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1. เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางของท่ีดนิท่ีใช้อยู่ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีประจ าปี พ .ศ. 
2521 ถงึ พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางของท่ีดนิท่ีใช้อยูใ่นการประเมินภาษี
บ ารุงท้องท่ีประจ าปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ  และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
   ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงมหาดไทยเสนอวา่  เพ่ือให้การจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับปี พ .ศ. 2553 ซึง่จะต้องเร่ิม
ด าเนินการตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นไปตามมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตักิ าหนดราคาปานกลางของท่ีดนิส าหรับ
การประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. 2529 ท่ีก าหนดให้น าราคาปานกลางของท่ีดนิท่ีใช้อยูใ่นการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ี 
ประจ าปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ซึง่ใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับปี พ.ศ. 2529 มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุง
ท้องท่ีส าหรับปี พ.ศ. 2530 และปีตอ่ ๆ ไปตามท่ีจะได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนด  จงึสมควรให้น าราคาปานกลางของท่ีดนิท่ี
ใช้อยูใ่นการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ี ประจ าปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ซึง่ใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับปี พ.ศ. 
2552 มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับปี พ.ศ. 2553 ด้วย  ซึง่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัในฐานะผู้ ร่วม
รักษาการตามพระราชบญัญตัภิาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 ได้เห็นชอบในหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาแล้ว   
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. พระราชกฤษฎีกานีใ้ห้ใช้บงัคับตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป (ร่างมาตรา 2)  
   2. ให้น าราคาปานกลางของท่ีดนิท่ีใช้อยูใ่นการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีประจ าปี พ .ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 
ซึง่ใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับปี พ.ศ. 2552 มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับปี พ.ศ. 2553 (ร่าง
มาตรา 3)  
 
 
2.   เร่ือง การจัดงานเทดิพระเกียรตสิมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ในปี พ .ศ. 2555 
เน่ืองในโอกาสที่ครบ 150 ปี วันประสูต ิและครบ 50 ปี ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 
สหประชาชาต ิ(UNESCO) ถวายพระเกียรตใิห้เป็นบุคคลส าคัญของโลก 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ทัง้ 2 ข้อ ดงันี ้ 

1. ให้จดังานเทิดพระเกียรตสิมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ ในปี พ .ศ. 2555  
เน่ืองในโอกาสท่ีครบ 150 ปี วนัประสตู ิและครบ 50 ปี ท่ีองค์การศกึษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมสหประชาชาต ิ
(UNESCO) ถวายพระเกียรตใิห้เป็นบคุคลส าคญัของโลกในนามรัฐบาล และแตง่ตัง้คณะกรรมการอ านวยการจดังาน             
เทิดพระเกียรตสิมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ ในปี พ .ศ. 2555 เน่ืองในโอกาสท่ีครบ 150 ปี  
วนัประสตู ิและครบ 50 ปี ท่ีองค์การศกึษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมสหประชาชาต ิ(UNESCO) ถวายพระเกียรตใิห้เป็น
บคุคลส าคญัของโลก  

2. ให้ปรับเพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ในข้อ 1 จ านวน 3 ราย ดงันี ้1. ทา่นผู้หญิงบตุรี  วีรไวทยะ     
เป็นกรรมการ 2. พลตรี ม.ร.ว.ศภุวฒัย์  เกษมศรี เป็นกรรมการ และ 3. เลขานกุารมลูนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ         
กรมพระยาด ารงราชานภุาพ (พนัเอก ม.ล.กลุชาต ิดศิกลุ) เป็นกรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร  
 
 
 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงมหาดไทยรายงานวา่ 
  1.สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ   นอกจากจะเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย     
ท่ีรับผิดชอบงานด้านการปกครองท่ีได้ทรงวางรากฐานการปกครองไว้อยา่งมัน่คง ตลอดทัง้ทรงประพฤตปิฏิบตัพิระองค์เป็น
แบบอยา่งของนกัปกครองรุ่นหลงัแล้ว ยงัได้รับการยอมรับจากชาตติะวนัตกวา่ เป็นผู้ ท่ีรอบรู้หรือเป็นผู้ ท่ีสนใจ ทัง้ด้าน
ประวตัศิาสตร์ โบราณคดี ศลิปะ พระพทุธศาสนา หลักศาสนาเปรียบเทียบ วรรณคดี กฎหมายปกครอง ปรัชญา ดนตรี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรงนิพนธ์หนงัสือในเร่ืองเหลา่นีจ้ านวนมากกวา่ 200 เลม่ จงึถือได้วา่ทรงเป็นก าลงัส าคญัใน
การบริหารประเทศหลายด้าน และพระอจัฉริยภาพด้านตา่ง ๆ ก็ล้วนเป็นท่ีประจกัษ์แก่มหาชนทกุยคุทกุสมยั ดงัจะเห็นได้
จากการท่ี  UNESCO ได้ยกยอ่งพระองค์ให้เป็น “บคุคลส าคญัของโลก” คนแรกของประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2505 จงึเห็น



 3 

ควรท่ีรัฐบาลจะได้จดังานเทิดพระเกียรตเิพ่ือร าลกึถึงพระเกียรตคิณุ ผู้ทรงมีคณุปูการตอ่แผน่ดนิไทยเป็นอเนกอนนัต์ เผยแพร่           
พระอจัฉริยภาพ พระกรณียกิจ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้และศกึษาผลงานด้านตา่ง ๆ ตลอดจนงานพระนิพนธ์ของสมเดจ็  
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ  ซึง่คณะกรรมการมลูนิธิสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารง  
ราชานภุาพ  ได้เตรียมการยกร่างโครงการเผยแพร่พระเกียรตคิณุของสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารง 
ราชานภุาพในเบือ้งต้นแล้ว เชน่ โครงการจดัท าสารคดีวีดทิศัน์พระประวตัสิมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารง         
ราชานภุาพ  โครงการช าระพระนิพนธ์สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ   โครงการจดัท าดวงตรา
ไปรษณียากร โครงการจดัท าเหรียญกษาปณ์ท่ีระลกึและเหรียญท่ีระลกึ เป็นต้น  
  2. ในโอกาสท่ีปี พ.ศ. 2555 เป็นปีท่ีครบ 150 ปี วนัประสตูขิองสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารง
ราชานภุาพ  และครบ 50 ปี ท่ี UNESCO ได้ยกยอ่งให้เป็นบคุคลส าคญัของโลกคนแรกของประเทศไทย จงึเห็นควรจดังาน
เทิดพระเกียรตสิมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ  ครบ 150 ปี วนัประสตู ิและครบ 50 ปี ท่ี UNESCO 
ได้ยกยอ่งให้เป็นบคุคลส าคญัของโลก โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการอ านวยการจดังานฯ เป็นองค์กรรับผิดชอบ จ านวน 33 คน 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเป็น
รองประธานกรรมการ ปลดักระทรวงท่ีเก่ียวข้องหรือกระทรวงท่ีสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพเคย
ทรงงาน ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลงั กระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงยตุธิรรม กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวง
สาธารณสขุ กระทรวงอตุสาหกรรม ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผู้อ านวยการส านกังบประมาณ 
เลขาธิการ ก.พ. ผู้บญัชาการทหารบก ผู้บญัชาการต ารวจแหง่ชาต ิอยัการสงูสดุ เลขาธิการราชบณัฑิตยสถาน ผู้อ านวยการ
ส านกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาต ินายทองตอ่ กล้วยไม้ ณ อยธุยา นางสายไหม จบกลศกึ ม .ร.ว.ดศินดัดา ดศิกลุ  
พนัตรี ม.ร.ว.ด ารงเดช ดศิกลุ และพนัเอก ม.ล.กลุชาต ิดศิกลุ เป็นกรรมการ ปลดักระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าท่ีของ
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่ายเลขานกุาร มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดแนวทางการจดังานเทิดพระเกียรตฯิ และ
อ านาจหน้าท่ีอ่ืนอีก 3 ประการ โดยในการประชมุคณะกรรมการอ านวยการจดังานฯ ให้คณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการ
ท่ีจะจดัตัง้ขึน้สามารถเบกิเบีย้ประชมุให้แก่คณะกรรมการฯ และคณะอนกุรรมการไ ด้ตามมาตรา 6 (2) และมาตรา 7 (2) 
แหง่พระราชกฤษฎีกาเบีย้ประชมุกรรมการ พ.ศ. 2547 โดยได้ตรวจสอบองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
แล้วมีความสอดคล้องกบัรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

3. ตอ่มากระทรวงมหาดไทยได้ขอปรับเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการอ านวยการจดังานฯ (ข้อ 2) ให้มี 
บคุคลผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเป็นผู้ มีความรู้และเช่ียวชาญในด้านท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมีผู้ ท่ีทราบถึงพระประวตัขิองสมเดจ็พระเจ้า  
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ  เป็นอยา่งดีร่วมเป็นคณะกรรมการ จ านวน 3 ราย ดงันี ้1. ทา่นผู้หญิงบตุรี   
วีรไวทยะ เป็นกรรมการ 2. พลตรี ม.ร.ว.ศภุวฒัย์  เกษมศรี เป็นกรรมการ และ 3. เลขานกุารมลูนิธิสมเดจ็พระเจ้าบรม 
วงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ (พนัเอก ม.ล.กลุชาต ิดศิกลุ) เป็นกรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร (จากเดมิเป็นกรรมการ  
ขอปรับเป็นกรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร)  
 
3. เร่ือง ผลการด าเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 –  
30 กันยายน 2552)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการด าเนินงานการสร้างหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2552               
(1 ตลุาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ ประธานกรรมการหลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาตเิสนอ ซึง่มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้ 
  1. ความครอบคลมุในระบบหลกัประกนัสขุภาพ  
    1.1 ประชาชนคนไทยมีหลกัประกนัสขุภาพเพิ่มขึน้  ครอบคลมุประชาชนผู้ มีสิทธิจ านวน 62.36 
ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 99.47 ของประชากรทัง้ประเทศ (62.69 ล้านคน)  
   1.2 ประชากรลงทะเบียนสิทธิหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า จ านวน 47.56 ล้านคน  
   1.3 การใช้บริการทางการแพทย์เฉพาะผู้ มีสิทธิในระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า มีดงันี ้  
    1.3.1 การใช้บริการผู้ ป่วยนอก จ านวน 140.88 ล้านครัง้/39.02 ล้านคน  สว่นผู้ ป่วยในมี
จ านวน 5.20 ล้านคน/21.17 ล้านวนั   
     1.3.2  การแพทย์แผนไทยมีผู้ รับบริการทัง้สิน้ 306,755 คน/689,292 ครัง้  
    1.3.3 การใช้บริการตตยิภมูิเฉพาะด้านโรคหวัใจและหลอดเลือด ตัง้แตปี่ 2549 – 2551 
สว่นใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้  พบวา่มีผู้ใช้บริการท าหตัถการท่ีส าคญั ได้แก่ การผา่ตดัหวัใจแบบเปิด จ านวนสงูสดุ รองลงมา
เป็นการฉีดสี การใสส่ายสวนหวัใจและการใสบ่อลลนู  
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    1.3.4 ผู้ตดิเชือ้เอชไอวีและผู้ ป่วยเอดส์มีผู้ รับบริการ VCT สะสม (คลินิกให้ค าปรึกษาและ
ตรวจเลือด) จ านวน 335,362 ราย  
    1.3.5 การฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพิการมีผู้พิการในระบบหลกัประกนัสขุภาพทัง้สิน้ 567,703 ราย  
    1.3.6 การสร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัโรคมีการให้บริการวคัซีนไข้หวดัใหญ่ในกลุม่             
โรคเรือ้รัง จ านวน 1,355,180 ราย  
    1.3.7 การใช้บริการผู้ ป่วยโรคเฉพาะ โรคเลือดออกง่าย มีผู้ รับบริการมากท่ีสดุ คดิเป็น           
ร้อยละ 449.03  
  2. การควบคมุคณุภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสขุ หนว่ยบริการท่ีได้รับการรับรองคณุภาพตาม 
มาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) ในขัน้ท่ี 1 ขัน้ท่ี 2 และขัน้รับรองคณุภาพ HA มีจ านวนรวม 963 แหง่ คดิเป็น                     
ร้อยละ 97.27 จากโรงพยาบาลทัง้หมด 990 แหง่ มีเร่ืองร้องเรียนท่ีผา่นชอ่งทางโทรศพัท์สายดว่น สปสช . 1330 ณ เดือน
มิถนุายน 2552 จ านวน 105 เร่ือง  สว่นผลการส ารวจความพงึพอใจตอ่ระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าของประชาชนและ
บคุลากรในหนว่ยบริการ พบวา่ ประชาชนมีความพงึพอใจร้อยละ 89.32 สว่นผู้ให้บริการมีความพงึพอใจร้อยละ 60.30  
  3. การคุ้มครองสิทธิ การให้บริการประชาชนเพ่ือชว่ยเหลือผู้ มีสิทธิและผู้ให้บริการในระบบหลกัประกนั            
สขุภาพถ้วนหน้า  มีการให้บริการทัง้สิน้ 783,487 เร่ือง  สว่นใหญ่เป็นเร่ืองสอบถามข้อมลู จ านวน 769,082 เร่ือง (ร้อยละ 
98.16) สว่นเร่ืองร้องเรียนท่ีได้รับการตอบสนองภายใน 30 วนัท าการ  คดิเป็นร้อยละ 95.04 และเร่ืองร้องทกุข์ด าเนินการแล้ว
เสร็จ คดิเป็นร้อยละ 97.66 ด้านการชดเชยความเสียหายกรณีผู้ รับบริการได้รับความเสียหายจากการใช้บริการสาธารณสขุในระบบ
หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า มีผู้ ได้รับความเสียหายได้รับการชดเชย จ านวน 660 ราย เป็นเงิน 73.22 ล้านบาท   
   4. การสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของภาคี  มีศนูย์ประสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชน 102 ศนูย์ ใน 76 
จงัหวดั  เครือขา่ยผู้ตดิเชือ้เอชไอวี 337 กลุม่ เครือขา่ยผู้ ป่วยโรคไตวายเรือ้รัง (ชมรมเพื่อนโรคไต) 26 ชมรม เครือขา่ยศนูย์ 
สง่เสริมมิตรภาพบ าบดั ฯลฯ  
  5. การบริหารกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิได้เบกิจา่ยงบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตใิน
ภาพรวมทัง้สิน้ 71,785.70 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 89.07  
  6. โครงการพฒันาระบบหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า ได้พฒันาโครงการท่ีเอือ้ประโยชน์แก่ประชาชนใน
การเข้าใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว ใกล้บ้าน ได้แก่ โครงการใช้บตัรประจ าตวัประชาชนแทนบตัรประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 
การเข้ารับการบริการโดยไมจ่ ากดัหนว่ยบริการปฐมภมูิภายในจงัหวดั เป็นต้น   
  7. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไข ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ความส าเร็จของการด าเนินงานหลกัประกนั
สขุภาพถ้วนหน้า ได้แก่ สถานะของการเบกิจา่ยเงินกองทนุไมเ่ป็นปัจจบุนั การโอนเงินงบประมาณกองทนุในแตล่ะงวดลา่ช้า            
การด าเนินการกองทนุต าบลมีแนวทางปฏิบตัท่ีิไมช่ดัเจน  การจดัท าสญัญากบัหน่วยบริการไมเ่ป็นไปในมาตรฐานเดียวกนั เป็นต้น  
  
4.  เร่ือง สรุปผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2552 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2552  ตามท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เสนอ  
   สาระส าคัญของเร่ือง 
   ส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิได้ท าการส ารวจภาวะการท างานของประชากร   เป็นประจ าทกุเดือน  โดย
สอบถามประชากรท่ีมีอาย ุ15 ปีขึน้ไป ด้วยวิธีการสุม่ตวัอยา่ง ทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ  มีครัวเรือนตกเป็นตวัอยา่ง 26,520 
ครัวเรือนตอ่เดือน  ส าหรับในไตรมาสท่ี 3  พ.ศ. 2552 ในภาพรวมสถานการณ์แรงงาน อตัราการวา่งงานเทา่เดมิ คือ ร้อยละ 
1.2 เม่ือเปรียบเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปี 2551  หากเปรียบเทียบกบัชว่งไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2552 อตัราการวา่งงาน
ลดลงร้อยละ 0.5  (จาก 1.7 เป็นร้อยละ 1.2) ส าหรับสาระส าคญัการส ารวจ สรุปได้ดงันี ้ 
   1. ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน  
   ผู้ ท่ีอยูใ่นก าลงัแรงงาน มีจ านวนทัง้สิน้  38.88 ล้านคน  ประกอบด้วย ผู้ มีงานท า 38.37 ล้านคน ผู้วา่งงาน 
456,000 คน และผู้ ท่ีรอฤดกูาล 50,000  คน  ทัง้นี ้ผู้ ท่ีอยูใ่นก าลงัแรงงานมีจ านวนเพิ่มขึน้จากชว่งเวลาเดียวกนักบัปี 2551 
จ านวน 540,000 คน (จาก 38.34 ล้านคน เป็น 38.88 ล้านคน ) หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 
   2. ผู้มีงานท า 
    2.1 ผู้ มีงานท า 38.37 ล้านคน เพิ่มจากชว่งเดียวกนัของปี 2551 จ านวน 530,000 คน (จาก 37.84 
ล้านคน  เป็น 38.37 ล้านคน) หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 ซึง่มีผู้ท างานเพิ่มขึน้และลดลงในสาขาตา่ง ๆ  ได้ดงันี ้ 

(1) มีผู้ท างานเพิ่มขึน้ นอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึน้  670,000  คน  (จาก 21.77 ล้าน 
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คน เป็น 22.44 ล้านคน) โดยเป็นการเพิ่มในสาขาการขายสง่  ขายปลีกฯ มากท่ีสดุ  240,000 คน (จาก 5.63 ล้านคน เป็น 
5.87 ล้านคน)   สาขาโรงแรมและภตัตาคาร เพิ่มขึน้  210,000 คน  (จาก 2.35 ล้านคน เป็น 2.56 ล้านคน) สาขาการผลิต 
เพิ่มขึน้ 70,000 คน (จาก 5.23 ล้านคน เป็น 5.30 ล้านคน)   สาขาการบริหารราชการและป้องกนัประเทศ  เพิ่มขึน้ 70,000 
คน (จาก 1.30 ล้านคนเป็น 1.37 ล้านคน) สาขาก่อสร้าง เพิ่มขึน้ 30,000 คน (จาก 2.01 ล้านคน เป็น 2.04   ล้านคน) สาขา
การขนสง่ฯ เพิ่มขึน้ 20,000 คน (จาก 1.09 ล้านคน เป็น 1.11 ล้านคน) ตามล าดบั  
    (2) ผู้ท างานลดลง เป็นการลดลงในสาขาเกษตรกรรมมากท่ีสดุ 140,000 คน (จาก 16.07 
ล้านคน เป็น 15.93 ล้านคน) รองลงมากระจายอยูใ่นสาขาอ่ืน ๆ ได้แก่ สาขากิจกรรมด้านการบริการชมุชนฯ 33,000 คน 
(จาก 819,000 คน เป็น 786,000 คน) สาขาการเป็นตวักลางทางการเงินลดลง 24,000 คน (จาก 396,000 คน เป็น 
372,000 คน) สาขาองค์การระหวา่งประเทศฯ ลดลง 16,000 คน (จาก 40,000 คน เป็น 24,000 คน) สาขางานด้าน 
สขุภาพฯ ลดลง 5,600 คน (จาก 720,000 คน เป็น 715,000 คน)   
   2.2 ส าหรับผู้ท างานได้ไมเ่ตม็เวลา (ท างานน้อยกวา่ 35 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์) มีจ านวน 5.97 ล้านคน 
หรือคดิเป็นร้อยละ 15.6 หากเปรียบเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปี 2551 เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.8 (จากร้อยละ 14.8 เป็นร้อยละ 
15.6) ส าหรับผู้ท างานได้เต็มเวลา (ท างานตัง้แต ่35 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์) มีจ านวน 32.40 ล้านคน หรือ คดิเป็นร้อยละ 84.4 
หรือลดลงร้อยละ 0.8 (จากร้อยละ 85.2 เป็นร้อยละ 84.4)  
  3. ผู้ว่างงาน  
   3.1 ผู้วา่งงานทัว่ประเทศมีจ านวน 460,000 คน คดิเป็นอตัราการวา่งงานร้อยละ 1.2 ของก าลงั
แรงงานรวม (เพิ่มขึน้ 6,000 คน เม่ือเปรียบเทียบกบัชว่งเดียวกนักบัปี 2551) ประกอบด้วยผู้วา่งงาน ท่ีไมเ่คยท างานมาก่อน
จ านวน 160,000 คน  โดยอยูใ่นกลุม่เยาวชน (15-25 ปี) 120,000 คน  และกลุม่ของผู้อยูใ่นวยัท างาน (25 ปีขึน้ไป) 37,000 
คน  อีกสว่นหนึง่เป็นผู้วา่งงานท่ีเคยท างานมาก่อนจ านวน 300,000 คน  โดยเป็นผู้วา่งงานท่ีมาจากภาคการผลิต 140,000 
คน  ภาคการบริการและการค้า 130,000 คน  และภาคเกษตรกรรมรวม 35,000 คน   
   3.2 ผู้วา่งงาน เป็นผู้ มีการศกึษาอยูใ่นระดบัอดุมศกึษามากท่ีสดุจ านวน 148,000 คน  รองลงมา
เป็นระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 112,000 คน ประถมศกึษา 81,000 คน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 73,000 คน  และไมมี่
การศกึษาและต ่ากวา่ประถมศกึษา 42,000 คน  ตามล าดบั  
   3.3 ผู้วา่งงานสว่นใหญ่อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากท่ีสดุ 131,000 คน  ภาคกลาง 118,000 
คน ภาคเหนือ 86,000 คน ภาคใต้ 73,000 คน และกรุงเทพมหานคร 49,000 คน โดยภาคใต้มีอตัราการวา่งงานสงูสดุ  
ร้อยละ 1.4 ต ่าสดุเป็นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือร้อยละ 1.0  
 
5.  เร่ือง สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ “2553  ปีแห่งความปลอดภัย” 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงคมนาคมรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนอ านวยความสะดวก   
มัน่คง  และปลอดภยัฯ   ระหวา่งวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552  -  3 มกราคม 2553 ดงันี ้
             1. ด้านการให้บริการและอ านวยความสะดวก 
  1.1  บริษัท ขนสง่ จ ากดั และบริษัทรถร่วมบริการ จดัรถโดยสารสาธารณะบริการประชาชนตลอด
เทศกาลอยา่งเพียงพอ  โดยสามารถจดัรถบริการประชาชนได้เสร็จสิน้ก่อนเวลา 22.00 น.  ของทกุวนั  ไมมี่ผู้ โดยสารตกค้างทัง้ขา
ไปและขากลบัรวม 32,925  เท่ียว  ผู้ โดยสารจ านวน 1,207,261 คน 
 
  1.2  องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  จดัรถโดยสารสาธารณะบริการ รับ-สง่ ประชาชน                
ทัง้ขาเข้าและขาออก  ณ สถานีขนสง่และสถานีรถไฟในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทัง้สิน้ 36,967 เท่ียว  ผู้ โดยสาร
จ านวน2,846,190  คน 
 1.3  การรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.)  จดัเดนิขบวนรถปกตแิละขบวนรถพิเศษบริการประชาชนทัง้
ขาเข้าและขาออก  ณ สถานีรถไฟทกุแหง่ทัว่ประเทศ ผู้ โดยสารรวม 831,076 คน 
  1.4  การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (รฟม.)  จดัให้บริการและจดัขบวนรถเพิ่ม  และเพิ่ม
ความถ่ีในการให้บริการ  รวม 1,920 เท่ียว  ผู้ โดยสารรวม 619,018 คน 
  1.5  บริษัท การบนิไทย จ ากัด (มหาชน)  (บกท.) จดัเท่ียวบนิในประเทศให้บริการเดนิทางอยา่งเพียงพอ  โดย
การจดัเท่ียวบนิพิเศษ  และ/หรือ ปรับเปล่ียนแบบเคร่ืองบนิให้มีขนาดใหญ่ขึน้   รวมเท่ียวบนิ  567 เท่ียว  ผู้ โดยสารรวม 127,032 คน 
  1.6  บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  (ทอท.)  ให้บริการและอ านวยความสะดวกตอ่              
ผู้ โดยสารตลอดระยะเวลา 6 วนั  ระหวา่งวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552  ถึง  3 มกราคม 2553  รวมทัง้สิน้ 1,138,552 คน 
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  โดยสรุปหนว่ยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมให้บริการขนสง่สาธารณะแก่ประชาชนในการเดนิทางชว่ง
เทศกาลปีใหม ่2553  ระหวา่งวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552  - 3 มกราคม 2553  รวม 6 วนั จ านวน   รวมทัง้สิน้ 5,573,277 คน 
 1.7  กรมการขนสง่ทางบก (ขบ.)  ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษา จดักิจกรรม  “ตรวจรถ 
ก่อนใช้  ปลอดภยัแนน่อน”  ให้บริการประชาชน  ณ จดุให้บริการตามเส้นทาง  ซึง่มีรถเข้ารับบริการ จ านวน 150,000 คนั   
 1.8 ขบ. ให้บริการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะ จ านวน 19,496 คนั และตรวจความพร้อมพนกังานขบั
รถก่อนออกเดนิทาง  จ านวน 20,029 ราย 
 1.9 ศนูย์ปลอดภยัคมนาคม  ซึง่เป็นศนูย์ประสานงานหลกัของกระทรวงคมนาคม  ประสานงานกบั
สว่นราชการและองค์กรภาคเอกชน ในการปฏิบตังิานป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลปีใหม ่ 2553  ได้
ด าเนินการให้บริการข้อมลูด้านการขนสง่และจราจรผา่นสายดว่น 1356  มีสถิตกิารให้บริการ  ดงันี ้ บริการด้านข้อมลู 
จ านวน 58 ครัง้    ประสานชว่ยเหลือกรณีอบุตัเิหตทุางถนน จ านวน 79 ครัง้    ร้องเรียนร้องทกุข์ จ านวน 18 ครัง้    แจ้ง
ข้อมลูขา่วสารเพ่ือทราบ จ านวน 17 ครัง้    แจ้งอบุตัิเหต ุจ านวน 308 ครัง้   นอกจากนี ้ ยงัมีการให้ให้บริการผา่นศนูย์วิทยุ
ส่ือสาร  โดยรับแจ้งอบุตัเิหตุ จ านวน 408 ครัง้  ให้บริการข้อมลูจราจร  จ านวน 99 ครัง้  ให้บริการข้อมลูเส้นทาง จ านวน 121 
ครัง้ 
 1.10 ศนูย์จราจรขนสง่อจัฉริยะ  (ITS)  ส านกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร ได้ให้บริการ
ตรวจสอบสภาพจราจรก่อนเดนิทาง  โดยผา่นทางเวปไซด์  trafinfo.net  และผา่นระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ี   m.trafinfo.net  
ตลอด 24  ชัว่โมง  โดยมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึน้จากชว่งภาวะปรกต ิ จากจ านวนผู้ใช้บริการประมาณ  15,000  ราย  เพิ่มขึน้เป็น  
36,000  ราย 
  1.11 กรมทางหลวง (ทล.)  ได้ยกเว้นคา่ธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง
หมายเลข 7 และ 9  ตัง้แตเ่วลา 16.00 น. ของวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2552  ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 4 มกราคม 2553  และ
เปิดชอ่งช าระคา่ผา่นทางทกุชอ่งทาง   
  1.12  การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย (กทพ.) ให้บริการทางเช่ือมสายบางพลี- สขุสวสัดิก์บัทางพิเศษ
บรูพาวิถี  ให้สามารถเดนิทางเช่ือมตอ่ได้อยา่งสะดวก และยกเว้นการเก็บคา่ผา่นทาง  ตัง้แตเ่วลา 00.01 น. ของวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2552 จนถึง 24.00 น. ของวนัท่ี 3 มกราคม 2553  ซึง่มียอดรวมจ านวนรถท่ีใช้บริการประมาณ 253,895 คนั   
 2.    การด าเนินการด้านความม่ันคงและความปลอดภัย 
  2.1  การด าเนินการด้านความม่ันคง 
                                       กระทรวงคมนาคม ก าหนดให้ทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจดัเจ้าหน้าท่ีอยูเ่วรยามตรวจตรา  สงัเกต  
เฝ้าระวงัเหตหุรือสิ่งผิดปกตใินชว่งเทศกาลส าคญั โดยเพิ่มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัและเพิ่มความถ่ี และเข้มงวดใน
การออกตรวจพืน้ท่ีในความรับผิดชอบ  เข้มงวด เฝ้าระวงั จากกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)  สุม่ตรวจสมัภาระ  สิ่งของ 
รวมทัง้การประสานขอก าลงัเจ้าหน้าท่ีต ารวจและทหารเพ่ือดแูลรักษาสถานการณ์ในพืน้ท่ีความรับผิดชอบ  ซึง่ตลอด
ระยะเวลาชว่งเทศกาลไมมี่สิ่งผิดปกตใินพืน้ท่ีความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม  
  2.2  การด าเนินการด้านความปลอดภัย 
        ระบบการบริหารจดัการอบุตัเิหตดุ้านการขนสง่ (TRAMS)  ของกระทรวงคมนาคม  ได้รายงาน
ข้อมลูอบุตัเิหตทุางถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม  ได้แก่  กรมทางหลวง  (ทล.)  กรมทางหลวงชนบท  (ทช.)  
และการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย  (กทพ.)  เปรียบเทียบระหวา่งชว่งเทศกาลปีใหม ่ 2553  (29  ธนัวาคม  2552 – 3  
มกราคม  2553)  กบัเทศกาลปีใหม ่ 2552  (30  ธนัวาคม  2551 – 4  มกราคม  2552)  ระยะเวลา  6  วนั  ดงันี ้

1) จ านวนอุบัตเิหตุ  
                                                 ในชว่งเทศกาลปีใหม ่2553 เกิดอบุตัเิหต ุจ านวน 880 ครัง้ (ทางหลวง 795 ครัง้ ทางหลวง
ชนบท 74 ครัง้ และทางพิเศษ 11 ครัง้) โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัชว่งเทศกาลปีใหม ่2552 ซึง่เกิดอบุตัเิหต ุจ านวน 1,052 ครัง้ 
(ทางหลวง 924 ครัง้ ทางหลวงชนบท 115 ครัง้ และทางพิเศษ 13 ครัง้) พบว่าสถติกิารเกิดอุบัตเิหตุลดลง จ านวน 172 
ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 16.35 

2) จ านวนผู้เสียชีวิต 
                                                 ในชว่งเทศกาลปีใหม ่2553 มีผู้ เสียชีวิต จ านวน 196 ราย (ทางหลวง 182 ราย และทาง
หลวงชนบท 14 ราย) โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัชว่งเทศกาลปีใหม ่2552 ซึง่มีผู้ เสียชีวิต จ านวน 234 ราย (ทางหลวง 195 ราย 
และทางหลวงชนบท 39 ราย) พบว่าสถติผู้ิเสียชีวิตลดลง จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.24 
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3) จ านวนผู้บาดเจ็บ 
                                                 ในชว่งเทศกาลปีใหม ่2553 มีผู้บาดเจ็บ  จ านวน 1,097 ราย (ทางหลวง 996 ราย ทาง
หลวงชนบท 96 ราย ทางพิเศษ 5 ราย)โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัชว่งเทศกาลปีใหม ่2552 ซึง่มีผู้บาดเจ็บ จ านวน 1,332 ราย 
(ทางหลวง 1,185 ราย ทางหลวงชนบท 134 ราย บนทางพิเศษ 13 ราย) พบว่าสถติผู้ิบาดเจ็บลดลง จ านวน 235 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 17.64 

4) ลักษณะบริเวณสถานที่เกิดอุบัตเิหตุ  
                                                 ในชว่งเทศกาลปีใหม ่2553 เกิดอบุตัเิหตบุนทางตรง ร้อยละ 64.55 ทางโค้ง     ร้อยละ 
16.25 และทางแยก ร้อยละ 10.34 ซึง่มีแนวโน้มใกล้เคียงในชว่งเทศกาลปีใหม ่2552 ซึง่เกิดอบุตัเิหตบุนทางตรง ร้อยละ 
66.92 ทางโค้ง ร้อยละ 15.78 และทางแยก ร้อยละ 7.32  

5) สาเหตุของการเกิดอุบัตเิหตุ 
 

มูลเหตุ ปี 2552 
(ร้อยละ) 

ปี  2553 
(ร้อยละ) 

เพิ่ม / ลด 
(ร้อยละ) 

1. ขบัรถเร็วเกินก าหนด 
2. ขบัรถตดัหน้ากระชัน้ชิด 
3. เมาสรุา / ยาบ้า 
4. หลบัใน 

50.57 
11.31 
13.02 
2.85 

46.14 
13.30 
12.95 
5.23 

- 4.43 
- 1.99 
- 0.07 
+ 2.38 

 
โดยยานพาหนะท่ีเกิดเหตใุนชว่งเทศกาลปี  2553  เปรียบเทียบกบัปี  2552  มีสถิตสิงูสดุตามล าดบั  ดงันี ้
 

ประเภทยานพาหนะ ปี 2552 
(คัน) 

ปี  2553 
(คัน) 

เพิ่ม / ลด 
(คัน) 

1. รถจกัรยานยนต์ 
2. รถยนต์นัง่สว่นบคุคล /สาธารณะ 
3. รถปิคอพับรรทกุ  4  ล้อ 

646 
404 
433 

526 
306 
371 

- 22.81 
- 32.03 
- 16.71 

 
 3.    ผลสรุปจากการด าเนินการตามแผนฯ 
  จากสถิตสิาเหตกุารเกิดอบุตัเิหตใุนชว่งเทศกาลปีใหมใ่นข้อ  5)  จะพบวา่ข้อมลูทางสถิตดิงักลา่ว            
มีนยัส าคญั  ดงันี ้

1) สาเหตท่ีุเกิดอบุตัเิหตทุางถนนสว่นใหญ่จะเกิดจากพฤตกิรรมของผู้ใช้รถ ใช้ถนน  ซึง่ยงัคง  
ขาดวินยัจราจร  คดิเป็นร้อยละ  59.44  เชน่  การขบัรถเร็วเกินก าหนด  และการขบัรถตดัหน้ากระชัน้ชิด  สว่นการเมาสรุา / 
ยาบ้า  เป็นล าดบัรองลงมา  คดิเป็นร้อยละ  12.95  ท่ีเหลือเกิดจากสาเหตอ่ืุน ๆ 
 

2) ไมพ่บอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้กบัรถโดยสารสาธารณะ  ทัง้ของบริษัท ขนสง่ จ ากดั   
และรถร่วม  อนัเป็นผลจากการด าเนินการตามแผนปฏิบตักิารในการอ านวยความสะดวก  และความปลอดภยัใน ระบบ           
ขนสง่ของกระทรวงคมนาคม  ซึง่มีวตัถปุระสงค์จะลดจ านวนอบุตัเิหตแุละความสญูเสียจากการเดนิทางของประชาชน
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต้องไมมี่ผู้ โดยสารเสียชีวิตจากการเดนิทางในระบบขนสง่สาธารณะ  โดยแผนปฏิบตักิารฯ ดงักลา่วได้ให้
ความส าคญักบัการสร้างวินยัจราจร ปลกูฝังจิตส านกึ และเฝ้าระวงัพฤตกิรรมของผู้ขบัข่ี โดยเฉพาะผู้ขบัข่ีรถโดยสาร
สาธารณะ  ซึง่ได้จดัให้มีการอบรมพนกังานขบัรถให้ขบัข่ีอยา่งปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ือง  และจดัให้มีการตรวจสภาพ                     
รถโดยสารและพนกังานขบัรถก่อนออกให้บริการทัง้ท่ีสถานีและในระหวา่ง เส้นทาง 
 4.    แนวทางการด าเนินการต่อไป 
  จากข้อสรุปดงักลา่วข้างต้นเป็นผลจากความร่วมมือของทกุหนว่ยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม  
โดยประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ทกุภาคสว่น  ซึง่แม้วา่ในชว่งเทศกาลปีใหม ่ 2553  สถิตกิารเกิด
อบุตัเิหต ุ บาดเจ็บ  เสียชีวิต  ลดลงในระดบัหนึง่แล้วก็ตาม   กระทรวงคมนาคมจะได้เร่งรัดด าเนินการเตรียมความพร้อม  
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และแก้ไขปัญหาตอ่ไป  โดยจะน าข้อมลูของหนว่ยงานตา่ง ๆ    เชน่  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสขุ  และ
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ มาประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาอยา่งตอ่เน่ือง  ทัง้ ในชว่งภาวะปรกตแิละชว่งเทศกาล  โดย
จะมุง่เน้นในเร่ืองของการปลกูจิตส านกึด้านความปลอดภยั  และการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัให้เกิดขึน้ในสงัคม  
ควบคูไ่ปกบัการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานตา่ง ๆ  ให้พร้อมรองรับการเดนิทาง  ตลอดจนการเข้มงวด  กวดขนั ใน
เร่ืองการบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งจริงจงั  เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของยทุธศาสตร์  “คมนาคมปลอดภยั  สงัคมไทยเป็นสขุ”  
ตอ่ไป 

  อนึง่ หากพิจารณาชัว่โมงท างานตอ่วนัของผู้ มีงานท าในไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2552 พบวา่ ผู้ มีงานท าสว่นใหญ่
ท างานตัง้แต ่35 ชัว่โมงขึน้ไปตอ่สปัดาห์ ซึง่ถือได้วา่เป็นผู้ท างานเตม็ท่ีในเร่ืองชัว่โมงท างาน  มีจ านวน 32.40 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 84.4 ของผู้ มีงานท าทัง้สิน้ สว่นผู้ ท่ีท างานน้อยกวา่ 35 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์มีจ านวน 5.97 ล้านคน หรือ ร้อยละ 15.6  
หากน ามาเปรียบเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีท่ีแล้ว   จะเห็นวา่ผู้ ท่ีท างานตัง้แต่ 35 ชัว่โมงขึน้ไปตอ่สปัดาห์ลดลงร้อยละ 
0.8  ขณะท่ีผู้ มีงานท าท่ีท างานน้อยกวา่ 35 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์หรือเป็นผู้ท างานไมเ่ตม็เวลาเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.8  

  ส าหรับจ านวนผู้วา่งงานในไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2552  มีจ านวนทัง้สิน้ 4.56 แสนคน หรือคดิเป็นอตัราการ           
วา่งงาน  ร้อยละ 1.2 ของก าลงัแรงงานรวม ถ้าเปรียบเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนักบัปี 2551 ผู้วา่งงานเพิ่มขึน้ 6 พนัคน (จาก 
4.50 แสนคน เป็น 4.56 แสนคน) โดยเป็นผู้วา่งงานในกลุม่เยาวชน (อาย ุ15-24 ปี)  2.20 แสนคน หรือคดิเป็นอตัราการ        
วา่งงานร้อยละ 4.3 และอยูใ่นกลุม่ของผู้อยูใ่นวยัท างาน (อาย ุ25 ปีขึน้ไป)  2.36 แสนคน หรือร้อยละ 0.7 หากเปรียบเทียบ
กบัชว่งเวลาเดียวกบัปี 2551 พบวา่  ผู้วา่งงานในกลุม่เยาวชน (อาย ุ15 – 24 ปี) ลดลง 2.5 หม่ืนคน (จาก 2.45 แสนคน เป็น 
2.20 แสนคน) หรือลดลงร้อยละ 0.5 สว่นกลุม่วยัท างาน (อาย ุ25 ปีขึน้ไป) เพิ่มขึน้ 3.1 หม่ืนคน หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.1  

  เม่ือพิจารณาผู้วา่งงานตามลกัษณะของประสบการณ์จากการท างานในไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2552  จาก
จ านวนผู้วา่งงาน 4.56 แสนคน พบวา่  กลุม่แรก  เป็นผู้ ท่ีไมเ่คยท างานมาก่อน 1.55 แสนคน  โดยอยูใ่นวยัเยาวชน (15-24 
ปี) 1.18 แสนคน  และวยัท างาน (25 ปีขึน้ไป) 3.7 หม่ืนคน  อีกกลุม่หนึง่เป็นผู้วา่งงานท่ีเคยท างานมาก่อน 3.01 แสนคน  โดย
เป็นผู้วา่งงานจากการท างานครัง้สดุท้ายในภาคการผลิต 1.41 แสนคน ภาคการบริการและการค้า 1.25 แสนคน และจาก
ภาคเกษตรกรรมอีกประมาณ 3.5  หม่ืนคน 
   ส าหรับการวา่งงาน ตามระดบัการศกึษาท่ีส าเร็จในไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2552 พบวา่ ผู้ ท่ีจบการศกึษาใน
ระดบัอดุมศกึษาวา่งงานมากสดุจ านวน 1.48 แสนคน รองลงมาเป็นผู้ มีการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 1.12 แสน
คน ระดบัประถมศกึษา 8.1 หม่ืนคน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 7.3 หม่ืนคน  และผู้ไม่มีการศกึษา 
และต ่ากวา่ประถมศกึษา 4.2 หม่ืนคน ตามล าดบั 
  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบจ านวนผู้วา่งงานเป็นรายภาค กบัชว่งเวลาเดียวกนักบัปี 2551  ภาคเหนือ มีผู้วา่งงาน
เพิ่มขึน้มากท่ีสดุ 1.1 หม่ืนคน  รองลงมาคือภาคใต้เพิ่มขึน้ 8 พนัคน สว่นภาคกลาง  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และ
กรุงเทพมหานครลดลง 7 พนัคน  4 พนัคน  และ 2 พนัคน ตามล าดบั  หากพิจารณาเป็นอตัราการวา่งงาน   พบวา่  อตัราการ
วา่งงานทัว่ประเทศมีจ านวนเทา่เดมิคือ ร้อยละ 1.2โดยภาคเหนือและภาคใต้ มีอตัราการวา่งงานเพิ่มขึน้เทา่กนั คือร้อยละ 
0.1 กรุงเทพมหานครและภาคกลางมีอตัราการวา่งงานลดลงเทา่กนัคือ ร้อยละ 0.1 สว่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไม ่                
เปล่ียนแปลง 
 
  
   
  
    
   
   


