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1. เร่ือง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ .ศ. 2530 
และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยกองทุนส ารองเลีย้งชีพ          
รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัหิลกัการร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญตักิองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 (แก้ไขเพิ่มเตมิระยะเวลาให้นายจ้างและลกูจ้างน าเงินทนุส ารองเลีย้งชีพท่ีจดัสรรหรือส ารองหรือ
สะสมไว้มาจดทะเบียนเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ)  และร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วา่ด้วยกองทนุส ารองเลีย้งชีพ (ก าหนดให้เงินท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิตบิคุคลจา่ยสมทบเข้ากองทนุส ารอง  
เลีย้งชีพตามกฎหมายให้ถือเป็นรายจา่ยในการค านวณก าไรสทุธิและขาดทนุสทุธิได้ ) รวม 2 ฉบบั ตามท่ีกระทรวงการคลงั
เสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้   
  ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงการคลงัเสนอวา่ 
  1. กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบญัญตักิองทนุส ารองเลีย้งชีพ                
พ.ศ. 2530 ซึง่ได้ก าหนดวิธีการและขัน้ตอนในการโอนเงินทนุประเดมิดงักล่าวได้สิน้สดุระยะเวลาในการโอนเงินเข้ากองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ ตัง้แตว่นัท่ี 30 ธนัวาคม 2548  
  2. เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้นายจ้างน าเงินทนุส ารองเลีย้งชีพลกูจ้าง (เงินทนุประเดมิ) ท่ีนายจ้างจดัสรรหรือ
ส ารองไว้ หรือท่ีลกูจ้างได้สะสมไว้แยกตา่งหากจากเงินอ่ืน ๆ เพ่ือใช้จา่ยในกรณีท่ีลกูจ้างออกจากงาน ซึง่ได้จดัตัง้ขึน้ก่อน             
วนัท่ีพระราชบญัญตักิองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ใช้บงัคบั น าเงินดงักลา่วเข้าจดทะเบียนกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึง่ถือ
เป็นการระดมเงินออม อนัจะเป็นประโยชน์โดยรวมตอ่การลงทนุและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทัง้เพ่ือ
ประโยชน์ส าหรับลกูจ้างให้มีสิทธิได้รับเงินสมทบจากนายจ้างเป็นจ านวนท่ีแนน่อนตามกฎหมายเม่ือออกจากงานโดย         
มีก าหนดระยะเวลาการน าเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีกฎกระทรวงใช้บงัคบั 
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

1. กฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญตักิองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ .ศ. 2530  
(แก้ไขเพิ่มเตมิระยะเวลาให้นายจ้างและลกูจ้างน าเงินทนุส ารองเลีย้งชีพท่ีจดัสรรหรือส ารองหรือสะสมไว้มาจดทะเบียนเป็น
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ)   
   ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการน าเงินทนุส ารองเลีย้งชีพลกูจ้างท่ีนายจ้างได้จดัสรรหรือส ารองไว้ 
หรือท่ีลกูจ้างได้สะสมไว้แยกตา่งหากจากเงินอ่ืน ๆ เพ่ือใช้จา่ยในกรณีท่ีลกูจ้างออกจากงานซึง่ได้จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี
พระราชบญัญตักิองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ใช้บงัคบัเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพท่ีจดทะเบียนตามพระราชบญัญตัิ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ภายใน 1 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกฎกระทรวงฉบบันีใ้ช้บงัคบั ทัง้นี ้ให้น าเงินเข้ากองทนุทัง้หมด
ใน   ครัง้เดียวหรือภายในสิบครัง้ตามเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนดในข้อ 4 แหง่กฎกระทรวง (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 โดยแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีต้องน าเงินเข้ากองทนุอยา่งน้อยเทา่กบั
จ านวนเงินทนุส ารองเลีย้งชีพลกูจ้างทัง้หมดหารด้วยจ านวนปี  

2. ร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
(ก าหนดให้เงินท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิตบิคุคลจา่ยสมทบเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพตามกฎหมายให้ถือเป็นรายจา่ยใน 
การค านวณก าไรสทุธิและขาดทนุสทุธิได้) 
   ก าหนดให้เงินท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิตบิคุคลจดัสรรหรือส ารองเงินไว้เพ่ือใช้จา่ยในกรณีท่ีลกูจ้าง
ออกจากงาน แตย่งัมิได้น าเงินดงักลา่วมาจดทะเบียนเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ หรือยงัมิได้น าเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
ท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วตามพระราชบญัญตักิองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ .ศ. 2530 มาจดทะเบียนเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพหรือ
น าเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ถือเป็นรายจา่ยในการค านวณก าไรสทุธิและขาดทนุสทุธิตามประมวล
รัษฎากรได้  
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2. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตเคร่ืองมือ
แพทย์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนญุาตและ
การอนญุาตผลิตเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุเสนอ  และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา  แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
   ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงสาธารณสขุเสนอวา่ เพ่ือให้เคร่ืองมือแพทย์ท่ีผลิตเพ่ือจ าหนา่ยมีความปลอดภยัและสมรรถนะ 
การท างานเป็นไปตามข้อก าหนด  เหมาะสมกบัการน าไปใช้งานตามวตัถปุระสงค์  ตลอดจนท าให้มีข้อมลูรายละเอียดของ
เคร่ืองมือแพทย์ส าหรับประชาชนผู้บริโภคหรือบคุลากรทางการแพทย์ซึง่เป็นผู้ใช้หรือผู้สัง่ใช้  สามารถพิจารณาเลือกใช้
เคร่ืองมือแพทย์ในการวินิจฉยั ป้องกนั บ าบดั บรรเทาหรือรักษาโรคสภาวะของโ รคได้อยา่งถกูต้อง  เหมาะสมและมีความ
คุ้มคา่  และโดยท่ีมาตรา 17 แหง่พระราชบญัญตัเิคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 บญัญตัใิห้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการท่ี
ประสงค์จะขายเคร่ืองมือแพทย์ท่ีต้องได้รับอนญุาตตามมาตรา 6 (1) ต้องขออนญุาตตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง  จงึได้เสนอร่างกฎกระทรวงดงักลา่วมาเพ่ือด าเนินการ  ทัง้นี ้ ร่างกฎกระทรวงดงักลา่วได้ผา่นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเคร่ืองมือแพทย์  รวมทัง้ได้รับฟังความคดิเห็นและชีแ้จงท าความเข้าใจกบัภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย์และรับฟังความคดิเห็นผา่นเว็บไซต์ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และ ยาด้วยแล้ว   
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนค าขออนญุาตผลิตเคร่ืองมือแพทย์ การขอตอ่อาย ุ         
ใบอนญุาตผลิตเคร่ืองมือแพทย์  การขอใบแทนใบอนญุาตผลิตเคร่ืองมือแพทย์ สถานท่ีการย่ืนค าขออนญุาต (ร่างข้อ 1 –         
ร่างข้อ 4 และร่างข้อ 7)  
   2. ให้ผู้ รับอนญุาตผลิตเคร่ืองมือแพทย์ท่ีได้รับอนญุาตให้แก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ถือวา่ได้รับอนญุาตกา รแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการท่ีได้รับอนญุาต
ผลิตเคร่ืองมือแพทย์ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  และหากผู้ รับอนญุาตผลิตเคร่ืองมือแพทย์ดงักลา่วจะแก้ไขเปล่ียนแปลง               
รายการท่ีได้รับอนญุาตนอกเหนือจากการแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือ
แพทย์ดงักลา่ว  ให้ย่ืนค าขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการท่ีได้รับอนญุาตผลิตเคร่ืองมือแพทย์ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด  
(ร่างข้อ 5 และร่างข้อ 6)  
  3. ก าหนดบทเฉพาะกาลให้ค าขออนญุาตและใบอนญุาตผลิตเคร่ืองมือแพทย์ซึง่ย่ืนหรือออกให้ก่อนวนัท่ี
กฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั  ให้ถือวา่เป็นใบอนญุาตตามกฎกระทรวงนี ้(ร่างข้อ 8)  
 
3. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาตขายเคร่ืองมือ
แพทย์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนญุาตและ                    
การอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุเสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา  แล้วด าเนินการตอ่ไปได้    
   ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงสาธารณสขุเสนอวา่ เพ่ือให้มีข้อมลูสถานท่ีขายคร่ืองมือแพทย์ท่ีผู้ขายต้องได้รับอนญุาต  ซึง่จะ
เป็นประโยชน์ตอ่ภาครัฐทัง้ในด้านการก ากบัดแูละการพฒันาสถานท่ีขายเคร่ืองมือแพทย์ให้มีมาตรฐานการขายท่ีดี  
ตลอดจนการได้ฐานข้อมลูผู้ขายเคร่ืองมือแพทย์ในการด าเนินการเฝ้าระวงัความปลอดภยัของเคร่ืองมือแพทย์ได้ทนัการ  
รวมทัง้จะเป็นประโยชน์ตอ่สถานพยาบาลทัง้ภาครัฐและเอกชนในการจดัซือ้เคร่ืองมือแพทย์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และ
โดยท่ีมาตรา 24 แหง่พระราชบญัญตัเิคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 บญัญตัใิห้ผู้ ท่ีประสงค์จะขายเคร่ืองมือแพทย์ท่ีต้องได้รับ
อนญุาตตามมาตรา 6 (3) ต้องขออนญุาตตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  จงึได้เสนอร่าง
กฎกระทรวง        ดงักลา่วมาเพ่ือด าเนินการ  ทัง้นีร่้างกฎกระทรวงดงักลา่วได้ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เคร่ืองมือแพทย์  รวมทัง้ได้รับฟังความคดิเห็นและชีแ้จงท าความเข้าใจกบัภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ผู้ประกอบการขายเคร่ืองมือแพทย์และรับฟังความคดิเห็นผา่นเว็บไซต์ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาด้วยแล้ว   
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   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนค าขออนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ การขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์  การขอใบแทนใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ การย้ายหรื อเปล่ียนแปลงสถานท่ีขาย
เคร่ืองมือแพทย์หรือสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือแพทย์ท่ีได้รับอนญุาตไว้แล้ว  การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาต  และ
สถานท่ีการย่ืนค าขออนญุาต (ร่างข้อ 1 – ร่างข้อ 8)  
   2. ก าหนดบทเฉพาะกาลให้ค าขออนญุาตและใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ซึง่ย่ืนหรือออกให้ก่อนวนัท่ี 
กฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั  ให้ถือวา่เป็นใบอนญุาตตามกฎกระทรวงนี ้ (ร่างข้อ 9)  
 
  
 
4. เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัตกิารไทย            
เข้มแข็ง 2555 ครัง้ท่ี 4/2552  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและมอบหมายตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม      
แหง่ชาตเิสนอ ดงันี ้
  1. รับทราบผลการประชมุคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตักิาร
ไทยเข้มแข็ง 2555 ครัง้ท่ี 4/2552 
  2. มอบหมายให้คณะกรรมการกลัน่กรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิาร ไทยเข้มแข็ง 2555 
ด าเนินการดงันี ้
   2.1 ทบทวนความชดัเจนของวงเงินลงทนุและแหลง่เงินลงทนุโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิาร  
ไทยเข้มแข็ง 2555  เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 อยูใ่นกรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตัเิม่ือ
วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2552 จ านวน 1.43 ล้านบาท 
 
 
   2.2 พิจารณากลัน่กรองและก ากบัดแูลการใช้จา่ยเงินในสว่นโครงการสนบัสนนุการปฏิบตังิานของ
เครือขา่ยบริการทกุระดบั ของกระทรวงสาธารณสขุ วงเงิน 3,888.58 ล้านบาทอยา่งรอบคอบ เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมี              
วงเงินลงทนุสงู ซึง่สว่นใหญ่เป็นการก่อสร้างบ้านพกับคุลากรแพทย์ 
  3. มอบหมายให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจดัสง่รายละเอียดตวัชีว้ดัผลการด าเนินโครงการ
และความก้าวหน้าการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ให้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล
การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 เพ่ือใช้ประกอบการตดิตามประเมินผลการด าเนินโครงการตอ่ไป  
  4. มอบหมายให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการพฒันาระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนท่ีอยูใ่นความ                 
รับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (รฟม.) พิจารณาด าเนินการ ดงันี  ้
   4.1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง ชว่งบางใหญ่-บางซ่ือ มอบหมายให้กระทรวงการคลงัประสานกบั
องค์กรความร่วมมือระหวา่งประเทศของญ่ีปุ่ น (JICA) ในการพิจารณาตามขัน้ตอนของ JICA ให้เกิดความรวดเร็วเพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด  
   4.2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน า้เงิน ชว่งหวัล าโพง-บางแค และชว่งบางซ่ือ-ทา่พระ มอบหมายให้   
รฟม. เร่งรัดการพิจารณาบนัทกึข้อตกลง (MOU) เพ่ือแก้ไขปัญหาผลกระทบของประชาชนในพืน้ท่ีสถานีวดัมงักรกมลาวาส
ตอ่ไป 
   4.3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และชว่งหมอชิต-สะพานใหม ่และชว่งแบร่ิง-สมทุรปราการ           
มอบหมายให้ส านกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร (สนข.) เร่งรัดการแก้ไขแนวเขตท่ีดนิตามแผนท่ีแนบท้าย             
พระราชกฤษฎีกาเวนคืนท่ีดนิของโครงการ และเร่งรัด รฟม .ด าเนินการศกึษาความเหมาะสมของรูปแบบการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือด าเนินการในโครงการดงักลา่วตามขัน้ตอนของพระราชบญัญตัิ วา่ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ตอ่ไป  
  5. มอบหมายให้สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีรับผิดชอบด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 
2555 จดัท าตวัชีว้ดัผลผลิตและผลสมัฤทธ์ิของโครงการท่ีสามารถใช้ในการตดิตามประเมินผลได้ในทางปฏิบตั ิและจดัสง่ให้
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คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 เพ่ือใช้ประกอบการตดิตาม
ประเมินผลการด าเนินโครงการตอ่ไป  
  6. มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจท่ีมีโครงการได้รับการบรรจไุว้ในแผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ประเภทท่ี 1 
จดัเตรียมรายละเอียดโครงการและจดัสง่ให้ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ (สศช.) 
พิจารณาตามขัน้ตอนระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงบลงทนุของรัฐวิสาหกิจ พ .ศ. 2550 ตอ่ไป  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  สรุปผลการประชมุคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 
ครัง้ท่ี 4/2552 มีดงันี ้ 
  1.  ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 2555  
คณะกรรมการได้พิจารณาความก้าวหน้าการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ของกรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท และการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย และโครงการสาขาสาธารณสขุ โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้

1.1 ภาพรวมความก้าวหน้าการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 2555 ณ  
วนัท่ี 16 ตลุาคม 2552 มีการเบกิจา่ยเงินแล้วทัง้สิน้จ านวน 15,325.81 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) โครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ จ านวน 14,913.08 ล้านบาท แบง่เป็น กระทรวงคมนาคม 413.08 ล้านบาท และกระทรวงการคลงั 14,500 ล้านบาท 
และ (2) โครงการที่ลงนามสัญญาแล้ว ในสว่นของกระทรวงคมนาคมจ านวน 412.73 ล้านบาท  

   1.2  กรมทางหลวง  
 กรมทางหลวงได้รับจดัสรรเงินกู้จากพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟแูละ 

เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ในชว่งงบประมาณ 2553 จ านวน 23,626 ล้านบาท โดยมีความก้าวหน้าใน
การด าเนินโครงการ ดงันี ้ 

   1.2.1  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง รอลงนามสญัญาก่อสร้าง 34 รายการ     
วงเงิน 2,017 ล้านบาท และอยูร่ะหวา่งเตรียมประกวดราคา 2 รายการ วงเงิน 110 ล้านบาท ยงัไมมี่การเบกิจา่ย   
    1.2.2 โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก ลงนามสญัญาแล้ว  6 ฉบบั วงเงิน 445.69 
ล้านบาท จากวงเงินลงทนุทัง้หมด 1,565 ล้านบาท (ร้อยละ 28.5)  มีการเบกิจา่ยลา่ช้ากวา่แผนงานประมาณร้อยละ  5  
    1.2.3 งานพัฒนาทางหลวง จ านวนสญัญา 172 รายการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 13.23 กม. 
จากระยะทางทัง้หมด 378.40 กม. มีการเบกิจา่ยเร็วกวา่แผนงานประมาณร้อยละ 5  
    1.2.4  งานบ ารุงรักษาทางหลวง ลงนามสญัญาแล้ว 795 ฉบบั วงเงิน 9,965  ล้านบาท 
จากทัง้หมด 1,125 ฉบบั วงเงินทัง้สิน้ 14,034 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ 170.27  กม. จากระยะทางทัง้หมด 2,960.53 กม. 
และการเบกิจา่ยลา่ช้ากวา่แผนงานประมาณร้อยละ 5   

1.2.5 งานอ านวยความปลอดภัย ลงนามสญัญาแล้ว 247 ฉบบั วงเงิน 500 ล้านบาท  
จากทัง้หมด 1,086 ฉบบั จากวงเงินทัง้สิน้ 3,100 ล้านบาท และก่อสร้างแล้วเสร็จ 30 แหง่ จากทัง้หมด 1,524 แหง่ และมี
การเบกิจา่ยเร็วกวา่แผนงานประมาณร้อยละ 1.30    

ทัง้นี ้ผู้แทนการกรมทางหลวง ได้ชีแ้จงความก้าวหน้าการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง  
ในสว่นของกรมทางหลวง วงเงิน 23,626 ล้านบาท สรุปวา่โครงการลงทนุปี 2552 ได้ลงนามสญัญาแล้วเสร็จทัง้หมด และได้
เร่ิมเบกิจา่ยแล้ว 1,350 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 11 ส าหรับโครงการลงทนุปี 2553 อยูร่ะหวา่งเร่งรัดหาผู้ รับจ้างตามขัน้ตอน 
คาดวา่จะลงนามสญัญาได้ทัง้หมดภายในเดือนธนัวาคม 2552 และใช้เวลาด าเนินการก่อสร้างประมาณ 4-9 เดือน โดย 
ขณะนีย้งัไมป่ระสบปัญหาในการด าเนินงานแตอ่ยา่งใด 

   1.3  กรมทางหลวงชนบท  
        กรมทางหลวงชนบทได้รับจดัสรรเงินกู้จากพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงิน  

เพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ในชว่งงบประมาณ 2553 จ านวน 15,032 ล้านบาท โดยมี
ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ ดงันี ้ 

1.3.1 โครงการถนนไร้ฝุ่น ระยะทาง 3,100  กม.  วงเงินรวม 14,822  ล้านบาท มีการ 
ลงนามในสญัญาจ้างแล้ว 303 รายการ จากทัง้หมด 901 รายการ วงเงิน 4,949 ล้านบาท ทราบผลประกวดราคา 591 
รายการ และอยูร่ะหวา่งประกวดราคา 7 รายการ  โดยคาดวา่จะเร่ิมเบกิจา่ยในเดือนธนัวาคม จ านวน 1,485 ล้านบาท และ  

   1.3.2  โครงการก่อสร้างทางในพืน้ท่ี 5 จังหวัด ระยะทาง 44 กม. วงเงิน 211 ล้านบาท  
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จ านวน 13 รายการ มีการลงนามในสญัญาจ้างแล้ว 12 รายการ วงเงิน 152 ล้านบาท และทราบผลประกวดราคา 1 รายการ  
โดยคาดวา่จะเร่ิมเบกิจา่ยในเดือนธนัวาคม จ านวน 17 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ผู้แทนกรมทางหลวงชนบทได้ชีแ้จงความก้าวหน้าการด าเนินโครงการถนนไร้ฝุ่ นสรุปวา่ การด าเนินการ  
ท่ีผา่นมาได้แบง่การเปิดประกวดราคาก่อสร้างตามพืน้ท่ี และได้ผู้ชนะการประกวดราคาท่ีเสนอราคาต ่ากวา่ราคากลาง
ทัง้หมด ท าให้สามารถด าเนินโครงการได้ในวงเงินท่ีได้รับจดัสรร ทัง้นี ้มีโครงการจ านวน 5-6 เส้นทางท่ีไมมี่ผู้สนใจเข้า
ประกวดราคา ซึง่กรมทางหลวงชนบทอาจต้องพิจารณาสาเหตขุองปัญหาในรายละเอียดอีกครัง้หนึง่  

   1.4  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับจดัสรรเงินกู้จากพระ 
ราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ .ศ. 2552 ในชว่งปี 2553 
จ านวน 825 ล้านบาท เพ่ือเป็นคา่จดักรรมสิทธ์ิท่ีดนิ คา่จ้างส ารวจอสงัหาริมทรัพย์และงานวา่จ้างท่ีปรึกษาคดัเลือกผู้ รับจ้าง
งาน โดยแบง่เป็น โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง ชว่งบางใหญ่-บางซ่ือ 785 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ชว่งหมอชิต-
สะพานใหม ่20 ล้านบาท และชว่งแบร่ิง-สมทุรปราการ 20  ล้านบาท  ซึง่มีความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ ดงันี ้  

1.4.1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ  ด้านการจัดกรรมสิทธ์ิ 
ที่ดนิ เบกิจา่ยคา่ทดแทนแล้วเป็นเงิน 4,899 ล้านบาท  ด้านการก่อสร้าง คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2552 ได้มีมติ
รับทราบผลการประกวดราคาผู้ รับเหมางานโยธา โดยกลุม่บริษัท CKTC/ ชิโน-ไทยฯ/ กลุม่บริษัท PAR เป็นผู้ชนะการประกวด
ราคาสญัญาท่ี 1, 2 และ 3 ตามล าดบั ด้านการให้เอกชนร่วมลงทุน คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ
ได้พิจารณาผลการศกึษาวิเคราะห์โครงการตาม พระราชบญัญตัวิา่ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. 2535 แล้วเม่ือวนัท่ี 
19 ตลุาคม 2552 และอยูร่ะหวา่งการน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขัน้ตอน  

 ปัญหาและอุปสรรค (1) ขัน้ตอนท่ีต้องขอความเห็นชอบจากองค์กรความร่วมมือระหวา่ง 
ประเทศของญ่ีปุ่ น (JICA) ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานมากกวา่ 1 เดือน ซึง่มากกวา่ท่ี รฟม. คาดไว้วา่จะใช้ระยะเวลาเพียง
ประมาณ 1 สปัดาห์ และ (2) ความลา่ช้าในการจดัหาเงินกู้ส าหรับงานระบบราง โดย JICA ได้แจ้งวา่วงเงินของงานสญัญาท่ี 6  
 
 
 
จะอยูใ่นวงเงินกู้ ระยะท่ี 2 ซึง่คาดวา่จะลงนามสญัญาเงินกู้ ได้ภายในเดือนกนัยายน 2553 ท าให้งานคดัเลือกผู้ รับจ้างงาน
ระบบรางลา่ช้าจากแผนงานประมาณ 11 เดือน 

1.4.2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน า้เงนิ ช่วงหัวล าโพง-บางแค และช่วงบางซ่ือ-            
ท่าพระ ด้านการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดนิ อยูร่ะหวา่งการจดัจ้างส ารวจอสงัหาริมทรัพย์ ด้านการก่อสร้าง รฟม. อยูร่ะหวา่งขอ
อนมุตัยิกเว้นการปฏิบตัติามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัดดุ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยจะด าเนินการ
จดัจ้างในรูปแบบการประกวดราคานานาชาต ิ(International Competitive Bidding: ICB) แทน  ด้านการให้เอกชนร่วม
ลงทุน  กระทรวงคมนาคมอยูร่ะหวา่งพิจารณาผลการศกึษาวิเคราะห์โครงการตาม พระราชบญัญตัวิา่ด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานฯ พ.ศ. 2535  

 ปัญหาและอุปสรรค กลุม่ผู้ เชา่ท่ีดนิของส านกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ และมลู 
นิธิจมุภฏ – พนัธุ์ทิพย์ คดัค้านการเวนคืนท่ีดนิเพ่ือก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าวดัมงักรกมลาวาส ขณะนี ้รฟม . ได้น าร่างบนัทกึ
ข้อตกลงระหวา่ง รฟม.และกลุม่ผู้ เชา่ท่ีดนิดงักลา่วเสนอคณะอนกุรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัชว่ยพิจารณาก่อน
น าเสนอคณะกรรมการ รฟม. ตอ่ไป 

1.4.3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และช่วงแบร่ิง- 
สมุทรปราการ ด้านการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดนิ อยูร่ะหวา่งจดัจ้างส ารวจอสงัหาริมทรัพย์และออกพระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตท่ีดนิฯ  ด้านการก่อสร้าง อยูร่ะหวา่งปรับแก้ไขแบบในสว่นของอาคารจอดรถ (Park & Ride) โดยไมใ่ช้พืน้ท่ีส านกังาน
เขตบางเขน และยกเลิกศนูย์ซอ่มบ ารุงบริเวณฐานทพัอากาศดอนเมือง ด้านการให้เอกชนร่วมลงทุน อยูร่ะหวา่งคดัเลือก
ท่ีปรึกษาศกึษาวิเคราะห์โครงการตาม พระราชบญัญตัวิา่ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ .ศ. 2535  

 ปัญหาอุปสรรค  (1) การออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดนิฯ  ลา่ช้ากวา่แผนงาน  
โดยขณะนี  ้ส านกันโยบายและแผนการขนสง่และจราจร (สนข.) อยูร่ะหวา่งเสนอเร่ืองดงักลา่วให้คณะรัฐมนตรี พิจารณา
ยกเลิกการใช้พืน้ท่ีบริเวณฐานทพัอากาศดอนเมือง และแก้ไขแนวเขตท่ีดนิตามแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ตาม
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ขัน้ตอนตอ่ไป และ (2) เพิ่มขัน้ตอนการศกึษาวิเคราะห์โครงการตาม พระราชบญัญตัวิา่ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ .ศ. 
2535  ซึง่ รฟม. อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัจ้างท่ีปรึกษาศกึษาวิเคราะห์โครงการฯ คาดวา่จะแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2553 

   1.4.4  ทัง้นี ้รองผู้วา่การการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทยได้ชีแ้จงความก้าวหน้า 
และปัญหาอปุสรรคในการด าเนินโครงการ ดงันี  ้

1.4.4.1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่งชว่งบางใหญ่-บางซ่ือ วา่จะสามารถเบกิจา่ย 
เงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ .ศ. 2552 เพ่ือ
เป็นคา่จดักรรมสิทธ์ิท่ีดนิในเดือนพฤศจิกายนได้จ านวน 500 ล้านบาท จากท่ีได้รับจดัสรร 785 ล้านบาท รฟม. จงึมีแนวโน้ม
ท่ีจะใช้จา่ยเงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ .ศ. 
2552 ท่ีได้รับจดัสรรทัง้หมดภายในปี 2555 

1.4.4.2 ในสว่นการกู้ เงินจากองค์กรความร่วมมือแหง่ประเทศของญ่ีปุ่ น (JICA)  
เพ่ือด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่งชว่งบางใหญ่-บางซ่ือในสว่นของงานระบบรางนัน้ หาก JICA สามารถอนมุตัเิงินกู้ ใน
สว่นงานดงักลา่วได้ภายในเดือนมีนาคม 2553 รฟม. จะสามารถลงนามสญัญาก่อสร้างระบบรางได้ภายในเดือนกนัยายน 
2553 ซึง่จะท าให้ รฟม. สามารถด าเนินโครงการได้ตามท่ีก าหนดไว้ ทัง้นี ้ส าหรับการคดัเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมลงทนุใน
โครงการตามพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ .ศ. 2535 คาดวา่จะสามารถ
ด าเนินการได้ภายใน 1 ปี นบัจากท่ีคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทนุ 

   1.4.4.3  ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน า้เงินชว่งหวัล าโพง-บางแค และชว่งบางซ่ือ- 
ทา่พระ ซึง่ประสบปัญหาการจดักรรมสิทธ์ิท่ีดนิบริเวณวดัมงักรกมลาวาสนัน้ ขณะนี ้ส านกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ 
มลูนิธิจมุภฏฏ- พนัธุ์ทิพย์ และ รฟม. ได้จดัตัง้คณะท างานร่วมกนั 3 ฝ่าย เพ่ือพิจารณาด าเนินการลดผลกระทบแก่ประชาชนผู้
อาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีจะก่อสร้างสถานีวดัมงักรกมลาวาส โดยได้มีการจดัท าบนัทกึข้อตกลงเพ่ือชว่ยเหลือประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจากการเวนคืน และจะให้สิทธิผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการในการกลบัมาอยูใ่นท่ีดนิเดมิภายหลงัจากการก่อสร้าง
สถานีรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ โดย รฟม. จะน าเสนอบนัทกึข้อตกลงดงักลา่วตอ่คณะกรรมการ รฟม. ในเดือนพฤศจิกายนนี ้ 
 
 
 

1.4.4.3 นอกจากนี ้ผู้แทน รฟม. ให้ความเห็นเพิ่มเตมิวา่กระบวนการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาของ JICA ใช้ระยะเวลาด าเนินการมากกวา่ท่ีคาดไว้ ซึง่ท าให้แผนการด าเนินโครงการมีความลา่ช้ากวา่
ท่ีก าหนด ดงันัน้ หากกระทรวงการคลงัสามารถประสานกบั  JICA เพ่ือเร่งรัดกระบวนการดงักลา่วได้จะท าให้สามารถด าเนิน
โครงการได้รวดเร็วขึน้ 

   1.5  โครงการด้านสาธารณสุข  โครงการด้านสาธารณสขุปี 2553 ได้รับการจดัสรรเงินกู้ภายใต้ 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือการฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ .ศ.2522  รวม 
10,908.95 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 แผนงานยอ่ย ได้แก่ 1) แผนงานโครงสร้างพืน้ฐานด้านสาธารณสุข เป็นการลงทนุ
ในเร่ืองการก่อสร้างและการจัดซือ้ครุภณัฑ์ทางการแพทย์รวม 11 โครงการ วงเงินรวม 9,614.36 ล้านบาท  และ 2) แผนงาน
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เป็นการลงทนุในการผลิตและพฒันาศกัยภาพบคุลากรสาธารณสขุและการวิจยัและพฒันา
เทคโนโลยีทางการแพทย์ รวม 4 โครงการ วงเงินรวม 1,294.59 ล้านบาท โดยมีความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ดงันี ้ 

1.5.1 การบริหารจัดการโครงการ กระทรวงสาธารณสขุได้แตง่ตัง้คณะกรรมการ 
บริหารโครงการเพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบและก ากบัการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ของกระทรวง
สาธารณสขุ โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุเป็นประธาน และแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการขึน้รวม 3 คณะ พร้อมทัง้
ได้จดัตัง้ส านกังานบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็งการเบกิจา่ยเงินลงทนุให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส   

   1.5.2  ปัญหาอุปสรรคการด าเนินโครงการด้านสาธารณสุข  
1.5.2.1 การลงทนุสาขาสาธารณสขุเป็นการบรูณาการการด าเนินงานระหวา่ง  

หลายหนว่ยงาน ขณะท่ีกลไกการบริหารจดัการโครงการข้างต้นเป็นกลไกบริหารภายในกระทรวงสาธารณสขุเทา่นัน้ ซึง่
อาจจะท าให้ไมส่ามารถตดิตามประเมินผลภาพรวมของการลงทนุทางด้านสาธารณสขุของทัง้ประเทศได้  

1.5.2.2 การเบกิจา่ยเงินรายโครงการของกระทรวงสาธารณสขุท่ีได้มีการบนัทกึ 
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ข้อมลูจากสว่นกลาง ท าให้ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้างบางประเภทไมต่รงตามคณุลกัษณะเฉพาะตามท่ีพืน้ท่ีต้องการ จงึเกิด
ความไมโ่ปร่งใสในการด าเนินงาน อยา่งไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสขุได้มีหนงัสือแจ้งไปยงัผู้วา่ราชการจงัหวดั ให้ชะลอการ
จดัซือ้จดัจ้างครุภณัฑ์ทกุรายการ และแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงปัญหาทจุริตโครงการไทยเข้มแข็ง  โดยมี
นายแพทย์บรรล ุศริิพานิช เป็นประธาน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเร่ืองดงักลา่ว  
 
5. เร่ือง  สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพืน้ท่ีภาคใต้ ครัง้ท่ี 1 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สรุปสถานการณ์อทุกภยัในพืน้ท่ีภาคใต้ ครัง้ท่ี 1 
ณ วนัท่ี  9  พฤศจิกายน 2552  ประกอบด้วย  สถานการณ์อทุกภยั  ผลกระทบด้านการเกษตร การให้ความชว่ยเหลือ และ                    
สถานการณ์น า้  สรุปได้ดงันี ้   
   สถานการณ์อุทกภัย 
   จากอิทธิพลลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัป กคลมุภาคใต้และอา่วไทยมีก าลงัแรง  ในชว่งวนัท่ี 3 
พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นมา ท าให้เกิดฝนตกหนกัใน พืน้ท่ีจงัหวดัภาคใต้ สง่ผลท าให้เกิดน า้ป่าไหลหลาก  และน า้ทว่มขงัใน
พืน้ท่ีลุม่ต ่าและพืน้ท่ีการเกษตร  ในพืน้ท่ี 9 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชมุพร ต รัง พทัลงุ สงขลา 
สตลู ยะลา และนราธิวาส 
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เกิดฝนตกหนกั ชว่งวนัท่ี 4 -7 พ.ย. 52 ประสบภยั 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอทา่ชนะ 
ดอนสกั และไชยา สถานการณ์เข้าสูส่ภาวะปกตแิล้วเม่ือวนัท่ี 7 พ.ย. 52 
   จังหวัดนครศรีธรรมราช  เกิดฝนตกหนกั ชว่งวนัท่ี 3 -7 พ.ย. 52 ประสบภยั 10 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอปาก
พนงั เมือง หวัไทร ลานสกา ร่อนพิบลูย์ สิชล ทา่ศาลา พิปนู พระพรหม และจฬุาภรณ์ 
   จังหวัดพัทลุง  เกิดฝนตกหนกั ชว่งวนัท่ี 3 - 6 พ.ย. 52 ประสบภยั 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง ป่าบอน         
ป่าพะยอม ควนขนนุ เขาชยัสน บางแก้ว และปากพยนู 
   จังหวัดตรัง  เกิดฝนตกหนกั ชว่งวนัท่ี 4 -6 พ.ย. 52 ประสบภยั 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอปะเหลียน ห้วยยอด              
นาโยง   
   จังหวัดสงขลา เกิดฝนตกหนกั ชว่งวนัท่ี 4 -6 พ.ย. 52 ประสบภยั 14 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสะบ้าย้อย นาทวี
หาดใหญ่ ควนเนียง สทิงพระ เมือง บางกล ่า สิงหนคร จะนะ สะเดา ระโนด เทพา รัตภมูิ และ คลองหอยโขง่   
   จังหวัดสตูล เกิดฝนตกหนกั ชว่งวนัท่ี 5 -6 พ.ย. 52 ประสบภยั 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอมะนงั ควนโดน เมือง 
ควนกาหลง และละง ู
   จังหวัดยะลา  เกิดฝนตกหนกั ชว่งวนัท่ี 4 -6 พ.ย. 52 ประสบภยั 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอยะหา กรงปินงั            
ธารโต เมือง รามนั บนันงัสตา กาบงั และเบตง 
   จังหวัดนราธิวาส  เกิดฝนตกหนกั ชว่งวนัท่ี 4 -6 พ.ย. 52 ประสบภยั 11 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอศรีสาคร           
จะแนะ สคุริิน รือเสาะ เมือง แว้ง สไุหงโก-ลก สไุหงปาตี ตากใบ ระแงะ และเจาะไอร้อง 
   ผลการทบด้านการเกษตร 
   ด้านพืช  8 จังหวัด เกษตรกรประสบภยั 23,121 ราย พืน้ท่ีคาดวา่จะเสียหาย 52,540 ไร่ แบง่เป็นข้าว 
27,724 ไร่ พืชไร่ 2,688 ไร่ และพืชสวน 22,128 ไร่ 
   ด้านปศุสัตว์ 3 จังหวัด  เกษตรกรประสบภยั 3,062 ราย สั ตว์ได้รับผลกระทบ 22,700 ตวั แบง่เป็น                 
โค-กระบือ 8,037 ตวั สกุร-แพะ-แกะ 4,480 ตวั และสตัว์ปีก 19,993 ตวั แปลงหญ้า 210 ไร่  
   ด้านประมง 1 จังหวัด เกษตรกรประสบภยั 1,688 ราย พืน้ท่ีคาดวา่จะเสียหาย แบง่เป็น บอ่เลีย้งสตัว์น า้ 
1,326 บอ่ คดิเป็นพืน้ท่ี 672 ไร่ กระชงัเลีย้งสตัว์น า้ 504 กระชงั คดิเป็นพืน้ท่ี 7,635 ตารางเมตร  
   การช่วยเหลือเบือ้งต้น 

  1.  สนบัสนนุเคร่ืองสบูน า้ 58 เคร่ือง ได้แก่ นราธิวาส (12) ยะลา (8) สงขลา (32) และ นครศรีธรรมราช (6) 
  2.  สนบัสนนุรถขดุ ชว่ยขดุร่องระบายน า้ และเสริมคนัคลองจ านวน 2 คนั ในเขตพืน้ท่ีอ าเภอหาดใหญ่ และ 

อ าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา 
3. สนบัสนนุพืชอาหารสตัว์ 21.63 ตนั ทัง้นี ้ได้เตรียมเสบียงสตัว์ไว้ 6,544 ตนั แบง่เป็น หญ้าแห้ง 3,503 ตนั  

หญ้าหมกั 154 ตนั หญ้าสด 2,887 ตนั โดยเฉพาะพืน้ท่ีเขต 8 และเขต 9 ได้เตรียมเสบียงสตัว์ไว้ชว่ยเหลือ 2,035 ตนั แบง่เป็น 
หญ้าแห้ง 788 ตนั หญ้าหมกั 63 ตนั หญ้าสด 1,184 ตนั พร้อมให้การชว่ยเหลือทนัที (ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 ตลุาคม 2552) 
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  หมายเหต ุ: พืน้ท่ีเขต 8 ได้แก่ ศนูย์วิจยัและพฒันาอาหารสตัว์สรุาษฎร์ธานี สถานีพฒันาอาหารสตัว์ชมุพร  
เขต 9 ได้แก่ ศูนย์วิจยัและพฒันาอาหารสตัว์นราธิวาส สถานีพฒันาอาหารสตัว์ตรัง สถานีพฒันาอาหารสตัว์สตลู สถานี
พฒันาอาหารสตัว์พทัลงุ 
  สถานการณ์น า้ 
  1.  สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ 
  สภาพน า้ในอา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ทัว่ประเทศ (9 พฤศจิกายน 2552) มีปริมาตรน า้ในอา่งฯ ทัง้หมด 55,524 
ล้านลบ.ม. หรือคดิเป็นร้อยละ 80 ของความจอุา่งฯ ทัง้หมด น้อยกวา่ปี 2551 (57,864 ล้าน ลบ.ม.) จ านวน 2,340 ล้าน 
ลบ.ม. ปริมาตรน า้ใช้การได้ 31,997 ล้าน ลบ.ม. คดิเป็นร้อยละ 46 ของความจอุา่งฯ สามารถรับน า้ได้อีก 14,071 ล้านลบ.ม. 
  อา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ท่ีมีปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้ น้อยกวา่ ร้อยละ 30 ของความจอุา่งฯ จ านวน 1 อา่ง 
คือ อา่งเก็บน า้แมก่วง (26%) 
  อา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ท่ีมีปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้ มากกวา่ ร้อยละ 80 ของความจอุา่ง ๆ จ านวน 14 อา่ง 
คือ อา่งเก็บน า้แมง่ดั (86%) จฬุาภรณ์ (91%) ล าปาว (86%) สิริธร (89%) ป่าสกัฯ  (100%) กระเสียว (87%) ศรีนครินทร์ 
(91%) วชิราลงกรณ์ (90%) ขนุดา่น ฯ (83%) หนองปลาไหล (102%) ประแสร์ (101%) แก่งกระจาน (90%) ปราณบรีุ 
(91%) และรัชชประภา (90%)  
  อา่งเก็บน า้ภมูิพลและสิริกิติ ์มีปริมาณน า้รวม 15,421 ล้าน ลบ.ม. คดิเป็นร้อยละ 67 ของความจทุัง้สอง           
อา่ง ฯ น้อยกวา่ปี 2551 (18,003 ล้าน ลบ.ม.) จ านวน 2,582 ล้าน ลบ.ม.  
   2.  สภาพน า้ท่า 
   ภาคเหนือ แมน่ า้ปิง แมน่ า้วงั และแมน่ า้นา่น ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้น้อย ยกเว้น แมน่ า้ยม บริเวณ
อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณโุลก ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้มาก 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แมน่ า้ชี ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้น้อย ยกเว้น บริเวณอ าเภอมญัจาคีรี 
จงัหวดัขอนแก่น ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้มาก แมน่ า้มลู ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้น้อย ยกเว้น บริเวณอ าเภอสตกึ จงัหวดั
บรีุรัมย์ และอ าเภอราศีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ ปริมาณน า้อยู่ในเกณฑ์น า้มาก และแมน่ า้โขง ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้น้อย 
   ภาคกลาง แมน่ า้เจ้าพระยา ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้ปกต ิแมน่ า้ป่าสกั ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้น้อย 
   ภาคใต้ สว่นใหญ่อยูใ่นเกณฑ์น า้มาก ถึง ทว่ม รายละเอียด ดงันี ้

แม่น า้ 
ที่ตัง้สถานีส ารวจปริมาณน า้ท่า ระดับ

ตลิ่ง  
ระดับ
น า้  เกณฑ์ แนวโน้ม 

สถานี อ าเภอ จังหวัด เมตร เมตร 
หาดส้มแป้น X.209 หาดส้มแป้น เมือง ระนอง 9.85 8.20 มาก ลดลง 

ตาปี X.37A บ้านยา่นดนิแดง พระแสง สรุาษฎร์ธานี 10.75 9.50 มาก เพิ่มขึน้ 
X.195 บ้านทา่ใหญ่ ลานสกา นครศรีธรรมราช 38.67 35.08 มาก ลดลง 

ค.บางใหญ่ X.190A บ้านเก็ตโฮ เมือง ภเูก็ต 17.13 15.17 มาก ทรงตวั 
ค.ทา่ดี X.203 บ้านนาป่า เมือง นครศรีธรรมราช 11.00 10.46 มาก ลดลง 
ม.ตรัง X.56 บ้านทา่ประดู่ ห้วยยอด ตรัง 13.07 13.93 ทว่ม  เพิ่มขึน้ 

ค.ปะเหลียน X.236 คลองปะเหลียน ยา่นตาขาว ตรัง 4.60 2.54 มาก ลดลง 
X.139 คลองปะเหลียน คลองปะเหลียน ตรัง 26.82 24.97 มาก ลดลง 

ค.นาคอ่ม X.265 หน้าวดัภผูาพิมขุ เมือง พทัลงุ 8.50 6.97 มาก ลดลง 
X.150 บ้านวงัป่าเคียน ละง ู สตลู 12.20 9.28 มาก ลดลง 

ค.อูต่ะเภา 
X.173A บ้านมว่งก็อง สะเดา สงขลา 15.56 15.30 มาก ลดลง 
X.90 บ้านบางศาลา คลองหอยโข่ง สงขลา 7.18 8.04 ท่วม ลดลง 
X.44 บ้านหาดใหญ่ใน เมือง สงขลา 7.40 4.60 มาก ลดลง 

ปัตตานี X.40A บ้านทา่สาป เมือง ยะลา 16.28 15.30 ทว่ม ลดลง 
X.40B ท้ายเข่ือนปัตตานี เมือง ยะลา 12.15 11.40 มาก เพิ่มขึน้ 

โก-ลก X.119A บ้านปาเสมสั สไุหงโก-ลก นราธิวาส 9.28 9.50 ทว่ม ลดลง 
ค.ตนัหยงมสั X.73 บ้านตนัหยงมสั ระแงะ นราธิวาส 15.58 15.24 มาก ลดลง 
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   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพืน้ท่ีภาคใต้ 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จดัท าแผนปฏิบตักิารเพ่ือชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยัพิบตัด้ิาน
การเกษตรจงัหวดั เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์อทุกภยั แบง่การด าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยั และหลงั                 
เกิดภยั ประกอบด้วย 11 กิจกรรมหลกั ดงันี ้
   ก่อนเกิดภัย  5 กิจกรรม ได้แก่ 
   1) การเตรียมความพร้อมของศนูย์ตดิตามฯจงัหวดั  โดยแตล่ะ จงัหวดัได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการ
ศนูย์ฯ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิารศนูย์ฯ และเจ้าหน้าท่ีในพืน้ท่ี ตามความเหมาะสม 
   2) การวิเคราะห์พืน้ท่ีเส่ียงภยัและการจดัท าฐานข้อมลูครัวเรือนเกษตรในพืน้ท่ีเส่ียงภยั  ซึง่จากการวิเคราะห์
ของศนูย์ตดิตามฯจงัหวดั 10 จงัหวดั ปรากฏวา่มี พืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยั รวม 110  อ าเภอ  551 ต าบล   
   3) การเตรียมความพร้อมในการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัด้ิานการเกษตร ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 
    - ด้านการจดัการน า้ วางแผนบริหารจดัการน า้ จดัการการระบายน า้เพ่ือลดระดบัน า้กกัเก็บเพ่ือรองรับ
ปริมาณน า้ท่ีเพิ่มขึน้ในชว่งฤดฝูน  ขดุลอกและก าจดัวชัพืชขวางทางน า้ 
    - ด้านปศสุตัว์ วางแผน/จดัเตรียมสถานท่ีอพยพสตัว์ ส ารองเสบียงสตัว์และเวชภณัฑ์   ให้ค าแนะน าใน
การดแูลสตัว์แก่เกษตรกร 
    - ด้านพืช  จดัเตรียมส ารองเมล็ดพนัธุ์พืช ให้ค าแนะน าในการวางแผนการปลกูพืช  การป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืช  
    - ด้านประมง  จดัเตรียมพนัธุ์สตัว์น า้  ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์น า้ 
    - อ่ืนๆ เตรียมความพร้อมเคร่ืองสบูน า้ เคร่ืองมืออปุกรณ์ตา่งๆ  ยานพาหนะ และบคุลากรให้พร้อม
ปฏิบตังิานทนัทีเม่ือเกิดภยั   
   4) การเฝ้าระวงัและแจ้งเตื อนภยั โดยศนูย์ตดิตามฯจงัหวดั  ประสานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ในการตดิตาม 
เฝ้าระวงั สถานการณ์ตา่งๆ อยา่งใกล้ชิด เพ่ือประชาสมัพนัธ์และแจ้งเตือนภยัแก่เกษตรกร 
   5) การสร้างเครือขา่ยเกษตรกรอาสา /เครือขา่ยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  โดยศนูย์ตดิตามฯ จงัหวดั 
ประสานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอความร่วมมือให้เกษตรกรอาสาและเครือขา่ย อปท . ร่วมเป็นเครือขา่ยในการปฏิบตังิาน
และแจ้งเตือนภยัในพืน้ท่ีให้กบัศนูย์ตดิตามฯจงัหวดั   รวมทัง้จดัท าฐานข้อมลูเครือขา่ยเกษตรกรอาสา/เครือขา่ยอปท. 
    ขณะเกิดภัย  3 กิจกรรม ได้แก่ การแจ้งเตือนภยัแล ะประชาสมัพนัธ์  การส ารวจและการชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบตัด้ิานการเกษตร  การตดิตามและรายงาน 
    หลังเกิดภัย  3 กิจกรรม ได้แก่ การประชาสมัพนัธ์ขา่วสารด้านการชว่ยเหลือเกษตรกร  การส ารวจและให้
การชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยัพิบตัด้ิานการเกษตร การตดิตามและรายงาน 
   นอกจากนัน้ ได้สัง่การให้ศนูย์ตดิตามและแก้ไขปัญหาภยัพิบตัด้ิานการเกษตรระดบัจงัหวดั ในพืน้ท่ี ภาคใต้ 14 
จงัหวดั  ให้ตดิตาม เฝ้าระวงัสถานการณ์ในพืน้ท่ีอยา่งตอ่เน่ือง หากเกิดสถานการณ์อทุกภยัให้ จดัประชมุศนูย์ตดิตามฯ
จงัหวดัและรายงานสถานการณ์ให้ศนูย์ตดิตามฯ กระทรวงทราบทนัที 
 
 
6. เร่ือง   สรุปสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้และการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันท่ี 4  – 9 พฤศจิกายน  2552) 
        คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ได้ตดิตาม
สถานการณ์อทุกภยัภาคใต้ ระหวา่งวนัท่ี 4 - 9 พฤศจิกายน 2552  สรุปสถานการณ์อทุกภยัท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้ผลการปฏิบตังิาน
ชว่ยเหลือประชาชน ดงันี ้ 
                      1. สรุปสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้และการให้ความช่วยเหลือ (ระหวา่งวนัท่ี 4 – 9 พฤศจิกายน 2552) 
           1.1 พืน้ท่ีประสบภัย 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ชุมพร 
สงขลา สตูล ตรัง นราธิวาส ยะลา และจังหวัดปัตตานี รวม 74 อ าเภอ 249 ต าบล 5 เทศบาล 605 หมู่บ้าน มี
ผู้เสียชีวิต 15 ราย (จ.ยะลา อ.บนันงัสตา 4 ราย อ.รามนั 1 ราย จ.พัทลุง อ.เมือง 1 ราย อ.ป่าบอน 1 ราย และ จ.
นราธิวาส อ.ศรีสาคร 8 ราย) ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 92,043 คน 22,331 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหายทัง้หลงั 4 หลงั 
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เสียหายบางสว่น 390 หลงั ถนน 160 สาย สะพาน 15 แหง่ บอ่ปลา/กุ้ง 347 บอ่  มลูคา่ความเสียหายเบือ้งต้น อยูร่ะหวา่ง
การส ารวจ 
   1.2 สถานการณ์ปัจจุบัน ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพืน้ที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด                
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง นราธิวาส ยะลา และจังหวัดปัตตานี ดงันี ้
         1) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ฝนตกหนกัตอ่เน่ืองท าให้เกิดน า้ทว่มฉบัพลนัและน า้ป่าไหลหลากใน
พืน้ท่ี 8 อ าเภอ 30 ต าบล 94 หมูบ้่าน ได้แก่  
          (1) อ าเภอท่าชนะ จ านวน 6 ต าบล ได้แก่ ต าบลทา่ชนะ ต าบลสมอทอง ต าบลประสงค์ 
ต าบลคนัธุลี ต าบลคลองพา และต าบลวงั  
         (2) อ าเภอดอนสัก จ านวน 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลชนคราม และต าบลดอนสกั  
         (3) อ าเภอไชยา จ านวน 9 ต าบล ได้แก่ ต าบลปากหมาก ต าบลเวียง ต าบลเลม็ด ต าบล
ตลาดไชยา ต าบลโมถ่าย ต าบลป่าเว ต าบลทุง่ ต าบลตะกรบ และต าบลพมุเรียง  
         (4) อ าเภอชัยบุรี จ านวน 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลคลองน้อย ต าบลสองแพรก ต าบลชยับรีุ และ
ต าบลไทรทอง 
         (5) อ าเภอกาญจนดษิฐ์ จ านวน 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลพลายวาส ต าบลท่าทองใหม ่ต าบล
ทุง่กง ต าบลคลองสระ และต าบลตะเคียนทอง 
         (6) อ าเภอวิภาวดี 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลกกุเหนือ (หมูท่ี่ 7) 
         (7) อ าเภอท่าฉาง จ านวน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลเขาถ่าน ต าบลทา่ฉาง และต าบลทา่เคย 
         (8) อ าเภอพุนพนิ (อยูร่ะหวา่งการส ารวจ) 
         ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกตแิล้ว 
         2) จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เกิดฝนตกหนกัตดิตอ่กนั เม่ือวนัท่ี 3-4 พฤศจิกายน 2552                  
ท าให้เกิดน า้ทว่มฉบัพลนั และน า้ไหลหลากในพืน้ท่ี 9 อ าเภอ ได้แก่ 
         (1) อ าเภอปากพนัง จ านวน 6 ต าบล ได้แก่ ต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัออก ต าบลชะเมา 
ต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก ต าบลแหลมตะลมุพกุ ต าบลทา่พญา ต าบลขนาบนาก และเขตเทศบาลเมืองปากพนงั ราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อน 29 ครัวเรือน ซึง่ได้อพยพไปยงัพืน้ท่ีปลอดภยั เน่ืองจากคล่ืนซดัชายฝ่ัง ปัจจุบันราษฎรได้กลับเข้าที่พัก
อาศัยตามเดมิแล้ว 
         (2) อ าเภอหัวไทร อ าเภอลานสกา อ าเภอร่อนพบูิลย์ อ าเภอสิชล อ าเภอท่าศาลา 
อ าเภอพปูิน อ าเภอพระพรหม และอ าเภอจุฬาภรณ์ สถานการณ์ปัจจบุนัไมมี่ฝนตกในพืน้ท่ี แตย่งัคงมีน า้ทว่มขงัในท่ี  
ลุม่ต ่าและพืน้ท่ีการเกษตรบางพืน้ท่ี  
         3) จังหวัดชุมพร เกิดคล่ืนลมในอา่วไทยมีก าลงัแรง ท าให้เกิดคล่ืนซดัชายฝ่ังในพืน้ท่ี 3 อ าเภอ              
ได้แก ่
          (1) อ าเภอละแม 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลละแม (หมูท่ี่ 1,3,4,5) และ ต าบลสวนแตง (หมูท่ี่ 6-9)  
         (2) อ าเภอสว ีได้แก่ ต าบลดา่นสวี (หมูท่ี่ 3)  
         (3) อ าเภอหลังสวน 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลมะพร้าว (หมูท่ี่ 12-14) และต าบลปากน า้ (หมูท่ี่ 
4,12) บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 15 หลงั ร้านค้าริมทะเล เรือประมง และเส้นทางสญัจร ได้รับความเสียบางสว่น ความเสียหาย
อ่ืนอยูร่ะหวา่งการส ารวจ สถานการณ์ปัจจุบันไม่มีฝนตกในพืน้ท่ี แต่ยังคงมีคล่ืนลมแรง 
         4) จังหวัดตรัง เกิดฝนตกหนกัตอ่เน่ืองท าให้เกิดน า้ทว่มฉบัพลนั และน า้ป่าไหลหลากในพืน้ท่ี 
อ าเภอปะเหลียน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลปะเหลียน (หมูท่ี่ 1-4,15) ต าบลบางควน (หมูท่ี่ 1-6) และต าบลแหลมสมอ (หมูท่ี่ 1-11) 
ความเสียหายอยูร่ะหวา่งการส ารวจ 
         5) จังหวัดพัทลุง เกิดฝนตกหนกัตอ่เน่ืองท าให้น า้ทว่มในท่ีลุม่ต ่าและพืน้ท่ีการเกษตร 7 อ าเภอ           
ได้แก ่
         (1) อ าเภอเมือง 13 ต าบล ได้แก่ ต าบลควนมะพร้าว (หมูท่ี่ 1-16) ต าบลต านาน (หมูท่ี่ 1-15) 
ต าบลชยับรีุ (หมูท่ี่ 1-13) ต าบลทา่แค (หมูท่ี่ 1-12) ต าบลเขาเจียก (หมูท่ี่ 1-10) ต าบลนาโหนด (หมูท่ี่ 1-11) มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ช่ือ
นายชาญวิทย์ ปานศริิ อาย ุ35 ปี บ้านเลขท่ี 114/1 หมูท่ี่ 3 เสียชีวิตเน่ืองจากพลดัจมน า้ ต าบลล าป า (หมูท่ี่ 1-11) ต าบล 
ทา่มิหร า (หมูท่ี่ 1-10) ต าบลพญาขนั (หมูท่ี่ 1-10) ต าบลร่มเมือง (หมูท่ี่ 1-9) ต าบลโคกชะงาย (หมูท่ี่ 1-9) ต าบลปรางหมู ่
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(หมูท่ี่ 1-9) และต าบลนาทอ่ม (หมูท่ี่ 1-8)  
         (2) อ าเภอป่าบอน 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลวงัใหม ่(หมท่ีู 1-8) ต าบลหนองธง (หมูท่ี่ 1-9) 
ต าบลป่าบอน (หมูท่ี่ 1-11) ต าบลทุง่นารี (หมูท่ี่ 1-9) และต าบลโคกทราย (หมูท่ี่ 1,3-13) มีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ  
ด.ช.วราเมธ วรรณมาโส อาย ุ1 ปี 2 เดือน บ้านเลขท่ี 145 หมูท่ี่ 3 ต าบลโคกทราย เน่ืองจากพลดัจมน า้  
         (3) อ าเภอป่าพะยอม อ าเภอควนขนุน อ าเภอเขาชัยสน อ าเภอบางแก้ว และอ าเภอ
ปากพยูน เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีตดิชายฝ่ังทะเล ประกอบกบัน า้ทะเลหนนุ ท าให้น า้ไมส่ามารถระบายได้ทนั  
         6) จังหวัดสงขลา เกิดฝนตกหนกัตอ่เน่ืองท าให้น า้ทว่มพืน้ท่ีลุม่ต ่าใน 5 อ าเภอ ได้แก่ 
         (1) อ าเภอสะบ้าย้อย 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลทุง่พอ ต าบลเขาแดง ต าบลบ้านโหนด ต าบลคหูา 
และต าบลสะบ้าย้อย 
         (2) อ าเภอนาทวี 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลคลองทราย ต าบลฉาง ต าบล นาทวี และต าบลทบัช้าง  
         (3) อ าเภอหาดใหญ่ 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลฉลงุ ต าบลทุง่ต าเสา และ ต าบลพะตง น า้ทว่ม
บริเวณถนนกาญจนวนิช หน้าป้อมหนว่ยบริการ สภ.ทุง่ลงุ รถเล็กไมส่ามารถสญัจรไปมาได้ 
         (4) อ าเภอคลองหอยโข่ง 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลคลองหอยโขง่ (หมูท่ี่ 1-6) และต าบลทุง่ลาน 
(หมูท่ี่ 3,4,8)  
         (5) อ าเภอบางกล ่า 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลครูเตา่ เม่ือชว่งคืนวนัท่ี 7-8 พฤศจิกายน 2552 ประตู
ระบายน า้ ก.ร.1 คลอง ก.ร.1 ช ารุด ท าให้น า้ไหลเออ่เข้าทว่มพืน้ท่ีริมคลองของต าบลครูเตา่ ความเสียหายอยูร่ะหวา่งการส ารวจ 
ปัจจบุนักรมชลประทานได้จดัเจ้าหน้าท่ีเข้าด าเนินการซอ่มแซมแล้ว  
         การให้ความช่วยเหลือ จงัหวดั ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั อ าเภอ              
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง สนบัสนนุเรือท้องแบน 8 ล า รถบรรทกุ 3 คนั เคร่ืองสบูน า้ 1 เคร่ือง เตน็ท์ท่ีพกั
อาศยั 1 หลงั พร้อมเจ้าหน้าท่ีชดุ ERT 14 นาย  ให้การชว่ยเหลือผู้ประสบภยั   
          7) จังหวัดสตูล เกิดฝนตกหนกัตอ่เน่ืองท าให้เกิดน า้ทว่มฉบัพลนั น า้ป่าไหลหลากในพืน้ท่ี  3 
อ าเภอ ได้แก่  
         (1) อ าเภอมะนัง 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลนิคมพฒันา (หมูท่ี่ 1-9) และ ต าบลปาล์มพฒันา 
(หมูท่ี่ 1-10)  ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 900 คน 250 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหาย 75 หลงั ถนน 20 สาย ฝาย 2 แหง่    
         (2) อ าเภอละงู 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลน า้ผดุ (หมูท่ี่ 1-10) ต าบลละง ู(หมูท่ี่ 1-18) ต าบล         
เขาขาว (หมูท่ี่ 1-7) และต าบลก าแพง (หมูท่ี่ 1,3-7,10) ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 7,586 คน 2,500 ครัวเรือน ความ
เสียหายอยูร่ะหวา่งการส ารวจ   
         (3) อ าเภอควนกาหลง 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลควนกาหลง (หมูท่ี่ 1-11) ต าบลทุง่น้อย (หมูท่ี่ 
1-12) และต าบลอใุดเจริญ (หมูท่ี่ 1-9) ความเสียหายอยูร่ะหวา่งการส ารวจ    
         8) จังหวัดนราธิวาส เกิดฝนตกหนกัตอ่เน่ืองท าให้เกิดน า้ทว่มฉบัพลนั น า้ป่าไหลหลาก และน า้
ล้นตลิ่งในพืน้ท่ี 13 อ าเภอ 68 ต าบล 367 หมูบ้่าน 17 ชมุชน มีผู้เสียชีวิต 8 ราย ได้แก่  
         (1) อ าเภอศรีสาคร เม่ือเวลาประมาณ 07.00 น. (6 พฤศจิกายน 2552) เกิดฝนตกหนกัตอ่เน่ือง
ท าให้เกิดน า้ป่าไหลหลาก และดนิถลม่ทบับ้านเรือนราษฎร หมูท่ี่ 5 ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร บ้านเรือนราษฎรเสียหายทัง้หลงั 3 
หลงั มีผู้เสียชีวิต จ านวน 8 ราย ดงันี ้1) นายสาและ สาแล อาย ุ71 ปี 2) นายอาหะมะ สาแล อาย ุ37 ปี 3) นายอบัดลุเลาะ  สาแล 
อาย ุ42 ปี 4) นายมะนาวี สาแล อาย ุ38 ปี  5) นายอิบรอเฮ็ม สาแล อาย ุ23 ปี 6) นายอาบ๊ะ สาแล อาย ุ 22 ปี  7) นางสาการียา  
สาแล อาย ุ24 ปี  8) ด.ช.อิลฮมั สาแล อาย ุ2 ปี       
       (2) อ าเภอจะแนะ อ าเภอบาเจาะ อ าเภอตากใบ อ าเภอระแงะ อ าเภอเจาะไอร้อง อ าเภอ
แว้ง อ าเภอสุคิริน อ าเภอรือเสาะ อ าเภอเมือง อ าเภอแว้ง อ าเภอสุไหงโก-ลก (เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก ต าบลปาเสมสั 
และต าบลมโูนะ) และอ าเภอสุไหงปาดี ในเขตเทศบาลต าบลปะลรูุ เกิดน า้ล้นตลิ่งจากแมน่ า้โก-ลก ไหลเข้าทว่มบ้านเรือน
ราษฎร ระดบัน า้สงูประมาณ 0.20-0.30 ม. 
         การให้ความช่วยเหลือ จงัหวดั ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั อ าเภอ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สนบัสนนุเรือท้องแบน จ าวน 12 ล า ถงุยงัชีพ 1,060 ชดุ ผ้าหม่ 200 ผืน 
      9) จังหวัดยะลา เกิดฝนตกหนกัตอ่เน่ืองท าให้เกิดน า้ทว่มฉบัพลนั และน า้ป่าไหลหลาก ในพืน้ท่ี 
8 อ าเภอ 41 ต าบล 139 หมู่บ้าน ดงันี ้ 
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        (1) อ าเภอยะหา 6 ต าบล ได้แก่ ต าบลตาชี (หมูท่ี่ 1,2,5) ต าบลปะแต (หมูท่ี่ 1,2,6) ต าบล
บาโงยซิแน (หมูท่ี่ 1) ต าบลยะหา (หมูท่ี่ 1) ต าบลบาโระ (หมูท่ี่ 1,5,8) และต าบลละแอ (หมูท่ี่ 1,9)  
        (2) อ าเภอกรงปินัง 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลกรงปินงั (หมูท่ี่ 5) ต าบลห้วยกระทิง (หมูท่ี่ 1) 
และต าบลสะเอะ (หมูท่ี่ 1,3,5) ความเสียหายอยูร่ะหวา่งการส ารวจ 
        (3) อ าเภอธารโต 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลธารโต (หมูท่ี่ 1) ต าบลคีรีเขต (หมูท่ี่ 1,4) และต าบล
แมห่วาด (หมูท่ี่ 6,7) ความเสียหายอยูร่ะหวา่งการส ารวจ 
        (4) อ าเภอเมืองยะลา 5 ต าบล ในพืน้ท่ีเทศบาลต าบลทา่ใหม ่ต าบล สะเตงนอก (หมูท่ี่ 3) 
ต าบลทา่สาป (หมูท่ี่ 6) ต าบลพร่อน (หมูท่ี่ 3) และต าบลบดีุ (หมูท่ี่ 1,2,7) ความเสียหายอยูร่ะหวา่งการส ารวจ 
        (5) อ าเภอรามัน 3 ต าบล ได้แก่ เทศบาลต าบลโกตาบารู มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ช่ือ  
ด.ช.ฮาลีฟ  พริกเอียด อาย ุ7 ปี ต าบลวงัพญา (หมูท่ี่ 2) และต าบลทา่ธง ความเสียหาย อยูร่ะหวา่งการส ารวจ  
        (6) อ าเภอบันนังสตา ได้แก่ ต าบลตลิ่งชนั หมูท่ี่ 2 และเม่ือเวลาประมาณ 13.00 น.  
(6 พฤศจิกายน 2552) เกิดเหตดุนิถลม่ทบับ้านเรือนราษฎร เลขท่ี 111 บ้านตลาดนิคม หมูท่ี่ 6 ต าบลตลิ่งชนั ท าให้มีผู้เสียชีวิต 
จ านวน 4 ราย ดงันี ้1) นายอศันยั อาคมา  อาย ุ28 ปี     2) น.ส.พาฝัน  ไกรวิลาศ อาย ุ29 ปี  3) ด.ช.กรณ์ดนยั  อาคมา อาย ุ 
5 ปี และ 4.) ด.ช.คฑาวธุ  อาคมา อาย ุ3 ปี ซึง่ทัง้หมดอาศยัอยูใ่นบ้านเดียวกนั เจ้าหน้าท่ีได้น าศพออกจากท่ีเกิดเหตไุด้ทัง้
หมดแล้ว 
        (7) อ าเภอกาบัง 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลบาระ และต าบลกาบงั      ความเสียหายอยูร่ะหวา่ง
การส ารวจ 
        (8) อ าเภอเบตง 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลยะรม และต าบลธารน า้ทิพย์ ความเสียหายอยู่
ระหวา่งการส ารวจ 
        การให้ความช่วยเหลือ จงัหวดั ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั อ าเภอ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เหลา่กาชาดจงัหวดั ทหาร ต ารวจ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้จดัตัง้ศนูย์อ านวยการเฉพาะกิจ
ชว่ยเหลือผู้ประสบอุทกภยั วาตภยั และดนิถลม่ เพื่อส ารวจความเสียหายและชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยัในเบือ้งต้นแล้ว  
พร้อมมอบถงุยงัชีพ จ านวน 500 ชดุ 
                              10) จังหวัดปัตตานี ปริมาณน า้ในเข่ือนบางลางมีปริมาณสงู เข่ือนได้ปลอ่ยน า้ท าให้น า้ในแมน่ า้ปัตตานี
มีปริมาณสงูเออ่ล้นตลิ่งเข้าทว่มพืน้ท่ีลุม่ต ่าสองฝ่ังแมน่ า้ ในพืน้ท่ี 8 อ าเภอ ดงันี ้ 
        (1) อ าเภอแม่ลาน 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลแมล่าน (หมูท่ี่ 2,9) และต าบลมว่งเตีย้ (หมูท่ี่ 1-6)  
        (2) อ าเภอไม้แก่น  1 ต าบล ได้แก่ ต าบลดอนทราย (หมูท่ี่ 2,3,4)  
        (3) อ าเภอยะรัง  5 ต าบล ได้แก่ ต าบลเขาตมู (หมูท่ี่ 1,2) ต าบลเมาะมาวี (หมูท่ี่ 6) ต าบลคลอง
ใหม ่(หมูท่ี่ 1-6) ต าบลยะรัง  และต าบลประจนั (หมูท่ี่ 8)  
        (4) อ าเภอกะพ้อ 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลกะรุปี (หมูท่ี่ 5,6,8) ต าบล ตะโละดือรามนั (หมูท่ี่ 
1,2,5,6,7,8,9) และต าบลปลอ่งหอย (หมูท่ี่ 4,5,7,8) 
        (5) อ าเภอเมือง 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลบานา (หมูท่ี่ 9)  
        (6) อ าเภอหนองจิก อ าเภอทุ่งยางแดง และอ าเภอสายบุรี ความเสียหายอยูร่ะหวา่งการ
ส ารวจ 
    1.3 การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน  
       1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 11 สรุาษฎร์ธานี 
เขต 12 สงขลา สนบัสนนุเคร่ืองมืออปุกรณ์ชว่ยเหลือราษฎรท่ีประสบภยั ดงันี ้ เรือท้องแบน จ านวน 28  ล า รถบรรทกุ  
จ านวน   4  คนั รถเครน  จ านวน  1  คนั   ถงุยงัชีพ  จ านวน 1,012  ถงุ เจ้าหน้าท่ีกู้ภยั และชดุ ERT จ านวน 60  นาย   
รถยนต์กู้ภยัเอนกประสงค์  จ านวน 2  คนั  

    2) การให้ความช่วยเหลือของจังหวัดที่ประสบภัย ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัจงัหวดั อ าเภอ และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ได้ให้ความชว่ยเหลือแก่ราษฎรท่ีประสบภยัในเบือ้งต้นแล้ว พร้อมทัง้ได้
ระดมเจ้าหน้าท่ี และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งส ารวจความเสียหายเพ่ือให้ความชว่ยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่
ด้วยเงินทดรองราชการฯ (งบ 50 ล้านบาท) ตอ่ไป  
    1.4 สิ่งของพระราชทาน 
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       1) มลูนิธิราชประชานเุคราะห์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ เดนิทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน ท่ี
จังหวัดนราธิวาส ณ ท่ีวา่การอ าเภอสไุหงโก-ลก จ านวน 500 ชดุ ท่ีหอประชมุกาญจนาภิเษก อ าเภอรือเสาะ จ านวน 500 
ชดุ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2552 และในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 ณ ท่ีวา่การอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จ านวน 
1,000 ชดุ ท่ีวา่การอ าเภอยะหา จังหวัดยะลา จ านวน 1,000 ชดุ และท่ีวา่การอ าเภอเทพา จ านวน 600 ชดุ ท่ีวา่การอ าเภอ 
จะนะ จังหวัดสงขลา จ านวน 600 ชดุ 
        2) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาต ุ(นายกกิตตมิศกัดิต์ลอด
ชีพ) และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิตยิาภา ประธานมลูนิธิอาสาเพ่ือนพึง่  (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงโปรด
ให้ นายอภยั  จนัทนจลุกะ รองประธานมลูนิธิอาสาเพ่ือนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถงุ              
พระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 ท่ีศาลาประชาคม อ าเภอลานสกา จ านวน 450 ชดุ และท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบลูย์ จ านวน 310 ถงุ และถวายแก่พระสงฆ์ 3 ถงุ พร้อมตรวจเย่ียมราษฎรท่ี
ประสบอทุกภยั   
    1.5 การตรวจเย่ียมประชาชนและตดิตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี 8 
พฤศจิกายน 2552 รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) พร้อมด้วยรองปลดักระทรวงมหาดไทย  
(นายภาณ ุอทุยัรัตน์) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดัสงขลา (นายวิรัตน์ กลัยาศริิ) รองอธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั (นายศรีสมบตั ิพรประสิทธ์ิ) และคณะ เดนิทางไปตรวจสถานการณ์อทุกภยัและเย่ียมผู้ประสบภยั พร้อมมอบ
เคร่ืองอปุโภคบริโภคในพืน้ท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ บ้านไอเจ๊ียะ หมูท่ี่ 5 ต าบล  ซากอ อ าเภอศรีสาคร จ านวน 300 ชดุ และท่ี              
ท่ีวา่การอ าเภอศรีสาคร จ านวน 700 ชดุ จังหวัดยะลา   ณ หมูท่ี่ 3 ต าบลทา่สาป อ าเภอเมืองยะลา จ านวน 500 ชดุ 

  2. การคาดหมายลักษณะอากาศระหว่างวันท่ี 8 - 14 พฤศจิกายน 2552            
                   2.1 กรมอุตุนิยมวิทยา  คาดหมายลกัษณะอากาศวา่ ในชว่งวนัท่ี 8 - 11 พฤศจิกายน 2552 บริเวณ
ความกดอากาศสงูท่ีปกคลมุประเทศไทยตอนบนมีก าลงัออ่นลง ท าให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศอุน่ขึน้ กบัมีหมอกใน
ตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพืน้ท่ี ส าหรับภาคใต้จะมีฝนลดลง และคล่ืนลมในอา่วไทยมีก าลงัออ่นลง ส าหรับในชว่งวนัท่ี 
12 - 14  พฤศจิกายน 2552 บริเวณความกดอากาศสงูระลอกใหมจ่ากประเทศจีนจะแผเ่สริมเข้ามาปกคลมุประเทศไทย
ตอนบน ท าให้มีฝนฟ้าคะนองในระยะแรกและอณุหภมูิลดลง 2 - 3 องศา โดยเร่ิมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน    
                       2.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งเตือนเก่ียวกับสภาวะอากาศให้จังหวัดในภาคใต้ 
เตรียมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภยั วาตภยั ดนิถลม่ และคล่ืนลมแรงอนัเกิดจากสภาวะฝนตกหนกั อาจท าให้เกิดน า้ทว่ม
ฉบัพลนั น า้ล้นตลิ่ง น า้ป่าไหลหลาก และดนิถลม่ อาจสร้างความเสียหายให้แก่ ชีวิต ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรของ
ประชาชนแล้ว และให้ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต จดัเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวงัตดิตามสถานการณ์ในพืน้ท่ีอยา่งตอ่เน่ือง
ตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้เตรียมเคร่ืองมืออปุกรณ์ไว้ให้พร้อมเพ่ือสามารถชว่ยเหลือผู้ประสบภยัได้ทนัตอ่เหตกุารณ์เม่ือเกิด          
สาธารณภยัขึน้ 
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