


 

                                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ              กลุม่ประสานราชการ      สํานักบรหิารกลาง    โทร.  2108 
ท่ี  กษ 0401.4/854                วันท่ี   20   ตุลาคม   2553 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่  19   ตุลาคม  2553 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่  19   ตุลาคม  2553    สํานักนายกรัฐมนตรี 
ได้สรุปผลการประชุมฯ มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี  

  ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 2  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรบัเงนิได้พึงประเมินที่จ่ายเปน็ค่าเบี้ย
ประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบํานาญ) 

สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบหลักการการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับ 
เงินได้พึงประเมินที่จ่ายเป็นคา่เบ้ียประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบํานาญ และอนุมัติหลกัการร่าง
กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษี 
เงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้พึงประเมินที่จ่ายเป็นค่าเบ้ียประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบํานาญ) 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นค่าเบ้ียประกันภัย สําหรับการประกันชีวิต                
แบบบํานาญของผู้มีเงินได้ตามจํานวนที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่เกิน 90,000 บาท ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีอีกไม่เกิน 
ร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินได้ทีจ่่ายเป็นค่าซื้อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้วต้องไม่เกิน 
500,000 บาท (ร่างข้อ 1)  
  2. กําหนดให้การยกเว้นภาษีใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปีภาษี 2553 ที่ต้อง 
ย่ืนรายการในปี พ.ศ.2554 เป็นต้นไป (ร่างข้อ 2)  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ 
  วาระที่ 5  เรื่อง   ขอผ่อนผนัการใช้พืน้ทีลุ่่มน้ําชั้นที่ 1 บีเอ็ม และพืน้ที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์  
เพื่อทาํเหมืองแร่ของนายรังสรรค์ ตันตระกูล ที่จังหวัดชยันาท 

 สาระสําคัญ  คือ  คณะรฐัมนตรีอนุมัติผ่อนการใช้พ้ืนที่ลุม่นํ้าช้ันที่ 1 บีเอ็ม และพ้ืนทีป่่าเพ่ือ 
การอนุรักษ์ เพ่ือทําเหมืองแร่หินอ่อนและหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง)  
ของนายรังสรรค์ ตันตระกูล ที่จังหวัดชัยนาท ตามคําขอที ่2/2548 ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533  
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วันที่ 17 มีนาคม 2535 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งน้ี ให้กระทรวง
อุตสาหกรรมรบัข้อสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และประธานกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

  วาระที่ 7  เรื่อง  ขอความเห็นชอบชดเชยการขาดทนุจากการจําหนา่ยปุ๋ยเคมี โครงการ 
จัดหาปุ๋ยเคมีนําเข้าจากต่างประเทศ 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังน้ี  

1. เห็นชอบในหลักการการชดเชยการขาดทุนจากการจําหน่ายปุ๋ยเคมี โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนําเข้า
จากต่างประเทศตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  โดยแนวทางการดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ ที่ให้ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด ควรเร่งจําหน่ายปุ๋ยเคมีที่ยังเหลือโดยด่วน
เป็นอันดับแรกก่อน ตามแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเมื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว จึงให้ 
กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ตรวจสอบปิดบัญชีผลการขาดทุน และขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณอีกคร้ังหน่ึง  
  2. เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนําเข้าจากต่างประเทศ จากสิ้นสุด 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2553 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2553  
  ทั้งน้ี   มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบข้อมูล  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
การดําเนินการโครงการจัดหาปุ๋ยเคมี  รวมทัง้การกําหนดระดับราคาปุ๋ยเคมีของโครงการให้ชัดเจนรอบคอบ    
แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระที่ 8  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การพจิารณาโครงการย้ายองค์การ 
สะพานปลาฯ 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (องคก์ารสะพานปลา)    
รับเรื่องโครงการย้ายองค์การสะพานปลาฯ ไปพิจารณาศึกษาจัดทํารายละเอียดแผนงานโครงการที่ชัดเจนเก่ียวกับ
แผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ  โดยพิจารณาให้ครอบคลมุถึงกรณีที่อาจจะต้องดําเนินการตามข้อกฎหมาย  
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องด้วย เช่น พระราชบัญญติัว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน 
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 และระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522 เป็นต้น   
แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระที่ 10  เรือ่ง  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอทั้ง 3 ข้อดังน้ี  
  1. อนุมัติในหลกัการแนวทางการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้าชายแดนไทย-พม่า   
  2. เห็นชอบการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมส่อด  โดยมีหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เก่ียวข้องเข้าร่วมด้วย  เพ่ือขับเคลือ่นการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแมส่อดใหเ้ป็นไปอย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
  3. ในส่วนของการเร่งรัดคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  ดําเนินการในเรื่องการใช้พ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับ 
ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีน้ัน ให้กระทรวงพาณิชย์รับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงอุตสาหกรรม  และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางการใช้พ้ืนที่รวมท้ังจํานวนพ้ืนที่ที่จําเป็นต้องใช้ให้ชัดเจน เหมาะสม  
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โดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประกอบการพิจารณาด้วยและให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ีให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหารือในรายละเอียดในเรื่องน้ีกับ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มคู่ขนานกันไปด้วย เพ่ือเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีใน
คราวเดียวกันต่อไป 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระที่ 11  เรือ่ง  แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติเสนอ ทั้ง 3 ข้อดังน้ี  
  1. เห็นชอบการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมอยา่งย่ังยืน โดยมีองค์ประกอบและอํานาจ
หน้าที่ตามท่ีเสนอ โดยให้เพ่ิมผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรรี่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวด้วย 
   2. ใหค้ณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างย่ังยืนไปดําเนินการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน  
  3. ใหค้ณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างย่ังยืนเสนอรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดต้ังองค์กรบูรณาการการดําเนินการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน นโยบายในด้านการเงินการคลังที่เหมาะสม   
และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน ให้คณะรฐัมนตรีพิจารณาโดยเร็วหลังเสร็จสิ้นภารกิจ  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระที่ 12  เรือ่ง  การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการ 
แก้ไขปัญหาไก่ไข ่
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง  
มาตรการแก้ไขปัญหาไก่ไข่ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เสนอทัง้ 2 ข้อ ดังน้ี   
   1. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาไก่ไข่   
  2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขยายเวลาการรายงานผลการศึกษาปรับปรุงโครงสร้าง
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม  2553 ซึ่งเดิมกําหนดไว้ 60 วัน คือภายในวันที่ 4 กันยายน  2553 ออกไปอีก 30 วัน  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า  หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (6 กรกฎาคม 
2553 และ 13 กรกฎาคม 2553) กษ. โดยกรมปศสุัตว์ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสรุปได้ ดังน้ี  
  มาตรการระยะสั้น  

1. ใหผู้้เลี้ยงไก่ไข่ขยายเวลาการปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงเพ่ือผลผลิตไข่ไก่ช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 
2553 ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดไข่ไก่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ  

2. ใหผู้้ส่งออกชะลอส่งออกไข่ไก่ช่ัวคราว ยกเว้นกรณีที่มีสญัญาผูกพัน ปริมาณส่งออกไข่ไก่เฉลี่ย
เดือนละ 12 ลา้นฟอง ลดลงเหลือ 6 ล้านฟอง/เดือน 
   3. ให้ปศสุัตว์จังหวัดแจ้งมาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ตามมติคณะรัฐมนตรีและรับปัญหาจาก
เกษตรกรเรื่องลูกไก่ไข่ขาดแคลน  ช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2553 
  4. การติดตามเฝ้าระวังราคาพันธ์ุสัตว์และไข่ไก่ได้ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธ์ุปรับราคา 
พันธ์ุสัตว์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และต้นทุนการผลิต   
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  5. การรายงานผลการดําเนินงานมาตรการแก้ไขปัญหาไก่ไข่ต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่
และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 และครั้งที่ 2 วันที ่24 กันยายน  2553 
  มาตรการระยะกลาง 
  1. ประสานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือดําเนินการศึกษาปรับโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ 
และการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 60 วัน   
  2. ประธานคณะทํางาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(รศ.ดร.สามัคค ี บุณยะวัฒน์) ขอเลื่อนส่งผลการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่ 
และผลิตภัณฑ์ จากวันที่ 3 กันยายน 2553 เป็นวันอังคารที่ 14 กันยายน 2553 

มาตรการระยะยาว  
ให้มีพ่อ-แม่พันธ์ุไก่ไข่(P.S.) สว่นกลางที่กรมปศุสัตว์เพ่ือบรหิารจัดการ กรมปศุสัตว์ได้ดําเนินงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ซึ่งมอบหมายให้ กษ.(กรมปศสุัตว์) ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 
ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระที่ 13  เรือ่ง  ขออนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ยกเว้นการปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2546 
และท่ีแก้ไขเพิม่เติม 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัด 
และยกเว้นการปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2546 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังน้ี 
  1. ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดประสานงานกับกระทรวงการคลังในการขอขยายวงเงินทดรอง
ราชการ และการยกเว้นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยด่วน   
  2. อนุมัติในหลกัการช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยที่ประสบอุทกภัย  กรณีเสียหาย ดังน้ี  
     2.1  บ้านเสยีหายทั้งหลังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ่ายให้ 30,000 บาท (ให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ่ายเพ่ิมให้อีก 30,000 บาท) 
    2.2  บ้านเสยีหายบางส่วน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ่ายให้หลังละไม่เกิน 20,000 
บาท (ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ่ายเพ่ิมให้อีกตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท)   
 3. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยที่ได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการ ฯ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า 
 4. ให้ต้ังศูนย์กลางประสานรับความช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไว้ที่ศาลากลางของ 
แต่ละจังหวัดเป็น โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน 
 5. ใหส้่วนราชการต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม  
กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บูรณาการ 
สนธิกําลังกับทุกภาคส่วนเพ่ือสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
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 6. อนุมัติในหลกัการให้กระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  โดยให้กระทรวงสาธารณสุขขอทําความตกลงในรายละเอียดกับ 
สํานักงบประมาณ ก่อนดําเนินการต่อไป 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ด้านตา่งประเทศ 
  วาระที่ 19 เรือ่ง  ขอความเห็นชอบการจัดทําแถลงการณ์ร่วมพนมเปญ 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติในหลกัการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ ทั้ง 2 ขอ้ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการจัดทําร่างแถลงการณ์ร่วมพนมเปญ 
  2. อนุมัติในหลกัการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรอืผู้แทนที่เข้ารว่มประชุม 
ให้การรับรองเพ่ือประกาศเจตนารมณ์ต่อร่างปฏิญญาดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขร่างปฏิญญาดังกล่าวในประเด็น 
ที่ไม่ใช่หลักการสําคัญ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้แทนไทย โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า 
  1. ในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตร (AMAF) ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 22-27 
ตุลาคม 2553 ณ กรุงพนมเปญ จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐมนตรี
กระทรวงควบคุมคุณภาพ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางไปกรุงพนมเปญเพ่ือร่วม
ประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการเกษตรอาเซียนอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2553 
  2. สาระสําคญัของร่างแถลงการณ์ร่วมพนมเปญ 
     2.1 จะร่วมกันรับผิดชอบในการต่อต้านการแพร่กระจายข้ามแดนของศัตรูพืชและสัตว์ 
     2.2 ตระหนักถึงความสําคัญของกฎระเบียบด้านมาตรฐานด้านการกักกันและตรวจสอบใน 
การป้องกันการแพร่กระจายของศัตรูพืชและสัตว์ 
     2.3 เสริมสรา้งความเข้มแข็งของการแลกเปลี่ยนแนวทางการกักกันและตรวจสอบ บุคลากร 
รวมทั้งความร่วมมือด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง การเฝ้าระวังโรคและการจัดการความเสี่ยงร่วมกัน 
     2.4 ตระหนักว่าการสื่อสารความเสี่ยงเป็นเรื่องสําคัญ ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือ่งศัตรูพืช 
และสัตว์ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศภาคี จึงควรแจ้งให้ภาคีอ่ืนรู้โดยเร็วที่สุด 
     2.5 หากพบศัตรูพืชและสัตว์ในสินค้าเกษตรของประเทศภาคีแล้ว จะดําเนินการแจ้งให้ทราบ
โดยเร็วที่สุดเพ่ือหาสาเหตุและมาตรการป้องกันที่เหมาะสม     

   2.6 จะร่วมมือในองค์การระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง เช่น องค์การโรคระบาดสัตว์ อนุสัญญา
อารักขาพืช องค์การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ เป็นต้น 
     2.7 มอบหมายให้ที่ประชุมผู้ประสานงานรายงานความก้าวหน้าเรื่องน้ีให้ที่ประชุมระดับรัฐมนตรี
ต่อไป 
  3. กษ.เห็นว่าร่างแถลงการณ์ร่วมพนมเปญเป็นการแสดงเจตนารมณ์เก่ียวกับความร่วมมือด้าน
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างสมาชิกอาเซียนกับจีน โดยไม่มีการลงนาม ไม่มีข้อผกูพันทางกฎหมาย จึงไม่ถือ
เป็นหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 190  
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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  วาระที่ 20 เรือ่ง  การจัดต้ังองค์กรสาํรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three 
Emergency Rice Reserve : APTERR) 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ  ดังน้ี 
  1. อนุมัติจัดต้ังสํานักงานเลขานุการ ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve  (APTERR)            
ช่วงเตรียมการ ที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอนุมัติหลักการให้ประเทศไทย
เสนอขอจัดต้ังสํานักเลขานุการ APTERR เป็นการถาวรเมื่อความตกลง APTERR มีผลผูกพันแล้ว 
  2. อนุมัติให้นําข้าวที่ไทยสํารองไว้ (Earmarked Reserve) จํานวน 15,000 ตัน ภายในความตกลง 
ASEAN Food Security Reserve (AFSR) มาใช้เป็น Earmarked Reserve ของ APTERR 
  3. อนุมัติร่างความตกลง APTERR พร้อมมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอ่ืนเป็นผู้ลงนามความตกลง APTERR ในการประชุม ASEAN Ministers on 
Agriculture and Forestry Plus Three (AMAF+3) ครัง้ที่ 10 ในเดือนตุลาคม 2553 ณ กรุงพนมเปญ  
ประเทศกัมพูชา 
  4. อนุมัติการให้สัตยาบันและหลังจากที่ได้ลงนามความตกลง APTERR แล้วให้กระทรวง 
การต่างประเทศ จัดทําสัตยาบันสารและยื่นสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียนเพ่ือเก็บรักษาตามข้อ X  
ของร่างความตกลง 
  5. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)  
ให้กับรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายอ่ืนเป็นผู้ลงนามความตกลง APTERR 
  6. มอบหมายรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการ
กําหนดนโยบายการดําเนินงาน APTERR ของฝ่ายไทยซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นคณะกรรมการ และ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งน้ี ให้เบิกจ่ายเบ้ียประชุมจากสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรรีับทราบเพื่อเป็นข้อมูล 
  วาระที่ 34 เรือ่ง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครัง้ที่ 35 
   สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553  
ครั้งที่ 35  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สรุปได้ดังน้ี 
   สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัย จํานวน 16 จังหวัด 
 สถานการณ์นํ้า 
 1. สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้า  สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ  
(18 ตุลาคม 2553) มีปริมาณนํ้าทั้งหมด 52,093 ล้านลูกบาศก์เมตร หรอืคิดเป็นร้อยละ 71 ของความจุอ่างเก็บนํ้า
ขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด 
 2. สภาพนํ้าท่า  ปริมาณนํ้าในลาํนํ้าต่างๆ ตามสถานีสํารวจปริมาณนํ้าท่า กรมชลประทาน พบว่า
มีปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้น จังหวัดนครสวรรค์(นํ้ามาก) จังหวัดชัยภูมิ (นํ้ามาก)  จังหวัดยโสธร (นํ้ามาก)  
จังหวัดบุรีรัมย์(นํ้ามาก) จังหวัดอุบลราชธานี(นํ้ามาก) จังหวัดสระแก้ว(นํ้ามาก) 
  
 
 

/การดําเนินการ... 
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 การดําเนินการตามแผนเตรียมสถานการณภั์ยพิบัติด้านการเกษตร 
 1. แจ้งเตือนผ่านศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด “ฝนตกหนักและ 
นํ้าท่วมฉับพลนั” ในวันที ่11-18 ตุลาคม 2553 จํานวน 17 ฉบับ เน่ืองจากหย่อมความกดอากาศตํ่าที่ปกคลุม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลาง  
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น และมฝีนหนักในหลายพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยงภัย บริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่าน และทีร่าบลุ่ม จึงขอให้เกษตรกรเตรียมรับ
สถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
 2. การบริหารจัดการนํ้า  การแก้ไขปัญหาพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ปิดการระบายนํ้าออกจาก
เขื่อนลําตะคองต้ังแต่วันที่ 29 ก.ย. 53  และดําเนินการควบคุมการระบายนํ้าในลําตะคองท้ายเขื่อน ติดต้ังเคร่ือง
ผลักดันนํ้าจํานวน 11 เครื่อง และจะติดต้ังเพ่ิมเติมอีก 12 เครื่อง ต้ังแต่วันที่ 18 ต.ค. 53 เป็นต้นไป 
 3. สนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าเคลื่อนที่  ได้เตรียมการไว้ จํานวน 1,200 เครื่อง สนับสนุนแล้วจํานวน 
924 เครื่อง ในพ้ืนที่ 58 จังหวัด 
 4. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จํานวน 207,600 กิโลกรัม แร่ธาตุและเวชภัณฑ์ 650 ชุด และดูแล
สุขภาพสัตว์ 115,484 ตัว ในพ้ืนที่ 19 จังหวัด  ทั้งน้ี กรมปศุสัตว์ได้เตรยีมความพร้อมด้านเสบียงสัตว์ไว้ล่วงหน้า 
โดยการผลิตทั้งหญ้าแห้ง หญา้สด และหญ้าหมักไว้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ /สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ 
จํานวน 29 ศูนย์/สถานีสามารถบริการช่วยเหลือราษฎรได้ทันที (ณ วันที ่18 ต.ค. 53) จํานวน 8,016 ตัน  
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 2,676 ตัน และภาคตะวันออก จํานวน 191 ตัน 
 ผลกระทบด้านการเกษตร  อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2553 (ข้อมลู ณ วันที่  
18 ต.ค. 53) ประสบภัยทั้งสิ้น จํานวน 11 จงัหวัด คาดว่าจะเสียหาย  ด้านพืช 11 จังหวัด ด้านประมง 9 จังหวัด   
ด้านปศุสัตว์ 4 จังหวัด   
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระที่ 35 เรือ่ง สรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันที่ 10 
กันยายน – 18 ตุลาคม 2553) 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลอื 
(ระหว่างวันที ่10 กันยายน – 18 ตุลาคม 2553)  ของกระทรวงมหาดไทย ดังน้ี 
  1. สรุปสถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากร่องมรสุมกําลังค่อนขา้งแรงพาดผ่านประเทศไทย (ระหว่าง
วันที่ 10 กันยายน-16 ตุลาคม 2553) พ้ืนที่ประสบภัยโดยภาพรวมทั้งประเทศ 38 จังหวัด  
                     2. สรุปสถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศตํ่าพาดผา่นภาคใต้ตอนบน  
ภาคกลาง และภาคตะวันออก และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ระหว่างวันที่ 10-18 ตุลาคม 2553)  
     2.1 พ้ืนที่ประสบภัย 8 จังหวัด 31 อําเภอ 206 ตําบล 
  2.2 การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ  
     1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยจัดส่งเรือท้องแบน  รถผลิตนํ้าด่ืม  ถุงยังชีพ  
เต็นท์พักอาศยัช่ัวคราว ช่วยเหลือผูป้ระสบภัย  
     2) กรมชลประทาน  ได้เตรยีมความพร้อมเครือ่งสูบนํ้า จํานวน 1,200 เครื่อง เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร
ตามจังหวัดต่าง ๆ   ซึ่งปัจจุบันได้ให้การสนับสนุนเคร่ืองสบูนํ้าเคลือ่นที ่924 เครื่อง  
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

/แต่งต้ัง 





ด้าน วาระ เรื่อง หน่วยงานเก่ียวข้อง

(เรื่องท่ี)

กฎหมาย 2 ร่างกฎกระทรวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้

พึงประเมินท่ีจ่ายเป็นค่าเบ้ียประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ

บํานาญ)

เศรษฐกิจ 5 ขอผ่อนผันการใช้พ้ืนท่ีลุ่มนํ้าช้ันท่ี 1 บีเอ็ม และพ้ืนท่ีป่าเพ่ือการอนุรักษ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพ่ือทําเหมืองแร่ของนายรังสรรค์ ตันตระกูล ท่ีจังหวัดชัยนาท

7 ขอความเห็นชอบชดเชยการขาดทุนจากการจําหน่ายปุ๋ยเคมี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ

โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนําเข้าจากต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การพิจารณาโครงการย้ายองค์การ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สะพานปลาฯ

10 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12 เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แก้ไขปัญหาไก่ไข่

13 ขออนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยกเว้นการปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

เงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

ต่างประเทศ 19 ขอความเห็นชอบการจัดทําแถลงการณ์ร่วมพนมเปญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

20 การจัดตั้งองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Emergency Rice Reserve : APTERR)

รมต.รับทราบ 34 สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งท่ี 35 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

35 สรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันท่ี 10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กันยายน – 18 ตุลาคม 2553)

แต่งตั้ง 37 แต่งตั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ   การขับเคล่ือนการพัฒนางาน : กลุมประสานราชการ  ป 53 - 54  :  มิติงานเชิงคุณภาพ

สรุป มติ ครม.  เม่ือ  19  ตุลาคม  2553
เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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



รายละเอียด                                                   
วันที่ 19  ตุลาคม  2553          
                                                                                                                                             
  วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมงบประมาณ ช้ัน 3   อาคารรัฐสภา  3   ถนนอู่ทองใน  นายอภิสิทธ์ิ                
เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากน้ัน นายปณิธาน วัฒนายากร  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตร ี นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตร ี และนายมารุต   มสัยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตร ีได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี         
สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 
  กฎหมาย 
 1. เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที ่..) (การยกเว้นภาษี 

 สรรพสามิตนํ้ามันดีเซลสําหรบัเรือที่เดินทางไป-กลับในเขตพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซยี)  
 2. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ 

ยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้พึงประเมินที่จ่ายเป็นค่า
เบ้ียประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบํานาญ)  

 3. เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํามันฝร่ัง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลําไยแห้ง  
   พริกไทย และเมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้า 
   เสรีอาเซียน พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําพริกไทย นํ้าตาล 
   ทราย และนํ้ามันถั่วเหลือง เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงลงเขตการค้าเสรี 
   อาเซียน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ   
 4.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลกึ 60 ปี สํานักงาน 
   คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 
 เศรษฐกิจ 
 5. เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บีเอ็ม และพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ เพ่ือทําเหมืองแร่ 
   ของนายรังสรรค์ ตันตระกูล ที่จังหวัดชัยนาท 
 6.  เรื่อง   ขออนุมัติกู้เงินในประเทศเพ่ือชดเชยรายได้ค่าไฟฟ้าจากการดําเนินการตามมาตรการลด 

 ภาระค่าครองชีพของประชาชน ระยะที่ 3 (ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 จนถึงวันที่ 31  
 มีนาคม 2553)  

 7. เรื่อง  ขอความเห็นชอบชดเชยการขาดทุนจากการจําหน่ายปุ๋ยเคมี โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนําเข้า 
 จากต่างประเทศ 

 8.   เรื่อง   ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การพิจารณาโครงการย้ายองค์การสะพานปลาฯ 
  9. เรื่อง   มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพ่ือการผลิตระหว่าง 
    ประเทศ 
  10. เรื่อง  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 11. เรื่อง   แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 
 12. เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาไก่ไข่  
 13. เรื่อง   ขออนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดและยกเว้นการปฏิบัติ 
    นอกเหนือหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ  
    พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 สังคม 
 14.  เรื่อง  โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
  15. เรื่อง  ปัญหาอาชญากรรม 
 16. เรื่อง  มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด)  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553) 
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  ต่างประเทศ 
 17. เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 7 
 18.  เรื่อง บันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป 

 ไทย-ลาว  ครั้งที่ 18 
 19. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการจัดทําแถลงการณ์ร่วมพนมเปญ 
 20. เรื่อง  การจัดต้ังองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three Emergency  

 Rice Reserve : APTERR) 
  21. เรื่อง  ขออนุมัติการให้เงินอุดหนุนแก่สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก 

 22. เรื่อง  การจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนโครงการ Clean Air For Smaller Cities in the ASEAN  
    Region ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกับรัฐบาล 
   แห่งราชอาณาจักรไทย 

 23.   เรื่อง   รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครัง้ที่ 5 
  24.  เรื่อง   ขอเสนอโครงการอัญเชิญธรรมเจดีย์ คัมภีรพุ์ทธศาสนาโบราณเก่าแก่ที่สดุจาก 
    ราชอาณาจักรนอร์เวย์ มาประดิษฐานในราชอาณาจักรไทยเป็นการช่ัวคราว  

 25.  เรื่อง   ความตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอล 
  26.   เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง 
  27.  เรื่อง  การรับรองปฏิญญากรุงเทพด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  28. เรื่อง   การรับรองร่างปฏิญญาโอกินาวาและร่างแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของคณะทํางาน         

   เอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ปี 2553-2558 
  29.   เรื่อง   ร่างปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้างสวัสดิการและการพัฒนาของสตรีและ 
    เด็กอาเซียน  
    30.  เรื่อง   เอกสารสําคัญที่จะมีการลงนามหรือรับรองในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน  
    ครั้งที่ 17 และการประชุมที่เก่ียวข้อง 
  31.  เรื่อง   กรอบการเจรจาการจัดทําระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนและ 
    การเข้าร่วมโครงการนําร่อง 
  32.  เรื่อง   การเปลี่ยนแปลงวันมีผลใช้บังคับของพิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า 
    ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่ง
    เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 2  
  33.  เรื่อง   การลงนามพิธีสารเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 ภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณ 
    รัฐเปรู  เพ่ือเรง่เปิดเสรีทางการค้าและอํานวยความสะดวกทางการค้าปี พ.ศ. 2548 
 
  เรื่องทีค่ณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเปน็ข้อมูล 
   34 . เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งที ่35  
   35. เรื่อง    สรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 18  
     ตุลาคม 2553) 
 36. เรื่อง   การรับเรื่องร้องทุกข์นํ้าท่วมทางข้อความ (SMS) ผ่านโทรศัพท์หมายเลข 4567891 
 
 แต่งต้ัง 
 37.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
    1.   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
     ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  2.   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้า 
   ราชการประจํา ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรง
   คุณวุฒิ)(สํานักนายกรัฐมนตร)ี  
  3.   การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
   บริการสาธารณสุข  
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  4.   แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทาง 
   เศรษฐกิจ (กรอ.)  เพ่ิมเติม 
  5.   การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  6.   การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
  7.   แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  8. การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ในการแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภท 
   บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย   
   9.   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  10.  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
   แห่งประเทศไทย 
  
 

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

กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

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

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

“หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th  “ 
 

กฎหมาย 
1. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) (การยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้าํมันดีเซล
สําหรบัเรือที่เดินทางไป-กลบัในเขตพื้นทีพ่ัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการการยกเว้นภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลสําหรับเรือที่เดินทางไป-กลับในเขต
พ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซยี  และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) (การยกเว้นภาษี
สรรพสามตินํ้ามันดีเซลสําหรบัเรือที่เดินทางไป-กลับในเขตพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซยี) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอและใหส้่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรตีรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
   ข้อเท็จจรงิ  
  กระทรวงการคลังเสนอว่า  
   1. พ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย (Joint Development Area : JDA) เป็นพ้ืนที่ที่รัฐบาลไทยและมาเลเซีย
ได้จัดต้ังองค์กรร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและมาเลเซีย  เพ่ือสํารวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติปิโตรเลียมร่วมกัน  
โดยมหีลักการในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน (50:50) ทั้งน้ี องคก์รร่วมฯ มีอํานาจทําสัญญาให้สิทธิสํารวจ
และพัฒนาปิโตรเลียมแก่บรษิัทผู้ประกอบการได้  ภายใต้เง่ือนไขของระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing 
Contract)  
   2. เน่ืองจากพ้ืนที่พัฒนาร่วมเป็นพ้ืนที่อยู่ในทะเล  ดังน้ัน การสํารวจปิโตรเลียมในพ้ืนทีดั่งกล่าว  จึงต้องอาศัย
ฐานปฏิบัติการสนับสนุนการประกอบกิจการปิโตรเลียม (Supply Base) ที่อยู่บนฝั่ง  เพ่ือขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ 
ในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมไปยังพ้ืนที่พัฒนาร่วมฯ โดยใช้เรือสนับสนุนการปฏิบัติการ (Supply Boat) ซึ่งใช้นํ้ามันดีเซล
เป็นเช้ือเพลิงขนส่งของดังกล่าว  โดยเรือดังกล่าวเป็นเรือขนาดใหญ่ที่มขีนาดเกินห้าร้อยตันกรอสส์  
  3. มาตรา 102 (4) แห่งพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้ให้สิทธิรับคืนหรือยกเว้นภาษี
เรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์   ซึ่งพนักงานศลุกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว  แต่เน่ืองจากพ้ืนที่ JDA เป็นพ้ืนที่
ร่วมระหว่างไทยและมาเลเซีย  การใช้มาตรา 102 (4) จึงไมเ่หมาะสม  เน่ืองจากหากในอนาคตประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย  มีกรณีพิพาทในเรื่องพ้ืนที่พัฒนาร่วมฯ เกิดขึ้น  อาจทําให้ประเทศไทยอยู่ในฐานะท่ีเสียเปรียบมาเลเซีย  และปริมาณ
การใช้นํ้ามันดีเซลในเขตพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย  เฉพาะที่ใช้เติมเรือเดินทางไปยังเขต JDA ประมาณ 20.51 ลา้นลิตรต่อปี   
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  4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยมีฐานสนับสนุนการผลิตและสํารวจปิโตรเลียมในฝั่งไทย และส่งผล
ให้เกิดธุรกิจที่เก่ียวข้องจํานวนมาก เช่น ธุรกิจการซ่อมบํารุงเรือ ธุรกิจการบริหารเรือ  และเพ่ิมทางเลอืกในการประกอบอาชีพ
ให้กับคนในท้องถิ่น  จึงเห็นควรยกเว้นภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลทีใ่ช้เป็นเช้ือเพลิงในเรือเดินทางไป-กลับในเขตพ้ืนที่พัฒนาร่วม
ไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ยกเว้นภาษีสรรพสามิต สาํหรับนํ้ามันดีเซล ดังน้ี  

อัตราภาษี ประเภทที ่ รายการ 
อัตราตามพระราชบญัญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527 
อัตราใหม่ 

 
01.05 

นํ้ามันดีเซลทีใ่ช้เป็นเช้ือเพลิงในเรือเดินทางไป-กลับ
ในเขตพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่รฐัมนตรีประกาศกําหนด  

 
ร้อยละ 34 

 
ยกเว้นภาษี 

   
2. แนวทางของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการยกเว้นภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลทีใ่ช้เป็นเช้ือเพลิงในเรือเดินทางไป-กลับในเขต
พ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซยี ดังน้ี  
    (1) การขอรับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลทีใ่ช้ในการเดินทางไป-กลับในเขตพ้ืนที่พัฒนาร่วม
ไทย-มาเลเซีย  ควรมีการตรวจสอบปริมาณน้ํามันที่ขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตเทียบระยะทางไป-กลับจากชายฝั่งถึงแปลงสํารวจ
ต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซยี  โดยหากมีปริมาณการใช้นํ้ามันเกินกว่าปริมาณที่คํานวณได้ตามระยะทางในอัตราที่
กําหนด  ให้ยกเว้นภาษีเฉพาะตามปริมาณที่ใช้จริงแต่ไม่เกินปริมาณที่คํานวณได้   
   (2) กรณีนํ้ามันดีเซลที่ขอยกเว้นภาษีเกิดการสูญหายหรือขาดจํานวนไปจากที่ได้ระบุไว้ในคําขอเกิน
กว่าร้อยละ 0.5 ที่กําหนด  ให้ผู้ประกอบกิจการต้องเสียภาษีสําหรับจํานวนนํ้ามันที่สญูหายหรือขาดจํานวนไป  พร้อมเบ้ียปรับ
และเงินเพ่ิมในอัตราที่ใช้บังคับ   
   (3) ผู้ประกอบกิจการต้องทําบัญชีรับ-จ่ายนํ้ามนัที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงที่ขอยกเว้นภาษีในเรือเดินทางไป-
กลับในเขตพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียและระยะทางไป-กลับ จากชายฝั่งถึงแปลงสาํรวจต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-
มาเลเซีย 
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้พงึประเมินที่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยสําหรบักรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบํานาญ)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้พึงประเมินที่จ่ายเป็น         
ค่าเบ้ียประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบํานาญ และอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้พึงประเมินที่จ่ายเป็น 
ค่าเบ้ียประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบํานาญ) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
  ข้อเท็จจรงิ 
  กระทรวงการคลังเสนอว่า  
  1. ปัจจุบันผู้มีเงินได้พึงประเมินสามารถนําคา่เบ้ียประกันที่จ่ายไปคํานวณหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ได้เป็น
จํานวน 10,000 บาท และยกเว้นภาษีเงินได้อีกเป็นจํานวน 90,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท แต่เน่ืองจาก
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบํานาญมีผู้ทําสญัญาประกันชีวิตเป็นจํานวนไม่มากนัก สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ        
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ได้เสนอให้มีการพิจารณาขอหักค่าลดหย่อนในการคํานวณภาษีสําหรับค่าเบ้ีย
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบํานาญเพ่ิมขึ้น และเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาตลาด
ทุนไทยที่เสนอขอให้หักค่าลดหย่อนในการคาํนวณภาษีสําหรับค่าเบ้ียประกันชีวิตแบบบํานาญ โดยให้อยู่ในวงเดียวกันกับกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ (กสล.) และกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF)  
  2. กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีเงินได้ทําสัญญา                
การประกันชีวิตแบบบํานาญเพ่ือสะสมเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณอายุอันเป็นหลักประกันความม่ันคงในบ้ันปลายของชีวิต  และ
เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการออมดังกล่าว จึงเห็นควรกําหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับค่าเบ้ียประกันชีวิตแบบ
บํานาญเพ่ิมขึ้นอีก จากข้อกฎหมายปัจจุบันที่ผู้มีเงินได้สามารถหักค่าลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้ รวมไม่เกิน 100,000 บาท 
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โดยให้ผู้มีเงินได้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีอีกเป็นจํานวนไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อ
รวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินได้ที่
จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้วต้องไม่เกิน 
500,000 บาท  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นค่าเบ้ียประกันภัย สําหรับการประกันชีวิต                  
แบบบํานาญของผู้มีเงินได้ตามจํานวนที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่เกิน 90,000 บาท ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีอีกไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท (ร่างขอ้ 1)  
  2. กําหนดให้การยกเว้นภาษีใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปีภาษี 2553 ที่ต้องย่ืนรายการใน             
ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นไป (ร่างข้อ 2)  
 
3.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนาํมันฝรัง่ หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลําไยแห้ง พริกไทย และเมล็ดพนัธุ์
หอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การนําพริกไทย น้ําตาลทราย และน้าํมันถ่ัวเหลือง เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ   
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํามันฝร่ัง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลําไยแห้ง 
พริกไทย และเมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. .... และร่างประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําพริกไทย นํ้าตาลทราย และนํ้ามันถั่วเหลือง  เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  ที่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ 2 ตรวจพิจารณาแล้ว  และให้ดําเนินการต่อไปได้  และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ
ไปดําเนินการต่อไป  
  สาระสาํคญัของร่างประกาศ  
  1. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํามันฝร่ัง หอมหัวใหญ ่กระเทียม ลําไยแห้ง พริกไทย และ         
เมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. ....  มีสาระสําคัญดังน้ี  
    1.1 ให้มันฝรั่ง หอมหัวใหญ ่กระเทียม ลําไยแห้ง พริกไทย และเมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ ่ ซึ่งมี              
ถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน  เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงต่อกรมศลุกากรในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร  เพ่ือประกอบการใช้           
สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร (ร่างข้อ 4)  
   1.2 การขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกําหนด (ร่างข้อ 6)  
   1.3 ให้สินค้าทีนํ่าเข้าตามประกาศน้ี  ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนที่มิใช่มาตรการทาง
ภาษีที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ร่างข้อ 8)  
   2. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําพริกไทย นํ้าตาลทราย และน้ํามันถั่วเหลือง เข้ามาใน              
ราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคญัคือ ให้ยกเลิกความในข้อ 3 ของประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําพริกไทย นํ้าตาลทราย และนํ้ามันถั่วเหลือง  เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียน พ.ศ. 2552  
 
4. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ทีร่ะลึก 60 ปี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลกึ 60 ปี สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  และใหส้่งสํานักงาน             
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการต่อไปได้  
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    สาระสาํคญัของเร่ือง  
   ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลกึ 60 ปี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นการกําหนดลักษณะจัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี  สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชนิด ราคา โลหะ  อัตราเน้ือโลหะ  นํ้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลายและ
ลักษณะอ่ืน ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสทีอง) ราคาสิบบาท ประเภทธรรมดา (จํานวนผลิตไม่เกิน 1,000,000 
เหรียญ)  
 
เศรษฐกิจ 
5.  เรื่อง ขอผอ่นผนัการใชพ้ื้นทีลุ่่มน้าํชั้นที่ 1 บีเอ็ม และพ้ืนที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ เพื่อทําเหมืองแร่ของ 
นายรังสรรค์ ตันตระกูล ที่จังหวัดชัยนาท 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติผ่อนการใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บีเอ็ม และพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ เพ่ือทําเหมืองแร่หินอ่อน
และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของนายรังสรรค์ ตันตระกูล ที่จังหวัดชัยนาท ตามคําขอที่ 2/2548 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 วันที่ 17 มีนาคม 2535 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ ทั้งน้ี ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับข้อสงัเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และประธานกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
6. เรื่อง  ขออนุมัติกู้เงินในประเทศเพื่อชดเชยรายได้ค่าไฟฟ้าจากการดําเนนิการตามมาตรการลดภาระคา่ครองชีพของ
ประชาชน ระยะที่ 3 (ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติการกู้เงินในประเทศของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  ตามค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง ภายใน
กรอบวงเงิน  293,520,000 บาท  โดยกระทรวงการคลังค้ําประกันเงินกู้ และเป็นผู้พิจารณาวิธีการกู้เงิน   เง่ือนไข   และ          
รายละเอียดต่าง  ๆ  ของการกู้เงินตามความเหมาะสมและจําเป็นตามจํานวนที่เกิดขึ้นจริง  และรัฐบาลเป็นผู้รับภาระในการ
ชําระคืนเงินต้น ดอกเบ้ีย และคา่ใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการกู้เงินดังกล่าว เพ่ือชดเชยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม
มาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน ระยะที่ 3 (ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553) ตามท่ีขอทําความ
ตกลงไปได้  ซึง่เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
 
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบชดเชยการขาดทุนจากการจําหนา่ยปุ๋ยเคมี โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนาํเข้าจากต่างประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังน้ี  

1. เห็นชอบในหลักการการชดเชยการขาดทุนจากการจําหน่ายปุ๋ยเคมี โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนําเข้าจาก 
ต่างประเทศ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  โดยแนวทางการดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานัก               
งบประมาณ ที่ให้ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด ควรเร่งจําหน่ายปุ๋ยเคมีที่ยังเหลือโดยด่วนเป็นอันดับแรกก่อน 
ตามแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเมื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว จึงให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตรวจสอบปิดบัญชี
ผลการขาดทุน และขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณอีกคร้ังหน่ึง  
  2. เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนําเข้าจากต่างประเทศ จากสิ้นสุดวันที่ 29 พฤษภาคม 
2553 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2553  
  ทั้งน้ี   มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบข้อมูล  ข้อเทจ็จริงเก่ียวกับการดําเนินการ             
โครงการจัดหาปุ๋ยเคมี  รวมทัง้  การกําหนดระดับราคาปุ๋ยเคมีของโครงการให้ชัดเจนรอบคอบ   แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบต่อไปด้วย  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า 
   1.1 จากมติคณะรัฐมนตรี (6 พฤษภาคม 2551) กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ชุมชนสหกรณ์             
การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด (ชสท.) กู้เงินปลอดดอกเบ้ียไปดําเนินการจัดหาปุ๋ยเคมีนําเข้าจากต่างประเทศและจําหน่าย
ให้กับสถาบันเกษตรกรในราคาถูกกว่าตลาด ซึ่งจะต้องส่งเงินคืนให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรภายในสิ้นสุดสญัญาวันที่ 29 
พฤษภาคม 2552  
   1.2 คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรในการประชุม ครั้งที่ 6/2552 เมือ่วันที่ 4 สิงหาคม 2552  
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มีมติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ขยายระยะเวลาดําเนินงานโครงการฯ จากวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ออกไปจนถึงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2553 และให้เร่งจําหน่ายปุ๋ยที่เหลือให้หมด โดยให้ ชสท. ประสานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จําหน่ายให้กับ              
กลุ่มเกษตรกรโดยตรง 
   1.3 คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรในการประชุม ครั้งที่ 6/2553 เมือ่วันที่ 2 กรกฎาคม 2553     
มีมติเห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ขยายระยะเวลาโครงการและชําระเงินคืนกองทุนฯ โครงการฯ จากสิ้นสุด ณ วันที่ 29 
พฤษภาคม 2553 เป็นวันที ่31 ธันวาคม 2553 และให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอคณะรฐัมนตรีต่อไป  
  2. ผลการดําเนินงานตามโครงการการนําเข้าปุ๋ยยูเรียในปี 2551 ผู้นําเข้าในประเทศได้นําเข้าปุ๋ยยูเรียใน
ปริมาณมากกว่าทุกปี สาเหตุจากความต้องการใช้ที่มากขึน้ของเกษตรกรเน่ืองจากราคาผลิตผลทีจ่ําหน่ายในต้นปี 2551 ราคา
สูงขึ้นและมีการขยายพ้ืนที่ปลูกพืช แต่ราคาปุ๋ยในประเทศมีการปรับเพ่ิมขึ้นตลอดเวลาตามตลาดโลก จากตันละ 14,400 บาท 
ในเดือนมกราคม เป็น 26,500 บาท ในเดือนกันยายน ทําให้เกษตรกรเริ่มขาดกําลังซือ้ลดการใช้ปุ๋ยและหันไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาก
ขึ้น แต่ผู้นําเข้ากลับเพ่ิมปริมาณการนําเข้าซึ่งเป็นการเก็งกําไร ทําให้ผู้นําเข้ามีปุ๋ยยูเรียทีอ่ยู่ในสต็อกในช่วงเดือนตุลาคมอยู่
ประมาณ 300,000-400,000 ตัน  ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีต้นทุนนําเข้าที่สูงมาก ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 26,500-27,000 บาท และจําหน่าย
ให้เกษตรกรในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงเมื่อเทียบกับราคาที่ลดลงในตลาดโลก  
  3. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาปุ๋ยราคาแพงจึงมีมติให้มีการนําเข้าปุ๋ยยูเรียครั้งแรก จาํนวน 10,000 ตัน 
จําหน่ายให้ถึงมือเกษตรกรปลายทางในเดือนพฤศจิกายน 2551 ทําให้ภาคเอกชนมีการปรับตัวลดราคาปุ๋ยจาก 27,000 บาท/ตัน 
ลงเหลือ 19,800 บาท/ตัน แต่ราคาปุ๋ยก็ยังสูงกว่าปุ๋ยของโครงการฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะน้ัน
กล่าวว่าจะมีการนําเข้าปุ๋ยยูเรียอย่างต่อเน่ืองจนครบ 100,000 ตัน ทําให้ภาคเอกชนปรับราคาปุ๋ยลงเหลือ 19,000 บาท/ตัน แต่
ยังแพงกว่าปุ๋ยของโครงการฯ เมื่อมีการนําเข้ารอบที่ 2 จํานวน 10,000 ตัน โครงการฯ ได้ลดราคาลงจาก 16,500 บาท เหลือ 
15,800 บาท โดยคืนเงินให้ผู้ซื้อในรอบแรก ตันละ 700 บาท ภาคเอกชนได้ลดราคาลงไปอีก เพ่ือเป็นการรักษากําลังซื้อของ
เกษตรกรไว้และยับย้ังการนําเข้าของภาครัฐโดยยอมขาดทุนเพ่ือระบายสต็อกที่มีอยู่  ซึง่ผลการนําเข้าปุ๋ยยูเรียของรัฐบาลทําให้
เกษตรกรได้ซือ้ปุ๋ยที่นําเข้าในราคาที่เป็นจริงในท้องตลาด ประหยัดเงินของเกษตรกรโดยรวมไม่ตํ่ากว่า 3,000 ล้านบาท  
  4. ขณะนี้มีปุ๋ยคงเหลืออยู่อีก 11,185.75 ตัน สภาพภาชนะบรรจุมีบางกระสอบที่มีฝุ่นจับและกระสอบล่างปุ๋ย
อาจมีการจับตัวแน่น เน่ืองจากการกดทับ ซึง่ไม่ควรเก็บไว้นานกว่าน้ีมากนัก คุณภาพทางเคมียังได้มาตรฐานอยู่ ต้นทุนของปุ๋ย
สูงขึ้นเน่ืองจากต้องเสียค่าฝากเก็บทุกเดือน แต่ปัญหาอยู่ทีต้่นทุนของปุ๋ยโครงการฯ ในขณะน้ีสูงกว่าท้องตลาด โดยราคาตลาด
ขณะนี้อยู่ประมาณ 11,300-12,000 บาท ณ หน้าโรงงาน ซึ่งถ้าจําหน่ายให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในราคาที่ 10,300 บาท 
รัฐชดเชยตันละ 4,448.87 บาท เป็นเงิน 50,131,958.78 บาท ชสท.ก็จะสามารถส่งเงินคืนโครงการฯ ได้ตามเป้าหมาย 
โครงการฯ จะขาดทุนประมาณ 50 ล้านบาท แต่ผลที่เกษตรกรได้รับจากโครงการท่ีผ่านมามากกว่า 3,000 ล้านบาท อันเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้งเกษตรกรได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรมิให้ต้องแบกภาระจากราคาปุ๋ย  ซึ่งสูงกว่าความเป็นจริง
ให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยในราคาที่เหมาะสม และยังเป็นนโยบายที่ใช้เงินในการแทรกแซงราคาปุ๋ยครั้งน้ีในจํานวนที่น้อยมาก แต่
บังเกิดผลดีกับเกษตรกรอย่างมาก  
 
8.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรเีรือ่ง การพิจารณาโครงการย้ายองค์การสะพานปลาฯ 
  คณะรัฐมนตรใีห้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (องค์การสะพานปลา)   รบัเรื่องโครงการย้ายองค์การสะพาน
ปลาฯ ไปพิจารณาศึกษาจัดทํารายละเอียดแผนงานโครงการที่ชัดเจนเก่ียวกับแผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ  โดยพิจารณาให้
ครอบคลุมถึงกรณีที่อาจจะต้องดําเนินการตามข้อกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องด้วย เช่น    
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 และระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522 เป็นต้น  แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  
  สาระสาํคญัของเร่ือง   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  รายงานว่า  
  1.  หลังจากทีค่ณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 9 ธันวาคม 2534 หน่วยงานของกรมประมง ได้แก่ กองพัฒนา                 
อุตสาหกรรมสตัว์นํ้า และกองประมงทะเลได้ย้ายไปอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุน               
งบประมาณจากทางรัฐบาลขณะที่องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นถูกยุบเลิกต้ังแต่ 1 มกราคม 2542 ส่วนองค์การสะพานปลาได้
พยายามดําเนินการตามมติคณะรฐัมนตรีดังกล่าวแต่ไม่สามารถดําเนินการได้เน่ืองจาก 
   1.1  ไม่มีเอกชนสนใจเข้าพัฒนาพ้ืนที่เดิมและรับผิดชอบในการจัดหาพ้ืนที่พร้อมก่อสร้างสํานักงาน
แห่งใหม ่ตลอดจนจ่ายค่าชดเชยเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว้ 
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   1.2  มติคณะรฐัมนตรีดังกล่าวมีรายละเอียด และเง่ือนไขหลายประการที่ไม่เป็นปัจจุบัน อีกทั้ง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลงนโยบายจากเดิมเป็นส่วนใหญท่ําให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้ไม่
สามารถกระทาํได้ 
   1.3  ที่ดินบริเวณท่ีต้ังของสะพานปลากรุงเทพปัจจุบันเป็นที่ราชพัสดุ ซึง่องค์การสะพานปลาเช่าใช้
ประโยชน์มาต้ังแต่เริ่มก่อต้ังองค์การสะพานปลาในปี 2496 เน้ือที่ 8 ไร ่29 ตารางวา แต่ผลจากมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นทําให้
กรมธนารักษ์ไม่ต่อสัญญาเช่าระยะยาวให้องค์การสะพานปลามาต้ังแต่ปี 2538 ทําให้องค์การสะพานปลาไม่สามารถดําเนิน
โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพตามแผนที่กําหนดไว้ได้ 
  2.  การปรับปรุงสะพานปลาและท่าเทียบเรอืประมงขององค์การสะพานปลาเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับการส่งออกสินค้าประมงซึ่งมูลคา่เกือบ 200,000 ล้านบาท ในแต่ละปี โดยสํานักงานที่ปรึกษา
การเกษตรต่างประเทศประจําสหภาพยุโรปได้มีหนังสือลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เรื่องการปรับปรุงมาตรฐานสะพานปลา/
ท่าเทียบเรือประมงเน่ืองจากผลกระทบ IUU (IIIegal,Unreported and Unregulated) แจ้งความเห็นว่า กษ. ควรกําหนด
โครงการเร่งด่วนในการปรับปรุงสะพานปลาและท่าเทียบเรอืประมงให้พร้อม เน่ืองจากสหภาพยุโรปถือว่าสะพานปลา/ท่าเทียบ
เรือประมงเป็นจุด critical control point  ของห่วงโซ่การผลิตสินค้าประมง หากไม่ได้มาตรฐานอาจส่งผลต่อการระงับการ
นําเข้าสินค้าประมงจากไทยได้ 
  3.  องค์การสะพานปลามีแผนจะพัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้เป็นตลาดกลางสัตว์นํ้าที่ทันสมัยพร้อมธุรกิจ
ต่อเน่ือง รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกครบวงจรภายใต้แนวคิด “ตลาดกลางสัตว์นํ้าคุณภาพแห่งกรุงเทพมหานคร” โดยมี
รายละเอียดในการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ดังน้ี 
   3.1  ตลาดกลางสัตว์นํ้าทันสมัย (Modern Wholesale Market) ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและ 
ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับสินค้าสัตว์นํ้าคุณภาพสูงซึ่งผ่านการคัดเลือกแล้ว 
   3.2  ตลาดขายปลีกสินค้าสตัว์นํ้าคุณภาพ (Fish Market Q-Mart) เพ่ือจําหน่ายอาหารทะเลท่ีสด 
สะอาด ให้กับประชาชน 
   3.3  ศูนย์แสดงสินค้าอุตสาหกรรมประมง (Factory Outlet) ทั้งสินค้าแปรรูป แช่แข็ง และสินค้า 
สัตว์นํ้าส่งออก  
   3.4  อาคารสํานักงานทั้งในส่วนขององค์การสะพานปลาผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง ผู้ผลติ ผู้ส่งออก 
เป็นต้น 
   3.5  ภัตตาคารและร้านอาหารทะเล (Seafood Restaurant) เพ่ือรองรับผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศการบริโภคอาหารทะเลที่มคีุณภาพ สด สะอาด 
   3.6  ศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ข้อมูลทั้งในด้านวิธีการจับสัตว์นํ้า (Learning Center) อุปกรณ์เครื่องมือ
การจับสัตว์นํ้า การดูแลรักษาคุณภาพสัตว์นํ้า การตลาดสัตว์นํ้า วิธีการปรุงอาหารจากสัตว์นํ้า และประโยชน์ของการบริโภค 
สัตว์นํ้า 
  4.  เพ่ือดําเนินการตามแผนดังกล่าวองค์การสะพานปลาได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับสํานักงานตลาด 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เพ่ือร่วมกันจัดหางบประมาณลงทุน ออกแบบก่อสร้าง วางแผนการบริหาร
จัดการตลาดการหารายได้ และการแบ่งผลประโยชน์ ภายใต้กรอบภารกิจขององค์การสะพานปลาตามพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 และภายใต้กรอบภารกิจของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่องสํานักงานตลาด พ.ศ. 2534 โดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี 
  5.  ภายใต้แผนงานดังกล่าวองค์การสะพานปลาจะต้องทําสัญญาเช่าที่ราชพัสดุระยะยาว 30 ปี กับ               
กรมธนารักษ์ โดยได้มีการหารือในเบ้ืองต้นแล้ว กรมธนารักษ์แจ้งว่าองค์การสะพานปลาจะต้องขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 9 ธันวาคม 2534 ก่อน กรมธนารักษ์จงึจะพิจารณาต่อสัญญาระยะยาวให้องค์การสะพานปลาต่อไป 
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9.   เรื่อง  มาตรการภาษีเพือ่สนับสนุนการจัดต้ังศนูย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพ่ือการผลิตระหว่าง
ประเทศ  และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที ่..)   
พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กระทรวงการคลังเสนอหลักการและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ดังน้ี     
  1. ศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ หมายถึง บรษิัทที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ง
ประกอบกิจการจัดซื้อและขายสินค้านอกประเทศไทยใหแ้ก่วิสาหกิจในเครือโดยสินค้าดังกล่าวมิได้ถูกนําเข้ามาในประเทศไทย  
และประกอบกิจการจัดซื้อวัตถุดิบและช้ินส่วนและขายให้แก่วิสาหกิจในเครือของตนเพ่ือความมุ่งประสงค์ในการผลตินอก
ประเทศไทยทีไ่ด้กระทําโดยวิสาหกิจในเครอืดังกล่าว 
  2. วิสาหกิจในเครือ หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมคีวามสัมพันธ์กับศูนย์กลางการจัดหาสินค้า
เพ่ือการผลิตระหว่างประเทศ  ในลักษณะดังต่อไปน้ี  
   (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นในศูนย์กลางการจัดหาสินค้าฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของทุนทั้งหมด 
   (2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งศูนย์กลางการจัดหาสินค้าฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุน
ทั้งหมด  
   (3) บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบุคคลซึ่งบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม (1) ถือหุ้นหรือเป็น          
หุ้นส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนทั้งหมด  
   (4) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีอํานาจควบคุมกิจการ หรือกํากับดูแลการดําเนินงาน              
และการบริหารงานของศูนย์กลางการจัดหาสินค้าฯ  
   (5) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งศูนย์กลางการจัดหาสินค้าฯ มีอํานาจควบคุมกิจการ หรือกํากับ
ดูแลการดําเนินงานและการบริหารงาน 
   (6) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม (4) มีอํานาจควบคุม
กิจการ หรือกํากับดูแลการดําเนินงานและการบริหารงาน 
  3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  การเป็นศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพ่ือการผลิตระหว่างประเทศ มีดังน้ี  

(1) มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป  
(2) มีรายจ่ายดังต่อไปน้ี  

    (ก) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์กลางการจัดหาสินค้าฯ มีจ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศ
ไทยไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทต่อปี  แต่ไม่รวมถึงค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน   รายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายไป         
ต่างประเทศ ค่าวัตถุดิบ  ค่าสิทธิ  ค่าส่วนประกอบ และค่าบรรจุภัณฑ์ หรอื  
    (ข)  ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของศูนย์กลางการจัดหาสินค้าฯ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทย 
โดยเป็นการจ่ายเงินจริงในปีน้ัน  ๆ  ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี  แต่ไม่รวมถึงเงินลงทุน               
ในหลักทรัพย์ 
   (3) ราคาสินค้าที่ซื้อขายกันระหว่างศูนย์กลางการจัดหาสินค้าฯ และวิสาหกิจในเครือต้องเป็นราคา
ตลาดตามมาตรา 65 ทวิ (4)  แห่งประมวลรัษฎากร 
   (4) มีรายได้ในธุรกรรมที่ได้รบัสิทธิประโยชน์อย่างน้อย 1,000 ล้านบาทต่อปีภายในรอบระยะเวลา
บัญชีที่ 3 นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกทีใ่ช้สิทธิลดอัตราภาษี 
   (5) วิสาหกิจในเครือในประเทศไทยและในต่างประเทศต้องมีผู้บริหารและพนักงานดําเนินการจริง  
และมีการประกอบกิจการจริงตามวัตถุประสงค์ของกิจการ  หรือตามทีแ่จ้งไว้กับกรมสรรพากร โดยวิสาหกิจในเครอืใน              
ต่างประเทศต้องมีที่ต้ังอยู่ในต่างประเทศ 
   (6) พนักงานที่ปฏิบัติงานในศูนย์กลางการจัดหาสินค้าฯ ต้องเป็นผู้มีทักษะและความรู้ขัน้ตํ่าตาม
หลักเกณฑ์   วิธีการ และเง่ือนไข ที่อธิบดีประกาศกําหนด  
   (7) มีการจ่ายคา่จ้างแรงงานให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในศูนย์กลางการจัดหาสินค้าฯ ไม่น้อยกว่า 2.5 
ล้านบาทต่อคนต่อปี เป็นจํานวนอย่างน้อย 3 คน  ต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 3 นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ใช้ สทิธิลด
อัตราภาษี 
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   (8) จดแจ้งการเป็นศูนย์กลางการจัดหาสินค้าฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด  ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคบัใช้ 
   (9) กรณีศูนย์กลางการจัดหาสินค้าฯ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ (1) – (8)                
ในรอบระยะเวลาบัญชีใด   ให้หมดสิทธิการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้ังแต่ 
รอบระยะเวลาบัญชีแรกทีใ่ช้สิทธิประโยชน์ 
  4. สิทธปิระโยชน์ทางภาษี 
   สิทธิประโยชน์ทางภาษีของศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพ่ือการผลิตระหว่างประเทศ  มดัีงน้ี  
   (1) ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เหลือร้อยละ 15 สําหรบักําไรสุทธิใหแ้ก่ศูนย์กลางการจัดหา           
สินค้าฯ เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเน่ืองกัน สําหรับรายได้ดังต่อไปนี้  
    (ก)  รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้านอกประเทศให้แก่วิสาหกิจในเครือที่ต้ังใน           
ต่างประเทศ โดยสินค้าดังกล่าวมิได้ถูกนําเข้ามาในประเทศไทย 
    (ข) รายได้จากการขายวัตถุดิบและช้ินส่วนให้แก่วิสาหกิจในเครือที่ต้ังในต่างประเทศ  เพ่ือ
ความมุ่งประสงค์ในการผลิตนอกประเทศไทยที่ได้กระทําโดยวิสาหกิจในเครือดังกล่าว 
   (2) ในกรณศีูนย์กลางการจัดหาสินค้าฯ มีรายได้จากธุรกรรมใน ข้อ 4 (1) (ก) และ (ข) ข้างต้น          
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์รวมกับรายได้จากการขายวัตถุดิบและช้ินส่วนให้แก่วิสาหกิจในเครือใน
ประเทศเพ่ือการผลิตที่ได้กระทําโดยวิสาหกิจในเครือในประเทศดังกล่าว  คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้บริหารหรือผู้เช่ียวชาญระดับสูงที่
ได้แจ้งไว้ต่อกรมสรรพากร จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือร้อยละ 15 สําหรับเงินได้
เน่ืองจากการจ้างแรงงานที่คนต่างด้าวได้รับจากการทํางานในศูนย์กลางการจัดหาสินค้าฯ และยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สําหรับเงินได้เน่ืองจากการจ้างแรงงานที่คนต่างด้าวน้ันถูกส่งไปทํางานในต่างประเทศและไม่นําเงินได้น้ันมาหักเป็นรายจ่ายใน
ประเทศไทย เป็นจํานวนไม่เกิน 3 คน  เป็นเวลา 5 ปีต่อเน่ืองกัน 
 
10. เรื่อง การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอทั้ง 3 ข้อดังน้ี  
  1. อนุมัติในหลกัการแนวทางการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พัฒนาธุรกิจการค้าชายแดนไทย-พม่า   
  2. เห็นชอบการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมส่อด  โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เก่ียวข้องเข้าร่วมด้วย  เพ่ือขับเคลื่อนการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแมส่อด  ให้เป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสทิธิภาพตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
  3. ในส่วนของการเร่งรัดคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  ดําเนินการในเรื่องการใช้พ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับป่าไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรีน้ัน ใหก้ระทรวงพาณิชย์รับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงอุตสาหกรรม  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางการใช้พ้ืนที่รวมท้ัง
จํานวนพ้ืนที่ที่จําเป็น ต้องใช้ให้ชัดเจน เหมาะสม โดยให้รบัความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไป
ประกอบการพิจารณาด้วยและให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ีให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหารือใน
รายละเอียดในเรื่องน้ีกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคู่ขนานกันไปด้วย เพ่ือเสนอประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรใีนคราวเดียวกันต่อไป 
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) รายงานว่า  
  1. ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้าชายแดนฯ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานใน พณ. ผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง  โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน  เพ่ือพิจารณา
แนวทางและนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าชายแดนไทย-พม่า  ให้เป็นไปอย่างบูรณาการต่อเน่ือง มี
ประสิทธิภาพ และบรรลผุลตามมติคณะรัฐมนตรี  
   2. คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้าชายแดนฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง จํานวน 3 ครั้ง โดยมีมติเห็นชอบ ดังน้ี  
   2.1 การก่อสรา้งสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2  
    จุดก่อสร้างสะพานที่เหมาะสมอยู่บริเวณบ้านวังตะเคียนฝั่งไทย และบ้านเยปู ฝั่งพม่า 
ระยะทาง ประมาณ 22 กิโลเมตร อยู่ในฝั่งไทย 16 กิโลเมตร และอยู่ในฝั่งพม่า 6 กิโลเมตร   ความยาวสะพานที่ข้ามแม่นํ้าเมย 
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ประมาณ 400 เมตร โดยกรมทางหลวงได้มีการสํารวจพ้ืนที่เพ่ือกําหนดตําแหน่งสะพานพร้อมแนวทางหลวงเรียบร้อยแล้ว  และ
ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสร้างสะพานและถนน ประมาณ 600 ล้านบาท  ขณะนีอ้ยู่ระหว่างประสานงานกับกรมเอเชีย
ตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือขอหารือในรายละเอียดของโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพม่า  ซึ่งได้เสนอให้มี
การประชุมร่วมกันระหว่างวันที่ 29-30 มิถนุายน 2553 ณ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
   2.2 การดําเนนิโครงการสรา้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
    การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เห็นควรต้ังอยู่ระหว่างตําบลแม่ปะ ตําบลท่าสายลวด 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ้ืนที่จํานวน 5,603 ไร ่56 งาน  ซึ่งอยู่ติดริมแม่นํ้าเมย   โดยต้องมีการเสนอขอยกเลิกป่าไม้ถาวรตาม
มติคณะรัฐมนตรี  และมีรูปแบบการจัดต้ังเป็นองค์การมหาชนผสมกับนิคมอุตสาหกรรม  
    2.2.1 องค์ประกอบ :  ศูนย์บริการนําเข้า-ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)   
คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)  ศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Park)  นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ  
     2.2.2 การลงทนุ :  เห็นควรให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนโดยรัฐบาลให้การสนับสนุนด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน  โดยให้สิทธิและประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น ภาษีอากร เงินลงทุนกับธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  และไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล่าว  
    2.2.3 รูปแบบการบริหารจัดการ  :  เห็นควรให้มีการบริหารจัดการอย่างอิสระ  แต่ทั้งน้ีให้มี
หน่วยงานรับผิดชอบกํากับดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  
   2.3 การขอใชพ้ื้นทีป่่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  
    เน่ืองจากพ้ืนที่ที่จะใช้ในการดําเนินการตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 น้ัน  เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ัน ต้องเสนอเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิกถอนป่าไม้ถาวรตาม
มติคณะรัฐมนตรี  โดยจําแนกให้เป็นพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 และจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแม่สอด  แล้วมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการต่อไป    
  3. พณ. ได้ขอความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง  โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) จังหวัดตาก  และ
หอการค้าจังหวัดตาก  ให้ความเห็นเก่ียวกับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ดังน้ี  
   3.1 องค์ประกอบ  :  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  เขตนิคมอุตสาหกรรม  ศูนย์ 
ขนถ่ายและกระจายสินค้า (ICD)  เขตปลอดอากร  คลังสนิค้าทัณฑ์บน   ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)  
การตรวจปล่อยจุดเดียว (Single Services Inspection)   ด่านศุลกากร   

3.2 การลงทุน   
    3.2.1 จังหวัดตากเห็นควรให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน  โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน  โดยให้สิทธิและประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น ภาษีอากร เงินลงทุนกับธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  การ
ปรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้สอดคลอ้งกับข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ   
    3.2.2 สศช. เหน็ว่า  ภาครัฐควรสนับสนุนค่าพัฒนาระบบสาธารณูปโภคบางส่วน  ซึ่งอาจ
ดําเนินงานภายใต้หลักการจัดสรรงบประมาณสมทบ  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2539 เรื่อง โครงการจัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรมในภูมิภาคภายใต้แผนงานการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากส่วนกลางออกสู่ภูมิภาค (โครงการนิคม
อุตสาหกรรมขนาดย่อมจังหวัดขอนแก่น  และโครงการนิคมอุตสาหกรรมสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1) โดยจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี  นอกจากน้ีควรจัดสรรเงินกู้เง่ือนไขผ่อนปรนสําหรับการลงทุน  
   3.3 รูปแบบการบริหารจัดการ  
    3.3.1 สศช. สาํนักงาน ก.พ.ร. และจังหวัดตาก เห็นพ้องกันที่จะให้มีการดําเนินงานเป็น
ขั้นตอน  โดยเริ่มจากการจัดต้ังเป็นเขตอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม  ซึ่งจังหวัดร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และกรมศุลกากรสามารถดําเนินการจัดทําโครงการในเบ้ืองต้น  ควบคู่กับการดําเนินการ
เตรียมการจัดต้ังองค์การมหาชน  ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินงาน  
    3.3.2 หอการค้าจังหวัดตากเห็นควรจัดต้ังองค์กรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 เพราะจะมีความคล่องตัวและเป็นอิสระในการบรหิารจัดการ  
นอกจากน้ัน ยังสามารถลงทนุหรือดําเนินกิจการที่แสวงหากําไรได้  ในขณะที่รูปแบบองค์การมหาชนค่อนข้างจะมีข้อจํากัดใน
การดําเนินธุรกิจ ตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 เน่ืองจากต้องเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหา
กําไรเป็นหลัก 
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11. เรื่อง  แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ                  
ทั้ง 3 ข้อดังน้ี  
  1. เห็นชอบการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมอยา่งย่ังยืน โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตามท่ี
เสนอ   โดยใหเ้พ่ิมผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการ                
คณะรัฐมนตรีรว่มเป็นคณะกรรมการดังกล่าวด้วย 
   2. ใหค้ณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างย่ังยืนไปดําเนินการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการพัฒนา
เกษตรกรรมย่ังยืนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน  
  3. ใหค้ณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างย่ังยืนเสนอรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ัง องค์กร
บูรณาการการดําเนินการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน นโยบายในด้านการเงินการคลังที่เหมาะสม  และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
การพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน ให้คณะรฐัมนตรีพิจารณาโดยเร็วหลังเสร็จสิน้ภารกิจ  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานว่า  ภาคเกษตร 
ของไทยมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมาโดยตลอด  ทิศทางการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมาได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาการเกษตรอย่างต่อเน่ือง  โดยเฉพาะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 ทีใ่ห้ความสําคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรโดยมีแนวทางพัฒนาที่สําคัญ คือการปรับโครงสร้างภาคเกษตร
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าบนฐานความรู้  รวมท้ังสร้างความสมดุลและย่ังยืนในการพัฒนา  โดยให้ความสําคัญกับ
การส่งเสริมการทําการเกษตรที่ย่ังยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นการเกษตรที่ลดการใช้สารเคมี  และ
เพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร  โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน ตามแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  
มีประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ ดังน้ี  
    1.1 ความจําเป็นในการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน   
     เน่ืองจากการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนเป็นระบบการทําการเกษตรที่ให้ความสําคัญกับความ
สมดุลของมิติทางเศรษฐกิจ สงัคม และระบบนิเวศ  โดยจะช่วยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในไร่นาและสิ่งแวดล้อม ลดการพ่ึงพา
ปัจจัยการผลิตจากภายนอกให้มากที่สุด  และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและมีผลตอบแทนที่จะทําให้เกษตรกรสามารถ
ดํารงชีวิตและประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างย่ังยืน  โดยมีรูปแบบสําคัญ 5 รูปแบบ ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม ่เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรธรรมชาติ ทั้งน้ี การทําเกษตรกรรมย่ังยืน ต้องอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับการจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกันในหลายพ้ืนที่  รวมท้ังกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน   
   1.2 ข้อจํากัดการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน  
    การดําเนินงานของหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนในการผลักดันการ
พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนที่ผา่นมายังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร  ทั้งน้ีเน่ืองจากประสบกับข้อจํากัดที่สําคัญ ดังน้ี  
    1.2.1 กฎหมายและองค์กรทีร่ับผิดชอบ การพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนเริ่มได้รับความสําคัญ
ต้ังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 แต่ผลการดําเนินงานที่ผ่านมายังไม่สามารถขยายผลได้ในวงกว้าง  โดยปัจจุบันมีการทําเกษตรกรรม
ย่ังยืนจํากัดอยู่ในเกษตรกรเฉพาะกลุ่ม ทั้งน้ี เป็นผลจากการขาดกลไกขับเคลื่อนในระดับนโยบายที่จะเป็นเคร่ืองมือในการ
ผลักดันและดําเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ  โดยเฉพาะกฎหมายหรือระเบียบที่จะกําหนด  ใหม้ีการ
ผลักดันเกษตรกรรมแบบย่ังยืนอย่างจริงจัง  
    1.2.2 หน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน การดําเนินงานพัฒนา
เกษตรกรรมย่ังยืนที่ผ่านมามเีครือข่ายเกษตรกรและองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นผู้ที่มีบทบาทในการดําเนินงาน  โดยร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นหน่วยงานในการปฏิบัติ  ซึ่งยังไม่สามารถสร้างกระบวนการการมีส่วน
ร่วมได้อย่างกว้างขวางเท่าที่ควร  ดังน้ัน หากการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะที่
สามารถบูรณาการการทํางานร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชนและระดับนโยบายก็จะช่วยให้สามารถขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนได้อย่างเป็นระบบ  บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดได้    
    1.2.3 การสนบัสนนุงบประมาณดําเนนิการอย่างต่อเนือ่ง  ผลจากการขาดกลไกการ
ดําเนินงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ทําให้การพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนไมส่ามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองเป็น
ระบบ  เน่ืองจากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ที่ผ่านมาได้รับงบประมาณจากโครงการท่ี          
เก่ียวข้องที่หน่วยงานภาครัฐดําเนินการจํานวนไม่มากนัก   
   1.3 ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพฒันาเกษตรกรรมยั่งยืน  
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    เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ  และสามารถขยาย
ผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สศช. เห็นควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน  โดยมีเลขาธิการ               
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ นายอําพน กิตติอําพน คุณหญิงสุพัตรา                 
มาศดิตถ์ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการอ่ืนอีก 5 คน  และให้เพ่ิมผู้แทนอีก 3 คน  คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   นางสาวลดาวัลย์  คาํภา รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ นางสาวทัศนีย์  วีระกันต์ สํานักงานส่งเสริมการปฏิรูป
ระบบเพ่ือคุณภาพชีวิตเกษตรกรชุมชนและสังคม  ผู้อํานวยการสํานักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
สศช. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม  รวมองค์ประกอบคณะกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 14 คน  มีอํานาจหน้าที่ยกร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนเป็นการเฉพาะ  โดยมีการกําหนดกลไกและองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรงใน
การดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน  และจัดต้ังกองทุนและงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างเครือข่าย
เช่ือมโยงตามแนวทฤษฎีใหม่  ตลอดจนกําหนดกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดําเนินงานให้มีความชัดเจนและ
สามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  และอํานาจหน้าที่อ่ืนอีก 3 ประการ  
   2. สศช. ได้ตรวจสอบองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ แล้วมีความสอดคล้องกับ                 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 
12. เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาไก่ไข่  
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาไก่ไข่ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  เสนอทั้ง 2 ข้อ ดังน้ี   
   1. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาไก่ไข่   
  2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขยายเวลาการรายงานผลการศึกษาปรับปรุงโครงสร้าง
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  
2553 ซึ่งเดิมกําหนดไว้ 60 วัน คือภายในวันที่ 4 กันยายน  2553 ออกไปอีก 30 วัน  
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า  หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (6 กรกฎาคม 2553 และ 13 
กรกฎาคม 2553) กษ. โดยกรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสรุปได้ ดังน้ี  
 

มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ตามมติคณะรฐัมนตรี เม่ือ
วันที่ 6 กรกฎาคม  2553 

ผลการดําเนนิงาน 

มาตรการระยะสั้น  
1. ใหผู้้เลี้ยงไก่ไข่ขยายเวลาการปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง
ออกไปอีกอย่างน้อย 4 สัปดาห์ จากเดิมที่กําหนดปลด
แม่ไก่ไข่ยืนกรงที่อายุ 78 สัปดาห์ เป็น 82 สัปดาห์  หรือ
จนกว่าสถานการณ์ตลาดไข่ไก่จะเข้าสู่ภาวะปกติ  
 
 
2. ใหผู้้ส่งออกไข่ไก่ชะลอการส่งออกเป็นการช่ัวคราว 
ยกเว้นกรณีที่มสีัญญาผูกพัน 
 
 
 
3. ให้กรมปศุสตัว์บริหารจัดการกระจายลูกไก่ไข่จํานวน 
50,000 ตัวต่อเดือนให้แก่เกษตรกรที่ขาดแคลนลูกไก่ไข ่
ทั้งน้ี ให้กรมปศุสัตว์ประสานแผนการผลิตและการ
กระจายลูกไก่ไข่ร่วมกับภาคเอกชนผู้ผลิตลกูไก่ไข่  
 
 

มาตรการระยะสั้น 
1. ใหผู้้เลี้ยงไก่ไข่ขยายเวลาการปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงเพ่ือผลผลิตไข่
ไก่ช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2553 ข้อมูลการปลด      แม่
ไก่ไข่ผ่านระบบการเคลื่อนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปีที่แล้วจํานวน 3 แสนตัว/เดือน  สามารถเพ่ิม
ผลผลิตไก่ไข่ 5 แสนฟอง/เดือน  ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดไข่ไก่   
เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ  
2. ใหผู้้ส่งออกชะลอส่งออกไข่ไก่ช่ัวคราว ยกเว้นกรณีที่มีสญัญา
ผูกพัน  ข้อมลูกรมศุลกากรรายงานล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2553 
ปริมาณส่งออกไข่ไก่เดิมเฉลีย่เดือนละ 12 ล้านฟอง  ลดลงเหลือ
เดือนละ 6 ล้านฟอง  ทําให้มผีลผลิตไข่ไก่บริโภคภายในประเทศ
เพ่ิมขึ้น 6 ล้านฟอง/เดือน  
3. ให้ปศสุัตว์จังหวัดแจ้งมาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ตามมติ
คณะรัฐมนตรแีละรับปัญหาจากเกษตรกรเรื่องลูกไก่ไข่ขาดแคลน  
ช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2553 เกษตรกรแสดงความจํานง
ต้องการลูกไก่ไข่ทดแทนและขยายการเลี้ยงทั้งหมด 37 ราย  
จํานวน 74,000 ตัว ได้ประสานผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธ์ุจัดหาลูกไก่ไข่
จัดส่งให้เกษตรกรที่มแีผนนําเข้าไก่ไข่แน่นอน  ถึงสิ้นปี 2553 
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4. ให้กรมปศุสตัว์ กษ. ในฐานะเลขา
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์เฝ้า
ระวังและติดตามภาวะราคาลูกไก่ ไก่สาว อย่างต่อเน่ือง
และเสนอคณะกรรมการฯ ใหกํ้าหนดแนวทางในการปรับ
ราคาจําหน่ายให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม  
 
 
 
 
5. ให้กรมปศุสตัว์รายงานผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ภายใน 
30 วัน  
 
 
มาตรการระยะกลาง 

1. ให้กรมปศสุัตว์ประสาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดําเนินการศึกษาปรับปรุง
โครงสร้างอํานาจหน้าที่และการดําเนินงานของ            
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ให้แล้ว
เสร็จภายใน 60 วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการระยะยาว  
ให้มีพ่อ-แม่พันธ์ุไก่ไข่ไว้เป็นส่วนกลางที่กรมปศุสัตว์ เพ่ือ
การบริหารจัดการดุลยภาพการผลิตและการตลาดใน
อุตสาหกรรมไก่ไข่ และแก้ไขปัญหาเกษตรกรในกรณีที่ไม่
มีลูกไก่ไข่เลี้ยง  โดยเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นสหกรณ์
หรือสมาคมต้องเสนอแผนการผลิตแผนการตลาด
ประกอบการพิจารณาปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่  
ทั้งน้ีมอบให้กรมปศุสัตว์ตรวจสอบข้อเท็จจรงิและร่วมกับ
สมาคมผูผ้ลิตไก่ไข่พันธ์ุกําหนดปริมาณพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่ที่
จะให้กรมปศสุตัว์ ถือสิทธิในปริมาณที่เหมาะสม  

จํานวน 16 ราย  เหลืออีก 11 ราย  เกษตรกรยังไม่ได้กําหนดแผน
นําเข้าไก่ไข่เข้าเลี้ยงที่แน่นอน   
4. การติดตามเฝ้าระวังราคาพันธ์ุสัตว์และไข่ไก่ได้ขอความร่วมมือ
ผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธ์ุปรับราคาพันธ์ุสัตว์ให้สอดคล้องกับ            
สถานการณ์และต้นทุนการผลติ  ดําเนินการ 2 ระยะ ครั้งที ่1 
ปรับราคาลูกไก่ไข่และไก่สาว จากตัวละ 30 และ 154 บาท เหลือ 
28 และ 149 บาท ครั้งที่ 2 ปรับราคาลูกไก่ไข่เหลือตัวละ 25 
บาท  และไก่ไข่สาวตัวละ 144 บาท ยืนราคาถึงปัจจุบัน  สว่น
ราคาไข่ไก่ให้ปรับตัวตามกลไกตลาด  ปัจจบัุน (กันยายน 2553) 
เหลือ 2.60 บาท  ลดลงจากฟองละ 2.80 บาท เมื่อเดือน
กรกฎาคม  2553  
5. การรายงานผลการดําเนินงานมาตรการแก้ไขปัญหาไก่ไข่        
ต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 และครั้งที่ 2 วันที่ 24 กันยายน  
2553 
 
 
มาตรการระยะกลาง 
1. ประสานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือดําเนินการศึกษาปรับ
โครงสร้าง อํานาจหน้าที่และการดําเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ตามมติ             
คณะรัฐมนตรกํีาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  ต้ังแต่วันที่ 7 
กรกฎาคม – 4 กันยายน 2553 โดยทําบันทกึข้อตกลงโครงการ
ความร่วมมือการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์กับประธานคณะทํางานรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.ดร.สามัคคี  บุณ
ยะวัฒน์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดระยะเวลา 50 วัน  
นับแต่วันที่ได้ลงนามข้อตกลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 – วันที่ 3 
กันยายน  2553  
2.ประธานคณะทํางาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.ดร.สามัคค ี บุณยะวัฒน์) ขอ
เลื่อนส่งผลการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ จากวันที่ 3 กันยายน 2553 เป็นวัน
อังคารที่          14 กันยายน 2553 
มาตรการระยะยาว  
ให้มีพ่อ-แม่พันธ์ุไก่ไข่ (P.S.) สว่นกลางที่กรมปศุสัตว์                 
เพ่ือบริหารจัดการ กรมปศุสตัว์ได้ดําเนินงานตามมติคณะ         
รัฐมนตรีวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ซึ่งมอบหมายให้ กษ.             
(กรมปศุสัตว์) ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี กรมปศุสัตว์แจ้งเกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้
แสดงความจํานงขอนําเข้า พ่อ-แม่พันธ์ุไก่ไข ่(P.S.) ต้ังแต่วันที่ 13 
กรกฎาคม – 17 กันยายน 2553 ทั้งหมด 11 ราย  จํานวน 
90,888 ตัว  โดยนําเข้าในปี 2553 จํานวน 62,888 ตัว  ปี 2554 
จํานวน 28,000 ตัว  
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ส่วนผลจากการดําเนินมาตรการด้านราคาคือ  ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลงฟองละ 20 สตางค์   
ปริมาณไข่ไก่เพ่ือบริโภคภายในประเทศช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน  เพ่ิมขึ้นเดือนละประมาณ 6.5 ล้านฟอง  จาํนวน              
แม่พันธ์ุไก่ไข่ ปี 2553 มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 468,000 ตัว  สามารถผลิตไก่ไข่ได้ ประมาณ 42 ล้านตัว  ไข่ไก่ประมาณ 
12,432 ล้านฟอง ในปี 2554 
 
13. เรื่อง  ขออนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดและยกเว้นการปฏิบติันอกเหนือ หลักเกณฑ์
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดและยกเว้นการปฏิบัตินอกเหนือ
หลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
เสนอ ดังน้ี 
  1. ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดประสานงานกับกระทรวงการคลังในการขอขยายวงเงินทดรองราชการ และ
การยกเว้นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉิน พ.ศ. 2546 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยด่วน   
  2. อนุมัติในหลกัการช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยที่ประสบอุทกภัย  กรณีเสียหาย ดังน้ี  
   2.1  บ้านเสียหายทั้งหลังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ่ายให้ 30,000 บาท (ให้กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ่ายเพ่ิมให้อีก 30,000 บาท) 
   2.2  บ้านเสียหายบางส่วน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ่ายให้หลังละไม่เกิน 20,000 บาท                
(ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ่ายเพ่ิมให้อีกตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท)  เพ่ือเป็นการให้
ความช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนประสบอุทกภัยในการฟ้ืนฟูทําความสะอาดบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมของชุมชน 
 ทั้งน้ี  ให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมรายละเอียดความเสียหาย รวมท้ังวงเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเสนอ
คณะรัฐมนตรพิีจารณาในสัปดาห์หน้า 
 3. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่
ได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ ฯ พ.ศ. 2546 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสปัดาห์หน้า 
 4. ให้ต้ังศูนย์กลางประสานรับความช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไว้ที่ศาลากลางของแต่ละจังหวัดเป็น   
โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน 
 5. ใหส้่วนราชการต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม  กระทรวง         
สาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บูรณาการสนธิกําลังกับทุกภาคส่วน
เพ่ือสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
 6. อนุมัติในหลกัการให้กระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554  งบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการช่วยเหลือ               ผู้
ประสบอุทกภัย  โดยให้กระทรวงสาธารณสุขขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ  ก่อนดําเนินการต่อไป 
 
สังคม 
14. เรื่อง โครงการผลิตพยาบาลวิชาชพีเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอทั้ง 3 ข้อ ดังน้ี  
  1. ให้ย้าย เปลีย่นแปลง นักศกึษาทั้ง 18 ราย  จากหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี มาศึกษา 
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) หลักสตูร 2 ปี จํานวน 17 ราย  และ           
หลักสูตรประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ หลกัสูตร 2 ปี จํานวน 1 ราย แทน  
   2. ให้นักศึกษา ทั้ง 18 ราย  ยังคงได้รับสิทธิการบรรจุเข้ารับราชการหลังสําเร็จการศึกษาเหมือนเดิม  
  3. ใหใ้ช้งบประมาณจากโครงการเดิม (โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนทีจ่ังหวัด
ชายแดนภาคใต้) เพ่ือเป็นค่าอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาทั้ง 18 ราย  ที่ย้ายมาศกึษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) หลักสูตร 2 ปี  และหลักสตูรประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ 
หลักสูตร 2 ปี   
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานว่า   
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  1. สธ. ได้ดําเนินการโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้            
ต้ังแต่ปี 2550 เป็นต้นมา  แต่จากการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 3,000 รายแล้ว พบว่า ในปีการศึกษา 2551               
มีนักศึกษาจํานวน 10 ราย มีผลการเรียนไม่ผ่าน ไมส่ามารถศึกษาต่อในสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ได้ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติ (12 มกราคม 2553) อนุมัติให้ย้าย เปลี่ยนแปลงนกัศึกษา จํานวน 10 ราย ที่ไม่ผ่านหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตร 4 ปี มาศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) หลักสูตร 2 ปี แทน  
และให้นักศึกษาทั้ง 10 ราย  ยังคงได้รับสิทธิในการบรรจุเข้ารับราชการหลังสําเร็จการศึกษาเหมือนเดิม  ทั้งน้ี ให้ใช้งบประมาณ
จากโครงการฯ  
   2. ต่อมาในปีการศึกษา 2552 จากผลการประเมินพบว่า  ยังมีนักศึกษาอีก 18 ราย  มีผลการเรียนไม่ผ่าน  ไม่
สามารถศึกษาต่อในสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ได้ สธ. จึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  โดยขอให้นักศึกษาย้ายไปเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาธารณสุขศาสตร ์(สาธารณสุขชุมชน) หลักสูตร 2 ปี จํานวน 17 ราย  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ หลักสูตร 2 ปี จํานวน 1 ราย แทน และให้นักศึกษาทั้ง 18 ราย ยังคงได้รับสิทธิใน
การบรรจุเข้ารับราชการหลังสําเร็จการศึกษาเหมือนเดิม ทัง้น้ี ให้ใช้งบประมาณจากโครงการฯ  
 
15. เรื่อง ปญัหาอาชญากรรม 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามที่สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติเสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รายงานว่า 
  1. ตามมติคณะรัฐมนตรี (31 สิงหาคม 2553) รองนายกรัฐมนตรี (นายสเุทพ เทือกสุบรรณ) ได้รับการสั่งการ
จากนายกรัฐมนตรีให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เร่งรัด กวดขัน ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชนให้เข้มแข็ง
ย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอาชญากรรมท่ีเก่ียวกับทรพัย์ 
  2. ในช่วงเดือนสิงหาคม 2553 ทีผ่่านมา ได้มีเหตุการณ์คนร้ายปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ร้านทอง ธนาคารและ
บ้านเรือนประชาชนมากผิดปกติ เช่น วันที่ 14 สิงหาคม 2553  เกิดเหตุลักตู้เซฟร้านทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 23 
สิงหาคม 2553 เกิดเหตุชิงทรัพย์ร้านทองในห้างอิมพีเรียล สาขาลาดพร้าว วันที่ 28 สิงหาคม 2553 เกิดเหตุลักตู้เอทีเอ็ม จังหวัด
ระยอง และวันที่ 30 สิงหาคม 2553 เกิดเหตุชิงทรัพย์ธนาคารยูโอบี สาขาจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งกรณีที่ชาวบ้านขึ้นป้ายขอ
ความร่วมมือโจรอย่าเข้ามาลักทรัพย์ในบ้านอีก และการปล้นรถขนบุหรี ่ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น  
       ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเช่ือมั่นและสร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการตํารวจในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงให้ทกุหน่วยที่เก่ียวข้องถือปฏิบัติ ดังน้ี 
   2.1 ด้านการป้องกัน 
    2.1.1 ระดมสรรพกําลังในการออกตรวจพ้ืนที่ จัดต้ังจุดตรวจ จุดสกัดอย่างจริงจังและ             
ต่อเน่ืองในพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ ตู้เอทีเอ็ม สถานีบริการนํ้ามัน-ก๊าซ รวมทั้งเคหสถาน  ต่าง 
ๆ ทีม่ีคดีลักทรพัย์เกิดขึ้นบ่อย ทั้งน้ีให้ดําเนินการโดยประสานกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือแสวงหาความ             
ร่วมมือในการร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
    2.1.2 เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับสถานบริการและแหล่งอบายมุขต่าง ๆ 
ที่เป็นแหล่งเพาะเช้ืออาชญากรรม รวมทั้งหอพัก อพาร์ตเม้นท์ ทีม่ีลักษณะเป็นแหล่งมัว่สุมของวัยรุ่น 
    2.1.3 ในระดับสถานีตํารวจให้เร่งรัดจัดทําฐานข้อมูลอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ให้เป็น
ปัจจุบัน และพร้อมใช้เป็นข้อมูลสําหรับการสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระทําผิดได้ทันท ี
   2.2 ด้านการปราบปราม 
    2.2.1 เร่งดําเนินการสืบสวนจับกุมผู้กระทําความผิดในคดีสาํคัญที่เก่ียวกับทรัพย์ที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ รวมทั้งคดีที่เกิดขึ้นโดยมีแผนประทษุกรรมคล้ายคลงึกันบ่อยคร้ัง และติดตามจับกุมผู้กระทําความผิดตามหมายจับคดีค้าง
เก่าอย่างต่อเน่ือง โดยประสานใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ข้อมูลหมายจับจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสืบสวน
ติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลต้องสงสัย คนร้าย หรือกลุ่มคนร้าย บุคคลพ้นโทษ เพ่ือไม่ให้มีโอกาสก่ออาชญากรรมได้ 
    2.2.2 เพ่ิมความถ่ีในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพ้ืนที่ให้มากขึ้น โดยเน้นการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ โดยมุ่งเน้นคดีลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ในเคหสถาน ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ สถานี
บริการนํ้ามัน-ก๊าซ การลักทรัพย์สินที่ใช้หรอืมีไว้เพ่ือสาธารณะ แหล่งค้ายาเสพติด แหล่งซุกซ่อนรถยนต์ดัดแปลงที่ถูกโจรกรรม 
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แหล่งมั่วสุมต่าง ๆ รวมทั้งแหล่งชุมชนแออัดที่มีคนต่างด้าวพักอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก โดยให้ทุกหน่วยจัดห้วงระดมกวาดล้าง
อาชญากรรม ต้ังแต่ 1-30 กันยายน 2553 
   2.3 ด้านการประชาสัมพันธ์ 
    2.3.1 เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองให้ประชาชนมีความระมัดระวัง
ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองให้มากย่ิงขึ้น โดยไม่เปิดโอกาสให้คนร้ายเข้ามาประทุษร้ายต่อทรัพย์ของ
ตนเองได้ง่าย รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทําความผิดของคนร้าย 
    2.3.2 กรณีทีม่กีารจับกุมผู้กระทําความผิดในคดีที่ก่อให้เกิดความเสียหายในภาพรวม หรือ
กระทบต่อความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนให้พิจารณาจัดแถลงขา่วทางสื่อมวลชนให้ประชาชนได้              
รับทราบ 
   2.4 การรายงานผลการปฏิบัติ 
    2.4.1 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรายงานผลความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นให้
สํานักงานตํารวจแห่งชาติทราบทุกระยะ 1 เดือน โดยครั้งแรกรายงานในวันที่ 10 กันยายน 2553  
    2.4.2 ให้ทุกหน่วยรายงานผลปฏิบัติตาม 2.2.2 ตามแบบฟอร์มการรายงานให้สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ [ผ่าน กองแผนงานอาชญากรรม สํานักยุทธศาสตร์ตํารวจ ตช. (ผอ.สยศ.ตร.)] ทราบภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2553  
   2.5 การอํานวยการ 
    2.5.1 ให้ผู้บังคบับัญชาของหน่วยงานในระดับกองบัญชาการ กองบังคับการ และ                
สถานีตํารวจนครบาลหรือสถานีตํารวจภูธร (บช. บก. และสน./สภ.) ใหค้วามสําคัญรวมทั้งกวดขัน ควบคุม และตรวจสอบการ
ปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
    2.5.2 ให้ผู้บังคบับัญชาระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติขึ้นไป (ระดับ ตร.)                
ที่รับผิดชอบกํากับดูแลในแต่ละพ้ืนที่กํากับดูแลการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดอีกส่วนหน่ึงด้วย 
 
16. เรื่อง มาตรการปรบัปรุงอัตรากําลงัของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ    พ.ศ. 2554 
(1 ตุลาคม 2553)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานบริหารจัดการภายในวงเงิน                  
งบประมาณงบบุคลากรที่ได้รบัจัดสรรประจําปี พ.ศ. 2554 จํานวน 112 ล้านบาทเพ่ือสนับสนุนผู้เข้ารว่มมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553) ที่เหลือในโควตา
จํานวน 750 ราย ให้ได้เข้าร่วมมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 ต่อไป) ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการ
เสนอ ทั้งน้ี  ให้กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)  รับความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็น
ว่า  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรพิจารณาบรรจุอัตราทดแทนผู้เกษยีณตามโครงการดังกล่าวโดยเร็ว  เพ่ือมิ
ให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน   การเรียน การสอนและผลสมัฤทธ์ิของผู้เรียนไปดําเนินการด้วย   
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รายงานว่า 
  1. ศธ.โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้รับความเห็นชอบจาก คปร. ให ้   ดําเนิน
มาตรการปรับปรงุอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 
2553) และเห็นชอบให้มีจํานวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ได้จํานวน 12,867 ราย ไปแล้ว 
  2. สพฐ. ได้ดําเนินการตามมาตรการฯ ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คปร.กําหนด และเพ่ือประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม จึงกําหนดเง่ือนไขให้มีการบรรจุทดแทนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ทุกตําแหน่ง โดยมีระยะเวลา
ปฏิบัติราชการ แต่ด้วยข้อจํากัดของงบบุคลากรจึงได้อนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมมาตรการฯ ได้เพียง 12,117 ราย และ
ยังคงเหลือผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการฯ อยู่ในโควตาอีก จํานวน 750 ราย ซึ่ง สพฐ.เห็นว่า
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและสนองความต้องการของข้าราชการกลุ่มน้ี รวมทั้งเพ่ือประโยชน์แห่งการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็น
การบริการสําคัญของรัฐและส่งผลต่อคุณภาพของพลเมืองในอนาคตของประเทศ จึงเห็นควรอนุมัติให้ข้าราชการกลุ่มน้ีได้เข้าร่วม
มาตรการฯ ด้วย ซึ่งส่งผลให้มอัีตราว่างถึง 12,867 อัตรา (ไม่มีผลกระทบกับจํานวนโควตาของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก คปร.แต่อย่างใด) โดย สพฐ.ได้วิเคราะห์จากข้อมูล 2 ปีทีผ่า่นมาแล้ว ซึ่งหากดําเนินการได้จะมีผลดีมากกว่าผลเสีย
และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ดังน้ี 
   2.1 สามารถเกลี่ยอัตรากําลังจากโรงเรียนที่มีครูเกินเกณฑ์ไปยังโรงเรียนที่มีครูตํ่ากว่าเกณฑ์ได้ทันทีไม่
ยุ่งยากเหมือนการเกลี่ยอัตรากําลังที่มีผู้ครองอยู่ 
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   2.2 สามารถสรรหาบุคคลรุ่นใหม่ทีม่ีความต้องการเข้าสู่ระบบราชการ และเป็นบุคลากรที่มีความรู้
วิทยาการทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษารอบสองและจะนําไปสู่เป้าหมายคุณภาพ                 
การศึกษามาบรรจุทดแทนได้ 
   2.3 เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ในการกําหนดอนาคตของชีวิตตนเอง 
ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต การวางแผนครอบครัว การดูแลบิดา-มารดาที่ชราภาพหรือเจ็บป่วย เป็นต้น ซึ่งบุคคล 
กลุ่มน้ีมุ่งหวังว่าตนเองจะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการฯ เหมือน 2 ปีที่ผา่นมา จึงไม่มีจติใจและขาดแรง 
จูงใจที่จะปฏิบัติราชการต่อไป  
  

ต่างประเทศ 
17.  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 7 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 7 เพ่ือใช้เป็น
กรอบการประชุมและกรอบการเจรจาต่อไป ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  1. กระทรวงกลาโหม (กห.) รายงานว่า กห.จะจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 
7 ที่กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2553 หลังจากการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมกัมพูชาจะได้ร่วมลงนามในบันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 7 ซึ่งกอง
เลขานุการร่วมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา ได้จัดทําร่างบันทึกการประชุมฯ เพ่ือใช้เป็นกรอบการเจรจากับ
คณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา (ฝ่ายกัมพูชา) โดยดําเนินการตามกรอบการประชุมเพ่ือรักษาความม่ันคงและความ
สงบเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในกรอบของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา และกลไก
อ่ืน ๆ ภายใต้กรอบน้ี ซึ่งรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบแล้ว และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกการประชุมฯ  แลว้จะได้นํา
ร่างบันทึกการประชุมฯ ไปใช้เป็นกรอบการประชุม และกรอบการเจรจาต่อไป  
  2. ร่างบันทึกการประชุมฯ มีสาระสําคัญสรปุได้ ดังน้ี 
   2.1 การประชุมจะจัดให้มีขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ในปี 2553 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทย กับ พลเอก เตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตร/ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานร่วม 
   2.2 เน้ือหาของร่างบันทึกการประชุมฯ ประกอบด้วย การกล่าวนําพิธีเปิดการประชุม การรับรอง
ระเบียบวาระ การรายงานความคืบหน้า เรื่องเพ่ือพิจารณาการรับรองบันทึกการประชุมและคําแถลงขา่วร่วม การกําหนดการ
ประชุมครั้งที่ 8 และพิธีปิดการประชุม 
   2.3 ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม มีดังน้ี   
    2.3.1 ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ชายแดน (1) จุดผ่าน แดน
และการสญัจรข้ามแดน (2) ความร่วมมือด้านแรงงาน (3) การป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด (4) การป้องกันและ
ปราบปรามการก่ออาชญากรรมอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ชายแดน (5) ความร่วมมอืด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (6) ความร่วมมือในการ
เก็บกู้ กวาดล้างทุ่นระเบิด (7) การส่งเสริมความปลอดภัยทางทะเล (8) การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความ
มั่นคงของไทยกับหน่วยทหารและตํารวจของกัมพูชาในพ้ืนที่ชายแดน 
    2.3.1 ความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ  (1) ความร่วมมือด้านการค้าบริเวณชายแดน (2) ความ           
ร่วมมือด้านการเกษตร (3) ความร่วมมือด้านสาธารณสุข (4) ความร่วมมอืด้านการท่องเที่ยว (5) ความร่วมมือด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม (6) ความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (7) ความร่วมมือด้านการบรรเทา 
ภัยพิบัติ  
 
18.  เรื่อง  บนัทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนท่ัวไป ไทย-ลาว  
ครั้งที่ 18 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกการประชุมคณะกรรมการรว่มมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
ทั่วไป ไทย-ลาว ครั้งที่ 18  เพ่ือขอความเห็นชอบต่อรัฐสภา  ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และให้กระทรวงการต่างประเทศ
ดําเนินการแจ้งฝ่ายลาว ตามข้อ 18  วรรคสี่ ของบันทึกการประชุมฯ เมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  และให้
กระทรวงกลาโหมดําเนินการตามความเห็นกระทรวงการต่างประเทศต่อไปด้วย 
  ข้อเท็จจรงิ 
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  กระทรวงกลาโหมเสนอว่า  ในการประชุมคณะกรรมการรว่มมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
ทั่วไป ไทย-ลาว ครั้งที่ 18 ณ แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 9-16 กรกฎาคม 2553   
โดยมีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม และรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงป้องกันประเทศของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานร่วมกันและได้รว่มกันลงนามในบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรกัษาความ
สงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว ครั้งที่ 18   ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 190 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพ่ือให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการแจ้งฝ่ายลาว ตามข้อ 18 วรรคสี่ ของบันทึก
การประชุมฯ เมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  บันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว  
ครั้งที่ 18 ประกอบด้วย 
  1. ความร่วมมอืรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว (บันทึกฯ ข้อ 7)  (1) ความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย-ลาว   (2) การประชุมคณะกรรมการรว่มมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน          
ทั่วไป ไทย-ลาว  (3) การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรกัษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว                 
(4) การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดน ไทย-ลาว  (5) การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามชายแดนระดับจังหวัดและแขวง  (6) ความสัมพันธ์และความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างกองทัพและตํารวจของทั้ง
สองฝ่าย   (7) การวางกําลังและการลาดตระเวนของกําลังติดอาวุธของทั้งสองฝ่ายตามบริเวณชายแดนไทย-ลาว   
(8) ความร่วมมือกรณีบุคคลของแต่ละฝ่ายถูกจับกุมคุมขัง  (9) การเข้า-ออก บริเวณชายแดนไทย-ลาว  (10) ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาบคุคลสองสญัชาติ  (11) ปัญหาบุคคลผู้ไมห่วังดีต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว (12) การปฏิบัติงานของหน่วยเรือรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามลําแม่นํ้าโขง  
  2. ความร่วมมือในการรักษาเส้นเขตแดนไทย-ลาว (บันทึกฯ ข้อ 8) 
  3. การตรวจพ้ืนที่ชายแดนไทย-ลาว (บันทึกฯ ข้อ 9) 
  4. ความร่วมมอืในการดูแลรักษาและป้องกันตลิ่งพังและการแก้ไขปัญหาการดูดทรายในแม่นํ้าโขงและ          
แม่นํ้าเหือง (บันทึกฯ ข้อ 10) 
  5. ความร่วมมอืในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (บันทึกฯ ข้อ11) 
  6. แผนงานประกอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทย-ลาว (บันทึกฯ ข้อ 12) 
  7. การติดต่อประสานงานและการแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร (บันทึกฯ ขอ้ 13) 
  8. ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลระหว่างไทย-ลาว (บันทึกฯ ข้อ 14) 
  9. ความร่วมมือในการป้องกันการลักลอบคา้ชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ผดิกฎหมาย (บันทึกฯ ข้อ 15) 
  10. ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (บันทึกฯ ข้อ 16) 
  11. กําหนดเวลาและสถานทีป่ระชุมครั้งต่อไป โดยฝ่ายไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมมือ
รักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว ครั้งที่ 19 (บันทึกฯ ข้อ 18 วรรคหน่ึง) 
  12. บันทึกการประชุมฉบับน้ี ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันแล้ว จะมผีลบังคับใช้เมื่อฝ่ายไทยได้ดําเนินการตาม
กระบวนการทางกฎหมายฯ ภายในสําเร็จ และแจ้งเก่ียวกับการดําเนินการดังกล่าวผ่านช่องทางการทูตไปยังฝ่ายลาว (บันทึกฯ 
ข้อ 18 วรรคสี่)  
  13. ในระหว่างรอกระบวนการทางกฎหมายของไทยนั้น ทีป่ระชุมเห็นชอบให้ปฏิบัติตามบันทึกการประชุม
คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว ครั้งที่ 17  และบันทึกการประชุม                       
คณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว ครั้งที่ 42 ต่อไป (บันทึกฯ ข้อ 18 วรรคห้า) 
 
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทําแถลงการณ์ร่วมพนมเปญ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการจัดทําร่างแถลงการณ์ร่วมพนมเปญ 
  2. อนุมัติในหลกัการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรอืผู้แทนที่เข้ารว่มประชุมให้การรับรอง
เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ต่อร่างปฏิญญาดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขร่างปฏิญญาดังกล่าวในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคัญ 
ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้แทนไทย โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า 
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  1. ในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตร (AMAF) ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2553 
ณ กรุงพนมเปญ จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐมนตรีกระทรวงควบคุม คุณภาพ 
ตรวจสอบและกักกันโรค (AQSIQ) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับอาเซียนในวันที่ 25 ตุลาคม 2553 ด้วย  โดย   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางไปกรุงพนมเปญเพ่ือร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการเกษตร           
อาเซียนอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2553 ซึ่งมีกําหนดการประชุมร่วมระหว่างอาเซยีนกับจีนด้วย                
หากไทยร่วมกับประเทศสมาชิกอ่ืนในการประกาศแถลงการณ์ร่วมพนมเปญย่อมทําใหก้ารดําเนินการความร่วมมือ              
ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างอาเซียนกับจีนเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
  2. สาระสําคญัของร่างแถลงการณ์ร่วมพนมเปญ 
      ร่างแถลงการณ์ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันการแพร่กระจายขา้มพรมแดนของศัตรูพืชและสัตว์ไปยัง
ประเทศภาคี มีสาระสําคัญเก่ียวกับการดําเนินการร่วมกันของอาเซียนและจีน ดังน้ี 
   2.1 จะร่วมกันรับผิดชอบในการต่อต้านการแพร่กระจายขา้มแดนของศัตรูพืชและสัตว์ 
   2.2 ตระหนักถงึความสําคัญของกฎระเบียบด้านมาตรฐานด้านการกักกันและตรวจสอบในการป้องกัน
การแพร่กระจายของศัตรูพืชและสัตว์ 
   2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการแลกเปลี่ยนแนวทางการกักกันและตรวจสอบ บุคลากร รวมทั้ง
ความร่วมมือด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง การเฝ้าระวังโรคและการจัดการความเสี่ยงร่วมกัน 
   2.4 ตระหนักว่าการสื่อสารความเสี่ยงเป็นเร่ืองสําคัญ ด้านการแลกเปลีย่นข้อมูลเรื่องศัตรูพืชและสัตว์
ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศภาคี จึงควรแจ้งให้ภาคีอ่ืนรู้โดยเร็วที่สุด 
   2.5 หากพบศตัรูพืชและสัตว์ในสินค้าเกษตรของประเทศภาคีแล้ว จะดําเนินการแจ้งให้ทราบโดยเร็ว
ที่สุดเพ่ือหาสาเหตุและมาตรการป้องกันที่เหมาะสม  
   2.6 จะร่วมมือในองค์การระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง เช่น องค์การโรคระบาดสัตว์ อนุสัญญาอารักขา
พืช องค์การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ เป็นต้น 
   2.7 มอบหมายให้ที่ประชุมผู้ประสานงานรายงานความก้าวหน้าเรื่องน้ีให้ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีต่อไป 
  3. กษ.เห็นว่าร่างแถลงการณ์ร่วมพนมเปญเป็นการแสดงเจตนารมณ์เก่ียวกับความร่วมมือด้านสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชระหว่างสมาชิกอาเซียนกับจีน โดยไม่มีการลงนาม ไม่มีข้อผกูพันทางกฎหมาย และไมม่บีทเปลี่ยนแปลงอาณาเขต
ไทย หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอํานาจตามหน้าที่ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ หรือมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง  จึงไม่ถือเป็นหนังสือ
สัญญาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 190  
 
20. เรื่อง การจัดต้ังองค์กรสาํรองขา้วฉุกเฉินของอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve : 
APTERR) 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติและเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  ดังน้ี 
  1. อนุมัติจัดต้ังสํานักงานเลขานุการ ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve  (APTERR)              
ช่วงเตรียมการ ที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอนุมติัหลักการให้ประเทศไทยเสนอขอ           
จัดต้ังสํานักเลขานุการ APTERR เป็นการถาวรเมื่อความตกลง APTERR มีผลผูกพันแลว้ 
  2. อนุมัติให้นําข้าวที่ไทยสํารองไว้ (Earmarked Reserve) จํานวน 15,000 ตัน ภายในความตกลง ASEAN 
Food Security Reserve (AFSR) มาใช้เป็น Earmarked Reserve ของ APTERR 
  3. อนุมัติร่างความตกลง APTERR พร้อมมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือ          
ผู้ที่ได้รับมอบหมายอ่ืนเป็นผู้ลงนามความตกลง APTERR ในการประชุม ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry 
Plus Three (AMAF+3) ครัง้ที่ 10 ในเดือนตุลาคม 2553 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 
  4. อนุมัติการให้สัตยาบันและหลังจากที่ได้ลงนามความตกลง APTERR แล้วให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดทํา
สัตยาบันสารและยื่นสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียนเพ่ือเก็บรักษาตามข้อ X ของร่างความตกลง 
  5. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้กับรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายอ่ืนเป็นผู้ลงนามความตกลง APTERR 
  6. มอบหมายรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบาย
การดําเนินงาน APTERR ของฝ่ายไทยซึ่งมีผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นคณะกรรมการ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งน้ี ให้เบิกจ่ายเบ้ียประชุมจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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  สําหรับงบประมาณในการจัดต้ังเงินกองทุน APTERR  ตามเง่ือนไขระยะเวลา 5 ปี น้ัน  เห็นควรสนับสนุนใน
วงเงินปีละ  29,500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   หรือคิดเป็นเงิน 868,800 บาท  ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรฐัอเมริกา    
เท่ากับ 29.45 บาท  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหใ้ช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร    งบเงินอุดหนุน  ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 ให้เสนอตั้งงบประมาณรายจา่ย
ประจําปีต่อไป  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคญัของเรื่อง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า 

1. ประเทศไทย โดย กษ.  เป็น Lead Country ในการจัดต้ังโครงการนําร่องเพ่ือระบบการสํารองข้าวในเอเชีย 
ตะวันออก (East Asia Emergency Rice Reserve: EAERR) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน  แก้ไข
ปัญหาความยากจนและขาดแคลนอาหาร และเพ่ิมเสถียรภาพราคาข้าวของภูมิภาค ต้ังแต่ปี 2547 จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2553 
และที่ประชุมรฐัมนตรีอาเซียน+3 ด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry Plus Three: 
AMAF+3) ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2552 ประเทศบรูไน ได้มมีติให้ปรับเปลี่ยนเป็นช่วงเตรียมการ (Preparatory Stage) 
ของ ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 เพ่ือให้ สอดคล้องกับแถลงการณ์
ของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ครั้งที่ 12 วันที ่24 ตุลาคม 2552  ทั้งน้ี ทีป่ระชุม AMAF+3 ครั้งที่ 9 ได้เร่งให้
ดําเนินการด้านเอกสารความตกลง APTERR (APTERR Agreement) ใหแ้ลว้เสร็จและลงนามในความตกลงกัน ในทีป่ระชุม 
AMAF+3 ครั้งที่ 10 ในวันที ่24 ตุลาคม 2553 ณ ประเทศกัมพูชา และเรง่รัดให้จัดต้ังองค์กร APTERR โดยเร็ว เพ่ือสรา้งความมั่นใจ
ด้านความมั่นคงอาหารในยามวิกฤตให้กับภูมภิาค ซึ่งสรุปผลการประชุมปรึกษาหารือในร่างความตกลง APTERR และเอกสาร
แนบของความตกลงในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม  2553  ดังน้ี 

1.1 ความตกลง APTERR เป็นเอกสารความตกลงที่มีผลตามกฎหมาย (Legally Binding  
Document) และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ WTO และข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

1.2 ความตกลง APTERR ประกอบด้วย 2 สว่น   
            1.2.1 ส่วนหลัก (Main Body) จะเป็นกรอบทัว่ไปของความตกลง (General Framework)

ประกอบด้วย บทนํา และบทบัญญัติ 10 มาตรา ได้แก่ คําจาํกัดความ บทบัญญัติทัว่ไป การจัดต้ังการสํารองข้าว APTERR การ
ดําเนินงาน การแลกเปลีย่นขอ้มูลข่าวสารเรือ่งข้าว การจัดต้ังเงินกองทุน คณะกรรมการ   APTERR สํานักเลขานุการ APTERR การ
ระงับข้อพิพาท และบทบัญญติัสุดท้าย     

          1.2.2 เอกสารแนบ (Attachment) จะระบุรายละเอียดที่สําคัญ 3 เร่ืองคือ (1) ปริมาณข้าวที่         
แต่ละประเทศสํารองไว้ (2) การบริจาคสําหรับเงินกองทุน APTERR (3) ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ APTERR Council  

1.3 แหล่งกําเนิดข้าว สืบเน่ืองจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (17 กุมภาพันธ์ 2552)  น้ัน จากการ 
ประชุมสมาชิกร่วมกันล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2553 ประเทศสมาชิกมีฉันทามติ(Consensus) ให้ตัดเรื่อง
แหล่งกําเนิดข้าว (Origin of Rice) ออกจากความตกลง ซึ่งเรื่องน้ี กษ.  เห็นว่าหากประเทศไทยยังคงยืนยันให้มOีrigin of Rice 
ในความตกลงต่อไป ก็จะทาํให้ไม่สามารถจดัต้ังและลงนามในความตกลง APTERR ได้ตามท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน+3 (ASEAN 
+3 Summit) และ AMAF+3 มอบหมาย  จงึได้เห็นตามเสียงส่วนใหญ่ของประเทศสมาชิก ทั้งน้ี กษ. มีเหตุผลและกําหนด
แนวทางไว้ในความตกลง ซึ่งมผีลเสมือนยังคงเรื่องการกีดกันข้าวจากนอกภูมิภาค (Origin of Rice) ไว้ดังน้ี 

1.3.1 ความเห็นของประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้ตัดเรื่อง Origin of Rice  
ออกจากความตกลงโดยเฉพาะประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหล ีสิงคโปร์ บรูไน ยืนยันให้ตัดออกรวมท้ังเวียดนามซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าว
รายใหญ่เช่นเดียวกับไทย 

1.3.2 การปกป้องข้าวภายใน ASEAN โดยใช้ข้อจํากัด เรื่อง Origin of Rice จะเป็น 
การเน้นเรื่องการค้ามากเกินไปไม่ใช่กรณีฉุกเฉินตามข้อตกลงของ APTERR 

1.3.3 การกําหนด Origin of Rice ไว้ในความตกลงยังไมส่ามารถช้ีขาดได้ว่าขัดกับกฎ  
WTO หรือไม่ ถ้ายังคงไว้ในความตกลงจะทาํให้หาข้อยุติไมไ่ด้ เพราะประเทศสมาชิกยังมคีวามเห็นขัดแย้งกันในประเด็นน้ี 

1.3.4 กษ. ได้ขอให้เพ่ิมเติมข้อความในมาตรา 3 เรื่องจัดต้ังการสํารองข้าว APTERR  
ในความตกลง โดยให้เน้นวัตถุประสงค์การจัดต้ังการสํารองข้าว ดังน้ี  1) เป็นการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน (Emergency) 
(2) เพ่ือมนุษยธรรม (Humanitarian) และ  (3) ต้องไม่มผีลกระทบบิดเบือนการค้าข้าวในตลาดปกติ  

1.3.5 การบริหารจัดการจะดําเนินการภายใต้ระเบียบที่จะเขียนขึ้นมา และตัดสินใจ 
โดย APTERR Council ที่ต้องมีฉันทามติ (Consensus) ดังน้ันการใช้ข้าวจากภายนอกจะใช้ไม่ได้เลย ถ้าสมาชิกของประเทศใด
ประเทศหน่ึงไม่เห็นด้วย 
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1.3.6 การบริจาคข้าวใน APTERR ที่ผ่านมาปีละประมาณ 300-800 ตัน หรือประมาณ  
0.005% ของปริมาณค้าขายข้าวในภูมิภาค ส่วนการซื้อขายภายใต้กรณีภัยพิบัติฉุกเฉินระหว่างฟิลิปปินส์ และเวียดนามตามความ
ตกลงน้ีมีเพียง จํานวน 1 ครั้ง ในปริมาณ 10,000 ตัน หรือประมาณ 0.06% ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อตลาดปกติแต่อย่างใด  

1.4 ขอบเขตหน้าที่ของสํานักเลขานุการ APTERR และการบริหารจัดการระบายข้าว (Mode of  
Operation for APTERR Stock Release) จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ APTERR Council   ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนที่เป็น
เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของทั้ง 13 ประเทศ   

2. เงินกองทนุ (APTERR Fund) ได้มีมติให้จัดต้ังเงินกองทุน Endowment Fund (EF) จํานวน 4 ล้าน 
เหรียญสหรฐั ใช้เวลาระดมเงินทุน 5 ปี โดยกลุ่มประเทศ+3  (จีน ญี่ปุ่นและเกาหลี) บริจาคประเทศละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ รวม 
3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ประเทศอาเซียนบริจาค 1 ล้านเหรียญสหรัฐ  ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กลุม่ กลุ่มแรกมี 7 ประเทศ คือ บรูไน 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  ไทยและเวียดนาม บริจาคประเทศละ 107,500 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนกลุม่ที่ 2 ม ี3 
ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว และพม่าบริจาคประเทศละ 83,000 เหรียญสหรฐัฯ นอกจากน้ีในช่วงระดมเงินทุน EF จะมี
ค่าใช้จ่ายในการเงินดําเนินงาน (Operating Cost: OC) ปีละ 300,000 เหรียญสหรฐัฯ โดยประเทศบวกสาม(จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี)
บรจิาคประเทศละ 75,000 เหรียญสหรัฐฯ/ปี ส่วนประเทศอาเซียนน้ัน กลุ่มแรกบริจาค 8,000 เหรียญสหรฐั/ปี และกลุ่มที่ 2 
บริจาค 6,000 เหรียญสหรัฐฯ/ปี  

3. การสํารองข้าว APTERR มี 2 ประเภท คือ 1) ข้าวสํารองในรูปสัญญา (Earmarked Reserve) ของ 
อาเซียนมีทั้งสิ้น 787,000 ตัน โดยประเทศไทยได้สํารองไว้ 15,000 ตัน ซึ่งแนวทางดําเนินงาน จะให้ประเทศสมาชิกจับคู่ทํา
สัญญาซื้อขายในราคาที่เหมาะสม รวดเร็ว ทันต่อการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ทั้งน้ีขึ้นกับข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาและ        
2) ข้าวสํารองจริง (Stockpiled Reserve) จะเป็นข้าวหรือเงินสดที่องค์กรจะได้รับแบบให้เปล่าจากประเทศสมาชิกเพ่ือนําไป
ช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ประสบภัย  

4. การบริหารข้าวสาํรอง APTERR จะดําเนินการโดย สํานักเลขานุการ APTERR ภายใต้กลไก 
ระบายข้าวที่กําหนด 
                  5. การกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติของฝา่ยไทย เน่ืองจากการบริหารข้าวสํารองในรูปสัญญา
(Earmarked Reserve) จํานวน 15,000 ตัน และขา้วสาํรองจริง (Stockpiled Reserve) ของไทยมีหลายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
จึงจําเป็นต้องมีคณะกรรมการเพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้การบริหารข้าวสํารองของไทยเป็นไปอย่างเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด 
 
21.  เรื่อง ขออนุมัติการใหเ้งินอุดหนนุแก่สถาบนักฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก                
ประจําปี ค.ศ. 2011  ในอัตรา 10,000  ยูโร  และอนุมัติในหลักการให้ปรับเพ่ิมเงินอุดหนุนให้แก่สถาบันกฎหมายระหว่าง
ประเทศดังกล่าว   ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ   โดยเงินบริจาค จํานวน 10,000 ยูโร   ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ที่ได้รับการจัดสรรและให้เสนอขอต้ังงบประมาณสําหรับเงินอุดหนุนรายการ            
ดังกล่าวในปีต่อ ๆ  ไปตามข้ันตอนต่อไป  ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) รายงานว่า 
  1. สถาบันกฎหมายฯ ต้ังอยู่ที่กรุงเฮก เป็นสถาบันที่สอนกฎหมายระหว่างประเทศทั้งแผนกคดีบุคคล  
(Private International Law) และแผนกคดีเมือง (Public International Law) ต้ังแต่ปี 2466 (ค.ศ.1923) โดยมีหลักสูตร
กฎหมายภาคฤดูร้อนเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศในแต่ละปี
จะมีนักกฎหมายจากทั่วโลกเข้ารับการอบรมกว่า 600 คน และทีผ่่านมาก็มีนักกฎหมายของไทยเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร
ดังกล่าวด้วย โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2542-2552 มีนักกฎหมายไทยเข้ารับการอบรมที่สถาบันกฎหมายฯ ในหลกัสูตร
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา จํานวน 6  คน และหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง จํานวน 12 คน 
นอกจากน้ี สถาบันกฎหมายฯ ยังมีโครงการส่งผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายไปให้การฝึกอบรมบุคลากรด้านกฎหมายในประเทศ 
ต่าง ๆ ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาเคยมกีารจัดโครงการฝึกอบรมในไทยในปี 2517 (ค.ศ.1974) 
  ทั้งน้ี สหประชาชาติได้รับรองผลงานและความสําคัญของสถาบันกฎหมายฯ ว่ามีทบบาทในการพัฒนาความรู้
และวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศ และได้ขอให้รฐัสมาชิกสหประชาชาติให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของสถาบัน
กฎหมายฯ 
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  2. จากการที่คณะรัฐมนตรีมมีติ  (12 มิถุนายน 2522) ประเทศไทยได้บริจาคเงินอุดหนุนให้แก่สถาบันกฎหมาย
ฯ จํานวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็นเวลา 30 ปีแล้ว กต. จึงเห็นควรปรับเพ่ิมจํานวนเงินอุดหนุนแก่สถาบันกฎหมายฯ 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและเพ่ือเป็นประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รบัจากหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน
กฎหมายฯ โดยเห็นควรให้บริจาคเงินอุดหนุนเพ่ือแก่สถาบันกฎหมายฯ เป็นจํานวน 10,000 ยูโรต่อปี โดยระบุให้เป็นการให้
ทนุการศึกษาเพ่ือให้นักกฎหมายไทยมีโอกาสได้เพ่ิมพูนความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศได้มากขึ้น 
  3.ในการบริจาคเงินอุดหนุนในรูปแบบของทุนการศึกษาดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และ           
บทบาทของไทยในการสนับสนุนการพัฒนาความรู้และวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
สหประชาชาติที่ต้องการให้รัฐสมาชิกให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของสถาบันกฎหมายฯ และจะทําให้นักกฎหมายไทยได้มี
โอกาสเข้าร่วมในการอบรมด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ณ สถาบันกฎหมายดังกล่าว นอกจากน้ี ยังเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานกับนักกฎหมายระหว่างประเทศให้ใกล้ชิดมากขึน้ด้วย 
 
22. เรื่อง การจัดทําหนงัสือแลกเปลี่ยนโครงการ Clean Air For Smaller Cities in the ASEAN Region ภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  
   1. อนุมัติร่างหนังสือแลกเปลีย่นโครงการ Clean Air For Smaller Cities in the ASEAN Region และ             
การลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าว  และให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้ความเหน็ชอบการลงนามแทน
คณะรัฐมนตรตีามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กันยายน  2546 โดยให้ผู้อํานวยการสํานักงานความรว่มมือเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศเป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนตอบรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในนามของรัฐบาลไทย   
  2. หากมีการเปลี่ยนแปลงถอ้ยคําที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่มีผลกระทบต่อเน้ือหาสาระสําคัญของหนังสือ
แลกเปลี่ยนฯ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศสามารถเปลี่ยนแปลงในเรื่องน้ัน ๆ ได้  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) รายงานว่า  
  1. รัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้สนับสนุนโครงการ Clean Air For Smaller Cities in the 
ASEAN Region ตามข้อเสนอของสํานักเลขาธิการอาเซียน  พร้อมทั้งได้เสนอร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ เพ่ือเป็นข้อตกลงสําหรับ
การดําเนินงานโครงการดังกล่าวในประเทศไทยระหว่างรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและรฐับาลแห่ง          
ราชอาณาจักรไทย  
   2. เน้ือหาของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี   
   2.1 โครงการ Clean Air For Smaller Cities in the ASEAN Region มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดทาํแผนและดําเนินงานด้านคุณภาพอากาศ  
โดยมีสถานที่ต้ังโครงการที่กรุงเทพมหานคร  มลูค่าความร่วมมือจํานวนทั้งสิ้น 2.5 ล้านยูโร  โดยประเทศไทยได้รับสว่นแบ่ง
จํานวน 450,000 ยูโร  ระยะเวลาโครงการ 4 ปี ต้ังแต่เดือนมกราคม 2552 – ธันวาคม  2555 โดยมกีรมควบคุมมลพิษเป็น
หน่วยปฏิบัติงานของฝ่ายไทยและสํานักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมนี (GTZ) เป็นหน่วยปฏิบัติงานของฝ่ายเยอรมนี   
    2.2 ร่างหนังสอืแลกเปลี่ยนฯ ได้อ้างอิงหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างสํานักเลขาธิการอาเซียนและ        
รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ความตกลงแม่บทว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2513 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 9 กันยายน  2546 พร้อมทั้งระบุข้อผูกพันของฝ่ายเยอรมนีที่จะให้
การสนับสนุนรถยนต์ ผู้เช่ียวชาญ และวัสดุอุปกรณ์  และขอ้ผูกพันของฝ่ายไทยที่จะต้องสมทบความร่วมมือ เช่น การจัดหา
เจ้าหน้าที่สมทบ  การยกเว้นภาษี และการอํานวยสิทธิพิเศษ ทั้งน้ี หนังสือแลกเปลี่ยนฯ จะเป็นข้อตกลงโครงการ  และจะมีผล
บังคับนับจากวันที่ฝ่ายไทยแจง้ตอบรับหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายเยอรมนี   
  3. รัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้เตรียมการให้ความร่วมมือในส่วนที่เก่ียวข้องแก่ประเทศไทยแล้ว 
ได้แก่ การจัดต้ังสํานักงานโครงการ ณ กรมควบคุมมลพิษ  และการจัดส่งผู้เช่ียวชาญในด้านที่เก่ียวข้องเข้ามาปฏิบัติงานใน
ประเทศไทยเพ่ือวางแผนงานการดําเนินงาน  รวมทั้งจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการที่วางไว้   
  4. การจัดทําหนังสือแลกเปลีย่นฯ เพ่ือเป็นข้อตกลงสําหรับโครงการดังกล่าว  ถือเป็นขอ้ผูกพันของรัฐบาลทั้ง
สองฝ่ายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและเสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยงานรวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องในการบริหารและจัดการ
คุณภาพอากาศในเมืองให้ดีย่ิงขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน  ทั้งน้ี การจัดทําหนังสือแลกเปลีย่นฯ            
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เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก                
คณะรัฐมนตรก่ีอนการดําเนินการให้มีผลผกูพันต่อไป  
   5. กต. ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวแล้ว   
ซึ่งมีสาระสําคญัโดยสรุป ดังน้ี  
   5.1 กรมอาเซยีนเห็นว่า  โครงการดังกล่าวได้รับการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม           
อาเซียนเมื่อปี 2548 ซึ่งสํานักเลขาธิการอาเซยีนและรฐับาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้พิจาณารายละเอียด และ           
ได้เห็นชอบเมื่อปี 2550  
    5.2 กรมสนธิสญัญาและกฎหมายได้เห็นชอบต่อสาระและถ้อยคําในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ของฝ่าย
เยอรมนีและรา่งหนังสือตอบกลับของฝ่ายไทยแล้ว  และเห็นว่าร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ น่าจะเป็นหนังสือสัญญาฯ ตามมาตรา 
190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  และโดยที่ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ 
เป็นการกําหนดรายละเอียดการดําเนินโครงการภายใต้ความตกลงแม่บทว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยและ
เยอรมนีวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2513 จึงไม่น่าจะเข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง ที่ต้องได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภา 
   5.3 กรมควบคมุมลพิษไมข่ัดข้องต่อสาระของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ หากเป็นไปตามระเบียบ            
ข้อตกลงระหว่างประเทศ  และกฎหมายไทย 
 
23.  เรื่อง  รายงานผลการประชุมรัฐมนตรเีอเปคด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ ครัง้ที่ 5 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 5 (Fifth 
APEC Human Resources Development Ministerial Meeting) ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผูแ้ทนไทย
ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมฯ ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2553            
ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี  

1. การเข้าเย่ียมคารวะนายหู จิ่นเทา (Mr. Hu jintao) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในเขตเศรษฐกิจเอเปค 
  2. การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 5 สรุปได้ดังน้ี 

2.1 พิธีเปิดโดยนายหู จิ่นเทา (Mr. Hu jintao) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   2.2 วัตถุประสงค์ของการประชุมในคร้ังน้ีเน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การส่งเสริมการจ้างงาน 
และการเจริญเติบโตทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง โดยมีหัวข้อย่อยในการประชุมประกอบด้วย การให้ความสําคัญต่อการรกัษาและ
การเพ่ิมระดับการจ้างงาน และการใช้นโยบายเศรษฐกิจที่เน้นการจ้างงาน การปรับปรุงเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม การ
ให้ความคุ้มครองทางสังคมและการให้ความช่วยเหลือด้านการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์และการเตรียมกําลังแรงงานรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
   2.3 ผู้เข้าร่วมการประชุม จํานวน 146 คน จาก 19 เขตเศรษฐกิจ และองค์กรภายใต้เอเปค/องค์กร
ระหว่างประเทศ จํานวน 8 องค์กร 
   2.4 การกล่าวรายงานต่อที่ประชุม เรื่อง การให้ความสําคญัต่อการรักษาและการเพ่ิมระดับ          
การจ้างงาน และการใช้นโยบายเศรษฐกิจที่เน้นการจ้างงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของประเทศไทยได้กลา่วว่าในการ
แก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทย รฐับาลได้มีมาตรการต่าง ๆ รวมท้ังด้านการจ้างงาน การพัฒนาฝีมือแรงงานและการให้
ความคุ้มครองทางสังคมแก่ลกูจ้าง นายจ้าง จนสามารถคลี่คลายปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจไปได้ ซึ่งในระยะยาว   ประเทศไทยได้มี
มาตรการต่าง ๆ ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนและภาคเศรษฐกิจ สังคมของประเทศอย่างย่ังยืน เช่น การจัดทํา
โครงการไทยเข้มแข็ง เป็นต้น 
   2.5 ที่ประชุมได้ให้การรับรองเอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่ แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีเอเปค (joint 
statement) ซึ่งเน้นการให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการส่งเสริมการจ้างงานและให้การสนับสนุน        
กิจกรรมที่จะนําไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาว โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างย่ังยืน และการให้การรับรองแผนปฏิบัติการ (action plan) ซึ่งเป็นแนวทางในการดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ของ
คณะทํางานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปคในการส่งเสริมการจ้างงาน การให้ความคุ้มครองทางสังคม การพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานโดยมีความสอดคล้องกับเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ (globalization) และการให้การรับรอง/สนับสนุนโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเอเปค (APEC Skills Development Promotion Project 2011-2014) เสนอโดยสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งเป็นโครงการตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิกในด้านการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มสมาชิกเอเปค โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การฝึกอบรมบุคลากรฝึก (ครูฝึก)  การแลกเปลีย่นและ
ร่วมมือกันด้านการพัฒนาหลักสูตร การวิจัยและการกําหนดคุณสมบัติ/ทกัษะฝีมือแรงงาน เป็นต้น 
 
24. เรื่อง  ขอเสนอโครงการอัญเชญิธรรมเจดีย์ คัมภีร์พทุธศาสนาโบราณเก่าแก่ทีส่ดุจากราชอาณาจักรนอร์เวย์ มา
ประดิษฐานในราชอาณาจักรไทยเปน็การชัว่คราว  
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบการจัดทําโครงการอัญเชิญธรรมเจดีย์ คมัภีร์พุทธศาสนาโบราณเก่าแก่ที่สุดจาก             
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ มาประดิษฐานในราชอาณาจักรไทยเป็นการช่ัวคราว  และเห็นชอบให้โครงการอัญเชิญธรรมเจดีย์ฯ  
เป็นโครงการของรัฐบาลร่วมกับคณะสงฆ์  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 83 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม  2553 ตามท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ  ส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการดังกล่าวให้ใช้จ่ายจากงบประมาณเงินกองทุนพุทธมณฑล  จํานวนไม่เกิน 37,722,850 บาท  โดยให้ดําเนินการโดย
ประหยัดด้วย  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) รายงานว่า  
  1. มหาเถรสมาคมได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2553 ที่ประชุมรับทราบ 
การอัญเชิญธรรมเจดีย์ คัมภีรพุ์ทธศาสนาโบราณเก่าแก่ที่สดุจากสถาบันอนุรักษ์สเคอเยนสู่ราชอาณาจักรไทย  ในช่วงงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เน่ืองในเทศกาลวันวิสาขบูชา  วันสําคัญสากลของโลก  ประจําปี 2553 ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม  2553 เพ่ือเป็น
การเชิดชูและสนับสนุนในการนําคัมภีร์พุทธศาสนาที่เก่าแก่อันเป็นหลักฐานบันทึกคําสอนของพระพุทธเจ้า   ทีส่ร้างสันติภาพให้
สังคมโลกอยู่รว่มกันอย่างสันติสุขมาจัดแสดงให้พุทธศาสนิกชนได้ชม  และเพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรนอร์เวย์   
   2. การดําเนินงานเพ่ือการอัญเชิญธรรมเจดีย์ฯ  ไม่สามารถดําเนินการได้ทันเพ่ือให้เป็นกิจกรรมหน่ึงใน         
เทศกาลวันวิสาขบูชาตามมติมหาเถรสมาคม  เน่ืองจากช่วงระยะเวลาดังกล่าวเกิดความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง   
  3. เพ่ือให้การดําเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พศ. จงึได้แต่งต้ังคณะกรรมการและ         
คณะอนุกรรมการรวม 7 คณะ  ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สน่ัน  ขจรประศาสน์) ได้เห็นชอบและลงนามในคําสั่งแต่งต้ังด้วย
แล้ว ดังน้ี  
    3.1 คณะกรรมการอัญเชิญธรรมเจดีย์ คัมภีรพุ์ทธศาสนาโบราณเก่าแก่ที่สดุจากราชอาณาจักรนอร์เวย์  
มาประดิษฐานในราชอาณาจักรไทยเป็นการช่ัวคราว (ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 225/2553 ลงวันที่ 6 กันยายน 2553) 
ประกอบด้วยที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  ซึ่งเป็นฝ่ายสงฆ์ จํานวน 11 รูป  และคณะกรรมการอํานวยการซึ่งมีรองนายก             
รัฐมนตรี (พลตรี สน่ัน  ขจรประศาสน์) เป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และกรรมการอ่ืนอีก 37 คน  โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
     3.1.1 ให้คําปรกึษาในการกําหนดแผนงานข้ันตอนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เก่ียวกับการ
อัญเชิญธรรมเจดีย์  คัมภีร์พุทธศาสนาโบราณเก่าแก่ที่สุดจากราชอาณาจักรนอร์เวย์  มาประดิษฐานเป็นการช่ัวคราวใน
ราชอาณาจักรไทย  
    3.1.2 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้ การ
ดําเนินงานสําเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย   
    3.1.3 ขอความร่วมมือสนับสนุนจากทุกหน่วยงานในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติถวาย   
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
   3.2 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการอัญเชิญธรรมเจดีย์  คัมภีร์พุทธศาสนาโบราณเก่าแก่ที่สุดจาก          
ราชอาณาจักรนอร์เวย์  มาประดิษฐานในราชอาณาจักรไทยเป็นการช่ัวคราว (ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 226/2553  
ลงวันที่ 6 กันยายน  2553) จาํนวน 6 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการอัญเชิญธรรมเจดีย์ คณะอนุกรรมการฝ่ายศาสนพิธี  
คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน คณะอนุกรรมการ                             
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการฝา่ยนิทรรศการและวิชาการ  
  4. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินงาน  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553 – กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคาร
พิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา  พุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  5. งบประมาณ  งบประมาณจากกองทุนพุทธมณฑล ในวงเงินงบประมาณจํานวน 37,722,850 บาท   
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  6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หน่วยงานเจ้าของโครงการ : พศ. หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กระทรวงการ             
ต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
 
25.  เรื่อง  ความตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอล 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ดังน้ี  
  1. ใหค้วามเห็นชอบร่างความตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอล  และร่างความ             
ตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานและองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน (International 
Organization  for  Migration : IOM)  ในการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล  (ภาคผนวก เอ)  
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามในนามของผู้แทนฝ่ายไทยในความตกลงด้านแรงงาน
ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอล  โดยเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยเป็นผู้ลงนามในนามของผู้แทนฝ่าย
อิสราเอล 
  3. อนุมัติให้อธิบดีกรมการจัดหางานลงนามในนามของผู้แทนฝ่ายไทยในความตกลงความร่วมมือระหว่าง
กรมการจัดหางานและ IOM (ภาคผนวก เอ) 
  4. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งทางการอิสราเอลเพ่ือให้ความตกลงมีผลใช้บังคับ และออก
หนังสือมอบอํานาจเต็มให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในความตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทย
และรัฐบาลอิสราเอล  และอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในความตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางาน
และ IOM  (ภาคผนวก เอ)  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กระทรวงแรงงาน (รง.) รายงานว่า 
  1. กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน และผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประชุมหารือกับคณะ
เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสรัฐบาลอิสราเอลเกี่ยวกับการจัดทําความตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอล  และ
ความตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานและ IOM  ในการจัดสง่แรงงานไทยไปทํางานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล  
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2553  ณ กระทรวงแรงงาน  ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันในเน้ือหาสาระของร่างความตกลงด้าน
แรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอล  สําหรับร่างความตกลงความร่วมมือในการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานภาค
เกษตรในประเทศอิสราเอลระหว่างกรมการจัดหางานและ IOM  ให้คงใช้เน้ือหาและถ้อยความของร่างความตกลงตามฉบับเดิม   
ที่ได้หมดอายุลงภายหลังลงนามความตกลง 2 ปี  ทั้งน้ี  ใหป้รับแก้ไขถ้อยความบางส่วนให้รัดกุมและให้จัดทําเป็นภาคผนวก เอ 
(Appendix   A)  ของร่างความตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอล 
  2.  เน่ืองจากรัฐบาลอิสราเอลกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนการนําเข้าแรงงานต่างชาติภาคเกษตรจากประเทศที่
ไม่มีการลงนามความตกลงกับอิสราเอลโดย IOM  เป็นผูจ้ดัส่งกล่าวคือ  ประเทศใดที่ยังไม่มีการลงนามความ  ตกลงกับประเทศ
อิสราเอลภายในเดือนเมษายน 2553 รัฐบาลอิสราเอลจะจํากัดจํานวนแรงงานต่างชาติภาคเกษตรให้เหลือเพียงร้อยละ 40 
เท่าน้ัน และเมือ่ประเทศใดประเทศหน่ึงได้ลงนามความตกลงทวิภาคีกับประเทศอิสราเอลโดยให้ IOM  เป็นผู้จัดส่งแล้วรัฐบาล
อิสราเอลจะไม่อนุญาตให้แรงงานต่างชาติภาคเกษตรจากประเทศที่ยังไม่มีการทําความตกลงร่วมกัน เข้าไปทํางานในอิสราเอลอีก
ต่อไป 
  3.  ร่างความตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและรฐับาลอิสราเอลเป็นความตกลงที่มีเจตนารมณ์เพ่ือ
ส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยไปทํางานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล  โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ  กฎ ระเบียบ  และ                
ข้อกฎหมายของประเทศทั้งสองรวมท้ังเป็นการต่อต้านการค้ามนุษย์ การเคล่ือนย้ายแรงงานต่างชาติและการจ้างแรงงาน         
ต่างชาติที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการระหว่างไทยและ  IOM   ในการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานภาค
เกษตรในประเทศอิสราเอล  ซึ่งเป็นการประกันการจ้างแรงงานไทยไปทํางานในอิสราเอลอย่างถูกกฎหมาย เป็นธรรม   และ
ได้รับข้อมูลที่ถกูต้อง 
  4. ปัจจุบันมแีรงงานไทยทํางานในประเทศอิสราเอลประมาณ 26,900 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตร
ประมาณ 26,000 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.65 ของแรงงานต่างชาติทั้งหมด รองลงมาคือภาคบริการร้านอาหารและ              
โรงแรมประมาณ 600 คน  คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.23 ภาคบริการดูแลคนชราและผู้พิการประมาณ 200 คน  คิดเป็น              
สัดส่วนร้อยละ 0.75 และภาคก่อสร้าง 100 คน  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.37 ทั้งน้ี แรงงานส่วนใหญ่เดินทางไปทํางานโดยวิธีการ
จัดส่งของบริษัทจัดหางานจัดส่งมากที่สุดและรองลงมาคือแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง   
  5. กรมการจัดหางานได้ตรวจสอบข้อกฎหมายแล้วเห็นว่าข้อตกลงและเง่ือนไขความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
อิสราเอล IOM  และกรมการจัดหางานในการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลมีเน้ือหาสาระโดยรวม
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ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  พ.ศ.  2528  และพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน   (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2537 ตลอดจนเป็นการดําเนินการตามภารกิจของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานในการส่งเสริมให้ประชากรวัยทํางานมี
งานทําตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 84 (7) 
  6. การทําความตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอล  โดยให้ IOM  เป็นผู้ดําเนินการ
จัดส่งแรงงานไทยภาคเกษตรไปทํางานในประเทศอิสราเอล ทําให้ฝ่ายไทยได้ประโยชน์ ดังน้ี  
   6.1 การจัดส่งแรงงานไทยภาคเกษตรไปทํางานในอิสราเอล โดย IOM  เป็นผู้จัดส่งเป็นนโยบายของ
รัฐบาลอิสราเอลที่ต้องการลดค่าบริการและค่าใช้จ่ายของคนหางานที่เรียกเก็บโดยบริษัทจัดหางานไทย และให้หน่วยงานภาครัฐ
ของไทยและอิสราเอลเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนหางาน  ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อคนหางาน  
กล่าวคือ  คนหางานจะเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทํางานประเทศอิสราเอลลดลง    ซึ่งตามความตกลง
คนหางานจะเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายไม่เกิน 3,402 เชคเกล   หรือประมาณ 900 ดอลลาร์สหรัฐ  คิดเป็นเงินไทยประมาณ 
28,000 บาท  (อัตราแลกเปลีย่น ณ วันที่ 9 กันยายน 2553 :  1 เชคเกล  เท่ากับ 8.23 บาท)  เมื่อรวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของ
คนงานเป็นเงินทั้งสิ้น 63,650 บาท  
    ในขณะที่ปัจจบัุนอัตราค่าบริการและค่าใช้จา่ยที่บริษัทจัดหางานเรียกเก็บจากคนหางานใน
การเดินทางไปทํางานประเทศอิสราเอลประมาณ 193,000 บาท  ซึ่งคนหางานส่วนใหญ่ร้อยละ 96 เดินทางไปทํางานโดยการ
จัดส่งของบริษัทจัดหางาน หากคนหางานไปทํางานโดยการจัดส่งของ IOM  จะทําใหต้้นทุนค่าใช้จ่ายของคนหางานไปทํางาน
ประเทศอิสราเอลลดลงเป็นจํานวนมาก   
   6.2  แรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานประเทศอิสราเอลเป็นทรัพยากรบุคคลทีส่ามารถสร้างรายได้
ให้กับภาครัฐได้จํานวนมหาศาล  นําเงินรายได้มาจุนเจือครอบครัวให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น  ซึ่ง
ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  และเมือ่คนงานเดินทางกลับประเทศไทยยังสามารถนําทักษะความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ  
มาประกอบอาชีพ  สามารถพ่ึงพาตนเองได้และไม่เป็นภาระของสังคม  ดังน้ัน รัฐบาลไทยจึงควรคํานึงถึงสิทธิประโยชน์ของ
คนงานที่พึงได้รับจากการทําความตกลงดังกล่าวเป็นสําคัญ 
   6.3 การทําความตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอลเป็นการสานสัมพันธ์ไมตรี
ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศ  ทําให้ความร่วมมือด้านแรงงานมีผลที่เป็นรปูธรรมย่ิงขึ้น  และยังเสริมสรา้งผลประโยชน์ร่วมกันทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน รวมท้ังได้สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในการลดค่าใช้จ่ายของคนหางานในการ
เดินทางไปทํางานต่างประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์   
  7.  ร่างความตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและรฐับาลอิสราเอลมีประเด็นเก่ียวข้องที่จะ 
ต้องดําเนินการตามบทบัญญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 190 กล่าวคือ  เป็นหนังสือสัญญาซึ่งต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อนลงนาม  และร่างความตกลงดังกล่าวเป็นการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอิสราเอลและ IOM  ใน
การจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล  ซึ่งไม่มบีทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพ้ืนที่นอกอาณา
เขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย  หรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือมผีลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรอืสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง   หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของ
ประเทศอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากน้ี กระทรวงแรงงานสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตาม
หนังสือสัญญา ดังน้ัน ร่างความตกลงฯ จึงไม่น่าจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคสอง 
  สาระสาํคญัของร่างความตกลง 
  1.สาระสําคัญของร่างความตกลงด้านแรงงานระหว่างรฐับาลไทยและรัฐบาลอิสราเอล สรุปได้ดังน้ี  
    1.1  วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบความร่วมมือในการจ้างแรงงานไทยและยืนยันการสนับสนุน 
การดําเนินงานจัดส่งแรงงานระหว่างไทยกับองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) รวมท้ังส่งเสริมความ
คุ้มครองสิทธิของแรงงานไทยท่ีเดินทางไปทํางานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล 
   1.2  ข้อกําหนดทั่วไปเก่ียวกับการจ้างแรงงานไทยในภาคเกษตรภายใต้กรอบความตกลงความ
ร่วมมือระหว่างไทยกับ IOM 
    1.2.1  รฐับาลอิสราเอลและรฐับาลไทยจะดําเนินการร่วมกันในการจ้างแรงงานไทยไปทํางาน
ภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล โดยผ่าน IOM ตามท่ีกําหนดไว้ใน “ข้อตกลงความร่วมมือ” และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากทั้ง
สองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน 
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    1.2.2  รฐับาลอิสราเอลจะร่วมมือกับรัฐบาลไทย และ IOM และให้คําแนะนํา ความช่วยเหลือ 
และอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมในเร่ืองที่เก่ียวกับกระบวนการจ้างแรงงานไทยไปทํางานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล
ภายใต้กฎหมายและระเบียบอิสราเอล 
    1.2.3  รฐับาลอิสราเอลจะอนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้าไปทํางานเป็นแรงงานในภาคเกษตร
เฉพาะประเทศท่ีมีการดําเนินงานระบบการจ้างงานที่มี IOM เป็นผู้ดูแล เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อตัดสินใจของรัฐบาลอิสราเอล  
ซึ่งข้อกําหนดน้ีจะไม่ใช้กับการจ้างงานและการจ้างแรงงานต่างชาติในเหตุการณ์เฉพาะอ่ืนๆ ตามกฎหมายของอิสราเอล  
    1.3  ความร่วมมือระหว่างรัฐภายใต้ข้อกําหนดของข้อตกลง และกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย
ของอิสราเอลและไทย 
    1.3.1  รฐับาลอิสราเอลจะอํานวยความสะดวกในการออกวีซ่า และการเดินทางเข้าอิสราเอล
ของแรงงานไทยที่ได้รับการจ้างงานภายใต้ “ข้อตกลงความร่วมมือ” คุ้มครองสิทธิของแรงงานไทยภายใต้กฎหมายอิสราเอลและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง จัดหาข้อมูลข่าวสารทีเ่ก่ียวกับอิสราเอลแก่รัฐบาลไทย และ/หรือ IOM ประสานงานกับกระทรวงและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในประเทศอิสราเอลเมือ่เห็นว่าจําเป็นและได้รับการร้องขอ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทย และ/
หรือ IOM ในเรื่องที่เก่ียวกับข้อตกลง และ “ข้อตกลงความร่วมมือ” เมื่อมีการร้องขอเป็นครั้งคราว 
     1.3.2  รฐับาลไทยจะร่วมมือกับ IOM ในการดําเนินการเผยแพร่และการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือให้
แรงงานไทยที่สนใจได้รับทราบเก่ียวกับโอกาสในการสมัครไปทํางานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล โดย 
ไม่ต้องมีนายหน้าหรือคนกลางมาช่วยเหลือตามที่ระบุไว้ใน “ข้อตกลงความร่วมมือ” จัดหาข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับประเทศไทย
แก่รฐับาลอิสราเอล และ/หรอื IOM ประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในไทย เมื่อเห็นว่ามคีวามจําเป็นและได้รับ
การร้องขอ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอิสราเอล และ/หรือ IOM ในเรื่องที่เก่ียวกับข้อตกลง และ “ข้อตกลงความ
ร่วมมือ” เมื่อมีการร้องขอเป็นคร้ังคราว 
     1.3.3  รฐับาลอิสราเอลและรฐับาลไทยจะรว่มมือกันในการสนับสนุนและประเมินผลการ
ดําเนินงานทั้งหมดของ IOM ในการจัดส่งแรงงานไทยไปประเทศอิสราเอลและให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย 
ภายหลังเดินทางมาถึงอิสราเอลตาม “ข้อตกลงความร่วมมือ” 
    1.4  ความร่วมมือด้านกฎหมาย รัฐบาลอิสราเอลและรัฐบาลไทยจะร่วมมอืกันและให้ความ
ช่วยเหลือในการสอบสวนและดําเนินคดีในความผิดเก่ียวกับเรื่องที่ระบุในข้อตกลงนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ 
   1.5  คณะทํางานร่วม และการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร 
     1.5.1  คณะทาํงานประกอบด้วยผู้แทนจากรัฐบาลอิสราเอลและรฐับาลไทย ซึ่งจะประชุมเป็น
ครั้งคราวเพ่ือหารือปัญหาที่เก่ียวข้องกับข้อตกลงนี้ และจดัประชุมเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงร้องขอ โดยฝ่ายที่ต้องการจัดประชุมจะต้อง
เสนอข้อเสนอจัดการประชุมและระบุประเด็นที่ต้องการหารือเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดการประชุมภายใน 21 วันนับจาก
วันที่อีกฝ่ายหน่ึงได้รับคําร้องขอจากฝ่ายที่ต้องการเปิดประชุม 
      1.5.2  แต่ละฝา่ยจะจัดหาข้อมูลที่เก่ียวข้องที่อาจมีผลต่อการดําเนินงานของข้อตกลงนี้  
หรือ “ข้อตกลงความร่วมมือ” ให้อีกฝ่ายหนึ่ง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  
     1.6  การยกเลกิข้อตกลง 
      ข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 2 ปี และจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ ยกเว้นฝา่ยใดฝ่ายหน่ึงแจ้งให้อีก
ฝ่ายหน่ึงทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความต้องการที่จะยกเลิกข้อตกลงน้ี แต่ละฝา่ยอาจจะยกเลิกข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยการ
ส่งหนังสือทางการทูต (Diplomatic Notes) บอกยกเลิกขอ้ตกลงนี้ให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบเป็นเวลาอย่างน้อย 90 วันก่อนวันที่
ต้องการยกเลิกข้อตกลง ทั้งน้ี บุคคลซึ่งถือวีซา่ที่ออกภายใต้กรอบของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิก  
 2.  สาระสําคญัของรา่งความตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและ IOM  
ซ่ึงเปน็ภาคผนวกเอของรา่งความตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอล  สรุปดังน้ี    
  2.1  วัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดเง่ือนไขความร่วมมอืระหว่างองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน 
(IOM) และกรมการจัดหางาน (DOE) ในการจัดส่งแรงงานไทยภาคเกษตรไปทํางานในประเทศอิสราเอล โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
มีความยุติธรรม และแรงงานได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
    2.2  การประชาสัมพันธ์ การจัดการฐานข้อมูล และการคดัเลือก 
    2.2.1  IOM จัดเตรียมข้อมูลโอกาสการจ้างงานภาคเกษตรในอิสราเอลให้กรมการจัดหางาน รวมถึง
โควตา คุณสมบัติของคนงาน ค่าจ้าง ลักษณะงาน ระยะเวลาและเง่ือนไขของสัญญาจ้างงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ
คนงาน  
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    2.2.2  IOM และกรมการจัดหางานร่วมกันวางแผนในการประชาสัมพันธ์ โดยให้สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดเป็นหน่วยรวบรวมใบสมัครและส่งให้ IOM ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกบันทึกในฐานข้อมูลของ IOM และกรมการจัดหางาน
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ 
    2.2.3  รายช่ือผู้สมัครที่มีคณุสมบัติจะถูกสุม่เลือกจากฐานข้อมูล โดย IOM และกรมการจัดหางาน
ร่วมกันสัมภาษณ์และทดสอบ กรณีทีม่ีจํานวนผู้สมัครที่มสีทิธิสัมภาษณ์เกินกว่าตําแหน่งงานว่าง  
การสุ่มโดยคอมพิวเตอร์จะเป็นการคัดเลือกสุดท้าย  
  2.3  สญัญาจ้างงาน การตรวจสุขภาพ การจัดการเรื่องวีซ่า และการเดินทาง 
    2.3.1  IOM และกรมการจัดหางานจะตรวจสอบสัญญาจา้งมาตรฐานที่จัดเตรียมโดยนายจ้างให้เป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานทัง้ของไทยและอิสราเอล และให้คนงานรับทราบเง่ือนไขของสัญญาจ้างอย่างชัดเจน  
    2.3.2  สญัญาจ้างงานจัดทําเป็นภาษาไทย ภาษาฮิบรู และภาษาอังกฤษ กรณีทีม่ีข้อพิพาทเกิดขึ้น
ระหว่างนายจ้าง จะถือเอาสัญญาจ้างฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับที่มีผลบังคับใช้ 
    2.3.3  เมื่อนายจ้างและลูกจา้งลงนามในสัญญาจ้างงาน กรมการจัดหางานจะแจ้งและลงทะเบียนให้
คนงานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ 
    2.3.4  การตรวจสุขภาพคนงานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของไทย
และอิสราเอล โดย IOM รับผดิชอบในการควบคุมคุณภาพการตรวจสุขภาพ (quality control) ซึ่งการตรวจสุขภาพจะ
ดําเนินการในสถานพยาบาลที่ IOM คัดเลือกจากสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการจัดหางาน 
    2.3.5  คนงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับความช่วยเหลือจาก IOM ในกระบวนการย่ืนขอวีซ่า   
การทํางาน และการจัดการเรื่องการเดินทาง การสํารองที่น่ังต๋ัวโดยสารเครื่องบิน และกาํหนดการเดินทางของคนงาน 
  2.4  การตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือก่อนเดินทาง 
    2.4.1  IOM และกรมการจัดหางานร่วมกันดําเนินการปฐมนิเทศก่อนการเดินทางแก่คนงานที่ได้รับ
การคัดเลือก โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับ 1) รายละเอียดสญัญาจ้างงาน สทิธิและข้อผูกมดัของคนงาน/นายจ้าง เง่ือนไขการทํางานและ
การอาศัยอยู่ในอิสราเอล 2) วัฒนธรรมอิสราเอล 3) การสง่เงินกลับประเทศ และ  4) ขอ้มูลการติดต่อกรณีฉุกเฉินหลงัการ 
เดินทางเข้าประเทศอิสราเอล  
    2.4.2  IOM และกรมการจัดหางานจะจัดทํารายงานประเมินผลเก่ียวกับกระบวนการจัดส่งและการ
คัดเลือกปีละ 2 ครั้ง  
   2.5  ความช่วยเหลือหลังการเดินทาง 
    2.5.1  IOM จะดําเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานที่เก่ียวข้องของอิสราเอลจะไปรับคนงานที่
สนามบินและส่งคนงานไปยังสถานที่ทํางาน และแจ้งฝ่ายแรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอล ดังน้ี                 
1) ช่ือของคนงาน 2) ช่ือของนายจ้าง และ 3) ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของนายจ้าง 
    2.5.2  IOM หรือ NGO ที่เป็นหุ้นส่วนในอิสราเอลจะจัดบริการให้คําปรกึษาหลังการเดินทางเป็น
ภาษาไทยผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน และแนะนําเก่ียวกับสิทธิและข้อผูกมัดของคนงานในอิสราเอล  
    2.5.3  กระทรวงอุตสาหกรรม การค้าและแรงงานของอิสราเอลจะทํารายงานประเมินผลสถานะและ
สถานการณ์แรงงานประจําปี โดยความช่วยเหลือของ IOM เพ่ือแบ่งปันข้อมูลกับกรมการจัดหางาน  
    2.5.4  ในกรณทีี่บริษทัจัดหางานอิสราเอลติดต่อกับ IOM บริษัทจัดหางานจะลงนามรับผดิชอบ          
เก่ียวกับการให้บริการตามรายการในภาคผนวก บี กรณีทีน่ายจ้างติดต่อกับ IOM โดยตรง ฝ่ายที่สามที่ได้รับการยอมรับ เช่น 
NGO หรือสมาคมเกษตรกรจะลงนามรับผิดชอบการให้บริการในภาคผนวก บี โดยความต่อเน่ืองของการติดต่อโดยตรงของ
นายจ้างและ IOM จะขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้ันตอนของอิสราเอล การบรกิารที่เพ่ิมขึน้อาจเพ่ิมเข้าไปในภาคผนวก บี โดยความ
เห็นชอบระหว่าง IOM และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานไทยตามกฎหมายอิสราเอลและขั้นตอนที่เก่ียวข้อง โดยการ
ให้บริการตามรายการในภาคผนวก บี ได้แก่ 
      (1) ช่วยเหลือในการยื่นและขอรบั Re-entry Visa ของคนงานไทยท่ีประสงคจ์ะเดินทาง
ออกจากประเทศไทยช่ัวคราว และช่วยเหลอืในการย่ืนขอต่อหนังสือเดินทางเมื่อจําเป็น 
      (2) ช่วยเหลือนายจ้างในการได้รับการประกันสุขภาพและประกันภัยแห่งชาติ (Betuach 
Leumi) ในสาขาที่มีอยู่สําหรบัแรงงานต่างชาติในอิสราเอลตามกฎหมายแรงงานต่างชาติของอิสราเอล 
      (3) อํานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนงานไทยและนายจ้างในกรณี 
ที่เกิดการโต้แย้งที่เก่ียวกับสัญญาจ้าง รวมทั้งในกรณีที่นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง 
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      (4) ช่วยเหลือคนงานที่ประสงค์จะเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนนายจ้าง และประกันการ 
จ้างงานใหม่ตามกฎหมายอิสราเอลผ่านการให้บริการข้อมูลที่คนงานควรทราบและโอกาสงานท่ีเก่ียวข้อง 
      (5) จัดหาข้อมูลทางเลือกการส่งเงินกลับประเทศที่มีประสิทธิภาพและประหยัด 
      (6) ช่วยเหลือในการกรอกข้อมูลสําหรับการขอเงินทดแทนและสวัสดิการที่กําหนด 
โดยกฎหมายอิสราเอลในนามของคนงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือทายาทของคนงานที่ถึงแก่กรรม 
      (7)  ไปรับคนงานไทยที่สนามบินและส่งคนงานไปยงัสถานที่ทํางาน หรือทําใหแ้น่ใจว่า
นายจ้างได้พบคนงานและส่งคนงานไปยังสถานที่ทํางานแล้ว 
      (8) ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอล          
เก่ียวกับการให้บริการข้างต้น 
      (9) จัดหาข้อมูลทีจ่ําเป็นต่อนายจ้างและคนงานเก่ียวกับข้อผูกมัดและความรับ             
ผิดชอบในการจ้างงาน รวมทั้งข้อห้ามต่างๆ ที่เก่ียวกับการยึดหนังสือเดินทางของคนงานโดยผิดกฎหมาย 
     2.5.5  กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว เกิดโรคระบาดอย่างฉับพลัน หรือ              
เกิดความรุนแรงฉับพลันที่มผีลกระทบต่อคนงานไทย คนงานจะได้รับความช่วยเหลือให้ย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยภายในประเทศ
อิสราเอล หรือส่งกลับประเทศไทยตามเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญาจ้าง นอกจากน้ี IOM อาจช่วยเหลือในการส่งคนงานกลับ
ประเทศไทยโดยใช้เงินทุนที่มอียู่ 
  2.6  ค่าใช้จ่ายคนงานที่ได้รับการคัดเลือกไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหางานให้กับ IOM แต่ต้องเสีย               
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ได้แก่ ค่าธรรมเนียมตรวจลงตรา ค่าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าพาหนะเดินทางในประเทศและ          
ต่างประเทศ ค่าสมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ และนายจ้าง/บริษัทจัดหางานอิสราเอลต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าบริหารจัดการ การดูแลให้ความช่วยเหลือคนงานหลังการเดินทางไปทํางานให้กับ IOM โดยบริษัทจดัหางาน
อาจเรียกเก็บเงินจากคนงานในจํานวนที่จ่ายให้ IOM เพ่ือดําเนินกิจกรรมที่ได้กําหนดไว้ในความตกลงน้ี ทั้งน้ี คนงานจะเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่เกิน 3,402 เชคเกล หรือ 900 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย         
อิสราเอล  
  2.7  การดําเนินการโครงการ IOM และกรมการจัดหางานจะร่วมจัดต้ัง Project Coordination 
Committee ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายละ 2 คน โดยจัดใหม้ีการประชุมเพ่ือติดตามและประเมินโครงการทุก  2 เดือน 

  2.8   ความตกลงจะมีผลบังคบัใช้เมื่อมีการลงนามระหว่าง IOM และกรมการจัดหางาน โดย 
มีระยะเวลา 2 ปี และอาจต่ออายุความตกลงได้โดยความเห็นชอบร่วมกัน หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงประสงค์จะยกเลิกความตกลง 
ฉบับน้ี ฝ่ายที่ขอยกเลกิต้องแจ้งอีกฝ่ายภายใน 90 วันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทั้งสองฝ่าย จะต้องหารือเก่ียวกับการ                
ดําเนินงานต่อของความตกลงฉบับน้ีร่วมกัน 
 
26.  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีป่ระธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้าํโขง 
   คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง  ตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสนอ  
 ตามท่ี ประเทศไทยได้ลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาลุ่มแม่นํ้าโขงอย่างย่ังยืน พ.ศ.2538 
(Agreement on the Cooperation for the Sustainable Development of the Mekong    River Basin A.D. 1995: 1995 
Mekong Agreement) ร่วมกับรัฐบาลของประเทศในลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม เมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2538 ณ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย เป็นผลใหเ้กิดการก่อต้ังคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง (Mekong River 
Commission) ขึ้นเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental Organization) โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาภูมิภาค         
ลุ่มนํ้าโขง ให้เกิดความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และความสมบูรณ์ทาง              
วัฒนธรรม 
 คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นองค์กรบริหารถาวร  3 องค์กร คือ                         
1) คณะมนตรี (Council) ประกอบด้วย ผู้แทนระดับรัฐมนตรีของประเทศภาคีสมาชิก 4 ประเทศ ทาํหน้าที่กําหนดนโยบาย
การบริหาร การตัดสินใจและกําหนดแนวปฏิบัติที่จําเป็น   2) คณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ประกอบด้วย            
ผู้แทนระดับไมตํ่่ากว่าหัวหน้าส่วนราชการ (อธิบดี หรือเลขาธิการ) ของประเทศภาคีสมาชิก 4 ประเทศ ทําหน้าที่ดําเนินการตาม
นโยบายของคณะมนตรี และกํากับดูแลกิจการของสํานักงานเลขาธิการ 3) สํานักงานเลขาธิการ (The Secretariat) ทําหน้าที่
ให้บริการด้านการบริหารทั่วไป ด้านวิชาการ และด้านแผนงาน/กิจกรรม  



 31 

 ในด้านการบริหารงานของคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง กําหนดให้ผู้แทนระดับรัฐมนตรีของภาคี
สมาชิกแต่ละประเทศ ดํารงตําแหน่งประธานคณะมนตรีฯ มีวาระ 1 ปี และหมุนเวียนตามลําดับตัวอักษรภาษาอังกฤษของ
ประเทศภาคีสมาชิก โดยประธานคณะมนตรีฯ มีหน้าที่ปฏิบัติงานในนามคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง เมื่อได้มีการปรึกษาหารือ
และยินยอมจากสมาชิกคนอ่ืนๆ ในคณะมนตรีฯ รวมทั้งการมอบอํานาจให้ประธานคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการ 
แม่นํ้าโขงในการทําความตกลง หรือข้อผูกพันกับรัฐบาลประเทศสมาชิกและองค์กรอ่ืนได้  
 คณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง จะมีการประชุมสมัยวิสามัญทกุปี ปีละ 1 ครั้ง โดยสถานที่ประชุม
กําหนดจัดขึ้น ณ ประเทศของประธานคณะมนตรีฯ ซึ่งระหว่างเดือนกรกฎาคม 2552-มิถุนายน 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย และประธานคณะกรรมการแม่นํ้าโขงแห่งชาติไทยโดยตําแหน่ง ได้เข้ารับตําแหน่ง
ประธานคณะมนตรีฯ ตามระเบียบปฏิบัติของคณะมนตรีฯ บัดน้ี วาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าวสิ้นสุดลง ดังน้ัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม จึงขอนําเรียนสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน
ฐานะประธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ดังน้ี 
 1. จัดทําปฏิญญาหัวหิน ค.ศ. 2010 ของคณะกรรมาธิการแมนํ้่าโขง และจัดประชุมสุดยอดผู้นําลุ่มนํ้าโขง          
ตอนล่าง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2553 ณ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ปฏิญญาหัวหิน ค.ศ. 2010 ของคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ระดับนโยบายของประเทศ 
ที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ร่วมกับประเทศภาคีสมาชิกอีก 3 ประเทศ (ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มบีทบาทสําคัญในการผลักดันประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและสิ่งแวดล้อมซึง่เป็นประเด็นหลักของความ
ร่วมมือ พร้อมกับการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้แก่ ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน และประเด็นผลกระทบด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อวิถชีีวิตของประชาชน ฯลฯ บรรจุในปฏิญญาหัวหินฯ ซึ่งนายกรัฐมนตรีของประเทศในลุ่มนํ้าโขง
ตอนล่าง ทั้ง 4 ประเทศ ได้ให้การรับรองปฏิญญาหัวหินฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 
 สําหรับการประชุมสุดยอดผู้นําลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น ณ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
นับได้ว่าเป็นการประชุมระดับผู้นําประเทศคร้ังแรกของคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ภายหลังการก่อต้ังคณะกรรมาธิการเมื่อ พ.ศ. 
2538 จัดขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองการลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาลุ่มแม่นํ้าโขงอย่างย่ังยืนครบรอบ 15 ปี 
และเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของผู้นําประเทศในการดําเนินการตามความตกลงฯ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืนของ
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง โดยในขั้นตอนการเตรียมการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีบทบาท
สําคัญในการผลักดันให้ประเทศไทย เป็นเจา้ภาพจัดการประชุมครั้งน้ี ด้วยเล็งเห็นว่าจะเป็นเวทีหน่ึงที่สนับสนุนให้ไทยมีบทบาท
หลักในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดประชุมฯ ได้จัดเตรียมการประชุม 
ประสานหน่วยงานราชการ องค์กรที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ และจัดการประชุมอย่างสําเร็จลุล่วง บรรลุวัตถุประสงค์ที่          
ต้ังไว้ทุกประการ ส่งผลให้เกิดบรรยากาศความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในภูมิภาค อีกทั้งก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย ใน
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งน้ี  
 2. การเพ่ิมพูนความสัมพันธ์อันดีกับประเทศคู่เจรจา คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีบทบาทร่วมกับประเทศภาคีสมาชิก คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงอีก 3 ประเทศ ดังน้ี 1) 
เสนอให้สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลี่ยนข้อมูลอุทกวิทยาในช่วงฤดูแล้งของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ของประเทศไทยและ
ภูมิภาค เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ระดับนํ้าและวางแผนพัฒนาลุ่มนํ้า ซึ่งได้รับการตอบสนองจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามท่ีร้องขอในเบ้ืองต้น คือ การแจ้งข้อมูลระดับนํ้าจากสถานีวัดนํ้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 แห่ง ในช่วงฤดูแล้ง และอยู่ใน
ระหว่างการขยายขอบเขตความร่วมมือด้านอ่ืนต่อไป 2) การพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าเป็นภาคีสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่นํ้า
โขง ตามท่ีสหภาพพม่าได้มีท่าทีสนใจเข้าร่วม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและภาคีสมาชิกในการวางแผนบริหารจัดการ
ลุ่มแม่นํ้าโขงทั้งระบบ  
 3. การกําหนดนโยบายที่สําคัญของคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง จากการท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ครั้งที่ 16 ซึ่งประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2552  ณ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ในฐานะประธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง มีผลงานที่สําคัญ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทยและภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ดังน้ี  
      3.1 อนุมัติโครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการในลุ่มนํ้าโขง (Mekong Intergraded 
Water Resources Management: M-IWRM) เพ่ือปรับปรุงขอบเขตการดําเนินงานและศักยภาพของคณะกรรมาธิการ
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แม่นํ้าโขง ใหม้บีทบาทเป็นผู้อํานวยการพัฒนาทรัพยากรนํ้า ตามหลักการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ ซึ่งจะต้องคํานึงถึง
ปัจจัยด้านทรัพยากรนํ้าควบคู่กับปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมที่เก่ียวข้องกับการบริหาร             
จัดการทรัพยากรนํ้าทั้งระบบ 
     3.2 อนุมัติแผนงาน/กิจกรรมของคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงประจําปี ค.ศ.2010 จํานวน 11 ด้าน 
ประกอบด้วย แผนพัฒนาลุ่มนํ้า แผนงานสิ่งแวดล้อม โครงการการปรับตัวเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
แผนงานการจัดการองค์ความรู้และข้อมูลขา่วสาร  แผนงานเสริมสร้างศกัยภาพบุคลากรแบบองค์รวม โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ แผนงานบริหารจัดการและบรรเทาอุทกภัย แผนงานการเกษตร ชลประทานและป่าไม้                  
แผนงานการเดินเรือ โครงการไฟฟ้าพลังนํ้า และแผนงานประมง  
     3.3 เห็นชอบให้นําแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environment 
Assessment: SEA) มาใช้ในการพัฒนาลุ่มนํ้าและโครงการไฟฟ้าพลังงานนํ้า สืบเน่ืองจากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานนํ้า โดยเฉพาะ
บริเวณแม่นํ้าโขงสายประธาน เป็นประเด็นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีความอ่อนไหว อีกทั้งได้รับความสนใจจากสังคมในวง
กว้าง ดังน้ัน การนําเอาแนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมที่มีความ
ครอบคลุมและได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้ จึงมสีว่นช่วยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมคีวามสมบูรณแ์ละเปิด
โอกาสให้ผู้มสีว่นได้ส่วนเสียในลุ่มนํ้าร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อไป  
 3.4  เห็นชอบแนวนโยบายการมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง (MRC 
Stakeholder Engagement Policy) เพ่ือสนับสนุนใหก้ารดําเนินนโยบายมีความโปร่งใสและเปิดเผยได้ เพ่ิมความเข้มแข็งและ
บทบาทของประเทศภาคีสมาชิกในการเป็นเจ้าขององค์กรซึ่งจะเห็นได้จากตําแหน่งบริหารที่สําคัญ คือ หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
หัวหน้าฝ่ายประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และที่ปรึกษาด้านเทคนิค ซึ่งจะเป็นศูนย์อํานวยการให้คําแนะนําการ
ดําเนินงานแผนงานต่างๆ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ MRC ปรับเปลี่ยนจากชาวต่างประเทศเป็นเจ้าหน้าที่จากประเทศภาคี
สมาชิก นอกจากน้ี มีการพัฒนากลไกการประสานงานในภูมิภาค โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์และเกณฑ์พ้ืนฐานด้าน
กระบวนการท่ีชัดเจน ในบริบทของคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง การริเริ่มกําหนดหลักเกณฑ์ในการติดตามความสําเร็จของการ
ดําเนินแผนงานต่างๆ และในการบริหารงานระดับคณะมนตรีฯ และคณะกรรมการร่วมฯ  
  
27. เรื่อง การรับรองปฏิญญากรุงเทพด้านการขนส่งทีเ่ปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานสรุปผลการประชุมและการรับรองปฏิญญากรุงเทพด้านการขนส่งที่เป็น           
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที ่5 ในระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม  2553 ณ กรุงเทพมหานคร ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอดังน้ี  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) รายงานว่า  
   1. สรุปผลการประชุมนานาชาติด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5   
   การประชุมนานาชาติด้านการขนส่งที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 23 – 25 
สิงหาคม  2553 มผีู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 200 คน  ซึ่งเป็นผู้แทนจากประเทศในภูมภิาคเอเชีย จํานวน 22 ประเทศ  และ
องค์กรระหว่างประเทศที่ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมทั้งภาคเอกชน โดยมีสาระสําคัญของการประชุม คือ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และบทเรยีนด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รวมท้ังรายงานความคืบหน้าของประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียที่ได้ดําเนินการตามองค์ประกอบของการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และได้มีการดูงาน ณ บริษัท
รถไฟฟ้ากรุงเทพจํากัด (มหาชน) เพ่ือศึกษาระบบการบริหารจัดการรถไฟฟ้ามหานคร  
   นอกจากน้ี ในวันที่ 26 สิงหาคม  2553 ทส. ร่วมกับสํานักความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน 
(German Technical Cooperation : GTZ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติต่อเน่ืองจากการประชุมนานาชาติด้านการ 
ขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 เรื่องการพัฒนาสู่เมืองอากาศสะอาด  ซึ่งเป็นหน่ึงในกิจกรรมของโครงการ                 
ความร่วมมือระหว่าง ทส. กับ GTZ (โครงการ Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region) ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ของรัฐบาลไทยกับ GTZ ผ่านทางสํานักงานเลขาธิการอาเซียน  เพ่ือจัดทํากลยุทธการลดมลพิษทางอากาศและการขนส่งในเมือง
ขนาดเล็ก  โดยมีการประเมินประสิทธิภาพในการลดมลพิษรวมทั้งผลประโยชน์ร่วม (co-benefits) ต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (climate change) ในประเทศในภูมิภาคอาเซียน (จํานวน 7 ประเทศ ยกเว้นสิงคโปร์ บรูไน และเมียนม่าร์) 
เพ่ือรายงานความคืบหน้าของโครงการ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 180 คน  จากหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานกลาง และ
องค์กรระหว่างประเทศ  
  2. การรับรองปฏิญญากรุงเทพด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  



 33 

   ในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ผูเ้ข้าร่วมประชุมนานาชาติด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม              
ครั้งที่ 5 ได้ร่วมกันพิจารณาสาระสําคัญของร่างปฏิญญากรุงเทพด้านการขนส่งที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีนายภิมุข             
สิมะโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํา ทส. เป็นประธาน  โดยที่ประชุมมีมติรับรองปฏิญญากรุงเทพด้านการขนส่งที่เป็นมติรต่อ            
สิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งได้จัดส่งปฏิญญากรุงเทพด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฉบับแปลเป็นภาษาไทย  ส่วนผล การ
ดําเนินการตามปฏิญญากรุงเทพด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะมีการรายงานความคืบหน้าในการประชุมนานาชาติ
ด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคร้ังต่อ ๆ ไปด้วยความสมัครใจ 
 
28. เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญาโอกินาวาและร่างแผนปฏิบัติการเชงิกลยุทธข์องคณะทํางานเอเปคด้าน                  
โทรคมนาคมและสารสนเทศ ปี 2553-2558 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังน้ี  
 1.  เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาโอกินาวา (Draft Okinawa Declaration) และร่างแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ 
ของคณะทํางานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ปี 2553-2558 (Draft APEC TEL Strategy Action Plan: 2010-2015) 

2. เห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถปรับปรุงถ้อยคําในร่าง 
ปฏิญญาโอกินาวา และร่างแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของคณะทํางานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศได้ ในกรณี 
ที่ไม่ใช่การเปลีย่นแปลงในสาระสําคัญในระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคด้านโทรคมนาคมและอุตสาหกรรม 
สารสนเทศ ครั้งที่ 2 (TELSOM II) ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2553 ซึ่งจะมีการพิจารณากลัน่กรองร่างเอกสารทั้งสองฉบับอีกครั้ง 
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) รายงานว่า  
 1.  การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมสารสนเทศ  (APEC Ministerial Meeting 
on the Telecommunications and Information Industry: APEC TELMIN) เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีทีร่ับผิดชอบ
ด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาชิกเอเปค  21 เขตเศรษฐกิจ จัดขึ้นทุก ๆ  2-3 ปี เพ่ือผลักดันการขับเคลื่อน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและยั่งยืนและนําผลการประชุมในหัวข้อต่าง ๆ เสนอต่อที่
ประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่ผ่านมามกีารประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมสารสนเทศแล้วจํานวน 
7 ครั้ง โดยครั้งล่าสุด ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2551 ณ กรุงเทพมหานคร 
 2.  ความร่วมมือด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปคดําเนินการโดย
คณะทํางานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ (APEC Telecommunications and Information Working Group: 
APEC TEL) ซึง่จะมีการประชุมปีละ 2 ครั้ง และเมื่อกําหนดจะมีการประชุมรัฐมนตรี (TELMIN) ก็จะมีการจัดประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโส (TELSOM) เพ่ือเตรียมการต่าง  ๆ สําหรบัการประชุมระดับรัฐมนตรี  ซึ่งในครั้งน้ีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ 
ครั้งที่ 2 (TELSOM II )   กําหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  28-29 ตุลาคม 2553 ณ เกาะโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น  และการประชุม
รัฐมนตรีเอเปคฯ ครั้งที่ 8  (APEC  TELMIN 8)  กําหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม  2553  ณ เกาะโอกินาวา  
ประเทศญี่ปุ่น   โดยได้กําหนดหัวข้อ (Theme)  ของการประชุม คือ “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะกลไก
ขับเคลื่อนสู่ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบใหม่ (ICT  as an Engine  for  New  Socio-Economic  Growth)” 
 3.  สาระสําคญัของรา่งเอกสารสองฉบบั สรุปได้ดังน้ี  
   3.1   ร่างปฏิญญาโอกินาวา (Okinawa Declaration) 
   ร่างปฏิญญาโอกินาวาเป็นเอกสารซึ่งที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและ                    
อุตสาหกรรมสารสนเทศจะให้การรับรอง เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการขบัเคลื่อนความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สาระสาํคัญของร่างปฏิญญาฯ ประกอบด้วย 
    3.1.1  ด้านการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อสนับสนนุ
ความเจรญิเติบโตรูปแบบใหม่ ประกอบด้วย การแสดงความยินดีกับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายบรูไนให้มีบริการ
อินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงภายในปี 2553 การยืนยันที่จะบรรลุเป้าหมายปฏิญญากรุงเทพ เพ่ือให้มีการบริการอย่างทั่วถึงใน
ระดับบรอดแบนด์ภายในปี 2558   การสนับสนุนแนวทางปฏิบัติเรื่องการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยี IPv6   การเข้าถึงเทคโนโลยียุค
หน้า โดยการขยายบรอดแบนด์ความเร็วสูงภายในปี 2563 รวมถึงสนับสนุนให้ผู้พิการเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิทัล   ได้อย่างเต็มที่ 
    3.1.2  ด้านการเสริมสรา้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ 
ไอซีที  การใช้ไอซีทีในการแก้ปัญหาที่มีอยู่ทัว่โลก เช่น ปัญหาพลังงาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม   สนับสนุนการแลกเปลี่ยนแนว
ปฏิบัติที่ดีในการใช้ไอซีทีเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตระหนักถึงบริการ
และการใช้เทคโนโลยี เช่น cloud computing และ grid computing เพ่ือลดต้นทุนในการเข้าถึงไอซีที  
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    3.1.3  ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยและความเช่ือม่ันในสภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย   เรื่องการเพ่ิมมาตรการในการกํากับดูแลกิจกรรมออนไลน์ เช่น 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และการโจมตีทางไซเบอร์   การให้ความสาํคัญกับนโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลและ           
ส่งเสริมความม่ันคงปลอดภัยบนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   การเสริมสร้างความร่วมมือและความพยายามร่วมกัน               
ในการสร้างความตระหนัก และแลกเปลี่ยนการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการ 
    3.1.4  ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  ประกอบด้วย เรื่องการ
ตระหนักถึงความสําคญัของเป้าหมายโบกอร์ในการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มุ่งไปสู่การดําเนินงานร่วมกัน   การแลกเปลี่ยนขอ้มูลนโยบายและการอํานวยความสะดวกในการพัฒนาการเปิดเสรีและ
การเปิดตลาดในภูมิภาคเอเปค สนับสนุนการจัดทําความตกลงการยอมรับร่วมในเรื่องของการตรวจสอบและรับรองอุปกรณ์
โทรคมนาคม (Mutual Recognition Arrangement for Conformity Assessment: MRA-CA) และให้ความสําคญัการจัดทํา
ความตกลงการยอมรับร่วมในเรื่องความเท่าเทียมของข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับอุปกรณ์ โทรคมนาคม (Mutual 
Recognition Arrangement for Equivalence of Technical Requirement: MRA-ETR) เพ่ืออํานวยความสะดวกด้าน
การค้าของอุปกรณ์โทรคมนาคมในภูมิภาค  
    3.1.5  ด้านการเสริมสรา้งความร่วมมือในสาขาไอซีที  สนับสนุนการใช้ไอซีทีในสาขา
ต่าง ๆ ได้แก่ สาธารณสุข การศึกษา พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการจัดการภัยพิบัติ การร่วมมือในเวทขีองเอเปค และการ
ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ  
  3.2  ร่างแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธข์องคณะทํางานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ  ปี 2553-
2558 (Draft APEC TEL Strategy Action Plan: 2010-2015) 
  ร่างแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ฯ เป็นเอกสารที่จะนําเสนอต่อที่ประชุม รัฐมนตรีฯ ครั้งที่ 8 เพ่ือให้การ         
รับรอง โดยเป็นเอกสารที่กําหนดแผนการดําเนินงานของคณะทํางานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ในระยะ 5 ปี
ข้างหน้า ซึ่งสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ฯ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
    3.2.1  การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนความ
เจริญเติบโตรปูแบบใหม่ โดยให้ความสําคญัเรื่องการลดความเหลื่อมล้าํทางดิจิทัลระหว่างเขตเศรษฐกิจเอเปคในการให้บริการ
อย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสม โดยมีขอบเขตการดําเนินกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1) การขยายโครงข่ายเพ่ือการเข้าถึงบรอด
แบรนด์ในทุกเขตเศรษฐกิจเอเปคภายในปี 2558 2) การเผยแพร่ยุทธศาสตร์การช่วยเหลือเขตเศรษฐกิจเอเปคโดยใช้โครงข่ายบ
รอดแบรนด์   3) การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือคนพิการ 4) การนําเทคโนโลยี IPv6 มาใช้ในภูมิภาค และ 
5) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    3.2.2  การเสริมสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  มีขอบเขตการดําเนินกิจกรรม ได้แก่ 1) การพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมและบรกิาร 2) การพัฒนาและ
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ไอซีที เช่น Smart Grids และ Sensor networks และ 3) การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ไอซีท ี
ได้แก่ Green ICT   การเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ และการส่งเสริมการบรกิารออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    3.2.3  การสง่เสริมความปลอดภัยและความเช่ือม่ันในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมีขอบเขตการดําเนินกิจกรรมหลัก  ได้แก่ 1) การส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่ยุทธศาสตร์
เพ่ือปกป้องสภาพแวดล้อมด้านไอซีท ีและมุง่เน้นการคุ้มครองผู้บริโภค 2) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและส่งเสริมความม่ันคง
ปลอดภัยบนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) การยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  4) การร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 5) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนา
ยุทธศาสตร์เพ่ือป้องกันกลุ่มเสี่ยงออนไลน์โดยเฉพาะเยาวชน และ 6) ส่งเสริมความปลอดภัยและศักยภาพเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ต
โดยส่งเสริมเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูล, การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และสทิธิส่วนบุคคล 
    3.2.4  การส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  โดยมีขอบเขตการดําเนิน
กิจกรรมหลกัประกอบด้วย 1) การพัฒนานโยบายไอซีที และกรอบการกํากับดูแลการอํานวยความสะดวกการเปิดเสรีการค้าและ
การลงทุนในภูมิภาคเอเปค 2) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทําความตกลงยอมรับร่วมเรื่องการตรวจสอบและรับรอง
อุปกรณ์โทรคมนาคม และเร่ืองความเท่าเทียมของข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม 3) การส่งเสริมกฎเกณฑ์
การแข่งขันและความโปร่งใสในการเช่ือมต่อระหว่างประเทศ 4) การสร้างความตระหนักรับรู้ให้แก่ผู้บรโิภคเก่ียวกับกลไกการ
ร้องเรียน  ราคาค่าบริการและการใช้เทคโนโลยี และ 5) การมีส่วนร่วมในโครงการและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการกํากับดูแลและสนับสนุนการแข่งขันและการลงทุนในตลาด 
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    3.2.5  การเสริมสร้างความร่วมมือสาขาไอซีที ขอบเขตการดําเนินกิจกรรมหลัก 
ประกอบด้วย 1) การเสริมสรา้งความร่วมมือด้านไอซีทีกับคณะทํางานอ่ืน ๆ ภายใต้กรอบเอเปค ได้แก่ คณะทํางานด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์  คณะทํางานเฉพาะกิจเรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย เป็นต้น 2) การสนับสนุนและลดความซ้ําซ้อนโดย
ดําเนินงานร่วมกันกับองค์กรระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International 
Telecommunication Union: ITU)   องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Telecommunity: APT) 
เป็นต้น 
   4.  ทก. เห็นว่า ร่างเอกสารทั้งสองฉบับมีสาระสําคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในภูมิภาคเอเปค   ซึ่งจะมีสว่นส่งเสริมให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดีในด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมใหม ่ๆ และการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน
โดยส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลขา่วสารและเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง รวมทั้งขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น นอกจากน้ี หลักการพ้ืนฐานของเอเปคคือ การเป็นเวทีสําหรับการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นใน
ประเด็นทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่เวทีการเจรจา และการดําเนินงานของเขตเศรษฐกิจเอเปคเป็นไปโดยสมัครใจและไมม่ีผลผูกพันทาง
กฎหมาย  ดังน้ัน การรับรองเอกสาร (endorse) ทั้งสองฉบับในระหว่างการประชุม TELMIN 8 โดยไม่มีการลงนาม จึงไม่น่าจะมี
ประเด็นเก่ียวข้องที่จะต้องดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 190 วรรคสอง 
 
29.  เรื่อง  ร่างปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการเสริมสรา้งสวัสดิการและการพัฒนาของสตรีและเด็กอาเซียน  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้างสวัสดิการและการพัฒนาของสตรีและเด็ก
อาเซียน ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เสนอเพ่ือนําเสนอผู้นําอาเซียนพิจารณาลงนามให้การ
รับรองต่อไป ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าว ที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไมข่ดัต่อผลประโยชน์ของไทย    
ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดําเนินการโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พ.ม.) รายงานว่า 

  1. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมในคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรม      
อาเซียน ครั้งที ่4 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2553   ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  โดยที่ประชุมได้มีมติ
รับรองเอกสารร่างปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้างสวัสดิการและการพัฒนาของสตรีและเด็กอาเซียน  (Drafft  Hanoi 
Declaration on the Enhancement of Welfare  and  Development  of  ASEAN  Women and Children) และให้
นําเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน  ครั้งที ่17  ให้การรับรอง โดยกําหนดประชุมในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2553                            
ณ  กรุงฮานอย  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   

 2.  ร่างปฏิญญาดังกล่าวเป็นข้อเสนอของเวียดนาม ในฐานะประธานคณะมนตรีประชาสังคมและ                
วัฒนธรรมอาเซียน ประจําปี 2553  โดยเวียดนามได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือระดับภูมิภาคเรื่อง ASEAN Regional 
Consultation on the Enhancement of Social Welfare and Development for Women and Children   เพ่ือ
ทบทวนและหารือเก่ียวกับแผนงานภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสตรี และกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสวัสดิการ
สังคมและการพัฒนา  ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างปฏิญญาฯ และนําเสนอรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยสวัสดิการสังคมและการ
พัฒนาพิจารณาให้ความเห็นชอบ   โดยในส่วนของไทย  นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ให้
ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  

 3.  ร่างปฏิญญาฮานอยฯ  เป็นเอกสารที่ผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนให้คํามั่นต่อการที่จะให้ความร่วมมือใน
ระดับภูมิภาคอาเซียนในการเสริมสร้างสวัสดิการและการพัฒนาของสตรีและเด็ก ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการบรรลุเป้าหมายการ
สร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนภายในปี 2548 จึงไม่ได้มนัียที่จะเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่ง
ประเทศไทยมสีิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสญัญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง และไม่จําเป็นต้องมีพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือ
สัญญาหรือมีผลผูกพันทางการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ อันจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาก่อนดําเนินการให้มีผลผูกพันตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   อย่างไรก็ดี 
พม.   เห็นควรขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะร่วมลงนามรับรอง  
 4.  ร่างปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้างสวัสดิการและการพัฒนาของสตรีและเด็กอาเซียน มุ่งเน้นการส่งเสริม
ความร่วมมือเพ่ือคุ้มครองเด็กและสตรี รวมทั้งการเร่งรัดให้มีการจัดต้ังกลไกต่าง ๆ อาทิ ระบบการจัดการความรู้ในระดับภูมิภาค 
สําหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลและการปฏิบัติที่ดี  เครือข่ายอาเซียนเพ่ือการพัฒนาครอบครัว เพ่ือเสริมสรา้งความเข้มแข็งให้กับ
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ครอบครัว การจัดเสวนาเด็กอาเซียน เพ่ือส่งเสริมการมสี่วนร่วมของเด็กในการสร้างประชาคมอาเซียน  รวมถึง ASEAN 
Network Consortium เพ่ือให้เป็นเครือข่ายสําหรับผู้ทํางานด้านการบริการทางสังคมต่อสตรีและเด็ก   
 
30. เรื่อง  เอกสารสําคัญทีจ่ะมีการลงนามหรือรับรองในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ที่ 17 และการประชุมที่
เก่ียวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้ง 2 ข้อ  ดังน้ี 
 1. เห็นชอบร่างเอกสารที่นายกรัฐมนตรีจะรว่มให้การรับรอง จํานวน 11 ฉบับ และร่างเอกสารที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะร่วมลงนามหรือรับรอง จํานวน 5 ฉบับ  
 2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างเอกสารที่นายกรฐัมนตรีจะร่วมให้การรับรอง และให้รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศร่วมลงนามและร่วมรับรองร่างเอกสารที่เก่ียวข้องกับพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยกลไกระงับข้อ
พิพาทและกฎระเบียบว่าด้วยการเสนอข้อพิพาทท่ีมิอาจระงับได้ให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนพิจารณา  ในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที ่17 และการประชุมที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2553 ทั้งน้ี หากมีความจาํเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่าง
เอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสาํคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่
ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
 สาระสาํคญัของเร่ือง 
 ด้วยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 17 และการประชุม 
ที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2553 ที่กรุงฮานอย โดยในระหว่างการประชุมดังกล่าว นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะร่วมลงนามหรือรับรองเอกสารสําคัญต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง
การต่างประเทศ ดังน้ี 
 1. เอกสารทีน่ายกรัฐมนตรีจะร่วมให้การรบัรอง จํานวน 11 ฉบับ ได้แก่ 
    1.1 รา่งแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน มสีาระสําคัญกําหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน รวมถึงการกําหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการ
เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างกัน ทั้งการเช่ือมโยงทางกายภาพ เส้นทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ํา และทางอากาศ พลังงาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประสานกฎ/ระเบียบด้านการขนส่งและคมนาคมให้สอดคล้องกัน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกต่อการขนส่งและการเดินทางข้ามแดน นอกจากน้ี ยังเน้นการเช่ือมโยงระหว่างประชาชนเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
อาเซียนมีความเป็นหน่ึงเดียวกัน และรับรูซ้ึ่งวัฒนธรรมของกันและกัน ทั้งน้ี แผนแม่บทฯ ได้ระบุถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินการตามแผนแม่บทฯ และกล่าวถึงกลไกที่จะช่วยในการติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานด้วย 
     1.2 ร่างปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการรับรองแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน   
มีสาระสําคัญแสดงเจตนารมณ์ของผู้นําอาเซียนว่าจะดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนแม่บทฯ โดยการมอบหมายให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามแนวทางและมาตรการในแผนแม่บทฯ และให้รายงานความคืบหน้าให้คณะมนตรี
ประสานงานอาเซียนทราบเป็นประจํา ทั้งน้ี ถ้อยคําในปัจจบัุนของร่างเอกสารระบุให้รัฐสมาชิกต้องยึดถือและปฏิบัติตามแผน
แม่บทฯ ตามกําหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้อันจะก่อให้เกิดพันธกรณีแก่รฐัสมาชิก และอาจไม่สอดคลอ้งกับความมุ่งหมายของร่าง
ปฏิญญาฯ ซึ่งมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นําอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศจะดําเนินการเพ่ือ
ปรับแก้ถ้อยคําเพ่ือมิให้ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายต่อไป 
    1.3 รา่งแถลงข่าวร่วมของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลยี มสีาระสําคัญเพ่ือเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและออสเตรเลียในทุกด้าน โดยกล่าวถึงบทบาทของออสเตรเลียในฐานะประเทศคู่เจรจา
ประเทศแรกของอาเซียน ทั้งน้ี ออสเตรเลียให้ความสําคญักับประเด็นความม่ันคงในภูมภิาค โดยเฉพาะความร่วมมือเพ่ือต่อต้าน
การก่อการร้ายและการค้ามนุษย์ รวมทั้งสนับสนุนอาเซียนในการรวมตัวทางเศรษฐกิจ เป็นเงิน 57 ล้านเหรียญออสเตรเลีย 
ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมอืด้านการศึกษาและวัฒนธรรม   
    1.4 รา่งแถลงการณ์ร่วมผูน้ําอาเซียน – จีนว่าด้วยการพัฒนาอย่างย่ังยืน มีสาระสําคัญเน้นความ
ร่วมมือด้านการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างย่ังยืนเพ่ือสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน ตลอดจนส่งเสริมสันติภาพ
และความเจรญิรุ่งเรืองในภูมิภาค โดยครอบคลุมความร่วมมือทั้งด้านการค้า การเงิน ความมั่นคงด้านพลังงาน และความร่วมมือ
ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น องค์การการค้าโลก การเกษตร การพัฒนาชนบท การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การลดความยากจน การจัดการภัยพิบัติและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากน้ียังสนับสนุนกระบวนการรวมตัวกัน
ของอาเซียนและการพัฒนาความเช่ือมโยงในภูมิภาคตามแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน 
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    1.5 รา่งแผนปฏิบัติการเพือ่ปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมว่าด้วยการเปน็หุน้ส่วนทางยุทธศาสตร์              
อาเซียน – จีนเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง ค.ศ. 2011 – 2015 มีสาระสําคญัครอบคลมุสาขาความร่วมมือที่อาเซียน
และจีนให้ความสําคัญ ได้แก่ การเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความร่วมมือในประเด็นภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดน้ีครอบคลุมเรื่องการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร ทรัพยากรมนุษย์ และ           
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการลดความยากจน 
    1.6 รา่งแผนงานเพ่ือปฏิบติัให้เปน็ไปตามหุ้นส่วนอาเซียน – อินเดียเพื่อสันติภาพความก้าวหน้า และ
ความเจรญิรุ่งเรืองร่วมกัน ค.ศ. 2010 – 2015 มสีาระสําคัญเพ่ือดําเนินความร่วมมือภายใต้กรอบความสัมพันธ์อาเซียน – 
อินเดีย ระหว่างปี 2553 – 2558 โดยครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมท้ังความร่วมมือใน
สาขาที่อินเดียให้ความสําคญั เช่น สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการลดช่องว่างการพัฒนา 
ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงการดําเนินการตามกฎบัตรอาเซียน แผนงานสําหรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และแถลงการณ์ของ
ผู้นําอาเซียนว่าด้วยการเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียนเมื่อปี 2552 
    1.7 รา่งแถลงการณ์ร่วมสําหรับการประชมุสุดยอดสมัยพิเศษอาเซียน – นิวซีแลนด์ มีสาระสําคญัเพ่ือ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและนิวซแีลนด์ โดยกล่าวถึงความสําเร็จในระยะเวลา 35 ปีทีผ่่านมา และ
ทิศทางความร่วมมือในอนาคต ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะดําเนินกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียน – นิวซีแลนด์ ค.ศ. 2010 – 2015 
ทั้งในด้านการเมือง – ความมัน่คง เศรษฐกิจ และสังคม – วัฒนธรรม นอกจากน้ี นิวซีแลนด์ประกาศที่จะให้ทุนแก่นักศึกษา
อาเซียนปีละ 170 คน เป็นเวลา 5 ปี รวมทัง้จัดทําโครงการแลกเปลี่ยนนักธุรกิจรุ่นใหม่เพ่ิมพูนความร่วมมอืด้านการจัดการภัย
พิบัติ และการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการเกษตร 
    1.8 รา่งปฏิญญาร่วมว่าด้วยการเปน็หุน้ส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อ
สันติภาพและความเจรญิรุ่งเรือง มีสาระสาํคัญแสดงเจตนารมณ์ที่จะยกระดับความสัมพันธ์จากหุ้นส่วนที่ครอบคลุมรอบด้าน
เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยกําหนดทิศทางและส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนา  ความร่วมมือในประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยให้มีการจัดหาเงินทุนสนับสนุน
โครงการความร่วมมือต่าง ๆ  
    1.9 รา่งแผนปฏิบัติการอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลเีพือ่ปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมว่าด้วยการเปน็
หุ้นส่วนทางยทุธศาสตร์อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลเีพือ่สันติภาพและความเจริญรุง่เรือง ค.ศ. 2011 – 2015  มีสาระ 
สําคัญกําหนดแนวทางในการดําเนินการตามปฏิญญาร่วมฯ โดยครอบคลุมสาขาความร่วมมือทั้งด้านการเมืองและความม่ันคง 
เศรษฐกิจ และสังคม – วัฒนธรรม นอกจากน้ี ยังมีความร่วมมือในประเด็นระหว่างประเทศอ่ืน ๆ เช่น ความมั่นคงด้านอาหาร
และพลังงาน สิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ สาธารณสุขและการพัฒนาเพ่ือลดความยากจน 
  1.10 ร่างแถลงการณ์ร่วมสําหรับการประชมุสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย ครั้งที่ 2 มีสาระสําคัญเพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือทั้งในด้านการเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม – วัฒนธรรม และตกลงที่จะดําเนินการตาม             
แนวทางและมาตรการในแถลงการณ์ร่วม ซึ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของรัสเซียในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน และใน
สถาปัตยกรรมของภูมิภาค รวมทั้งร่วมมือกันภายใต้หลักและบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศในการต่อสู้กับภัยคุกคาม
ความมั่นคงและประเด็นปัญหาท้าทายในระดับโลก 
  1.11 รา่งปฏิญญาฮานอยในโอกาสครบรอบห้าปขีองการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก  มสีาระสําคัญ
ยืนยันบทบาทและความสําคญัของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงกรอบความร่วมมือที่มีอยู่และ
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน เช่น  อาเซียน+1  อาเซียน+3 และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความรว่มมือด้านการเมืองและความม่ันคง
ในเอเชีย – แปซิฟิก และสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกในฐานะเป็นเวทีของ
ผู้นําสําหรับการหารือเก่ียวกับประเด็นด้านยุทธศาสตร์ การเมือง และเศรษฐกิจซึ่งเป็นที่สนใจและขอ้กังวลร่วมกัน นอกจากน้ี  
ยังกล่าวถึงการเชิญรัสเซียและสหรัฐฯ เข้ารว่มการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกในปี 2554 
 2. เอกสารทีร่ฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะร่วมลงนามหรือรับรอง จํานวน 5 ฉบับ            
ได้แก่ 
  2.1 รา่งปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือในการค้นหาและให้ความช่วยเหลือต่อประชาชนและเรือ
ขนาดใหญ่ทีป่ระสบภัยทางทะเล มสีาระสาํคัญกําหนดแนวทางในการมีความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการค้นหาและให้ความช่วยเหลือทางทะเลของแต่ละประเทศสมาชิกเป็นศูนย์ประสานงาน
ระหว่างกัน สนับสนุนให้สร้างช่องทางและวิธีการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในอาเซียนและกับประเทศคู่เจรจาและ
องค์กรระหว่างประเทศสําหรบัการค้นหาและให้ความช่วยเหลือทางทะเล การอํานวยความสะดวกให้การปฏิบัติการค้นหาและ
ช่วยเหลือของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งหลักการใหค้วามช่วยเหลือในประเทศทีส่ามที่ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ
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ไม่ได้มีความสมัพันธ์ทางการทูต ทั้งน้ี ปฏิญญาน้ีจะไม่ละเมิดหรือยับย้ังประเทศสมาชิกอาเซียนจากการบังคับใช้สิทธิและขอบเขต
อํานาจที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ 
  2.2 รา่งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มผูท้รงคณุวุฒิในกรอบความสมัพันธ์          
อาเซียน-อินเดีย  เป็นเอกสารที่จัดทําขึ้นตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-อินเดีย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  2553 
ให้แต่งต้ังกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือศึกษาและประเมินความสัมพันธ์ในระยะ 19 ปีทีผ่านมา  ในเชิงโครงสร้างและศักยภาพ  รวมทั้ง
จัดทําข้อเสนอแนะ/มาตรการในการเสริมสร้างความสัมพันธ์  ซึ่งรวมถึงข้อริเริ่ม/โครงการและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่ทั้งสอง
ฝ่ายและยุทธวิธีในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินความร่วมมือ ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนของอาเซียน-อินเดีย 
ระหว่างปี 2553-2558 ให้เกิดผลสูงสุด และให้เสนอรายงานต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 9 ในปี 2554  
  2.3 รา่งกระบวนการสาํหรบัการรับเอกอัครราชทูตและการจัดต้ังสํานักงานตัวแทนทางการทูตประจํา
อาเซียนของรฐัที่มิใช่สมาชกิอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศในระดับรัฐบาลทีเ่ก่ียวข้อง มีสาระสําคัญระบุขัน้ตอนและ
กระบวนการสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนในการรับเอกอัครราชทูตและการจัดต้ังสํานักงานตัวแทนทางการทูตประจําอาเซียน
ของรัฐที่มิใช่สมาชิกอาเซียนหรือองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยให้ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเป็นผู้พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
  2.4 รา่งกฎระเบียบว่าด้วยการมอบอํานาจในการทํานิติกรรมตามกฎหมายภายใน มสีาระสําคัญกลา่วถึง
กฎระเบียบในการมอบอํานาจให้เลขาธิการอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียน หรือพนักงานของสํานักเลขาธิการ  อาเซียนเป็น
ตัวแทนของอาเซียนในการทํานิติกรรมต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน 
  2.5 รา่งตราสารที่เก่ียวข้องกับพิธสีารของกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทและกฎระเบียบว่า
ด้วยการเสนอข้อพิพาทท่ีมิอาจระงบัได้ใหท้ี่ประชุมสุดยอดอาเซียนพจิารณา มสีาระสําคัญแสดงเจตนารมณ์ให้ผนวก
กฎระเบียบว่าด้วยการเสนอข้อพิพาทท่ีมิอาจระงับได้เข้าเป็นสว่นหน่ึงของพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท 
ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศได้ร่วมลงนามแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2553 ทั้งน้ี ร่างกฎระเบียบฯ ดังกล่าวได้กําหนดแนวทาง ขั้นตอน 
และระยะเวลาที่คู่กรณีในข้อพิพาทจะแจ้งให้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนทราบถึงขอ้พิพาทท่ีไม่อาจระงับได้เพ่ือเสนอให้ที่
ประชุมสุดยอดอาเซียนพิจารณา รวมทั้งสิทธิของคู่กรณีในการเพิกถอนการแจ้งเรื่องดังกล่าว 
 
31. เรื่อง  กรอบการเจรจาการจัดทําระบบการรับรองถ่ินกําเนิดสนิคา้ด้วยตนเองของอาเซียนและการเขา้ร่วม 
โครงการนํารอ่ง 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้ง 3 ข้อ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบกรอบการเจรจาการจัดทําระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนและการเข้าร่วม
โครงการนําร่อง โดยการเข้าเป็นภาคีบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการนําร่องสําหรับ
การดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค (Memorandum of Understanding between the 
Governments of the Participating Member States of the Association of South-East Asian Nations (ASEAN) on 
the Pilot Project for the Implementation of a Regional Self – Certification System) 

2. ให้เสนอกรอบการเจรจาการจัดทําระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนเข้าสู่การ 
พิจารณาของรัฐสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มการเจรจา 
  3. นําเสนอบันทึกความเข้าใจตามข้อ1 โดยมีเอกสารภาคผนวกระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
(Operational Certification Procedures) แนบบันทึกความเข้าใจเข้าสูก่ารพิจารณาของรัฐสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบเพ่ือไทย
จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันสําหรับการภาคยานุวัตรเป็นภาคีสมาชิกของบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 
  ข้อเท็จจรงิ 
  กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอว่า 
  1. คณะทํางานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (High Level task Force on ASEAN 
Economic Integration หรือ HL TF-EI) เมื่อวันที่ 8-9 มนีาคม 2552 ได้มีมติให้นําระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง
โดยผู้ส่งออก (Self – Certification หรือ SC) มาใช้เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ให้เกิด
การเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดภายในอาเซียนอย่างเสรี (Free Flow of ASEAN Origination Goods) โดยกําหนดให้มี
โครงการนําร่อง (Pilot Project) ภายในไตรมาสท่ีสี่ของปี 2553 และมีการใช้ระบบดังกล่าวในการปฏิบัติจริงในปี 2555 ควบคู่
ไปกับการใช้ระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบเดิม 
  2. ที่ประชุมเจา้หน้าที่อาวุโสทางเศรษฐกิจอาเซียน (Senior Economic Officials Meeting หรือ SEOM) เมื่อ
วันที่ 13-14 มถิุนายน 2552 เห็นชอบให้ประเทศสมาชิกจดัทําโครงการนําร่องสําหรับระบบ SC เพ่ือให้หน่วยงานราชการที่
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รับผิดชอบและผู้ประกอบการมีระยะเวลาในการปรับตัวก่อนการปฏิบัติจริงในปี 2555 โดยกําหนดให้เริ่มโครงการนําร่องใน
ไตรมาสที่สี่ของปี 2553 และมีระยะเวลาโครงการ 1 ปี โดยให้จัดทําบันทกึความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิก        
อาเซียนที่เข้าร่วมโครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค มีเอกสาร
ภาคผนวกระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Operational Certification Procedures) แนบ MOU ด้วย ทั้งน้ี 
อาเซียนจะนําประสบการณ์จากการทําโครงการนําร่องมาปรับปรุงระบบ SC ให้สมบูรณ์เพ่ือรองรับระบบดังกล่าวในการปฏิบัติ
จริงในปี 2555 ควบคู่ไปกับการใช้ระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบเดิม และจะปรับปรุงเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ
ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน หรือ ASEAN Trade in Goods Agreement  (ATIGA) ต่อไป 
  3. ประเทศที่เข้าร่วมโครงการนําร่องแล้วมี 3 ประเทศ คือ  บรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์ และจะเริม่ดําเนินการ
โครงการนําร่องในวันที่ 1 ตุลาคม 2553  
  4. ประเทศไทยควรเข้าร่วมโครงการนําร่องดังกล่าว เพราะเห็นว่าระบบ SC จะส่งผลดีมากกว่าผลเสยีในการ
ช่วยอํานวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียนในการเข้าร่วมเป็นประเทศภาคีน้ัน สามารถเข้าร่วมโครงการนําร่องเมื่อใดก็ได้
ขึ้นอยู่กับการตกลงกับประเทศภาคีในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน โดยจะต้องเข้าร่วมเป็นภาคีในบันทึกความเข้าใจฯ 
ซึ่งจะมีผลใช้บังคับกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าเป็นภาคี เมื่อมีการสง่มอบสัตยาบันสารหรือหนังสอืแสดงการยอมรับไปยัง
เลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะเป็นผู้แจ้งให้กับประเทศภาคีแต่ละประเทศต่อไปโดยทันที 
  5. กระทรวงการต่างประเทศ (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) เห็นว่า การจัดทํากรอบการเจรจาเพ่ือจัดทํา
ระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนเป็นการเจรจารายละเอียดของแผนงานภายใต้เรื่องการเปิดตลาด สินค้า
เป็นการดําเนินงานตามมาตรา 190 วรรคสาม และการภาคยานุวัตรบันทึกความเข้าใจและภาคผนวกระเบียบปฏิบัติในการ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  โดยการมอบสัตยาบันสารหรือหนังสือแจ้งการยอมรับถึงเลขาธิการอาเซียนถือเป็นหนังสือสัญญา เป็น
การดําเนินงานตามมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงควรต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
พิจารณา 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  1. กรอบการเจรจาการจัดทําระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนและการเข้าร่วมโครงการ
นําร่อง เป็นการกําหนดหลักการในเร่ืองระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองโดยผู้ส่งออกที่ได้รับอนุญาต โดยมีหลักการที่
สําคัญของระบบ คือ ต้องเป็นระบบที่ง่าย มีประสิทธิภาพในเชิงต้นทุน โดยมีความสมดุลกับความเช่ือถือได้               
คาดการณ์ได้ในอนาคต และมีความโปร่งใส 
  2. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการ
ระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค และภาคผนวก  เป็นการกําหนดให้มีโครงการนําร่องสําหรับการ
ดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองในภูมิภาคเป็นการล่วงหน้าก่อนนําระบบดังกล่าวไปใช้กับประเทศสมาชิก
ทุกประเทศภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนในปี 2555 รวมทัง้กําหนดระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
 
32. เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงวันมีผลใช้บงัคับของพิธสีารเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสนิคา้ภายใต้กรอบความตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ฉบับที่ 2  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอดังน้ี  
  1. อนุมัติใหม้ีการลงนามพิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที ่2  ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงวันมีผลใช้บังคับของพิธีสารฯ จากเดิมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เปน็วันที ่1 มกราคม 2554 และมอบอํานาจให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนาม ทั้งน้ี  หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขวันที่มีผลใช้บังคับและถอ้ยคําอ่ืนที่มิใช่สาระสําคัญในพิธีสารฯ ให้ผูล้งนามสามารถใช้ดุลยพินิจใน เรื่องน้ัน ๆ ได้  โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง   
   2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้                
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนาม  หลังการดําเนินการตามความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 2 ข้อ 1. เสร็จสิ้นแล้ว
และแจ้งผลการรับรองผูกพันพิธีสารฯ ของประเทศไทยต่อประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนอย่างเป็นทางการ  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
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  1. สาระสําคญัของพิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย               
เก่ียวข้องกับการปรับปรุงระเบียบพิธีการภายใต้กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า (Operational Certification Procedure) เพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก่ประเทศภาคีในการใช้สิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีนให้มากขึ้น  โดยพิธีสาร          
มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม  2554   
   2. เมื่อลงนามร่างพิธีสารฯ แล้ว  จะต้องมีการแก้ไขคําสั่งและประกาศกรมศุลกากรที่จะใช้เพ่ือรองรับระเบียบ
พิธีการภายใต้กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าที่มีการปรับปรุงใหม่น้ี และกระทรวงพาณิชย์จะแจ้งต่อกระทรวงการ         ต่างประเทศ
ให้แจ้งประเทศภาคีทราบถึงการเสร็จสิ้นของกระบวนการภายในประเทศที่ทําให้ความตกลงฯ มีผลผูกพันกับ ประเทศไทย   
  3. ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องที่คณะรัฐมนตรีอาจจะต้องนํามาใช้ประกอบการพิจารณา คือ รัฐธรรมนูญ             
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 190  
  4. อาเซียนและจีนต้ังเป้าหมายให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจลงนามในพิธีสารดังกล่าวในช่วงระหว่างการประชุม           
ผู้นําอาเซียน-จีน  ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2553 เพ่ือใหพิ้ธีสารฯ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม  2554  
 
33.  เรื่อง  การลงนามพธิีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ภายใต้พธิีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู  เพื่อเร่งเปิดเสรี
ทางการค้าและอํานวยความสะดวกทางการค้าปี พ.ศ. 2548  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างพิธีสารเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 เพ่ือแก้ไขกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้พิธีสารระหว่าง               
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู  เพ่ือเร่งเปิดเสรีทางการค้าและอํานวยความสะดวกทางการค้าปี พ.ศ. 2548 และอนุมัติ
การลงนามและนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาให้ความเห็นชอบ  เพ่ือให้เอกสารดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไป  
  2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ หรือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามและให้รัฐมนตรีว่าการ 
หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สามารถพิจารณาแก้ไขข้อความท่ีไม่มีนัยสําคญัได้ตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง  
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจ (Full Power) ให้รัฐมนตรี          
ว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  ในฐานะผู้แทนรฐับาลไทยลงนามในพิธีสารเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 ระหว่าง           
การประชุมผู้นําเศรษฐกิจเอเปค ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2553 ณ ประเทศญี่ปุ่น  
  4. มอบหมายให้อธิบดีกรมเจาจาการค้าระหว่างประเทศหรือผู้แทน เป็นผูล้งนามกํากับพิธีสารเพ่ิมเติมฉบับที่ 3  
  5. เมื่อรัฐสภาเห็นชอบตามข้อ 1. แล้วมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินกระบวนการภายในประเทศ
เพ่ืออนุวัติการให้เป็นไปตามสัญญา  และมอบกระทรวงการต่างประเทศแจ้งภาคคีู่สัญญาทราบเพ่ือให้หนังสือสัญญามีผลใช้บังคับ
ต่อไป   
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
  1. พิธีสารเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 เป็นการแก้ไขถอ้ยคําในข้อ F และ G ของบทบัญญัติข้อ 3 ภาคผนวก 2 เรื่องกฎว่า
ด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าในพิธีสารฯ ปี พ.ศ. 2548 โดยได้มีการตัดคําว่า “Territorial Sea” และ “Continental Shelf” ออก  และ
คณะเจรจาได้พิจารณาใช้คําอ่ืนแทน  ซึ่งเป็นถ้อยคําที่มีความหมายเช่นเดียวกันและสอดคล้องกับกฎหมายภายในของไทยและ
เปรู  และไม่ทาํให้ผลประโยชน์ของประเทศไทยลดลงไปกว่าที่เจรจาไว้เดิม  
   2. การเพ่ิมถ้อยคําเก่ียวกับแหล่งกําเนิดสินค้าที่ได้จากการทําประมงในทะเลหลวงในข้อ F โดยเรือที่เข้าไปทํา
การประมงในเขตทะเลหลวงต้องมีการจดทะเบียนหรือมีประวัติกับประเทศภาคีและต้องมีการชักธงของประเทศภาคี  โดย
สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผูอ่ื้นที่ไม่ใช่ประเทศภาคี มาใช้ประโยชน์จากความตกลงนี้  
  3. การเพ่ิมข้อบทเก่ียวกับการค้าผ่านประเทศที่สาม (Third Party Invoicing) จะทําให้ประเทศไทยสามารถใช้
สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีฉบับน้ีได้ดีย่ิงขึ้น  โดยเฉพาะกับสินค้าส่งออกของไทยที่มีวิธีดําเนินธุรกิจผ่านประเทศที่
สามมากขึ้นทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรม   
 

เรื่องทีค่ณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเปน็ข้อมูล 
 
34.  เรื่อง  สรปุสถานการณภั์ยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งที่ 35  
   คณะรัฐมนตรีรบัทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งที ่35  ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์   สรุปได้ดังน้ี 
   สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
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 ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัย จํานวน 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์ นครนายก 
สระแก้ว ปราจนีบุรี ระยอง นครราชสีมา ศรสีะเกษ สุโขทัย พิษณุโลก พิจติร ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และเพชรบุรี  
 1. ลพบรุ ีสถานการณ์นํ้าป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 53 ในพื้นที่ 11 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองลพบุร ี9 
ตําบล ได้แก่ นิคมสร้างตนเอง  เขาพระงาม เทศบาลตําบลโคกตูม เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตําบลท่าศาลา  ดอนโพธ์ิ  
โก่งธนู  พรหมมาสตร์ และตําบลบางขันหมาก อําเภอโคกสําโรง 13 ตําบล ได้แก่ ตําบลห้วยโป่ง โคกสําโรง วังจั่น ดงมะรุม 
เพนียด ถลุงเหล็ก วังเพลิง คลองเกตุ สะแกราบ เกาะแก้ว หนองแขม และตําบลวังขอนขว้าง อําเภอชัยบาดาล 16 ตําบล ได้แก่ 
ตําบลเขาแหลม ม่วงค่อม ชัยนารายณ์ ลํานารายณ์ หนองยายโต๊ะ บัวชุม เกาะรัง  ท่ามะนาว ชัยบาดาล มะกอกหวาน  นิคมลํา
นารายณ์  ห้วยหิน  ศิลาทิพย์  นาโสม ซับตะเคียน และตําบลท่าดินดํา  อําเภอพัฒนานิคม 6 ตําบล ได้แก่ ตําบลช่องสาลิกา  
พัฒนานิคม  หนองบัว  ชอนน้อย  ห้วยขุนราม และตําบลดีลัง  อําเภอลําสนธ ิ6 ตําบล ได้แก่  ตําบลหนองรี  ซบัสมบูรณ ์  
เขาน้อย  ลําสนธิ  เขารวก  และตําบลกุดตาเพชร  อําเภอท่าหลวง เทศบาลบ้านท่าหลวง อําเภอหนองม่วง ตําบลดงดินแดง 
อําเภอสระโบสถ์  5 ตําบล ตําบลทุ่งท่าช้าง ห้วยใหญ ่มหาโพธ์ิ นิยมชัย และตําบลสระโบสถ์  อําเภอโคกเจริญ 5 ตําบล ตําบล
โคกเจริญ ยางราก หนองมะค่า วังทอง และตําบลโคกแสมสาร  อําเภอบ้านหม่ี 7 ตําบล ได้แก่ ตําบลดงพลับ บางกระพ้ี ดอนถึง 
หนองเมือง หนองกระเบียน พุคา และตําบลหนองทรายขาว อําเภอท่าวุ้ง 6 ตําบล ได้แก่ ตําบลเขาสมอคอน บางงา ท่าวุ้ง  
บ้านเบิก โคกสลุด  และตําบลมุจรินท ์ 
 2. สระบุร ีสถานการณ์นํ้าป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 15 ต.ค.53 ในพื้นที่ 1 อําเภอ คืออําเภอมวกเหล็ก 
 3. เพชรบูรณ ์สถานการณ์นํ้าป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 16 ต.ค.53 ในพืน้ที่ 1 อําเภอ คือ อําเภอวิเชียรบรุี 14 
ตําบล ได้แก่ ตําบลโคกปรง ท่าโรง นํ้าร้อน บ่อรัง ยางสาว ซับสมบูรณ์ ซบัน้อย บึงกระจับ สามแยก สระประดู่ พุเตย  พุขาม  
วังใหญ่ นํ้าหยด  

4. นครนายก สถานการณ์นํ้าท่วมขัง เมื่อวันที่ 16 ต.ค.53  ในพื้นที่อําเภอ 1 อําเภอ คือ อําเภอบ้านนา 2 
ตําบล ได้แก่ ตําบลป่าซะ และ บ้านนา 

5. สระแก้ว สถานการณ์นํ้าท่วมขัง เมื่อวันที่ 15 ต.ค.53  ในพื้นที่ 4 อําเภอ ได้แก่  อําเภออรัญประเทศ 6 
ตําบล ได้แก่ ตําบลท่าด้าน ปากท่า ท่าข้าม ป่าไร่ บ้านใหมห่นองไทร บ้านด่าน และเทศบาลอรัญประเทศ ที่ตลาด โรงเกลือ  
อําเภอวังน้าํเย็น ตําบลตาหลงัใน  อําเภอตาพระยา เทศบาลตําบลตาพระยา  อําเภอโคกสูง 3 ตําบล ได้แก่ ตําบลโนนหมาก
มุ่น โคกสงู และ หนองม่วง 

6. ปราจีนบุร ีสถานการณ์นํ้าท่วมขัง เมื่อวันที่ 16 ต.ค.53  ในพืน้ที่ 2 อําเภอ ได้แก่  อําเภอนาดี ตําบล
พราหมณ์  อําเภอกบินทร์บุร ีบริเวณสวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี และโรงแรมเอกระวี  

7. ระยอง สถานการณ์นํ้าป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 15 ต.ค.53 ในพื้นที่ 1 อําเภอ คือ อําเภอเมือง 4 ตําบล 
ได้แก่ ตําบลทับมา ตะพง เนินพระ และเชิงเนิน 

8. นครราชสีมา สถานการณ์นํ้าป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 16 ต.ค.53 ในพื้นที่ 14 อําเภอ ดังน้ี อําเภอปากช่อง 
8 ตําบล ได้แก่ ตําบลขนงพระ หนองสาหร่าย วังไทร พญาเย็น จันทึก  
ปากช่อง  อําเภอโชคชัย 10 ตําบล ได้แก่ ตําบลพลับพลา ท่าลาดขาว กระโทก ท่าเย่ียม ทุ่งอรุณ ละลมใหม่พัฒนา               
ท่าจะหลุง ท่าอ่าง ด่านเกวียน และ ตําบลโชคชัย  อําเภอปักธงชัย 11 ตําบล ได้แก่ ตําบลตะขบ บ่อปลาทอง สุขเกษม ง้ิว ตูม 
สําโรง เกษมทรัพย์ เมืองปัก สะแกราช ตะคุ ตําบลดอน และเขตเทศบาลตําบลเมืองปัก อําเภอเมือง 11 ตําบล ได้แก่ ตําบล
บ้านโพธ์ิ หนองบัวศาลา ปรุใหญ ่และตําบลหัวทะเล  อําเภอสูงเนิน 11 ตําบล ได้แก่ ตําบลนากลาง สูงเนิน ตําบลมะเกลือเก่า 
และในเขตอุตสาหกรรมนวนคร อ.ด่านขนุทด 16 ตําบล ได้แก่ ตําบลจระเข้น้อย ด่านขุนทด ด่านนอก ด่านใน กุดพิมาน 
ตะเคียน บ้านเก่า บ้านแรง พันชนะ สระจระเข้ หนองกราด หนองบัวตะเกียด หนองบัวละคร หิดดาด ห้วยบง โนนเมืองพัฒนา 
หนองไทร และเทศบาลด่านขุนทด อําเภอสีคิ้ว 8 ตําบล ได้แก่ ตําบลหนองนํ้าใส  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 5 ตําบล อําเภอ 
เสิงสาง 6 ตําบล อําเภอพระทองคาํ 6 ตําบล อําเภอ ขามทะเลสอ 4 ตําบล  อําเภอเทพารักษ์ 5 ตําบล  อําเภอโนนไทย  
10 ตําบล  และอําเภอคง  

9. ศรีสะเกษ สถานการณ์นํ้าป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 16 ต.ค.53  ในพื้นที่ 1 อําเภอ คือ อําเภอขุนหาญ  
ตําบลกันทรอม 
 10. เพชรบุร ีสถานการณ์นํ้าป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 4 ต.ค.53  ในพืน้ที่ 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอท่ายาง   
เขาย้อย บ้านลาด เมือง บ้านแหลม และชะอํา ปัจจุบันมีน้ําท่วมขัง 2 อําเภอ คือ อําเภอบ้านลาด 4 ตําบล ได้แก่               
เทศบาลตําบลบ้านลาด บ้านท่ามะเกลือ วัดขลุบ และตําบลถํ้ารงค์  อําเภอบ้านแหลม 9 ตําบล ได้แก่ ตําบลบ้านแหลม  
บางตะบูน บางแก้ว บางครก บางขุนไทร ท่าแร้ง ท่าแร้งออก แหลมผักเบ้ีย และปากทะเล  ปัจจุบันระดับน้าํแม่น้ําเพชรบรุีเริ่ม
ลดลงแล้ว 
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 11. สุโขทัย สถานการณ์นํ้าท่วมพ้ืนที่ลุ่มตํ่า เมือ่วันที่ 29 ส.ค.53  ในพ้ืนที ่1 อําเภอ คือ อําเภอกงไกลาศ 
ตําบลกง ระดับนํ้าท่วมสูงประมาณ 1.30 ถงึ 1.80 เมตร คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 
 12. พิษณุโลก สถานการณ์นํ้าล้นตลิ่ง เมื่อวันที่ 29 ส.ค.53 ในพืน้ที่ 1 อําเภอ คือ อําเภอบางระกํา นํ้าลน้ตลิ่ง 
0.69 เมตร  คาดว่าจะเข้าสูภ่าวะปกติประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 
 13. พิจิตร สถานการณ์นํ้าล้นตลิ่ง  เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 53  ในพืน้ที่ 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอสามง่าม 4 ตําบล 
ได้แก่ ตําบลสามง่าม กําแพงดิน รังนก เนินปอ อําเภอโพธิ์ประทับชา้ง 4 ตําบล ได้แก่ ตําบลโพธ์ิประทับช้าง วังจิก ไผ่ท่าโพ ไผ่รอบ 
อําเภอบึงนางราง 1 ตําบล คอื ตําบลบางลาย อําเภอโพทะเล 5 ตําบล ได้แก่ ตําบลโพทะเล ท่าเสา  ทะนง ท้ายนํ้า ท่าขมิ้น  
แนวโน้มระดับนํ้าลดลง 
 14. ชัยนาท สถานการณ์นํ้าท่วมขัง เมื่อวันที่ 3-4 ต.ค. 53  ในพืน้ที ่3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเนินขาม 3 ตําบล 
ได้แก่ ตําบลเนินขาม สุขเดือนห้า และ กะบกเต้ีย  อําเภอหันคา 7 ตําบล ได้แก่ ตําบลบ้านเช่ียน เด่นใหญ ่หันคา หนองแซง 
ไพรนกยูง ห้วยงู และ สามง่ามท่าโบสถ์ อําเภอสรรพยา 7 ตําบล ได้แก่ ตําบลโพนางนางดําตก สรรพยา  หาดอาษา เขาแก้ว  
โพนางดําออก บางหลวง  ตลกุ 
 15. อ่างทอง สถานการณ์นํ้าล้นตลิ่ง เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 53 ในพืน้ที่อําเภอป่าโมก 2 ตําบล ได้แก่ ตําบลโผงเผง 
บางเสด็จ แนวโน้มระดับน้ําลดลง 
 16 พระนครศรีอยุธยา สถานการณ์นํ้าท่วมขัง เมื่อวันที่ 28 ส.ค.53 ในพื้นที่ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา อําเภอบางไทร อําเภอมหาราช อําเภอผักไห ่อําเภอบางบาล แนวโน้มระดับน้ําลดลง 
 สถานการณน์้าํ 
 1. สภาพน้ําในอ่างเก็บน้าํ 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ (18 ตุลาคม 2553) มีปรมิาณนํ้าทั้งหมด 
52,093 ล้านลกูบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด เพ่ิมขึน้จากสัปดาห์
ก่อน(50,367 ล้านลูกบาศก์เมตร) จํานวน 1,726 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณนํ้าใช้การได้ 28,252 ลา้นลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ 38 ของความจุอ่างฯ) น้อยกว่าปี 2552 (57,619 ลา้นลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 78) จํานวน 6,481 ล้านลูกบาศก์
เมตร  สามารถรับนํ้าได้อีก 21,462 ล้านลกูบาศก์เมตร  
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ (18 ตุลาคม 2553) มีปรมิาณนํ้าทั้งหมด 48,777 ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญท่ั้งหมด เพ่ิมขึน้จากสัปดาหก่์อน(47,260 ลา้นลูกบาศก์เมตร) จํานวน 
1,517 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณนํ้าใช้การได้ 25,254 ลา้นลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 36 ของความจุอ่างฯ) น้อยกว่าปี 
2552 (54,410 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 78) จํานวน 5,633 ลา้นลูกบาศก์เมตร สามารถรับนํ้าได้อีก 20,818 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 
 ปริมาณน้ําไหลลงอ่างภูมิพล สิริกิต์ิ แควน้อย และป่าสักฯ  
หน่วย : ล้านลกูบาศก์เมตร 

อ่างเก็บน้ํา ม.ค.- เม.ย. พ.ค.- ส.ค. ก.ย. 1- 18 ต.ค. รวม 
1 ม.ค.- 18 ต.ค. 

เฉลี่ย  
1 ม.ค.- 18 ต.ค. 

ผลต่างปี53 กับ     
ค่าเฉล่ีย 

1.ภูมิพล 58.78 1,270.65 1,509.77 641.65 3,480.85 4,406.43 -925.58 
2.สิริกิต์ิ 389.40 3,071.75 1,855.85 357.26 5,674.26 5,030.03 644.23 
ภูมิพล+สิริกิต์ิ 448.18 4,342.40 3,365.62 998.91 9,155.11 9,436.46 -281.35 
3.แควน้อย 113.72 344.00 470.22 120.10 1,048.04 1,482.06 -434.02 
4.ป่าสัก 75.75 438.77 1,038.51 623.49 2,176.52 1,898.69 277.84 

รวม 4 อ่าง 637.65 5,125.17 4,874.35 1,742.50 12,379.67 12,817.20 -437.53 
 
  สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล สริิกิต์ิ และป่าสักชลสิทธิ ์
 หน่วย : ล้านลกูบาศก์เมตร 

ปริมาตรน้ํา 
ในอ่างปี 53 

ปริมาตรน้ํา 
ใช้การได้ 

ปริมาณน้ําไหล 
ลงอ่าง 

ปริมาณน้ํา 
ระบาย 

อ่างเก็บน้ํา 

ปริมาตรน้ํา % ปริมาตรน้ํา % วันนี้ เม่ือวาน วันนี้ เม่ือวาน 

ปริมาณน้ํารับได้อีก 

1.ภูมิพล 7,018 52 3,218 24 47.92 59.55 3.00 3.00 6,444 
2.สิริกิต์ิ 7,648 80 4,798 50 13.01 16.38 2.98 3.98 1,862 
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ปริมาตรน้ํา 
ในอ่างปี 53 

ปริมาตรน้ํา 
ใช้การได้ 

ปริมาณน้ําไหล 
ลงอ่าง 

ปริมาณน้ํา 
ระบาย 

อ่างเก็บน้ํา 

ปริมาตรน้ํา % ปริมาตรน้ํา % วันนี้ เม่ือวาน วันนี้ เม่ือวาน 

ปริมาณน้ํารับได้อีก 

ภูมิพล+สิริกิต์ิ 14,666 64 8,016 35 60.93 76.03 5.93 6.98 8,306 
3.แควน้อยฯ 710 92 674 88 6.66 3.37 1.30 1.30 59 
4.ป่าสักชลสิทธ์ิ 1,099 114 1,096 114 91.54 107.40 77.76 60.11 0 
รวม 4 อ่างฯ 16,475 67 9,786 40 159.13 186.80 84.99 68.39 8,365 

  อ่างเก็บน้ําที่อยู่ในเกณฑ์น้ํามากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จํานวน 16 อ่าง  ดังน้ี 
 
หน่วย : ล้านลกูบาศก์เมตร 

ปริมาตรน้ําในอ่างฯ ปริมาตรน้ําใช้การได้ ปริมาณน้ําไหลลง
อ่าง 

ปริมาณน้ําระบาย 

อ่างเก็บน้ํา 
ปริมาตร

น้ํา 
% ความจุ 

อ่างฯ 
ปริมาตร

น้ํา 
% ความจุ 

อ่างฯ 
วันนี้ เม่ือ

วาน 
วันนี้ เม่ือวาน 

ปริมาณน้ํารับได้อีก 

1.แม่งัดฯ 255 96 233 88 1.66 2.21 0.49 0.49 10 
2.กิ่วคอหมา 177 104 171 101 1.13 0.00 0.15 0.00 0 
3.แควน้อยฯ 710 92 674 88 6.66 3.37 1.30 1.30 59 
4.ห้วยหลวง 114 97 109 92 1.52 0.95 0.83 0.83 0 
5.จุฬาภรณ์ 159 97 115 70 5.43 4.82 1.03 1.03 5 
6.อุบลรัตน์ 2,131 88 1,550 64 47.90 31.32 23.59 23.37 301 
7.ลําปาว 1,260 88 1,175 82 7.27 5.12 4.97 5.12 170 
8. ลําตะคอง 342 109 315 100 34.97 39.49 0.00 0.00 0 
9.ลําพระเพลิง 157 143 156 142 33.74 69.66 34.82 52.38 0 
10.ป่าสักชลสิทธ์ิ 1,099 114 1,096 114 91.54 107.40 77.76 60.11 0 
11.ทับเสลา 138 86 130 81 3.10 2.83 0.00 0.00 0 
12.กระเสียว 267 111 227 95 9.92 12.18 9.37 9.19 0 
13.ขุนด่านฯ 200 89 195 87 5.04 5.44 0.08 0.08 24 
14.คลองสียัด 410 98 380 90 6.00 12.00 0.50 0.50 10 
15.หนองปลาไหล 169 103 155 96 5.99 2.60 2.25 0.40 0 
16.ประแสร์ 264 106 244 98 5.99 2.52 2.25 1.86 0 

 2. สภาพน้ําทา่ 
  ปริมาณนํ้าในลาํนํ้าต่างๆ ตามสถานีสํารวจปริมาณนํ้าท่า กรมชลประทาน พบว่ามีปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์
ปกติ ยกเว้น แม่นํ้าปิง อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์(นํ้ามาก) แม่นํ้ายม แม่นํ้าน่าน อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์(นํ้า
มาก) แม่นํ้าชี  อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ อําเภอมหาชนะชัย (นํ้ามาก)  จังหวัดยโสธร (นํ้ามาก)  แม่นํ้ามลู  อําเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์(นํ้ามาก) อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี(นํ้ามาก) แม่นํ้าพระสทึง อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว(นํ้ามาก) 
  ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 1,929 ลบ.ม./วินาที (เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวาน 110 
ลบ.ม./วินาที) 
  ปริมาณนํ้าไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,217 ลบ.ม./วินาที (เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวาน 291 ลบ.ม./วินาที)  
  รับนํ้าเข้าระบบส่งนํ้าทุ่งฝั่งตะวันออก 31 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวาน 66  
ลบ.ม./วินาที ) และทุ่งฝั่งตะวันตก 235 ลบ.ม./วินาที (เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวาน 51 ลบ.ม./วินาที) 
  ปริมาณนํ้าไหลผ่านเขื่อนพระรามหก 1,096 ลบ.ม./วินาที (เพ่ิมขึ้นจากเมือ่วาน 393 ลบ.ม./วินาที) 
 
 การดําเนินการตามแผนเตรียมสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
 1. แจ้งเตือนผ่านศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด 
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  “ฝนตกหนักและนํ้าท่วมฉับพลัน” ในวันที ่11-18 ตุลาคม 2553 จํานวน 17 ฉบับ เน่ืองจากหย่อมความ
กดอากาศตํ่าที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น และมฝีนหนักในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
พ้ืนที่เสี่ยงภัย บริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่าน และที่ราบลุ่ม จงึขอให้เกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้น 
 2. การบริหารจัดการน้ํา 
  การแก้ไขปัญหาพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
  ปิดการระบายนํ้าออกจากเขื่อนลําตะคองต้ังแต่วันที่ 29 ก.ย. 53  และดําเนินการควบคุมการระบายนํ้าใน
ลําตะคองท้ายเขื่อน  โดยใช้ปตร.มะเกลือใหม่ , กุดหิน ในเขตอําเภอสูงเนิน ซึ่งอยู่ต้นนํ้าเพ่ือหน่วงชะลอการไหลของน้ํา  ส่วน
ปตร.ในลําตะคองเขตอําเภอเมือง  จะทําหน้าที่ระบายนํ้าออกจากตัวเมืองนครราชสีมาและระบายลงสู่ลํานํ้ามูลเป็นหลัก ติดต้ัง
เครื่องผลักดันนํ้าจํานวน 11 เครื่อง และจะติดต้ังเพ่ิมเติมอีก 12 เครื่อง ต้ังแต่วันที่ 18 ต.ค. 53 เป็นต้นไป 
 3. สนับสนุนเครือ่งสูบน้ําเคลื่อนที่  ได้เตรียมการไว้ จํานวน 1,200 เครื่อง สนับสนุนแล้วจํานวน 924 เครื่อง 
(ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 14 เครื่อง) ในพ้ืนที่ 58 จังหวัด ดังน้ี 
  ภาคเหนือ 15 จังหวัด จํานวน 191 เครื่อง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่(35) นครสวรรค์(1) เพชรบูรณ์(1) 
ลําปาง(34) น่าน(12) พิษณุโลก(6) แพร่(16) ตาก(16) ลําพูน(15) พะเยา(6) แม่ฮ่องสอน(18) เชียงราย(3) อุตรดิตถ์(6) สุโขทัย
(12) กําแพงเพชร(10)  
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด จํานวน 254 เครื่อง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา(49) ขอนแก่น(21) 
มหาสารคาม(10) ร้อยเอ็ด(32) กาฬสินธ์ุ(33) อุบลราชธานี(6) นครพนม(15) มุกดาหาร(11) ชัยภูมิ(9) อํานาจเจริญ(14) สุรินทร์
(7) ศรีสะเกษ(15) อุดรธานี(2) สกลนคร(9) ยโสธร(9) บุรรีัมย์(10) หนองคาย(2) 
  ภาคกลาง 14 จังหวัด จํานวน 330 เครื่อง ได้แก่ จังหวัดชัยนาท(4) พระนครศรีอยุธยา(6) สิงห์บุรี(9) 
นนทบุรี(47) ปทุมธานี(44) นครปฐม(18) ลพบุรี(18) สุพรรณบุรี(91) สระบุรี(13) ราชบุรี(39) อุทัยธานี(15) อ่างทอง(13) 
กาญจนบุรี(9) กรุงเทพฯ(2) 
  ภาคตะวันออก 4 จังหวัด จํานวน 60 เครื่อง ได้แก่ จังหวัดนครนายก(13) ปราจีนบุรี(16) ฉะเชิงเทรา (23) 
ระยอง(8) 
  ภาคใต้ 8 จังหวัด จํานวน 75 เครื่อง ได้แก่ จังหวัด เพชรบุรี(41) นครศรีธรรมราช(8) พังงา(1) สงขลา(9) 
ยะลา(1) พัทลงุ(2) ปัตตานี(1) ชุมพร(11) 
 4. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จํานวน 207,600 กิโลกรัม (เพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 38,360 กิโลกรัม) แร่
ธาตุและเวชภัณฑ์ 650 ชุด (เพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 169 ชุด) และดูแลสุขภาพสตัว์ 115,484 ตัว (เพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่าน
มา 532 ตัว) ในพ้ืนที่ 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อํานาจเจริญ น่าน เชียงราย พิจิตร 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร  
  ทั้งน้ี กรมปศุสตัว์ได้เตรียมความพร้อมด้านเสบียงสัตว์ไว้ล่วงหน้า โดยการผลิตทั้งหญ้าแห้ง หญ้าสด และ
หญ้าหมักไว้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ /สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ จํานวน 29 ศูนย์/สถานีสามารถบริการช่วยเหลือราษฎร
ได้ทันที (ณ วันที่ 18 ต.ค. 53) จํานวน 8,016 ตัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 2,676 ตัน และภาค
ตะวันออก จํานวน 191 ตัน 
 ผลกระทบด้านการเกษตร 
 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 53) ประสบภัยทั้งสิ้น จํานวน 11 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ นครราชสมีา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สิงห์บุรี ลพบุร ีระยอง ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว 
 คาดว่าจะเสียหาย 
 ด้านพืช 11 จังหวัด เกษตรกร 89,834 ราย พ้ืนที่ 960,080 ไร่ แยกเป็น ข้าว 765,205 พืชไร่ 177,795 ไร่           
พืชสวนและอ่ืนๆ 17,080 ไร ่
 ด้านประมง 9 จังหวัด  เกษตรกร 4,883 ราย พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 5,459 ไร ่และกระชังเลี้ยงสัตว์นํ้า 100 
ตารางเมตร  
 ด้านปศุสัตว์ 4 จังหวัด  สัตว์ได้รับผลกระทบ 303,624 ตัว  
  
35.   เรื่อง   สรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 18 ตุลาคม 2553) 
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  คณะรฐัมนตรรีบัทราบข้อมลูสรุปสถานการณอุ์ทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 18 
ตุลาคม 2553)  ของกระทรวงมหาดไทย ดังน้ี 
    1. สรุปสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากร่องมรสุมกําลงัคอ่นข้างแรงพาดผ่านประเทศไทย (ระหว่างวันที่ 10 
กันยายน-16 ตุลาคม 2553)  
 พ้ืนที่ประสบภัยโดยภาพรวมทั้งประเทศ 38 จังหวัด 161 อําเภอ 772 ตําบล  4,513 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัด
น่าน กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ลําปาง เชียงราย สุโขทัย ลําพูน กาญจนบุรี ปทุมธานี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สิงห์บุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครปฐม นนทบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมทุรสาคร อ่างทอง 
สมุทรสงคราม ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม  ขอนแก่น  เลย  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  สุรินทร์ ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา  ระยอง จนัทบุร ี
และจังหวัดตรัง) ราษฎรได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด 208,446 ครัวเรือน 675,347 คน   ดังน้ี  

 
ลําดับท่ี ประเภทความเสียหาย จํานวนความเสียหาย 

1 พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 38 จังหวัด  161 อําเภอ 772 ตําบล 4,513 หมู่บ้าน 
2 ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 675,347 คน 208,446 ครัวเรือน 
3 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 10 หลัง 
4 ถนนเสียหาย 1,859 สาย 
5 สะพาน 65 สะพาน 
6 บ่อปลา/กุ้ง 3,000 บ่อ 
7 ปศุสัตว์ 3,543 ตัว 
8 สัตว์ปีก 3,115 ตัว 
9 พ้ืนท่ีการเกษตรถูกน้ําท่วมเบื้องต้นประมาณ 683,707 ไร่ 
10 ทํานบ 6 แห่ง 
11 ฝาย 116 แห่ง 
12 เหมือง 30 แห่ง 
13 วัด 32 แห่ง 
14 โรงเรียน 37 แห่ง 
15 สถานท่ีราชการ 5 แห่ง 
16 พนังกั้นน้ํา 1 แห่ง 
17 ท่อระบายน้ํา 254 แห่ง 
18 มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 365,833,405 บาท 

  การใหค้วามชว่ยเหลือ จังหวัด สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ อปพร. อส. องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้จัดส่งเรือท้องแบน จํานวน 28 ลํา รถยนต์/รถบรรทุก 21 คนั และได้ให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยโดยมอบถุงยังชีพ จํานวน 23,790 ชุด นํ้าด่ืม 7,300 ขวด ยารักษาโรค 3,450 ชุด และข้าวกล่อง 2,485 กล่อง 
พร้อมเร่งออกสาํรวจความเสียหาย เพ่ือให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป 

 2. สรุปสถานการณ์อุทกภัยเนือ่งจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศตํ่าพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ภาคกลาง 
และภาคตะวันออก และมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ (ระหว่างวันที่ 10-18 ตุลาคม 2553)  

  2.1 พื้นที่ประสบภัย 8 จังหวัด 31 อําเภอ 206 ตําบล ได้แก่ จังหวัดระยอง ตราด สระแก้ว นครราชสีมา 
ปราจีนบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ และจังหวัดชัยภูมิ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย  (จ.ระยอง จ.ตราด) ดังน้ี 

        1) จังหวัดระยอง 
      (1) อําเภอวังจันทร์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2553 เวลาประมาณ 23.00 น. ได้เกิดฝนตกหนักต่อเน่ือง
ทําให้ทํานบก้ันนํ้าของสนามกอล์ฟอุทยานกอล์ฟวังจันทร์ ตําบลป่ายุบใน อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง พังทลาย เมื่อเวลา 03.00 
น. ของวันที่ 11 ตุลาคม 2553 พ้ืนที่ได้รับความเสียหาย 2 ตําบล 8 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลป่ายุบใน 4 หมู่บ้าน (หมูท่ี่ 1,2,5,6) 
และตําบลชุมแสง 4 หมู่บ้าน (หมู่ที ่1,3,6,8) ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 130 ครัวเรือน 520 คน  สิ่งสาธารณประโยชน์และ
ทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหาย สํานักสงฆ์นํ้าตกธรรมรส ถนน   2 สาย คอสะพานชํารุด 2 แห่ง     ท่อระบายน้ํา 5 
แห่ง พืชสวน 1,150 ไร่ มีผู้เสียชีวิต 1 คน ชื่อ นางดวนสี เชื้อกาญใหญ่ อายุ 46 ปี ภูมิลําเนาอยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที ่279 
หมู่ที่ 9 ตําบลโพธ์ิ อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรสีะเกษ 
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      (2) อําเภอเมืองระยอง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 เกิดฝนตกหนักทําให้เกิดนํ้าท่วมในพ้ืนที่ 
ตําบลตะพง (หมู่ที่ 1,2,5,7,12,21) 
       การให้ความชว่ยเหลือ จังหวัดระยอง สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
อําเภอวังจันทร์ สภ.วังจันทร์ อบต.ป่ายุบใน มูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องออกค้นหาผู้สูญหาย และให้ความช่วยเหลือ           
ผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น ผู้แทนสนามกอล์ฟอุทยานกอล์ฟวังจันทร์ ได้นัดผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับความเสียหาย มาเจรจาเพ่ือชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัย ในวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทําการ อบต.ป่ายุบใน โดยมี อําเภอวังจันทร์ สภ.
วังจันทร์ อบต.ป่ายุบใน ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมเจรจาด้วย 
    2) จังหวัดตราด เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2553 ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนือ่งทําใหเ้กิดน้าํ             
ป่าไหลหลาก และดินถล่ม ในพืน้ที่ 2 อําเภอ ได้แก่  
       (1) อําเภอเกาะช้าง ที่ตําบลเกาะช้าง (หมู่ที่ 4) ดินถลม่และทบับา้นพักคนงาน บรเิวณบ้านหาด
ทรายขาว ทาํให้มีผู้เสียชีวิต 1คน ช่ือนางร ีโค๊ก อายุ 44 ปี และผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน ช่ือนายดิน แวน  อายุ 28 ปี (ซ่ึงเปน็คนงาน
ต่างด้าว ชาวกัมพูชา) ดินถลม่ทับเสน้ทางคมนาคม สายหาดทรายขาว-บ้านบางเบา้ เสาไฟฟา้แรงสงูโคน่ล้ม จํานวน 13 ต้น  
      (2) อําเภอแหลมงอบ เกิดน้าํป่าไหลหลาก ในตําบลบางปดิ (หมู่ที่ 3,7) ราษฎรเดือดรอ้น 35 คน 
15 ครวัเรือน 
     การให้ความช่วยเหลือ จังหวัดตราด สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด อําเภอ
เกาะช้าง เทศบาลตําบลเกาะช้าง สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด  เหล่ากาชาดจังหวัดตราด หน่วยทหารนาวิกโยธิน
ตราด หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14  สํานักงานการไฟฟ้าจังหวัดตราด มูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ใหค้วามช่วยเหลือ  
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต 5,000 บาท และผู้ได้รับบาดเจบ็ 3,000 บาท หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน   
ได้นําส่งผู้รับบาดเจ็บโดยเฮลิคอปเตอร์ เพ่ือรักษาอาการต่อที่โรงพยาบาลตราด 
         3) จังหวัดสระแก้ว ได้เกิดฝนตกหนักทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลันในพ้ืนที่ 4 อําเภอ 
10 ตําบล 1 เทศบาล ได้แก่  อําเภออรัญประเทศ อําเภอวังนํ้าเย็น อําเภอตาพระยา อําเภอโคกสูง ความเสียหายอยู่ระหว่าง
สํารวจ 
     การให้ความชว่ยเหลือ  
      - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี สนับสนุนเรือท้องแบน 7 ลํา และ
เครื่องสูบนํ้าเข้าช่วยเหลือที่ตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ 
      - สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว สนับสนุน ถงุยังชีพ 100 ชุด 
      - กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์,หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน 12 กองร้อย ตชด.126 
จังหวัดทหารบกสระแก้ว หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ จัดกําลังพลพร้อมยานพาหนะ กระสอบทราย เข้าช่วยเหลือที่                  
ตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ 
      - กาชาดจังหวัดสระแก้ว สนับสนุน ถุงยังชีพ 100 ชุด ยาสามัญประจําบ้าน 100 ชุด  
        4) จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2553 ได้เกิดฝนตกหนักต่อเน่ือง ทําให้เกิด
นํ้าป่าไหลหลากท่วมในพืน้ที ่14 อําเภอ 112 ตําบล 1,040 หมู่บ้าน ได้แก่ อําเภอปากช่อง 8 ตําบล อําเภอโชคชัย 10 ตําบล 
อําเภอปักธงชยั 11 ตําบล อําเภอเมืองนครราชสีมา 11 ตําบล  อําเภอสูงเนนิ 11 ตําบล อําเภอด่านขุนทด 16 ตําบล อําเภอสคีิ้ว 
8 ตําบลอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 5 ตําบล อําเภอเสิงสาง 6 ตําบล อําเภอพระทองคาํ 5 ตําบล อําเภอขามทะเลสอ 4 ตําบล อําเภอ
เทพารักษ์ 5 ตําบล อําเภอโนนทัย 10 ตําบล และอําเภอคง 2 ตําบล 
     -  ในตัวเมอืงนครราชสีมา เกิดนํ้าท่วมในพ้ืนที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่บ้านการ
เคหะแห่งชาติ และหมู่บ้านเคยีงเคหะ 
      -  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สั่งให้จัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัด
นครราชสมีา ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสมีา ณ หอ้งประชุมทา้วสุรนารี ช้ัน 1     ถนนมหาดไทย 
   การให้ความช่วยเหลือ 
    - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสมีา จัดส่งเรือท้องแบน 12 ลํา รถไฟฟ้าส่อง
สว่าง 1 คัน รถบรรทุกติดเครน 4 คัน รถผลิตนํ้าด่ืม 1 คนั รถขุดตักดิน 2 คัน รถบรรทุกขนาดใหญ ่6 คัน เครื่องสบูนํ้า           
4 เครื่อง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวันละ 40 นาย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้นแล้ว 
    - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น จัดส่งเรอืท้องแบน 10 ลํา เจ้าหน้าที่ 10 นาย 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้นแล้ว  
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    - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร จัดส่งเรือท้องแบน 8 ลํา รถบรรทุก 1 คัน            
รถเครน 1 คัน กําลังพล 6 นาย 
    - สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนคราชสีมา จัดกําลังพล 5 นาย  รถบรรทุก 2 คัน 
เข้าช่วยเหลือในเบ้ืองต้นและเร่งสํารวจความเสียหายเพ่ือให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป 
     5) จังหวัดปราจีนบุร ี ได้เกิดฝนตกหนักทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉบัพลนัในใน           
พ้ืนที่ 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอนาดี ตําบลบุพราหมณ ์(หมู่ที ่3,10) อําเภอกบินทร์บรุี บริเวณสวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี  และ
โรงแรมเอกระวี และ อําเภอกบินทรบ์ุรี ตําบลหนองกี่ (หมูท่ี ่4) ชุมชนตลาดเก่าเทศบาลตําบลกบินทร์บุรี (ความเสียหาย           
อยู่ระหว่างสํารวจ) 
     6) จังหวัดลพบุรี ได้เกิดฝนตกหนักทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลนัในพ้ืนที่ 11 อําเภอ 
75 ตําบล 356 หมู่บ้าน ได้แก่ อําเภอเมืองลพบุรี 9 ตําบล อําเภอโคกสําโรง 13 ตําบล  อําเภอชัยบาดาล 16 ตําบล อําเภอพัฒนา
นิคม 6 ตําบล อําเภอลําสนธิ 6 ตําบล  อําเภอท่าหลวง อําเภอหนองม่วง 1 ตําบล อําเภอสระโบสถ์ 5 ตําบล อําเภอโคกเจริญ 5 
ตําบล อําแภอบ้านหมี่ 7 ตําบล และอําเภอท่าวุ้ง 6 ตําบล 
    การให้ความชว่ยเหลือเบื้องต้น  
    - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี สนับสนุนเรือทอ้งแบน 8 ลํา เจ้าหน้าที่            
10 นาย รถผลตินํ้าด่ืม 1 คัน  
    - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท สนับสนุนเรือท้องแบน 10 ลํา เจ้าหน้าที่            
12 นาย  
    - มทบ.13 และ นศส. สนับสนุนเรือท้องแบน รถบรรทุก GMC พร้อมกําลังพล 500 นาย    
    - สภากาชาดไทย สนับสนุนเรือท้องแบน 4 ลํา รถผลิตนํ้าด่ืม 1 คัน  
    7) จังหวัดนครสวรรค์ ได้เกิดฝนตกหนักทาํให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลนัในพ้ืนที่อําเภอ
ท่าตะโก 3 ตําบล ได้แก่ ตําบลท่าตะโก ทํานบ และตําบลหัวถนน  ความเสียหายอยู่ระหว่างการสํารวจ 
    8) จังหวัดชัยภูมิ ได้เกิดฝนตกหนักทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลันในพ้ืนที่อําเภอ
บําเหน็จณรงค์ 3 ตําบล ได้แก่ ตําบลบ้านเพชร หัวทะเล และตําบลบ้านชวน ความเสียหายอยู่ระหว่างการสํารวจ 
     -  จังหวัดสระบุรี  ได้เกิดฝนตกหนักทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลันในพ้ืนที่ อําเภอ
มวกเหล็ก อําเภอเสาไห ้และ อําเภอเมือง ตําบลหนองปลาไหล  (ความเสียหายอยู่ระหว่างสํารวจ)  
     -  จังหวัดศรสีะเกษ   ได้เกิดฝนตกหนักทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากและน้ําได้ล้นสปิลเวย์อ่างเก็บนํ้า
ห้วยตาจู (บ้านตานวมหมู่ที่ 3) เข้าท่วมในพ้ืนที่ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ (ความเสียหายอยู่ระหว่างสํารวจ) 
     -  จังหวัดนครนายก  ได้เกิดฝนตกหนักทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลัน ในพ้ืนที่
อําเภอบ้านนา 2 ตําบลได้แก่ ตําบลป่าขะ และตําบลบ้านนา ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 500 ครัวเรือน 1,500 คน (ความ
เสียหายอยู่ระหว่างสํารวจ)      
                                  -  จังหวัดเพชรบูรณ ์ได้เกิดฝนตกหนักทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากและน้ําท่วม 
ฉับพลัน ในพ้ืนที่อําเภอวิเชียรบุรี 14 ตําบล ได้แก่ ตําบลโคกปรง ท่าโรง นํ้าร้อน บ่อรัง ยางสาว     ซบัสมบูรณ์ ซับน้อย                      
บึงกระจับ สามแยก สระประดู่ พุเตย พุขาม วังใหญ ่และตําบลนํ้าหยด     (ความเสียหายอยู่ระหว่างสํารวจ) 
     -  จังหวัดระยอง  ได้เกิดฝนตกหนักทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลัน ในพ้ืนที่อําเภอ
เมือง 4 ตําบล ได้แก่ ตําบลทับมา (หมูท่ี่ 2,3,4,6) ตะพง (หมู่ที่ 1,2,5,7,11,12,13,15,16) เนินพระ (หมู่ที่ 1-7) และตําบลเชิง
เนิน (หมู่ที ่2,3,4,7)    
     -  การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศปิดเสน้ทางรถไฟสายเหนือ (สถานีช่องแค-สถานีจันเสน 
สทล.ที่ 176/4-10)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สถานีโคกกรวด-สถานีกุดจิก สทล.ที่ 246/248)  
     2.2 การใหค้วามช่วยเหลอืของหน่วยงานต่าง ๆ  
       1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
            - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุร ีจัดส่งเรือท้องแบน จํานวน 15 ลํา            
รถผลิตนํ้าด่ืม 1 คัน ถุงยังชีพ จํานวน 1,000 ถุง เต๊นท์พักอาศัยช่ัวคราว จาํนวน 15 หลัง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพ้ืนทีจ่ังหวัด
ราชบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดลพบุร ี
      - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี สนับสนุนเรือท้องแบน 7 ลํา รถเครน 
1 คัน กําลังพล 5 นาย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดสระแก้ว 
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      - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรขีันธ์ สนับสนุนเรือท้องแบน จํานวน 5 
ลํา เครื่องสูบนํ้า 2 เครื่อง กําลังพล 10 นาย ถุงยังชีพ 500 ถุง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทีจ่ังหวัดเพชรบุรี 
      - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสมีา จัดส่งเรือท้องแบน 12 ลํา รถไฟฟ้า
ส่องสว่าง 1 คนั รถบรรทุกติดเครน 1 คัน เจ้าหน้าที่ 40 นาย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทีจ่ังหวัดนครราชสีมา 
      - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น จัดส่งเรือท้องแบน 15 ลํา เจ้าหน้าที่ 10 
นาย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทีจ่ังหวัดนครราชสีมา 
      - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร จัดส่งเรือท้องแบน 18 ลํา รถบรรทุก           
1 คัน รถเครน 1 คัน กําลังพล 6 นาย รถบรรทุกขวดนํ้าด่ืม 10,000 ขวด 1 คัน ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา 
      - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กําแพงเพชร จัดส่งชุดเผชิญสถานการณวิ์กฤต 
จํานวน 10 คน รถบรรทุกเล็ก จํานวน 2 คัน สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ ตําบลดงเสือเหลือง อําเภอโพธ์ิประทับช้าง 
จังหวัดพิจิตร   
      - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย สนับสนุนรถแบ็กโฮ จํานวน 1 คนั 
สนับสนุนสาํนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงรายในพ้ืนที่ตําบลวาวี รถบรรทุกนํ้า จํานวน 2 คนั สนับสนุนช่วยเหลอืผู้ประสบภัยที่
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
      - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี สนับสนุนเรือท้องแบน จํานวน 9 ลํา ถุง
ยังชีพ จํานวน 1,800 ถุง รถไฟฟ้าส่องสว่าง 1 คนั รถแบ็คโฮ 1 คัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จัดรถ
รถแบ็คโฮ 2 คนั เจ้าหน้าที่ 10 นาย    รถนํ้า 4 คัน รถผลตินํ้า 2 คัน รถบรรทุกเทท้าย 2 คัน เต๊นท์พักผู้ประสบภัย จํานวน 30 
หลัง    ยาสามญัประจําบ้าน 190 ราย และรักษาผู้ป่วย 53 ราย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ จังหวัดระยองและจังหวัดตราด และ
จัดส่งวิศวกรสํารวจอ่างเก็บนํ้าที่สันเขือ่นทรุด ที่ตําบลเขาสก อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยส่งรถขุดเพ่ือระบายนํ้าออก 
      2) กรมชลประทาน 
        ได้เตรียมความพร้อมเครื่องสบูนํ้า จํานวน 1,200 เครื่อง เพ่ือช่วยเหลอืเกษตรกรตามจังหวัดต่าง ๆ                     
ซึ่งปัจจุบันได้ให้การสนับสนุนเครื่องสูบนํ้าเคล่ือนที่ 924 เครือ่ง ในพ้ืนที ่58 จังหวัด  
     3) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก 
        - ศบภ.ทบ.21 จัดกําลังพล 17 นาย เครือ่งสูบนํ้าขนาด 8 น้ิว สะพานเหล็ก  เข้าช่วยที่จังหวัด
นครราชสีมา 
      -จทบ.บ.ร. ร่วมกับ ฉก.ทพ.26 จัดกําลังพล จํานวน 30 นาย รถบรรทุก 3 คัน เข้าช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
      - พัน สท.กส.ทบ.จัดกําลังพล จํานวน 40 นาย รถบรรทกุ 4 คัน ช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของ ที่
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
      - จทบ.น.น. จัดกําลังพล 24 นาย รยบ. 1 คัน และเรือพระราชทาน 1 ลํา เข้าให้การช่วยเหลือใน
การขนย้ายสิ่งของ และรับ-สง่ประชาชน ที่หมู่บ้านแสงดาว หมู่บ้านท่าลอ้      ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง และหมู่บ้านภูมินทร์-ท่าลี่ ต.
ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 
      - กองทัพภาคที่ 2 จัดกําลังพล และรถแบ็กโฮ จํานวน 10 คัน ให้การช่วยเหลือราษฎรสร้างแนว
คันกันนํ้า ในพ้ืนที่ตําบลหนองบัวศาลา (หมู่ที2่,8,10) อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา พรอ้มทั้งเร่งสูบนํ้าออกจากพ้ืนที่อย่าง
ต่อเน่ือง 
      - พล.พัฒนา 1 จัดกําลังพล จาํนวน 62 นาย รยบ.ขนาดใหญ่ จํานวน  1 คัน รยบ.จํานวน 10 
คัน เทท้าย จํานวน 1 คัน รถโกยตัก จํานวน 1 คัน รยบ.ขนาดเล็ก (ปิคอัพ) จํานวน 2 คันและเรือทอ้งแบน จํานวน 5 ลํา เข้าให้
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการสัญจรไปมา ในพ้ืนที่ ตําบลบ่อกระดาน อําเภอปากท่อ,ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง และ
ตําบลรางบัว ตําบลจอมบึง ตําบลเบิกไพร และตําบลด่านทบัตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
      - ร.9 พัน 3 จดักําลังพล ร่วมกับ อบต.หนองไผ่ เข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทก
ภัย บริเวณบ้านหินแด้น และแจกข้าวกล่อง นํ้าด่ืม ในพ้ืนที ่ตําบลหนองไผ่ อําเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี และจัดชุด
เสนารักษ์ เข้าไปให้บริการทางการแพทย์ ในพ้ืนที่ บ้านท่าแย้ ตําบลด่านมะขามเต้ีย อําเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุร ี
      - ป.พัน.9 จัดกําลังพล 2 นาย รยบ. 1 ¼ ตัน จํานวน 2 คนั รยบ.ขนาดกลาง (ไดน่า) จาํนวน 1 
คัน และเรือทอ้งแบน จํานวน 1 ลํา เข้าให้การช่วยเหลือผู้อพยพประสบอุทกภัยจากนํ้าป่าไหลหลากเข้าท่วมที่อยู่อาศัย และ
เส้นทางสัญจรไปมา บริเวณ บ้านหนองหมู หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง หมู่ที่ 12 บ้านวังเงิน หมู่ที่ 14 และบา้นไร่พัฒนา หมู่ที่ 17 ตําบล
หลุมรัง อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
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      - พล.1 รอ. โดย ร.11 พัน.3 รอ. จัดกําลังพล จํานวน 15 นาย รถยนต์ปกติขนาดเล็ก จํานวน 1 
คัน รยบ.1 ¼ ตัน จํานวน 2 คัน เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยการจัดแนวกระสอบทรายก้ันทาง นํ้าไหล สนับสนุน
ยานพาหนะบรรทุกถุงยังชีพ และสูบนํ้าออก      ในพ้ืนที่ ตําบลบางเค็ม อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
      - พล.ร.2 รอ. (ร.2 รอ.) จัดกําลังพล จํานวน 23 นาย รยบ.1 1/4 ตัน จํานวน 2 คัน ออกเตรียม
ความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพ้ืนที่ ตําบลโพธ์ิงาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
      - ร.12 รอ.(ร.12 พัน.1 รอ.) จดักําลังพล จํานวน 19 นาย เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในการขนย้ายสิ่งของในเขตพ้ืนที่ เทศบาล อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
      - ร.12 รอ.(ร.12 พัน.3 รอ.) จดักําลังพล จํานวน 20 นาย เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบ               
อุทกภัยในการขนย้ายสิ่งของในเขตพ้ืนที่ บ้านใหม่ไทรทอง เทศบาลเมืองอําเภออรัญประเทศ และตลาดโรงเกลือ จังหวัด
สระแก้ว 
      - พล.พัฒนา 2 (ช.2) จัดกําลงัพลและยุทโธปกรณ์ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบ  อุทกภัยในพ้ืนที่ 
ตําบลปรุใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
      - พล.ร.3 (ช.พัน.3) จัดกําลังพลและยุทโธปกรณ์ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อําเภอเมือง 
และอําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
      - ศบก.มทบ.21 จัด รยบ.ขนาดใหญ่ จํานวน 2 คัน และเรือท้องแบน   2 ลํา สนับสนุน                 
รพ.หัวทะเล อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
   4) สิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย 
    (1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้พระราชทาน  ถุง
ยังชีพ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงโปรดให้ผูแ้ทนพระองค์ฯ เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสโุขทัย เพชรบรูณ์ แพร่ พะเยา น่าน ชัยนาท อ่างทอง 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เพชรบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบรุี รวมจํานวน 61,350 ครอบครัว  
      (2) สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้นําชุด  ธารนํ้าใจพระราชทาน 
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดลาํปาง แพร่ นครสวรรค์ เชียงราย อุตรดิตถ์ พิจิตร นครนายก เพชรบรูณ์ อุดรธานี 
หนองคาย นนทบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา เพชรบรุี ราชบรุี ชัยนาท กาญจนบุรี สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบรุี 
รวมจํานวน 22,330 ชุด นํ้าด่ืม 201,640 ขวด และจังหวัดสมุทรสาคร ดังน้ี  
    - เมื่อวันศุกร์ที ่15 ตุลาคม 2553 พลโท นายแพทย์อํานาจ บาลี ผู้อํานวยการสํานักบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับ นางผ่องเพ็ญ แสงจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และ
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นําชุดธารนํ้าใจฯ พระราชทาน มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่อําเภอกระทุ่มแบน 
จํานวน 1,000 ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนศรีบุญยานุสสรณ์ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
     (3) กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์
ฯ เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดลาํปาง แพร่ แม่ฮอ่งสอน นา่น สกลนคร 
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เพชรบุรี และจังหวัดสุพรรณบรุี รวมจํานวน 9,050 ชุด       
    (4) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (นายกกิตติมศักด์ิตลอดชีพ)  และ               
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ประธานมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง   (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ทรงโปรดให้ผูแ้ทน 
พระองค์ฯ เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดเชยีงราย แพร ่ลาํพูน อุตรดิตถ์ ปทุมธาน ี
ชัยภูมิ กาญจนบุร ีและจังหวัดสุพรรณบุรรีวมจํานวน 14,107 ถุง และอาหารกล่อง จํานวน 3,500 กล่อง  
  3. การตรวจเยี่ยมประชาชนและติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2553 
   3.1 นายกรฐัมนตรี (นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ) พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมราษฎร และตรวจ
สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
   3.2   รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล)  พรอ้มคณะ เดินทางไปตรวจเย่ียมราษฎรและมอบ
ถุงยังชีพ ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ที่หอประชุมที่ว่าการอําเภอปากช่อง จํานวน 1,000 ถุง และทีโ่รงเรียนบ้านโนนกุ่ม อําเภอ
สีคิ้ว จํานวน 1,000 ถุง 
   3.3 รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์  พลบุตร) พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเย่ียม
ราษฎรและมอบถุงยังชีพ ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ทีอํ่าเภอเมืองนครราชสีมา จํานวน 300 ชุด และที่อําเภอปักธงชัย จํานวน 
300 ชุด 
 4. การคาดหมายลักษณะอากาศระหว่างวันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2553 
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                         4.1 กรมอุตุนิยมวิทยา  คาดหมายลักษณะอากาศว่า ในวันที่ 18 ตุลาคม 2553 หย่อมความกดอากาศตํ่า
กําลังแรงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุก
หนาแน่น และมีฝนตกหนักหลายพ้ืนที่ จากน้ันในช่วงวันที่ 19-23 ตุลาคม 2553 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่
ลงมาปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้บริเวณดังกล่าวอากาศจะเย็นลง สําหรับบริเวณภาคกลางตอนล่าง 
ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยังคงมีฝนหนาแน่นต่อเน่ืองไปอีก ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกําลังแรงใน
ระยะน้ี ขอให้ประชาชนบริเวณในพ้ืนที่เสี่ยงภัยบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและที่ราบลุม่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทําให้สภาวะน้ําท่วม
ฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าล้นตลิ่งได้ สําหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ตลอดช่วง  
 อน่ึง ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2553  พายุไต้ฝุ่น “เมกิ” จะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ และ
ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนต่อไป  
   4.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งเตือนเก่ียวกับสภาวะอากาศให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต และจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อันเกิดจากสภาวะฝนตกหนัก อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันนํ้าป่าไหลหลาก นํ้าล้นตลิ่ง  
และดินถล่มสรา้งความเสียหายให้แก่ชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรของประชาชน และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ืองตลอด 24 ช่ัวโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพ่ือสามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น 
 
36. เรื่อง  การรับเรื่องร้องทกุข์น้ําท่วมทางข้อความ (SMS) ผ่านโทรศัพท์หมายเลข 4567891 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบข้อมูลการรับเรื่องร้องทุกข์นํ้าท่วมทางข้อความ (SMS) ผ่านโทรศัพท์หมายเลข 
4567891 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ทก.) ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2553 เพ่ือให้ประชาชนที่
ประสบภัยพิบัตินํ้าท่วมในหลายพ้ืนที่ได้แจ้งข้อมูลความเดือดร้อน   โดย ทก. จะรวบรวมให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการให้
ความช่วยเหลือต่อไป 
 
แต่งต้ัง 
 
37. เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายพิเชฐ  อังศุวัชรากร ผู้อํานวยการ              
โรงพยาบาล (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงาน               
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 26 สงิหาคม 2552 ซึ่งเป็น วันที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ ์ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
   
  2.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝา่ยข้าราชการประจํา 
ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)(สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรเีสนอแต่งต้ัง นายหิรัญ  พรหมมา ผู้เช่ียวชาญด้านการ
ประสานการบริหารราชการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีให้ดํารงตําแหน่ง ที่
ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม  2553 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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  3.  การแต่งต้ังกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ           
สาธารณสขุ  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นางรุจิรางค์  แอกทอง                  
ผู้เช่ียวชาญสาขาการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคดัเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข แทนนางสาวบุญเทียน  เสมอชีพ ที่ลาออก  ตามมาตรา 48 วรรคหน่ึง (9) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ 19 ตุลาคม  2553 เป็นต้นไป  
 
  4.  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)  
เพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง
ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
(กรอ.) เพ่ิมเติม   
 
  5.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวง             
วัฒนธรรม ใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 6 ราย ดังน้ี  
   1. นางสาวจันทร์สุดา  รักษพ์ลเมือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
   2. นายกฤษศญพงษ์  ศิร ิรองอธิบดีกรมการศาสนา ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน          
ปลัดกระทรวง  
  3. นายเขมชาติ  เทพไชย รองอธิบดีกรมศิลปากร ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน         
ปลัดกระทรวง  
   4. นายชาย  นครชัย รองผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   5. นายสหวัฒน์  แน่นหนา รองอธิบดีกรมศิลปากร ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน           
ปลัดกระทรวง  
   6. นางสาวนันทิยา  สว่างวุฒิธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป  
 
  6.  การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ัง นายคุรุจิต  นาครทรรพ อธิบดี (นักบริหาร             
ระดับสูง) กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป  
 
  7.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง นายสรจักร  เกษมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวนริศรา  ชวาลตันพิพัทธ์) ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ 19 ตุลาคม  2553 เป็นต้นไป  
 
  8.  การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ในการแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร           
ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย   
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 31 สงิหาคม 2553 แล้วมีมติอนุมติัดังน้ี  
  1. ให้นายมงคล  สุระสัจจะ ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ตามเดิม  
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   2. แต่งต้ัง นายวิเชียร  ชวลิต ให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงมหาดไทย  
   ต้ังแต่วันที่ 19 ตุลาคม  2553  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  9.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 14 ราย 
ดังน้ี  
  1. นายปิยวัชร  นิยมฤกษ์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนางชลชินีพันธ์ุ  ชีรานนท์ ที่เกษียณอายุราชการ   
   2. นายพิษณุ  จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนายปิยวัชร  นิยมฤกษ์  
  3. นายอนุสนธ์ิ  ชินวรรโณ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมองค์การระหว่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง                  
เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม                  
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนายพิษณุ  จันทร์วิทัน 
   4. นายวิชาวัฒน์  อิศรภักดี อัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับต้น) คณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจํา
สํานักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นัก
บริหาร ระดับสูง) กรมองค์การระหว่างประเทศ สืบแทนนายอนุสนธ์ิ  ชินวรรโณ  
  5. นางกฤษณา  จันทรประภา อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ สืบแทนนายชัยสิริ  อนะมาน ที่เกษียณอายุราชการ  
  6. นางสาววิมล  คิดชอบ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมสารนิเทศ ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 
ระดับสูง) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สืบแทนนางกฤษณา  จันทรประภา  
  7. นายธานี  ทองภักดี รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น)  กรมสารนิเทศ ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 
ระดับสูง) กรมสารนิเทศ สืบแทนนางสาววิมล  คิดชอบ   
  8. นายกฤต  ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี            
สาธารณรัฐอินเดีย สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง)  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี สืบแทนนายกาญจน์  ชีรานนท์ ที่เกษียณอายุราชการ  
   9. นายสุวัฒน์  จิราพันธ์ุ เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา  
รัฐกาตาร์ สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซโิก สหรฐัเม็กซโิก สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนางจารุวรรณ  เทียมทัด 
ที่เกษียณอายุราชการ  
  10. นายอุดมผล  นินนาท เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา  
สาธารณรัฐเปรู สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา แคนาดา สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนายอดิศักด์ิ  ภาณุพงศ์ ที่
เกษียณอายุราชการ  
  11. นายภาสกร  ศิริยะพันธ์ุ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมเอเชียตะวันออก ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นัก
บริหาร ระดับสูง) กรมเอเชียตะวันออก สืบแทนนายกิตติพงษ์ ณ ระนอง  
  12. นายสุรไกร   เหล็กกล้า กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานกงสุลใหญ ่ณ เมืองซีอาน                 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง (นักบริหาร
การทูต ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนางเพ็ญโฉม  อินเจริญศักด์ิ ที่เกษียณอายุราชการ  
   13. นายเรืองเดช  มหาศรานนท์ อัครราชทตู (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานเอกอัครราชทูต                      
ณ กรุงออตตาวา แคนาดา สาํนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง(นักบริหาร
การทูต ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนางรัชฎา  ถาวรเวช ที่เกษียณอายุราชการ  
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  14. นายรัชนันท์  ธนานันท์ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมองค์การระหว่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง (นักบริหารการทูต ระดับสูง) ตําแหน่งที่ว่าง   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  10.  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังน้ี นายพรชัย  รุจิประภา เป็นประธานกรรมการ  กรรมการประกอบด้วย     
นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ นายเกษมสันต์  จณิณวาโส นายเทวัญ  วิชิตะกุล นายแล  ดิลกวิทยารัตน์ 
นายคุรุจิต  นาครทรรพ นายวิทวัส  ศรีวิหค นายตระกูล  วินิจนัยภาค ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 ตุลาคม  2553 เป็นต้นไป ยกเว้น 
นายตระกูล  วินิจนัยภาค ใหม้ีผลต้ังแต่วันทีค่ณะกรรมการอัยการให้ความเห็นชอบ  
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