาปี  และสับปะรดโรงงาน ในเดอืนธันวาคม  ผลผลิตที่คาดว่าจะ
ออกสูต่ลาดมาก ไดแ้ก่ ข้าวนาปี ออ้ยโรงงาน  และสับปะรดโรงงาน 
  

32.  เรื่อง   สรปุสถานการณ์ภัยหนาว และการให้ความชว่ยเหลือ (ข้อมูล ณ วนัที ่20 ธันวาคม 2553) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูสรุปสรุปสถานการณ์ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลอื (ขอ้มลู ณ วันที ่20 ธนัวาคม 2553)  
ของกระทรวงมหาดไทย  ดังน้ี  
   สาระสําคญัของเรื่อง 
   สถานการณ์ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันที ่1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2553) 
    1. การคาดหมายลักษณะอากาศ (ระหว่างวันท่ี 20 - 25 ธ.ค. 2553) 
     1.1 กรมอุตุนยิมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศว่า ในชว่งวันท่ี 20-22 ธันวาคม 2553 บริเวณความ             
กดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ทําใหม้ีอากาศหนาวเย็น ประกอบกับในช่วงวันที่ 20-21 ธันวาคม 
2553 จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลือ่นผ่านภาคเหนือ ทําให้ภาคเหนอืมฝีนฟ้าคะนองเกิดขึน้ ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลัง
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ค่อนข้างแรงพดัเข้ามาปกคลมุอ่าวไทยและภาคใต ้ทําให้ภาคใต้มฝีนกระจาย และมฝีนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยยังมีกําลัง
ค่อนข้างแรง  
    ส่วนในช่วงวันที่ 23-25 ธันวาคม 2553 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงอกีระลอกหน่ึงจาก
ประเทศจีนจะแผ่เสรมิลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้บริเวณดงักล่าวมีอากาศเย็นลง โดยมอีุณหภูมลิดลง 2-4 องศา และมี
ลมแรง ส่วนภาคใต้มฝีนเพิ่มมากข้ึน และมีฝนตกหนัก ในหลายพ้ืนที่ สําหรับคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคใต้ตัง้แต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไประวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจจะทําให้เกิดสภาวะนํ้าท่วมฉับพลัน 
และนํ้าป่าไหลหลากได ้
    1.2 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มโีทรสารด่วนที่สดุ ท่ี มท 0616/ว 
13434 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2553 แจ้งเตอืนในช่วงระหว่างวันที่ 17-20 ธ.ค. 2553 ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11            
(สุราษฎร์ธานี) เขต 12 (สงขลา) เขต 18 (ภูเก็ต) และจังหวัดชมุพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส สตูล และจังหวัดตรัง เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาวะฝนตกหนัก และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย            
อาจสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรของประชาชน โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตาม           
สถานการณ์ในพ้ืนที่อย่างตอ่เน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครือ่งมอือุปกรณ์ไว้ใหพ้ร้อม เพ่ือสามารถช่วยเหลอืผู้ประสบภัยได้
ทันตอ่เหตุการณ์  
  2. การเตรียมการป้องกันและแกไ้ขปัญหาภัยหนาวของกระทรวงมหาดไทย     
    กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2553 - 2554  ของจังหวัดข้ึน ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และจัดตั้งศูนย์
อํานวยการเฉพาะกิจฯ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ พรอ้มท้ังแต่งตั้งเจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบประจําศูนย์ฯ เพ่ือเป็น
ศูนย์ประสานงานในการให้ความช่วยเหลอืประชาชนท่ีไดร้ับความเดอืดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นที่เกิดข้ึน 
    นอกจากน้ี กระทรวงมหาดไทย ได้จดัตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลอืผู้ประสบภัยหนาว ณ กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และที่จังหวัดทุกจังหวัดด้วย      
   3. สถานการณ์ภัยหนาว (ระหว่างวนัที ่1 พ.ย. - 20 ธ.ค. 2553) 
       ในขณะน้ีได้รับรายงานจังหวัดท่ีได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) เน่ืองจากมีสภาพอากาศหนาว (อุณหภูมิ 
8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจัด (อุณหภูมิต่ํากว่า 8.0 องศาเซลเซียส)   จํานวน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา 
เพชรบูรณ์ แพร่ ตาก น่าน แม่ฮอ่งสอน ลําปาง ลําพูน กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น นครพนม มกุดาหาร มหาสารคาม เลย สกลนคร หนองคาย 
อดุรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี รวม 262 อาํเภอ 1,966 ตาํบล 22,913 หมู่บ้าน 
   4. การให้ความชว่ยเหลือของหนว่ยงาน 
        4.1 จังหวดัที่ไดป้ระกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ทั้ง 20 จังหวัด รายงานว่าได้มอบเครื่องกัน
หนาวให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจากองค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 
เครือเจรญิโภคภัณฑ์ สมาคม มูลนิธิ ไปแล้ว รวม 284,503 ชิน้ 
       4.2 บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จํานวน 200,000 ผืน เพ่ือ           
แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพ้ืนที่ 15 จังหวัด ได้แก ่จังหวัดนครพนม สกลนคร หนองคาย อดุรธานี หนองบัวลําภู 
ขอนแก่น มหาสารคาม รอ้ยเอด็ กาฬสินธ์ุ นครราชสีมา เชียงราย น่าน ลําปาง เชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮอ่งสอน 
    4.3 หอการค้าไทย-จีน และสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ได้มอบผ้าห่มชว่ยเหลือภัยหนาว จํานวน 2,000 ผืน 
ผ่านรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย เมือ่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553โดยกระทรวงมหาดไทยไดม้อบหมายให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางในการนําผ้าหม่กันหนาวไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพ้ืนท่ีต่าง ๆ  
    4.4 บริษัท ซีพี จํากัด (มหาชน) (เครือเจริญโภคภัณฑ์) ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จํานวน 50,000 ผืน 
มูลค่า 12.5 ล้านบาท ซึ่งจดัซือ้จากกลุม่แม่บ้านผูผ้ลติผา้ห่มนวม จังหวัดสกลนคร ตามนโยบายส่งเสริมอาชีพและช่วยให้เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึนของกระทรวงมหาดไทย และได้มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2553 เพ่ือแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในพ้ืนที่ 10 จังหวัดได้แก ่จังหวัดเชียงใหม ่เชียงราย ลําพูน น่าน พะเยา 
สกลนคร นครพนม เลย อดุรธานี และจังหวัดขอนแก่น 
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     4.5 กรณีกลุ่มอาชีพผลติผ้าหม่นวมท่ีได้รับความเดอืดรอ้น ได้รอ้งเรียนไปยังสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือขอให้ภาครัฐจัดซือ้          
ผ้าห่มนวมที่ได้ผลิตไว้แล้ว นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้กรมป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัยพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้
สํารวจข้อมลูกลุม่อาชีพผลติผ้าหม่นวมที่ไดรั้บความเดือดร้อน พบว่ามีจํานวน 662 กลุ่ม ในพ้ืนที ่30 จังหวัดจึงเสนอคณะรฐัมนตรี เพ่ือขออนุมตัิใช้
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น เพ่ือจัดซือ้ผ้าหม่นวมจากกลุ่มอาชีพฯ ดังกล่าว 
จํานวน 4,386,562 ผืน ในราคาผนืละ 180 บาท ในวงเงิน 789,581,160 บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดม้ีมติเมือ่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 อนุมัตใินหลักการ
ให้จังหวัดจัดซือ้จากกลุ่มอาชีพผลิตผ้าห่มนวม ทีจ่ดทะเบียนที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สํารวจแล้ว ในราคาผืนละไม่เกิน 180 บาท ภายใน
วงเงินไม่เกิน 1 ลา้นบาท และให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดทําความตกลงในรายละเอยีดกับสํานักงบประมาณเกี่ยวกับ คุณลักษณะเฉพาะและราคาตอ่
หน่วยของผ้าห่มที่จะจัดซือ้ให้เหมาะสมและสะทอ้นต้นทุนของผูผ้ลติก่อนดําเนินการต่อไป ซึ่งกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนทีสุ่ด ท่ี มท 
0617/14130 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2553 ถึงสํานักงบประมาณเพ่ือขอทาํความตกลงในรายละเอียดเก่ียวกับ คุณลักษณะเฉพาะและราคาต่อหน่วยของผ้าห่ม
ท่ีจะจัดซือ้ให้เหมาะสมและสะท้อนต้นทุนของผู้ผลติ ม ี 2 แบบ ได้แก่ แบบที ่1 ผา้นวมผลิตจากใยสังเคราะห์ พรอ้มปลอกหุ้มเป็นผา้ฝ้ายผสมโพลี           
เอสเตอร์หน้าผ้า 45 น้ิว และแบบที่ 2 ผ้านวมผลิตจากใยสังเคราะห ์พร้อมปลอกหุ้มเป็นผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ หน้าผ้า 60 น้ิว ผ้าทัง้ 2 แบบ มีขนาด
ของผ้าห่มนวม ตอ้งมีความกว้างไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 190 เซนติเมตร กําหนดราคาผ้าห่มนวมตามคุณลักษณะเฉพาะแบบที่ 
1 และ 2 ในราคาผืนละ 180 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ํากว่าราคาเฉล่ียตอ่ผืน ที่ได้สํารวจมา และเป็นไปตามมติคณะรฐัมนตรดีังกล่าว ทั้งน้ีไดส้่งเรื่องให้              
สํานักงบประมาณพิจารณาแล้ว 
   5. สิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผูป้ระสบภัยหนาว 
    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 กล่อง 
  อน่ึง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับรายงานข้อมลูเหตแุผ่นดนิไหว (ระหว่างวันท่ี 14 - 20 ธันวาคม 
2553 จากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาต ิและกรมอตุุนิยมวิทยา ว่าได้เกิดแผ่นดินไหว แต่ไม่มผีลกระทบต่อประเทศไทย เมือ่วันที่ 15 
ธันวาคม 2553 เวลา 18.29 น. แผน่ดินไหวบริเวณทะเลบันดา ประเทศอินโดนีเซีย ขนาด 6.0 ริกเตอร์ และเม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 
2553 เวลา 05.56 น. แผ่นดินไหวในทะเลบรเิวณ Northern Sumatra, Indonesia ขนาด 5.3 ริกเตอร์ ศูนย์กลาง 488 กิโลเมตร           
จากชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต 
 

แต่งต้ัง 
33.  เร่ือง แต่งต้ัง 
  1.  การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แหง่ชาติ  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาต ิ โดยเพ่ิมกรรมการอกี
จํานวน 9 คน แบ่งเป็นจากหน่วยงานรัฐ 3 คน และปราชญ์ชาวบ้าน จํานวน 6 คน ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สน่ัน                 
ขจรประศาสน์) ประธานกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเสนอดงัน้ี  
  1. หน่วยงานภาครัฐ จํานวน 3 คน ไดแ้ก่ (1) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ                
(3) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  
   2. ปราชญ์ชาวบ้าน จํานวน 6 คน ได้แก่ (1) นายอัษฎางค์  สีหาราช (2) พระมหาสุภาพ  พุทธวิริโย (3) ดร.แสวง  
รวยสูงเนิน (4) นายวิจิตร  บุญสูง (5) นายธีระ  วงษ์เจริญ และ (6) นายพงศา  ชูแนม 
 
  2.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง   
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายวรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ ใหด้ํารง
ตําแหน่งข้าราชการการเมอืง ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ)               
ท้ังน้ี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม  2553 เป็นต้นไป  
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