


 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/1114                        วันท่ี  29  ธันวาคม  2553 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553  ณ ห้องประชุม  
ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายหลังการประชุมฯ  สํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

   ด้านกฎหมาย 
 วาระที่ 6 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่าย

ประโยชน์ทดแทนในกรณสีงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงแรงงาน
เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รบัความเห็นของสํานักงาน ก.พ.  
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของ 
สํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  สาระสําคัญของกฎกระทรวง  
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราประโยชนท์ดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรจากอัตราเหมาจ่าย 350 บาท
ต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน เป็นอัตราเหมาจ่าย 400 บาทต่อเดือนต่อบุตรหน่ึงคน     
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมตําแหน่งข้าราชการท่ีมีหน้าที่รับรองการมีชีวิตอยู่ของบุตรให้สอดคล้องกับ
ระบบจําแนกตําแหน่งข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
  3. กําหนดให้ผูท้ี่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรอัตราเหมาจ่ายตามกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์ฯ พ.ศ.2549 และยังคงมีสิทธิได้รับต่อเน่ืองถึงวันที่กฎกระทรวงฉบับใหม่มผีลบังคับใช้ ใหผู้้น้ันมีสิทธิ
ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรอัตราเหมาจ่าย 400 บาท ต้ังแต่วันที่กฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลใช้บังคับเป็นต้นไปจนครบตามสิทธิ  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   สํานักบริหารกลาง  

  ด้านเศรษฐกิจ 
 วาระที่ 14 เรือ่ง แนวทางการดําเนนิการโฉนดชุมชน 

  สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบการแต่งต้ังคณะทํางานพิเศษเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้ใช้พ้ืนที่ในการจัดทําเป็นโฉนดชุมชนให้เป็นที่ยุติในระดับกระทรวงและกรุงเทพมหานครเพ่ือรับผิดชอบ 
ในการจัดให้มีโฉนดชุมชนต่อไป ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) 
ประธานกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให้มีโฉนดชุมชนเสนอ  
  รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) ประธานกรรมการ
ประสานงานเพ่ือจัดให้มีโฉนดชุมชน รายงานว่า  

1. ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให้มีโฉนดชุมชน ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2553 ได้ติดตามผลการดําเนินการในการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดทําเป็นโฉนดชุมชนของ 
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กระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวม 35 ชุมชน ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) จํานวน 17 ชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จํานวน 9 ชุมชน กระทรวงการคลัง (กค.) จํานวน 
3 ชุมชน กระทรวงคมนาคม (คค.) จํานวน 1 ชุมชน กระทรวงมหาดไทย (มท.) จํานวน 14 ชุมชน และ กทม. 
จํานวน 4 ชุมชน และพิจารณาเห็นว่าปัจจุบันผลการดําเนินการของกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้องข้างต้น 
ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก โดยคาดว่าปัจจุบันจะสามารถจัดทําเป็นโฉนดชุมชนได้เพียง 1-2 ชุมชน 
  2. เพ่ือให้การดําเนินการในการจัดทําโฉนดชุมชนสามารถดําเนินการได้รวดเร็วและเป็นไปตาม
เป้าหมายของชุมชนที่กําหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้กระทรวง 5 กระทรวงดังกล่าวข้างต้น และ กทม. พิจารณา
แต่งต้ังคณะทํางานพิเศษขึ้นคณะหน่ึงเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ใช้พ้ืนที่ในการจัดทําเป็นโฉนดชุมชนให้เป็นที่ยุติ 
ในระดับกระทรวงและกรุงเทพมหานคร เพ่ือรับผิดชอบในการจัดให้มีโฉนดชุมชนต่อไป 
  3. เน่ืองจากการจัดให้มีโฉนดชุมชนเป็นการดําเนินการตามนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ภาคเกษตรของคณะรัฐมนตรทีี่แถลงไว้ต่อรัฐสภาว่า รัฐบาลจะเร่งรัดการให้สิทธิชุมชนทีท่ํากินอยู่ในที่ดินของรัฐ 
ที่ไม่มีสภาพป่าแล้วในรูปของโฉนดชุมชน ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการเร่งรัดดําเนินงานนโยบายรัฐบาลในเรือ่งน้ีจาก
หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่รบัผิดชอบดูแลที่ดินดังกล่าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 วาระที่ 19 เรือ่ง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกร 
และผู้ยากจน 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 
(กชก.) โดยสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ กชก. รายงานผลการ
ดําเนินงานของกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 
2553 (เมษายน 2553 – กันยายน 2553) สรุปได้ดังน้ี  
  1. การอนุมัติเงินกู้ในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2553 (เมษายน  2553 – กันยายน 
2553) เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2552 ผลเปรียบเทยีบการดําเนินการอนุมัติเงินกู้ในช่วง 6 เดือนหลังของ
ปีงบประมาณ 2553 และปีงบประมาณ 2552 ปรากฏว่าผลการอนุมัติเงินกู้ในปีงบประมาณ 2553 จํานวนราย
ในการอนุมัติเงินกู้เพ่ิมขึ้นจํานวน 107 ราย  คิดเป็นร้อยละ 18.51 และจาํนวนเงินที่อนุมัติเพ่ิมขึ้นจํานวน  
21.23 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 12.51 ของผลการอนุมัติในปีงบประมาณ 2552 นอกจากน้ียังได้ขยายวงเงิน 
ที่ให้ความช่วยเหลือจากเดิมได้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท เป็นไม่เกินรายละ 2,500,000 บาท  

2. การรับชําระหน้ีเงินกู้คืน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 กองทุนหมุนเวียนฯ มียอดต้นเงินกู้
คงเหลือจํานวน 1,587.05 ล้านบาท เป็นหน้ีปกติจํานวน 1,030.40 ล้านบาท และหน้ีค้างชําระจํานวน 556.65 ล้านบาท   
  3. สถานะการเงินของกองทุนหมุนเวียนฯ ในช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน 2553 – กันยายน 
2553) กองทุนฯ มีรายรับทั้งสิ้นจํานวน 109.42 ล้านบาท และรายจ่ายทัง้สิ้นจํานวน 240.54 ล้าน 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 กองทุนหมนุเวียนฯ มียอดเงินคงเหลือรวมทั้งสิ้น 325,505,578.41 บาท  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระที่ 21 เรือ่ง การรายงานผลการดําเนนิการตามมตคิณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการ 
การจัดการเพลี้ยแป้งมันสําปะหลงั 
  สาระสาํคญั  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 บัดน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสรุปได้ ดังน้ี  
 

/1. โครงการ... 
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  1. โครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการระบาดของเพลี้ย
แป้งมันสําปะหลังไม่ให้ทําความเสียหายกับผลผลิตและท่อนพันธ์ุมันสําปะหลังและป้องกันการแพร่กระจายของ
เพลี้ยแป้งมันสาํปะหลังไปยังแหล่งปลูกมันสําปะหลังแหลง่อ่ืนพ้ืนที่ 600,000 ไร่ สรุปผลการดําเนินงาน ดังน้ี   
     1.1 ควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังไม่ให้ทําความเสียหายกับผลผลติและท่อน
พันธ์ุมันสําปะหลัง  โดยดําเนินการตามมาตรการเร่งด่วนใน พ้ืนที่ 20  จังหวัด จากการดําเนินงานโครงการที่ผ่าน
มาได้ถ่ายทอดความรู้และการจัดการเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังให้กับเกษตรกรและสามารถควบคุมการระบาดของ
เพลี้ยแป้งมันสาํปะหลังได้โดยในพ้ืนที่ดําเนินการไม่พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง 
     1.2 ป้องกันการแพร่กระจายของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังไปยังแหล่งปลูกมันสําปะหลังอ่ืนโดย
ดําเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังในพ้ืนที่ 45 จังหวัด จากการดําเนินงานโครงการที่ผ่านมาเกษตรกร 
ได้ตระหนักถึงพิษภัยของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังและมีความร่วมมือ ในการป้องกันกําจัดกันมากขึ้นสามารถ
ป้องกันการแพร่กระจายของเพลี้ยแป้งมันสาํปะหลังได้   
  2.  สําหรับความเห็นของ สศช. ที่ได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
ควรใช้อย่างถูกวิธีและใช้ในกรณีที่จําเป็นเร่งด่วน กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมี
เช่นกันโดยแนะนําให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ส่วนในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังอย่างต่อเน่ือง
น้ันได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ศัตรูธรรมชาติคือ แมลงช้างปีกใสเป็นหลัก รวมทั้งการติดตามและเฝ้าระวังการ
ระบาดโดยมีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเป็นผู้ดําเนินการ 
  3. ในการดําเนินการตามข้อ 1 ได้ใช้งบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 65,409,267.13 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจริงจํานวน 65,660,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 99.62 
  4. ผลกระทบจากการดําเนินการ เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ย
แป้งมันสําปะหลัง 45 จังหวัด ได้ตระหนักถึงพิษภัยของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังและมีการต่ืนตัวในการควบคุม
ป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังและมีความรู้เก่ียวกับการจัดการเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังเพ่ิมขึ้นโดยได้นํา
ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในไร่มันสําปะหลังของตนเองไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการทําลายของเพลี้ยแป้งมัน
สําปะหลัง 
  5. ปัญหาและอุปสรรคมีดังน้ี  
     5.1 เพลี้ยแป้งมันสําปะหลังเป็นศัตรูพืชที่สําคัญต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสาํปะหลัง โดยเฉพาะ
ในสภาพอากาศแห้งแล้งจะสามารถขยายพันธ์ุได้อย่างรวดเร็ว 
     5.2 เพลี้ยแป้งมันสําปะหลังชนิดสีชมพูเป็นศัตรูพืชชนิดใหมท่ี่ทําความเสียหายให้กับ
เกษตรกรที่ปลกูมันสําปะหลังในปี 2552 ดังน้ัน เทคโนโลยีและวิธีการควบคุมยังต้องมีการศึกษา วิจัย ทดสอบ  
เพ่ือหาวิธีที่เหมาะสมและได้ผลที่จะกําจัดเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาการระบาด  
  6. แนวทางแก้ไขมีดังน้ี  
     6.1 ให้ความรู้ กระตุ้นเตือนให้เกษตรกรมีการต่ืนตัวและตรวจสอบแปลงของตนเอง 
     6.2 ให้มีการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังอย่างต่อเน่ือง 
     6.3 สนับสนุนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการศึกษา วิจัย ทดสอบเกี่ยวกับพันธ์ุที่ทนทาน 
ต่อการทําลายของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง การจัดทําแปลงสะอาด การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแป้งมัน
สําปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

/เรื่องที่... 
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 เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรรีับทราบเพื่อเป็นข้อมูล 
   วาระที่ 33 เรือ่ง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครัง้ที่ 45 
   สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 
ครั้งที่ 45 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์นํ้า  
การช่วยเหลือด้านการเกษตร และความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 กรณีพิเศษ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปได้ดังน้ี  
   สถานการณ์อุทกภัย  ไมม่ ี
  สถานการณ์นํ้า 
 1. สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้า  สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ  
(27 ธันวาคม 2553) มีปริมาณนํ้าทั้งหมด 53,553 ล้านลูกบาศก์เมตร หรอืคิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างเก็บ
นํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด  
 2. สภาพนํ้าท่า  ปรมิาณนํ้าในลํานํ้าปิง วัง ยม น่าน ชี และมลู ตามสถานีสํารวจปริมาณนํ้าทา่ 
กรมชลประทาน พบว่ามีปรมิาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 การช่วยเหลือด้านการเกษตร  การสนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าเคลื่อนที่ จํานวน 221 เครื่อง ในพ้ืนที่ 
19 จังหวัด  
 ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 กรณีพิเศษ เป็นเงิน 
  ด้านพืช จังหวัดประสบภัย จํานวน 74 จังหวัด  
  การดําเนินการให้การช่วยเหลือ 
  - ช่วยเหลือด้วยเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 23 จังหวัด 
  - ช่วยเหลือด้วยเงินทดรองราชการในอํานาจนายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด จํานวน 24 จังหวัด  
  - ช่วยเหลือด้วยเงินทดรองราชการจังหวัดในอํานาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 5 จังหวัด  
  - กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเอกสารให้ ธกส.เพ่ือขออนุมัติเงินงวดแล้ว จํานวน 48 จังหวัด  
  ด้านประมง จังหวัดประสบภัย จํานวน 68 จังหวัด  
 การดําเนินการให้การช่วยเหลือ 
 - ช่วยเหลือด้วยเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 4 จังหวัด  
 - ช่วยเหลือด้วยเงินทดรองราชการในอํานาจนายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด จํานวน 22 จังหวัด  
 - ช่วยด้วยเงินทดรองราชการจังหวัดในอํานาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 3 จังหวัด  
 - กรมประมงได้ส่งเอกสารให้ ธกส.เพ่ือขออนุมัติเงินงวดจากสํานักงบประมาณแล้ว 23 จังหวัด 
เกษตรกร 21,632 ราย เป็นพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า 28,100 ไร่ วงเงินขอรับการช่วยเหลือ 118.72 ล้านบาท  
(ข้อมลู ณ วันที ่24 ธ.ค. 53)  
  ด้านปศุสัตว์  จังหวัดประสบภัย จํานวน 54 จังหวัด  
 การดําเนินการให้การช่วยเหลือ 
 - ช่วยเหลือด้วยเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 5 จังหวัด  
 - ช่วยเหลือด้วยเงินทดรองราชการในอํานาจนายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด 24 จังหวัด  
 - ช่วยเหลือด้วยเงินทดรองราชการในอํานาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 2 จังหวัด  
 - กรมปศุสัตว์ได้ส่งเอกสารให้ธกส.เพ่ือขออนุมัติเงินงวดจากสํานักงบประมาณแล้ว จํานวน 13 จังหวัด  
                   หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

/แต่งต้ัง... 

 





ด้าน วาระ เรื่อง หน่วยงานเก่ียวข้อง

(เรื่องท่ี)

กฎหมาย 6 ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราการจ่าย สํานักบริหารกลาง
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

และกลุ่มบริหารงานคลัง

เศรษฐกิจ 14 แนวทางการดําเนินการโฉนดชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

19 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และผู้ยากจน

21 การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การจัดการเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง

ครม.รับทราบ 33 สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งท่ี 45 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งตั้ง 35 หัวข้อท่ี 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบร้านสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวข้อท่ี 2 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภท

วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

หมายเหตุ   การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : กลุ่มประสานราชการ  ปี 53 - 54  :  มิติงานเชิงคุณภาพ

สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2553

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

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



 
รายละเอียด 
 
วันที่ 28  ธันวาคม  2553          
 
         วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ            
นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี                                                                                                        
  จากนั้น นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจําสาํนัก
นายกรัฐมนตรี  และนายมารุต   มัสยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการประชมุคณะรฐัมนตร ี  สรุป
สาระสําคัญได้ดังน้ี 
  กฎหมาย 
 1. เร่ือง   ร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....  
 2. เร่ือง  ร่างพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรา่งพระราชกฤษฎีกาการ 
   ได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
 3. เร่ือง  ร่างพระราชบัญญตัิความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... 
 4. เร่ือง   ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต  

 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
 5.  เร่ือง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลกึ 100 ปี  โรงเรียนวชิราวุธ 

วิทยาลัย พ.ศ. ....  
 6.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอตัราการจ่ายประโยชนท์ดแทนใน 

กรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
 7.  เร่ือง   ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเบ้ียประชมุและประโยชนต์อบแทนอื่นของประธาน 

   กรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. .... 
 เศรษฐกิจ 
 8. เร่ือง   รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน 
   หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลําโพง – 
   บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
  9. เร่ือง   ขออนุมตัิขยายวงเงินและกู้เงินสําหรับค่าจัดกรรมสิทธ์ิทีด่ินโครงการทางพิเศษสายบางพลี- 
    สุขสวัสดิ์  ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย   
 10.  เร่ือง   แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย  
  11.  เร่ือง   การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
 12. เร่ือง  มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการควบรวมกิจการ กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินปันผล 
 13. เร่ือง  การกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในปีงบประมาณ 2554 จํานวน 18,000 ล้านบาท 

 14. เร่ือง  แนวทางการดาํเนินการโฉนดชุมชน 
 15. เร่ือง  ขอยกเลิกโครงการเข้าซื้อกิจการ CDMA ในส่วนกลาง โดยการเข้าซื้อทรพัย์สิน และรับทราบ 

แนวทางการดาํเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลือ่นที่รปูแบบใหม่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด 
(มหาชน) 

  16. เร่ือง   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 
  17.  เร่ือง  กําหนดให้มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเป็นมาตรการถาวร 
  18.  เร่ือง  การขยายระยะเวลาการให้สทิธิประโยชนใ์นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
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  19.  เร่ือง   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลอืเกษตรกรและผู้ยากจน  
 20. เร่ือง   รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553 
 21. เร่ือง   การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรือ่ง โครงการการจัดการเพลี้ย 

แป้งมันสําปะหลัง 
  22.  เร่ือง  การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่ง กาํหนดให้ทางพิเศษ 
    บูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชือ่มทาง 
    พิเศษบูรพาวิถี  และทางเชือ่มตอ่ทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ ์กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทาง 
    ตอ้งเสียค่าผ่านทางพิเศษ  ประเภทของรถที่ตอ้งเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ  และอัตราค่า 
    ผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2553  
 สังคม 
  23. เร่ือง   แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 
   24. เร่ือง   การดําเนินโครงการ   “2554 ปีแห่งความปลอดภัย”   
  25. เร่ือง  ห้ามมิให้นําเขา้ไปหรือจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทกุประเภทในอุทยานแห่งชาต ิ 
  26. เร่ือง  การดําเนินงานสนับสนุนการจัดตั้งคณะทํางานการสืบสวนอุบัติเหตทุางถนนระดับจังหวัด 
 ต่างประเทศ 
 27. เร่ือง   ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมสารสนเทศ คร้ังที่ 8 

 28. เร่ือง  การขอตั้งงบประมาณเพือ่จัดตั้งหน่วยระวังภัยทางเศรษฐกิจของอาเซียน  
 29.  เร่ือง   การบริจาคเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดลอ้มของโครงการสิ่งแวดลอ้มแห่งสหประชาชาต ิ 

 การศึกษา 
 30. เร่ือง  ขอพระราชทานชื่อกองทนุ (กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา) และ 

    การขอลดหย่อนภาษีเงินได้สําหรับเงินบริจาค 
 เรื่องที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเป็นข้อมูล 
 31. เรื่อง  มาตรการกํากับดูแลสินค้าสําคัญ 204 รายการ  และบริการ 20 รายการ  ประจําเดือนธันวาคม 2553  
 32. เร่ือง   ดัชนีราคาส่งออก – นําเข้าของประเทศ และดัชนีภาวะธุรกิจส่งออกเดือนตุลาคม 2553 
   33.  เร่ือง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งที ่45 
 34.  เร่ือง    สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และมาตรการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 แต่งต้ัง 
 35.  เร่ือง   แต่งตั้ง 
   1. การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบร้านสหกรณ์ 

   2. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

    3. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
   

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

สํานักโฆษกขอเชิญตดิตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรฐัมนตร ี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มกีารประชมุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
และติดตามมตคิณะรัฐมนตรท่ีีสําคัญได้ทางรายการ “เจาะลึก ครม.” 

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

1.  เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ 7) เร่ืองเสร็จที่ 898/2550 และความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานศาลยุติธรรม และ     
สํานักงานอัยการสูงสุด  ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป หากการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่สอดคล้องกับหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติฯ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง  ทั้งน้ี  ให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. 
เก่ียวกับการดําเนินการจัดตั้งหน่วยงานไปพิจารณาดําเนินการต่อไป    
   
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  คณะรฐัมนตร ี
  1. อนุมตัิหลักการร่างพระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อน
เสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  2. อนุมตัิหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....      
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ  และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  3. ใหส้ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการไปประกอบการพิจารณาด้วย 
  4. สําหรับภาระในด้านงบประมาณและในดา้นบุคลากรใหก้ระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. และคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาต ิไปพิจารณาดําเนินการต่อไป   
  ข้อเท็จจรงิ 
  กระทรวงกลาโหม (กห.) รายงานว่า โดยที่ปัจจุบันการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทหาร ซึ่งดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ กฎหมายกําหนดให้เฉพาะผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในโรงเรียนทหารเท่าน้ัน ไม่ครอบคลุมถึงผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการในสถาบันการศึกษาอื่นในสังกัด กห. เห็นควรกําหนดชื่อประเภทวิชาการ ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งข้าราชการ
ทหาร ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร           
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551 และกําหนดชื่อประเภทวิชาการ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 และมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกา
การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทหาร พ.ศ. 2553 ขึ้นใหม่ เพ่ือให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัด 
กห. ทุกสถาบันที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการในโรงเรียนทหาร  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญให้แก้ไขความในบัญชีอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการทหาร ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551 จากความว่า “4. ประเภทวิชาการในโรงเรียนทหาร” เป็น “4. ประเภทวิชาการใน
สถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงกลาโหม” (มาตรา 3)  
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญให้        
แก้ไขความในพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทหาร พ.ศ. 2553 จากความว่า “ประเภทวิชาการใน           
โรงเรียนทหาร” ทุกแห่ง เป็น “ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงกลาโหม” (มาตรา 3)  
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3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญตัิความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภา             
ผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนําเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาตอ่ไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ  (คณะกรรมการ สทพ.) และกําหนดอํานาจหน้าที่ 
กําหนดคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างมาตรา 5 – ร่างมาตรา 10) 
  2. กําหนดให้มคีณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.)  และ
กําหนดอํานาจหน้าท่ี (ร่างมารตรา 13 – ร่างมาตรา 14) 
  3. กําหนดให้สาํนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรบัผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ 
สทพ. และคณะกรรมการ วลพ. และกําหนดอํานาจหน้าที่ของสํานักงานฯ (ร่างมาตรา 16) 
  4. การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการหรือวธีิปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กร             
เอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะกระทํามิได้ (ร่างมาตรา 17)  
  5. กําหนดให้บุคคลที่เห็นว่าตนได้รับหรอืจะได้รับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะที่เป็นการเลอืกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศมีสิทธิย่ืนคําร้องตอ่คณะกรรมการ วลพ. โดยการร้องขอดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิผู้รอ้งในอนัที่จะฟ้องเรียก
ค่าเสียหายฐานละเมดิตอ่ศาลที่มีเขตอํานาจ (ร่างมาตรา 18)  
  6. กําหนดให้คณะกรรมการ วลพ. อาจกําหนดมาตรการชัว่คราวก่อนมีคําวินิจฉัยเพ่ือคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์แก่
บุคคลซึ่งถูกเลอืกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศเท่าท่ีจําเป็นและสมควรแก่กรณีก็ได้ (ร่างมาตรา 19)  
  7. กรณีทีค่ณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยว่า เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ให้มอีํานาจออกคําสั่ง
ตามที่กําหนดได้ (ร่างมาตรา 20)  
  8. กรณีคณะกรรมการ วลพ. มีคําวินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ผู้เสียหายมีสิทธิขอรับ
การสงเคราะห ์โดยการสงเคราะห์ผู้เสียหายให้กระทําโดยให้ความช่วยเหลือ หรอืใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงินตามที่กําหนด                 
(ร่างมาตรา 24 และร่างมาตรา 26) 
  9. กําหนดให้มกีองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายเก่ียวกับการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ และกําหนดกรอบวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินในกองทุน (ร่างมาตรา 29 – ร่างมาตรา 30) 
  10. กําหนดใหม้ีคณะกรรมการบริหารกองทนุ และกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ (ร่างมาตรา 31 และ
ร่างมาตรา 33) 
  11. กําหนดบทกําหนดโทษ (ร่างมาตรา 34 – ร่างมาตรา 36)  
 
4. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..)          
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา  โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม และสํานักงานศาลยุติธรรม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

ประเด็น ร่างพระราชบัญญัติประกนัวินาศภัยฯ และ             
ร่างพระราชบัญญัติประกนัชีวิต 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทประกันภัย กําหนดให้บริษัทต้องมีหุ้นที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
ซึ่งหุ้นดังกล่าวต้องมีสิทธิออกเสียงไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด  และต้องมีกรรมการเป็น
บุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่ต่ํากว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการ 
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(ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  แก้ไขมาตรา 9 และร่าง
พระราชบัญญัติประกันชีวิตฯ แก้ไขมาตรา 10)  

การบริหารจัดการของกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุน
ประกันชีวิต 

กําหนดอํานาจกระทํากิจการของกองทุนประกันวินาศภัยและ
กองทุนประกันชีวิต เพ่ิมเติม 2 กรณี คือ 1) การกู้ยืม  หรือ
ออกตั๋วเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่น ทั้งน้ี ต้องเป็นการ
กระทําเพ่ือช่วยเหลือเจ้าหน้ีซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ท่ีเกิดจาก
การเอาประกันภัย  2) เป็นผู้ชําระบัญชีบริษัทที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย 
(ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ แก้ไขมาตรา  80/1 
และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิตฯ  แก้ไขมาตรา 85/1)  

กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยและ
กองทุนประกันชีวิต 

กําหนดให้เมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันภัยให้เจ้าหน้ีซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหน้ีที่เกิดจากการเอา
ประกันภัยมีสิทธิได้รับชําระหน้ีจากกองทุน  โดยภายในส่ีสบิวนั
นับแต่วันที่บ ริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันภัย  ให้กองทุนประกาศให้เจ้าหน้ีมาย่ืนขอรับชําระหน้ี
จากกองทุน (ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฯ แก้ไข
มาตรา 80/5 และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิตฯ แก้ไข
มาตรา 85/5)  

 
5. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกาํหนดลกัษณะของเหรยีญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ป ี โรงเรียนวชิราวุธวทิยาลัย พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลกึ 100 ปี  โรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   ข้อเท็จจรงิ  
   กระทรวงการคลังเสนอว่า  ด้วยโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยได้ขอความรว่มมือกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทํา
เหรียญกษาปณ์ท่ีระลึก 100 ปี  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและน้อมรําลกึถึงพระ
มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้ทรงพระราชทานกําเนิดโรงเรียนมหาดเล็กหลวง หรือโรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย ในปีพุทธศักราช 2453 และเพ่ือเผยแผ่พระเกียรติคุณให้ไพศาลไปในทิศานุทศิ  จึงได้เสนอรา่งกฎกระทรวงดังกล่าว  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลกึ 100 ปี  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย พ.ศ. .... กําหนด
ลักษณะของเหรียญกษาปณ์ทีร่ะลึก 100 ปี  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ชนิด ราคา โลหะ อตัราเน้ือโลหะ นํ้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อ
เหลือเผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสขีาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคาย่ีสิบบาท ประเภทธรรมดา 
(จํานวนผลิตไม่เกิน 500,000 เหรียญ)  
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร            
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอตัราการจ่ายประโยชน ์         
ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา  โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วดําเนินการตอ่ไปได้  และให้กระทรวงแรงงาน
รับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอ่ไป   
   ข้อเท็จจรงิ  
  กระทรวงแรงงานเสนอว่า  เน่ืองจากอตัราเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไข และอตัราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2549 ไม่สอดคลอ้งกับสภาพทางเศรษฐกจิและสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  และตําแหน่งข้าราชการท่ีมีหน้าที่รับรองการมีชีวิตอยู่ของบุตรได้มกีารเปลี่ยนแปลงโดยพระราชบัญญตัิระเบียบ         
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ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงสมควรเพ่ิมอตัราเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  
และแก้ไขเพ่ิมเติมตําแหน่งข้าราชการที่มีหน้าที่รับรองการมีชีวิตอยู่ของบุตรใหส้อดคลอ้งกับพระราชบัญญตัดิังกล่าว   
  สาระสําคัญของกฎกระทรวง  
  1. แก้ไขเพ่ิมเตมิอตัราประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรจากอัตราเหมาจ่าย 350 บาทต่อเดอืนตอ่บุตรหน่ึง
คน  เป็นอัตราเหมาจ่าย 400 บาทตอ่เดือนตอ่บุตรหนึ่งคน (ร่างข้อ 1 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 3)  
   2. แก้ไขเพ่ิมเตมิตําแหน่งข้าราชการท่ีมีหน้าที่รับรองการมีชีวิตอยู่ของบุตรให้สอดคลอ้งกับระบบจําแนกตําแหน่ง    
ข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 (ร่างข้อ 2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 7 วรรค 2)  
  3. กําหนดให้ผูท้ี่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรอัตราเหมาจ่ายตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑฯ์ พ.ศ. 2549 
และยังคงมีสิทธิได้รับตอ่เน่ืองถึงวันที่กฎกระทรวงฉบับใหมม่ีผลบังคับใช้  ให้ผู้น้ันมสีิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรอตัราเหมาจ่าย          
400 บาท  ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงฉบับใหมม่ีผลใช้บังคับเป็นต้นไปจนครบตามสิทธิ (ร่างข้อ 3)  
 
7. เรื่อง  ร่างระเบียบสํานกันายกรัฐมนตร ีว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ กรรมการ และ
อนุกรรมการ คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคเุทศก์ พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบในหลกัการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเบ้ียประชมุและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ์พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง              
การท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ  และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญตัิที่เสนอคณะรัฐมนตรตีรวจพิจารณา  
แล้วดําเนินการตอ่ไปได ้ 
   ข้อเท็จจรงิ  
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอว่า  
   1. พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 กําหนดให้มีคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ์ 
โดยมอีํานาจหน้าที่กําหนดแผนงานและมาตรการต่าง ๆ เก่ียวกับการส่งเสริม  พัฒนาและกํากับดูแลธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์  
ตราอนุบัญญัตทิี่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายด้านธุรกิจนําเที่ยว มคัคุเทศก์ และผู้นําเท่ียวให้มปีระสทิธิภาพ  ซึ่งคณะกรรมการ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์   ประกอบด้วยคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งจากภาคเอกชนโดยเป็นผู้แทนจากสภาอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ผู้ประกอบธุรกจินําเที่ยวและมัคคุเทศก์  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจนําเที่ยว
และเป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน เพ่ือความเหมาะสมแก่การจา่ยเบี้ยประชุมของผู้ประกอบวิชาชีพทีต่้องมี
หน้าที่ดําเนินการประชมุพิจารณาภารกิจข้างต้น  จึงสมควรกําหนดอัตราเบ้ียประชมุและการเบิกจ่ายโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 14 
แห่งพระราชบัญญตัิธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์  พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัตใิห้ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ ไดรั้บเบ้ีย
ประชมุและประโยชนต์อบแทนอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด   
   2. กรมการท่องเที่ยวได้นําการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ของการทอ่งเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะอนุกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ของ ททท. ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนสาํหรับประธานกรรมการและกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ์พ.ศ. 2536 ข้อบังคับการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยเบ้ียกรรมการของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์แต่งตั้ง พ.ศ. 2538 และ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทีม่ีสิทธิไดรั้บเบ้ียประชมุเป็นรายเดือน  และ
อตัราเบ้ียประชุมเป็นรายเดอืนและเป็นรายครั้งสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2553 มาปรับปรุงและใชกํ้าหนดเบ้ียประชมุของคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์  และคณะอนุกรรมการ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์  ซึ่งกรมบัญชกีลางเห็นชอบด้วยกับอตัราเบี้ยประชมุของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ           
ดังกล่าวแล้ว   
   สาระสําคัญของร่างระเบียบ  

1. กําหนดอัตราการรับเบ้ียประชุมเป็นรายเดอืนของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ คณะ 
กรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เปรียบเทียบกับอัตราที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบัน  
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ร่างระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยประโยชน์ตอบ
แทนสําหรับประธานกรรมการและกรรมการธุรกิจนํา

เที่ยวและมัคคเุทศก ์พ.ศ. 2536 

ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยเบี้ยประชุมและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  ของประธานกรรมการ กรรมการ 

และอนกุรรมการ คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก ์พ.ศ. .... 

- ประธานกรรมการ         3,750             บาท   
- รองประธานกรรมการ    3,375             บาท  
- กรรมการ                   3,000             บาท 
(ข้อ 3 และข้อ 4) 

- ประธานกรรมการ         6,250             บาท   
- รองประธานกรรมการ    5,625             บาท  
- กรรมการ                   5,000             บาท 
(ร่างข้อ7) 

  2. กําหนดอตัราการรับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้งของประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ
คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เปรียบเทียบกับอัตราที่ใชอ้ยูใ่นปัจจุบัน   

ข้อบังคบัการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเบี้ย
กรรมการของคณะอนกุรรมการที่คณะกรรมการธุรกิจนาํ

เที่ยวและมัคคเุทศกแ์ต่งต้ัง พ.ศ. 2538 

ร่างระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยเบี้ยประชุมและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  ของประธานกรรมการ กรรมการ 
และอนกุรรมการ คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก ์พ.ศ. .... 

- ประธานอนุกรรมการ      1,875           บาท  
- รองประธานอนุกรรมการ 1,687.50       บาท  
- อนุกรรมการ                1,500           บาท 
(ข้อ 3)  

- ประธานอนุกรรมการ       1,000         บาท  
- รองประธานอนุกรรมการ     900         บาท  
- อนุกรรมการ                    800         บาท 
(ร่างข้อ 5)  

    3. กําหนดให้กรณีที่กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยตําแหน่งไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้  แต่ได้
มอบหมายให้ผูอ้ื่นเข้าร่วมประชมุแทนโดยทาํเป็นหนังสือ  หรือมหีลักฐานการมอบหมาย  ให้ถือว่าผู้ไดรั้บมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการ  หรืออนุกรรมการแทนผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน ๆ และมีสิทธิได้รับเบ้ียประชมุในอัตราเดียวกับกรรมการ  หรือ
อนุกรรมการ (ร่างข้อ 7)   
  4. กําหนดให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศก์  ไดร้ับประโยชน์ตอบแทนอืน่เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก์  โดยให้นําพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  และระเบียบกระทรวงการคลัง  ซึ่งออกตามความ
ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และกําหนดให้กรรมการท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไดร้ับ
สิทธิในอัตราเดยีวกับข้าราชการพลเรือนตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และใหอ้นุกรรมการท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ไดรั้บสทิธิในอตัราเดียวกับข้าราชการพลเรือนตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับตน้ สําหรับประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ รองประธานอนกุรรมการ และอนุกรรมการทีเ่ป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
ได้รับตามสิทธขิองตนที่มีสทิธิได้รับจากทางราชการ (ร่างข้อ 8)  
 

เศรษฐกิจ 
 

8. เร่ือง  รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการใน          
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง –บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังน้ี  
  1.  เห็นชอบในหลักการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลําโพง – บางแค และช่วง 
เตาปูน – ท่าพระ ในรูปแบบ PPP Gross Cost  ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยภาครัฐลงทุนค่างานโยธาท้ังหมด และเอกชน
ลงทุนค่างานระบบไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทั้งบริหารการเดินรถและซ่อมบํารุงตามมาตรฐานการให้บริการที่กําหนดไว้ใน
เง่ือนไขของสัญญา โดยรัฐเป็นผู้จัดเก็บรายได้ค่าโดยสารและรายได้เชิงพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างงานโยธาและรถไฟฟ้า
ท้ังหมด และรัฐจะจ่ายคืนเอกชนในลักษณะค่าจ้างบริหารการเดินรถและซ่อมบํารุง โดยให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟฟ้าขนส่ง
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มวลชนแห่งประเทศไทย ดําเนินการตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัดต่อไป 
 2.  เห็นชอบการปรับเพ่ิมกรอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานระบบรถไฟฟ้าจํานวน 448  ล้านบาท 
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพ่ือให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สามารถตรวจสอบความปลอดภัย (Proof of 
Safety) ของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล และตัวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนก่อนเปิดให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ให้
กระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของกรอบวงเงินดังกล่าวในรายละเอียดก่อนที่การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทยจะดําเนินการต่อไป 
 3.  มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรับความเห็นของ           
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปดําเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป 
 4.  มอบหมายให้กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของวงเงินลงทุน
ในรายละเอียดในส่วนของโครงการลงทุนที่ใช้เงินกู้ในการดําเนินการ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลัง พิจารณาแนวทางการ
เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการดําเนินการดังกล่าวต่อไป    
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานว่า  กระทรวงคมนาคม ได้เสนอ
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2535 โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินช่วงหัวลําโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ และการปรับเพ่ิมกรอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษา
บริหารและควบคุมงานระบบรถไฟฟ้าจํานวน 448 ล้านบาท  เพ่ือให้  สศช. พิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรี  โดยผลการศึกษาของ 
รฟม. เสนอให้รัฐควรเลือกรูปแบบการดําเนินโครงการที่เหมาะสมที่สุด คือ รูปแบบ PPP Gross Cost  คือรัฐลงทุนค่างานโยธา
ท้ังหมด และให้เอกชนลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า โดยรัฐจะจ่ายคืนเอกชนในลักษณะค่าจ้างการบริหารการเดิน
รถและซ่อมบํารุง ซึ่งทําให้รัฐมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการกําหนดนโยบายการบริหารโครงการทั้งหมด  
 สาระสาํคัญของโครงการ 
 1.  ลักษณะทางกายภาพของโครงการ 
  (1)  แนวเส้นทาง  มีระยะทางรวม 27 กิโลเมตร เป็นเส้นทางต่อขยายจากรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิม          
รัชมงคลที่บริเวณสถานีหัวลําโพงและสถานีเตาปูน  ซึ่งจะทําให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินเป็นระบบรถไฟฟ้าวงแหวนรอบเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่  
   -  ช่วงหัวลําโพง – บางแค ระยะทาง 14 กม. แนวเส้นทางเป็นทางใต้ดินเร่ิมต้นจากสถานีหัวลําโพง  
(เชื่อมต่อกับสายเฉลิมรัชมงคล) ไปตามถนนเจริญกรุง ผ่านสถานีวัดมังกร สถานีวังบูรพา และเลี้ยวซ้ายผ่านถนนมหาไชย สถานี
สนามไชย ลอดแม่นํ้าเจ้าพระยาที่บริเวณปากคลองตลาดแล้วลอดคลองบางกอกใหญ่ ผ่านถนนอรุณอัมรินทร์ ถนนอิสรภาพ ไป
สิ้นสุดที่สถานีอิสรภาพและเริ่มยกระดับผ่านสถานีท่าพระไปตามถนนเพชรเกษม ผ่านสถานีบางไผ่ สถานีบางหว้า สถานีภาษีเจริญ 
และสถานีบางแคที่บริเวณแยกถนนเพชรเกษมตัดกับถนนวงแหวนรอบนอก ช่วงบางแค 
   -  ช่วงบางซื่อ  – ท่าพระ ระยะทาง 13 กม. เป็นทางยกระดับท้ังหมด แนวเส้นทางเริ่มต้นจากสถานี
เตาปูนท่ีเป็นสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ – บางใหญ่ ผ่านแยกบางโพและสถานีบางโพข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยา 
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ ผ่านสถานีบางอ้อท่ีย่านบางอ้อ สถานีบางพลัดที่ย่านบางพลัด สถานีสิรินทรที่แยกบางพลัด สถานี
บาง ย่ี ขันที่ ย่ านบาง ย่ีขัน   สถานีบรมราชชนนีที่ แยกบรมราชชนนี  สถานีบาง ขุนนนท์ที่ ย่ านบางกอกน้อย  สถานี 
แยกไฟฉายที่บริเวณแยกไฟฉาย สถานีจรัญสนิทวงศ์ 13 และส้ินสุดที่บริเวณแยกท่าพระ 
  (2) สถานี จํานวน 21สถานี โดยมีสถานีร่วม 3 สถานี (สถานีหัวลําโพง เตาปูน และท่าพระ) 
  (3)  อาคารจอดแล้วจร จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ สถานีหลักสอง 
  (4) ศูนย์ซ่อมบํารุง (Depot)  และศูนย์ควบคุมการเดินรถ (OCC)  1 แห่ง ที่บริเวณเพชรเกษม 48   
 2.  ปริมาณผู้โดยสารของโครงการ 

หน่วย  คน/วัน 

ปี พ.ศ.  
เส้นทาง 

2555 2565 2575 2585 

ค่าโดยสาร 10+ 1.8 บาท/สถาน ี บางซ่ือ – ทา่พระ 255,767 265,557 302,692 327,958 
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ปี พ.ศ.  
เส้นทาง 

2555 2565 2575 2585 

(ไม่มีค่าเปล่ียนถ่ายระบบ) หัวลําโพง - บางแค 207,275 306,107 332,918 346,672 
รวม  463,042 571,664 635,610 674,630 

บางซ่ือ – ทา่พระ 205,686 214,584 248,033 271,756 ค่าโดยสาร 10 + 1.8 บาท/สถาน ี
(มีค่าเปล่ียนถ่ายระบบ) หัวลําโพง - บางแค 148,581 178,458 208,447 230,262 

รวม  354,267 393,042 456,480 502,018 
ท่ีมา  รฟม. 
 3.  แผนดําเนินงาน คาดว่าจะสามารถคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการได้ในเดือน พ.ย. 2554  และ
สามารถเปิดให้บริการส่วนยกระดับในเดือน ก.พ. 2559 ส่วนสถานีใต้ดินในเดือน ธ.ค. 2559  
 4.  วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 83,123 ล้านบาท ประกอบด้วยการลงทุนของภาครัฐ (ค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน  
งานโยธา และค่างานที่ปรึกษาระหว่างก่อสร้าง) ประมาณ 60,982 ล้านบาท  การลงทุนของเอกชนที่เข้าร่วมลงทุน (ระบบไฟฟ้าและ
รถไฟฟ้า) ประมาณ 22,141  ล้านบาท   
 
9.  เรื่อง  ขออนุมัติขยายวงเงินและกู้เงินสําหรับค่าจัดกรรมสิทธิ์ ท่ีดินโครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสด์ิ  ของ          
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย   
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายวงเงินและกู้เงินสําหรับค่าจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินโครงการ
ทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ จํานวน 1,500 ล้านบาท  โดยให้เบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง  และให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาแหล่งเงินกู้ วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงินท่ีเหมาะสม  ตลอดจนเป็นผู้คํ้าประกันเงินกู้  และให้
สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือชําระคืนเงินต้น ดอกเบ้ีย ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ           
ท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป    
 
10. เรื่อง  แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเสนอ ดังน้ี  
  1. แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ  
   - การจัดตั้งโรงงานนําร่อง (pilot plants) ที่สามารถดําเนินการผลิตภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2554 – 2556)  
   - การดําเนินการตามแผนที่ นําทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ระยะที่ 2           
(พ.ศ. 2554 - 2558) ซึ่งปรับจากแผนที่นําทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (พ.ศ. 2551 - 2555)  เพ่ือให้
สามารถรองรับการลงทุนเชิงพาณิชย์ภายในปี 2558  
   - มาตรการเสริม 5 ด้าน  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุน เชิงพาณิชย์ ภายในปี 2558  
สําหรับงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแผนที่นําทางแห่งชาติฯ  ให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณในรายละเอียดต่อไป    
  2. มอบหมายหน่วยงานที่กําหนดไว้ตามแผนที่นําทางแห่งชาติฯ ดําเนินการทําความตกลงในรายละเอียดกับ          
สํานักงบประมาณ และดําเนินการให้เกิดผลทางปฏิบัติต่อไป  
  3. มอบหมายสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานภาคเอกชน
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการแปลงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยไปสู่การ
ปฏิบัติและสรุปผลรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ  
ท้ังน้ี ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี ไปประกอบการพิจารณาด้วย และให้ดําเนินการตามข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) รายงานว่า ได้ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําแนวทางการส่งเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศ  และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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(กรอ.วท.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 โดยให้ปรับแผนที่นําทางแห่งชาติฯ ระยะที่ 2 เป็นช่วงปี 2554 - 2558 
พร้อมจัดทํามาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโครงการต้นแบบอย่างเป็น
รูปธรรมภายในปี 2556 และการลงทุนเชิงพาณิชย์ภายในปี 2558 สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
   1. แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย  
    1.1 จัดตั้งโรงงานนําร่อง (pilot plants) ขนาดกําลังผลิต 1,000 - 10,000 ตัน/ปี  ให้สามารถดําเนินการ
ผลิตได้ภายใน 3 ปี (2554 - 2556) โดยเห็นควรให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณจํานวน 300 ล้านบาท  ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะ  
รัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้เดิม 1,800 ล้านบาท  เพ่ือร่วมลงทุนในสัดส่วนเอกชนร้อยละ 70 และภาครัฐร้อยละ 30 (งบประมาณเอกชน
สนับสนุนโครงการนําร่อง 3 ปี เป็นเงิน 1,700 ล้านบาท)  
   1.2 เร่งดําเนินการตามแผนที่นําทางแห่งชาติฯ ควบคู่กันไปเพ่ือให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์ในระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2554 - 2558) โดยมีโครงการต่าง ๆ ที่ดําเนินการรวม 20 โครงการ  และดําเนินการโดยภาครัฐและเอกชนรวม 33 หน่วยงาน 
(งบประมาณเอกชนเพื่อการลงทุนเชิงพาณิชย์ เป็นเงินรวม 10,000 ล้านบาท  และงบประมาณภาครัฐรวม 600 ล้านบาท)  
   1.3 ดําเนินมาตรการเสริมเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) 
ประกอบด้วย 1) มาตรการด้านความพร้อมของวัตถุดิบชีวมวล 2) มาตรการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา  3) มาตรการด้านการ
จัดทํามาตรฐานพลาสติกชีวภาพในระดับสากล 4) มาตรการสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนและการประกอบธุรกิจ 5) มาตรการด้าน
การส่งเสริมตลาดและจัดการสิ่งแวดล้อม   
  2. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
   2.1 ด้านเศรษฐกิจ : เกิดการพัฒนาธุรกิจการผลิตสารตั้งต้น (bioplastic momomer) ข้ึนในปัจจุบัน  
เกิดการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตเรซิ่นพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแล็กติกแอซิด (PLA) ในปี 2556 และในระดับ
อุตสาหกรรม (commercial scale) ด้วยกําลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี ในปี 2558 ซึ่งจะมีมูลค่าการลงทุน 10,000 ล้านบาท  
ตลอดจนเกิดโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ  ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพและธุรกิจเก่ียวข้อง
ประมาณ 200,000 คน  สร้างรายได้ให้ภาครัฐ 6,260 ล้านบาท  
   2.2 ด้านสังคม :  ประชาชนใน 4 กลุ่มหลัก จะได้รับประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ กลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและมันสําปะหลัง กลุ่มผู้ผลิตนํ้าตาลและแป้งมันสําปะหลัง กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก  และกลุ่มนักศึกษาและ
นักวิจัย  
    2.3 ด้านเทคโนโลยี : การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ของการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยไทย  เพ่ือสร้าง
เทคโนโลยีด้านพลาสติกชีวภาพของประเทศให้มีความก้าวหน้าได้ในระดับนานาชาติ  และเกิดทรัพย์สินทางปัญญาจากการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เกิดจากโรงงานนําร่องในรูปของสิทธิบัตร  
   2.4 ด้านสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และการจัดการแก้ไข
ปัญหาขยะอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
11. เรื่อง  การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี   
   1. รับทราบวงเงินเหลือจ่ายภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 จํานวน 5,078.21 ล้านบาท  
   2. อนุมัติให้ดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่หน่วยงานพิจารณาทบทวนตามมติคณะ           
รัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2553 ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และอนุมัติการจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายตามพระราช
กําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 1,554.67 ล้านบาท  
สําหรับโครงการกลุ่มที่ 1 และ 2  ส่วนโครงการกลุ่มที่ 3 (โครงการที่ยืนยันโครงการเดิม  แต่ไม่เสนอการปรับแผนงบประมาณปี 
2554)  อนุมัติโครงการและจัดสรรเงินเหลือจ่ายตามผลการพิจารณาทบทวนของหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานดําเนินการได้  ท้ังน้ี           
ให้หน่วยงานตรวจสอบความพร้อมและความจําเป็นเร่งด่วนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงด้วย  ส่วนโครงการในกลุ่มที่ 4  มอบหมายให้
คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการปรับแผนการดําเนินโครงการเพ่ือนําไป
ฟ้ืนฟูแก้ไขปัญหานํ้าท่วม  โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายดังกล่าวส่งข้อมูลให้สํานักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอ
จัดสรรเงิน  ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554  
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  3. อนุมัติให้ดําเนินโครงการใหม่เพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานในสาขาต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ
อุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555 และอนุมัติการจัดสรรวงเงิน
เหลือจ่ายตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 
2,619.68 ล้านบาท  โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายดังกล่าวส่งข้อมูลให้สํานักงบประมาณพิจารณาเพ่ือขอจัดสรรเงิน  
ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 สําหรับโครงการของสํานักงาน           
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วงเงิน 138 ล้านบาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวงเงิน 562 ล้านบาท และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 378 ล้านบาท  ให้หน่วยงานจัดส่งรายละเอียดโครงการให้สํานักงบประมาณพิจารณา           
นําเสนอคณะกรรมการฯ เห็นชอบก่อน  
  4. อนุมัติให้ดําเนินโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และอนุมัติการจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ
ฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ให้แก่โครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา วงเงิน 161.66 ล้านบาท  โดยให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยดําเนินการ และส่งข้อมูลให้สํานัก           
งบประมาณพิจารณาเพ่ือขอจัดสรรเงิน  ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 31 มกราคม 
2554 ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหอประชุมเอนกประสงค์ในอนาคต ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลหอประชุมเอนกประสงค์
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบํารุงรักษาดังกล่าว  
  5. อนุมัติการขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรเงินและการพิจารณาของสํานักงบประมาณ  ทั้งน้ี  หาก       
หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดําเนินการโครงการได้ทัน  ให้ยกเลิกวงเงินที่จัดสรรให้โครงการและนํามารวมเป็นวงเงินเหลือ
จ่ายต่อไป  
  6. อนุมัติการขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาตามที่หน่วยงานเสนอ โดยในส่วนของโครงการ/รายการท่ี
หน่วยงานขอขยายระยะเวลาการลงนามถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 น้ัน เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการลงนามเป็นภายในวันที่ 14 
มกราคม 2554  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี  หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดําเนินโครงการได้           
ทัน          ให้ยกเลิกวงเงินที่จัดสรรให้โครงการและนํามารวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายต่อไป  
  7. รับทราบการยกเลิกโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยพลังงานทดแทน  วงเงิน 56.50 ล้านบาท และโครงการพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ วงเงิน 105.68 ล้านบาท  ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์    
พลังงาน  กระทรวงพลังงาน  
  8. อนุมัติเป็นหลักการให้กระทรวงการคลังสามารถดําเนินการลงนามในสัญญาเงินกู้ล่วงหน้าก่อนสํานักงบประมาณ
จัดสรรเงิน  สําหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรวงเงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ภายในวงเงิน 12,101.33 ล้านบาท  โดยกระทรวงการคลังต้องลงนามในสัญญา
เงินกู้สําหรับโครงการดังกล่าวได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม  2553 ทั้งน้ี สําหรับรายการที่สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรก่อนวันที่ 
31 ธันวาคม 2553 ให้กระทรวงการคลังกู้เงินภายในวงเงินท่ีสํานักงบประมาณอนุมัติจัดสรรแล้ว  และอนุมัติให้ยกเลิกวงเงินเหลือ
จ่าย    คงเหลือ จํานวน 1,020.35 ล้านบาท   
   9. อนุมัติและรับทราบการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดย
ให้หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สํานักงบประมาณพิจารณาเพ่ือขอจัดสรรเงิน  ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้
แล้วเสร็จภายใน 15 วันทําการ  หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการ  และสํานักงบประมาณ
จะดําเนินการอนุมัติภายใน 15 วันทําการ  โดยหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว  หน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 
วันทําการ   
 
12. เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ กรณีการยกเวน้ภาษีเงินได้สําหรบัเงินปันผล 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการควบรวมกิจการ กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินปันผล 
และอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการตอ่ไปได้  
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  ข้อเท็จจรงิ 
  กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอว่า 
  1. ประเด็นปัญหาจากการควบรวมกิจการและโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันส่งผลให้บรษิทัจํากัดใหม่หรอืบริษัทจํากัด
ผู้รับโอนไม่ได้รบัสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สําหรบัเงินปันผล ตามมาตรา 65 ทวิ (10) แห่งประมวลรษัฎากร ใน 2 กรณี คือ 
   1.1 กรณีบริษทัจํากัดเดิมถือหุ้นบริษัทจํากัดผูอ้ื่นผูจ่้ายเงินปันผลเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดอืน ก่อนวันที่
มีเงินได้จากเงินปันผล และได้มีการควบกิจการเป็นบริษัทใหม่ หรือได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทผูร้ับโอน 
   1.2 กรณีบริษทัจํากัดเดิมถือหุ้นบริษัทจํากัดผูอ้ื่นผูจ่้ายเงินปันผลเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดอืน นับแต่ 
วันที่มีเงินได้จากเงินปันผล และได้มีการควบกิจการเป็นบริษัทใหม่ หรือได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทผู้รับโอน 
  2. เพ่ือแก้ไขปัญหาตามข้อ 1 ควรกําหนดมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการควบรวมกิจการ กรณีการยกเว้นภาษีเงิน
ได้สําหรับเงินปันผล โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
  3. การดําเนินการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการควบรวมกิจการหรือโอนกิจการทั้งหมดให้             
แก่กัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกิจการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย และช่วยให้การจัดเก็บภาษีจากเงินปันผล
เป็นมาตรฐานเดียวกันกับกรณีที่ไม่ได้มีการควบรวมกิจการหรือโอนกิจการท้ังหมด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการดําเนินกิจการตอ่เน่ือง 
ตลอดจนจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบับริษัท และทําให้ฐานภาษีของรัฐบาลเพ่ิมขึ้นในระยะยาว 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินปันผลที่ได้จากบริษัททีต่ั้งข้ึนตามกฎหมายไทยหรือเงินส่วนแบ่งกําไรท่ีได้จาก              
กองทุนรวมที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ 
   1. บริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัดใหม่อันไดค้วบเข้ากันหรือเป็นผู้รับโอนจากการโอนกิจการทั้งหมด
ให้แก่กัน เป็นจํานวนก่ึงหน่ึงของเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกําไรที่ได้รับ 
   2. บริษัทตามข้อ 1 ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนหรือเป็นบริษทัที่ถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลเป็นจํานวน             
ไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบห้าของหุ้นทั้งหมดทีม่ีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทผูจ่้ายเงินปันผลไม่ได้ถอืหุ้นในบริษัทน้ันไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดยทางออ้มเป็นจํานวนเท่ากับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกําไรที่ได้รับ 
   ทั้งน้ี บริษัทตามข้อ 1 และ 2 ได้ถือหุ้นหรือหน่วยลงทุนทีก่่อให้เกิดเงินปันผลหรือเงินสว่นแบ่งกําไรไม่น้อย
กว่าสามเดือนนับแต่วันที่ไดหุ้้นหรือหน่วยลงทุนน้ันมาจนถึงวันท่ีมีเงินได้ดังกล่าว และยังคงถือหุ้นหรอืหน่วยลงทุนน้ันตอ่ไปอีกไมน้่อย
กว่าสามเดือนนับแต่วันที่มีเงินได้โดยให้นับระยะเวลาระหว่างที่บริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัดเดมิอันได้ควบเข้ากันหรือเป็นผู้
โอนกิจการทีต่อ้งจดทะเบียนเลิกได้ถือหุ้นหรือหน่วยลงทุนน้ันรวมด้วย (ร่างมาตรา 3 เพ่ิมเติมมาตรา 5 เตวีสติ)  
 
13. เรื่อง การกู้เงนิของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในปีงบประมาณ 2554 จํานวน 18,000 ล้านบาท 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิ และเหน็ชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมตัิให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์กู้เงินในประเทศในปีงบประมาณ 2554 จํานวน 18,000 ล้านบาท              
ประกอบด้วย การกู้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 11,000 ล้านบาท และการกู้เงินเพ่ือทดแทนพันธบัตรเดิมที่ครบกําหนด 
จํานวน 7,000 ล้านบาท 
  2. อนุมตัิให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน 
และการค้ําประกันในแต่ละคร้ังได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น 
  3. เห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีแผนงานและแนวทางในการบริหารจัดการ NPL อย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งมีมาตรการในการพิจารณาอนุมตัิสนิเชื่อท่ีเข้มงวดอย่างระมดัระวัง เพ่ือเป็นการป้องกันความเส่ียงที่อาจกอ่ให้เกิดปัญหา NPL 
ในอนาคตด้วย  นอกจากนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรศึกษาแนวทางการลดการพ่ึงพาการค้ําประกันพันธบัตรของกระทรวง               
การคลัง โดยการพิจารณาหาทางเลือกอื่นในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน เชน่ การทํา Securitization สินเชื่อ
ท่ีอยู่อาศัยในระยะยาวที่เหมาะสมด้วย  
ท้ังน้ี ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
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14. เรื่อง แนวทางการดําเนินการโฉนดชุมชน 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบการแตง่ตั้งคณะทํางานพิเศษเพ่ือพิจารณาอนุมตัิใหใ้ช้พ้ืนทีใ่นการจัดทําเป็นโฉนดชมุชนให้
เป็นที่ยุติในระดับกระทรวงและกรุงเทพมหานครเพ่ือรับผดิชอบในการจดัใหม้ีโฉนดชมุชนตอ่ไป ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) ประธานกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหม้ีโฉนดชุมชนเสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) ประธานกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหม้โีฉนด
ชุมชน รายงานว่า  

1. ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหม้ีโฉนดชุมชน ครั้งที ่4/2553 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ได ้
ติดตามผลการดําเนินการในการพิจารณาการอนุญาตให้ใชพ้ื้นที่เพ่ือจัดทําเป็นโฉนดชมุชนของกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
รวม 35 ชุมชน ประกอบด้วย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จํานวน 17 ชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) จํานวน 9 ชุมชน กระทรวงการคลัง (กค.) จํานวน 3 ชุมชน กระทรวงคมนาคม (คค.) จํานวน 1 ชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
(มท.) จํานวน 14 ชุมชน และ กทม. จํานวน 4 ชุมชน และพิจารณาเห็นว่าปัจจุบันผลการดําเนินการของกระทรวงและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องข้างตน้ ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก โดยคาดว่าปัจจุบันจะสามารถจัดทําเป็นโฉนดชุมชนได้เพียง 1-2 ชุมชนเท่าน้ัน 
  2. คณะกรรมการประสานงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การดําเนินการในการจัดทําโฉนดชุมชนสามารถ 
ดําเนินการได้รวดเร็วและเป็นไปตามเป้าหมายของชุมชนทีกํ่าหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้กระทรวง 5 กระทรวงดังกล่าวข้างต้น (กษ. 
กค. คค. ทส. มท.) และ กทม. พิจารณาแต่งตั้งคณะทํางานพิเศษข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือพิจารณาอนุมตัิให้ใช้พ้ืนทีใ่นการจัดทําเป็นโฉนด
ชุมชนให้เป็นทียุ่ติในระดับกระทรวงและกรุงเทพมหานคร   เพ่ือรับผดิชอบในการจัดให้มีโฉนดชมุชนตอ่ไป 
  3. เน่ืองจากการจัดให้มโีฉนดชุมชนเป็นการดําเนินการตามนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรของคณะ 
รัฐมนตรีทีแ่ถลงไว้ต่อรัฐสภาว่า รัฐบาลจะเรง่รัดการให้สทิธิชุมชนที่ทํากินอยู่ในที่ดินของรัฐท่ีไม่มีสภาพป่าแล้วในรูปของโฉนดชมุชน 
ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการเร่งรัดดําเนินงานนโยบายรัฐบาลในเรื่องน้ีจากหน่วยงานของรัฐท่ีทําหน้าที่รับผดิชอบดูแลทีด่นิดังกล่าว ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553  
 
15. เรื่อง ขอยกเลกิโครงการเข้าซื้อกิจการ CDMA ในสว่นกลาง โดยการเข้าซื้อทรพัย์สนิ และรับทราบแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจโทรศพัทเ์คลื่อนทีรู่ปแบบใหม่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิ และรับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมตัิให้ยกเลิกมตคิณะรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี 7 เมษายน 2553  เพ่ือใหใ้ห้บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) (บมจ.กทส โทรคมนาคม) ยกเลิกโครงการเข้าซือ้กิจการ CDMA ในส่วนกลาง โดยการเข้าซือ้ทรัพยส์ิน   
  2. รับทราบแนวทางการดําเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลือ่นที่ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  และให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบรษิทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่           
ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องตอ่ไป  โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องด้วย   
 
16.  เร่ือง  ขอรับการสนับสนนุงบประมาณการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 551,700,000 บาท  โดยเบิกจ่ายใน           
งบรายจ่ายอื่น เพ่ือเป็นเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเฉพาะบุคคลที่มีการตรวจสอบความถูกต้องตาม 
หลักเกณฑ์แล้ว จํานวน 2,452 คน  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน           
ราชอาณาจักรเร่งรัดตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายชื่อดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ และขอทําความตกลงในรายละเอียดกับ           
สํานักงบประมาณต่อไป โดยอนุมัติให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  
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17. เรื่อง กําหนดให้มาตรการภาษีเพื่อสนบัสนนุการปรบัปรุงโครงสรา้งองค์กรเปน็มาตรการถาวร 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกําหนดให้มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเป็นมาตรการถาวร และ
อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญ 
  ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจํากัดหรือ
บริษัทจํากัดท่ีเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน สําหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับหรือการกระทําตราสารที่เกิดข้ึนหรือเน่ืองมาจากการที่      
ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด  
  ท้ังน้ี บริษัทในเครือเดียวกันให้หมายถึง บริษัทในเครือเดียวกันตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร และ           
หมายความรวมถึงบริษัทผู้โอนกิจการถือหุ้นในบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการอีกทอดหนึ่งต่อเน่ืองกัน โดยการถือหุ้นของ
บริษัทดังกล่าวมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกหุ้นน้ัน โดยความเป็นบริษัทใน      
เครือเดียวกันจะต้องเป็นอยู่ต่อไปไม่น้อยกว่าหกเดือน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน  
 
18. เรื่อง การขยายระยะเวลาการให้สิทธปิระโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ในการปรบัปรุงโครงสร้างหน้ี และ 

1. อนุมตัิหลักการ 
1.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)       

พ.ศ. ....  และ  1.2  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชี      
ลูกหน้ี   
  2. เห็นชอบในหลักการ 

2.1 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ      
นิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และ
2.2 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตาม
ประมวลว่าด้วยอาคารชุด สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด รวม 4 ฉบับ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญ 
  ใหส้ิทธิประโยชน์ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ดังน้ี 
  1.  ด้านภาษีอากร 
   (1) ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหน้ีของสถาบันการเงิน สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหน้ีของสถาบันการเงิน  
   (2) ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหน้ีของสถาบันการเงิน
และสถาบันการเงิน สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้าหรือบรกิารให้บริการ  และสําหรับการกระทําตราสาร
อันเน่ืองมาจากปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
   (3) ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลกูหน้ีของเจ้าหน้ีอื่น  สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหน้ีของเจ้าหน้ีอื่น 
   (4) ยกเว้นภาษีเงินได้  ภาษมีูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ให้แก่ลูกหน้ีของเจ้าหน้ีอืน่และ
เจ้าหน้ีอื่น  สําหรับเงินได้ท่ีไดรั้บจากการโอนทรัพย์สิน  การขายสินค้าหรือการให้บริการ และสําหรับการกระทําตราสารอันเน่ือง          
มาจากการปรับปรุงโครงสร้างน้ี 
   (5) ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์   ให้แก่ลูกหน้ีของสถาบันการเงิน สําหรับเงินได้
ท่ีรับจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ลูกหน้ีของสถาบันการเงินนํามาจํานองเป็นประกันหน้ีของสถาบันการเงินให้แก่ผูอ้ืน่ซึ่งมิใช่เจ้าหน้ี
ท่ีเป็นสถาบันการเงิน และสําหรับการกระทําตราสารอันเน่ืองจากจากโอนอสังหาริมทรพัย์ดังกล่าว โดยลูกหน้ีของสถาบันการเงิน
ตอ้งนําเงินได้น้ันไปชําระหน้ีแก่เจ้าหน้ีที่เป็นสถาบันการเงิน 
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  2.   ด้านค่าธรรมเนียมการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย ์
        ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจํานอง
อสังหาริมทรัพย์  ตามประมวลกฎหมายที่ดนิและตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด รอ้ยละ 0.01 ในส่วนท่ีเก่ียวกับการปรับปรุง              
โครงสร้างหน้ี ในกรณีดังตอ่ไปน้ี  
   (1) กรณีลูกหน้ีของสถาบันการเงินโอนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือชําระหน้ีให้แก่สถาบันการเงิน หรือลูกหน้ีของ
เจ้าหน้ีอื่นโอนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือชําระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีอืน่  
   (2) กรณีสถาบันการเงินหรือเจ้าหน้ีโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับโอนมาตาม (1) ให้แก่ลูกหน้ีของสถาบัน
การเงินหรือลกูหน้ีของเจ้าหน้ีอื่น 
   (3) กรณีการจํานองอสังหารมิทรัพย์ ระหวา่งลูกหน้ีของสถาบันการเงินกับเจ้าหน้ีที่เป็นสถาบันการเงิน 
หรือระหว่างลกูหน้ีของเจ้าหน้ีอื่นกับเจ้าหน้ีอื่น ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนจํานองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นหลักประกันอยู่เดมิ  หรอื
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งนํามาเป็นหลักประกันใหม่   
   (4) กรณีลูกหน้ีของสถาบันการเงินโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ลูกหน้ีของสถาบันการเงินนํามาจํานองเป็น
ประกันหน้ีของสถาบันการเงินให้แก่ผู้อื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้ีที่เป็นสถาบันการเงิน  เพ่ือนําเงินที่ได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์น้ันไปชําระ
หน้ีแก่เจ้าหน้ีทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 
   ทั้งน้ี ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ตาม (4) 
สําหรับเงินที่นําไปชําระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีเป็นสถาบันการเงิน และให้เรียกเก็บตามอัตราปกติสําหรับราคาประเมินทนุทรัพย์ส่วนที่เกิน
จํานวนเงินที่นําไปชําระหน้ีดงักล่าว 
  3. ขอบเขตของหน้ีที่จะได้รบัสิทธิประโยชน ์
      หน้ีที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ ฯ ข้างต้นเป็นหน้ีที่ถูกจัดชัน้เป็นหน้ีที่ไม่กอ่ให้เกิดรายไดต้ามหลักเกณฑ์การจัดชั้น
และการกันเงินสํารองของสถาบันการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด  และให้รวมถงึหน้ีที่ถูกจัดชัน้เป็นสินทรัพย์             
จัดชั้นสงสับจะสูญที่กันสํารองครบร้อยละ 100 และตดัออกจากบัญชแีลว้ แต่ยังไม่ได้บันทึกกลับเข้ามาในบัญช ี และไดด้ําเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามแนวนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ทั้งน้ี  ไม่ว่าบัญชีลูกหน้ี
จะได้รับการจัดชั้นดังกล่าวก่อนปี  พ.ศ. 2554 หรือภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
  4. ระยะเวลาการใหส้ิทธปิระโยชน ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแตวั่นที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
 
19.  เร่ือง  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผูย้ากจน  
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบตามทีค่ณะกรรมการช่วยเหลอืเกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) โดยสํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ กชก. รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและ
ผู้ยากจน ในช่วง 6 เดอืนหลังของปีงบประมาณ 2553 (เมษายน 2553 – กันยายน 2553) สรุปไดด้ังน้ี  
  1. การอนุมัติเงินกู ้ 
    1.1 การอนุมตัเิงินกู้ในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2553 (เมษายน  2553 – กันยายน 2553) 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2552  

ผลการอนุมตัิชว่ง 6 เดอืนหลงัของปีงบประมาณ 2553 ผลการอนุมตัิชว่ง 6 เดอืนหลงัของปีงบประมาณ 2552 
จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนที่ดิน (ไร่) จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนที่ดิน (ไร่) 

685 190,935,984 5,331-0-09.9 578 169,703,147 5,783-2-28.0 
    1.2 ผลเปรียบเทียบการดําเนินการอนุมตัิเงินกู้ในช่วง 6 เดอืนหลังของปีงบประมาณ 2553 และ               
ปีงบประมาณ 2552 ปรากฏว่าผลการอนุมตัิเงินกู้ในปีงบประมาณ 2553 จํานวนรายในการอนุมตัิเงินกู้เพ่ิมข้ึนจํานวน 107 ราย  คิด
เป็นร้อยละ 18.51 และจํานวนเงินที่อนุมตัิเพ่ิมขึ้นจํานวน 21.23 ล้านบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 12.51 ของผลการอนมุัตใินปีงบประมาณ 
2552 เน่ืองจากมีการแก้ไขระเบียบการใหค้วามช่วยเหลอืเกษตรกรและผู้ยากจนให้กว้างขวางมากย่ิงข้ึน ได้แก่ การขยายเจ้าหน้ี จาก
เดิมเจ้าหน้ีท่ีเป็นบุคคลทั่วไป  นิติบุคคลท่ีคณะกรรมการกําหนด  และธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญตัิว่าด้วยธนาคารพาณิชย์  
ขยายเป็นเจ้าหน้ีท่ีเป็นบุคคลทั่วไป  นิติบุคคลท่ีคณะกรรมการกําหนด  ธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธนาคารพาณิชย์  
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  ทั้งน้ี รวมถึงเจ้าหน้ีที่เป็นสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์เครดติยูเน่ียนที่เกษตรกรและผู้ยากจนกู้ยืม
ไปประกอบอาชีพด้านการเกษตร  นอกจากนี้ยังได้ขยายวงเงินท่ีให้ความช่วยเหลือจากเดิมได้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท เป็น           
ไม่เกินรายละ 2,500,000 บาท  
   1.3 การอนุมตัเิงินกู้ตั้งแต่ปี 2534 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 กองทุนหมนุเวียนฯ ไดอ้นุมัติเงินกู้จํานวน 
23,081 ราย  จํานวนเงิน 3,440,312,949.63 บาท  จํานวนที่ดินที่ขอไถ่ถอน/ซื้อคืน 239,611-0-07.1 ไร่  
  2. การรับชําระหนี้เงินกูค้ืน  
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 กองทุนหมุนเวียนฯ มียอดต้นเงินกู้คงเหลือจํานวน 1,587.05 ล้านบาท เป็น
หน้ีปกติจํานวน 1,030.40 ลา้นบาท  และหน้ีค้างชําระจํานวน 556.65 ล้านบาท   
  3. สถานะการเงินของกองทุนหมุนเวียนฯ  
   ในช่วง 6 เดอืนหลัง (เมษายน 2553 – กันยายน 2553) กองทุนฯ มีรายรับทั้งสิ้นจํานวน 109.42 ลา้น
บาท  และรายจ่ายทั้งสิ้นจํานวน 240.54 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินกู้ให้เกษตรกรท่ีไดรั้บอนุมัติจํานวน 190.94 ล้านบาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 79.38 ของรายจ่ายทั้งหมด  และเป็นค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานของ ธ.ก.ส. จํานวน 43.07 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
17.90 ของรายจ่ายทั้งหมด   
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 กองทุนหมุนเวียนฯ มียอดเงินคงเหลือรวมทั้งสิ้น 325,505,578.41 บาท  
   ปัญหาและอุปสรรค  
  1. เน่ืองจากในการประชุม กชก. ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมมีมติเพ่ิมอํานาจหน้าที่ให้
คณะอนุกรรมการ (อชก.) ส่วนจังหวัดและส่วนอําเภอ  ในเรื่องการติดตามและพัฒนาฟ้ืนฟูอาชีพลูกหน้ีกองทุนหมุนเวียนฯ รวมทั้งมี
การปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการฯ ของ อชก. ส่วนจังหวัดและส่วนอําเภอเพ่ิมเติม  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ใหม่  ยังมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนฯ           
ไม่ชัดเจน  
   2. สถานะการเงินของกองทุนหมุนเวียนฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 มียอดเงินคงเหลือจํานวน 325 ล้านบาท  
และได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 50 ล้านบาท  รวมเป็นเงินงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวนทั้งสิ้น 
375 ล้านบาท  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีการอนุมัติเงินกู้จํานวน 376 ล้านบาท  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 น่าจะมี
งบประมาณเหลือเพียงพอในการให้ความช่วยเหลือ  แต่จะไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
   แนวทางแก้ไข  
  1. จัดประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน  ตาม
ระเบียบกองทนุหมุนเวียนฯ เพ่ือใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ชดัเจนย่ิงข้ึน  
   2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเตมิจํานวนประมาณ 400 ล้านบาท   
  ขณะน้ีได้เกิดอทุกภัยในพ้ืนทีห่ลายจังหวัด  ทําให้เกษตรกรลูกหน้ีกองทนุหมุนเวียนฯ ประสบความเสียหายทางการ
เกษตรและท่ีอยู่อาศัย  ดังน้ัน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือลูกหน้ีกองทุนหมุนเวียนฯ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้
ประสานงานกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เพ่ือสํารวจความเสียหายของลูกหน้ีของกองทุนหมนุเวียนฯ  เพ่ือให้
ความช่วยเหลอืตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนผู้เป็นลูกหน้ีกองทุนหมนุเวียนฯ กรณี
ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติตอ่ไปแล้ว   
 
20. เรื่อง  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553 
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553   
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) รายงานว่าสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สํานักงาน           
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ศึกษาและจัดทํารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตั้งแต่ 
ปี 2544 ต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน โดยรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2552 และแนวโน้มปี 2553 มีสาระสําคัญ
โดยสรุปดังน้ี  
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  1.  โครงสร้างรายงานสถานการณ์วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2552 และแนวโน้ม ป ี2553 
รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบไปด้วย 4 ส่วนด้วยกัน คือ 
ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2552 และแนวโน้ม 

ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานบทบาทที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาค โดยมีตัวชี้วัดที่สําคัญ ได้แก่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การนําเข้าและส่งออก และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจ ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553 

ส่วนที่ 2 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงโครงสร้างของวิสาหกิจขาดกลางและขนาดย่อม ปี 2552 วัตถุประสงค์เพ่ือ 
รายงานโครงสร้างและเปล่ียนแปลงในประเด็นที่สําคัญ คือ จํานวนกิจการ การจ้างงาน การจัดตั้งและยกเลิกกิจการที่เป็นนิติบุคคล 
รวมถึงสถานะผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 3 ประเด็นท่ีน่าสนใจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในประเทศไทย ได้แก่ การรายงานเชิงวิเคราะห์
ข้อมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และศักยภาพและลู่ทางของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนใหม่ รวมถึงบทบาทและการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเชิงสังคมและ         
วัฒนธรรม ในประเทศไทย  

ส่วนที่ 4 มาตรการและผลการดําเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นการรายงานผลการ
ดําเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามยุทธศาสตร์แผน
แม่บทฉบับที่ 2 ปี 2550-2554 ของหน่วยงานต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้อง และสรุปมาตรการแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับวิสาหกิจ           
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

  2.  จํานวนและการจ้างงานในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ป ี2552 
จํานวนวิสาหกิจรวมทั้งประเทศในปี 2552 มีจํานวนทั้งสิ้น  2,900,759 ราย เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม จํานวน  2,896,106 ราย  สามารถจําแนกเป็นวิสาหกิจขนาดย่อม จํานวน 2,884,041 ราย วิสาหกิจขนาดกลางจํานวน 
12,065 ราย และเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ จํานวน 4,653 ราย  การจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน้ัน ในปี 2552           
มีการจ้างงานในกิจการทุกขนาดรวมทั้งสิ้น 12,405,597 คน โดยเป็นการจ้างงานในวิสาหกิจขนาดใหญ่ 2,704,243 คน และเป็นการ
จ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จํานวน 9,701,354 คน หรือร้อยละ 78.20 ของการจ้างงานรวมทั้งหมด  

  3.  ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2552 มีการหดตัวร้อยละ 2.2  ลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการ

ขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปีก่อนหน้า โดยมูลค่า GDP ในปี 2552 เท่ากับ 9,050,715.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 24,788 ล้าน
บาท สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2552 มีมูลค่า 3,417,860.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.8  
ของ GDP รวมทั้งประเทศ  โดยมูลค่า GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หดตัวลงร้อยละ 2.4 ต่อปี ชะลอลงจากร้อยละ 
2.0 ในปีก่อน 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  ในไตรมาสแรก และไตรมาสท่ีสองของปี 2553 มีมูลค่า 2,565,205 
ล้านบาท และ 2,494,376 ล้านบาท ซึ่งขยายตัวร้อยละ 12.0 และ 9.1 ตามลําดับ ส่วนสถานการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม มีทิศทางเดียวกันกับประเทศ โดยในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สอง ปี 2553 มีมูลค่า 955,703.7 ล้านบาทและ 
914,292.2 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 11.2 และ 8.1 ตามลําดับ 

  4.  การค้าระหว่างประเทศของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ในปี 2552 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกโดยรวมทั้งสิ้น 5,199,912.37  ล้านบาท หดตัวลดลงจากปี 2551 ร้อย
ละ 11.17 โดยเป็นการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1,589,199.87 ล้านบาท หดตัวลดลงร้อยละ 6.03 จากปี 
2551 โดย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการส่งออกไปยังตลาดหลักที่สําคัญของประเทศ คือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมรกิา ฮอ่งกง จีน 
เช่นกัน ในสัดสว่นที่น้อยกว่ารายใหญ่ แต่มีการกระจายสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ มากกว่า  
  สําหรับสินค้าในกลุ่มที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการส่งออกในสัดส่วนที่สูงที่สุดคือ อัญมณีและ
เคร่ืองประดับ (พิกัดศุลกากร 71) พลาสติกและของทําด้วยพลาสติก  (พิกัดศุลกากร 39) และ ยางและของทําด้วยยาง (พิกัด
ศุลกากร 40) ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 17.15  6.63 และ 5.84 ตามลําดับ   
  ภาพรวมการส่งออกของประเทศ ใน 6 เดือนแรกของปี 2553 มีมูลค่ารวม 3,020,593.2 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
27.29 ด้านการส่งออกของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 6 เดือนแรกของปี 2553 มีมูลค่ารวม 891,207.6 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 14.65  
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  5.  เคร่ืองชี้ทีส่ําคัญและการเคลื่อนไหว 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2552 มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น โดยมาจาก

การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของโลก และความเชื่อมั่นในศักยภาพของแรงงานทักษะของไทย ทําให้มีคําสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าเพ่ิมมาก
ข้ึน อัตราการใช้กําลังการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อยู่ในระดับที่ต่ํากว่าภาพรวมของประเทศพอสมควร  

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553 มีอัตราการ
เติบโตสูงข้ึน โดยมีทิศทางด้านบวก อยู่ในระดับเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 2.50 – 8.00 เน่ืองจากการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของโลก และ
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของแรงงานทักษะของไทย ทําให้มีกําลังการสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งในช่วงเดือน เมษายน 
2553 เป็นช่วงที่มีการขยายตัวสูงท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 17.44 สําหรับอัตราการขยายตัว เดือนมิถุนายน 2553 เท่ากับร้อยละ 3.32  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการด้านยอดจําหน่ายของกิจการ พบว่า ความเชื่อมั่น
โดยรวมด้านยอดจําหน่ายของผู้ประกอบการในปี 2552 อยู่ในเกณฑ์ไม่ดีนัก เน่ืองจากผู้ประกอบการไม่มีความเช่ือมั่นด้านยอดขาย
ของตน อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี 2552 ที่ใกล้เทศกาลปีใหม่ ดัชนีความเชื่อมั่นด้านยอดจําหน่ายปรับตัวเพ่ิมข้ึนสูงตามการบริโภค
ของประชาชนท้ังในส่วนของภาคการค้าและภาคการบริการที่เพ่ิมขึ้น  

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการด้านยอดจําหน่ายในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553 
ปรับตัวดีข้ึนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2552  ดัชนีชี้วัดด้านยอดจําหน่ายและกําไรมีทิศทางปรับตัวดีข้ึน ยกเว้นในเดือน
พฤษภาคม 2553 ที่ดัชนีลดลงรุนแรงเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน อย่างไรก็ตามหลังสถานการณ์คลี่คลาย ความเชื่อม่ัน
ของผู้ประกอบการกลับสู่ภาวะปกติ 
 
21.  เร่ือง  การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตร ีเร่ือง โครงการการจัดการเพลี้ยแปง้มันสําปะหลงั 
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบผลการดําเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรี เรือ่ง โครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า  หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือ่วันท่ี 15 ธันวาคม 2552      
บัดน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสรุปได้ ดงัน้ี  
  1. โครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการระบาดของเพลียแป้งมันสําปะหลัง
ไม่ให้ทําความเสียหายกับผลผลิตและทอ่นพันธุ์มันสําปะหลังและป้องกันการแพร่กระจายของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังไปยังแหล่งปลูก
มันสําปะหลังแหล่งอื่นพ้ืนที ่600,000 ไร่  ประกอบด้วย  2 มาตรการ คือ มาตรการเร่งด่วน  ดําเนินการในพ้ืนที่ 20 จังหวัด ที่มีการ
ระบาดมากและมาตรการเฝ้าระวังการระบาด   ดําเนินการในพ้ืนที่ 45 จังหวัดที่เป็นแหลง่ปลูกมันสําปะหลัง  ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2552 ถึงกันยายน 2553  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อเดอืนกันยายน 2553 
สรุปผลการดําเนินงาน ดังน้ี   
   1.1 ควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังไมใ่ห้ทาํความเสียหายกับผลผลิตและท่อนพันธุ์มัน
สําปะหลัง  โดยดําเนินการตามมาตรการเรง่ด่วนใน พ้ืนที่ 20  จังหวัด ประกอบด้วยกิจกรรมการประชุมชี้แจงให้ความรู้ในการจดัการ
เพลี้ยแป้งมันสาํปะหลังและสนับสนุนสารเคมีในการฉีดพ่นเพ่ือเป็นการลดประชากรของเพล้ียแป้งมันสําปะหลัง  จากการดําเนินงาน
โครงการที่ผ่านมาได้ถ่ายทอดความรู้เร่ืองเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังและการจัดการเพลี้ยแป้งมันสําปะหลงัให้กับเกษตรกรและสามารถ
ควบคุมการระบาดของเพล้ียแป้งมันสําปะหลังได้โดยในพืน้ที่ดําเนินการไม่พบการระบาดของเพล้ียแป้งมันสําปะหลงั 
   1.2 ป้องกันการแพร่กระจายของเพล้ียแป้งมันสําปะหลังไปยังแหล่งปลูกมันสําปะหลังอืน่โดยดําเนินการ
ตามมาตรการเฝ้าระวัง  ในพ้ืนที่ 45 จังหวัด ประกอบด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เร่ือง  การแชท่่อนพันธ์ุ  การผลติ แมลงชา้ง
ปีกใสควบคุมเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง  การตัง้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกร จากการ
ดําเนินงานโครงการท่ีผ่านมาเกษตรกรไดต้ระหนักถึงพิษภัยของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังและมีความร่วมมือ ในการป้องกันกําจัดกัน
มากขึ้นสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังได้  แตอ่ย่างไรก็ตามจากการตดิตามสถานการณก์ารระบาดตดั
ยอดเมือ่วันที่  10 พฤศจิกายน  2553  พบว่ามีพ้ืนที่ที่พบเพลี้ยแป้งมันสาํปะหลังกระจายอยู่ทั่วไปประมาณ 23,630 ไร่  ในพ้ืนที่
ปลูกมันสําปะหลังทั่วประเทศ  ประกอบกบัเป็นช่วงฤดูฝนจึงไม่พบการระบาดทําความเสียหายให้กับมันสําปะหลัง 
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  2.  สําหรับความเห็นของ สศช.  ที่ไดใ้ห้ความสําคัญเก่ียวกับการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรใชอ้ย่างถูกวิธีและใชใ้น
กรณีที่จําเป็นเร่งด่วน กรมส่งเสริมการเกษตรไดต้ระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีเช่นกันโดยแนะนําให้เกษตรกรใชส้ารเคมีอย่างถูกตอ้ง
เฉพาะในช่วงแรกที่ตอ้งการลดประชากรของเพล้ียแป้งมันสําปะหลังและการแช่ทอ่นพันธ์ุในการป้องกันการแพร่กระจายของเพลี้ย
แป้งมันสําปะหลังอย่างตอ่เน่ืองเท่าน้ัน ส่วนในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังอย่างตอ่เน่ืองน้ันได้สง่เสริมและสนบัสนุนให้ใช้ศัตรู
ธรรมชาตคิือ แมลงช้างปีกใสเป็นหลัก รวมท้ังการตดิตามและเฝ้าระวังการระบาดโดยมีศูนย์จัดการศัตรูพืชชมุชนเป็นผู้ดําเนินการ 
  3. ในการดําเนินการตามข้อ 1 ได้ใช้งบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น 
จํานวน 65,409,267.13 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจรงิจํานวน 65,660,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 99.62 
  4.  ผลกระทบจากการดําเนินการ เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ได้รบัผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง 
45 จังหวัด ไดต้ระหนักถึงพิษภัยของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังและมีการตืน่ตัวในการควบคุมป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้งมนัสําปะหลังและมี
ความรู้เก่ียวกับการจัดการเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังเพ่ิมข้ึนโดยได้นําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในไรม่ันสําปะหลังของตนเองไม่ให้ได้รับ
ความเสียหายจากการทําลายของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง 
  5. ปัญหาและอุปสรรคมดีังน้ี  
   5.1 เพลี้ยแป้งมันสําปะหลังเป็นศัตรูพืชที่สาํคัญตอ่เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง โดยเฉพาะในสภาพ
อากาศแห้งแลง้จะสามารถขยายพันธ์ุได้อย่างรวดเร็ว 
   5.2 เพลี้ยแป้งมันสําปะหลังชนิดสชีมพูเป็นศัตรูพืชชนิดใหม่ที่ทําความเสียหายให้กับเกษตรกรที่ปลูกมัน
สําปะหลังในปี 2552 ดังน้ัน  เทคโนโลยีและวิธีการควบคุมยังต้องมีการศึกษา  วิจัย ทดสอบ  เพ่ือหาวิธีที่เหมาะสมและได้ผลที่จะ
กําจัดเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาการระบาด  
  6. แนวทางแกไ้ขมีดังน้ี  
   6.1 ให้ความรู้ กระตุ้นเตอืนให้เกษตรกรมีการตื่นตัวและตรวจสอบแปลงของตนเองอย่างต่อเน่ือง 
   6.2 ให้มีการตดิตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ของเพล้ียแป้งมนัสําปะหลังอย่างต่อเน่ืองในฤดูกาลเข้าสูส่ภาพ
อากาศแห้งแลง้จะเหมาะสมกับการขยายพันธ์ุของเพล้ียแป้งมันสําปะหลังอาจจะส่งผลให้เกิดการระบาดและแพร่กระจายของเพลี้ย
แป้งมันสําปะหลังข้ึนใหม่ได ้
   6.3 สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการศึกษา วิจัย ทดสอบเกี่ยวกับพันธ์ุที่ทนทานต่อการทําลายของ
เพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง การจัดทําแปลงสะอาด การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
22. เรื่อง การยกเวน้ค่าผ่านทางพิเศษตามร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทางพเิศษบูรพาวถิ ี(ทางพิเศษสาย
บางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสวุรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวถิี  และทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายบางพล-ีสุข
สวัสด์ิ กับทางพิเศษบูรพาวถิี เปน็ทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ  ประเภทของรถท่ีต้องเสียหรือยกเวน้ค่าผ่านทางพิเศษ  และ
อัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2553  
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบเรื่อง การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่ง กําหนดใหท้าง
พิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดบัด้านทิศใตส้นามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี  และทางเชือ่มตอ่
ทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ ์กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสยีค่าผ่านทางพิเศษ  ประเภทของรถทีต่อ้งเสียหรือยกเว้น       
ค่าผ่านทางพิเศษ  และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2553 
   ข้อเท็จจรงิ  
  กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอว่า  
  1. รัฐบาลโดย คค. ไดม้ีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการจราจรตดิขัดของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสาย              
บางนา – ชลบุรี) ทางยกระดบัด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี  และทางเชือ่มตอ่ทางพิเศษสายบางพลี-สุข
สวัสดิ ์กับทางพิเศษบูรพาวิถีในช่วงเทศกาลปีใหม่  
   2. คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไดม้ีมติเมื่อวันที ่22 ธนัวาคม  2553  
   2.1 อนุมตัใิห้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทาง
พิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชือ่มทางพิเศษบูรพาวิถี   และทางเช่ือมตอ่ทางพิเศษสายบาง
พลี-สุขสวัสดิ ์กับ ทางพิเศษบูรพาวิถีในช่วงเทศกาลปีใหม่  ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 3 มกราคม  
2554 เวลา 24.00 นาฬิกา  โดยให ้กทพ. นําเร่ืองการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบตอ่ไป  
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   2.2 เห็นชอบรา่งประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่ง กําหนดใหท้างพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-
ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทศิใต้สนามบินสุวรรณภูมิ เชือ่มทางพิเศษบูรพาวิถี  และทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ ์กับ
ทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ  ประเภทของรถทีต่อ้งเสียหรอืยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ  และอตัราค่าผ่านทาง
พิเศษ พ.ศ. 2553 และให้ดําเนินการตามข้ันตอนตอ่ไป  
  3. กทพ. ได้เสนอร่างประกาศกระทรวงคมนาคม ตามข้อ 2.2 เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาให้
ความเห็นชอบและลงนามก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 

สังคม 
 
23.  เร่ือง  แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2558    โดยใช้งบประมาณของสํานัก 
งานสถิติแห่งชาติ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ  และให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับ 
ความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) รายงานว่า  
 1.  ประเทศไทยเริ่มมีการดําเนินงานเก่ียวกับสถิติของประเทศมาประมาณ 100 ปี โดยมีสํานักงานสถิติแห่งชาติ  
(สสช) ทําหน้าที่เป็นหน่วยสถิติกลางผลิตข้อมูลสถิติ  นอกจากน้ันยังมีหน่วยงานภาครัฐจํานวนมากที่ผลิตข้อมูลสถิติจากระบบการ
รายงาน งานทะเบียน  โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลสถิติท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจและการดําเนินงานของหน่วยงาน จนถึงปัจจุบันมีการผลิต
ข้อมูลสถิติในเกือบทุกสาขา แม้ว่าการผลิตข้อมูลสถิติภายใต้ระบบดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแต่ก็เป็นการพัฒนาที่ไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เป็นการพัฒนาเพ่ือตอบสนองประโยชน์ในการใช้งานของแต่ละหน่วยงานซึ่งมีข้อจํากัดด้านบุคลากรและงบประมาณ
แตกต่างกันไป ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ําด้านมาตรฐาน และคุณภาพของงานด้านสถิติและในบางกรณีก็มีความซ้ําซ้อนและ
สิ้นเปลืองในการดําเนินงาน  
 2.  สสช ในฐานะหน่วยสถิติกลางในการบริหารระบบสถิติในภาพรวมของประเทศ จึงได้ประสานการจัดทําแผน
แม่บทฯ กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูลสถิติของประเทศเป็นระบบ  โดยกําหนดกรอบความรับผิดชอบ
ของหน่วยสถิติในการจัดทําข้อมูลสถิติให้มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ไม่ซ้ําซ้อนและตรงกับความต้องการ  และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน
ได้  เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดทําข้อมูลสถิติของประเทศ   ส่งผลให้ประเทศมีข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่มีคุณภาพ
สําหรับใช้ในการบริหาร  วางแผน  ตัดสินใจเพ่ือพัฒนาประเทศท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และใน
มิติอื่นๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 3. สสช ได้ร่วมกับหน่วยงานระดับกระทรวงจัดทําแผนแม่บทฯ โดยเน้นกระบวนการหารือและการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงทําความเข้าใจและระดมความคิดเห็นพร้อม
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ดังน้ี 
   1)  จัดสัมมนา เรื่อง “แผนแม่บทระบบสถิติของประเทศ” โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมหน่วยงานละ 2 คน 
รวมผู้เข้าร่วมประชุม  363 คน เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2552  
  2) จัดประชุม “โครงการจัดทําแผนแม่บทระบบสถิติของประเทศ”  โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมจาก
สํานักงานปลัดกระทรวง 20 กระทรวง รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  27 คน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2552   
                             3) จัดสัมมนาเร่ือง “แผนแม่บทระบบสถิติของประเทศ” โดยเชิญผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
จาก 20 กระทรวง รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 คน เมื่อวันที่  12 มกราคม 2553  
   4)  ทําหนังสือเพ่ือขอรับฟังความคิดเห็นจาก 20 กระทรวง  
   5)   จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สสช เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553  ระดับผู้อํานวยการศูนย์/สํานัก  
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 

6)   นําความคิดเห็นที่ได้มาพิจารณาและทําการปรับปรุงแผนแม่บทฯ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
 4.  เพ่ือให้ประเทศมีข้อมูลทันตามความต้องการใช้ประโยชน์ สสช มีแผนที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ 2554 คือ  
การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศ พ.ศ. 2254-2558  สู่ปฏิบัติ  ดังน้ี  
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   1)   จัดตั้งกลไกในการบริหารจัดการระบบสถิติ คือการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ 
คณะกรรมการแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านสังคม   ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
และคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 
   2)   จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ คณะกรรมการแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 3 
ด้าน และคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา เน่ืองจากในการจัดทําแผนแม่บทสถิติรายสาขาจําเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุก
หน่วยงาน การสร้างความเข้าใจ การพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ควบคู่กับการสร้างกลไกให้เอื้อ
ต่อการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดระบบสถิติสาขาซึ่งประกอบด้วยหน่วยสถิติต่างๆ ดําเนินงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ ท้ังในด้านการผลิต 
การจัดเก็บ และการเผยแพร่ข้อมูลสถิติของสาขาที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 
   3)   ส่งเสริมความรู้ในการบริหารระบบสถิติของประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความสําคัญและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามแผนแมบ่ทระบบสถิตฯิ กําหนด
ไว้ รวมทั้งหน่วยงานที่มีการดําเนินงานด้านสถิติสามารถผลิตสถิติได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจนมีการปฏิบัติงานใน
แนวทางเดียวกัน 
    4) จัดทํามาตรฐานสถิติ สสช ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่บริหารจัดการมาตรฐานสถิติของ
ประเทศ จําเป็นจะต้องทําหน้าที่ทั้งในการจัดทํา ปรับปรุง  ส่งเสริม พัฒนา  และให้ความรู้แก่ผู้ใช้ข้อมูลสถิติเพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถใช้มาตรฐานสถิติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานท่ีให้ข้อมูลสถิติของประเทศสามารถเปรียบเทียบได้
ในระดับสากลและสอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ  
 5. โครงสร้างแผนยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย  

  5.1  วิสัยทัศน์  (พ.ศ. 2554 - 2558) 
  การวเิคราะห์จุดอ่อนและจุดแขง็ และประเด็นปัญหาของการจดัการข้อมูลสถิติประเทศไทยนําไปสู่การ

กําหนดวิสยัทศัน์ของแผนแม่บทระบบสถติิประเทศไทยได้ดังนี ้
  “ประเทศไทยมีระบบสถิติที่ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดสถิติทางการที่ใช้ในการพัฒนา

ประเทศ” 
 5.2  พันธกิจ  ไดแ้ก่  1) บรหิารจัดการระบบสถิติของประเทศ   2) ส่งเสริมการผลิตข้อมลูสถิติที ่

ได้มาตรฐาน 3) ส่งเสริมการให้บริการข้อมลูสถิตแิก่ทุกภาคส่วน 
    5.3  ตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการระบบสถิติอย่างมีประสิทธิภาพ   ดังน้ี 1) โครงการจัดตั้ง
คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านวิชาการ  2) โครงการจัดตั้งคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน  3) โครงการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา  4) โครงการจัดตั้งหน่วยประสานงานแผนแม่บทระบบสถิติฯภายใน สสช  5) โครงการจัดทําสถิติ
ทางการ (ทะเบียน/ สํามะโน/สํารวจ)  6) โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูลสถิติรายสาขา  7) โครงการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรด้านสถิติและการบริหารระบบสถิติ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน ดังน้ี 1) โครงการผลิตสถิติทางการด้วยการสํารวจ 
2) โครงการจัดทํามาตรฐานสถิติ  3) โครงการปรับปรุงข้อมูลสถิติให้ได้มาตรฐาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการข้อมูลสถิติอย่างทั่วถึง  ดังน้ี 1) โครงการนําข้อมูลสถิติทางการเผยแพร่
ต่อสาธารณะ  2) โครงการให้ความรู้การใช้ข้อมูลสถิติแก่ประชาชน 

  
24. เรื่อง  การดําเนินโครงการ   “2554 ปแีห่งความปลอดภัย”   
   คณะรฐัมนตรีรบัทราบตามทีก่ระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี  
 1. รับทราบผลการดําเนินการตามโครงการ “2553 ปีแห่งความปลอดภัย” 
 2. รับทราบแผนงาน/กิจกรรมการดําเนินการตามโครงการ “2554 ปีแห่งความปลอดภัย”  
 3. รับทราบการเตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 
2553 - 4 มกราคม 2554 ตามแผน “คมนาคมปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2554” 
 สาระสําคัญของเรื่อง 
  1.  การดาํเนินการตามโครงการ “2553 ปีแห่งความปลอดภัย”  
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  1.1  แนวทางการดําเนินการ 
   กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินการตามโครงการ แผนงาน กิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 2553 
อย่างต่อเน่ือง นับตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “2553 ปีแห่งความปลอดภัย” ในวันที่ 20 
ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สรปุสาระสําคัญของการดําเนินงานแต่ละด้าน ดังน้ี 
  1) การดําเนินงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน   
    แก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย รวมถึงโค้งอันตรายบนทางหลวง 501 แห่ง และทางหลวงชนบท 875 แห่ง  
       แก้ไขจุดตัดทางรถไฟกับถนนในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย 121 แห่ง    
       ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนบนทางหลวงชนบท 400 สายทาง  
       ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นกว่า 3,000 กิโลเมตร 

ฯลฯ 
  2) การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 
       การติดตั้งอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยเพ่ิมเติมบนทางหลวงและทางหลวงชนบท ได้แก่ เคร่ืองหมาย 
ป้ายจราจร สัญญาณไฟ ไฟฟ้าแสงสว่าง และราวกันอันตราย    
       การเข้มงวดในการออกใบอนุญาต การตรวจสภาพรถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถโดยสาร
สาธารณะร่วมบริการ 
       การตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของพนักงานขับรถ โดยจะต้องมีแอลกอฮอล์ในเลือด
เป็น “ศูนย์” มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ในระหว่างการให้บริการ  

ฯลฯ 
  3) การเพิ่มบริการเพ่ือความปลอดภัย 
       การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ และจัดตั้งศูนย์บริการและอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่
ประชาชนในเส้นทางหลักและเส้นทางรองทั่วประเทศในช่วงเทศกาลต่างๆ  
       การกําหนดให้ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทรศัพท์สายด่วน 1356 เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับ
ศูนย์บริการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

ฯลฯ 
  4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมการเดินทางอย่างมีวินัย  
       การอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถมืออาชีพ จัดโดยกรมการขนส่งทางบก ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย 
พนักงานขับรถลากจูงและพนักงานควบคุมรถเครื่องกลขนาดใหญ่ ประมาณ 2,000 คน ซึ่งได้ดําเนินการทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด  
       การอบรมเยาวชนในสถานศึกษาเก่ียวกับวินัยจราจรประมาณ 80,000 คน  
       การอบรมพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ทั้งพนักงานขับรถโดยสารประจําทางและไม่ประจําทาง 
เพ่ือสร้างจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนน ขับรถด้วยความไม่ประมาทและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง 
ดําเนินการโดยกรมการขนส่งทางบก บริษัท ขนส่ง จํากัด และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   
       การจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ฯลฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมทั้งจัดทําคู่มือกระบวนการเรียนรู้สําหรับครูผู้สอน เพ่ือเสริมในหลักสูตรวิชาต่างๆ ของนักเรียน/นักศึกษาทุกระดับ  
       การจัดประกวดคําขวัญรณรงค์เรื่องความปลอดภัย และนํามาใช้ในการรณรงค์อย่างต่อเน่ืองทั่ว
ประเทศ โดยได้สุดยอดคําขวัญว่า “มือบังคับรถ กฎบังคับใจ ขับข่ีปลอดภัย ถ้าไม่ประมาท”  

ฯลฯ 
   1.2  ผลการดําเนินการ 
     จากการดําเนินการตามมาตรการเชิงรุกทั้ง 4 ด้านดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้สถิติจํานวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต 
และผู้บาดเจ็บลดลงตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสถิติในปี พ.ศ. 2552 กับปี พ.ศ. 2553 ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้สรุปสถิติอุบัติเหตุ
ในภาคการขนส่งรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบเป็นรายเดือน ดังน้ี 
     1.2.1 สถิติจํานวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บทางถนน ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
ประมาณ 60,000 ถ และกรมทางหลวงชนบท ประมาณ 49,000 กิโลเมตรลดลง เมื่อเปรียบเทียบสถิติระหว่างปี 2552 และ 2553 
ตามตารางที่ 1 
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   ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบจํานวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชวีิต และผู้บาดเจ็บ 

จํานวน ปี 2552 ปี 2553 ผลต่างป ี
(2553-2552) 

ร้อยละผลต่าง 
เม่ือเทียบกบัป ี2552 

     อุบัติเหตุ 11,987 6,810 -5,177 -40 
     ผูเ้สยีชวีิต 1,517 1,300    -217 -14 
     ผูบ้าดเจ็บ 10,049 7,380 -2,669 -30 

   จากสถิติเปรียบเทียบดังกล่าว เป็นเรื่องของถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม แต่หากเปรียบเทียบ
สถิติอุบัติเหตุทางถนนท่ัวประเทศแล้วจะพบว่าลดลงเช่นกัน ตามตารางที่ 2 
  ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบจํานวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชวีิต และผู้บาดเจบ็ทางถนนท่ัวประเทศ 

จํานวน ปี 2552 ปี 2553 ผลต่างป ี
(2553-2552) 

ร้อยละผลต่าง 
เม่ือเทียบกบัป ี2552 

     อุบัติเหตุ 84,806 63,300 -21,506 -25 
    ผู้เสียชวีิต 10,717 8,800 -1,917 -20 
    ผู้บาดเจ็บ 61,996 37,500 -24,496 -40 

โดยมีมลูค่าความเสียหายลดลงกว่า 2,000 ล้านบาท จากสถิติเดิมที่เสียหายเฉลี่ยปีละ 200,000 ล้านบาท 
 นอกจากสถิติเปรียบเทียบดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังสามารถระบุสาเหตุท่ีทําให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ตามลําดับ
ในตารางท่ี 3 
  ตารางท่ี 3 สาเหตุของอบุัติเหตุทางถนน มีสัดสว่นตามลาํดับ ดังน้ี 

ลําดับ รายการ ปี 2553 (คร้ัง) ร้อยละ 
1 ขับรถเร็วเกินกําหนด 3,590 52.6 
2 ไม่รักษากฎและฝ่าฝืนวินัยจราจร (เช่น แซงในท่ี

คับขัน ฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร ฯลฯ) 
  2,640 38.8 

3 เมาสุรา/ยาบ้า    190 2.8 
4 หลับใน    250 3.7 
5 อุปกรณ์รถบกพร่อง    140 2.1 

จํานวนรวม 6,810 100.0 
   

   1.2.2  สถิติอุบัติเหตุทางน้ํา 
             มีจํานวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุและจํานวนผู้เสียชีวิตลดลง แต่จํานวนผู้บาดเจ็บเพ่ิมข้ึน ตาม     
ตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ตารางการเปรียบเทียบจํานวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชวีิต และผูบ้าดเจ็บ 

จํานวน ปี 2552 ปี 2553 ผลต่างป ี
(2553-2552) 

ร้อยละผลต่าง 
เม่ือเทียบกบัป ี2552 

     อุบัติเหตุ 35 25 -10 -29 
    ผู้เสียชวีิต 10 6 -4 -40 
    ผู้บาดเจ็บ 33 53 20 61 

 

   1.2.3  สถิติอุบัติเหตุทางราง 
 มีจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุและจํานวนผู้เสียชีวิตลดลง แต่จํานวนผู้บาดเจ็บเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 
ตามตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 ตารางการเปรียบเทียบจํานวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชวีิต และผูบ้าดเจ็บ 
จํานวน ปี 2552 ปี 2553 ผลต่างป ี ร้อยละผลต่าง 
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(2553-2552) เม่ือเทียบกบัปี 2552 
    อุบัติเหตุ 125 115 -10 -8 
    ผู้เสียชีวิต 86 40 -46 -53 
    ผู้บาดเจ็บ 112 121 9 8 

 

  1.2.4  สถิติอุบัติเหตุทางอากาศ (ไม่มี) 
  กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมมือกันอย่างเต็มท่ีในการดําเนินการตามโครงการ 
“2553 ปีแห่งความปลอดภัย” จนกระทั่งสัมฤทธ์ิผลดังกล่าวในข้อ 2. ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาและลดความสูญเสียได้ในระดับหน่ึง กระทรวง
คมนาคมจึงมุ่งม่ันดําเนินการต่อไปในปี พ.ศ. 2554 ตามโครงการ “2554 ปีแห่งความปลอดภัย” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “คมนาคมปลอดภัย 
สังคมไทยเป็นสุข” ด้วยมาตรการเชิงรุก 4 ด้าน โดยกระทรวงคมนาคมได้นําเป้าหมายของวาระแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีเมื่อคราวประชุมเมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2553 มีมติเห็นชอบให้ ปี พ.ศ. 2554-2463 เป็น “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” มาเป็นแนวทางการ
ดําเนินงานอีกทางหน่ึงด้วย ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้จัดทําแผนงาน/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการตามโครงการ “2554 ปีแห่งความ
ปลอดภัย” ไว้เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทําแผน “คมนาคมปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2554” เพ่ือรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2554 ดังน้ี 
 1.  แผน“คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข” ตามโครงการ “2554 ปีแห่งความปลอดภัย” 
   กระทรวงคมนาคมได้กําหนดเป้าประสงค์ของแผนงานตามโครงการ “2554 ปีแห่งความปลอดภัย”เพ่ือลด
ความสูญเสีย และเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง โดยได้จัดทําแผน“คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็น
สุข”ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดรับไปดําเนินงานอย่างจริงจัง ซึ่งมีสาระสําคัญ ประกอบด้วย  
    1.1  วิสัยทัศน์ “เดินทางปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สู่คุณภาพชีวิตที่ดี”   
  1.2  เป้าประสงค์  
    1) เพ่ือลดความสูญเสีย (Safety) มีกลยุทธ์การดําเนินงาน ดังน้ี  การแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยง จุด
อันตราย ทางโค้งอันตราย ซ่อมแซม/ฟ้ืนฟู/บูรณะโครงสร้างพ้ืนฐาน  ติดตั้งอุปกรณ์/เทคโนโลยีเสริมความปลอดภัย 
ตรวจสอบและเตรียมพร้อม  เพ่ิมความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย 
    2) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต (Quality) มีกลยุทธ์การดําเนินงาน ดังน้ี   อํานวยความสะดวกและ
บริการอย่างเพียงพอ   เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบขนส่งสาธารณะ  ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  สร้างวัฒนธรรมการ
เดินทางที่ปลอดภัย   ให้บริการและเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารอย่างฉับไว 
    อนึ่ง กระทรวงคมนาคมได้จัดทําโครงการ “ถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัย” เป็นกิจกรรมหลักที่
สําคัญในแผน “คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข” โดยได้มอบหมายให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการฯ สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี  
  1.3  วัตถุประสงค์  
  เพ่ือลดจํานวนอุบัติเหตุ ในสายทางหลักและสายรองท่ัวประเทศ โดยการบริหารจัดการและปรับปรงุถนนตามหลกั
วิศวกรรมจราจรและงานทาง รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของประชาชนท่ัวประเทศ บนถนนนําร่องในภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
ประเทศ 
  1.4  แนวทางการดําเนินการ 
   1) การปรับปรุงเส้นทางให้ดีพร้อม ทั้งผิวทาง ไหล่ทาง เคร่ืองหมาย อุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย เกาะ
กลาง ทางเข้าออกของทางร่วมทางแยก เครื่องหมายเตือนบริเวณก่อสร้าง ฯลฯ พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยของถนนทุก 3 เดือน  
   2) การสร้างความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัย โดยการให้ความรู้ควบคู่การประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้ทาง 
ประชาชนสองข้างทาง และชุมชนในพื้นที่ 
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   3) การรักษาวินัยจราจร หน่วยงานโดยเฉพาะตํารวจทางหลวงต้องเข้มงวดกับผู้ขับขี่ และประชาชนต้อง
เข้าใจ รักษาวินัย ปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด 
  1.5  เส้นทางนําร่องใน5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ  
   ระยะแรก กระทรวงคมนาคมได้กําหนดเส้นทางนําร่อง 5 สายทาง ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศให้เป็น “ถนนสีขาว 
ถนนแห่งความปลอดภัย” ดังน้ี 
 

ภาค ทางหลวงหมายเลข ช่วงโครงการ ช่วง กม.-กม. 
กลาง 305 และ 3428,3052 อําเภอองครักษ์-จังหวัดนครนายก (โรงเรียน 

จปร.) 
44+300-68+000 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (ถนนมติรภาพ) อําเภอสค้ิีว-อําเภอสูงเนิน 105+000-116+000 
ตะวันออก 3 (ถนนสุขุมวทิ) อําเภอขลุง-จังหวัดตราด 357+000-399+000 
เหนือ 12 (สาย East-West) จังหวัดตาก-สุโขทัย (บ้านด่านลานหอย)  121+000-152+000 
ใต้ 4 (ถนนเพชรเกษม) อําเภอชะอํา-อาํเภอหัวหิน 204+000-228+000 

   ระยะต่อไป กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจะพิจารณาแนวสายทางและช่วงกิโลเมตรท่ีจะกําหนดให้
เป็น“ถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัย” จังหวัดละ 1 สายทาง เพ่ือดําเนินโครงการฯ ตามแนวทางที่กําหนดไว้ข้างต้นต่อไป 
 2.  แผน “คมนาคมปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2554”  
  กระทรวงคมนาคมได้เตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ตามแผน 
“คมนาคมปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2554” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2553-4 มกราคม 2554 โดยมีเป้าหมายที่จะลดจํานวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเดินทางของประชาชนในเทศกาลลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และจะต้องไม่มี
ผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะเสียชีวิตจากการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดเตรียมยานพาหนะ พ้ืนที่สถานีขนส่ง ชานชาลา และพ้ืนท่ีจอดรถสํารองให้เพียงพอกับความต้องการเดินทาง
ของประชาชน รวมท้ังเพ่ิมจํานวนตู้โดยสารรถไฟและเที่ยววิ่ง เพ่ิมเท่ียวบินเสริมพิเศษ เพ่ือรองรับปริมาณการเดินทาง ดังน้ี 
  2.1  การจัดบริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ 
                                   1) บริษัท ขนส่ง จํากัด เพ่ิมจํานวนเที่ยวรถขาข้ึนและขาล่องระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2553–4 
มกราคม 2554 รวม 42,230 เที่ยว สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 1,303,887 คน 
                             2) การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเดินขบวนรถไฟพิ เศษเพ่ิมในเส้นทางสายเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เที่ยวไปวันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2553 จัดเพ่ิม 7 ขบวน สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 29,000 คน และ
เที่ยวกลับ วันที่ 3 – 4 มกราคม 2554 จัดเพ่ิม 13 ขบวน สามารถรองรับผู้โดยสารเพ่ิมเติมเฉลี่ยได้ประมาณ 30,000 คน 
                             3) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพ่ิมจํานวนเที่ยวว่ิงรถโดยสารตลอดเทศกาลประมาณ 20,000 
เที่ยว เพ่ือรับส่งผู้โดยสารตามสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ 
                             4) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ิมเที่ยวบินเสริมพิเศษ จํานวน 8 เที่ยวบิน ในเส้นทางบิน
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ-กระบ่ี (ไป-กลับ) ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2553 และวันที่ 2 มกราคม 2554 
                             5) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพ่ิมความถ่ีในการให้บริการและจัดขบวนรถเพ่ิม
ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 1 มกราคม 2554 
   2.2  การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย 
    1) การยกเว้นค่าผ่านทาง 
                              1.1) กรมทางหลวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันท่ี 3 มกราคม 2554 
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                              1.2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษสายบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) ตั้งแต่
เวลาศูนย์นาฬิกาของวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3  มกราคม 2554 
    2) การจัดต้ัง “ศูนย์คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข” เพ่ือเป็นจุดบริการร่วมของกระทรวง
คมนาคม (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จํากัด) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการ
อํานวยความสะดวก/บริการประชาชนระหว่างการเดินทาง ประกอบด้วย 
    2.1) จุดให้บริการ 12 จุด ณ ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ดังน้ี 
      (1) ศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท จังหวัดชัยนาท  (ช่วง กม. 133+504 ขาล่อง) 
      (2) ศูนย์บริการทางหลวง OTOP นครชากังราว จังหวัดกําแพงเพชร (ช่วง กม. 449+437 ขาล่อง) 
      (3) ศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน จังหวัดลําปาง (ช่วง กม. 19+350 ขาข้ึน) 
      (4) สถานีบริการนํ้ามัน ป.ต.ท. อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ช่วง กม. 92+200 ขาข้ึน และ 
ช่วง กม. 94+700 ขาล่อง) 
      (5) บริเวณพ้ืนที่หน้าป้อมตํารวจทางหลวง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (ช่วง กม. 291+128            
ขาล่อง) 
      (6) บริเวณสี่แยกปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  (ช่วง กม. 138+100 ขาข้ึน) 
      (7) บริเวณทางเลี่ยงเมืองอําเภอลําปลายมาศ (หนองผะองค์) จังหวัดบุรีรัมย์ (ช่วง กม. 91+012           
ขาล่อง) 
      (8) หมวดการทางชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (ช่วง กม. 185+947 ขาล่อง) 
      (9) ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ช่วง กม. 431+400 ขาข้ึน/ขาล่อง) 
      (10) บริเวณส่ีแยกเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ช่วง กม. 225+842  ขาล่อง) 
      (11) จุดตรวจสี่แยกควนลัง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วง กม. 0+655 ขาข้ึน) 
      (12) บริเวณบ้านนํ้าเค็ม อําเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา  (ช่วง กม. 873+700 ขาล่อง) 
โดยจุดให้บริการทั้ง 12 จุดจะเปิดบริการพร้อมกันในวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ถึงวันท่ี 4 มกราคม 2554 และให้บริการอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ  
ได้แก่ ให้เป็นจุดพักผ่อนหรือเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างเดินทาง การรับแจ้งเหตุและแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน แนะนําเส้นทางการเดินทาง ปฐมพยาบาลผู้ใช้
เส้นทาง บริการสุขาเคลื่อนท่ี ตรวจสอบสภาพรถผู้ใช้ทาง/รถเสียซ่อมได้ รวมทั้งการบริการน้ําดื่ม ผ้าเย็น และอาหารว่าง เป็นต้น 
     2.2)  การจัดให้มีจุดพักรถโดยสารสาธารณะ บนทางหลวงสายหลัก 8 แห่ง ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 1 
จังหวัดกําแพงเพชร ทางหลวงหมายเลข 11 จังหวัดพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 2 จังหวัดนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 226 จังหวัดบุรีรัมย์              
ทางหลวงหมายเลข 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงหมายเลข 41 จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางหลวงหมายเลข 3 และหมายเลข 344 จังหวัดระยอง 
   2.3  ด้านความม่ันคง 
    มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเข้มงวดและวางระบบการป้องกันพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบ โดยจัดเจ้าหน้าท่ีคอย
ตรวจสอบดูแลพ้ืนท่ีและบริเวณโดยรอบสถานที่ราชการและสถานีบริการสาธารณะทุกแห่ง ตรวจตรารถยนต์ที่เข้า-ออก ในอาคารจอดรถ เข้มงวดกวดขัน 
กําชับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสังเกต เฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเพ่ิมความถ่ีในการตรวจตราถนน ทางพิเศษ สะพาน สนามบิน และ
ท่าเรือในความรับผิดชอบให้มีความมั่นคงและปลอดภัยสูงสุดสําหรับประชาชน 
 

25. เรื่อง ห้ามมิให้นําเข้าไปหรือจําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแหง่ชาติ  
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เรื่อง ห้ามมิให้นําเข้าไปหรือจําหน่าย
เครื่องดืม่แอลกอฮอล์ทุกประเภทในอทุยานแห่งชาต ิดังน้ี  
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  กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว  เพ่ือเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในอุทยาน
แห่งชาต ิ และป้องกันมิให้เกิดการส่งเสียงดงั สร้างความเดอืดรอ้น รําคาญแก่นักทอ่งเที่ยว และรบกวนสัตว์ป่า  ตลอดจนสนับสนุน
นโยบายของรฐับาลในการควบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์   
  อธิบดีกรมอทุยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 4 (9) และ ข้อ 5 ออกประกาศไว้ดังน้ี  
  ข้อ 1 ห้ามมิใหนํ้าเข้าไปหรือจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม
พระราชบัญญตัอิุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 18 และตอ้งได้รับโทษตามมาตรา 25 ระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรอื
ปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท  หรือทั้งจําท้ังปรับ  
  ข้อ 2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
    ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม  2553 
 
26. เรื่อง การดําเนินงานสนับสนุนการจัดต้ังคณะทํางานการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด 
 คณะรัฐมนตรีทราบรายงานผลการดําเนินงานสนับสนุนการจัดตั้งคณะทํางานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนระดับ
จังหวัด ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานกรรมการและรองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัย
ทางถนน คนที่หน่ึง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการและผู้อํานวยการความปลอดภัยทางถนน [รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ 
เทือกสุบรรณ)] เสนอ 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานกรรมการและรองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน คนที่หน่ึง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการและผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน รายงาน
ว่า 
  1. มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้มีโครงการสนับสนุนการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดเป็นโครงการ
นําร่องใน 10 จังหวัด ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการขยายผลการดําเนินงานให้จังหวัดอื่น ๆ และให้มีความต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพในการเป็นกลไก
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนที่ต่อไป 
  2.ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนได้มีคําสั่งท่ี 004/2553 ลงวันที่ 22 กันยายน 2553 แต่งตั้งคณะทํางาน
การสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนายพิชัย ธานีรณานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานคณะทํางาน ผู้แทนส่วน
ราชการต่าง ๆ เป็นคณะทํางาน และนายทวีศักดิ์ แตะกระโทก มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคณะทํางานและเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่
ในการเสนอแนะทิศทางการพัฒนาแนวทางการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นมาตรฐานและสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย เป็นต้น 
  3.ในคราวประชุมศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน คร้ังที่ 2/2553  เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2553 ณ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานของคณะทํางานการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเพ่ือให้การขยายผล
การดําเนินงานมีความต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพในการใช้เป็นกลไกแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับพ้ืนท่ี ดังน้ี 
   3.1 ให้มีการจัดตั้งทีมสืบสวนอุบัติเหตุระดับจังหวัด 25 จังหวัด ตามที่ได้เสนอแนวทางให้คณะรัฐมนตรี
ทราบเป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ประกอบด้วยจังหวัดนําร่องที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. และ กปถ. 10 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงราย อุตรดิตถ์ สระบุรี ราชบุรี ชลบุรี อุดรธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครศรีธรรมราช และตรัง และขยายผลในจังหวัดที่มีสถิติ
อุบัติเหตุสูงในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีก 15 จังหวัด ได้ เชียงใหม่ พิษณุโลก สุพรรณบุรี ลําพูน ขอนแก่น ลพบุรี เพชรบูรณ์ จันทบุรี 
นครปฐม นครสวรรค์ ลําปาง นครราชสีมา สงขลา สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต 
   3.2 มอบหมายให้ส่วนราชการหลักที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนการสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการ
ขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (คค.) กรมควบคุมโรค สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีหนังสือสั่ง
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การเพ่ือให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ทั้ง 25  จังหวัดให้การสนับสนุนการทํางานดังกล่าวและมอบหมายให้ 25 จังหวัดมีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะทํางานการสืบสวนอุบัติเหตุระดับจังหวัด 
   3.3 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการดังกล่าวจากงบกลางสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 และจัดทําคําขอจากงบประมาณปกติสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ สสส. และ กปถ. ให้การ
สนับสนุนการทํางานด้านการสืบสวนอุบัติเหตุตามความจําเป็นอื่น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตในจังหวัดที่มี
อัตราการเสียชีวิตสูงต่อไป 
   3.4 ให้มีการทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนางานด้านการสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สสส. กปถ. และมหาวิทยาลัยที่ดําเนินงานด้านการสืบสวน
อุบัติเหตุ 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งน้ี เห็นควรมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการศูนย์
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเป็นผู้ประสานงานในการดําเนินการต่อไป 
   3.5 ให้เพ่ิมผู้แทน สธ. เข้าร่วมเป็นคณะทํางานการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน โดยมอบหมายให้ สธ. แจ้ง
รายชื่อผู้แทนเพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจัดทําคําสั่งแต่งตั้งเพ่ิมเติมต่อไป 
   3.6 การทําแผนที่นําทางของคณะทํางานการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน โดยเห็นชอบในหลักการใหม้ีการ
ทําแผนนําทางของการพัฒนางานด้านการสืบสวนอุบัติเหตใุน 10 ปี ข้างหน้าเพ่ือให้สอดคลอ้งกับทศวรรษแห่งความปลอดภัย             
ทางถนน 
 

ต่างประเทศ 
27. เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมสารสนเทศ คร้ังที่ 8  
    คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมสารสนเทศ คร้ังที่ 8  ตามที่ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสนอ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าของเครือข่าย  (เช่น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวง    
สาธารณสุข  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสํานักงบประมาณ เป็นต้น)   พิจารณาปรับปรุง
ยุทธศาสตร์และแผนการดําเนินงาน  รวมถึงสนับสนุนด้านงบประมาณ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย บรอดแบนด์แห่งชาติอย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นการสนับสนุนประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายของเอเปคต่อไป  

สาระสําคัญของเร่ือง  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ทก.) เสนอว่า 
1.  การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมสารสนเทศ (APEC TELMIN) เป็นการประชุม

ระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาชิกเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี 
มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู  ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม   จัดข้ึนทุกๆ 
2-3 ปี เพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนและยั่งยืนและนําผลการ
ประชุมในหัวข้อต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ท่ีผ่านมาการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและ
อุตสาหกรรมสารสนเทศแล้ว  จํานวน  7   คร้ัง 
 2.  การประชุมครั้งน้ีเป็นการประชุมมีรัฐมนตรีเอเปคหรือผู้แทนทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ และมีผู้แทนจากสํานัก
เลขาธิการเอเปคและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุม โดยมีนาย Yoshihiro Katayama รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและ
การส่ือสาร และนาย Tadahiro Matsushita รัฐมนตรีช่วยอาวุโสกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น ทําหน้าที่
ประธานร่วมของการประชุม   

3.  ที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปคได้รับรอง “ปฏิญญาโอกินาวา” (Okinawa Declaration) ซึ่งเน้นยํ้าความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับโลก ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจให้
มีความเข้มแข็ง และเป็นปัจจัยสําคัญในการจัดทํายุทธศาสตร์ความเจริญเติบโต (Growth Strategy) ของเอเปค ตลอดจนส่งเสริม
สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ และที่ประชุมได้รับ
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รอง “แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของคณะทํางานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ” ปี 2553-2558  (APEC TEL Strategy 
Action Plan: 2010-2015) โดยเป็นส่วนหน่ึงของปฏิญญาฯ แผนดังกล่าวเป็นแผนการดําเนินงานในระยะ 5 ปี  

ทั้งน้ี  ปฏิญญาโอกินาวาจะมีการนําเสนอต่อที่ประชุมผู้นําเอเปค คร้ังที่ 18 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองโยโกฮามา  ประเทศ
ญี่ปุ่น   ในเดือนพฤศจิกายน 2553  
 4. การประชุม APEC TELMIN  ครั้งที่ 8 ได้กําหนดหัวข้อ (Theme) ของการประชุม คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในฐานะกลไกขับเคลื่อนสู่ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบใหม่ (ICT as an Engine for New Socio-
Economic Growth) และมีการกําหนดหัวข้อย่อยเพื่อให้รัฐมนตรี เขตเศรษฐกิจต่างๆ ได้นําเสนอวิสัยทัศน์  โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้นําเสนอวิสัยทัศน์เร่ืองการพัฒนาบรอดแบนด์ในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเจริญรูปแบบใหม่” (Develop ICT to Promote New Growth) 
ประกอบด้วย การจัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 2020) เพ่ือนําไปสู่สังคมอุดมปัญญา (Smart 
Thailand) การจัดทํานโยบายยุทธศาสตร์บรอดแบนด์ เพ่ือพัฒนาบริการ บรอดแบนด์ให้เป็นบริการข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึง เพียงพอ 
ราคาท่ีเหมาะสม ภายใต้การแข่งขันเสรีและเป็นธรรม  รวมถึงการนําเสนอโครงการท่ีใช้ประโยชน์จากบรอดแบนด์อย่างเป็นรูปธรรม 
ได้แก่ โครงการด้านสาธารณสุข, ด้านการศึกษา, การจัดการภัยพิบัติ ฯลฯ และมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ได้แก่ สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการบรอดแบนด์ของประเทศไทย 

5.  การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ฯ ได้ให้ความสําคัญกับเร่ืองความมั่นคงปลอดภัยบนไซเบอร์ (Cybersecurity)   
เพ่ือปกป้องภัยคุกคามออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงท่ีเป็นเด็กและเยาวชน โดยเน้นการกําหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและเสริมสร้างความร่วมมืออย่างกว้างขวาง  ตลอดจนสร้างความตระหนักเรื่อง Cybersecurity  ในภูมิภาคเอเปค
ให้มากข้ึน นอกจากนั้น   ที่ประชุมดัวกล่าวได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนด์ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาใน
สาขาที่สําคัญ ได้แก่  การศึกษา สาธารณสุข  พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการเข้าถึงบรอดแบนด์อย่างทั่วถึง
ภายในปี 2548 และกําหนดเป้าหมายท้าทายในการเข้าถึง  บรอดแบนด์ความเร็วสูงยุคหน้า ภายในปี 2563  

6. เน่ืองจากเป้าหมายการพัฒนาบรอดแบนต์ของเอเปคสอดคล้องกับนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ  โดยมุ่งพัฒนา
บริการบรอดแบนด์ของประเทศไทยให้เป็นบริการขั้นพ้ืนฐานของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําคัญใน
การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  จึงควรเสนอให้หน่วยงานต่างๆ  ที่เก่ียวข้องที่เป็นเจ้าของโครงข่าย  พิจารณา
ปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนการดําเนินงาน  รวมถึงสนับสนุนงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติอย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นการสนับสนุนประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายของเอเปคต่อไป 
  7. นอกจากน้ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยยังได้หารือทวิภาคีกับนาย 
Yoshihiro Katayama รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่นเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือด้านไอซีที
ระหว่างสองฝ่าย   การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเร่ืองของ Disaster Recovery System การเลือกตั้งระดับท้องถ่ิน และโอกาสใน
การร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมของ สองฝ่าย เป็นต้น 
 
28.   เรื่อง การขอต้ังงบประมาณเพ่ือจัดต้ังหนว่ยระวังภัยทางเศรษฐกจิของอาเซียน  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณฉีุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 4,490,000 บาท  เพ่ือนําไปชําระเงิน
สําหรับการจัดตั้งหน่วยระวังภัยทางเศรษฐกิจของอาเซียน (Macroeconomic and Finance Surveillance Office : MFSO) ได้  
โดยเบิกจ่ายในลักษณะงบรายจ่ายอื่น  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นสํานักงาน      
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงการคลังรายงานว่า  
  1. ในการประชุมรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ Meeting : AFMM)      
คร้ังที่ 13 เมือ่วันที่ 9 เมษายน 2552 ณ ประเทศไทย ท่ีประชมุฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลกัการสําหรับการเสริมสร้างประสทิธิภาพ
ให้กับการปฏิบัติงานของ MFSO ข้ึน  ซึ่งจะเป็นหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของสํานักเลขาธิการอาเซียน  และได้มอบหมายให้
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สํานักเลขาธิการอาเซียนจัดทาํข้อเสนอโครงสร้างและกลไกการดําเนินงานของ MFSO เพ่ือนําเสนอใหท้ี่ประชุมฯ พิจารณาอีกครั้ง
หน่ึง  
   2. ในการประชุมรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (Informal ASEAN Finance 
Ministers’ Meeting : informal AFMM) เมื่อวันที ่2 พฤษภาคม 2553 ณ เมอืงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน ที่ประชุมฯ ได้ให้
ความเห็นชอบตอ่ Terms of Reference (TOR) สําหรับการจัดตั้ง MFSO ฉบับปรับปรุงใหม่  ตามท่ีสํานักเลขาธิการอาเซียนได้
นําเสนอ ทั้งน้ี TOR ฉบับปรับปรุงใหม่ได้มุง่เน้นบทบาทที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึนของ MFSO ในการเป็นหน่วยงานท่ีจะทําหน้าที่ในการ
วิเคราะห์ ติดตาม และประสานการดําเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือทางการเงินต่าง ๆ ของอาเซยีน  เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายไปสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ภายในปี 2558 อย่างไรก็ตาม  การดําเนินงานของ MFSO จะต้องไม่เป็นการ
ซ้ําซอ้นกับการดําเนินงานของสํานักวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office 
: AMRO) ซึ่งเป็นหน่วยระวังภัยทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน+3 ท้ังน้ี ที่ประชมุฯ ได้เห็นชอบวงเงินงบประมาณสําหรับการจัดตั้ง 
MFSO ทั้งสิ้นจํานวน 1,443,519 ดอลลาร์สหรัฐ  โดยแตล่ะประเทศสมาชิกอาเซียนจะลงเงินในสดัสว่นท่ีเท่ากัน คิดเป็นการลงเงิน
ประเทศละ 144,352 ดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2554  
  3. สํานักเลขาธิการอาเซียนได้มีหนังสอืถึงกระทรวงการคลังไทย  ขอให้พิจารณาดําเนินการชําระเงินในส่วนของ
ประเทศไทย  ซึ่งสามารถแบ่งการชําระเงินออกเป็น 2 งวด ดังน้ี  
   งวดที ่1 เป็นการชําระเงินจํานวน 64,989 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,147,886.45 บาท  โดยให้
ชําระภายในป ี2553  
   งวดที ่2 เป็นการชําระเงินจํานวน 79,363 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,622,947.15 บาท โดยใหช้ําระ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2554  
   ทั้งน้ี อตัราแลกเปลี่ยนอ้างองิจากอัตราของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําวันที่ 16 กันยายน 2553 
เท่ากับ 31.05 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และคํานวณรวมค่าความผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในอนาคตเพิ่มอีก 2 บาท เป็นอตัรา 
33.05 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ  
   ดังน้ัน การตั้งวงเงินงบประมาณสําหรับการชาํระเงินในส่วนประเทศไทยรวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 
144,352 ดอลลาร์สหรฐั หรอืประมาณ 4,770,833.60 บาท  
  4. การขอต้ังงบประมาณเพ่ือใชช้ําระเงินสําหรับการจัดตั้ง MFSO ในส่วนของประเทศไทย จํานวนรวมทั้งสิ้น 
144,352 ดอลลาร์สหรฐั  หรือประมาณ 4,770,833.60 บาท น้ัน จะสามารถใช้เงินงบประมาณในสว่นของงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็นได้ โดยการชําระเงินจะเป็นไปตาม
รายละเอียดในข้อ 3. ข้างต้น 
 
29. เร่ือง  การบริจาคเงินสมทบกองทนุสิง่แวดล้อมของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบในหลกัการให้ประเทศไทยบริจาคเงินสมทบกองทนุสิ่งแวดลอ้มขององค์การสหประชาชาติ
ก่อตั้งโครงการสิ่งแวดลอ้มแหง่สหประชาชาติ (United Nations Environment Programme, : UNEP) เป็นจํานวนเงิน 25,000 
ดอลลารส์หรัฐตอ่ปี  หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 748,835 บาท (คิดอตัราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 โดย 1 
ดอลลารส์หรัฐเท่ากับ 29.9534 บาท) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริจาคเงิน ซึ่งเป็น
การบริจาคเงินตามความสมัครใจ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานว่า  
  1. องค์การสหประชาชาติก่อตั้งโครงการสิ่งแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ UNEP ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 เพ่ือทําหน้าท่ี
เป็นองค์กรด้านสิ่งแวดลอ้มภายใต้ระบบสหประชาชาต ิ พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอ้มของโครงการส่ิงแวดลอ้มแห่ง
สหประชาชาต ิ(UNEP’s Environment Fund) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดลอ้มทัง้ในระดับโลกและ
ระดับภูมิภาค  โดยองค์การสหประชาชาติเชิญให้ประเทศสมาชิกบริจาคเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมดังกล่าวตามความสมัครใจ 
(Voluntary Contributions)  
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   2. ประเทศไทยบริจาคเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมของ UNEP มาตลอดตามมติคณะรัฐมนตรี (20 เมษายน 
2520, 14 เมษายน 2525, 8 กันยายน 2530, 8 ธันวาคม 2535, 16 กันยายน 2540, 8 มิถุนายน 2547, 5 มิถุนายน 2550) ท้ังน้ี 
การบริจาคเงินฯ ในแต่ละปีมีจํานวนไม่เท่ากันอันเน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความผันผวน  
   3. ทส. ในฐานะหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงานโครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาตขิองประเทศไทย
ดําเนินการบริจาคเงินดังกล่าวเรียบร้อยแลว้  และ UNEP ยังขอให้ประเทศสมาชิกบริจาคเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดลอ้มของ UNEP 
ในปีตอ่ ๆ ไปอย่างตอ่เน่ือง โดยที่ ทส. ดําเนินการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งเตรียมการขอจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 
2555 เพ่ือการน้ีด้วยแล้ว  จึงจําเป็นต้องนําเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณของ 
ทส. ในปีตอ่ ๆ ไป 
 

การศกึษา 
30. เร่ือง ขอพระราชทานชื่อกองทุน (กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา) และการขอลดหย่อนภาษี          
เงินได้สําหรับเงินบริจาค 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเร่ืองการขอพระราชทานชื่อกองทุน (กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา) และการขอลดหย่อนภาษีเงินได้สําหรับเงินบริจาค ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ แล้วมีมติ ดังน้ี 
  1. รับทราบและเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมระดมทุนรับบริจาคเพ่ือเป็นทุนประเดิมการจัดตั้ง     
กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปดําเนินการขอความร่วมมือ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน เผยแพร่ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน รวมทั้งการระดมทุนเพ่ือสมทบทุนกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งน้ี 
เงินหรือทรัพย์สินที่ไดจ้ากการระดมทุน กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานของรัฐตอ้งถือปฏิบัติตามข้อ 20 (1) – (5) ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
  2. เห็นชอบในหลักการการขอพระราชทานช่ือ “กองทุนครูของแผ่นดิน” สําหรับกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งข้ึนเพ่ือรองรับทุนประเดิมที่มีผู้บริจาค โดยให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 (เร่ือง การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ และการ
ก่อสร้างอาคารของทางราชการ) โดยอนุโลมตามความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  3. การพิจารณาเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่บริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง 
การศึกษา น้ัน ให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  4. ให้ผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุนฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยสามารถนําเงินที่บริจาคหักเป็นค่าใช้จ่าย
ลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้เป็นจํานวนสองเท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิหรือเงินได้สุทธิ 
แล้วแต่กรณี ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
  ท้ังน้ี ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิไปพิจารณาดาํเนินการด้วย    
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รายงานว่า 
  1. ศธ. ได้ประกาศยุทธศาสตร์เชิงนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง “6 เดอืน 6 คุณภาพ” ดังตอ่ไปนี้  
คุณภาพที่ 1 คือ เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ คุณภาพที่ 2 คอื การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพที่ 3 คือ คุณภาพการศึกษา
ตลอดชีวติสําหรับประชาชน คุณภาพที่ 4 คือ คุณภาพสถานศึกษายุคใหม ่คุณภาพที่ 5 คือ คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา คุณภาพท่ี 6 คือ คุณภาพครู  และ ศธ. มีโครงการประกาศนโยบาย เรื่อง คุณภาพครู ซึ่งเป็นคุณภาพที่ 6 โดยในปี พ.ศ. 
2554 เป็นปีแห่งคุณภาพครู เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผูท้รงเป็นครูแห่งแผ่นดนิ”  
  2. ในระหว่างที่กฎหมายการจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษายังไม่แล้วเสร็จ ศธ.ไดม้ี
การประกาศจดัตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรองรบัการจัดหาทุนประเดมิไปพลางก่อน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใหม้ีการพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยจะขอพระราชทานช่ือ “กองทุนครู
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ของแผ่นดิน” เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงความจงรักภักดตี่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุนรับบริจาคเป็นทุนประเดมิในการจัดตั้งกองทุน 
     ในส่วนของการจัดกิจกรรมระดมทุนเพ่ือขอรับบริจาคเงินเป็นทุนประเดิมในการจัดตัง้กองทุนกําหนดให้มีการจัด
งานตั้งแต่วันที ่14 – 18 มกราคม 2554 โดยมีกิจกรรมหลกัที่ตอ้งดําเนินการ ดังน้ี 
  กิจกรรมที ่1 : วันท่ี 5 ธันวาคม 2553 – วันที่ 17 มกราคม 2554 เป็นกจิกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ และ
ในช่วงวันที่ 14 – 17 มกราคม 2554 เป็นการเตรียมการเพ่ือระดมทุนประเดิม  
  กิจกรรมที ่2 : วันท่ี 14 มกราคม 2554 เป็นวันประกาศนโยบายคุณภาพครู เพ่ือให้เกิดความสอดคลอ้งตอ่การ
จัดตั้งกองทุนครูของแผ่นดิน จึงสมควรเพ่ิมกิจกรรมในการประกาศนโยบายคุณภาพครู เพ่ือสร้างอุดมการณ์และจติสํานึกร่วม ของครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งบุคคล องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันแสดงพลังในการทดแทนพระ
คุณครู บูชาครู ในการเฉลิมฉลองปีแห่งมหามงคล และการขอถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” โดยมีส่วนร่วม
ในการบริจาคเป็นทุนประเดิมในการจัดตั้ง “กองทุนครูของแผ่นดิน” ในครั้งน้ีด้วย 
  กิจกรรมที ่3 : หลังจากการระดมทุนประเดมิ วันที่ 18 มกราคม 2554 เป็นต้นไป กิจกรรมที่จะต้องดาํเนินการต่อ
หลังจากการจัดรายการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ การร่วมบริจาคทุนประเดมิกองทุนครูของแผ่นดิน เพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองและ
ย่ังยืนตามลําดบั กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตอ้งดําเนินการตอ่ ได้แก ่กิจกรรมการตรวจสอบ และการรายงานผลการดําเนินการตอ่สาธารณะ 
กิจกรรมการตดิตามและประเมินผลการดําเนินการ กิจกรรมขอบคุณผูม้อีุปการะและมอบของที่ระลึก และกิจกรรมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทนุครูของแผ่นดนิ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 
 

เรื่องทีค่ณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเปน็ข้อมูล 
31. เรื่อง มาตรการกํากับดูแลสนิค้าสําคญั 204 รายการ  และบริการ 20 รายการ  ประจําเดือนธนัวาคม 2553  
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบข้อมลูมาตรการกํากับดูแลสินค้าสําคัญ 204 รายการ  และบริการ 20 รายการ  ประจําเดอืน
ธันวาคม 2553 ของกระทรวงพาณิชย์ ดังน้ี  
  ตามที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน ได้มกีารกําหนดระดับความสําคัญของสินค้าที่ตอ้งตดิตามดแูล 204 
รายการ และบริการ 20 รายการ  เป็นประจําทุกเดอืนตามสถานการณ์หรือปัจจัยการผลติ ที่เปลี่ยนแปลง  เพ่ือเป็นเครื่องมอืในการ
ติดตามดแูลราคาสินค้าและเป็นสัญญาณเตอืนภัยในระดับปฏิบัติการ  ซึ่งได้รายงานการจัดระดับความสําคัญของสินค้า  ให้
คณะรฐัมนตรทีราบเป็นประจําทุกเดอืนแลว้  น้ัน สําหรับในเดอืนธันวาคม 2553 ได้ประเมินและคาดการณ์แนวโนม้ของสถานการณ์
ด้านราคาและปริมาณของสนิค้าและบริการ  โดยได้ปรับเปลี่ยนการจัดระดับความสําคัญของสินค้าทั้ง 3 กลุ่ม เป็นดงัน้ี  
  1. กลุ่ม Sensitive List (SL) สินค้า 9 รายการ ได้แก่ (1) นํ้าตาลทราย ราคานํ้าตาลทราย ยังทรงตัวอยู่ใน
ระดับสูง (2) นํ้ามันพืช ราคานํ้ามันปาล์มดบิปรับสูงข้ึน  เน่ืองจากปริมาณผลผลติออกสู่ตลาดน้อย  ขณะที่ความตอ้งการมอีย่าง
ตอ่เน่ือง  ส่งผลกระทบตอ่ตน้ทุนการผลิตนํ้ามันพืชที่ใชบ้ริโภค  และอตุสาหกรรมตอ่เนื่องในประเทศให้สูงข้ึนด้วย  และราคาเมล็ดถ่ัว
เหลืองในตลาดโลกปรับสูงขึ้นเน่ืองจากความตอ้งการใชม้ีมากข้ึน  ท้ังเพ่ือผลิตเป็นอาหารและผลติเป็นพลังงาน (3) นํ้ามันเบนซิน (4) 
นํ้ามันดีเซล ราคานํ้ามันดิบเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากความตอ้งการใช้นํ้ามันสําเร็จรูปของจีนเพ่ิมข้ึน  ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ประกาศใช้มาตรการอัดฉดีเงินเข้าสู่ระบบเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ (5) เหลก็เส้น (6) เหลก็แผ่น (รดีรอ้นรีดเย็น และสแตนเลส) ราคา
วัตถุดิบใน ไตรมาส 4 จะยังคงเคล่ือนไหวขึน้-ลง ในช่วงแคบ ๆ เน่ืองจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก  และความต้องการใช้
ท่ีชะลอตัว (7) ปูนซีเมนต ์ราคาปรับเพ่ิมข้ึนตามความต้องการใช้ทีม่อีย่างต่อเน่ือง (8) สายไฟฟ้า ราคาปรับสูงข้ึน  เน่ืองจากสต๊อก
ทองแดงของผูใ้ชล้ดลงผู้ผลิตจึงทยอยซื้อ และ (9) ปุ๋ยเคมี ราคาปุ๋ยยูเรียสูงขึ้น  เน่ืองจากความต้องการใช้ในตลาดโลกเพ่ิมข้ึน และ
บริการ 1 รายการ ไดแ้ก่ บรกิารรับส่งสินค้า เอกสาร หรือพัสดุภัณฑ์รับส่งโทรสาร  สบืเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากราคานํ้ามัน
เชื้อเพลิงและสง่ผลตอ่ราคาสนิค้า   
  2. กลุ่ม Priority Watch List (PWL) สินค้า 6 รายการ  ไดแ้ก่ (1) อาหารปรุงสําเร็จ ราคาวัตถุดิบหลักคือ 
พืชผักเริ่มปรับตัวลดลงในช่วงอากาศหนาวเย็น (2) นํ้าดื่มบรรจุภาชนะผนึกราคาเม็ดพลาสติกสูงข้ึน  ตามภาวะนํ้ามนัเชื้อเพลิงที่
สูงขึ้น (3) ก๊าซ LPG หุงต้ม  ความตอ้งการใช้โดยรวมเพิ่มข้ึน  เพ่ือใช้เป็นพลังงานให้เกิดความอบอุ่นในช่วงฤดูหนาว (4) ทราย หลงั
สถานการณ์นํ้าท่วมความตอ้งการใชล้ดลง การค้าเข้าสู่ภาวะปกต ิ(5) เหลก็โครงสร้างรูปพรรณ ราคาวัตถุดิบในไตรมาส 4 จะยังคง
เคลื่อนไหวข้ึน – ลงในช่วงแคบ ๆ เน่ืองจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก  และความต้องการใชล้ดลง และ (6) ยาป้องกัน
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หรือกําจัดศตัรูพืช  ราคาสูงขึ้นเล็กน้อย  เน่ืองจากรัฐบาลจีนเลิกสนับสนุนการส่งออก  ทําให้โรงงานผลิตรายเล็กจําตอ้งปิดโรงงาน  
ส่งผลให้ปรมิาณผลผลติในประเทศลดลง  และบริการ 1 รายการ ไดแ้ก่ บริการซอ่มรถ  
   3. กลุ่ม Watch List (WL) ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ราคาเคลือ่นไหวเป็นปกติยังไม่มีสญัญาณบ่งชี้ว่าจะมปัีญหาท้ังด้าน
ราคาและปริมาณสินค้าที่จําหน่าย  ซึ่งจะทาํการติดตาม ตามปกติ จํานวน 189 รายการ และ บริการ 18 รายการ  
 
32.  เร่ือง  ดัชนีราคาส่งออก – นําเข้าของประเทศ และดัชนีภาวะธุรกิจส่งออกเดือนตุลาคม 2553 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลดัชนีราคาส่งออก – นําเข้าของประเทศ และดัชนีภาวะธุรกิจส่งออกเดือนตุลาคม 
2553  ของกระทรวงพาณิชย์  ดังน้ี 
  กระทรวงพาณิชย์มีการปรับปรุงการจัดทําดัชนีราคาส่งออก – นําเข้าของประเทศ โดยปรับเปล่ียนนํ้าหนักจากปี 
2551 เป็นปี 2552   ใช้มูลค่าการส่งออก-นําเข้า จากกรมศุลกากรเป็นตัวถ่วงนํ้าหนัก และได้มีการปรับปรุงรายการสินค้าที่ใช้
คํานวณในปี 2553 คือ ดัชนีราคาส่งออกจํานวน 1,138 รายการ และดัชนีราคานําเข้า จํานวน 909 รายการ เพ่ือให้สะท้อนภาวะ
การค้าของประเทศที่เป็นปัจจุบัน แต่ยังคงปีฐาน 2550 = 100 
  กระทรวงพาณิชย์รายงานความเคล่ือนไหวดัชนีราคาส่งออก-นําเข้าของประเทศ ในรูปเงินเหรียญสหรัฐ ดัชนีราคา
ส่งออกเดือนตุลาคม 2553 สูงข้ึนร้อยละ 1.3 และดัชนีราคานําเข้า สูงข้ึนร้อยละ 1.4 
 1. ดัชนรีาคาส่งออก 
  1.1 ดัชนีราคาส่งออกของประเทศ เดือนตุลาคม 2553 
  ในปี 2550 ดัชนีราคาส่งออกของประเทศ เท่ากับ 100 เดือนตุลาคม 2553 เท่ากับ 123.3 และเดือนกันยายน 
2553 เท่ากับ 121.7 
  1.2 การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาส่งออกของประเทศ เดือนตุลาคม 2553 เม่ือเทียบกับ  เดือนกันยายน 
2553 สูงข้ึนร้อยละ 1.3  เดือนตุลาคม 2552 สูงขึ้นร้อยละ 7.5  เฉลี่ย มกราคม-ตุลาคม 2553 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2552 
สูงข้ึนร้อยละ 9.6 
  1.3 ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนตุลาคม 2553 เทียบกับเดือนกันยายน 2553 สูงขึ้นร้อยละ 1.3 
(เดือนกันยายน 2553 สูงข้ึนร้อยละ 1.2) จากการสูงข้ึนของหมวดสินค้าเกษตรกรรม ร้อยละ 4.2 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร ร้อยละ 2.5 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ร้อยละ 0.8 และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ร้อยละ 1.5 
  สินค้าส่งออกที่ราคาสูงขึ้น 
  หมวดสินค้าเกษตรกรรม ดัชนีราคาส่งออกสูงข้ึนร้อยละ 4.2 (เดือนกันยายน 2553 สูงข้ึนร้อยละ 1.9) จาก
การสูงข้ึนของสินค้ากสิกรรมที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง กล้วยไม้ กาแฟ ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง ผักสดแช่
เย็นแช่แข็ง สินค้าประมง (กุ้ง ปลาหมึก ปลา) 
  หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ดัชนีราคาส่งออกสูงขึ้นร้อยละ 2.5 (เดือนกันยายน 2553 สูงข้ึน           
ร้อยละ 1.5) จากการสูงข้ึนของอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป นํ้าตาลทราย ผักกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี           
สิ่งปรุงรสอาหาร นมและผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม 
  หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ดัชนีราคาส่งออกสูงข้ึนร้อยละ 0.8 (เดือนกันยายน 2553 สูงข้ึนร้อยละ 1.0) สินค้า
สําคัญที่ราคาสูงข้ึน ได้แก่ สิ่งทอ  อัญมณีและเครื่องประดับ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ เหล็ก เหล็กกล้าและ    ผลิตภัณฑ์ 
เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง 
  หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ดัชนีราคาส่งออกสูงข้ึนร้อยละ 1.5 (เดือนกันยายน 2553 สูงข้ึนร้อยละ 0.9) 
สินค้าสําคัญท่ีราคาสูงข้ึน ได้แก่  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว สังกะสีและนํ้ามันสําเร็จรูป 
  1.4 ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนตุลาคม 2553 เทียบกับเดือนตุลาคม 2552 ดัชนีราคาส่งออกสูงข้ึน
ร้อยละ 7.5 จากการสูงข้ึนของดัชนีทุกหมวด ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม ร้อยละ 26.7 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ร้อย
ละ 6.9 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ร้อยละ 4.1 และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ร้อยละ 11.8 
  1.5 ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเฉลี่ยมกราคม-ตุลาคม 2553 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2552 ดัชนี
ราคาส่งออกสูงข้ึนร้อยละ 9.6 ดัชนีสูงข้ึนทุกหมวด ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม ร้อยละ 35.3 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร ร้อยละ 6.7 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ร้อยละ 3.6  และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ร้อยละ 29.8 
 2. ดัชนีราคานําเข้า 
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  2.1 ดัชนีราคานําเข้าของประเทศ เดือนตุลาคม 2553 
  ในปี 2550 ดัชนีราคานําเข้าของประเทศ เท่ากับ 100 เดือนตุลาคม 2553 เท่ากับ 121.0 และเดือนกันยายน 2553 
เท่ากับ 119.3 
  2.2 การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคานําเข้าของประเทศ เดือนตุลาคม 2553 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2553 สูงข้ึน           
ร้อยละ 1.4  เดือนตุลาคม 2552 สูงขึ้นร้อยละ 6.5 เฉลี่ย มกราคม-ตุลาคม 2553 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2552 สูงข้ึนร้อยละ 8.4 
  2.3 ดัชนีราคานําเข้าของประเทศเดือนตุลาคม 2553 เทียบกับเดือนกันยายน 2553 สูงขึ้นร้อยละ 1.4            
(เดือนกันยายน 2553 สูงข้ึนร้อยละ0.3) เป็นผลจากการสูงข้ึนของหมวดสินค้าเชื้อเพลิง สูงข้ึนร้อยละ 3.7 หมวดยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง ร้อยละ 2.1 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 1.2 หมวดสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป ร้อยละ 0.9 และหมวด 
สินค้าทุน ร้อยละ 0.8 
  สนิค้านําเข้าที่ราคาสูงขึ้น 
  หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ดัชนีราคานําเข้าสูงขึ้นร้อยละ 3.7 (เดือนกันยายน 2553 ลดลงร้อยละ 1.5) สินค้า
สําคัญที่ราคาสูงข้ึน ได้แก่ นํ้ามันดิบ  นํ้ามันสําเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียมหมวดสินค้าทุน ดัชนีราคานําเข้าสูงขึ้นร้อยละ 0.8 
(เดือนกันยายน 2553 สูงข้ึนร้อยละ 0.7) สินค้าสําคัญที่ราคาสูงข้ึน ได้แก่  ผลิตภัณฑ์โลหะ  เคร่ืองจักรกล เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ และเครื่องมือเคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ 
  หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป ดัชนีราคานําเข้าสูงข้ึนร้อยละ 0.9 (เดือนกันยายน 2553 สูงขึ้นร้อยละ 
0.6) สินค้าสําคัญที่ราคาสูงข้ึน  ได้แก่ ทองคํา เงิน แพลทินัม ทองแดงและผลิตภัณฑ์ ดีบุก ยางสังเคราะห์ และโกโก้ 
  หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ดัชนีราคานําเข้าสูงข้ึนร้อยละ 1.2 (เดือนกันยายน 2553 สูงขึ้นร้อยละ 1.3) สินค้า
สําคัญที่ราคาสูงข้ึน ได้แก่ ยารักษาโรค วิตามิน ฮอร์โมน และเคร่ืองใช้เบ็ดเตล็ด 
  หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ดัชนีราคานําเข้าสูงข้ึนร้อยละ 2.1 (เดือนกันยายน 2553 สูงข้ึน  
ร้อยละ 1.2) สินค้าสําคัญที่ราคาสูงข้ึน  ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 
  2.4 ดัชนีราคานําเข้าของประเทศเดือนตุลาคม 2553 เทียบกับเดือนตุลาคม 2552 ดัชนีราคานําเข้าสูงข้ึน           
ร้อยละ 6.5 จากการสูงขึ้นของหมวดสินค้าเชื้อเพลิง ร้อยละ 8.8 หมวดสินค้าทุน ร้อยละ 3.3 หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป          
ร้อยละ 7.3 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ  3.9 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ร้อยละ 8.2 
    2.5 ดัชนีราคานําเข้าของประเทศเฉลี่ยมกราคม-ตุลาคม 2553 เทียบกับระยะเดียวกัน ของปี 2552 ดัชนีราคา
นําเข้าสูงข้ึนร้อยละ 8.4 จากการสูงข้ึนของหมวดสินค้าเชือ้เพลิง ร้อยละ 21.9 หมวดสินค้าทุน ร้อยละ 3.2 หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
ก่ึงสําเร็จรูป ร้อยละ 5.0 หมวดสินค้าอุปโภคบรโิภค ร้อยละ 2.0 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งร้อยละ 6.2 
 
33.  เร่ือง สรุปสถานการณภั์ยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 คร้ังที ่45 
   คณะรฐัมนตรีรบัทราบข้อมลูสรุปสถานการณภั์ยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งท่ี 45  ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2553 
ประกอบด้วย สถานการณภั์ยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์นํ้า การช่วยเหลือด้านการเกษตร และความก้าวหน้าการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 กรณีพิเศษ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปได้ดังน้ี  
   สถานการณ์อุทกภัย  ไมม่ ี
  สถานการณ์น้ํา 
 1. สภาพน้ําในอ่างเก็บนํ้า 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ (27 ธันวาคม 2553) มีปริมาณนํ้าทั้งหมด 
53,553 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด ลดลงจากสัปดาห์ก่อน    
(54,061 ล้านลูกบาศก์เมตร) จํานวน 508 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณนํ้าใช้การได้ 29,712 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40 
ของความจุอ่าง) น้อยกว่าปี 2552 (55,435 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75) จํานวน 1,882 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้าไหลลง
อ่างฯ จํานวน 34.44 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบาย จํานวน 88.34 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ (27 ธันวาคม 2553) มีปริมาณนํ้าทั้งหมด 50,180 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ
คิดเป็นร้อยละ 72 ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด ลดลงจากสัปดาห์ก่อน(50,621 ล้านลูกบาศก์เมตร) 
จํานวน 441 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณนํ้าใช้การได้ 26,657 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่าง) น้อยกว่าปี 
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2552 (52,427 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75) จํานวน 2,247 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 34.25 ล้าน ลบ.
ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 87.98 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล สิริกิต์ิ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ 

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได้ ปริมาณนํ้าไหลลงอา่งฯ ปริมาณนํ้าระบาย 
อ่างเก็บนํ้า 

ปริมาตรนํ้า % ความจุอ่างฯ ปริมาตรนํ้า % ความจุอ่างฯ วันน้ี เมื่อวาน วันน้ี เมื่อวาน 

1.ภูมิพล 8,378 62 4,578 34 0.37 0.03 25.00 25.00 

2.สิริกิต์ิ 7,560 79 4,710 50 3.95 5.88 17.11 19.05 

ภูมิพล+สิริกิต์ิ 15,938 69 9,288 40 4.32 5.91 42.11 44.05 

3.แควน้อยฯ 692 90 656 85 2.11 1.74 3.46 3.46 

4.ป่าสักชลสิทธ์ิ 782 81 779 81 1.23 0.50 3.49 3.49 

รวม 4 อ่างฯ 17,412 70 10,723 43 7.66 8.15 49.06 51.00 

               หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
  อ่างเก็บนํ้าที่อยู่ในเกณฑ์น้ํา น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จํานวน 1 อ่าง 
 

 

 
 

                หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
  อ่างเก็บน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์น้ํามากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จํานวน 18 อ่าง  ดังน้ี 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
          

                หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได ้ ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ ปริมาณนํ้าระบาย 
อ่างเก็บนํ้า 

ปริมาตรนํ้า % ความจุอ่างฯ ปริมาตรนํ้า % ความจุอ่างฯ วันน้ี เมื่อวาน วันน้ี เมื่อวาน 

1.ปราณบุร ี 99 29 39 11 0.13 0.02 0.22 0.86 

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได ้ ปริมาณนํ้าไหลลงอา่งฯ ปริมาณนํ้าระบาย 
อ่างเก็บนํ้า 

ปริมาตรนํ้า % ความจุอ่างฯ ปริมาตรนํ้า % ความจุอ่างฯ วันน้ี เมื่อวาน วันน้ี เมื่อวาน 

1.แม่งัดฯ 270 102 248 94 0.23 0.29 0.35 0.40 

2.ก่ิวลม 104 93 100 89 0.83 0.73 1.48 0.71 

3.ก่ิวคอหมา 176 104 170 100 0.01 0.01 0.15 0.15 

4.แควน้อยฯ 692 90 656 85 2.11 1.39 3.46 3.46 

5.ห้วยหลวง 111 94 106 90 0.00 0.00 0.57 0.57 

6.จฬุาภรณ ์ 153 93 109 66 0.05 0.10 0.10 0.69 

7.อุบลรัตน์ 2,092 86 1,511 62 0.00 2.76 5.48 4.39 

8.ลําปาว 1,185 83 1,100 77 1.41 0.00 3.51 3.49 

9. ลําตะคอง 340 108 313 100 3.28 0.17 0.66 0.79 

10.ลําพระเพลิง 106 96 105 95 0.00 0.00 0.00 0.00 

11.มูลบน 116 82 109 77 0.00 0.00 0.00 0.00 

12.ลําแซะ 244 89 237 86 0.00 0.00 0.00 0.00 

13.ป่าสักฯ 782 81 779 81 1.23 0.50 3.49 3.49 

14.กระเสียว 248 103 208 87 0.24 0.59 0.06 0.06 

15.ขุนด่านฯ 201 90 196 88 0.06 0.06 0.63 0.59 

16.คลองสียัด 359 85 329 78 0.00 0.00 1.70 1.70 

17.หนองปลาไหล 153 93 139 85 0.01 0.48 0.35 0.39 

18.ประแสร ์ 232 94 212 85 0.01 0.01 0.13 0.13 
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 2. สภาพน้ําท่า 
  ปริมาณนํ้าในลํานํ้าปิง วัง ยม น่าน ชี และมูล ตามสถานีสํารวจปริมาณนํ้าท่ากรมชลประทาน พบว่ามีปริมาณน้ําอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ 
  ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 450 ลบ.ม./วินาที (เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวาน 5 ลบ.ม./
วินาที) 
  ปริมาณนํ้าไหลผ่านเข่ือนเจ้าพระยา 63 ลบ.ม./วินาที (เพ่ิมข้ึนจากเม่ือวาน 8 ลบ.ม./วินาที) 
  รับนํ้าเข้าระบบส่งนํ้าทุ่งฝั่งตะวันออก 151 ลบ.ม./วินาที (เท่ากับเมื่อวาน) และรับนํ้าเข้าระบบส่งนํ้าทุ่งฝั่งตะวันตก 
244 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวาน 13 ลบ.ม./วินาที) 
  ปริมาณนํ้าไหลผ่านเข่ือนพระรามหก 5 ลบ.ม./วินาที (เท่ากับเมื่อวาน) 
 การช่วยเหลือด้านการเกษตร 
 การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ จํานวน 221 เครื่อง ในพ้ืนที่ 19 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 1 จังหวัด จํานวน 1 
เคร่ือง ภาคกลาง 11 จังหวัด 101 เครื่อง  ภาคใต้ 7 จังหวัด จํานวน 119 เครื่อง  เครื่องผลักดันนํ้า 5 จังหวัด จํานวน 69 เครื่อง   
 ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 กรณีพิเศษ เป็นเงิน 
 ด้านพืช  
  จังหวัดประสบภัย จํานวน 74 จังหวัด  พ้ืนที่ประสบภัย 11.26 ล้านไร่  แบ่งเป็น  ข้าว 8.36 ล้านไร่  พืชไร่ 1.87 
ล้านไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 1.03 ล้านไร่   
  สํารวจแล้ว พบว่า เป็นพื้นที่เสียหายสิ้นเชิง (ณ วันที่ 24 ธ.ค. 53) จํานวน 7.13 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 5.88 
ล้านไร่  พืชไร่ 0.89 ล้านไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 0.36 ล้านไร่ คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 16,249.09 ล้านบาท  
  การดําเนินการให้การช่วยเหลือ 

- ช่วยเหลือด้วยเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 23 จังหวัด พ้ืนที่เสียหาย 101,555ไร่ วงเงิน 38.21 
ล้านบาท และขอรับการช่วยเหลือส่วนต่าง จํานวน 182.25 ล้านบาท 

- ช่วยเหลือด้วยเงินทดรองราชการในอํานาจนายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด จํานวน 24 จังหวัด พ้ืนที่
เสียหาย 117,690 ไร่ วงเงิน 75.96 ล้านบาท และขอรับการช่วยเหลือส่วนต่าง จํานวน 196.15 ล้านบาท 

- ช่วยเหลือด้วยเงินทดรองราชการจังหวัดในอํานาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 5 จังหวัด พ้ืนที่
เสียหาย 38,836 ไร่ วงเงิน 67.12 ล้านบาท และขอรับการช่วยเหลือส่วนต่าง จํานวน 67.32 ล้านบาท 

- กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเอกสารให้ ธกส.เพ่ือขออนุมัติเงินงวดแล้ว จํานวน 48 จังหวัด เกษตรกร 407,186 
ราย พ้ืนที่เสียหาย 4.67 ล้านไร่ วงเงิน 10,602.36 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธ.ค. 53) ทั้งน้ี (ธกส.) ได้รับอนุมัติเงินงวดจากสํานัก
งบประมาณคร้ังที่ 1 โอนให้ด้านพืช วงเงิน 2,073.38 ล้านบาท เกษตรกร 89,901 ราย  ในพ้ืนที่ 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
ลําพูน พิษณุโลก ตาก กําแพงเพชร น่าน สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนม อํานาจเจริญ อุบลราชธานี 
อ่างทอง ปทุมธานี ชัยนาท ฉะชิงเทรา นครนายก จันทบุรี 

ด้านประมง  
 จังหวัดประสบภัย จํานวน 68 จังหวัด  สํารวจแล้ว พบว่าพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 179,161 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 
153,926 ไร่ บ่อกุ้ง ปู หอย 25,235 ไร่ กระชัง/บ่อซีเมนต์ 466,885 ตารางเมตร เกษตรกร 124,299 ราย คิดเป็นวงเงิน
ช่วยเหลือทั้งสิ้น 869.81 ล้านบาท 
 การดําเนินการให้การช่วยเหลือ 

- ช่วยเหลือด้วยเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 4 จังหวัด เป็นพ้ืนที่บ่อปลา 347 ไร่  กระชัง/บ่อซีเมนต์ 2,940  
ตารางเมตร เกษตรกร 250ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 1.28 ล้านบาท 

- ช่วยเหลือด้วยเงินทดรองราชการในอํานาจนายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด จํานวน 22 จังหวัด เป็นพ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 7,828 แบ่งเป็น บ่อปลา 7,825 ไร่  บ่อกุ้ง ปู หอย 3 ไร่  กระชัง/บ่อซีเมนต์ 8,742 ตารางเมตร วงเงินช่วยเหลือ 
28.34 ล้านบาท 

- ช่ ว ยด้ ว ย เ งิ นทดรอ งร าชการจั งห วั ด ในอํ าน าจปลั ดกระทรว ง เ กษตรและสหกร ณ์  จํ านวน 
3 จั งหวัด เป็นพ้ืนที่ บ่อปลา 1,106 ไร่   กระชั ง/บ่อซี เมนต์  5,113 ตารางเมตร เกษตรกร  2 ,301 ราย  
คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 5.08 ล้านบาท 
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- ก ร ม ป ร ะ ม ง ไ ด้ ส่ ง เ อ ก ส า ร ใ ห้  ธ ก ส . เ พ่ื อ ข อ อ นุ มั ติ เ งิ น ง ว ด จ า ก สํ า นั ก ง บ ป ร ะ ม าณ แ ล้ ว 
23 จังหวัด เกษตรกร 21,632 ราย เป็นพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 28,100 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลาทกุชนิด 25,195 ไร ่บ่อกุง้/ปู/หอย 2,905 ไร ่ 
กระชัง/บ่อซีเมนต์ 32,258 ตารางเมตร วงเงินขอรับการช่วยเหลือ 118.72ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธ.ค. 53) ทั้งน้ี ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ได้รับอนุมัติเงินงวดจากสํานักงบประมาณครั้งที่ 1 โอนให้ด้านประมง วงเงิน 15.32 ล้านบาท 
เกษตรกร 5,824 ราย  ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร หนองบัวลําภู อุดรธานี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา  
  ด้านปศุสัตว์   
 จังหวัดประสบภัย จํานวน 54 จังหวัด สํารวจแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค. 53) พบว่า สัตว์ตายและสูญหาย 
จํานวน 1,911,166 ตัว  แปลงหญ้า 9,003.25 ไร่ เกษตรกร 24,080 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 111.30 ล้านบาท  
 การดําเนินการให้การช่วยเหลือ 

- ช่วยเหลือด้วยเงินองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 5 จังหวัด สัตว์ตาย/สูญหาย 289 ตัว เกษตรกร 12,173 
ราย วงเงินช่วยเหลือ 0.42 ล้านบาท 

- ช่วยเหลือด้วยเงินทดรองราชการในอํานาจนายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด 24จังหวัด สัตว์ตาย/สูญหาย 
319,877 ตัว เกษตรกร 7,459 ราย วงเงินช่วยเหลือ 15.28 ล้านบาท 

- ช่วยเหลือด้วยเงินทดรองราชการในอํานาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 2 จังหวัด สัตว์ตาย/           
สูญหาย 7,190 ตัว  เกษตรกร 420 ราย วงเงินช่วยเหลือ 2.13 ล้านบาท 

- กรมปศุสัตว์ได้ส่งเอกสารให้ธกส.เพ่ือขออนุมัติเงินงวดจากสํานักงบประมาณแล้ว จํานวน 13 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว อุทัยธานี ลําพูน ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ลพบุรี หนองคาย อุบลราชธานี 
สุพรรณบุรี วงเงิน 11.28 ล้านบาท 
  
34. เรื่อง   สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และมาตรการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 คณะรัฐมนตรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยหนาว และมาตรการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่  ของ
กระทรวงมหาดไทย สรุปได้ดังน้ี  
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันที่ 1    พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2553) 
   1. การคาดหมายลักษณะอากาศ (ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2553 - 1 ม.ค. 2554) 
    1.1 กรมอุตุนิยมวิทยา  คาดหมายลักษณะอากาศว่า  ในช่วงวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2553 
บริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทําให้มีฝนบาง
แห่ง อากาศจะเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศา  กับมีลมแรง ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้
มีกําลังแรงขึ้น ทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีฝนเพิ่มข้ึนและคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังค่อนข้าง
แรงในระยะน้ี ส่วนในช่วงวันที่ 29 - 30 ธ.ค. 2553 บริเวณความกดอากาศสูงน้ีมีกําลังอ่อนลง แต่ยังทําให้บริเวณประเทศไทย
ตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายในการสัญจรไว้
ด้วย หลังจากน้ันในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 2553 - 1 ม.ค. 2554 จะมีบริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่เสริมลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน  
   1.2 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีโทรสารด่วนท่ีสุด    ท่ี มท 0616/ว 
13708 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2553 แจ้งเตือนในช่วงระหว่างวันท่ี 27-31 ธ.ค. 2553 ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11           
(สุราษฎร์ธานี) เขต 12 (สงขลา) และจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ
จังหวัดสตูล เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาวะฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง   ในภาคใต้ อาจสร้างความเสียหาย
ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรของประชาชน และมีโทรสารด่วนที่สุดที่ มท 0616/ว 13706 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 
2553 แจ้งเตือนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาพอากาศหนาวเย็น และมีหมอกหนา อาจสร้างความ
เสียหายให้แก่ชีวิต ทรัพย์สิน ผลิตผลทางการเกษตร สัตว์เลี้ยงของประชาชน ตลอดจนผู้ใช้เส้นทาง เดินทางสัญจรไป-มาในบริเวณที่
มีหมอกหนา อาจเกิดอุบัติภัยทางถนนได้ ในระยะน้ีถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจัดเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพ่ือสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตกุารณ์ 



 38 

 2. การเตรียมการป้องกันและแกไ้ขปัญหาภัยหนาวของกระทรวงมหาดไทย     
    กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2553 - 2554 ของจังหวัดขึ้น ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และจัดตั้งศูนย์
อํานวยการเฉพาะกิจฯ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบประจําศูนย์ฯ เพ่ือ
เป็นศูนย์ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นที่เกิดข้ึน 
    นอกจากน้ี กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และท่ีจังหวัดทุกจังหวัดด้วย      
   3. สถานการณ์ภัยหนาว (ระหว่างวันท่ี 1 พ.ย. - 27 ธ.ค. 2553) 
      ในขณะน้ีได้รับรายงานจังหวัดท่ีได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) เน่ืองจากมีสภาพอากาศหนาว (อุณหภูมิ 
8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจัด (อุณหภูมิต่ํากว่า 8.0 องศาเซลเซียส)   จํานวน 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา 
เพชรบูรณ์ แพร่ ตาก น่าน แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร 
เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ สกลนคร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ รวม 344 อําเภอ 2,668 ตําบล 33,997      
หมู่บ้าน 
   4. การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน 
         4.1 จังหวัดที่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ทั้ง 26 จังหวัด รายงานว่าได้มอบเครื่องกันหนาว
ให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ สมาคม มูลนิธิ ไปแล้ว รวม 295,933 
ชิ้น 
        4.2 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จํานวน 200,000 ผืน เพ่ือ
แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู 
ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ นครราชสีมา เชียงราย น่าน ลําปาง เชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
     4.3 หอการค้าไทย-จีน และสมาคมแต้จ๋ิวแห่งประเทศไทย ได้มอบผ้าห่มช่วยเหลือภัยหนาว จํานวน 2,000 ผืน 
ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางในการนําผ้าห่มกันหนาวไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
     4.4 บริษัท ซีพี จํากัด (มหาชน) (เครือเจริญโภคภัณฑ์) ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จํานวน 50,000 ผืน   มูลค่า 
12.5 ล้านบาท ซึ่งจัดซื้อจากกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตผ้าห่มนวม จังหวัดสกลนครตามนโยบายส่งเสริมอาชีพและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้นของกระทรวงมหาดไทย และได้มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 
เพ่ือแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในพ้ืนที่ 10 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน น่าน พะเยา สกลนคร นครพนม เลย 
อุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น 
     5. สิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 
    กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมอบถุง
พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น สกลนคร ลําพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ตาก 
กาฬสินธุ์ เลย และจังหวัดสกลนคร รวม จํานวน 13,600 ถุง นมอัดเม็ดจิตรลดา 50 กล่อง และนมสด 50 กล่อง 
  มาตรการป้องกนัอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปใีหม่ 
   ในห้วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคมของทุกปี เป็นช่วงที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า
และต้อนรับปีใหม่ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนจํานวนมาก จะจัดให้มีงานรื่นเริงเพ่ือเฉลิมฉลอง โดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนเที่ยง
คืนของวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งเป็นช่วงของการนับเวลาถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ และมักจะมีการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ซึ่งมี
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้โดยง่าย ประกอบกับมีการสัญจรของประชาชนในห้วงเวลาดังกล่าวอย่างคับค่ัง เพ่ือเดินทาง
ท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีต่าง ๆ จึงมักจะเกิดอุบัติภัยจากการสัญจรท้ังทางบกและทางน้ํา ซึ่งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนเป็นอย่างมาก กระทรวงมหาดไทย จึงได้สั่งการให้จังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เตรียมการป้องกันและเฝ้า
ระวังการเกิดอุบัติภัยทางบก ทางน้ํา และอัคคีภัย ที่อาจเกิดข้ึนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้ดําเนินการ ดังน้ี 
   1. กําชับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และประชาชนที่จะจัดงานเฉลิมฉลอง
เทศกาลฯ ที่มีการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง หรือการแสดงโดยใช้เทคนิคพิเศษ (Special Effect) โดยเฉพาะวันส่งท้ายปีเก่าและ
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ต้อนรับปีใหม่ ได้เตรียมการป้องกัน และใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ตลอดจนการกําหนดมาตรการห้ามเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้
เพลิงภายในสถานบันเทิงอย่างเด็ดขาดเพื่อมิให้เกิดอันตรายจากอัคคีภัย โดยดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   2. ให้ผู้อํานวยการท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนท่ี   ที่รับผิดชอบ 
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่และวาง
ระบบสื่อสารเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที 
   3. กําชับให้ผู้อํานวยการหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา พ้ืนที่
ชุมนุมชน สถานประกอบการ สถานบันเทิง อาคารหรือสถานที่ใด วัสดุสิ่งของภายในและโดยรอบ ที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิด          
สาธารณภัยได้โดยง่าย และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามอํานาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องต่อไป 
   4. กําชับให้ผู้อํานวยการหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจตรา           
เส้นทางสัญจร โดยเฉพาะบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวทางนํ้า พ้ืนที่ตลิ่ง ความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะ ท่าเทียบเรือ ความปลอดภัยของเรอื
โดยสาร ที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยได้โดยง่าย ให้แจ้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันทราบ เพ่ือเข้าดําเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข ตามอํานาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
   5. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายให้ประชาชนได้รับทราบ 
และเข้าใจถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง รวมทั้งความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทําใดๆ ที่มีความเสี่ยง
ต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน  
   6. จัดชุดเจ้าหน้าที่และสั่งใช้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พร้อมสนธิกําลังเจ้าหน้าที่
ตํารวจ เพ่ือดําเนินการดังน้ี 
      6.1 เฝ้าระวังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณ
พ้ืนที่จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลฯ ที่มีประชาชนมาร่วมงานเฉลิมฉลองอย่างหนาแน่น 
      6.2 จัดเตรียมความพร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง และกู้ภัย ในพ้ืนที่ที่  จัดงานเฉลิม
ฉลองฯ หรือพ้ืนที่ชุมนุมชน ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อุบัติภัย สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ทันทท่ีีเกิดภัยขึ้น 
      6.3 อํานวยความสะดวก และจัดระเบียบการจราจร รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนท่ีมา
ร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   7. หากเกิดอัคคีภัย อุบัติภัย หรือสาธารณภัยอื่นที่มีผลกระทบต่อประชาชนจํานวนมาก   ให้ดําเนินการตาม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทราบทันที ทางโทรศัพท์/โทรสาร 
หมายเลข 0 - 2241 - 7450 - 5 หรือโทรศัพท์สายด่วนนิรภัย 1784 เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือต่อไป   
    อน่ึง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับรายงานข้อมลูเหตแุผ่นดนิไหว (ระหว่างวันที่ 21 - 27 ธันวาคม 
2553 จากศูนย์เตือนภัยพิบัตแิห่งชาต ิ และกรมอตุุนิยมวิทยา ว่าได้เกิดแผ่นดนิไหว แตไ่ม่มีผลกระทบตอ่ประเทศไทย เมื่อวันที ่ 22 
ธันวาคม 2553 เวลา 00.19 น. แผ่นดินไหวบริเวณเกาะ Bonin ประเทศญีปุ่่น ขนาด 7.7 ริกเตอร์ และเม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2553 เวลา 

20.16 น. แผ่นดินไหวที่บริเวณหมู่เกาะ Vanuatu มหาสมทุรแปซิฟิกตอนใต้ ขนาด 7.5 รกิเตอร ์                       

 
แต่งต้ัง 

35.  แต่งต้ัง 
  1.  แต่งต้ังคณะกรรมการแกไ้ขปญัหาและพัฒนาระบบร้านสหกรณ ์
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบตามทีก่ระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบร้านสหกรณ์  
โดยมอีงค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ดังน้ี องค์ประกอบ รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
กรรมการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องร่วมเป็นกรรมการ อธิบดกีรมการค้าภายในเป็นกรรมการและเลขานุการ    
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ รวมกรรมการทัง้สิ้น 12 คน  
อํานาจหน้าที่ กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบร้านสหกรณ์  และมอีํานาจหน้าที่อื่นอีก 3 ประการ  
  
  2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวชิาการระดับทรงคณุวุฒิ (กระทรวงเกษตรและ   
สหกรณ์)  
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   คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายจุมพล  สงวนสิน ผูอ้ํานวยการสํานักวิจัย
และพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ใหด้ํารงตําแหน่ง นักวิชาการประมงทรงคุณวุฒิ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่
วันที่ 18 สิงหาคม 2553 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป   
 
  3.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญใหด้ํารงตาํแหน่ง         
เอกอัครราชทตูไทยประจําตา่งประเทศ (ประเภทบริหาร สายงานบริหารการทูต ระดบัสูง) เพ่ิมเติม จํานวน 6 ราย ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐบาลของประเทศผู้รับแล้ว ดงัน้ี  
  1. นายประศาสน์  ประศาสน์วินิจฉัย เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุง
พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ดํารงตําแหน่งเอกอคัรราชทูต (นักบริหารการทูต 
ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สบืแทนนายกุลกุมุท  สิงหรา ณ อยุธยา  
   2. นายสมปอง  สงวนบรรพ์ อัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก        
สหพันธรัฐรัสเซีย สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดบัสูง) สถาน
เอกอัครราชทตู ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาํนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทน นายประศาสน์  
ประศาสน์วินิจฉัย  
  3. นายอภิชาต ิ เพ็ชรรตัน์ กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต        
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาํนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต 
ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดารเ์สรีเบกาวัน  เนการาบรูไนดารุสซาลาม สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทน
นายพิทักษ์  พรหมบุบผา ที่เกษียณอายุราชการ  
   4. นางกุณฑลี  ประจมิทิศ รองผู้อํานวยการ (นักบริหาร ระดับต้น) สํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ ดํารงตําแหน่ง เอกอคัรราชทตู (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก 
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  สืบแทนนายสวิุทย์  สายเชื้อ ท่ีเกษียณอายุราชการ    
  5. นายปัญญรกัษ์  พูลทรัพย์ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดบัต้น) กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา  ดํารง
ตําแหน่งเอกอคัรราชทตู (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ สาํนักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ สบืแทนนายสุวฒัน์  จิราพันธ์ุ  
  6. นายกําธร  สิทธิโชติ อัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
มาเลเซีย สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตาํแหน่งเอกอัครราชทตู (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทตู 
ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรุ สืบแทนนายอดุมผล  นินนาท  
  ท้ังน้ี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นตน้ไป   

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


