
 
 
 
 
 
 
1. เร่ือง  พืน้ท่ีปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (เขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2552 - 14 ธันวาคม 2552)  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาพืน้ท่ีปรากฏเหตกุารณ์อนักระทบตอ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร ตามท่ี     
กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรเสนอ แล้วมีมต ิดงันี  ้

1. เห็นชอบ 
   1.1 ร่างประกาศ เร่ือง พืน้ท่ีปรากฏเหตกุารณ์อนักระทบตอ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร  โดย
ให้แก้ไขเขตพืน้ท่ีในข้อ 1 จาก “...เขตพืน้ท่ีเขตดสุิต แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตั รูพา่ย 
กรุงเทพมหานคร...” เป็น “...เขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร...” โดยมอบหมายให้กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน                        
ราชอาณาจกัร รับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรา 15   
   1.2 ร่างประกาศ เร่ือง การให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีตามพระราชบญัญัตกิารรักษาความ
มัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 เป็นเจ้าพนกังานหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย จ านวน 14 ฉบบั ตามมาตรา 
16 วรรคส่ี  แหง่พระราชบญัญตักิารรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ .ศ.2551  โดยให้แก้ไขวนัมีผลบงัคบัใช้ จาก 
“ระหวา่งวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2552”  เป็น “ระหวา่งวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
ถึงวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2552” 
   1.3 ร่างข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 18 แหง่พระราชบญัญตักิารรักษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 จ านวน 5 ข้อ  โดยให้แก้ไขวนัมีผลบงัคบัใช้ จาก “ระหวา่งวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึง           
วนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2552”  เป็น “ระหวา่งวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2552” 
รวม 3 ฉบบั และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองดว่น แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
  2. เม่ือเหตกุารณ์สิน้สดุลงแล้ว ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจดัท ารายงานผลสง่ให้กองอ านวยการรักษาความ    
มัน่คงภายในราชอาณาจกัรเพ่ือรวบรวมเสนอนายกรัฐมนตรี เพ่ือรายงานตอ่สภาผู้แทนราษฎรและวฒุิสภาทราบโดยเร็ว 
ตามมาตรา 15 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตักิารรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 ตอ่ไป  
 
2. เร่ือง  มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการประหยดัในการเบกิคา่ใช้จา่ยและขอความร่วมมือจากสว่นราชการให้ใช้  
ดลุพินิจในการเบกิคา่ใช้จา่ยในอตัราต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด  ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ  ดงันี  ้
  1. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ  ขอความร่วมมือให้หวัหน้าสว่นราชการระดบักรมทกุแหง่ใช้
อ านาจตามพระราชกฤษฎีกาคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ พ .ศ. 2526 (มาตรา 6) โดยขอความร่วมมือให้ออกระเบียบ
ภายในให้ผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 9 ขึน้ไป หรือต าแหนง่ท่ีเทียบเทา่เบกิคา่โดยสารเคร่ืองบนิในประเทศในอตัราชัน้ประหยดั 
เว้นแตผู่้ด ารงต าแหนง่ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา รอง
ประธานรัฐสภา ประธานวฒุิสภา รองประธานวฒุิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรี 
ปลดักระทรวงและอธิบดี  หรือผู้ด ารงต าแหนง่ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่ปลดักระทรวงหรืออธิบดีจะเบกิคา่
โดยสารเคร่ืองบนิในอตัราท่ีตนมีสิทธิหรือในอตัราต ่ากวา่ท่ีตนเองมีสิทธิได้รับก็ได้  
  2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มในการฝึกอบรม ขอความร่วมมือให้เบกิในอตัรา 25 บาทตอ่มือ้ต่อคน 
   ค่าอาหารในการฝึกอบรม  
   -  กรณีจดัฝึกอบรมในสถานท่ีราชการ ขอความร่วมมือให้เบกิไมเ่กินคนละ 150 บาทตอ่มือ้ 
   -  กรณีจดัฝึกอบรมในสถานท่ีเอกชน ถ้าจดัเลีย้งอาหารมือ้เดียว เชน่ มือ้กลางวนัขอความร่วมมือให้
เบกิได้ไมเ่กินคนละ 400 บาท (ถ้าเลีย้งเกิน 1 มือ้ ให้เบกิไมเ่กินอตัราตามระเบียบ)  
  3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มในการประชุม ให้เบกิในอตัรา 25 บาทตอ่มือ้ตอ่คน 
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   ค่าอาหารในการประชุม ไมเ่กิน 80 บาทตอ่มือ้ตอ่คน  โดยขอความร่วมมือให้จดัประชมุภายใน
สถานท่ีราชการ 
  ทัง้นี ้การเบกิคา่ใช้จา่ยดงักลา่วข้างต้น หากสว่นราชการไมส่ามารถเบกิจา่ยตามอตัราท่ีขอความร่วมมือไว้
ได้ ให้อยูใ่นดลุพินิจของหวัหน้าสว่นราชการท่ีจะพิจารณาเบกิจา่ย โดยค านงึถึงความจ าเป็น เหมาะสม และประหยดัภายใต้
หลกัเกณฑ์ของระเบียบเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ ๆ   
 
3. เร่ือง  มาตรการและแนวทางการเร่งรัดตดิตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทย              
เข้มแข็ง 2555  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดตดิตามการใช้จา่ยเงินโครงการลงทนุภายใต้
แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ ดงันี ้ 
  1. ก าหนดเป้าหมายการเบกิจา่ยไมน้่อยกวา่ร้อยละ 100.00  ของวงเงินตามแผนท่ีได้รับอนมุตัใิห้ด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  2. ให้หนว่ยงานท่ีได้รับเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ด าเนินการลงนามในสญัญาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 และบนัทกึข้อมลู แผนงาน งวดงานและงวดเงิน ตาม
ระบบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด และรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนงาน งวดงานและงวดเงิน ท่ีสอดคล้องกบั
ความส าเร็จของงานในแตล่ะเดือน ไตรมาส เพ่ือเป็นข้อมลูในการตดิตามเร่งรัดการใช้จา่ยเงิน ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
และ          เป้าหมายของโครงการ 
  3. ให้น าอตัราการเบกิจา่ยเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ตามเป้าหมายท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนดเป็นตวัชีว้ดัในค ารับรองการปฏิบตัริาชการของหนว่ยงาน  
  4. ให้รัฐมนตรีเจ้าสงักดัก ากบัหนว่ยงานในสงักดัท่ีได้รับเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทย               
เข้มแข็ง 2555 ปฏิบตัติามแผนการปฏิบตังิานและแผนการใช้จา่ยเงินอยา่งเคร่งครัด  
  5. ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัเพิ่มบทบาทให้คลงัจงัหวดัด าเนินการตดิตามเร่งรัดการเบกิจา่ยเงินโครงการลงทนุ
ภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ของสว่นราชการในจงัหวดัเพ่ือให้การเบกิจา่ยเป็นไปตามเป้าหมาย 
  ทัง้นี ้ ในสว่นท่ีก าหนดให้หนว่ยงานสง่ข้อมลูให้ส านกังบประมาณพิจารณาเพ่ือขอจดัสรรเงินให้แล้วเสร็จ
ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 นัน้ ในทางปฏิบตัมีิกรณีท่ีอาจจะไมส่ามารถปฏิบตัไิด้  จงึเห็นควรผอ่นผนักรณี   
รายการผกูพนัข้ามปีงบประมาณ ให้จดัสรรเงินได้จนถึงวนัพธุท่ี 30 ธนัวาคม 2552 และส าหรับรายการท่ีไมส่ามารถ     
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีผอ่นผนั รัฐมนตรีเจ้าสงักดัควรน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตัเิป็นกรณีไป ซึง่เป็นไป
ตามความเห็นของส านกังบประมาณ  
  ข้อเทจ็จริง  
  การเบกิจา่ยเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ณ วนัศกุร์ท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 
เป็นจ านวน 17,352.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.16 ของจ านวนเงินจดัสรร 63,890.68 ล้านบาท โดยวตัถปุระสงค์ภายใต้
แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตั ิจ านวน 8 วตัถปุระสงค์ มีการเบกิจา่ยแล้ว 3 วตัถปุระสงค์ ดงันี ้ 
   1. การสร้างความมัน่คงด้านอาหารและพลงังาน อนรัุกษ์ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตรและอตุสาหกรรม ได้แก่ สาขาทรัพยากรน า้และการเกษตร เบกิจา่ยแล้วจ านวน 
7.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.11 ของจ านวนเงินจดัสรร 6,758.81 ล้านบาท 
   2. การปรับปรุงบริการสาธารณะขัน้พืน้ฐานด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมท่ีทนัสมยัและ     
จ าเป็นตอ่การเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัและยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน เบกิจา่ยแล้วจ านวน 2,844.48      
ล้านบาท หรือร้อยละ 9.84 ของจ านวนเงินจดัสรร 28,917.74 ล้านบาท 
   3. การสร้างอาชีพและรายได้เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนในระดบัชมุชน ได้แก่ สาขา
การลงทนุในระดบัชมุชน เบกิจา่ยแล้วจ านวน 14,500.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.41 ของจ านวนเงินจดัสรร 17,177.32 
ล้านบาท ซึง่ได้เบกิจา่ยตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2552 เพ่ือเพิ่มทนุให้แก่สถาบนัการเงินของรัฐโดยกระทรวงการคลงั  
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3. เร่ือง  มาตรการและแนวทางการเร่งรัดตดิตามการใช้จ่ายเงนิโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทย               
เข้มแข็ง 2555  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดตดิตามการใช้จา่ยเงินโครงการลงทนุภายใต้
แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ ดงันี ้ 
  1. ก าหนดเป้าหมายการเบกิจา่ยไมน้่อยกวา่ร้อยละ 100.00  ของวงเงินตามแผนท่ีได้รับอนมุตัใิห้ด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  2. ให้หนว่ยงานท่ีได้รับเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ด าเนินการลงนามในสญัญาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 และบนัทกึข้อมลู แผนงาน งวดงานและงวดเงิน ตาม
ระบบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด และรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนงาน งวดงานและงวดเงิน ท่ีสอดคล้องกบั
ความส าเร็จของงานในแตล่ะเดือน ไตรมาส เพ่ือเป็นข้อมลูในการตดิตามเร่งรัดการใช้จา่ยเงิน ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
และ          เป้าหมายของโครงการ 
  3. ให้น าอตัราการเบกิจา่ยเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ตามเป้าหมายท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนดเป็นตวัชีว้ดัในค ารับรองการปฏิบตัริาชการของหนว่ยงาน 
  4. ให้รัฐมนตรีเจ้าสงักดัก ากบัหนว่ยงานในสงักดัท่ีได้รับเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทย               
เข้มแข็ง 2555 ปฏิบตัติามแผนการปฏิบตังิานและแผนการใช้จา่ยเงินอยา่งเคร่งครัด  
  5. ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัเพิ่มบทบาทให้คลงัจงัหวดัด าเนินการตดิตามเร่งรัดการเบกิจา่ยเงินโครงการลงทนุ
ภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ของสว่นราชการในจงัหวดัเพ่ือให้การเบกิจา่ยเป็นไปตามเป้าหมาย  
  ทัง้นี ้ ในสว่นท่ีก าหนดให้หนว่ยงานสง่ข้อมลูให้ส านกังบประมาณพิจารณาเพ่ือขอจดัสรรเงินให้แล้วเสร็จ
ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 นัน้ ในทางปฏิบตัมีิกรณีท่ีอาจจะไมส่ามารถปฏิบตัไิด้  จงึเห็นควรผอ่นผนักรณี   
รายการผกูพนัข้ามปีงบประมาณ ให้จดัสรรเงินได้จนถึงวนัพธุท่ี 30 ธนัวาคม 2552 และส าหรับรายการท่ีไมส่ามารถ     
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีผอ่นผนั รัฐมนตรีเจ้าสงักดัควรน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตัเิป็นกรณีไป ซึง่เป็นไป
ตามความเห็นของส านกังบประมาณ  
  ข้อเทจ็จริง  
  การเบกิจา่ยเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ณ วนัศกุร์ท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 
เป็นจ านวน 17,352.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.16 ของจ านวนเงินจดัสรร 63,890.68 ล้านบาท โดยวตัถปุระสงค์ภายใต้
แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตั ิจ านวน 8 วตัถปุระสงค์ มีการเบกิจา่ยแล้ว 3 วตัถปุระสงค์ ดงันี ้ 
   1. การสร้างความมัน่คงด้านอาหารและพลงังาน อนรัุกษ์ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตรและอตุสาหกรรม ได้แก่ สาขาทรัพยากรน า้และการเกษตร เบกิจา่ยแล้วจ านวน 
7.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.11 ของจ านวนเงินจดัสรร 6,758.81 ล้านบาท 
   2. การปรับปรุงบริการสาธารณะขัน้พืน้ฐานด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมท่ีทนัสมยัและ     
จ าเป็นตอ่การเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัและยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน เบกิจา่ยแล้วจ านวน 2,844.48      
ล้านบาท หรือร้อยละ 9.84 ของจ านวนเงินจดัสรร 28,917.74 ล้านบาท 
   3. การสร้างอาชีพและรายได้เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนในระดบัชมุชน ได้แก่ สาขา
การลงทนุในระดบัชมุชน เบกิจา่ยแล้วจ านวน 14,500.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.41 ของจ านวนเงินจดัสรร 17,177.32 
ล้านบาท ซึง่ได้เบกิจา่ยตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2552 เพ่ือเพิ่มทนุให้แก่สถาบนัการเงินของรัฐโดยกระทรวงการคลงั  
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4.  เร่ือง   การขออนุมัตเิปล่ียนแปลงการด าเนินการและหลักเกณฑ์ภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 2555  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัแิละรับทราบการขออนมุตัเิปล่ียนแปลงการด าเนินการและหลกัเกณฑ์ภายใต้แผน  
ปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555  ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ  ดงันี ้ 

 1. อนมุตักิารเปล่ียนแปลงหนว่ยงานด าเนินโครงการและแนวทางการปรับปรุงเพิ่มเตมิโครงการใหมใ่นพืน้ท่ี 
5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ตามความเห็นของคณะกรรมการกลัน่กรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 
2555  ดงันี ้ 

  (1) ตามนยัระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 25 วรรคสอง แม้จะก าหนดให้เปล่ียนแปลงโครงการได้            
แตไ่มไ่ด้กลา่วให้ชดัเจนถึงเร่ืองการเปล่ียนแปลงหนว่ยงานด าเนินโครงการ ซึง่ตามเจตนารมณ์เดมิต้องการจะให้สามารถ
เปล่ียนแปลงได้ทัง้โครงการ และหนว่ยงานด าเนินโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์ในพืน้ท่ีภาคใต้อาจมีความจ าเป็นในด้านความ
มัน่คงหรือความปลอดภยัท าให้หนว่ยงานท่ีได้รับอนมุตัิโครงการไมส่ามารถด าเนินการเองได้ คณะกรรมการกลัน่กรองและบริหาร
โครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 จงึเห็นควรก าหนดให้ชดัเจนวา่การเปล่ียนแปลงหนว่ยงานด าเนินโครงการระหวา่ง
หนว่ยงาน        ภายในกระทรวงและระหวา่งกระทรวงส าหรับโครงการในพืน้ท่ี 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้สามารถท าได้  

  (2) ส าหรับการเปล่ียนแปลงโครงการและการใช้เงินเหลือจา่ยส าหรับโครงการในพืน้ท่ี 5 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้สามารถกระท าได้อยูแ่ล้ว โดยให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพฒันาพืน้ท่ีพิเศษ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้พิจารณาอนมุตั ิ
ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ข้อ 25 วรรค 2 
อยา่งไรก็ตาม โครงการในพืน้ท่ี 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้จะต้องได้รับอนมุตัจิากคณะรัฐมนตรีแล้วให้อยูภ่ายใต้แผนปฏิบตักิาร   
ไทยเข้มแข็ง 2555 

  (3) ส าหรับการขอปรับปรุงเพิ่มเตมิเป็นโครงการใหมท่ี่ไมอ่ยูใ่นแผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 จะต้อง
เป็นโครงการตามมตคิณะกรรมการรัฐมนตรีพฒันาพืน้ท่ีพิเศษ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และหนว่ยงานเจ้าของโครงการโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเจ้าสงักดัต้องเสนอโครงการตอ่คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาตามระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ตอ่ไป 

 2. อนมุตักิารเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการศนูย์ 
3 วยัสานสายใยรักแหง่ครอบครัว ของกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

 3. รับทราบแนวทางการด าเนินงานกรณีหนว่ยงานเจ้าของโครงการท่ีได้รับจดัสรรเงินกู้ภายใต้แผนปฏิบตักิาร
ไทยเข้มแข็ง 2555 ไมส่ามารถด าเนินการเองได้ต้องมอบหมายให้หนว่ยงานอ่ืนด าเนินการและเบกิเงินกู้แทน ดงันี ้

 (1) กรณีของกรมชลประทานและส านกังานพัฒนาการทอ่งเท่ียว เป็นกรณีท่ีหนว่ยงานขอรับจดัสรร
เงินกู้ โดยไมมี่ความพร้อมหรือไมส่ามารถด าเนินการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ได้จริง และจะให้หนว่ยงานอ่ืนเข้ามาด าเนินการแทน
ให้ในบางสว่นจงึเป็นการโอนหรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการข้ามกระทรวงหรือข้ามหนว่ยงานเจ้าของโครงกา ร ซึง่ตาม
นยัระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 19 วรรคสอง ไมส่ามารถด าเนินการได้ 

 (2) กรณีของส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี เน่ืองจากการด าเนินโครงการเป็นไปในรูปของ              
คณะกรรมการอ านวยการหนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์แหง่ชาต ิ(กอ.นตผ.) ซึง่จะเป็นการบรูณาการโครงการร่วมกนัของหลาย
หนว่ยงาน ดงันัน้ ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีจงึไมส่ามารถด าเนินโครงการได้เพียงหนว่ยงานเดียว ต้องให้สว่นราชการ
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องร่วมกนัด าเนินการ  ซึง่ในกรณีนี ้กรมบญัชีกลาง  ซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีจดัท าระบบการเบกิจา่ยเงิน 
ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 8 ได้เตรียมแนวทางในการเบกิจา่ยเงินกรณีดงักลา่วแล้ว โดยให้หนว่ยงานเจ้าของ
โครงการเป็นผู้ เบกิเงินจากคลงั และมอบอ านาจในการจดัซือ้ จดัจ้าง ตามระเบียบพสัดฯุ ข้อ 9 ให้กบัหนว่ยด าเนินการ หาก
ไมใ่ชก่ารจดัซือ้จดัจ้าง ให้หนว่ยด าเนินการขอยืมเงินมายังหนว่ยงานเจ้าของโครงการ และหนว่ยงานเจ้าของโครงการจะ
จา่ยเงินยืมให้กบัหนว่ยด าเนินการตอ่ไป โดยการด าเนินการตามแนวทางดงักลา่วหนว่ยงานเจ้าของโครงการยงัคงมีหน้าท่ีใน
การก ากบัดแูลการใช้จา่ยเงินกู้  รวมทัง้การรายงานผลการด าเนินงานตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้อยา่งมีประสิ ทธิภาพ  

4. รับทราบหลกัเกณฑ์ข้อก าหนดการใช้จา่ยเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 และ      
หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัขิององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินส าหรับโครงการท่ีได้รับอนมุตัภิายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 
ดงันี ้

 4.1 หลกัเกณฑ์ข้อก าหนดการใช้จา่ยเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 
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  เพ่ือให้การเบกิจา่ยเงินของโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 มีความชดัเจนเป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ของแผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็งอยา่งแท้จริง คณะกรรมการฯ  ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การใช้เงินของโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัซือ้รถ การเดนิทางไปราชการตา่งประเทศ และเงินตอบแทน
พิเศษ เพ่ือเป็นแนวทางในการถือปฏิบตัขิองหนว่ยงานตา่งๆ  ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

  1) ในเร่ืองการจดัซือ้รถ: โครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ไมใ่ห้มีการจดัซือ้รถยนต์
ประจ าต าแหนง่และรถยนต์รับรองในทกุกรณี ส าหรับรถยนต์สว่นกลางให้จดัซือ้ได้เฉพาะท่ีใช้ในการบริการประชาชนหรือใช้ใน
หน้าท่ีเฉพาะในภารกิจของงานตามความจ าเป็น โดยประเภทของรถยนต์สว่นกลางดงักลา่วต้องไมเ่กินกวา่รถโดยสารขนาด 12 
ท่ีนัง่ 

  2) การเดนิทางไปราชการต่างประเทศ: โครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ไมใ่ห้มีการ
เดนิทางไปตา่งประเทศเพ่ือประชมุ สมัมนา หรือศกึษาดงูาน ยกเว้นการเดนิทางไปตา่งประเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทนุการศกึษาตาม
วตัถปุระสงค์ของโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ท่ีได้รับอนมุตัจิากมตคิณะรัฐมนตรีแล้ว และโครงการภายใต้
แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ท่ีหนว่ยงานมีภารกิจหลกัและอ านาจหน้าท่ีโดยตรงตามกฎหมายจดัตัง้หนว่ยงาน ซึง่มีความ
จ าเป็นและมีความส าคญัเก่ียวข้องกบัภารกิจงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง โดยต้องก าหนดจ านวนคน ระยะเวลา ให้เหมาะสมตาม
ความจ าเป็นและเป็นไปอยา่งประหยดัและคุ้มคา่มากท่ีสดุ โดยให้อยูใ่นอ านาจของรัฐมนตรีประจ ากระทรวงนัน้ๆ เป็นผู้อนมุตัิ
การเดนิทางเป็นกรณีๆ ไป  

  3) เงินตอบแทนพิเศษ: การใช้เงินภายใต้โครงการในแผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง2555 ไมใ่ห้ใช้เป็นเงิน
รางวลั หรือเงินคา่ตอบแทนพิเศษในลกัษณะเดียวกนักบัเงินรางวลัแก่ข้าราชการ ข้าราชการท้องถ่ินหรือบคุลากรของภาครัฐ 

 4.2 หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัขิององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินส าหรับโครงการท่ีได้รับอนมุตัภิายใต้
แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 

  เพ่ือให้การใช้จา่ยเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีวิธีปฏิบตัท่ีิชดัเจน เป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรี
เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2552 ซึง่มอบหมายให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการปฏิบตั ิเพ่ือให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินปฏิบตัติอ่ไป คณะกรรมการฯ จงึก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัสิ าหรับโครงการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเร่ือง
เก่ียวกบัการด าเนินงาน การบนัทกึข้อมลูและการขออนมุตัจิดัสรรเงิน การเบกิจา่ยเงิน การตดิตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
ส าหรับโครงการท่ีได้รับการจดัสรรเงินอดุหนนุเฉพาะกิจและเงินอดุหนนุทัว่ไป ดงันี ้

 
  1) การด าเนินงาน 
   (1) เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ ด าเนินการได้ตามกิจกรรมภายในโครงการท่ีได้รับการอนมุตัจิดัสรรเงิน 

โดยมีข้อก าหนดในเร่ืองการจดัซือ้รถ การเดนิทางไปราชการตา่งประเทศ และการจา่ยเงินคา่ตอบแทนพิเศษเชน่เดียวกบัโครงการ
อ่ืนภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 

   (2) เงินอดุหนนุทัว่ไป ด าเนินการตามภารกิจอ านาจหน้าท่ีของหนว่ยงานภายในวงเงินท่ีได้รับการ          
จดัสรรตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  โดยมีข้อก าหนดในเร่ืองการ
จดัซือ้รถ การเดนิทางไปราชการตา่งประเทศ และการจา่ยเงินคา่ตอบแทนพิเศษเชน่เดียวกบัโครงการอ่ืนภายใต้แผนปฏิบตักิาร           
ไทยเข้มแข็ง 2555 

  2) การบนัทกึข้อมลูและการขออนมุตัจิดัสรรเงิน 
   (1) เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ ด าเนินการโดยกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินและด าเนินการ

เชน่เดียวกบัหนว่ยงานอ่ืนท่ีได้รับเงินภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 โดยบนัทกึข้อมลูเป็นรายการ พืน้ท่ี และมีการ
รายงานผลการด าเนินการ 

   (2) เงินอดุหนนุทัว่ไป กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินเป็นผู้บนัทกึข้อมลูเบือ้งต้นในระดบัจงัหวดั 
(ตอ่ไปจะให้บนัทกึข้อมลูลงรายอ าเภอต าบลท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแตล่ะแหง่ได้รับจดัสรร) และต้องมีการรวบรวมข้อมลู
การจดัสรรเงินและการใช้จา่ยเงิน โดย กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินจะขอรับจดัสรรจากส านกังบประมาณในวงเงิน 23,000 
ล้านบาท 
   3) การเบกิจา่ยเงิน 

(1) เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ เม่ือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินได้รับอนมุตัจิดัสรรเงินแล้ว ให้
ด าเนินการเชน่เดียวกบัหนว่ยงานอ่ืนท่ีได้รับอนมุตัจิดัสรร เงินในโครงการตามแผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555  
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(2) เงินอดุหนนุทัว่ไป เม่ือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินได้รับอนมุตัจิดัสรรเงินแล้ว ให้จดัท า
แผนการใช้จา่ยเงินให้แก่กรมบญัชีกลางผา่นส านกังานท้องถ่ินจงัหวดั เพ่ือบนัทกึข้อมลูแผนการด าเนินงานเข้าสูร่ะบบ GFMIS 
โดยส านกังานท้องถ่ินจงัหวดัจะกลัน่กรองพิจารณาความเหมาะสมของการใช้จา่ยเงินในรายการตา่งๆ ให้สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ของโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 ก่อนบนัทกึข้อมลู  
   4) การตดิตามและรายงานผลการด าเนินงาน 

 (1) เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ ให้กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินด าเนินการตดิตามและรายงาน     
ผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  

 (2) เงินอดุหนนุทัว่ไป  ให้ส านกังานท้องถ่ินจงัหวดัด าเนินการตดิตามและรายงานผลการ       
ด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามแบบฟอร์มท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  
 
 
5. เร่ือง  สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม และแนวโน้มปี 2552 – 2553  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสาม และแนวโน้มปี 2552 – 2553  ตามท่ี              
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) เสนอดงันี ้ 
   ตามท่ี สศช. ได้เผยแพร่ตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสท่ี 3/2552 และแนวโน้มปี 
2552-2553 เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 นัน้ สรุปสาระส าคญั ดงันี  ้
   1. เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 และปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบในช่วงต่อไป 
    1.1 ในไตรมาสท่ี 3 เศรษฐกิจไทยหดตวัร้อยละ 2.8 (เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน) ซึง่เป็น
การหดตวัน้อยท่ีสดุหลงัจากหดตวัร้อยละ 7.1 และ 4.9 ในไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของปี 2552 รวม 9 เดือนแรกเศรษฐกิจไทย  
หดตวัร้อยละ 5.0 
    1.2 เศรษฐกิจไตรมาสท่ี 3 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 2 โดยปรับผลของฤดกูาลออกแล้ว
ขยายตวัร้อยละ 1.3 (% QoQ SA) นบัเป็นการขยายตวั 2 ไตรมาสตดิตอ่กนัตอ่จากท่ีขยายตวัร้อยละ 2.2 ในไตรมาสท่ี 2 
ประกอบกบัดชันีเศรษฐกิจรายเดือนอ่ืน ๆ ของปีนีเ้ร่ิมปรับตวัเป็นบวก โดยเฉพาะการค้าสง่ค้าปลีกท่ีสะท้อนออกมาในรูปของ
ภาษี         มลูคา่เพิ่ม การจ้างงานท่ีเพิ่มขึน้โดยล าดบัหลงัจากท่ีลดลงต ่าสดุเม่ือตอนต้นปี อตัราการใช้ก าลงัการผลิต
ภาคอตุสาหกรรม รวมทัง้การลดลงของสินค้าคงเหลือของอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่น าไปสูก่ารเพิ่มรอบการท างานเพ่ือ
ผลิตสินค้ารุ่นใหมเ่พิ่มขึน้ จงึเห็นได้วา่ เศรษฐกิจไทยเร่ิมฟืน้ตวัชดัเจนอยา่งตอ่เน่ือง  
     1.3 เคร่ืองชีส้ าคญัท่ีแสดงถึงสญัญาณของการฟืน้ตวัอยา่งตอ่เน่ืองในคร่ึงหลงัของปีและในปีหน้า 
ได้แก่ 
     (1) การผลิตภาคอตุสาหกรรม อตัราการใช้ก าลงัการผลิตในภาคอตุสาหกรรมมีอตัรา          
ต ่าสดุท่ีร้อยละ 54.8 ในเดือนกมุภาพนัธ์ และเพิ่มขึน้เป็นสงูสดุร้อยละ 64.7 ในเดือนกนัยายน โดยเฉพาะกลุม่อุตสาหกรรม        
ท่ีเช่ือมโยงกบัภาคการสง่ออกท่ีมีการฟืน้ตวัของตลาดโลก 
     (2) จ านวนผู้วา่งงาน เห็นได้จากอตัราการวา่งงานท่ีเคยสงูสดุเม่ือเดือนมกราคม ท่ีร้อยละ 
2.4 หรือจ านวนผู้วา่งงาน 878,900 คน ได้ลดลงอยา่งตอ่เน่ืองเป็นร้อยละ 1.2 หรือจ านวนประมาณ 458,100 คนในเดือน
กนัยายน 
     (3) การทอ่งเท่ียวเร่ิมฟืน้ตวั ในเดือนกนัยายน จ านวนนกัทอ่งเท่ียวขยายตวัร้อยละ 17.4 
และอตัราการเข้าพกัของโรงแรมเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 48.6 จากจดุต ่าสดุร้อยละ 40.8 ในเดือนมิถนุายน ทัง้นีค้าดวา่             
นกัทอ่งเท่ียวจะขยายตวัชดัเจนในไตรมาสท่ี 4 และจะสง่ผลให้มีจ านวนนกัทอ่งเท่ียวทัง้ปีประมาณ 13.7 ล้านคน ต ่ากวา่
เป้าหมายเพียงเล็กน้อย (เป้าหมาย 14 ล้านคน เป้าหมายรายได้ทอ่งเท่ียว 505,000 ล้านบาท) 
     (4) การสง่ออก เร่ิมฟืน้ตวัในหลายสาขาตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 2 สง่ผลให้อตัราการหดตวัเม่ือ
เทียบกบัปีก่อนน้อยลงอยา่งตอ่เน่ือง โดยตดิลบสงูสดุในเดือนพฤษภาคม ท่ีร้อยละ 26.5 และตดิลบน้อยท่ีสดุในเดือน
กนัยายนร้อยละ 8.3 และเดือนตลุาคม ตดิลบเพียงร้อยละ 3.0 ซึง่ในปี 2553 การด าเนินการเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบ            
ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า) มากขึน้ จะมีสว่นชว่ยกระตุ้นการสง่ออกสินค้าไทยไปสูป่ระเทศคูค้่าในภมูิภาคอาเซียน
เพิ่มขึน้ เชน่ การสง่ออกรถบรรทกุไปยงัมาเลเซียและอินโดนีเซีย เป็นต้น 
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     (5) ราคาสินค้าเกษตร เร่ิมเพิ่มขึน้ตามภาวะการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกและภาวะ               
ขาดแคลนในบางประเทศท่ีเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่อนัเน่ืองมาจากประสบภยัธรรมชาต ิเชน่ เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เป็นต้น 
และท่ีส าคญัคือราคายางพาราซึง่เป็นวตัถดุบิส าคญัของยางล้อรถยนต์ได้ปรับตวัสงูขึน้จากราคาต ่าสดุ 43 บาทตอ่กิโลกรัม
ในเดือนมกราคม เป็นสงูสดุ 65 บาทตอ่กิโลกรัมในเดือนกนัยายน ชีใ้ห้เห็นแนวโน้มการฟืน้ตวัของอตุสาหกรรมรถยนต์ของ
โลก 
     1.4 ปัจจยัเส่ียงและข้อจ ากดัท่ียงัต้องระมดัระวงัในชว่งตอ่ไป ได้แก่  
     (1) การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกยงัมีความเปราะบาง โดยภาวะการฟืน้ตวัจะมาจาก                
ภมูิภาคเอเชีย ได้แก่ จีน ซึง่ยงัขยายตวัได้ระดบัร้อยละ 8-9 แม้จะเร่ิมระมดัระวงัในการกระตุ้นเศรษฐกิจและห้ามปลอ่ย
สินเช่ือในหลายอตุสาหกรรม ญ่ีปุ่ น ซึง่ได้ประกาศเพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจเน่ืองจากมีความเป็นหว่งวา่เศรษฐกิจจะชะลอตวั
ตอ่ไปอีก ในขณะท่ีเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะยงัคงมีความเปราะบางและยงัไมท่ัว่ถึงทกุอตุสาหกรรม ดงัจะเห็นได้จากการวา่งงาน
ในสหรัฐฯ ยงัคงมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้อีก 
     (2) เน่ืองจากในปี 2552 เป็นปีท่ีหลายประเทศประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ จงึได้เน้นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลกั ในขณะท่ีแรงสง่ของการสง่ออกยงัคงหดตวัตามการหดตวัของปริมาณการค้าโลกท่ี
หดตวัประมาณร้อยละ 12.0 และสถานการณ์ดงักลา่วมีความตอ่เน่ืองถึงปี 2553 ท่ีคาดวา่ปริมาณการค้าโลกจะขยายตวัใน
อตัราต ่าประมาณร้อยละ 2.5 และประเทศในภมูิภาคเอเชียจะประสบกบัการแข็งคา่ของอตัราแลกเปล่ียนเทียบกบัดอลลาร์ 
สรอ. และเงินหยวนจากการท่ีจีนยงัผกูคา่เงินตดิกบัดอลลาร์มากกวา่ประเทศอ่ืน 
      (3) การลงทนุภาคเอกชน จะมีแรงกระตุ้นในปีหน้าเม่ือการลงทนุตามแผนปฏิบตักิารไทย
เข้มแข็งด าเนินการได้มากขึน้ อยา่งไรก็ดีการลงทนุในภาคอตุสาหกรรมจะเกิดขึน้เตม็ท่ีเม่ืออตัราการใช้ก าลงัการผลิตเพิ่มสงู
กวา่ร้อยละ 70 ซึง่จะใช้เวลาอีกระยะหนึง่ นอกจากนัน้อตัราดอกเบีย้ท่ีคาดวา่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในปีหน้า และปัญหา           
มาบตาพดุยงัเป็นอปุสรรคให้การลงทนุขนาดใหญ่ของภาคเอกชนชะลอออกไป  
     (4) ราคาน า้มนั คาดวา่จะเพิ่มสงูขึน้เป็นประมาณ 75 – 85 ดอลลาร์ตอ่บาเรล ซึง่เป็นแรง
กดดนัตอ่อตัราเงินเฟ้อ และสง่ผลถึงต้นทนุการผลิตและคา่ครองชีพของประชาชน 
     (5) รายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2553 ยงัมีข้อจ ากดัจากรายได้ภาษีซึง่ขึน้อยูก่บั
ฐานรายได้ปี 2552 การลดภาษีภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน และการชะลอลงของราคาน า้มนัเทียบกบัราคาใน
ปัจจบุนัซึง่มีผลของการเก็งก าไรในชว่งแรกของการฟื้นตวัของเศรษฐกิจอยูม่าก  
   2. ประมาณการเศรษฐกิจปี 2552 และ 2553  
    2.1 ในไตรมาสท่ี 4 คาดวา่เศรษฐกิจไทยจะกลบัมาขยายตวัเป็นบวก ในอตัราประมาณร้อยละ 2.7 
- 3.2 จากการปรับตวัดีขึน้ของการสง่ออก การทอ่งเท่ียว การบริโภคและการลงทนุภาค รัฐ ซึง่จะท าให้ทัง้ปี 2552 เศรษฐกิจ
ไทยจะตดิลบประมาณร้อยละ 3.0 ดีกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้เดมิเม่ือต้นปีวา่อาจตดิลบถึงร้อยละ 4.0 สว่นอตัราเงินเฟ้อเทา่กบั
ร้อยละ -0.9 และมีการเกินดลุบญัชีเดนิสะพดั 22.3 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 8.8 ของ GDP 
    2.2 เศรษฐกิจไทยในปี 2553 คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 3.0 – 4.0 โดยมีการลงทนุภาครัฐและการ
ฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกเป็นแรงผลกัดนัให้การบริโภคและการลงทนุของภาคเอกชนขยายตวัดีขึน้ อยา่งไรก็ตามยงัมีข้อจ ากดั
ทัง้ภายนอกและภายในประเทศตามข้อ 1.4 อตัราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้เป็นร้อยละ 2.5 - 3.5 และการเกินดลุบญัชี 
เดนิสะพดัลดลงเป็นร้อยละ 5.3 ของ GDP การประมาณแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจปี 2553 สรุปได้ดงันี ้
     (1) การใช้จา่ยเพ่ือการอปุโภคบริโภค (รวมภาครัฐและเอกชน) คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 
2.5 ปรับตวัดีขึน้จากท่ีหดตวัร้อยละ 0.2 ในปี 2552 โดยท่ีการใช้จา่ยของครัวเรือนขยายตวัร้อยละ  2.7 มีปัจจยัสนบัสนนุจาก
การฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล สง่ผลให้มีการจ้างงานเพิ่มขึน้รวมทัง้การด าเนินโครงการ
ประกนัรายได้เกษตรกร ท าให้ระดบัรายได้ทัง้ครัวเรือนภาคอตุสาหกรรม บริการและเกษตรปรับตวัดีขึน้ สง่ผลให้อปุสงค์ใน
การบริโภคเพิ่มขึน้ สว่นการใช้จา่ยภาครัฐ คาดวา่จะเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.6 
     (2) การลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 3.8 ปรับตวัดีขึน้จากท่ีคาดวา่จะหดตวัร้อยละ 8.6 ในปี 
2552 โดยมีแรงสนบัสนนุจากการลงทนุภาครัฐภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ท่ีคาดวา่จะเร่งตวัมากขึน้ ซึง่สง่ผล
ให้การลงทนุภาครัฐขยายตวัร้อยละ 6.0 สว่นการลงทนุภาคเอกชนคาดวา่จะฟืน้ตวัอยา่งช้า ๆ เน่ืองจากก าลงัการผลิต
สว่นเกินในภาคการผลิตยงัอยูใ่นระดบัสงู ประกอบกบัผลกระทบจากปัญหากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในเขตนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ รวมทัง้ภาคธุรกิจสว่นหนึง่รอดแูนวโน้มการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกให้มีความชดัเจนมากขึน้ 
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     (3) มลูคา่การสง่ออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ . ในปี 2553 คาดวา่เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.0 
ปรับตวัดีขึน้จากท่ีคาดวา่จะหดตวัร้อยละ 13.7 ในปี 2552 โดยท่ีมีแนวโน้มปรับตวัเพิ่มขึน้ในชว่งการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก
และเป็นการปรับตวัเพิ่มขึน้จากฐานการสง่ออกท่ีต ่าในชว่งคร่ึงแรกของปี 2552 สว่นการสง่ออกสินค้าเกษตรมีแนวโน้ม
ขยายตวัในเกณฑ์ดีเน่ืองจากปัญหาภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินประเทศผู้ผลิต รวมทัง้การฟืน้ตวัของอปุสงค์โลก โดยรวมคาด
วา่ปริมาณการสง่ออกทัง้สินค้าและบริการจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.7 ปรับตวัดีขึน้ เทียบกบัท่ีคาดวา่จะหดตวัร้อยละ 12.1 ในปี 
2552 
     (4) มลูคา่การน าเข้าสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ . คาดวา่จะขยายตวัประมาณร้อยละ 18.5 
เป็นการขยายตวัจากฐานท่ีต ่าตามแนวโน้มการฟืน้ตวัของภาคการสง่ออก การบริโภค รวมทัง้การลงทนุตามแผนปฏิบตักิาร
ไทยเข้มแข็ง 2555 ซึง่จะท าให้ความต้องการน าเข้าสินค้าทนุเพิ่มขึน้ นอกจากนีค้าดวา่ภาคธุรกิจจะเร่ิมสะสมสตอ็กอีกครัง้
หลงัจากการปรับตวัลดลงอยา่งรุนแรงในปี 2552 ในขณะท่ีราคาสินค้าน าเข้ามีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ตามการเพิ่มขึน้ของราคา           
น าเข้าในกลุม่วตัถดุบิและน า้มนัเชือ้เพลิง โดยรวมคาดวา่ปริมาณการน าเข้าสินค้าและบริการมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึน้ประมาณ
ร้อยละ 12.4 เทียบกบัท่ีคาดวา่จะหดตวัร้อยละ 20.0 ในปี 2552 
     (5) ดลุการค้ามีแนวโน้มเกินดลุประมาณ 13.0 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจากท่ีคาดวา่
จะเกินดลุประมาณ 21.8 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2552 เป็นผลมาจากการน าเข้ามีแนวโน้มขยายตวัสงูกวา่การสง่ออก  
เม่ือรวมกบัดลุบริการท่ีคาดวา่จะเกินดลุ สง่ผลให้ดลุบญัชีเดนิสะพดัเกินดลุประมาณ 14.6 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ        
ร้อยละ 5.3 ของ GDP 
     (6) อตัราเงินเฟ้อเฉล่ียคาดวา่จะอยูใ่นชว่งร้อยละ 2.5 – 3.5 เพิ่มขึน้จากประมาณการ
อตัราเงินเฟ้อร้อยละ -0.9 ในปี 2552 เน่ืองจากราคาน า้มนัและราคาสินค้าโภคภณัฑ์เพิ่มสงูขึน้และอปุสงค์ภายในประเทศ
ฟืน้ตวั 
   3. ประเดน็การบริหารเศรษฐกิจในปี 2553 
   แม้วา่แนวโน้มของการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทยมีความชดัเจนขึน้ในปีนี ้และรัฐบาลสามารถด า เนิน               
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อยา่งทนัทว่งทีจากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะท่ี 1 เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ และ         
แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ซึง่เร่ิมด าเนินการได้ในเดือนกนัยายน ก็ตาม แตห่วัใจส าคญัของการสร้างความมัน่ใจของ
การฟืน้ตวัเตม็ท่ีของเศรษฐกิจไทย คือ ความตอ่เน่ืองของการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในปี 2553 ซึง่ควรให้          
ความส าคญัใน 3 เร่ืองดงันี ้
    3.1 ภาวะการฟืน้ตวัท่ีเร่ิมชดัเจนขึน้ในขณะนีม้าจากภาคการสง่ออกและภาคการทอ่งเท่ียว และ
การอดัฉีดเงินเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในระยะท่ี 1 ตอ่เน่ืองถึงแผนปฏิบตักิาร           
ไทยเข้มแข็ง 2553-2555 ซึง่เป็นการเข้ามาชว่ยพยงุเศรษฐกิจโดยภาครัฐมากขึน้ ในระยะเร่งดว่นของปี 2553 ตอ่เน่ืองจาก    
ปี 2552 จ าเป็นจะต้องขบัเคล่ือนและผลกัดนัโครงการลงทนุของภาคเอกชนให้สามารถเป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโดยรวม 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสร้างความชดัเจนของกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุเปิดกิจการใหมห่รือขยายกิจการเดมิ  
    3.2 การเปิดเสรีทางการค้าของอาเซียนท่ีจะเร่ิมในเดือนมกราคม 2553 เป็นต้น จะสร้างประโยชน์
ตอ่โอกาสขยายการค้าการลงทนุของผู้ประกอบการไทย จงึควรสง่เสริมให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากการลดภาษีสินค้าใน
ตลาดอาเซียน รวมทัง้จากข้อตกลงการค้าอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ เชน่ ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย- เปรู และหุ้นสว่นทางเศรษฐกิจไทย-
ญ่ีปุ่ น เป็นต้น และควรจะเร่งรัดการพฒันาความเช่ือมโยงโครงขา่ยคมนาคมและโลจิสตกิส์กบักลุม่ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือ
สร้างโอกาสขยายก าลงัการผลิตและขยายตลาดให้เช่ือมโยงได้ระหวา่งอาเซียนเดมิและอาเซียนใหม่  
    3.3 ประสานนโยบายการเงินและการคลงัในการสร้างความมัน่ใจให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟืน้ตวั
ได้อยา่งเตม็ท่ีและตอ่เน่ือง แม้วา่ขณะนีแ้นวโน้มการจดัเก็บภาษีจะปรับตวัดีขึน้และสามารถลดภาวะการขาดดลุการคลงั    
ลงไปมากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้เม่ือต้นปีก็ตาม แตร่ายได้ท่ีเพิ่มขึน้สว่นหนึง่เป็นผลจากการจดัเก็บภาษีการบริโภคน า้มนั ซึง่
ยงัคงมีข้อจ ากดัด้านรายได้ภาครัฐ โดยเฉพาะผลมาจากการลดภาษีภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีตา่ง  ๆ รวมทัง้กรอบ
ความ ตกลงการค้าเสรีอาเซียนในปี 2555 ดงันัน้จงึยงัมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินนโยบายการขาดดลุทางการคลงัตอ่ไป
อีกระยะหนึง่ โดยจะต้องประสานการด าเนินนโยบายการเงิน การบริหารสภาพคลอ่ง และการ รักษาเสถียรภาพอตัรา
แลกเปล่ียนในระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้มีความมัน่ใจให้เศรษฐกิจฟืน้ตวัได้อยา่งตอ่เน่ือง  
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6. เร่ือง  การจัดตัง้มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม  ปิด
ทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ และงบประมาณจัดตัง้มูลนิธิฯ และสถาบันฯ  
 
 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีส านกังาน ก.พ.ร.เสนอทัง้ 2 ข้อ ดงันี ้
  1. อนมุตัใิห้ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีจดัตัง้ มลูนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชด าริ และ
สถาบนัสง่เสริมและพฒันากิจกรรมปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชด าริ เพ่ือเป็นหนว่ยงานท่ีเป็นกลไกของรัฐ 
รับผิดชอบการจดัการความรู้และการสง่เสริมการพฒันาตามแนวทางโครงการพระราชด าริอยา่งเป็นระบบกว้างขวาง 
จนกระทัง่เป็นแนวทางการพฒันาหลกัของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล  
  2. ให้โอนภารกิจ ทรัพย์สิน และงบประมาณโครงการปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชด าริ จาก
ส านกังานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (สสปน.) องค์การมหาชน จ านวน 560 ล้านบาท ตามมตคิณะกรรมการ
สง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ ในการประชมุครัง้ท่ี 5/2552 วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2552  
  สาระส าคัญของการจัดตัง้มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ และสถาบันส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ  
  คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2550 เห็นชอบให้ส านกังานสง่เสริมการจดัประชมุและ
นิทรรศการ (สสปน.) องค์การมหาชน ด าเนิน “โครงการเปิดทองหลงัพระ” เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนน าแนวพระราชด าริไป
พฒันาตอ่ทัว่ประเทศ  ถวายเป็นพระราชกศุลในวโรกาสท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ  
7 รอบ และเห็นชอบการแตง่ตัง้คณะกรรมการอ านวยการโครงการเปิดทองหลงัพระ โดยมี ฯพณฯ นายแพทย์เกษม วฒันชยั 
องคมนตรี เป็นประธาน พร้อมทัง้อนมุตังิบประมาณสนบัสนนุปีละ 220,000,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2551-
2554) และมอบให้ สสปน.เป็นผู้ดแูลโครงการ 
  โครงการเปิดทองหลงัพระ เป็นโครงการฯ ท่ีมีภารกิจในการสืบสานแนวพระราชด าริขยายผลสูช่มุชนท้องถ่ิน
อยา่งกว้างขวาง เพื่อความอยูดี่มีสขุของประชาชน  โดยเร่ิมด าเนินการตั ง้แตปี่ 2551 แตโ่ครงการฯ มีข้อจ ากดัเน่ืองจากเป็น
หนว่ยงานยอ่ยใน สสปน. การด าเนินการต้องอยูภ่ายใต้กรอบภารกิจตามพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ สสปน .โดยเฉพาะการ
ด าเนินการร่วมกบัชมุชน ประชาสงัคม ภาควิชาการ และหนว่ยงานของรัฐท่ีมีความสนใจและเสนอความร่วมมือกบั
โครงการฯ แตห่ลายกรณีโครงการฯ ไมอ่าจตอบสนองความร่วมมือกบัภาคี เน่ืองจากข้อจ ากดัของกรอบภารกิจตามพระราช
กฤษฎีกาจดัตัง้ สสปน.  
  เพ่ือให้รัฐบาลมีหนว่ยงานเฉพาะในการรองรับภารกิจด้านการสืบสวนแนวพระราชด าริขยายผลสูช่มุชนได้
อยา่งรวดเร็ว จงึควรตัง้ “โครงการปิดทองหลงัพระฯ”  เป็นมลูนิธิและสถาบนัเฉพาะทาง โดยใช้ช่ือวา่ “มลูนิธิปิดทองหลงัพระ 
สืบสานแนวพระราชด าริ” และ “สถาบนัสง่เสริมและพฒันากิจกรรมปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชด าริ” ด้วยเหตผุลวา่ 
   1. ภารกิจของโครงการปิดทองหลงัพระ คือการรับผิดชอบการจดัการความรู้และการสง่เสริมการ
พฒันาตามแนวทางโครงการพระราชด าริอยา่งเป็นระบบกว้างขวาง จนกระทัง่เป็นแนวทางการพฒันาหลกัของประเทศ ตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลนัน้ เป็นภารกิจท่ีไมจ่ าเป็นต้องด าเนินการโดยหนว่ยงานของรัฐ  แตค่วรด าเนินการโดยภาคประชา
สงัคมท่ีรัฐให้การสนบัสนนุ ซึง่รูปแบบหนว่ยงานหนึง่ของหนว่ยงานท่ีใช้อ านาจรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐแตไ่มเ่ป็นองค์กรของ
รัฐ ได้แก่  สถาบนัภายใต้มลูนิธิ  ซึง่เป็นกลไกของสว่นราชการ (มตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2552 เร่ืองการ
ปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภทหนว่ยงานของรัฐในก ากบัของฝ่ายบริหาร ) 
   2. การบริหารงานของโครงการปิดทองหลงัพระเหมาะสมกบัการด าเนินงานในรูปแบบของสถาบนั
ภายใต้มลูนิธิ ซึง่โครงสร้างการบริหารงานจะประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ระดบั คือ (1) คณะกรรมการมลูนิธิ เป็นผู้ก าหนด
นโยบาย ควบคมุ ดแูล ตดิตาม และประเมินผล  คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากหนว่ยงานเจ้าสงักดั ภาคเอกชน     
ผู้แทนจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  ผู้ทรงคณุวฒุิ  นกัวิชาการ ตามสดัสว่นท่ีเหมาะสม และ (2) คณะกรรมการบริหารสถาบนั 
ซึง่ท าหน้าท่ีก ากบัการบริหารของสถาบนัให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การจดัตัง้ โดยมลูนิธิมีฐานะท่ีเป็นนิตบิคุคลตาม
กฎหมาย เป็นองค์กรรองรับด้านการเงินและในการท านิตกิรรมตา่ง ๆ สว่นสถาบนัไมมี่สถานภาพเป็นนิตบิคุคล งบประมาณ
ท่ีใช้จา่ยในการด าเนินงานของสถาบนัและมลูนิธิมาจากรายได้ในการด าเนินงานและงบประมาณแผน่ดนิท่ีรัฐบาลสามารถ
พิจารณาจดัสรรให้เป็นรายปีในหมวดเงินอดุหนนุทัว่ไปให้แก่มลูนิธิและสถาบนั  ซึง่จะมีสว่นราชการเจ้าสงักัดเป็นหนว่ยงาน
จดัตัง้มลูนิธิและสถาบนั  เพ่ือรับการจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลและจดัสรรตอ่ให้มลูนิธิและสถาบนั  โดยพิจารณาตาม
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แผนงานและงบประมาณของโครงการปิดทองหลงัพระฯ ในหวัข้อ 2.5 ของข้อเสนอการขออนมุตัจิดัตัง้ข้อเสนอการจดัตัง้  
มลูนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชด าริ และสถาบนัสง่เสริมและพฒันากิจกรรมปิดทองหลงัพระ สืบสาน  
แนวพระราชด าริ 
   ทัง้นี ้คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมตเิห็นชอบให้จดัตัง้หนว่ยงานในรูปแบบนีเ้ชน่ สถาบนัเฉพาะทาง
ภายใต้มลูนิธิของกระทรวงอตุสาหกรรม  ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กบัอตุสาหกรรมเฉพาะสาขาในระยะ
เร่ิมแรก และเมื่ออตุสาหกรรมสาขานัน้ ๆ มีความเข้มแข็งแล้ว ภาคเอกชนจะรับภารกิจนัน้ไปด าเนินการเอง  
   3. โดยท่ีแนวทางการด าเนินงานของมลูนิธิฯ และสถาบนัฯ ซึง่มุง่เน้นการบรูณาการความร่วมมือ
ของภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง เชน่  องค์กรชมุชน  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ประชาสงัคม  สถาบนั  วิชาการ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ 
เพ่ือให้น้อมน าแนวทางตามโครงการพระราชด าริไปเป็นหลกัในการด าเนินงาน ซึง่ในสว่นของภาครัฐนัน้จ าเป็นต้องอาศยัการ
อ านวยการ ประสานงานระหวา่งกระทรวง ทบวง กรม เพื่อผลกัดนัการด าเนินงานของมลูนิธิฯ และสถาบนัฯ  รวมทัง้ก าร
ประสานกบันโยบายของรัฐบาล  จงึควรให้ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ซึง่เป็นศนูย์กลางในการประสานราชการ
ระหวา่งกระทรวง ทบวง กรม และมีหน้าท่ีในการอ านวยการ ประสานงาน ก ากบั ตดิตามผล การจดังานเฉลิมพระเกียรต ิ 
งานกิจการพิเศษตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นหนว่ยงานจดัตัง้มลูนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนว
พระราชด าริ และสถาบนัสง่เสริมและพฒันากิจกรรมปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 
 
7.  เร่ือง สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพืน้ท่ีภาคใต้ ครัง้ท่ี 3 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สรุปสถานการณ์อทุกภยัในพืน้ท่ีภาคใต้ ครัง้ท่ี 3 
ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 ประกอบด้วย สถานการณ์อทุกภยั ผลกระทบด้านการเกษตร การให้ความชว่ยเหลือ และ
สถานการณ์น า้ สรุปได้ดงันี  ้
  สถานการณ์อุทกภัย 
  จากอิทธิพลลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปกคลมุภาคใต้และอา่วไทยมีก าลงัแรง  ท าให้เกิดฝนตก
หนกัในพืน้ท่ีจงัหวดัภาคใต้ สง่ผลท าให้เกิดน า้ป่าไหลหลาก น า้ทว่มขงัในพืน้ท่ีลุม่ต ่า และน า้ล้นตลิ่ง 
 
  ช่วงภัย วันท่ี 19 - 22 พ.ย.52 
   เกิดฝนตกหนกัในพืน้ท่ีจงัหวดัภาคใต้ สง่ผลท าให้เกิดน า้ป่าไหลหลาก และน า้ทว่มขงัในพืน้ท่ีลุม่ต ่าและ
พืน้ท่ีการเกษตร ในพืน้ท่ี 6 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัสงขลา นราธิวาส พทัลงุ สตลู ปัตตานี และยะลา รายละเอียด ดงันี ้
   พัทลุง พืน้ท่ีประสบภยั 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง กงหลา ชยัสน ตะโหมด  
   สงขลา พืน้ท่ีประสบภยั 9 อ าเภอ คือ อ าเภอรัตภมูิ ควนเนียง บางกล ่า หาดใหญ่  
สิงหนคร คลองหอยโขง่ เมือง สทิงพระ นาหมอ่ม 
   นราธิวาส พืน้ท่ีประสบภยั 11 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง สไุหงปาดี แว้ง บาเจาะ จะแนะ ย่ีงอ ศรีสาคร สุ
คริิน ระแงะ สไุหงโก-ลก ตากใบ 
   สตูล พืน้ท่ีประสบภยั 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง ละง ูทา่แพ 
   ปัตตานี พืน้ท่ีประสบภยั 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอทุ่งยางแดง ปะนาเระ ยะหยิ่ง มายอ สายบรีุ ไม้แก่น 
   ยะลา พืน้ท่ีประสบภยั 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอรามญั กรงปินงั เมือง เบตง(ดนิถลม่) 
  ช่วงวันท่ี 2 -11 พ.ย.52   
  พืน้ท่ีประสบอทุกภยัภาคใต้ 10 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัชมุพร สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พทัลงุ สงขลา 
สตลู ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกตแิล้ว 
  ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 พ.ย. 52) 
  ช่วงภัย วันท่ี 2-11 พ.ย. 52 
  ด้านพืช 9 จังหวัด เกษตรกรประสบภยั 124,006 ราย พืน้ท่ีคาดวา่จะเสียหาย 293,654 ไร่ แบง่เป็นข้าว 
157,173 ไร่ พืชไร่ 23,904 ไร่ และพืชสวน 112,577 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  



 11 

  ด้านประมง 11 จังหวัด (ภาคใต้ 10 จงัหวดั และจงัหวดักรุงเทพมหานคร) เกษตรกรประสบภยั 9,207 ราย 
พืน้ท่ีคาดวา่จะเสียหาย แบง่เป็น บอ่เลีย้งสตัว์น า้ 9,113 บอ่ คดิเป็นพืน้ท่ี 28,813 ไร่ กระชงัเลีย้งสตัว์น า้ 2,217 กระชงั คดิเป็น
พืน้ท่ี 34,422 ตารางเมตร  
  การช่วยเหลือเบือ้งต้น 
 1. สนบัสนนุเคร่ืองสบูน า้ 77 เคร่ือง ได้แก่ นราธิวาส (20) ยะลา (8) สงขลา (43) และ นครศรีธรรมราช (6) 
 2. สนบัสนนุพืชอาหารสตัว์ 101.46 ตนั แร่ธาตแุละเวชภณัฑ์ 198 ชดุ และดแูลสขุภาพสตัว์ 18,924 ตวั 
รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
  สถานการณ์น า้ 
 1. สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่  
  สภาพน า้ในอา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ทัว่ประเทศ (23 พฤศจิกายน 2552) มีปริมาตรน า้ 
ในอา่งฯ ทัง้หมด 55,301 ล้านลบ.ม. หรือคดิเป็นร้อยละ 79 ของความจอุา่งฯ ทัง้หมด น้อยกวา่ปี 2551 (57,914 ล้าน ลบ.ม.) 
จ านวน 2,613 ล้านลบ.ม. ปริมาตรน า้ใช้การได้ 31,774 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 16 
อา่ง คือ อา่งเก็บน า้แมง่ดั(87%) ก่ิวลม(52%) จฬุาภรณ์(91%) ล าปาว(85%) สิรินธร(87%) ป่าสกัชลสิทธ์ิ(96%) กระเสียว(86%)  
 
ศรีนครินทร์(91%) วชิราลงกรณ์(88%) ขนุดา่นฯ(84%) หนองปลาไหล(100%) ประแสร์(99%) แก่งกระจาน(87%) ปราณบรีุ
(90%) รัชชประภา(89%) และบางลาง(81%) 
  อา่งเก็บน า้เข่ือนภมูิพล จงัหวดัตาก และอา่งเก็บน า้เข่ือนสิริกิติ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ มีปริมาตรน า้รวมกนั 
จ านวน 15,381 ล้านลบ.ม. คดิเป็นร้อยละ 67 ของความจทุัง้สองอา่งฯ น้อยกวา่ปี 2551(18,307 ล้านลบ.ม.) จ านวน 2,926 
ล้านลบ.ม. 
 
 

2. สภาพน า้ท่า 
    ภาคเหนือ แมน่ า้ปิง ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิยกเว้นบริเวณเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่ปริมาณน า้อยู่
ในเกณฑ์น้อย แมน่ า้นา่น ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิยกเว้นบริเวณอ าเภอเมือง จงัหวดันา่น ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น้อย 
แมน่ า้วงั ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิและแมน่ า้ยม ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น้อย 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แมน่ า้ชี ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้น้อย ยกเว้น อ าเภอ 
มหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิแมน่ า้มลู ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น้อย  
    ภาคกลาง แมน่ า้เจ้าพระยา ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิแมน่ า้ป่าสกั ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิ
ยกเว้น อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้น้อย 
    ภาคใต้ สว่นใหญ่ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น้อย ยกเว้น 

แม่น า้ 
ที่ตัง้สถานีส ารวจปริมาณน า้ท่า ระดับ

ตลิ่ง ระดับน า้ 
เกณฑ์ แนวโน้ม 

สถานี อ าเภอ จังหวัด เมตร เมตร 
โก-ลก X.119A บ้านปาเสมสั สไุหงโก-ลก นราธิวาส 9.28 10.50 ท่วม เพิ่มขึน้ 
สายบรีุ X.184 บ้านซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 29.80 30.12 ทว่ม ลดลง 
ค.อูต่ะเภา X.90 บ้านบางศาลา คลองหอยโขง่ สงขลา 7.18 9.13 ทว่ม เพิ่มขึน้ 

 X.44 บ้านหาดใหญ่
ใน หาดใหญ่ สงขลา 7.40 6.61 มาก เพิ่มขึน้ 

ปัตตานี X.40A บ้านทา่สาป เมือง ยะลา 16.28 15.61 มาก เพิ่มขึน้ 
ค.ปะ
เหลียน X.236 บ้านยา่นตาขาว ยา่นตาขาว ตรัง. 4.60 3.86 มาก ลดลง 
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แม่น า้ 
ที่ตัง้สถานีส ารวจปริมาณน า้ท่า ระดับ

ตลิ่ง ระดับน า้ 
เกณฑ์ แนวโน้ม 

สถานี อ าเภอ จังหวัด เมตร เมตร 
ค.ดสุน X.239 บ้านฉลงุเหนือ ละง ู สตลู 15.30 16.55 ทว่ม เพิ่มขึน้ 
 

8.  เร่ือง   สรุปสถานการณ์ภัยหนาวและอุทกภัยภาคใต้ (ข้อมูล ณ วันท่ี 23 พฤศจิกายน  2552) 
              คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ได้ตดิตาม
สถานการณ์ ภยัหนาว และอทุกภยัภาคใต้   สรุปสถานการณ์ดงักลา่วท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้ผลการปฏิบตังิานชว่ยเหลือประชาชน 
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552) ดงันี ้
               1. สรุปสถานการณ์ภัยหนาวและการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552)   
      1.1 จงัหวดัในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลาง  ได้จดัตัง้ศนูย์
อ านวยการเฉพาะกิจชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาว ปี 2552 - 2553 เพ่ือเป็นศนูย์ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นท่ีเกิดขึน้  
                  1.2 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ได้ให้การสนบัสนนุผ้าหม่กนัหนาว จ านวน 200,000 ผืน 
มลูคา่กวา่ 30 ล้านบาท แจกจา่ยชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาวในพืน้ท่ี  
  2. สรุปสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้และการให้ความช่วยเหลือ (ระหวา่งวนัท่ี 20 - 23 พฤศจิกายน 2552) 
           2.1 พืน้ท่ีประสบภัย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง และจังหวัดนราธิวาส รวม 24 อ าเภอ 
100 ต าบล ดงันี ้ 
     2.1.1 จังหวัดสงขลา เม่ือชว่งคืนวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2552 ได้เกิดฝนตกหนกัตอ่เน่ือง ท าให้เกิด
น า้ป่าไหลหลาก และน า้ทว่มขงัระบายไมท่นัในพืน้ท่ีลุม่ต ่า 9 อ าเภอ 40 ต าบล 241 หมูบ้่าน ดงันี  ้
        1) อ าเภอรัตภูมิ 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลเขาพระ (หมูท่ี่ 1-12) ต าบลทา่ชะมวง (หมูท่ี่ 1-15) 
ต าบลก าแพงเพชร (หมูท่ี่ 1-13) ต าบลคหูาใต้ (หมูท่ี่ 1-14) และต าบลควนรู (หมูท่ี่ 1-19) เน่ืองจากน า้ป่าไหลหลากเข้าทว่ม
ในพืน้ท่ีลุม่ต ่าและพืน้ท่ีการเกษตร   
        2) อ าเภอควนเนียง 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลรัตภมูิ (หมูท่ี่ 1-13) ต าบลบางเหรียง (หมูท่ี่              
1-13) ต าบลห้วยลกึ (หมูท่ี่ 3,6,7,9) และต าบลควนโส (หมูท่ี่ 1-9) มีน า้ทว่มขงัในพืน้ท่ีลุม่ต ่าและการเกษตรบางพืน้ท่ี 
        3) อ าเภอบางกล ่า  (ความเสียหายอยูร่ะหวา่งส ารวจ) 
        4) อ าเภอหาดใหญ่ 8 ต าบล ได้แก่ ต าบลฉลงุ (หมูท่ี่ 1-7) ต าบล  ทุง่ต าเสา (หมูท่ี่ 
1,5,6,7,10) ต าบลทา่ข้าม (หมูท่ี่ 1-4,8) ต าบลทุ่งใหญ่ (หมูท่ี่ 1-6) ต าบลน า้น้อย (หมูท่ี่ 4,10) เทศบาลต าบลคอหงส์ (หมูท่ี่ 
3,6,7) เทศบาลต าบลควนลงั (หมูท่ี่ 1,4,5) และต าบลบ้านพรุ (หมูท่ี่ 3,8) เน่ืองจากน า้ระบายไมท่นัท าให้ทว่มขงัในท่ีลุม่ต ่า 
        5) อ าเภอคลองหอยโข่ง 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลทุง่ลาน (หมูท่ี่ 6,7) ต าบลโคกมว่ง (หมูท่ี่
1,2,7,8,9) ต าบลคลองหอยโขง่ (หมูท่ี่ 2,3) และต าบลคลองหลา (หมูท่ี่ 1-7) 
        6) อ าเภอสิงหนคร 8 ต าบล ได้แก่ ต าบลมว่งงาม (หมูท่ี่ 2,3,4,7,8) ต าบลวดัขนนุ (หมูท่ี่ 8) 
ต าบลบางเขียด (หมูท่ี่ 2,4,5) ต าบลท านบ (หมูท่ี่ 2-7) ต าบลปากรอ (หมูท่ี่ 3) ต าบลป่าขาด (หมูท่ี่ 5) ต าบลร าแดง (หมูท่ี่ 5,6,7) 
และเทศบาลต าบลสิงหนคร   
        7) อ าเภอเมือง 6 ต าบล ได้แก่ ต าบลบอ่ยา ต าบลเขารูปช้าง (หมูท่ี่ 1,8) ต าบลพะวง              
(หมูท่ี่ 1-10) ต าบลเกาะแต้ว (หมูท่ี่ 1-10) ต าบลทุง่หวงั (หมูท่ี่ 1-10) และต าบลเกาะยอ (หมูท่ี่ 1- 9) 
        8) อ าเภอสทงิพระ 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลทา่หิน (หมูท่ี่ 3) 
        9) อ าเภอนาหม่อม 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลนาหมอ่ม (หมูท่ี่ 1-10) ต าบลพิจิตร (หมูท่ี่ 1-6) 
ต าบลทุง่ขมิน้ (หมูท่ี่ 1-7) และต าบลคลองหรัง (หมูท่ี่ 1-6) 
     2.1.2 จังหวัดพัทลุง เม่ือวนัท่ี 20-21 พฤศจิกายน 2552 ได้เกิดฝนตกหนกัตอ่เน่ือง ท าให้เกิด             
น า้ทว่มขงัพืน้ท่ีลุม่ต ่าบางพืน้ท่ีใน 4 อ าเภอ 15 ต าบล 47 หมูบ้่าน ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอกงหรา อ าเภอเขาชยัสน และ
อ าเภอตะโหมด ดงันี ้ 
        1) อ าเภอเมือง 7 ต าบล ได้แก่ ต าบลโคกชะงาย ต าบลเขาเจียก ต าบลปรางหมู ่ต าบล 
ชยับรีุ ต าบลพญาขนั ต าบลล าป า และต าบลควนมะพร้าว  
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        2) อ าเภอกงหรา 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลชะรัด ต าบลคลองทรายขาว ต าบลสมหวงั ต าบล
คลองเฉลิม และต าบลกงหรา 
        3) อ าเภอเขาชัยสน 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลโคกมว่ง 
        4) อ าเภอตะโหมด 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลคลองใหญ่ และต าบลเขาหวัช้าง 
    2.1.3 จังหวัดนราธิวาส เม่ือชว่งคืนวนัท่ี 20-21 พฤศจิกายน 2552 ได้เกิดฝนตกหนกัตอ่เน่ืองใน
พืน้ท่ีต้นน า้ของแมน่ า้บางนรา แมน่ า้สายบรีุ และแมน่ า้โก-ลก ท าให้น า้เออ่ล้นเข้าทว่มพืน้ท่ีริมตลิ่งสองฝ่ังแมน่ า้ จ านวน 11 
อ าเภอ 57 ต าบล ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอแว้ง อ าเภอบาเจาะ อ าเภอจะแนะ อ าเภอยี่งอ อ าเภอศรี
สาคร อ าเภอสุคิริน อ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอระแงะ และอ าเภอตากใบ ระดบัน า้ในคลองตนัหยงมสั สงูกวา่ตลิ่งเฉล่ีย 
1.09 ม. (ตลิ่ง 15.58 ม.) ระดบัน า้แมน่ า้โก-ลก สงูกวา่ตลิ่งเฉล่ีย 0.82 ม. (ตลิ่ง 8.20 ม.) 
  2.2 การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน  
     1) กระทรวงมหาดไทย ได้ตดิตามสถานการณ์ในพืน้ท่ีประสบอทุกภยัอยา่งใกล้ชิด ซึง่ขณะนี ้
จงัหวดัได้เร่งด าเนินการให้ความชว่ยเหลือโดยเร่งดว่นแล้ว ดงันี  ้สนบัสนนุเรือท้องแบน 29 ล า รถบรรทกุ 10 คนั รถขดุ 2 ล า 
เคร่ืองสบูน า้ 8 เคร่ือง ถงุยงัชีพ 6,128 ชดุ ข้าวกลอ่ง 2,430 กลอ่ง น า้ด่ืม 3,466 ขวด ก าลงัพลจากหนว่ยทหาร อาสาสมคัร  
มลูนิธิ อปพร. อส. และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องประมาณ 700 นาย ชว่ยเหลือผู้ประสบภยั  
     2) การให้ความช่วยเหลือของจังหวัดที่ประสบภัย  จงัหวดั ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัจงัหวดั อ าเภอ และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ได้จดัตัง้ศนูย์อ านวยการเฉพาะกิจชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั และ
ให้ความชว่ยเหลือแก่ราษฎรท่ีประสบภยัในเบือ้งต้นแล้ว พร้อมทัง้ได้ระดมเจ้าหน้าท่ี  และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งส ารวจ
ความเสียหาย เพ่ือให้ความชว่ยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยเงินทดรองราชการฯ (งบ 50 ล้านบาท) ตอ่ไป   
       2.3 สิ่งของพระราชทาน 
     1) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยประธานกรรมการบริหารมลูนิธิ                    
ราชประชานเุคราะห์ฯ (นายดสิธร วชัโรทยั) เลขาธิการ (นายประสงค์ พิทรูกิจจา) พร้อมคณะเดนิทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน
เคร่ืองอปุโภคบริโภคในพืน้ท่ี จังหวัดสงขลา จ านวน 2,000 ชุด ดงันี ้ที่อ าเภอหาดใหญ่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมูบ้่าน
เกาะมวง ต าบลทุง่ต าเสา จ านวน 500 ชดุ ที่อ าเภอบางกล ่า ณ ศาลาประชาคมท่ีวา่การอ าเภอบางกล ่า จ านวน 500 ชดุ             
ท่ีอ าเภอรัตภูม ิณ ศาลาประชาคมท่ีวา่การอ าเภอรัตภมูิ จ านวน 500 ชดุ และท่ีอ าเภอควนเนียง ณ ศาลาประชาคมท่ีวา่
การอ าเภอควนเนียง จ านวน 500 ชดุ ในวนัจนัทร์ท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 
     2) สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ผู้แทนพระองค์ฯ ผู้อ านวยการกองงานพระวรชายาฯ (พล.อ.อ.ทรงศกัดิ์  
ตะวนัแจ้ง)           เดนิทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน เคร่ืองอปุโภคบริโภค ให้กบัราษฎรผู้ประสบภยั ท่ี อบต .ปะกาฮะรัง 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน 1,000 ชุด ในวนัท่ีจนัทร์ 23 พฤศจิกายน 2552 
  2.4 การตรวจเย่ียมประชาชนและตดิตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
       เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี 22 พฤศจิกายน 2552 รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) 
และคณะ เดนิทางไปตรวจสถานการณ์อทุกภยัและเย่ียมผู้ประสบภยั พร้อมมอบเคร่ืองอปุโภคบริโภคในพืน้ท่ีจังหวัดสงขลา ที่
อ าเภอรัตภูม ิบ้านนาปาบ ต าบลควนรู จ านวน 180 ชดุ  ที่อ าเภอหาดใหญ่ บ้านไร่อ้อย หมูท่ี่ 2 ต าบลฉลงุ จ านวน 300 ชดุ 
น า้ด่ืม จ านวน 1,028 ขวด และตรวจเย่ียมผู้ประสบอทุกภยั ที่อ าเภอสะเดา   ต าบลทา่โพธ์ิ และ ที่อ าเภอบางกล ่า หมูท่ี่ 7 
ต าบลทา่ช้าง  
 3. การคาดหมายลักษณะอากาศระหว่างวันท่ี 23 - 28 พฤศจิกายน 2552            
                     3.1 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลกัษณะอากาศวา่ ในชว่งวนัท่ี 23-27 พฤศจิกายน 2552 บริเวณความ
กดอากาศสงูท่ีปกคลมุประเทศไทยตอนบน และมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้เร่ิมมีก าลงัออ่นลง ท าให้ประเทศไทยตอนบนเร่ิมมี
อณุหภมูิสงูขึน้กบัมีหมอกในตอนเช้า สว่นภาคใต้ตอนลา่งยงัมีฝนตกชกุกบัมีฝนตกหนกัตอ่ไปอีก เน่ืองจากในวนัท่ี  25-27 
พฤศจิกายน 2552 จะมีหยอ่มความกดอากาศต ่าเคล่ือนเข้าสูต่อนเหนือของประเทศมาเลเซีย   
                     3.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งเตือนเก่ียวกับสภาวะอากาศให้จังหวัดในภาคใต้ 
เตรียมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภยั วาตภยั ดนิถลม่ และคล่ืนลมแรง ซึง่เกิดจากสภาวะฝนตกหนกั และคล่ืนลมแรง อาจ
ท าให้เกิดน า้ทว่มฉบัพลนั น า้ป่าไหลหลาก และดนิถลม่ อาจสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิต ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตร
ของประชาชนแล้ว และให้ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต จดัเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวงัตดิตามสถานการณ์ในพืน้ท่ีอยา่ง
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ตอ่เน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้เตรียมเคร่ืองมืออปุกรณ์ไว้ให้พร้อมเพ่ือสามารถชว่ยเหลือผู้ประสบภยัได้ทนัตอ่เหตกุารณ์เม่ือ           
เกิดสาธารณภยัขึน้ 
 
10. เร่ือง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ก ากับ ตดิตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชมุคณะกรรมการอ านวยการ ก ากบั ตดิตามการชว่ยเหลือผู้ประสบ
อทุกภยั (คชอ.) ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนัน่  ขจรประศาสน์) ประธานกรรมการอ านวยการก ากบั ตดิตามการ
ชว่ยเหลือ 
ผู้ประสบอทุกภยั เสนอดงันี ้ 
   คณะกรรมการอ านวยการก ากบั ตดิตามการชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั ได้จดัให้มี การประชมุ คชอ. ครัง้ท่ี 
3/2552  เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี  19  พฤศจิกายน  2552  ณ  ห้อง 301 ตกึบญัชาการ  ท าเนียบรัฐบาล  เพ่ือตดิตามสถานการณ์
อทุกภยัท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีภาคใต้  ในชว่งต้นเดือนพฤศจิกายน 2552  จนถึงปัจจบุนั  และเร่งรัดการชว่ยเหลือของหนว่ยงาน
ตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้พิจารณาแผนงาน/โครงการในการให้ความชว่ยเหลือในระยะเร่งดว่น  และการให้ความชว่ยเหลือ
ภายหลงัน า้ลด  โดยให้เรียนเชิญผู้แทนจงัหวดัท่ีประสบอทุกภยัทัง้  10  จงัหวดั  เข้าร่วมรายงานสถานการณ์  มีผลการ
ด าเนินการสรุปได้ดงันี  ้
    1. การด าเนินการ 
   1.1 สถานการณ์อทุกภยัท่ีเกิดจากพาย ุ“กิสนา”  ระหวา่งวนัท่ี 25 - 28 กนัยายน 2552 
   คณะรัฐมนตรีในการประชมุ  เม่ือวนัท่ี  6  ตลุาคม  2552  มีมตเิห็นชอบให้หนว่ยงานเร่งส ารวจ
ความเสียหายจากอทุกภยัท่ีเกิดขึน้  กรณีมีความจ าเป็นเร่งดว่นท่ีจะต้องขอรับการสนบัสนนุงบประมาณในการชว่ยเหลือ
และฟืน้ฟคูวามเสียหายท่ีเกิดขึน้  ให้หนว่ยงานขอรับการสนบัสนนุงบประมาณมายงั คชอ .  ซึง่จากการส ารวจความเสียหาย
ท่ีเกิดขึน้แล้ว  มีหนว่ยงานขอรับการสนบัสนนุงบประมาณ  จ านวน  11  หนว่ยงาน  10  จงัหวดั  วงเงินงบประมาณทัง้สิน้
3,577.6905  ล้านบาท 
ล าดบัท่ี หนว่ยงาน งบประมาณ(ล้านบาท) 

1. กระทรวงมหาดไทย 
♦  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (10 จงัหวดั) 

525.3123 
525.3123 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
♦  กรมชลประทาน 
♦  กรมสง่เสริมการเกษตร 
♦  กรมปศสุตัว์ 
♦  กรมประมง 

1,229.7979 
37.5800 

1,027.3959 
20.8974 

143.5175 
3. กระทรวงคมนาคม 

♦  กรมทางหลวง 
♦  กรมทางหลวงชนบท 

1,395.5340 
1,041.7950 

353.7390 
4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

♦  กรมทรัพยากรน า้ 
♦  กรมทรัพยากรน า้บาลดาล 

190.1091 
130.6171 

59.4920 
5. กระทรวงศกึษาธิการ 

♦  ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ 
♦  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

227.7824 
30.0414 

197.7410 
6. ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ 9.1548 

 รวมทัง้สิน้ 3,577.6905 
 ซึง่ คชอ.  มีมตมิอบหมายให้คณะอนกุรรมการกลัน่กรองแผนงาน /โครงการ และงบประมาณในการชว่ยเหลือผู้ประสบ              
อทุกภยั  ซึง่มีผู้อ านวยการส านกังบประมาณ เป็นประธาน  รับไปพิจารณาด าเนินการและน าเสนอ คชอ.  เพ่ือน าเสนอ              
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตังิบประมาณในการให้ความชว่ยเหลือตอ่ไป  
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   1.2 สถานการณ์อทุกภยัท่ีเกิดขึน้จากมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือในพืน้ท่ีจงัหวดัภาคใต้  ระหวา่ง   
วนัท่ี  2  พฤศจิกายน  2552  จนถึงปัจจบุนั 
   2.สถานการณ์ทั่ วไป 
   2.1 กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  รายงานสถานการณ์วา่  
อิทธิพลลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปกคลมุภาคใต้และอา่วไทยมีก าลงัแรง  ท าให้ภาคใต้ตัง้แตจ่งัหวดัชมุพรลงไปมี
คล่ืนลม  และฝนตกหนกัถึงหนกัมาก  และเกิดน า้ทว่มฉบัพลนั  และน า้ป่าไหลหลาก  มีพืน้ท่ีประสบภยั  10  จงัหวดัภาคใต้  
ได้แก่  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  พทัลงุ  สงขลา  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  ชมุพร  ตรัง  และสตลู  รวม 99 
อ าเภอ  519  ต าบล  3,317  หมูบ้่าน  ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 198,366  คน  721,441  ครัวเรือน  มีผู้ เสียชีวิต  20  
คน  (จงัหวดัยะลา 7 ราย  จงัหวดัพทัลงุ 3 ราย  และจงัหวดันราธิวาส 10 ราย)  บาดเจ็บ  12  ราย  บ้านเรือนเสียหายทัง้หลงั  
17  หลงั  เสียหายบางสว่น  1,941  หลงั  ถนนเสียหาย  1,554  สาย  สะพาน  158  แหง่  บอ่ปลา/กุ้ง  4,636  บอ่  ปศสุตัว์  
3,805  ตวั  สตัว์ปีก  34,943  ตวั  และพืน้ท่ีการเกษตรถกูน า้ทว่มเบือ้งต้นประมาณ  126,653  ไร่  มลูคา่ความเสียหาย
เบือ้งต้นอยูร่ะหวา่งการส ารวจ  ปัจจบุนั (ณ วนัท่ี  16  พฤศจิกายน  2552) สถานการณ์คล่ีคลายเข้าสูภ่าวะปกตแิล้ว  
   2.2 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  โดยกรมอตุนุิยมวิทยารายงานสภาพอากาศ    
ทัว่ไปบริเวณความกดอากาศสงูก าลงัคอ่นข้างแรงปกคลมุประเทศจีนตอนใต้แล้วคาดวา่จะแผล่งมาปกคลมุประเทศลาว  
เวียดนามตอนบน  และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ข้อมลู ณ วนัท่ี  19  พฤศจิกายน  2552)  ท าให้บริเวณ 
ดงักลา่วมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะแรกหลงัจากนัน้อณุหภมูิจะลดลง 2- 4 องศา กบัมีลมแรงและคล่ืนลมใน
อา่วไทยจะมีก าลงัแรงขึน้โดยมีคล่ืนสงู  2 – 3  เมตร ส าหรับภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพืน้ท่ี และมีฝน
ตกหนกับางแหง่สว่นมากบริเวณจงัหวดันครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี   ยะลา  และนราธิวาส  ส าหรับมรสมุท่ีเกิดขึน้
เน่ืองจากจงัหวดัในพืน้ท่ีภาคใต้  อยูใ่นชว่งฤดฝูน  ซึง่บางจงัหวดัจะยงัมีฝนตกอยา่งตอ่เน่ืองจนถึงเดือนมกราคม 2553  จงึ
ขอให้จงัหวดัในพืน้ท่ีภาคใต้ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมการในการชว่ยเหลือ  กรณีท่ีมีฝนตกหนกัและเกิดน า้ป่า
ไหลหลาก 
   3. การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและความเสียหายท่ีเกิดขึน้ 
   3.1 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัได้มอบหมายให้ศนูย์ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต 11  สรุาษฎร์ธานี  เขต 12  สงขลา  สนบัสนนุบคุลากร  สิ่งของ  เคร่ืองมือและอปุกรณ์ชว่ยเหลือ
ราษฎรท่ีประสบภยัในพืน้ท่ี  คือ  เจ้าหน้าท่ีกู้ภยัและชดุ ERT  จ านวน 60 นาย  ถงุยงัชีพ 1,012 ถงุ  เรือ 28 ล า  รถบรรทกุ     
4 คนั รถเครน 1 คนั  รถยนต์กู้ภยัเอนกประสงค์  2  คนั  และจงัหวดั  อ าเภอ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง  ด าเนินการให้ความชว่ยเหลือราษฎรท่ีได้รับความเดือดร้อนในเบือ้งต้นแล้ว  และจะด าเนินการให้ความชว่ยเหลือ
จากเงินทดรองราชการ (งบ 50 ล้านบาท ท่ีตัง้ไว้ในแตล่ะจงัหวดั) ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยเงินทดรองราชการ
เพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉินฯ ตอ่ไป  อนึง่  จากรายงานของผู้วา่ราชการจงัหวดัและผู้แทนทัง้  10  จงัหวดั  
สรุปได้วา่  จงัหวดัได้ให้ความชว่ยเหลือประชาชนท่ีประสบอทุกภยั  โดยใช้เงินทดรองราชการของจงัหวดัด าเนินการ  ซึง่สว่น
ใหญ่ได้รับความชว่ยเหลือเรียบร้อยแล้ว  คงมีบางสว่นท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ  เชน่   กรณีบ้านเรือนเสียหายทัง้หลงั สะพาน 
ถนน ท่ีได้รับความเสียหาย  สถานการณ์โดยทัว่ไปคล่ีคลายเข้าสูภ่าวะปกตแิล้ว  
    3.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยศนูย์ตดิตามและแก้ไขปัญหาภยัพิบตัด้ิานการเกษตร  ได้
ตดิตามสถานการณ์อทุกภยั  และให้การชว่ยเหลือเบือ้งต้น  โดยสนบัสนุนเคร่ืองสบูน า้  4  จงัหวดั  จ านวน  72  เคร่ือง  
สนบัสนนุพืชอาหารสตัว์  101.43  ตนั  แร่ธาตแุละเวชภณัฑ์  198  ชดุ และดแูลสขุภาพสตัว์  18,924  ตวั  ได้สัง่การให้ศนูย์
ตดิตามและแก้ไขปัญหาภยัพิบตัด้ิานการเกษตรจงัหวดัเตรียมรับสถานการณ์น า้ทว่ม  และจดัเจ้าหน้าท่ีป ระจ าศนูย์ฯ  
ตลอดเวลาในชว่งวิกฤต  ส าหรับพืน้ท่ีการเกษตรท่ีได้รับความเสียหาย  อยูร่ะหวา่งมีการส ารวจตอ่ไป  
   3.3 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  ได้มีหนงัสือขอความร่วมมือจงัหวดั แจ้ง
ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดั  ด าเนินการเตรียมความพร้อมเร่ืองบคุลากรและอปุกรณ์ เพ่ือ
เตรียมการรองรับสถานการณ์อทุกภยั  ตามมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2552  โดยเตรียมการให้การดแูล
ชว่ยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั  เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ตลอดจนเตรียมการฟืน้ฟผูู้ประสบอทุกภยั 
ตามแผนการด าเนินงานชว่ยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง  ของมนษุย์ โดย
เตรียมการฟืน้ฟผูู้ประสบภยั ด้านสงัคมสงเคราะห์ ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2546  และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) 
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   3.4 กระทรวงพาณิชย์  ได้จดัสง่ข้าวสารบริจาคให้ทกุจงัหวดัท่ีประสบภยัตามท่ีจงัหวดัร้องขอแล้ว  
ส าหรับจงัหวดัยะลา  นราธิวาส  และปัตตานี  ได้จดัสง่ข้าวสารบริจาค  จ านวน 660 ถงุ 
    3.5 กระทรวงสาธารณสขุ  ได้แจกยารักษาโรค จ านวน 195,000 ชดุ งบประมาณ  8  ล้านบาท  
รวมทัง้เตรียมพร้อมในความชว่ยเหลือตลอดเวลา  โดยผา่นสายดว่น 1669 
   3.6 กระทรวงกลาโหม  ได้ให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยั  โดยจดัก าลงัพลจากกองทพับก 
กองทพัเรือ และกองทพัอากาศ  เข้าท าการให้ความชว่ยประชาชนตัง้แตว่นัท่ี  3 – 16  พฤศจิกายน  2552  ส าหรับการ
ประสานงานกบัหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ได้มีการจดัตัง้ศนูย์รับบริจาคขึน้  โดยประชาสมัพนัธ์ผา่นทางสถานีวิทยุ
โทรทศัน์กองทพับกชอ่ง 5  มียอดรับบริจาคทัง้สิน้  30  ล้านบาทเศษ  ซึง่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม  มีค าสัง่ให้น าเงิน
ดงักลา่วไปจดัซือ้ถุงยงัชีพเพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนในพืน้ท่ีประสบอทุกภยัโดยเร็ว  โดยขอความร่วมมือจากผู้วา่
ราชการทกุจงัหวดัท่ีประสบอทุกภยั  ได้กรุณาให้ข้อมลูการชว่ยเหลือ  จ านวนพืน้ท่ีกบัหนว่ยทหารท่ีลงไปปฏิบตัหิน้าท่ีด้วย  
   3.7 ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี (สปน.)  ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 
ประจ าเขตตรวจราชการภาคใต้ รวม  3  คน  ได้แก่  นางรังสี  พนัธุมจินดา  นายวิสทุธ์ิ  นิรัตตวิงศกรณ์  และนางนิตยา  วงศ์เดอรี  
ประสานผู้วา่ราชการจงัหวดัท่ีประสบอทุกภยัและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือตดิตามสถานการณ์และเร่งรัดหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องในการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยัโดยดว่นตอ่ไป  
   4.  การส ารวจความเสียหาย  แผนงาน/โครงการ  และแนวทางในการช่วยเหลือ 
   เน่ืองจากกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัได้จดัท าแผนปฏิบตักิารและงบประมาณ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2553 – 2555) ภายใต้แผนแมบ่ทการป้องกนัและให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั วาตภยั และโคลนถลม่ (ระยะ 5 ปี)           
ซึง่ก าหนดยทุธศาสตร์การป้องกนัและชว่ยเหลือไว้แล้ว  ประกอบกบัการชว่ยเหลือกรณีเกิดภยัพิบตั ิ จงัหวดัและหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องสามารถด าเนินการให้ความชว่ยเหลือจากเงินทดรองราชการท่ีตัง้ไว้ท่ีจงัหวดั และหนว่ยงานตา่งๆ (งบ 50 ล้านบาท ท่ีตัง้
ไว้ในแตล่ะจงัหวดั)  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉินฯ  
  ดงันัน้  จงึเห็นควรให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีมีบทบาทและภารกิจในแตล่ะยทุธศาสตร์ได้ตดิตาม
สถานการณ์  จดัเตรียมเคร่ืองมืออปุกรณ์ไว้ให้พร้อมปฏิบตังิานชว่ยเหลือประชาชน  และรายงานให้ท่ีประชมุได้รับทราบเป็น
ระยะๆ ตอ่ไป  และหากพิจารณาเห็นวา่สถานการณ์รุนแรงและจ าเป็นจะต้องใช้งบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ               
ประชาชน  และฟืน้ฟสูาธารณปูโภคให้กลบัสูส่ภาพการใช้งานได้ตามปกตโิดยเร็ว  ให้หนว่ยงานตา่งๆ  ส ารวจความเสียหาย
และเสนอแผนงาน/โครงการมายงั คชอ.  ภายในวนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2552  เพ่ือจะได้มอบหมายให้คณะอนกุรรมการ
กลัน่กรองแผนงาน/โครงการ และงบประมาณการชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั  ซึง่มีผู้อ านวยการส านกังบประมาณเป็น
ประธาน  รับไปพิจารณากลัน่กรองตามความจ าเป็นและเหมาะสมตอ่ไป  โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงาน /
โครงการ/งบประมาณในการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี  10  จงัหวดัภาคใต้  ดงันี  ้
   1) ในเบือ้งต้นเป็นเหตกุารณ์อทุกภยัตัง้แตว่นัท่ี 2 - 30  พฤศจิกายน  2552 
   2) เป็นการให้ความชว่ยเหลือความเดือดร้อนท่ีมีความจ าเป็นเร่งดว่น  
   3) เป็นการซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพเดมิ (ไมเ่ป็นการปรับปรุงเพ่ือจดัหาใหมใ่นลกัษณะการเพิ่ม            
ประสิทธิภาพ ยกเว้นเป็นรายกรณีไป  โดยพิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสม ) 
   4) ระยะเวลาด าเนินการควรแล้วเสร็จภายใน 30 กนัยายน 2553 
   5) การฟืน้ฟคูวรให้ความส าคญัในระดบัรองลงมา  
   6) อตัราการให้ความชว่ยเหลือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยเงินทดรองราชการ
เพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิ ส าหรับในสว่นอ่ืนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และระเบียบของทางราชการ 
   7) ต้องสอดคล้องกบัอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของหนว่ยงาน  โดยไมเ่กิดความซ า้ซ้อน  
   นอกจากนี ้ ท่ีประชมุได้มอบหมายให้หนว่ยงานตา่งๆ  ตดิตามสถานการณ์อทุกภยั และการ
ชว่ยเหลือ  โดยรายงานให้ คชอ.  ทราบเป็นระยะ  จนสถานการณ์กลบัสูภ่าวะปกติ 
 
 


