
 
 
1. เร่ือง  มาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด) ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามความเห็นของส านกังบประมาณ ท่ีเห็นควรให้ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)   ปฏิบตัติามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ (คปร.) ก าหนดไว้ โดย
ให้บริหารจดัการงบประมาณภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 งบบคุลากร  ท่ีตัง้                
งบประมาณรองรับไว้แล้วแทนการขอรับสนบัสนนุงบกลาง รายการเงินส ารองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น  เพิ่มเติ ม 
เพ่ือให้เกิดความเป็นมาตรฐานเดียวกนักบัแนวทางปฏิบตัขิองสว่นราชการอ่ืน ๆ  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงศกึษาธิการรายงานวา่ 
  1. ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก าหนด
เป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ (คปร.) ให้ด าเนินมาตรการปรับปรุงอตัราก าลงัของสว่นราชการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 และเห็นชอบให้มีจ านวนผู้ เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ 11,918 ราย 
  2. สพฐ. ได้ด าเนินมาตรการฯ ภายใต้กรอบหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี คปร .ก าหนด และก าหนดเง่ือนไขให้มี
การบรรจทุดแทนผู้ เข้าร่วมมาตรการฯ ทกุต าแหนง่โดยมีระยะเวลาปฏิบตัริาชการ  แตด้่วยข้อจ ากดัของบคุลากรจงึได้อนมุตัิ
ให้ข้าราชการในสงักดัเข้าร่วมมาตรการฯ ได้เพียง  8,795 ราย จากผู้สมคัรทัง้สิน้ 10,107 ราย และยงัคงเหลือผู้สมคัรท่ียงั
ไมไ่ด้รับการอนมุตัใิห้เข้าร่วมมาตรการฯ อีกจ านวน 1,312 ราย  
  3. เพ่ือสนองตอบความต้องการของข้าราชการกลุม่นีแ้ละเพ่ือประโยชน์แหง่การศกึษาขัน้พืน้ฐานซึง่เป็น              
สิ่งส าคญัของรัฐและสง่ผลตอ่คณุภาพของพลเมืองในอนาคตของประเทศ  จงึควรอนมุตัใิห้ข้าราชการกลุม่นีไ้ด้เข้าร่วม                
มาตรการฯ ด้วย และจะท าให้มีอตัราวา่งรวมทัง้สิน้ 10,107 อตัรา ซึง่ไมมี่ผลกระทบตอ่จ านวน (โควตา) ผู้ เข้าร่วมมาตรการฯ 
ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก คปร. แล้วแตอ่ยา่งใด (มีโควตา 11,918 ราย) เพียงแตข่าดงบประมาณบางสว่น จ านวน 
174,102,400 บาท  ทัง้นีไ้ด้วิเคราะห์แล้วหากด าเนินการได้จะมีผลดีมากกวา่ผลเสีย ดงันี  ้
   3.1 สามารถเกล่ียอตัราก าลงัจากโรงเรียนท่ีมีครูเกินเกณฑ์ไปยงัโรงเรียนท่ีมีครูต ่ากวา่เกณฑ์ได้                  
ทนัทีไมยุ่ง่ยากเหมือนการเกล่ียอตัราท่ีมีผู้ครองอยู่  
   3.2 สามารถคดัเลือกบคุลากรมาบรรจทุดแทนได้ตรงตามวิชาเอกท่ีขาดแคลนและตรงตามความ
ต้องการของสถานศกึษา อีกทัง้ยงัเป็นการแก้ไขปัญหาครูสอนไมต่รงวิชาได้อยา่งดี  ปัญหาในเชิงคณุภาพจะได้รับการแก้ไข
ให้ดีขึน้สง่ผลตอ่คะแนน ONET, ANET และ NT ในภาพรวมของประเทศ อนัจะสง่ผลตอ่คณุภาพและมาตรฐานการศกึษา     
ขัน้พืน้ฐานให้สงูขึน้ 
   3.3 สามารถสรรหาบคุคลรุ่นใหมท่ี่มีความต้องการเข้าสูร่ะบบราชการและเป็นบคุลากรท่ีมีความรู้
วิทยาการทนัเทคโนโลยีสมยัใหม ่อนัเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิรูปการศกึษารอบสองและจะน าไปสูเ่ป้าหมายคณุภาพ
การศกึษาเป็นอยา่งยิ่ง 
   3.4 เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้สมคัรเข้าร่วมมาตรการฯ ในการก าหนดอนาคตของชีวิต
ตนเอง ทัง้สขุภาพกาย สขุภาพจิต  การวางแผนครอบครัว  การดแูลบดิา-มารดาท่ีชราภาพหรือเจ็บป่วย เป็นต้น ซึง่จิตใจของ
บคุคลกลุม่นีมุ้ง่หวงัวา่ตนเองจะได้รับการพิจารณาอนมุตัใิห้เข้าร่วมมาตรการฯ เหมือนเชน่ปีท่ีผา่นมา จงึไมมี่จิตใจและขาด
แรงจงูใจท่ีจะปฏิบตัริาชการตอ่ไปอีกแล้ว  
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2.  เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพืน้ท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก (กพอ.) ครัง้ท่ี 4/2552 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบผลการประชมุคณะกรรมการพฒันาพืน้ท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 
(กพอ.) ครัง้ท่ี 4/2552  สรุปได้ดงันี  ้
  1. แนวทางการแก้ไขปัญหามาบตาพุดในระยะเร่งด่วน 
   1.1 กรอบการท างาน 
   ท่ีประชมุมีข้อสรุปเก่ียวกบัประเดน็ของกรอบการท างานวา่รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนท่ีมาบตาพดุโดยเร่งดว่น  เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ไว้วางใจให้กบัประชาชน ท าให้ประชาชนตระหนกัวา่
ภาครัฐมีความจริงจงัและได้ทุม่เทความสามารถและทรัพยากรอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือแก้ปัญหามาบตาพดุให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว             
ท่ีสดุ โดยภาครัฐมีความพร้อมในการสนบัสนนุงบประมาณ ซึง่สามารถน ามาจดัสรรเพื่อแก้ไขปัญหามาบตาพดุและจงัหวดั
ระยองได้ทนัที 
   คณะกรรมการ กพอ. จะมุง่เน้นแก้ปัญหามาบตาพดุเฉพาะเร่ืองความเดือดร้อนจากผลกระทบตอ่
คณุภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลกั  เน่ืองจากเร่ืองอ่ืนจะมีกลไกปกตดิแูลอยูแ่ล้ว โดยจะจดัท าแผนปฏิบตักิารแก้ไขปัญหา 
และจะมีการลงพืน้ท่ีเพ่ือรับฟังประเดน็ปัญหาของประชาชนอยา่งใกล้ขิดทกุวนัจนัทร์ สปัดาห์เว้นสปัดาห์ (เร่ิมวนัจนัทร์ท่ี 9 
พฤศจิกายน 2552) หลงัจากนัน้จะสรุปผลการท างานรายงานให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ กพอ . ทราบตอ่ไป 
   1.2 ความก้าวหน้าการด าเนินงานแก้ไขปัญหามลพษิและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ระยะที่ผ่านมา  
    1.2.1 การแก้ปัญหาด้านมลพษิ ผลการตรวจตดิตามตรวจสอบปริมาณสารอินทรีย์
ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs)  โดยกรมควบคมุมลพิษ  ระบวุา่ ผลการตรวจวดัปริมาณวีโอซี ในพืน้ท่ีมาบตาพดุ 6 แหง่ 
ในเดือนกนัยายน 2552 มีสารอินทรีย์ระเหยง่ายท่ีมีคา่ความเข้มข้นเกินคา่มาตรฐานเฉล่ียรายปี ได้แก่ สาร 1,3 Butadiene 
สาร 1,2 Dichloroethane และสาร Benzene   ปัจจบุนักรมควบคมุมลพิษ แก้ไขปัญหาสารไอระเหยในกลุม่สารประกอบ
อินทรีย์ได้ผลเป็นท่ีนา่พอใจ และแผนท่ีจะแก้ปัญหา ดงันี ้ (1) ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ  ซึง่สว่นใหญ่เกิด
จากสารเคมีร่ัวจากระบบทอ่  (2) ระบบน า้ใต้ดนิในมาบตาพดุท่ีมีโลหะหนักปนเปือ้น และ (3) ปัญหาน า้เสียท่ีคลองชากหมาก 
    1.2.2 การแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข  ปัจจบุนัส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัระยองได้
จดัท าโครงการพฒันาศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาล ในพืน้ท่ีเขตควบคมุมลพิษ จงัหวดัระยอง เพ่ือเสนอขอใช้
งบประมาณตามแผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง วงเงินรวม 582.201 ล้านบาท  ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2553-2555) 
ประกอบด้วย การพฒันาศกัยภาพโรงพยาบาลมาบตาพดุเป็นโรงพยาบาลด้านอาชีวเวชศาสตร์ขนาด 200 เตียง  การพฒันา
ศกัยภาพโรงพยาบาลระยองให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ด้านโรคจากสิ่งแวดล้อม และโรคหรือ
อบุตัภิยัเคมีอนัตราย  (Excellent Center) และการพฒันาศกัยภาพโรงพยาบาลบ้านฉาง และโรงพยาบาลนิคมพฒันา ทัง้นี ้
โครงการอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสขุ  
    1.2.3 การแก้ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตในชุมชนมาบตาพุด  เทศบาลเมืองมาบตาพดุ
ได้จดัน าโครงการท่ีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือการดแูลคณุภาพชีวิตประชาชนในพืน้ท่ี เพ่ือขอรับการสนบัสนนุงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม จ านวน 9 
โครงการ วงเงินรวม 1,080.28 ล้านบาท 
    1.2.4 การแก้ปัญหาประปามาบตาพุด การประปาสว่นภมูิภาค (กปค.)  ได้ด าเนินการ
ขยายระบบผลิตประปาและระบบทอ่สง่น า้เรียบร้อยแล้ว  ในวงเงินรวม 251 ล้านบาท ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนของระเบียบพสัดุ
ในจดัซือ้น า้โดยวิธีพิเศษจากบริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ซึง่คาดวา่จะใช้เวลา
ประมาณ 15-30 วนั ทัง้นี ้ ในปี 2553 กปภ. มีโครงการปรับปรุงเส้นทอ่และขยายเขตจา่ยน า้ท่ีมาบตาพดุ โดยจะขอใช้                 
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็งประมาณ 130 ล้านบาท 
    1.2.5 การศึกษาเปรียบเทียบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประเทศสหพันธ์                      
สาธารณรัฐเยอรมนี (บริษัท BASF) เมือง kitakyushu ประเทศญ่ีปุ่น และอตุสาหกรรมในประเทศ โดย สศช. พบวา่ 
ภาคอตุสาหกรรมของไทยมีจดุออ่นและควรมีการปรับปรุง ดงันี ้ (1) การก าหนดนโยบายและแผนพฒันาของไทยยงัมิได้ให้
ความส าคญักบัขีดความสามารถรองรับการพฒันาของพืน้ท่ี และขาดด าเนินการด้าน 3Rs ในอตุสาหกรรมอยา่งจริงจงั             
(2) กลไกการบริหารจดัการของไทยยงัมิได้ให้ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมของภาคีการพฒันาตา่ง ๆ ในทกุขัน้ตอนการ
ส่ือสารและรับฟังความเห็นชมุชนยงัไมเ่พียงพอ ทัว่ถึง  และตอ่เน่ือง ส าหรับ BASF และ kitakyushu  มีการจดัตัง้
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คณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย รัฐ – เอกชน – ชมุชน ตัง้แตร่ะดบันโยบายถึงการปฏิบตั ิ ในขณะท่ีประเทศไทยบริหารจดัการโดย
คณะกรรมการนโยบายระดบัชาต ิ(3) โครงการพืน้ฐานด้านสิ่งแวดล้อมของไทยเป็นการด าเนินการเทา่ท่ีกฎหมายก าหนด 
พบปัญหาการบ าบดัมลสารไมไ่ด้ตามมาตรฐาน รวมทัง้มีการร่ัวไหลของมลสารอากาศ ท าให้ชมุชนขาดความเช่ือมัน่ใน
มาตรฐานและความจริงใจของผู้ประกอบการ และมีการตอ่ต้านอยา่งรุนแรง และ (4) การบ าบดัมลสารของไทยยงัเน้นการ
แก้ปัญหาท่ีปลายทอ่ ขาดการบรูณาการในการจดัการของเสียและน ากลบัมาใช้ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี  
  2. มตคิณะกรรมการ กพอ.  
   2.1 มอบหมายฝ่ายเลขานกุารจดัท ารายช่ือโครงการแก้ปัญหามาบตาพดุ  ส าหรับจดัล าดบั
ความส าคญัโครงการ ร่วมกบัจงัหวดัระยองและภาคประชาชน เพ่ือน าไปจดัท าแผนปฏิบตักิารตอ่ไป ประกอบด้วย (1) 
โครงการตามแผนปฏิบตักิารเพ่ือลดและขจดัมลพิษในเขตควบคมุพลพิษจงัหวดัระยอง พ.ศ. 2553-2556 (2)  กลุม่โครงการ
แก้ปัญหาของกรมควบคมุพลพิษ (3) กลุม่โครงการพฒันาศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในพืน้ท่ีเขตควบคมุมลพิษ 
จงัหวดัระยอง  (4) โครงการปรับปรุงเส้นทอ่และขยายเขตจา่ยน า้ของการประปาสว่นถมูิภาค  และ (5) โครงการอ่ืนท่ีส าคญั 
เชน่ ป้ายอจัฉริยะบอกตวัชีว้ดัคณุภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขดุลอกตะกอนคลองชากหมาก เป็นต้น  
   2.2 จดัตัง้คณะท างานแก้ไขปัญหาเร่งดว่นของมาบตาพดุ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศกัดิ ์
สภาวส)ุ  เป็นประธาน  ประกอบด้วย  ผู้แทนจงัหวดัระยอง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  กระทรวง                
สาธารณสขุ  กระทรวงอตุสาหกรรม การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เป็นกรรมการ โดยมี สศช . เป็นฝ่ายเลขานกุาร 
ท าหน้าท่ีจดัท าแผนปฏิบตักิารแก้ปัญหาเร่งดว่นของมาบตาพดุร่วมกบัทกุภาคสว่น เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการ กพอ . และ
คณะรัฐมนตรี    รวมทัง้ประสานและเร่งรัดการปฏิบตังิานตามแผนปฏิบตักิารฯ ให้มีประสิทธิผลโดยเร็ว ทัง้นี ้ให้ฝ่ายเลขานกุาร
ประสานกระทรวงของรายช่ือผู้แทนหนว่ยงานเพ่ือแตง่ตัง้เป็นผู้แทนถาวรในคณะท างาน ทัง้นี ้ ในระยะเร่งดว่นจะเน้น                 
การแก้ไขปัญหามลพิษ (อากาศ ขยะ น า้เสีย)  
 
2.  เร่ือง   ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครัง้ท่ี 16/2552    
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ
กรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจเสนอ ดงันี ้  
  1.  รับทราบผลการประชมุคณะกรรมการ รศก. ครัง้ท่ี 16/2552  
  2.  รับทราบการแก้ไขมตกิารประชมุคณะกรรมการ รศก . ครัง้ท่ี 15/2552 เร่ืองแผนพฒันาระบบสถาบนั
การเงินระยะท่ี 2 
  3.  เห็นชอบให้แตง่ตัง้คณะกรรมการ 4 ฝ่าย ซึง่ประกอบด้วย (1) ภาครัฐ (2) ภาคเอกชน (3) ภาคประชาชน 
และ (4) นกัวิชาการ โดยมีนายอานนัท์ ปันยารชนุ เป็นประธานกรรมการ เพ่ือแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ีมาบตาพดุและพืน้ท่ี
ใกล้เคียงในจงัหวดัระยอง รวมทัง้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 
67 วรรค 2  
  4.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศกัดิ ์สภาวสุ) ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ และรองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม (นายโกศล ใจรังษี) เป็นกรรมการในสว่นของผู้แทนจาก
ภาครัฐ และให้ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี เป็นฝ่ายเลขานกุารฯ ทัง้นี ้ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวง
พลงังาน กระทรวงการคลงั ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิและนายสรยทุธ เพ็ชรตระกลู 
(กรรมการผู้ชว่ยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงอตุสาหกรรม) เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการประชมุคณะกรรมการฯ ชดุนีด้้วย  
  5.  เห็นชอบในหลกัการพฒันาระบบขนสง่ทางรถไฟ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจดัการการ
รถไฟแหง่ประเทศไทย โดยให้ความส าคญัในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การเดนิรถมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั รวมทัง้
สามารถยกระดบัคณุภาพบริการขนสง่ผู้ โดยสารและสินค้าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรองรับการเช่ือมโยงกบัประเทศ
เพ่ือนบ้านในระยะตอ่ไป และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งจดัท ารายละเอียดแผนการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน ระยะ
เร่งดว่น ชว่งปี 2553 – 2557 ท่ีชดัเจน ทัง้ในการปรับปรุงรางให้เป็นขนาด 100 ปอนด์ การปรับปรุงหมอนรองราง ประแจกลและ
อาณตัสิญัญาณ และเคร่ืองกัน้ การจดัหาหวัรถจกัรและล้อเล่ือน รวมทัง้การพฒันาระบบรางรถไฟทางคูร่ะยะเร่ งดว่น ซึง่จะ
ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภยัในการเดนิรถ และสามารถเพิ่มความเร็วรถจาก 50 – 60 กิโลเมตรตอ่
ชัว่โมง เป็น 80 – 100 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง โดยมีกรอบวงเงินลงทนุเบือ้งต้นประมาณ 100,000 ล้านบาท และให้กระทรวง
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คมนาคมเร่งจดัสง่รายละเอียดแผนการลงทนุดังกลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ
(สศช.) ภายใน 7 วนั และให้ สศช. พิจารณาภายใน 45 วนั และน าเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจพิจารณาตอ่ไป  
  6.  เห็นชอบในหลกัการของการปรับโครงสร้างองค์กรของการรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.) ท่ีจะด าเนินการ
จดัตัง้หนว่ยธุรกิจ จ านวน 3 หนว่ยธุรกิจ ได้แก่ หนว่ยเดนิรถ หนว่ยทรัพย์สิน และหนว่ยซอ่มบ ารุง และการจดัตัง้บริษัทลกู
เพ่ือให้บริการโครงการ Airport Rail Link และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมหารือกบั รฟท. และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ในเร่ือง
ดงักลา่วตอ่ไป นอกจากนี ้กระทรวงคมนาคม ควรให้ความส าคญักบัการแก้ไขปัญหาภาระคา่ใช้จา่ยบคุลากรของ รฟท . และ
ภาระการเงินของ รฟท. ด้วย 
  7.  มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งศกึษารายละเอียดความเหมาะสมของโครงการและแผนการลงทนุ
เส้นทางรถไฟเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้าน ในเส้นทางเหนือ-ใต้ และตะวนัออก-ตะวนัตก ท่ีสอดคล้องกบักรอบความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ และจดัสง่ให้กระทรวงการคลงัพิจารณาความเหมาะสมของแหลง่เงินทนุ โดยอาจระดมทนุจาก
กองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน และแหลง่เงินทนุจากตา่งประเทศ และประสานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อหาข้อสรุปในการ
เช่ือมโยงระบบรถไฟกบัประเทศเพ่ือนบ้านต่อไป 
  8.  มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งศกึษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟความเร็วสงูในเส้นทาง
กรุงเทพ – ระยอง ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนั โดยพิจารณารูปแบบการลงทนุในลกัษณะ Public Private Partnership (PPP) 
และจดัสง่ให้กระทรวงการคลงัพิจารณา และด าเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
  9.  มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาวางแผนพฒันาโครงขา่ยรถไฟของประเทศให้สอดคล้อง
และสนบัสนนุกบัการพฒันาเมือง รวมทัง้ค านงึถึงการเช่ือมโยงแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัและการสนบัสนนุการเพ่ือเพิ่ม                 
ประสิทธิภาพระบบโลจิสตกิส์ของประเทศ 
  สาระส าคัญของเร่ือง  

 สรุปผลการประชมุคณะกรรมการ รศก. ประกอบด้วย สาระส าคญั และมตคิณะกรรมการ รศก. ดงันี ้
  1.  การแก้ไขมตคิณะกรรมการ รศก. ครัง้ท่ี 15/2552 
   1.1  สาระส าคัญ  
    1.1.1  สศช. ได้เสนอผลการประชมุคณะกรรมการ รศก. ครัง้ท่ี 15/2552 ให้คณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2552 ซึง่คณะรัฐมนตรีมีมตรัิบทราบผลการประชมุและเห็นชอบมตคิณะกรรมการ 
รศก. ครัง้ท่ี 15/2552 
    1.1.2  รองผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย (นายบณัฑิต  นิจถาวร) ได้ขอแก้ไขมต ิ             
คณะกรรมการ รศก. ครัง้ท่ี 15/2552 เร่ือง แผนพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ี 2 เป็นดงันี ้“เห็นชอบแผนพฒันาระบบ
สถาบนัการเงิน ระยะท่ี 2 โดยเห็นควรให้กระทรวงการคลงัและธนาคารแหง่ประเทศไทยร่วมกนัพฒันาตวัชีว้ดัท่ีชดัเจน                
เพ่ือใช้ประเมินและผลกัดนัเร่ืองการลดต้นทนุในการเข้ารับบริการจากสถาบนัการเงินให้เกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม ซึง่จะมีสว่น
ชว่ยเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทย นอกจากนีเ้ห็นควรจดัท าแนวนโยบายในการพฒันาระบบสถาบนั
การเงินในรูปแบบ Microfinance รวมทัง้การปรับปรุงศกัยภาพของกองทนุหมูบ้่านและกลุม่ออมทรัพย์ โดยให้แยกออกจาก
แผนพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ี 2 เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการสง่เสริมระบบสถาบนัการเงินของประเทศ” 
   1.2  มตคิณะกรรมการ รศก. 
   รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครัง้ท่ี 15/2552 ในวนัพธุท่ี 11 
พฤศจิกายน 2552 โดยให้แก้ไขมตท่ีิประชมุเร่ืองแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงินระยะท่ี 2 ตามความเห็นของรองผู้วา่การ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (นายบณัฑิต นิจถาวร) และรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบการแก้ไขมตท่ีิประชมุตอ่ไป  
  2. การแต่งตัง้คณะกรรมการ 4 ฝ่าย เพื่อตรวจสอบการด าเนินการโครงการ 76 โครงการ และ
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหามาบตาพุด สศช. ได้เสนอเร่ืองดงักลา่วให้คณะกรรมการ รศก. พิจารณา โดยเป็นเร่ือง          
สืบเน่ืองจากการประชมุคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 5/2552 เม่ือวนัท่ี 30 ตลุาคม 2552 ซึง่ประธานกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิได้หยิบยกประเดน็จากการหารือร่วมกบัแกนน าเครือขา่ยภาคประชาชนภาคตะวนัออก และตวัแทน
คณะกรรมาธิการของวฒุิสภาด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนษุยชนแล้ว เห็นวา่ เพ่ือสร้างความยอมรับและการมีสว่นร่วมใน
การแก้ไขปัญหา จงึควรให้แตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้ชดุหนึง่ ประกอบด้วย 4 ฝ่าย โดยมีหน้าท่ีตรวจสอบการด าเนินการ            
โครงการทัง้ 76 โครงการ ท่ีศาลปกครองกลางสัง่ระงบั และจดัท าข้อเสนอแนะตอ่รัฐบาล เพ่ือน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาอยา่ง
เป็นรูปธรรมตอ่ไป โดยสรุปได้ดงันี  ้
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   2.1  สาระส าคัญ 
   นายกรัฐมนตรี ได้กลา่วตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบัสถานะการแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ีมาบตาพดุ และปัญหา
ในทางปฏิบตัติามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 67 วรรค 2 ดงันี ้
    2.1.1  ปัจจบุนัรัฐบาลอยูใ่นขัน้ตอนการอทุธรณ์ค าสัง่คุ้มครองชัว่คราวของศาลปกครอง
กลางท่ีสัง่ระงบัโครงการจ านวน 76 โครงการ ในพืน้ท่ีมาบตาพดุและพืน้ท่ีใกล้เคียงในจงัหวดัระยอง ซึง่ขณะนีย้งัไมมี่ความ
ชดัเจนของวิธีปฏิบตัใินการระงบัโครงการตามค าสัง่ศาลปกครองกลาง และศาลจะนดัพิจารณาค าอทุธรณ์ครัง้ตอ่ไป ในวนัท่ี 
12 และ 18 พฤศจิกายน 2552  
    2.1.2  ในการประชมุคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 5/2552 เม่ือวนัท่ี  
30 ตลุาคม 2552 ท่ีประชมุได้มีมตเิห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนด                    
หลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั ิและแนวทางในการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือ
กิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง  ทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิซึง่จะชว่ย
ท าให้เกิดความชดัเจนในประเดน็ตา่ง  ๆ ดงันี  ้
     1) โครงการหรือกิจการท่ีเข้าขา่ยต้องปฏิบตัติามมาตรา 67 วรรค 2 ของ                  
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย และกระบวนการท่ีจะน าไปสูก่ารปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามกฎหมายตอ่ไป  
     2) ขัน้ตอนและแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) ส าหรับโครงการท่ีต้องปฏิบตัติามมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนญูแหง่              
ราชอาณาจกัรไทย  
     3) แนวทางการประเมินผลกระทบตอ่สขุภาพ (Health Impact Assessment: 
HIA) ท่ีสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาตไิด้ประกาศไว้  
     4) ขัน้ตอนและแนวทางการปฏิบตัเิพ่ือรับฟังความคดิเห็นของประชาชนท่ีเพิ่มเตมิ
จากแนวทางท่ีก าหนดไว้ในระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน พ .ศ. 2548 
     5) การเปิดโอกาสให้ตวัแทนของภาคเอกชน หรือสถาบนัการศกึษาท่ีสามารถท า
หน้าท่ีเป็นองค์การอิสระ มาขอรายละเอียดโครงการ เพ่ือน าไปพิจารณาให้ความเห็น และเสนอหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
พิจารณา 
    2.1.3  คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบญัญตัสิง่เสริมและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม (ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม 2552  และร่างพระราชบญัญตัดิงักลา่วได้ผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประสานงานด้านนิตบิญัญตั ิเม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2552  ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งน าเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา 
    2.1.4  รองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศกัดิ ์สภาวส)ุ ได้ลงพืน้ท่ีมาบตาพดุอยา่งตอ่เน่ือง 
เพ่ือเร่งรัดมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งดว่นในพืน้ท่ี เชน่ โรงพยาบาล และการจดัหาโครงสร้างพืน้ฐานตา่งๆ เป็นต้น  
    2.1.5  ปัญหาในขณะนี ้ต้องรอการวินิจฉยัของศาลปกครองกลาง ซึง่มีข้อหว่งใย 
ในประเดน็การผนวกรวมข้อมลูจากหลายหนว่ยงานวา่จะออกมาในรูปแบบใด และจะสามารถใช้เป็นข้อมลูท่ีมีน า้หนกั
เพียงพอในการชีแ้จงตอ่ศาลหรือไมเ่พียงใด และยงัมีความเป็นไปได้ท่ีอาจถกูฟ้องร้องเพิ่มเตมิและเกิดการโต้แย้งจากฝ่าย
ตา่งๆ โดยคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนมีความเห็นวา่ สิ่งท่ีรัฐบาลด าเนินการยงัไมส่อดคล้องกับรัฐธรรมนญูฯ มาตรา 67 
วรรค 2  
   ทัง้นี ้จากการหารือร่วมกบัแกนน าเครือขา่ยภาคประชาชนภาคตะวนัออก และตวัแทน
คณะกรรมาธิการของวฒุิสภาด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนษุยชน เห็นวา่ควรมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้ชดุหนึง่ 
ประกอบด้วย (1) ภาครัฐ (2) ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ (3) ภาคประชาชน และ (4) นกัวิชาการ โดยได้ทาบทามนาย
อานนัท์ ปันยารชนุ เป็นประธานคณะกรรมการ และได้รับการตอบรับแล้ว และจะขอความเห็นจากคณะกรรมการ รศก . ใน
เร่ืองการเสนอผู้แทนในสว่นของภาครัฐท่ีจะเข้าร่วมเป็นกรรมการ  
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   2.2 มตคิณะกรรมการ รศก. 
    2.2.1  เห็นชอบให้แตง่ตัง้คณะกรรมการ 4 ฝ่าย ซึง่ประกอบด้วย (1) ภาครัฐ  (2)                   
ภาคเอกชน (3) ภาคประชาชน และ (4) นกัวิชาการ โดยมีนายอานนัท์  ปันยารชนุ เป็นประธานคณะกรรมการ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาในพืน้ท่ีมาบตาพดุและพืน้ท่ีใกล้เคียงในจงัหวดัระยอง รวมทัง้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบั                  
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 67 วรรค 2  
    2.2.2  เห็นชอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศกัดิ ์สภาวสุ) ปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ปลดักระทรวงสาธารณสขุ และ รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม (นายโกศล ใจรังษี)    
เป็นกรรมการในสว่นของผู้แทนจากภาครัฐ และให้ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี เป็นฝ่ายเลขานกุารฯ ทัง้นี ้ให้
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั สศช . และนายสรยทุธ เพ็ชรตระกลู (กรรมการผู้ชว่ย
รัฐมนตรีประจ ากระทรวงอตุสาหกรรม) เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการประชมุคณะกรรมการฯ ชดุนีด้้วย 
  3.  การพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟ และแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคมได้เสนอภาพรวมการพฒันาระบบขนสง่ทางรถไฟและแนวทางแก้ไขปัญหา
การบริหารจดัการการรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.) โดยแบง่ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  (2) ด้าน
ทรัพย์สิน  (3) ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบั และ (4) ด้านบคุลากรและอตัราก าลงั ให้คณะกรรมการ รศก . พิจารณา 
สรุปได้ดงันี ้
   3.1   สาระส าคัญ 
    3.1.1 การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ รฟท. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
     1) รฟท. มีโครงขา่ยเส้นทางทัว่ประเทศ 4,429.983 กิโลเมตร เปิดให้บริการเดนิรถ
เช่ือมตอ่ 47 จงัหวดั ซึง่มีปัญหาทัง้ระบบรางท่ีมีสภาพช ารุดและหวัรถจกัรท่ีมีอายใุช้งานมานาน สง่ผลให้เกิดปัญหารถไฟ             
ตกราง ทัง้นี ้มาตรฐานวิศวกรรมงานทาง สภาพทางท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วย รางท่ีควรมีขนาด 100 ปอนด์/หลา 
การใช้หมอนคอนกรีต สะพานท่ีสามารถรองรับน า้หนกั 20 ตนั/เพลา โดยสามารถท าความเร็วเฉล่ียได้ 120 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
มีระบบอาณตัสิญัญาณไฟสี มีประแจท่ีสมัพนัธ์กบัระบบอาณตัสิญัญาณ รวมถึงการมีเคร่ืองกัน้ทางในทกุจดุตดั และการมีทาง
ตา่งระดบั (สะพานหรือทางลอด) ระหวา่งถนนกบัรถไฟ ในเส้นทางท่ีมีคา่คณูควบจราจร (Traffic Movement) ระหวา่งรถไฟกบั
ปริมาณรถยนต์สงูกวา่ 100,000 คนั-ขบวนตอ่วนั  
     2) การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ได้พิจารณาจาก
ระดบัคณุภาพของโครงสร้างพืน้ฐาน หวัรถจกัรและล้อเล่ือนท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั โดยการแก้ปัญหาระยะเร่งดว่นโครงสร้าง               
พืน้ฐานพิจารณาจากคณุภาพสภาพทาง หมอนรองราง สะพาน ประแจและอาณตัสิญัญาณ และจดุตดัทางรถไฟในเส้นทาง
รถไฟ ในกรณีท่ีต้องมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือประสิทธิภาพการและความปลอดภยัในการเดนิรถ สว่นการ
พฒันาหวัรถจกัรและล้อเล่ือนจะพิจารณาคณุภาพจากหวัรถจกัรท่ีมีอายกุารใช้งานเกิน 25 ปี  ส าหรับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ฐานโดย “บรูณะทางเดมิ เพิ่มเตมิหวัรถจกัร ขยายโครงขา่ย เพิ่มสายทางคูมุ่ง่สูไ่ฮสปีด ” แบง่เป็น               
2 ระยะ ดงันี ้
 -  ระยะเร่งด่วน ระหวา่งปี พ.ศ. 2553-2557 ประกอบด้วย  
              (1)   การปรับปรุงพฒันา สภาพงานทาง ระบบอาณตัสิญัญาณ ระบบ                
ล้อจกัรและล้อเล่ือน เพ่ือความปลอดภยัและประสิทธิภาพในการเดนิรถ 
      -  งานปรับปรุงความแข็งแรงทางรถไฟและระบบอาณัตสัิญญาณ 
ได้แก่ (1) การปรับปรุงความแข็งแรงของทาง ระยะทาง 2,272 กิโลเมตร  (2) การเปล่ียนหมอนรองรางจากหมอนไม้เป็นหมอน
คอนกรีต 1,382 กิโลเมตร  (3) การเปล่ียนรางให้เป็นขนาด 100 ปอนด์ ระยะทาง 2,835 กิโลเมตร (4) การก่อสร้างสะพานเพ่ือ
รองรับน า้หนกัลงเพลา 20 ตนั/เพลา จ านวน 1,648 แหง่ (5) การเปล่ียนประแจและระบบอาณตัสิญัญาณ เป็นประแจกลหมู ่   
ไฟฟ้า และระบบอาณตัสิญัญาณไฟสี 223 สถานี  (6) การแก้ไขปัญหาจดุตดั โดยก่อสร้างสะพาน/ทางลอดตา่งระดบั 114 
แหง่ ตดิตัง้เคร่ืองกัน้อตัโนมตั ิ1,033 แหง่ และปิดทางลกัผา่น 540 แหง่ โดยจะมีการประสานกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใน
การแก้ไขปัญหาจดุตดัลกัผา่นด้วย และ (7) การตดิตัง้โครงขา่ยระบบโทรคมนาคมของ รฟท. ทัว่ประเทศ  
      -  งานพัฒนาระบบหัวรถจักรและเคร่ืองกล ได้แก่ (1) เร่งรัดปรับปรุง
ฝงูหวัรถจกัร โดยจดัหาหวัรถจกัรใหมท่ดแทนหวัรถจกัรท่ีมีอายเุกิน 25 ปี จ านวน 151 คนั โดยในเบือ้งต้นสมควรจดัหารถจกัร
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2553 – 2557 ประมาณ 77 คนั รวมวงเงินลงทนุ 10,695.50 ล้านบาท (คณะรัฐมนตรีอนมุตัแิล้ว 14 คนั            
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รอการอนมุตั ิ63 คนั) และซอ่มบ ารุงขนาดใหญ่หวัรถจกัรจ านวน 56 คนั ประมาณ 3,360 ล้านบาท  และ (2) จดัหาระบบ
ล้อเล่ือน ได้แก่ จดัหารถโดยสารรูปแบบชดุ 6 ขบวน วงเงิน 4,737  ล้านบาท รถโดยสารดีเซลปรับอากาศ 20 ขบวน  วงเงิน 
4,416 ล้านบาท รถดีเซลรางธรรมดา 58 คนั วงเงิน 2,490 ล้านบาท และรถโบกีบ้รรทกุตู้สินค้า 308 คนั วงเงิน 770 ล้านบาท 
            (2)   การพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟทางคู่ (ระยะเร่งด่วน)  
ในเส้นทางสายเหนือ สายตะวนัออกเฉียงเหนือ และสายใต้ รวม 767 กิโลเมตร ท่ีมีสภาพเป็นคอขวดและเตม็ความจขุองทาง 
ในปัจจบุนั ได้แก่ ชว่งลพบรีุ-ปากน า้โพ  ชว่งมาบกะเบา-ชมุทางถนนจิระ ชว่งชมุทางถนนจิระ-ขอนแก่น ชว่งนครปฐม-หนอง
ปลาดกุ-หวัหิน และ ชว่งประจวบคีรีขนัธ์-ชมุพร 
      -  การพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานในระยะยาว (ระหวา่งปี 2558-
2567) ประกอบด้วย 
           (1)   พัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟทางคู่เพิ่มเตมิ อีก 2 ระยะ 
ระหวา่งปี 2558 – 2567 ระยะทางรวม 2,272 กิโลเมตร ดงันี ้
       -  ช่วง ปี 2558-ปี 2562 ประกอบด้วย 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 
1,025 กิโลเมตร ได้แก่ (1) แก่งคอย-บวัใหญ่ (2) ชมุทางถนนจิระ-อบุลราชธานี  (3)ขอนแก่น-หนองคาย  (4) ปากน า้โพ-
ตะพานหิน  (5) หวัหิน-ประจวบคีรีขนัธ์  และ (6) ชมุพร-สรุาษฎร์ธานี 
       -  ช่วงปี 2563-2567 ประกอบด้วย 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 
1,247 กิโลเมตร ได้แก่ (1) ตะพานหิน-เชียงใหม ่(2) สรุาษฎร์ธานี-ปาดงัเบซาร์ (3) คลองสิบเก้า-กบนิทร์บรีุ (4) หาดใหญ่-                         
สไุหงโกลก  (5) ทุง่สง-กนัตงั และ 6) กบนิทร์บรีุ-คลองลกึ 
          (2)   การพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสายใหม่ ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีใน
จงัหวดัตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ ระยะทางรวม 2,651 กิโลเมตร ท่ีส าคญั ได้แก่ (1) สายเหนือ เชน่ เส้นทางเดน่ชยั – เชียงราย และ
เส้นทางนครสวรรค์ – ตาก (2) สายตะวนัออกเฉียงเหนือ เชน่ บวัใหญ่ – นครพนม อบุลราชธานี – ชอ่งเม็ก (3) สายตะวนัตก 
เชน่ น า้ตก – ดา่นเจดีย์สามองค์ (4) สายใต้ชมุพร – ระนอง  ตรัง – ปากบารา และ (5) สายตะวนัออก เชน่ มาบตาพดุ – 
ระยอง  
           (3)   การพัฒนาโครงข่ายให้เช่ือมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 
(1) เร่ิมด าเนินการเช่ือมตอ่โครงขา่ยทางรถไฟสายสิงคโปร์-คนุหมิง ผา่นทางสายฉะเชิงเทรา – อรัญประเทศ ท่ีมีระยะทางขาด
ชว่งประมาณ 7 กิโลเมตร ให้เช่ือมตอ่กบัโครงขา่ยทางรถไฟสายปอยเปต – ศรีโสภณ โดยเร็ว  และ (2) เร่ิมด าเนินการทบทวน
ผลการศกึษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเส้นทางสายเดน่ชยั – เชียงราย – เชียงของ เพ่ือรองรับตอ่การขนสง่
ตอ่เน่ืองหลายรูปแบบจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนผา่นเส้นทางถนนสาย R3E   
 (4)   การพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟความเร็วสูง เร่งศกึษาการ
เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทนุในโครงขา่ยระบบรถไฟความเร็วสงูใน 4 เส้นทางหลกั ระยะทางรวม 2,675 กิโลเมตร 
ประกอบด้วย กรุงเทพ – เชียงใหม ่กรุงเทพ – หนองคาย กรุงเทพ – จนัทบรีุ กรุงเทพ – ปาดงัเบซาร์ 
    3.1.2   การแก้ไขปัญหาบริหารจัดการ รฟท. ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
     1)   รฟท. มีท่ีดนิ กระจดักระจายอยูท่ัว่ประเทศ จ านวน 234,976.96 ไร่ และ 
มีหลายหนว่ยงานภายใน รฟท. ท่ีรับผิดชอบดแูล โดยมีการแยกเป็นท่ีดนิเพ่ือการเดนิรถ ซึง่เป็นธุรกิจหลกั (Core Business) 
จ านวน 198,674.71 ไร่ และท่ีดนิส าหรับการพาณิชย์  (Non - Core Business) จ านวน 36,302.18 ไร่ ซึง่มีรายได้จากการ
บริหารทรัพย์สินเฉล่ียเพียงปีละ 1,500 ล้านบาท   
     2) ปัญหาการจดัการท่ีดนิ ได้แก่ ปัญหาการจดัเก็บข้อมลูท่ีดนิและทรัพย์สิน 
ไมเ่ป็นระบบและไมส่อดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงในปัจจบุนั ปัญหาการบกุรุกท่ีดนิ ปัจจบุนัมีพืน้ท่ีท่ีถกูบกุรุกกวา่ 
7,124.80 ไร่ การจดักลุม่และจ าแนกประเภทท่ีดนิ และปัญหาการขาดเอกภาพการบริหารจดัการของหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบใน
การบริหารจดัการและพฒันาทรัพย์สิน 
     3)  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
      -  การจดักลุม่ และจ าแนกประเภทท่ีดนิ โดยจดัท าฐานข้อมลูทัง้พืน้ท่ี  
Core Business และพืน้ท่ี Non - Core Business ตลอดจนจดัแบง่พืน้ท่ีสถานีรถไฟ (Zoning) ให้ชดัเจน เพื่อแยกเป็นพืน้ท่ี           
ท าการ พืน้ท่ีบริการ พืน้ท่ีสวสัดกิารของเจ้าหน้าท่ี และพืน้ท่ีเชิงพาณิชย์ รวมทัง้การจดักลุม่สถานีท่ีมีศกัยภาพสงู กลาง และ   
ต ่า ตามล าดบั เพ่ือเป็นข้อมลูในการบริหารสถานีนัน้ๆ  
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      -  ปัญหาการบกุรุกท่ีดนิ การแก้ไขปัญหาการบกุรุกท่ีดนิให้ค านงึถึงหลกั
มนษุยชน และความรับผิดชอบตอ่สงัคม รวมทัง้ให้มีการแก้ไขระเบียบ ขัน้ตอนการด าเนินการป้องกนัการบกุรุก เพ่ือป้องกนั
การบกุรุกใหม ่และเร่งรัดด าเนินการแจ้งความร้องทกุข์ตอ่พนกังานสอบสวน เพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย และตดิตามผล
อยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้หากพบวา่มีพนกังาน รฟท.เข้าไปเก่ียวข้อง ให้ด าเนินการลงโทษทางวินยัและคดีอาญา 
      -  ปัญหาความไมเ่ป็นเอกภาพของหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบดแูล ก าหนด
หนว่ยงานในบงัคบับญัชาของฝ่ายบริหารทรัพย์สินตามพืน้ท่ี ปรับขนาดกองนิตกิรรมและบริหารสญัญาให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
การจดัตัง้หนว่ยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและแบง่แยกอ านาจในการบริหารใหมใ่ห้ชดัเจน  
     4) ข้อเสนอแนะให้ด าเนินการโดยเร่งด่วน 
      -  การเร่งรัดจดัหาประโยชน์ในทกุพืน้ท่ี ได้แก่ (1) การด าเนินการตาม
กฎหมายกบัผู้ เชา่ท่ีผิดสญัญา (2) การจดัแบง่ผลประโยชน์ในสถานีให้ชดัเจน โดยออกกฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
ในการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีได้รับจากสถานีรถไฟนัน้ๆ เพ่ือน ามาใช้เป็นสวสัดกิารของเจ้าหน้าท่ีในพืน้ท่ี และน าไปสนบัสนนุ
กิจการรถไฟฯ ในภาพรวม (3) การจดัท าโครงการน าร่องในการพฒันาพืน้ท่ี โดยให้ รฟท. จดัท าโครงการน าร่องเพ่ือพฒันา
พืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ ทัง้ท่ีเป็นพืน้ท่ีสถานีรถไฟ และพืน้ท่ีอ่ืนสามารถจดัหาประโยชน์ได้ และ (4) การด าเนินการพฒันาพืน้ท่ี  
โดยค านงึเอกลกัษณ์ของ รฟท. รวมทัง้ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในการด าเนินการกบัผู้บกุรุกท่ีดนิท่ีต้องค านงึถึงวิถีการ
ด ารงชีวิตของบคุคลและชมุชนริมทางรถไฟท่ีมีมาช้านาน  
      -  ก าหนดเป้าหมายและแผนการจดัหารายได้จากท่ีดนิ ทรัพย์สินของ 
รฟท. ในภาพรวมให้ชดัเจน เพื่อประโยชน์ในการตดิตามประเมินผล 
      -  ปรับปรุงแก้ไขระเบียบท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินการพฒันาท่ีดนิให้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยให้ รฟท. ไปพิจารณาปรับปรุงระเบียบการพิจารณาให้เชา่ การจดัจ้างท่ีปรึกษา ฯลฯ 
และการแบง่มอบอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจดัการ ทัง้ในสว่นคณะกรรมการฯ และในสว่นของฝ่ายบริหาร รฟท. ให้ชดัเจน 
    3.1.3        การแก้ไขปัญหาบริหารจัดการ รฟท. ด้านกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับ 
    รฟท. ด าเนินการและบริหารงานภายใต้กฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ และมตคิณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวข้อง เชน่ พระราชบญัญตัจิดัวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 และพระราชบญัญตักิารรถไฟแหง่ประเทศไทย              
พ.ศ. 2494 ท่ีมีผลตอ่โครงสร้างการขนสง่ทางรถไฟ ท าให้ไมส่ามารถแขง่ขนักบัการขนสง่รูปแบบอ่ืนได้ รวมทัง้ข้อตกลงสภาพ
การจ้างระหวา่ง รฟท. กบัสหภาพแรงงานฯ รฟท. ซึง่ท าให้เกิดปัญหาการบริหารบคุลากรและการจดัอตัราก าลงัของ 
รฟท. ตลอดจนมตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2541 ท่ีท าให้ขาดแคลนปัญหาบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในภารกิจหลกั 
จงึมีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ปัญหา ดงันี ้ 
     1)  ยกร่างพระราชบญัญตัริถไฟใหม ่โดยประยกุต์หลกัการของกฎหมายทางหลวง
ทางหลวงสมัปทาน กิจการขนสง่มวลชน การขนสง่ทางบก ทางน า้และทางอากาศ มาใช้กบัการขนสง่ทางรถไฟ รวมถึงการ              
จดัสรรบทบาทการพฒันา การก ากบัดแูล และการให้บริการให้ชดัเจน  
     2) รฟท. น าข้อตกลงท่ีไมใ่ชส่ภาพการจ้างไปเจรจาตกลงกบัสหภาพแรงงานฯ รฟท. 
ตามขัน้ตอนของกฎหมาย เพ่ือน าไปสูก่ารท างานร่วมกนัตอ่ไป 
     3) ขอยกเว้นมตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2541 ในเร่ืองดงักลา่ว              
เพ่ือให้ รฟท. สามารถรับพนกังานเข้าท างานได้ในจ านวนท่ีเหมาะสม 
    3.1.4 การแก้ไขปัญหาบริหารจัดการ รฟท. ด้านบุคลากรและอัตราก าลัง 
     1) ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2552 รฟท. มีกรอบอตัราก าลงัจ านวน 18,015 อตัรา 
ปฏิบตังิานจริง 12,047 คน คงมีอตัราก าลงัวา่งจ านวน 5,968 อตัรา และลกูจ้างมีกรอบอตัราก าลงัจ านวน 4,056 อตัรา 
ปฏิบตังิานจริงครบตามจ านวน  
     2) ปัญหาอปุสรรคของการบริหารจดัการด้านบคุลากรและอตัราก าลงัของ รฟท. 
สง่ผลให้เกิดปัญหาท่ีส าคญั เชน่ การขาดแคลนบคุลากรท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตังิานในภารกิจหลกั คา่ใช้จา่ยลว่งเวลา และ              
คา่รักษาพยาบาลท่ีสงูขึน้ สายบงัคบับญัชาและการปฏิบตังิานมีความซ า้ซ้อน และภาระบ าเหน็จบ านาญประมาณ 52,600 
ล้านบาท (ข้อมลู ณ ปี 2551) ซึง่ปัญหาดงักลา่วสง่ผลกระทบให้ รฟท. ประสบปัญหาขาดทนุและมีภาระหนีส้ินประมาณ 
72,850 ล้านบาท 
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        3) แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการด้านบุคลากรและอัตราก าลัง  
     -  การแก้ไขปัญหาจ านวนพนกังานท่ีไมเ่พียงพอตอ่การปฏิบตังิานในกลุม่พนกังาน
ท่ีมีความจ าเป็นตอ่ภารกิจหลกัของ รฟท. ขณะนี ้รฟท.อยูร่ะหวา่งด าเนินการจ้างสถาบนัท่ีปรึกษาเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพ 
ในราชการ (สปร.) เพ่ือศกึษาวิเคราะห์กรอบอตัราก าลงัท่ีเหมาะสมในภาพรวมทัง้ระบบ และจะน าผลการศกึษามา
ประกอบการพิจารณาทบทวนตวัเลขจ านวนพนกังานท่ีต้องการรับเพิ่มเตมิ และจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 
     -  การพฒันาบคุลากรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานรถไฟให้แก่พนกังาน
อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญและทกัษะเฉพาะด้าน โดยให้มีหลกัสตูรโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ซึง่จะท าให้มีการ             
ทดแทนอตัราก าลงัหลกัท่ีเกษียณอาย ุและจะท าให้ รฟท. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคนรถไฟรุ่นหนึง่ไปสูค่นอีกรุ่นหนึง่ 
รวมทัง้จดัตัง้ส านกังาน ศนูย์ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะเฉพาะด้าน เชน่ การเดนิรถ และการซอ่มบ ารุง เป็นต้น ส าหรับฝึกอบรม
ด้านการขนสง่ระบบรางแก่บคุลากรของ รฟท. และหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
        4)  การแก้ไขปัญหาระยะกลาง (ปี 2553-2557) ปรับโครงสร้างองค์กรของ รฟท. โดย
จดัตัง้หนว่ยธุรกิจขึน้มา 3 หนว่ยธุรกิจภายใน รฟท. พร้อมทัง้แยกบญัชีแตล่ะหนว่ยธุรกิจ (Business Unit: BU) รวมทัง้จดัตัง้
บริษัทลกูส าหรับด าเนินการโครงการ Airport Rail Link โดย รฟท. ถือหุ้น 100% 
  3.2 มตคิณะกรรมการ รศก. 
   3.2.1  เห็นชอบในหลกัการพฒันาระบบขนสง่ทางรถไฟ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหาร
จดัการการรถไฟแหง่ประเทศไทย โดยให้ความส าคญัในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การเดนิรถมีความสะดวก รวดเร็ว และ              
ปลอดภยั รวมทัง้สามารถยกระดบัคณุภาพบริการขนสง่ผู้ โดยสารและสินค้าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรองรับการ
เช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้านในระยะตอ่ไป และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเ ร่งจดัท ารายละเอียดแผนการลงทนุ        
โครงสร้างพืน้ฐานระยะเร่งดว่น ชว่งปี 2553 – 2557 ท่ีชดัเจน ทัง้ในการปรับปรุงรางให้เป็นขนาด 100 ปอนด์ การปรับปรุง
หมอนรองราง ประแจกลและอาณตัสิญัญาณ และเคร่ืองกัน้ การจดัหาหวัรถจกัรและล้อเล่ือน รวมทัง้การพฒันาระบบราง
รถไฟทางคูร่ะยะเร่งดว่น ซึง่จะชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภยัในการเดนิรถ และสามารถเพิ่มความเร็ว
รถจาก  50 – 60 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง เป็น 80 – 100 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง โดยมีกรอบวงเงินลงทนุเบือ้งต้นประมาณ 100,000 
ล้านบาท และให้กระทรวงคมนาคมเร่งจดัสง่รายละเอียดแผนการลงทนุดงักลา่วให้ สศช. ภายใน 7 วนั และให้ สศช. 
พิจารณาภายใน 45 วนั และน าเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจพิจารณาตอ่ไป  
   3.2.2   เห็นชอบในหลกัการของการปรับโครงสร้างองค์กรของการรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.) ท่ี
จะด าเนินการจดัตัง้หนว่ยธุรกิจ จ านวน 3 หนว่ยธุรกิจ ได้แก่ หนว่ยเดนิรถ หนว่ยทรัพย์สิน และหนว่ยซอ่มบ ารุง และการ
จดัตัง้บริษัทลกูเพ่ือให้บริการโครงการ Airport Rail Link และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมหารือกบั รฟท. และองค์กรท่ี
เก่ียวข้อง ในเร่ืองดงักลา่วตอ่ไป นอกจากนี ้กระทรวงคมนาคม ควรให้ความส าคญักบัการแก้ไขปัญหาภาร ะคา่ใช้จา่ย
บคุลากรของ รฟท. และภาระการเงินของ รฟท. ด้วย 
   3.2.3   มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งศกึษารายละเอียดความเหมาะสมของโครงการและ
แผนการลงทนุเส้นทางรถไฟเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้าน ในเส้นทางเหนือ-ใต้ และตะวนัออก-ตะวนัตก ท่ีสอดคล้องกบั
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และจดัสง่ให้กระทรวงการคลงัพิจารณาความเหมาะสมของแหลง่เงินทนุ โดยอาจระดม
ทนุจากกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน และแหลง่เงินทนุจากตา่งประเทศ และประสานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อหาข้อสรุปในการ
เช่ือมโยงระบบรถไฟกบัประเทศเพ่ือนบ้านตอ่ไป  
   3.2.4 มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งศกึษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟความเร็วสงูใน
เส้นทางกรุงเทพ – ระยอง ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนั โดยพิจารณารูปแบบการลงทนุในลกัษณะ  Public Private 
Partnership (PPP) และจดัสง่ให้กระทรวงการคลงัพิจารณา และด าเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  
   3.2.5 มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาวางแผนพฒันาโครงขา่ยรถไฟของประเทศให้
สอดคล้องและสนบัสนนุกบัการพฒันาเมือง รวมทัง้ค านงึถึงการเช่ือมโยงแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัและการสนบัสนนุการ              
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสตกิส์ของประเทศ 
 
   
       ประมาณ 4-5 เคร่ือง รวมทัง้ป้ายรายงานผลการตรวจวดั
คณุภาพอากาศ (Display Board) เพ่ือเฝ้าระวงัคณุภาพอากาศ 
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3. เร่ือง  สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพืน้ท่ีภาคใต้ ครัง้ท่ี 2 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สรุปสถานการณ์อทุกภยัในพืน้ท่ีภาคใต้ ครัง้ท่ี 2   
ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 ประกอบด้วย สถานการณ์อทุกภยั ผลกระทบด้านการเกษตร การให้ความชว่ยเหลือ และ
สถานการณ์น า้ สรุปได้ดงันี  ้
  สถานการณ์อุทกภัย 
 จากอิทธิพลลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปกคลมุภาคใต้และอา่วไทยมีก าลงัแรง  ในชว่งวนัท่ี 3 พ.ย.
52 เป็นต้นมา ท าให้เกิดฝนตกหนกัในพืน้ท่ีจงัหวดัภาคใต้ สง่ผลท าให้เกิดน า้ป่าไหลหลาก  และน า้ทว่มขงัในพืน้ท่ีลุม่ต ่าและ
พืน้ท่ีการเกษตร ในพืน้ท่ี 10 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัชมุพร สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พทัลงุ สงขลา สตลู ยะลา 
นราธิวาส และปัตตานี ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกตแิล้ว 
  ผลการทบด้านการเกษตร รวม 10 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันท่ี 16 พ.ย. 52) 
  ด้านพืช 9 จังหวัด เกษตรกรประสบภยั 123,149 ราย พืน้ท่ีคาดวา่จะเสียหาย 291,903 ไร่ แบง่เป็นข้าว 
157,027 ไร่ พืชไร่ 23,282 ไร่ และพืชสวน 111,594 ไร่ 
  ด้านปศุสัตว์ 9 จังหวัด เกษตรกรประสบภยั 51,943 ราย สตัว์ได้รับผลกระทบ 1,083,846 ตวั แบง่เป็น 
โค-กระบือ 95,819 ตวั สกุร-แพะ-แกะ 60,291 ตวั และสตัว์ปีก 927,736 ตวั แปลงหญ้า 4,714 ไร่  
  ด้านประมง 10 จังหวัด เกษตรกรประสบภยั 7,480 ราย พืน้ท่ีคาดวา่จะเสียหาย แบง่เป็น บอ่เลีย้งสตัว์น า้  
7,366 บอ่ คดิเป็นพืน้ท่ี 26,126 ไร่ กระชงัเลีย้งสตัว์น า้ 1,569 กระชงั คดิเป็นพืน้ท่ี 21,252 ตารางเมตร  
  การช่วยเหลือเบือ้งต้น 
 1. สนบัสนนุเคร่ืองสบูน า้ 72 เคร่ือง ได้แก่ นราธิวาส (15) ยะลา (8) สงขลา (43) และ นครศรีธรรมราช (6) 
 2. สนบัสนนุพืชอาหารสตัว์ 101.43 ตนั แร่ธาตแุละเวชภณัฑ์ 198 ชดุ และดแูลสขุภาพสตัว์ 18,924 ตวั 
  สถานการณ์น า้ 
 1. สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่  
  สภาพน า้ในอา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ทัว่ประเทศ (16 พฤศจิกายน 2552) มีปริมาตรน า้ในอา่งฯ ทัง้หมด 
55,450 ล้านลบ.ม. หรือคดิเป็นร้อยละ 80 ของความจอุา่งฯ ทัง้หมด น้อยกวา่ปี 2551 (58,175 ล้าน ลบ.ม.) จ านวน 2,725 
ล้านลบ.ม. ปริมาตรน า้ใช้การได้ 31,923 ล้าน ลบ.ม. คดิเป็นร้อยละ 46 ของความจอุา่งฯ 
  อา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ท่ีมีปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้ น้อยกวา่ ร้อยละ 30 ของความจอุา่งฯ จ านวน 1 อา่ง 
คือ อา่งเก็บน า้แมก่วง (27%) 
  อา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ท่ีมีปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้ มากกวา่ ร้อยละ 80 ของความจุอา่งฯ จ านวน 14 
อา่ง คือ อา่งเก็บน า้แมง่ดั(87%) จฬุาภรณ์(90%) ล าปาว(85%) สิรินธร(88%) ป่าสกัชลสิทธ์ิ(99%) กระเสียว(86%) ศรีนครินทร์ 
(91%) วชิราลงกรณ์(89%) ขนุดา่นฯ(84%) หนองปลาไหล(102%) ประแสร์(100%) แก่งกระจาน(88%) ปราณบรีุ(91%) 
และรัชชประภา(89%) 
  อา่งเก็บน า้เข่ือนภมูิพล จงัหวดัตาก และอา่งเก็บน า้เข่ือนสิริกิติ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ มีปริมาตรน า้รวมกนั 
จ านวน 15,444 ล้านลบ.ม. คดิเป็นร้อยละ 67 ของความจทุัง้สองอา่งฯ น้อยกวา่ปี 2551(18,206 ล้านลบ.ม.) จ านวน 2,762 
ล้านลบ.ม. 

2. สภาพน า้ท่า 
  ภาคเหนือ แมน่ า้ปิง ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิยกเว้นบริเวณเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่ปริมาณน า้อยู่
ในเกณฑ์น้อย แมน่ า้นา่น ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิยกเว้นบริเวณอ าเภอเมือง จงัหวดันา่น และอ าเภอเมือง จงัหวดั
พิษณโุลก แมน่ า้วงั ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น้อย และแมน่ า้ยม ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น้อย 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แมน่ า้ชี ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้น้อย ยกเว้น บริเวณก่ิงอ าเภอทุง่เขา
หลวง จงัหวดัร้อยเอ็ด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิแมน่ า้มลู ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์                
น า้ปกต ิยกเว้น บริเวณอ าเภอสตกึ จงัหวดับรีุรัมย์ ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้มาก  
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  ภาคกลาง แมน่ า้เจ้าพระยา และแมน่ า้ป่าสกั ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้ปกติ  ยกเว้น บริเวณอ าเภอ
หลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
  ภาคใต้ สว่นใหญ่อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิยกเว้น บริเวณอ าเภอพระแสง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี อ าเภอห้วยยอด 
และอ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ อ าเภอละง ูจงัหวดัสตลูปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้มาก  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5.  เร่ือง   สรุปสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้และการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันท่ี 4  – 16 พฤศจิกายน  2552) 
           คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ี กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ได้ตดิตาม
สถานการณ์อทุกภยัภาคใต้ ระหวา่งวนัท่ี 4 - 16 พฤศจิกายน 2552  สรุปสถานการณ์ อทุกภยัท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้ผลการ
ปฏิบตังิานชว่ยเหลือประชาชน ในห้วงเวลาดังกลา่ว   ดงันี ้ 
                      1. สรุปสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้และการให้ความช่วยเหลือ (ระหวา่งวนัท่ี 4 – 16 พฤศจิกายน 2552) 
           1.1 พืน้ท่ีประสบภัย 10 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง 
พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส รวม 99 อ าเภอ 519 ต าบล 3,317 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 
20 ราย (จ.ยะลา อ.รามนั 1 ราย อ.บนันงัสตา 5 ราย      อ.เมือง 1 ราย จ.พัทลุง อ.เมือง 1 ราย อ.ป่าบอน 1 ราย อ.ควนขนนุ 1 
ราย และ จ.นราธิวาส  อ.ศรีสาคร  10 ราย) บาดเจ็บ 12 คน ราษฎรได้รับความเดือด ร้อน 721,441 คน 198,366 ครัวเรือน 
บ้านเรือนเสียหายทัง้หลงั 17 หลงั เสียหายบางสว่น 1,941 หลงั ถนน 1,554 สาย สะพาน 158 แหง่ ฝาย /เหมือง 19 แหง่           
วดั 23 แหง่ โรงเรียน 32 แหง่ บอ่น า้ 270 แหง่ ทอ่ระบายน า้ 176 แหง่ บอ่ปลา /กุ้ง 4,636 บอ่ ปศสุตัว์ 3,805 ตวั สตัว์ปีก 
34,943 ตวั พืน้ท่ีการเกษตรถกูน า้ทว่มเบือ้งต้นประมาณ 126,653 ไร่ มลูคา่ความเสียหายเบือ้งต้น 380,424,275 บาท     
แยกเป็น 

 
ตารางสรุปความเสียหายจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ระหว่างวันท่ี 4-16 พฤศจิกายน 2552) 

 
ล าดับที ่ ประเภทความเสียหาย จ านวนความเสียหาย 

1 พืน้ท่ีประสบอทุกภยั 10 จงัหวดั รวม 99 อ าเภอ 519 ต าบล 3,317 หมูบ้่าน 
2 ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 721,441 คน 198,366 ครัวเรือน 
3 ผู้เสียชีวิต 20 ราย (ยะลา 7 ราย พัทลุง 3 ราย และนราธิวาส 10 ราย) 
4 บาดเจ็บ 12 คน 
5 บ้านเรือนเสียหายทัง้หลงั 17 หลงั 
6 บ้านเรือนเสียหายบางสว่น 1,941 หลงั 
7 ถนนเสียหาย 1,554 สาย 
8 สะพาน 158 แห่ง 
9 บ่อปลา/กุ้ง 4,636 บ่อ 
10 ปศสุตัว์ 3,805 ตวั 
11 สตัว์ปีก 34,943 ตวั 
12 พืน้ท่ีการเกษตรถกูน า้ท่วมเบือ้งต้นประมาณ 126,653 ไร่  
13 มลูคา่ความเสียหายเบือ้งต้น 380,424,275 บาท 

         1.2 สถานการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์คล่ีคลายเข้าสู่ภาวะปกตทัิง้ 10 จังหวัด แล้ว แต่ยังคงมี
น า้ท่วมขังในท่ีลุ่มต ่าและพืน้ท่ีการเกษตรบางพืน้ท่ี        
                  

ที่ 
พืน้ที่ประสบภัย ราษฎรประสบภัย 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน รายช่ือจังหวัด คน ครัวเรือน 

1 ใต้ 10 99 519 3,317 
ชมุพร น ราธิวาส นครศรีธรรมราช พทัลงุ สงขลา                              
สรุาษฎร์ธานี ตรัง สตลู ยะลา ปัตตานี 721,441 198,366 

รวมทัง้ประเทศ 10 99 519 3,317  721,441 198,366 
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   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 านกังานป้องกนัและบรรเทา สาธารณ

ภยัจงัหวดั อ าเภอ และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ได้ให้ความชว่ยเหลือแก่ราษฎรท่ีประสบภยัในเบือ้งต้นแล้ว พร้อมทัง้ได้ระดม
เจ้าหน้าท่ี และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งส ารวจความเสียหายเพ่ือให้ความชว่ยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยเงินทดรอง
ราชการฯ (งบ 50 ล้านบาท) ตอ่ไป  
    1.4 สิ่งของพระราชทาน 
      1) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดนิทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน
เคร่ืองอปุโภคบริโภค ในพืน้ท่ีจงัหวดันราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจงัหวดัสงขลา ตัง้แตว่นัท่ี 8 - 9 พฤศจิกายน 2552                  
รวม 4,000 ชุด และท่ีจงัหวดัพทัลงุ และจงัหวดัสตลู ดงันี ้ 
          - วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2552 มอบสิ่งของพระราชทาน ท่ีจังหวัดพัทลุง ณ วดัทา่ส าเภาใต้ 
ต าบลชยับรีุ อ าเภอเมือง จ านวน 500 ชดุ และ ณ โรงเรียนวดัเขาอ้อ ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนนุ จ านวน 500 ชดุ 
          - วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2552 มอบสิ่งของพระราชทาน ท่ีจังหวัดสตูล ณ องค์การบริหารสว่น
ต าบลฉลงุ อ าเภอละง ูจ านวน 500 ชดุ และ ณ ท่ีวา่การอ าเภอเมืองสตลู จ านวน 500 ชดุ 
       2) สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายกิาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ น าชดุธารน า้ใจพระราชทาน ไปชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยัในพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา ตรัง และจงัหวดั
นราธิวาส รวม 2,150 ชุด และมุ้งขนาดใหญ่ จ านวน 150 หลัง ดงันี ้
        - วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2552 มอบชดุธารน า้ใจฯ ท่ีจังหวัดยะลา ณ นิคมพฒันาตนเอง บ้านกือลอง ต าบล
ตลิ่งชนั อ าเภอบนันงัสตา จ านวน 100 ชดุ และมอบชดุธารน า้ใจฯ และชดุสขุอนามยัอยา่งละ 250 ชดุ มุ้งขนาดใหญ่ 150 
หลงั ณ ท่ีวา่การอ าเภอยะหา 
        -  วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 มอบชดุธารน า้ใจฯ ท่ีจังหวัดตรัง ณ ท่ีวา่การอ าเภอห้วยยอด 
จ านวน 400 ชดุ   
        - วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2552 มอบน าชดุธารน า้ใจฯ ท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ อ าเภอเจาะไอร้อง 
และอ าเภอระแงะ จ านวน 1,000 ชดุ 
        - วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2552 มอบน าชดุธารน า้ใจฯ ท่ีจังหวัดตรัง  ณ อ าเภอรัษฎา 
จ านวน 400 ชดุ 
       3) สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า                 
ศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ผู้แทนพระองค์ มอบถงุยงัชีพและสิ่งของพระราชทาน ท่ีจงัหวดัยะลา 
พทัลงุ และจงัหวดันราธิวาส รวม 3,000 ชุด ดงันี ้
        - วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2552 มอบสิ่งของพระราชทาน จังหวัดยะลา ณ ท่ีวา่การอ าเภอรา
มนั จ านวน 1,000 ชดุ 
        - วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 มอบสิ่งของพระราชทาน จังหวัดพัทลุง ท่ีวดัควนถบ ต าบล
พญาขนั อ าเภอเมือง จ านวน 1,000 ชดุ 
        - วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2552 มอบสิ่งของพระราชทาน จังหวัดนราธิวาส ท่ีวดัสไุหงปาดี 
อ าเภอสไุหงปาดี จ านวน 1,000 ชดุ 
       4) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทนัิดดามาตุ (นายกกิตตมิศักดิ์
ตลอดชีพ) และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิาภา ประธานมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 
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สภากาชาดไทย ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ มอบถงุพระราชทานในพืน้ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 763 ชดุ และจังหวัด
นราธิวาส จ านวน 1,426 ชดุ ดงันี ้
            - วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2552 จังหวัดนราธิวาส มอบถงุพระราชทานแก่ราษฎร จ านวน 710 
ชดุ ท่ีหอประชมุอ าเภอศรีสาคร และมอบถงุพระราชทานแก่ราษฎร จ านวน 710 ชดุ และถวายแดพ่ระภิกษุ 6 ชดุ ท่ีวดัชลธรา
วาส (วดัร่อน) อ าเภอระแงะ   
    1.5 การตรวจเย่ียมประชาชนและตดิตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
         เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์   
ชาญวีรกลู) ผู้ได้รับพระราชทานพระราชานญุาตให้เป็นผู้น าถงุยงัชีพพระราชทานในสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกฎุราชกมุาร ไปมอบแก่ผู้ ได้รับความเดือดร้อน พร้อมด้วยปลดักระทรวงมหาดไทย (นายมานิต วฒันเสน) รองอธิบดีกรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั (นายฉตัรป้อง ฉตัรภตูิ) และคณะ เดนิทางไปมอบถงุยงัชีพพระราชทาน ณ จังหวัดสงขลา พัทลุง 
และจังหวัดสตูล รวม 2,000 ชุด ดงันี ้
       -  เวลา 09.00 น. มอบถงุยงัชีพพระราชทาน ณ หอประชมุเทศบาลต าบลพะตง อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 500 ชดุ 
       -  เวลา 10.45 น. มอบถงุยงัชีพพระราชทาน  ณ หอประชมุประชาคม อ าเภอรัตภมูิ จังหวัด
สงขลา จ านวน 500 ชดุ 
       - เวลา 13.50 น. มอบถงุยงัชีพพระราชทาน ณ วดัแสงอรุณ (วดัปากประ) หมูท่ี่ 8 ต าบลล าป า 
อ าเภอเมืองพทัลงุ จังหวัดพัทลุง จ านวน 500 ชดุ 
       -  เวลา 15.40 น. มอบถงุยงัชีพพระราชทาน ณ ศาลาประชาคม อ าเภ อมะนงั จังหวัดสตูล  
จ านวน 500 ชดุ 
   2. การคาดหมายลักษณะอากาศระหว่างวันท่ี 16 - 21 พฤศจิกายน 2552            
                        2.1 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลกัษณะอากาศวา่ ในชว่งวนัท่ี 16-21 พฤศจิกายน 2552 บริเวณ
ความกดอากาศสงูก าลงัแรงอีกระลอกหนึง่จากประเทศจีนจะแผเ่สริมเข้ามาปกคลมุประเทศไทยตอนบนอีก สง่ผลให้มรสมุ
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปกคลมุอา่วไทยมีก าลงัแรงขึน้ ท าให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรกและอากาศจะ
เย็นลง อณุหภมูิลดลง 2-4 องศา กบัมีลมแรง สว่นในภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึน้และมีฝนตกหนกับางแหง่ และคล่ืนลมในอา่วไทย   
จะมีก าลงัแรง ในชว่งวนัท่ี 17-20 พฤศจิกายน 2552  
                         2.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งเตือนเก่ียวกับสภาวะอากาศให้จังหวัดใน             
ภาคใต้ เตรียมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภยั วาตภยั ดนิถลม่ และคล่ืนลมแรง  ซึ่งเกิดจากฝนตกหนกั และคล่ืนลมแรง  
อาจท าให้เกิดน า้ทว่มฉบัพลนั น า้ป่าไหลหลาก และดนิถลม่ สร้างความเสียหายให้แก่ ชีวิต ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตร
ของประชาชนแล้ว และให้ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต จดัเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวงัตดิตามสถานการณ์ในพืน้ท่ีอยา่ง
ตอ่เน่ืองตลอด  24 ชัว่โมง รวมทัง้เตรียมเคร่ืองมืออปุกรณ์ไว้ให้พร้อมเพ่ือสามารถชว่ยเหลือผู้ประสบภยัได้ทนัตอ่เหตกุารณ์เม่ือ
เกิดสาธารณภยัขึน้ 
 


