
 
 
 
 
 
 
 
1. เร่ือง  สรุปผลการประชุมเพ่ือประเมินสถานการณ์ของศูนย์อ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชมุเพ่ือประเมินสถานการณ์ของศนูย์อ านวยการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และเห็นชอบให้ยกเลิกการประกาศพืน้ท่ีปรากฏเหตกุารณ์อนักระทบตอ่ความมัน่คง ภายในราชอาณาจกัรในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร ตัง้แต ่1 ธนัวาคม 2552 เป็นต้นไป  ตามท่ีศนูย์อ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อยเสนอ  
 
18. เร่ือง การจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตงิานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปฏิบตังิานในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) เร่ือง การจดัให้มีการประกนัชีวิตให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในจงัหวดั  
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ข้อ 13 ตามท่ีส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ ดงันี ้
  1. ให้ก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัท าประกนัชีวิตเป็น 2 กรณี คือ 
   (1) กรณีหนว่ยงานของรัฐจดัท าประกนัชีวิตให้กบัเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ไว้กบับริษัทประกนัภยัอยูก่่อนแล้ว โดยใช้เงินบริจาคท่ีหนว่ยงานของรัฐได้รับหรือเงินสวสัดกิารของหนว่ยงานของรัฐนัน้  
จา่ยเป็นเบีย้ประกนัภยั และหนว่ยงานของรัฐมีความประสงค์จะจดัท าประกนัชีวิตกบับริษัทประกนัภยัตอ่ไปอีก  
   (2) กรณีหนว่ยงานของรัฐไมไ่ด้จดัท าประกนัชีวิตให้กบัเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ และหนว่ยงานของรัฐมีความประสงค์ให้รัฐเป็นผู้จา่ยเงิน “เงินทดแทนการประกนัชีวิต” แทนการจดัท าประกนัชีวิตกบั
บริษัทประกนัภยั 
  2. ให้การประกนัชีวิตแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในจงัหวดัชายแดนภาคใต้คุ้มครองทัง้เจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบตังิาน
ซึง่ได้รับค าสัง่จากทางราชการให้ปฏิบตังิานในหน้าท่ีประจ าหรือได้รับค าสัง่ให้ไปปฏิบตัภิารกิจในจงัหวดันราธิวาส จงัหวดั
ปัตตานี จงัหวดัยะลา และจงัหวดัสงขลา เฉพาะพืน้ท่ีอ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอนาทวี และอ าเภอจะนะ แตไ่ม่
รวมถึงจงัหวดัสตลู 
  3. อนมุตักิรอบวงเงินงบประมาณจ านวน 96,480,000 บาท ตัง้ไว้ท่ี สปน. จากงบกลาง รายการเงินส ารอง
จา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือให้สว่นราชการตา่ง ๆ ใช้เป็นคา่ใช้จา่ยตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัท าประกนั
ชีวิตหรือเงินทดแทนการประกนัชีวิตแล้วแตก่รณี ตามข้อ 1 และให้ สปน. สามารถขออนมุตักิรอบวงเงินงบประมาณเพิ่มเตมิ
ได้ตามความจ าเป็นจากส านกังบประมาณ 
  4. ให้เร่ิมต้นการจดัท าประกนัชีวิตให้กบัเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ตามหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการตามข้อ 1 ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป  
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2. เร่ือง  สรุปผลการประชุมเพ่ือประเมินสถานการณ์ของศูนย์อ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชมุเพ่ือประเมินสถานการณ์ของศนูย์อ านวยการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และเห็นชอบให้ยกเลิกการประกาศพืน้ท่ีปรากฏเหตกุารณ์อนักระทบตอ่ความมั่ นคงภายในราชอาณาจกัรในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร ตัง้แต ่1 ธนัวาคม 2552 เป็นต้นไป  ตามท่ีศนูย์อ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อยเสนอ  
  
3.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)  ออกตามความในพระราชบัญญัตใิห้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ 
พ.ศ. 2497 (แก้ไขเพิ่มเตมิกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 ฯลฯ)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....)  ออกตามความในพระราชบญัญตัใิห้ใช้
ประมวลกฎหมายท่ีดนิ พ.ศ. 2497 (แก้ไขเพิ่มเตมิกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 43 ฯลฯ)  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  และให้สง่
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้ 
  ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า 
  1. เน่ืองด้วยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมาย
ท่ีดนิ  พ.ศ. 2497 ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานแล้ว ซึง่มีบทบญัญตับิางประการไมเ่หมาะสมสอดคล้องกบัสภาวการณ์ปัจจบุนั 
ท าให้เกิดปัญหาในการบงัคบัใช้กฎหมายและมีผลกระทบตอ่การให้บริการประชาชนท่ีอยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมาย 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาอปุสรรคท่ีเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การออกหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดนิและการออกใบแทน ซึง่มี
ผลกระทบ ตอ่ประชาชนผู้ขอรับบริการและเป็นผู้อยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมาย 
  2. ดงันัน้ เพ่ือแก้ไขปัญหาอนัเกิดจากการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การออกหนงัสือแสดง 
สิทธิในท่ีดนิ และการออกใบแทนโฉนดท่ีดนิหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์  โดยมุง่ถึงประโยชน์ท่ีจะมีตอ่ประชาชาชน 
ประกอบกบั เพ่ือเป็นการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าท่ีให้มีความเหมาะสม  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้   
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ให้เพิ่มค านิยาม “เขตป่า” และ “ระวาง”  เพ่ือวางกรอบท่ีชดัเจนในการก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการปฏิบตัิ
ของเจ้าหน้าท่ี (ร่างข้อ 1)  
  2. ปรับปรุงสถานท่ีปิดประกาศการออกหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ให้มีความสอดคล้องกบัการปิด
ประกาศในเร่ืองอ่ืน ๆ ตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ (ร่างข้อ 2)  
  3. ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การตรวจพิสจูน์ท่ีดนิท่ีอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิเขตอทุยานแหง่ชาต ิเขตรักษา
พนัธุ์สตัว์ป่า  เขตห้ามลา่สตัว์ป่าหรือเขตท่ีได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวระตามมตคิณะรัฐมนตรี (ร่างข้อ 3 – ร่างข้อ 4)  
  4. ปรับปรุงการประกาศออกโฉนดท่ีดนิ (ร่างข้อ 5)  
  5. ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การออกใบแทนโฉนดท่ีดนิในกรณีท่ีโฉนดท่ีดนิเป็นอนัตรายหรือสญูหาย (ร่างข้อ 6)  
 
4. เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัตคิวามรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพษิน า้มัน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบญัญตัคิวามรับผิดทางแพง่เพ่ือความเสียหายจากมลพิษน า้มนั พ .ศ. .... 
ท่ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ  และให้สง่คณะกรรมการประสานงาน
ด้านนิตบิญัญัตพิิจารณา  ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตอ่ไป    
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัต ิ 
  ร่างพระราชบญัญตัคิวามรับผิดทางแพง่เพ่ือความเสียหายจากมลพิษน า้มนั พ .ศ. .... มีสาระส าคญัดงันี ้  
   1. บทนิยาม  
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   ก าหนดบทนิยาม “เรือ” “ทา่เรือ” “บคุคล” “เจ้าของเรือ” “นายเรือ” “น า้มนั” “ความเสียหายจากมลพิษ” 
“มาตรการในการป้องกนั” “อบุตักิารณ์” “หนว่ยสิทธิพิเศษถอนเงิน” “ภาคีแหง่อนสุญัญา” “ศาล” และ “พนกังานเจ้าหน้าท่ี” 
(ร่างมาตรา 3)  
   2. หมวด 1 บททั่วไป  
    2.1 ก าหนดให้พระราชบญัญตันีิใ้ห้ใช้บงัคบักบัความเสียหายจากมลพิษท่ีเกิดขึน้ในราชอาณาจกัร
ไทย  ซึง่รวมถึงทะเลอาณาเขตและในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของราชอาณาจกัรไทย  และคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดจากการใช้มาตรการ
ในการป้องกนัมิให้เกิดความเสียหายในพืน้ท่ีดงักลา่ว (ร่างมาตรา 5)  
    2.2 ก าหนดให้พระราชบญัญตันีิม้ิให้ใช้บงัคบักบัเรือรบ  หรือเรืออ่ืนใดซึง่รัฐถือกรรมสิทธ์ิ  หรือ
ด าเนินการในกิจการของรัฐซึง่มิได้มีวตัถปุระสงค์ในเชิงพาณิชย์  โดยให้ใช้บงัคบักบัเรือของรัฐภาคีแหง่อนสุญัญาซึง่ใช้เพ่ือ
วตัถปุระสงค์ในเชิงพาณิชย์ (ร่างมาตรา 6)  
  3. หมวด 2 ความรับผิด  
   3.1 ก าหนดให้เจ้าของเรือในขณะเกิดอบุตักิารณ์ หรือในขณะเกิดเหตกุารณ์ครัง้แรกในกรณีท่ี           
อบุตักิารณ์ประกอบด้วยเหตกุารณ์ตอ่เน่ือง  ต้องรับผิดเพ่ือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากมลพิษอนัเป็นผลของอบุตักิารณ์         
ดงักลา่ว (ร่างมาตรา 7)  
   3.2 ก าหนดให้เจ้าของเรือไมต้่องรับผิดเพ่ือความเสียหายจากมลพิษ  หากพิสจูน์ได้วา่ความ
เสียหายนัน้  เป็นผลมาจากสงคราม การกระท าอนัเป็นปฏิปักษ์ สงครามกลางเมือง การจลาจล หรือปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ            
ซึง่ไมอ่าจหลีกเล่ียงและป้องกนัได้  หรือเกิดขึน้จากบคุคลท่ีสามท าให้เกิดความเสียหายนัน้  หรือเกิดขึน้ทัง้หมดจากความ
ประมาทเลินเลอ่หรือการกระท าโดยมิชอบของรัฐหรือหนว่ยงานซึง่มีหน้าท่ีดแูลหรือบ ารุงรักษาประภาคารหรือเคร่ืองชว่ย 
การเดนิเรืออ่ืน ๆ ในการปฏิบตัหิน้าท่ีดงักลา่ว (ร่างมาตรา 9)  
   3.3 ก าหนดให้เจ้าของเรืออาจหลดุพ้นจากความรับผิดหากพิสจูน์ได้วา่เป็นผลจากการกระท าหรือ
งดเว้นการกระท าของบคุคลท่ีได้รับความเสียหายนัน้ (ร่างมาตรา 10)  
   3.4 ก าหนดให้เจ้าของเรือมีสิทธิจะจ ากดัความรับผิดชอบของตนภายใต้บงัคบัพระราชบญัญตันีิ ้
ส าหรับอบุตักิารณ์ครัง้หนึง่ ๆ แตเ่จ้าของเรือไมอ่าจจ ากดัความรับผิดของตนได้  หากพิสจูน์ได้วา่  ความเสียหายจากมลพิษ
นัน้เกิดขึน้จากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าของเจ้าของเรือเป็นสว่นตวั (ร่างมาตรา 12 และมาตรา 14)  
  4. หมวด 3 การประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงนิ  
   4.1 ก าหนดให้เรือไทยซึง่ได้บรรทกุน า้มนัในระวางอยา่งสินค้าเกินกวา่ 2,000 ตนัขึน้ไป  ต้องมี 
ใบรับรองท่ีแสดงถึงการจดัหาประกนัภยัหรือหลกัประกนัทางการเงิน  เพ่ือให้เพียงพอตอ่ความรับผิดส าหรับความเสียหาย         
จากมลพิษ  การจดัหาประกนัภยัหรือหลกัประกนัทางการเงินให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน  
กฎกระทรวง (ร่างมาตรา 15)  
   4.2 ก าหนดให้กรมการขนสง่ทางน า้และพาณิชยนาวีมีอ านาจออกใบรับรองให้แก่เรือท่ีจดทะเบียน
เป็นเรือไทย (ร่างมาตรา 16)  
   4.3 ก าหนดให้เรือตา่งประเทศไมว่า่จะจดทะเบียนในรัฐใดซึง่ได้บรรทกุน า้มนัในระวางอยา่งสินค้า
เกินกวา่ 2,000 ตนัขึน้ไป  และไมมี่ใบรับรองของกรมการขนสง่ทางน า้และพาณิชยนาวี  เม่ือเรือนัน้ได้ผา่นหรือเข้าออกทะเล
อาณาเขตของราชอาณาจกัรไทย  ต้องมีใบรับรองซึง่ออกโดยพนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้ มีอ านาจของรัฐภาคีแหง่อนสุญัญา              
(ร่างมาตรา 19)  
  5. หมวด 4 การวางหลักประกัน   
   5.1 ก าหนดให้เพ่ือประโยชน์แก่เจ้าของเรือในการจ ากดัความรับผิดภายหลังเกิดอบุตักิารณ์ขึน้แล้ว  
เจ้าของเรือต้องวางหลกัประกนัตามจ านวนความรับผิดท่ีจ ากดัแล้วทัง้หมดตอ่ศาล  โดยจะวางเป็นเงินสดหรือหนงัสือ  
ค า้ประกนัของธนาคารหรือหลกัประกนัอ่ืนใดอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งรวมกนั  ตามท่ีศาลเห็นสมควร  ผู้ รับ
ประกนัภยัหรือบคุคลอ่ืนใดท่ีได้ให้หลกัประกนัแก่เจ้าของเรือมีสิทธิท่ีจะวางหลกัประกนัโดยให้มีผลเชน่เดียวกบัเจ้าของเรือ
เป็นผู้วางหลกัประกนันัน้เอง (ร่างมาตรา 21 และร่างมาตรา 22)  
   5.2 ก าหนดให้น าเงินจากหลกัประกนัมาช าระให้แก่บรรดาผู้ มีสิทธิเรียกร้องคา่สินไหมทดแทน           
เพ่ือความเสียหายจากมลพิษตามสว่นแหง่สิทธิท่ีได้พิสจูน์ในศาลแล้ว (ร่างมาตรา 24)  
   6. หมวด 5 การด าเนินคดีและอายุความ  
   ก าหนดให้การเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายจากมลพิษ  อาจเรียกร้องได้โดยตรง
จากผู้ รับประกนัภยัหรือผู้ให้หลกัประกนัทางการเงินเพ่ือความรับผิดส าหรับความเสียหายจากมลพิษของเจ้าของเรือ  ซึง่สิทธิ
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เรียกร้องคา่สินไหมทดแทนดงักลา่วเป็นอนัขาดอายคุวามเม่ือพ้นสามปีนบัแตว่นัท่ีความเสียหายจากมลพิษได้เกิดขึน้  หรือ
เม่ือพ้นหกปีนบัแตว่นัท่ีอบุตักิารณ์ได้เกิดขึน้  หรือวนัท่ีเหตกุารณ์ครัง้แรกได้เกิดขึน้ในกรณีท่ีอบุั ตกิารณ์ประกอบด้วย 
เหตกุารณ์ตอ่เน่ือง (ร่างมาตรา 29 และร่างมาตรา 33)  
  7. หมวด 6 เขตอ านาจศาล  
   7.1 ก าหนดให้ศาลมีอ านาจเหนือคดีฟ้องเรียกคา่สินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายจากมลพิษ 
ตามพระราชบญัญตันีิ ้ แตศ่าลจะมีอ านาจด าเนินกระบวนพิจารณาได้ตอ่เม่ือมีการสง่หมายเรียกให้แก่จ าเลยโดยชอบและ
ให้โอกาสตามสมควรส าหรับการตอ่สู้คดี  และให้รวมถึงอ านาจในการเฉล่ียเงินจากหลกัประกนัให้แก่ผู้ มีสิทธิเรียกร้อง             
คา่สินไหมทดแทนด้วย (ร่างมาตรา 34)  
   7.2 ก าหนดให้ค าพิพากษาถึงท่ีสดุเก่ียวกบัความเสียหายจากมลพิษของศาลตา่งประเทศท่ี เป็น
ภาคีแหง่อนสุญัญาให้ใช้บงัคบัในประเทศไทยได้  เว้นแตค่ าพิพากษานัน้ได้มาโดยกลฉ้อฉล จ าเลยมิได้รับหมายเรียกโดย
ชอบและไมมี่โอกาสตามสมควรในการตอ่สู้คดี  หรือค าพิพากษานัน้ขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ              
ประชาชน (ร่างมาตรา 35)  
  8. หมวด 7 บทก าหนดโทษ  
   8.1 ก าหนดให้เรือไทยหรือเรือตา่งประเทศท่ีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามพระราชบญัญตันีิ ้ นายเรือ
และเจ้าของเรือล านัน้ต้องระวางโทษปรับคนละไมเ่กินสองล้านบาท  และให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจหนว่งเหน่ียวเรือ  
ล าดงักลา่วจนกวา่เรือล านัน้จะได้แก้ไขหรือปฏิบัตกิารให้เป็นไปตามพระราชบญัญตันีิ ้(ร่างมาตรา 36)  
   8.2 ก าหนดให้นายเรือล าใดไมอ่าจแสดงใบรับรองตามท่ีก าหนดเม่ือพนกังานเจ้าหน้าท่ีร้องขอ  
ต้องระวางโทษปรับตัง้แตห้่าพนับาทถึงสองหม่ืนบาท (ร่างมาตรา 38)  
 
  
 
5. เร่ือง  โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ 2552-2556) [งบประมาณประจ าปี 2552 เพิ่มเตมิ 
ครัง้ท่ี 7 และงบประมาณประจ าปี 2553 เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 2] ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัใินหลกัการตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ทัง้ 3 ข้อ ดงันี  ้
  1. อนมุตัใินหลกัการโครงการพฒันาทา่อากาศยานภเูก็ต (ปีงบประมาณ 2552-2556) วงเงินลงทนุ 
5,791.122 ล้านบาท [รวมส ารองราคาและปริมาณงานเปล่ียนแปลงร้อยละ 10 และภาษีมลูคา่เพิ่มร้อยละ 7] 
  2. อนมุตัใินหลกัการงบประมาณลงทนุท่ีจดัท าเป็นโครงการประจ าปีงบประมาณ 2552 เพิ่มเตมิ โดยมี
กรอบด าเนินการ 1.803 ล้านบาท [รวมส ารองราคาและปริมาณงานเปล่ียนแปลงร้อยละ 10 และภาษีมลูคา่เพิ่มร้อยละ 7] 
สว่นกรอบเบกิจา่ยขอใช้กรอบวงเงินเบกิจา่ยในภาพรวมท่ีได้รับอนมุตัไิว้แล้ว  
  3. อนมุตัใินหลกัการงบประมาณลงทนุท่ีจดัท าเป็นโครงการประจ าปีงบประมาณ 2553 เพิ่มเตมิ กรอบ
ด าเนินการและกรอบเบกิจา่ยจ านวน 195.745 ล้านบาท [รวมส ารองราคาและปริมาณงานเปล่ียนแปลงร้อยละ 10 และ 
ภาษีมลูคา่เพิ่มร้อยละ 7]  
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  กระทรวงคมนาคม (คค.) รายงานวา่ 
  1. ปี 2549 บริษัท ทา่อากาศไทย จ ากดั (มหาชน) (ทอท.) ได้สง่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพฒันาท่าอากาศยานภเูก็ต ระยะท่ี 2 [การก่อสร้างอาคารผู้ โดยสารตา่งประเทศใหมข่ยายหลมุจอมอากาศยาน 
ขยายลานจอดรถยนต์ และการก่อสร้างทางวิ่งใหมด้่านทิศเหนือ ความยาวรวม 3,700 เมตร และปรับปรุงทางวิ่งเดมิให้เป็น
ทางขบั] ให้ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณา ตอ่มาปี 2551 ทอท.ได้ยกเลิก
เร่ืองดงักลา่ว เน่ืองจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการของ  
สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจและโครงการร่วมกบัเอกชน ด้านคมนาคม ในการประชมุครัง้ท่ี 3/2551 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 
2551 เห็นวา่การก่อสร้างทางวิ่งใหม ่ความยาว 3,700 เมตร จะก่อให้เกิดผลกระทบสงูตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละ               
สิ่งแวดล้อม และท าให้มีพืน้ท่ีได้รับผลกระทบด้านเสียงเพิ่มขึน้ รวมทัง้ท าให้อากาศยานขนาดใหญ่ (B747-400) สามารถ
บรรทกุน า้หนกัสินค้าได้เพิ่มขึน้เทา่นัน้ ในขณะท่ีปริมาณสินค้าของทา่อากาศยานภเูก็ตมีน้อย ดงันัน้ จงึยงัไมมี่ความ
จ าเป็นต้องขยายความยาวทางวิ่งดงักลา่ว 
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  2. ทอท.ขอให้ คค.พิจารณาโครงการพฒันาทา่อากาศยานภเูก็ต โดยไมมี่การขยายทางวิ่งเป็น 3,700 เมตร 
ซึง่คณะกรรมการ ทอท.ได้มีมตเิห็นชอบแนวทางในการด าเนินงานโครงการดงักล่าวแล้ว เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน 2552 โดย
สรุปสาระส าคญั ดงันี  ้
   2.1 ปัจจบุนัทา่อากาศยานภเูก็ตมีขีดความสามารถในการรองรับผู้ โดยสารได้ 6.5 ล้านคนตอ่ปี  
[ผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ 3.5 ล้านคนตอ่ปี และผู้ โดยสารภายในประเทศ 3 ล้านคนตอ่ปี] และจากการคาดการณ์ของ ทอท.
พบวา่ ในปี 2553 จะมีผู้ โดยสาร 6.8 ล้านคน จงึท าให้ทา่อากาศยานภเูก็ตรองรับผู้ โดยสารได้ถึงปี 2553 และ                    
หลงัจากนัน้จะเกิดปัญหาความแออดั ทอท.จงึจ าเป็นต้องเร่งด าเนินโครงการดงักลา่ว  
   2.2 วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย : เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถให้รองรับผู้ โดยสารได้ 12.5 ล้านคน 
ตอ่ปี  จนถึงปี 2561  [ผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ 5 ล้านคน และผู้ โดยสารภายในประเทศ 7.5 ล้านคน] โดยการสร้างและ
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้บริการได้อยา่งปลอดภยั สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นศนูย์กลาง
การบนิในภมูิภาค  
   2.3 แนวทางในการด าเนินงานและท่ีมาของเงินลงทนุ : การด าเนินโครงการใช้วงเงินลงทนุ 
5,791.122 ล้านบาท [รวมส ารองราคาและปริมาณงานเปล่ียนแปลงร้อยละ 10 และภาษีมลูคา่เพิ่มร้อยละ 7] โดยใช้เงิน 
รายได้ของ ทอท.ในการลงทนุทัง้หมด ระยะเวลาด าเนินโครงการ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2552-2556) อายโุครงการ 30 ปี และ
มลูคา่การน าเข้าสินค้าจากตา่งประเทศประมาณ 920 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 15.89 ของวงเงินลงทนุ  
   2.4 การศกึษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข : ทอท.ได้จ้างบริษัทท่ีปรึกษาด าเนินการ
ศกึษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพฒันาทา่อากาศยานทัง้ในสว่นระยะก่อสร้างและในระยะด าเนินการ และได้จดัให้มี
การสมัมนารับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียแล้ว 2ครัง้ ผลการสมัมนาสรุปวา่ การพฒันาทา่อากาศยาน
ภเูก็ตจะมีผลดีตอ่การสง่เสริมเศรษฐกิจของจงัหวดั ซึง่ประชาชนสว่นใหญ่ยินดีสนบัสนนุ โดยขอให้พิจารณาแนวทางแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบตามความเหมาะสม จดัท าแผนงานให้เป็นรูปธรรม และควรมีการ  
ตดิตัง้ป้ายแสดงแนวเขตท่ีได้รับผลกระทบด้านเสียงและข้อจ ากดัการก่อสร้างอาคาร รวมทัง้ควรมีการประสานงานแก้ไข
ปัญหาการจราจรไมใ่ห้กีดขวางการใช้เส้นทางของประชาชน ทัง้นี  ้ทอท.ได้น าเสนอข้อมลูการมีสว่นร่วมของประชาชนพร้อม
กบัรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ สผ.พิจารณาแล้วเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2552 และ สผ.จะเสนอคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการของสว่นราชการและรัฐวิสาหกิจและโครงการ
ร่วมกบั 
เอกชน ด้านคมนาคม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาตพิิจารณาตอ่ไป  
   2.5 คค.พิจารณาแล้วเห็นวา่ โครงการดงักลา่วเป็นการลงทนุเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของ  
ทา่อากาศยานภเูก็ต ให้เพียงพอรองรับการเตบิโตของปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต  และรักษาระดบัการให้บริการ  
แก่ผู้ โดยสารให้ได้ตามมาตรฐานสากล ซึง่สอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลและแผนหลกัของ คค . รวมทัง้เป็นโครงการท่ีมีความ
เหมาะสมด้านการเงินและด้านเศรษฐกิจด้วย   
 
6. เร่ือง  ขออนุมัตลิงนามระเบียบว่าด้วยค่าภาระและค่าธรรมเนียมส าหรับเรือพาณิชย์ที่เดนิในแม่น า้ล้านช้าง-
แม่น า้โขง  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ทัง้ 2 ข้อดงันี ้ 
   1. อนมุตักิารลงนามระเบียบวา่ด้วยคา่ภาระและคา่ธรรมเนียมส าหรับเรือพาณิชย์ท่ีเดนิในแมน่ า้ล้านช้าง-
แมน่ า้โขง   
   2. อนมุตัใิห้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม  หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย  และ  
มอบหมายให้กระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) ออกหนงัสือมอบอ านาจเตม็ (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคม  หรือผู้แทนส าหรับการลงนามดงักลา่ว    
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  กระทรวงคมนาคมรายงานวา่  
  1. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมไทย ลาว พมา่ และจีน ได้ร่วมลงนามความตกลงวา่ด้วยการเดนิเรือ
พาณิชย์ในแมน่ า้ล้านช้าง-แมน่ า้โขง เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2543 ณ จงัหวดัทา่ขีเ้หล็ก สหภาพพมา่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ  
ให้การเดนิเรือในแมน่ า้ล้านช้าง-แมน่ า้โขง  เป็นไปโดยเสรีและเป็นระเบียบ  เพ่ือประโยชน์ในการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวและ
การค้าระหวา่งกนั  
   2. ตอ่มาผู้แทนกระทรวงคมนาคมของจีน ลาว พมา่ และไทย ได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจร่วมกนัให้  
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จดัตัง้กลไกประสานงาน  ซึง่เป็นการด าเนินการตามความตกลงวา่ด้วยการเดนิเรือพาณิชย์ในแมน่ า้ล้านช้าง-แมน่ า้โขง   
โดยจดัตัง้เป็นคณะกรรมการส่ีฝ่ายใช้ช่ือวา่ The Joint Committee on Coordinating of Commercial Navigation on the 
Lancang-Mekong River among China, Laos, Myanmar and Thailand (JCCCN) คณะกรรมการจะมีการประชมุปีละ  
1 ครัง้ โดยแตล่ะประเทศจะหมนุเวียนกนัท าหน้าท่ีประธานตามล าดบัตวัอกัษร  คราวละ 2 ปี ในสว่นของฝ่ายไทย                       
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการจดัตัง้คณะกรรมการฯ (ฝ่ายไทย) เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2544  
  3. ในการประชมุ JCCCN ครัง้ท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 3-6 กมุภาพนัธ์ 2545 ณ เมืองคณุหมิง สาธารณรัฐประชาชน
จีน ท่ีประชมุเห็นชอบให้มีการตรวจสอบข้อมลูการจัดเก็บคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ของทา่เรือและในร่องน า้ของแตล่ะประเทศ  
  4. ในการประชมุ JCCCN ครัง้ท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 9-10 ธนัวาคม 2547 ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีประชมุได้พิจารณาร่างระเบียบวา่ด้วยคา่ภาระและคา่ธรรมเนียมส าหรับเรือพาณิชย์ท่ีเดิ นใน
แมน่ า้ล้านช้าง-แมน่ า้โขง  และได้ให้ค าจ ากดัความของ Port Charges และ Inspection Fees ตลอดจนได้มีการตกลง
ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมส าหรับเรือขนาดตัง้แต ่100 เดทเวทตนัขึน้ไป ในอตัรา 50 ดอลลาร์สหรัฐ  และอตัราคา่ธรรมเนียม
ส าหรับเรือขนาดต ่ากวา่ 100 เดทเวทตนั ในอตัรา 40 ดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับการเดนิทางขาเดียว และฝ่ายไทยเสนอให้น า
อตัราคา่ธรรมเนียมท่ีก าหนดใสไ่ว้ในภาคผนวกแนบท้ายร่างระเบียบฯ เพื่อให้เกิดความคลอ่งตวั  หากมีการปรับอตัรา
คา่ธรรมเนียมในอนาคต  ซึง่ท่ีประชมุเห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายไทย ทัง้นี ้ท่ีประชมุเห็นชอบให้ประ เทศภาคีความตกลงฯ  
ลงนามในร่างระเบียบฯ ดงักลา่ว  โดยจะประสานก าหนดวนัการลงนามในภายหลงั  
  5. กระทรวงคมนาคมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตักิารลงนามระเบียบวา่ด้วยคา่ภาระและ                  
คา่ธรรมเนียมส าหรับเรือพาณิชย์ท่ีเดนิในแมน่ า้ล้านช้าง-แมน่ า้โขง (Draft Rules on Charges and Fees for Commercial 
Vessels Navigating on the Lancang-Mekong River) และคณะรัฐมนตรีได้มีมตเิม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2549 อนมุตัิ
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ    
  6. ในการประชมุ JCCCN ครัง้ท่ี 6 เม่ือวนัท่ี 9-10 เมษายน 2550 ณ กรุงยา่งกุ้ง สหภาพพมา่ จีนได้เสนอให้
ปรับปรุงร่างระเบียบฯ ในหลายประเดน็ได้แก่เพิ่มสว่นอารัมภบท เพิ่มค านิยามของการให้การประตบิตัเิย่ียงคนชาตท่ีิได้รับ
การอนเุคราะห์ยิ่ง (most-favoured-nation treatment) เปล่ียนค าวา่ “คา่ภาระทา่เรือ” (port charges) เป็น “คา่ภาระเรือ 
เข้าทา่” (port dues) และข้อบทตา่ง ๆ  
   7. ในการประชมุ JCCCN ครัง้ท่ี 7 เม่ือวนัท่ี 7-9 ตลุาคม 2551 ณ กรุงเนปิดอร์ สหภาพพมา่ ท่ีประชมุได้
พิจารณาร่างระเบียบดงักลา่วแล้วเห็นชอบ ดงันี ้ 
   7.1 เปล่ียนช่ือร่างระเบียบฯ จากเดมิ Draft Rules on Charges and Fees for Commercial 
Vessels Navigating on the Lancang-Mekong River เป็น Draft Rules on Dues and Fees for Commercial Vessels 
Navigating on the Lancang-Mekong River  
    7.2 เปล่ียนค าวา่ port charges เป็น port dues ในทกุ Article   
   7.3 แก้ไขถ้อยค าใน Article 4 จากเดมิ “can’t be lower than the granted to any third country”  เป็น       
“shall not be less favorable than that accorded to any other vessels of the third country”  
   8. ในการประชมุ JCCCN ครัง้ท่ี 8 เม่ือวนัท่ี 1-3 กนัยายน 2552 ณ จงัหวดัเชียงราย ท่ีประชมุเห็นชอบให้มี
การลงนามร่างระเบียบฯ ในระหวา่งการประชมุรัฐมนตรีด้านการขนสง่อาเซียน- จีน ครัง้ท่ี 8 ในวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2552  
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม  
   9. การแก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบฯ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ร่างระเบียบฯ ดงักลา่วมีความชดัเจนยิ่งขึน้  
ร่างระเบียบฯ นีก้ าหนดรายละเอียดในการเก็บคา่ขนสง่  .ซึง่จะชว่ยอ านวยความสะดวกให้ประเทศภาคีมีความตกลงฯ 
สามารถขนสง่สินค้าและผู้ โดยสารในแมน่ า้ล้านช้าง-แมน่ า้โขง ได้อยา่งเป็นระบบ  ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การสง่เสริม  
การค้า การลงทนุ การทอ่งเท่ียว ตลอดจนกระชบัความสมัพนัธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง  
รวมทัง้  ยงัเป็นสว่นหนึง่ของมาตรการสง่เสริมและการอ านวยความสะดวกเพ่ือเดนิเรือตลอดแมน่ า้ล้านช้าง-แมน่ า้โขง และ
เป็นมาตรการส าคญัซึง่จะน าไปสูค่วามเป็นไปได้ในการเพิ่มปริมาณการเดนิเรือจากประเทศจีนลงสูป่ระเทศท้ายน า้   เพ่ือการ
ขนสง่สินค้าและนกัทอ่งเท่ียวตอ่ไปในอนาคต  
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7. เร่ือง การจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตงิานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าท่ี  
ผู้ปฏิบตังิานในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) เร่ือง การจดัให้มีการประกนัชีวิตให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในจงัหวดั  
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ข้อ 13 ตามท่ีส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ ดงันี ้
  1. ให้ก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัท าประกนัชีวิตเป็น 2 กรณี คือ 
   (1) กรณีหนว่ยงานของรัฐจดัท าประกนัชีวิตให้กบัเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ไว้กบับริษัทประกนัภยัอยูก่่อนแล้ว โดยใช้เงินบริจาคท่ีหนว่ยงานของรัฐไ ด้รับหรือเงินสวสัดกิารของหนว่ยงานของรัฐนัน้  
จา่ยเป็นเบีย้ประกนัภยั และหนว่ยงานของรัฐมีความประสงค์จะจดัท าประกนัชีวิตกบับริษัทประกนัภยัตอ่ไปอีก  
   (2) กรณีหนว่ยงานของรัฐไมไ่ด้จดัท าประกนัชีวิตให้กบัเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ และหนว่ยงานของรัฐมีความประสงค์ให้รัฐเป็นผู้จา่ยเงิน “เงินทดแทนการประกนัชีวิต” แทนการจดัท าประกนัชีวิตกบั
บริษัทประกนัภยั 
  2. ให้การประกนัชีวิตแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในจงัหวดัชายแดนภาคใต้คุ้มครองทัง้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิาน
ซึง่ได้รับค าสัง่จากทางราชการให้ปฏิบตังิานในหน้าท่ีประจ าหรือได้รับค าสัง่ให้ไปปฏิบตัภิารกิจในจงัหวดันราธิวาส จงัหวดั
ปัตตานี จงัหวดัยะลา และจงัหวดัสงขลา เฉพาะพืน้ท่ีอ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอนาทวี และอ าเภอจะนะ แตไ่ม่
รวมถึงจงัหวดัสตลู 
  3. อนมุตักิรอบวงเงินงบประมาณจ านวน 96,480,000 บาท ตัง้ไว้ท่ี สปน. จากงบกลาง รายการเงินส ารอง
จา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือให้สว่นราชการตา่ง ๆ ใช้เป็นคา่ใช้จา่ยตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัท าประกนั
ชีวิตหรือเงินทดแทนการประกนัชีวิตแล้วแตก่รณี ตามข้อ 1 และให้ สปน. สามารถขออนมุตักิรอบวงเงินงบประมาณเพิ่มเตมิ
ได้ตามความจ าเป็นจากส านกังบประมาณ 
  4. ให้เร่ิมต้นการจดัท าประกนัชีวิตให้กบัเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ตามหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการตามข้อ 1 ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป  
 
8. เร่ือง โครงการเฉลิมพระเกียรตแิละถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส 82 
พรรษา 5 ธ.ค.2552 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัใิห้ตวัแทนข้าราชการจาก 76 จงัหวดัจ านวน 89 คน ท่ีเข้าร่วมโครงการอปุสมบท 
เฉลิมพระเกียรตขิองส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสามารถเดนิทางไปอปุสมบท ณ สาธารณรัฐอินเดียและเนปาล ระหวา่ง
วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ – 2 มีนาคม 2553 (รวมจ านวน 12 วนั) ได้โดยไมถื่อเป็นวนัลา  เสมือนเป็นการปฏิบตัริาชการ  ตามท่ี
ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  
 
9.  เร่ือง สรุปการจัดงานเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  สรุปการจดังานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 82 พรรษา 5 ธนัวาคม 2552  ดงันี ้ 
  1.  ความเป็นมา 
  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวนัท่ี 5 ธนัวาคม2552  รัฐบาลเห็น
เป็นการสมควรจดังานเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย     
นายกรัฐมนตรีจงึได้มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั   เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธนัวาคม 2552  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสเุทพ เทือกสบุรรณ) 
เป็นประธานกรรมการ  รองนายกรัฐมนตรีทกุทา่นและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ                    
รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีทกุทา่น รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทกุกระทรวง   รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวง  
มหาดไทย ปลดักระทรวงทุกกระทรวง สว่นราชการ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องเป็นกรรมการ ปลดัส านกันายกรัฐมนตรีและ
ปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการและเลขานกุาร 
  คณะกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรตฯิ  ได้ก าหนดให้ใช้ช่ืองานและสญัลกัษณ์ช่ืองานเฉลิมพระ
เกียรตฯิ เพื่อการประชาสมัพนัธ์วา่ “เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 82 พรรษา 5 ธนัวาคม 2552”  
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  การจดังานเฉลิมพระเกียรตฯิ   ได้ก าหนดแนวทางการจดังานทัง้ในเขตกรุงเทพมหานครและทกุจงัหวดั โดย
ในเขตกรุงเทพมหานครแบง่พืน้ท่ีการจดังานรวม 3 แหง่ สว่นในทกุจงัหวดัให้ด าเนินการจดังานตามความเหมาะสมและตาม
ศกัยภาพของแตล่ะจงัหวดั 
  การจดังานเฉลิมพระเกียรตฯิ   ในเขตกรุงเทพมหานครแบง่พืน้ท่ีการจดังานรวม 3 แหง่ประกอบด้วย ท่ี
บริเวณท้องสนามหลวงโดยมลูนิธิ 5 ธนัวามหาราชเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินงานบริเวณถนนราชด าเนิน   และบริเวณพระลาน
พระราชวงัดสุิต  และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรองนายกรัฐมนตรี (นายสเุทพ เทือกสบุรรณ) ในฐานะ
ประธานกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรตฯิ จงึได้มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการรวม 4 คณะ  เพ่ือชว่ยเหลือการ
ปฏิบตังิานประกอบด้วย 
   1)  คณะกรรมการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั    เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธนัวาคม 2552 ณ บริเวณพระลานพระราชวงัดสุิต  มีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ    และปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการและเลขานกุาร  
   2)  คณะกรรมการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธนัวาคม 2552 ณ บริเวณถนนราชด าเนิน  มีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัเป็น
ประธานกรรมการ   และปลดักระทรวงการคลงัเป็นกรรมการและเลขานกุาร  
   3)  คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์  มีรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์                  
วงศ์หนองเตย) เป็นประธานกรรมการและอธิบดีกรมประชาสมัพนัธ์เป็นกรรมการและเลขานกุาร  
   4)  คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภยัและการจราจร มีผู้บญัชาการต ารวจแหง่ชาตเิป็น
ประธานกรรมการ และผู้บญัชาการต ารวจนครบาลเป็นกรรมการและเลขานกุาร 
  2.  การจัดงานที่บริเวณท้องสนามหลวง 
  มลูนิธิ 5 ธนัวามหาราชได้ก าหนดจดังานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธนัวาคม มหาราช”  ระหวา่ง
วนัท่ี 1 – 7 ธนัวาคม 2552 ณ บริเวณท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 
   1)  วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2552 พิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชและสมเดจ็พระบรูพมหากษัตริยาธิราชเจ้า  
   2)  วนัท่ี 2 – 3 ธนัวาคม 2552  พิธีอปุสมบท 83 รูป ท่ีวดัสระเกศราชวรมหาวิหาร  
   3)  วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2552   พิธีเปิดงาน  พิธีเจริญพระพทุธมนต์ถวายพระพร และพิธีถวายพระพร
ชยัมงคลของศาสนาตา่ง ๆ  โดยทลูกระหม่อมหญิงอบุลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี เสดจ็ฯ เป็นองค์ประธานในพิธี
เจริญพระพทุธมนต์ถวายพระพร  
   4)  วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2552   พิธีท าบญุตกับาตรพระสงฆ์ 283 รูป  พิธีถวายเคร่ืองราชสกัการะและ
จดุเทียนถวายพระพรชยัมงคล ซึง่จะมีการเดนิริว้ขบวนอญัเชิญเคร่ืองราชสกัการะของหนว่ยงานตา่ง ๆ โดยนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีถวายเคร่ืองราชสกัการะและจดุเทียนถวายพระพรชยัมงคลเวลา 19.29 น. 
   5)  วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2552 เป็นการแสดงของสถานศกึษาตา่ง ๆ 
   6)  วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2552 พิธีอญัเชิญเคร่ืองราชสกัการะเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายท่ีพระต าหนกั
จิตรลดารโหฐาน 
  3.  การจัดงานที่บริเวณถนนราชด าเนิน  
  กระทรวงการคลงัในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรตฯิ  กระทรวงตา่ง ๆ รวม 
15 กระทรวง กรุงเทพมหานคร และส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ ร่วมกนัด าเนินการจดังานภายใต้แนวคดิ “ความสขุของ              
คนไทยใต้แสงพระบารมี”  ก าหนดจดังานระหวา่งวนัท่ี 3 – 7  ธนัวาคม 2552  ท่ีบริเวณถนนราชด าเนิน  แบง่กิจกรรมรวม              
9 กิจกรรม ประกอบด้วย 
   1)  กิจกรรมท่ี 1  แสงพระบารมี เบกิดนิฟ้า โรจน์ไสวเวทีหลกัอยูท่ี่บริเวณหน้าป้อมมหากาฬ มีการ
แสดงตา่ง ๆ ของเหลา่ศิลปิน    และมีพิธีเปิดงานในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2552 เวลา 19.00 น. 
   2)  กิจกรรมท่ี 2  แสงพระบารมี ผสานไทย สมานฉนัท์    มีกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงและ
ส่ือผสมเร่ือง “แสงพระบารมี ผสานไทย สมานฉนัท์”  โดยมีการแสดงทกุคืน คืนละ 1 ชัว่โมง เวลา 20.00 – 21.00 น. 
   3)  กิจกรรมท่ี 3  แสงพระบารมี คีตศลิป์ เสนาะนิรันดร์  มีการแสดงดนตรีท่ีบริเวณหน้าส านกังาน
สลากกินแบง่รัฐบาล   จดัแสดงทกุวนัเวลา  18.00 – 24.00 น. 
   4)  กิจกรรมท่ี 4  แสงพระบารมี ร้อยใจมัน่ ถวายพระพรชยัมีพิธีถวายเคร่ืองราชสกัการะและจดุ
เทียนถวายพระพรชยัมงคลในวนัท่ี 5 ธนัวาคม  2552 เวลา 19.00 น.    เสร็จพิธีมีการแสดงมหศัจรรย์ดอกไม้ไฟชดุ “               
แสงพระบารมี ร้อยใจมัน่ถวายพระพรชยั” 
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   5)  กิจกรรมท่ี 5  แสงพระบารมี สอ่งแผน่ดนิ ถ่ินสวรรค์มีกิจกรรมการตกแตง่ไฟดาวกระพริบ  
9,999 ดวง 
   6)  กิจกรรมท่ี 6  แสงพระบารมี ทอมหศัจรรย์ อนัยิ่งใหญ่    มีกิจกรรมขบวนรถไฟฟ้า Electric 
Parade จดัแสดงทกุวนัประกอบแสงสีเสียงแฟนตาซี  
   7)  กิจกรรมท่ี 7  แสงพระบารมี เปลง่ประกาย เรืองสายใย  มีกิจกรรมน า้พดุนตรี น า้พไุฟเต้นระบบ   
และการแสดงไพโรเทคนิคประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ จ านวน 9 จดุ โดยจดัแสดงทกุวนั 
   8)  กิจกรรมท่ี 8  แสงพระบารมี ฉายพระราชกรณียกิจ สถิตไผท มีนิทรรศการของกระทรวงทัง้ 15 
กระทรวง กรุงเทพมหานคร และส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ 
   9)  กิจกรรมท่ี 9  แสงพระบารมี ศนูย์รวมใจ ไทยสถาพร   มีการจ าหนา่ย Wristtband  “รักพอ่ 
เฉลิมพระเกียรต ิ82 พรรษา 5 ธนัวาคม  2552” สีชมพ ูจ าหนา่ยอนัละ 99 บาท และทอนเหรียญ 1 บาท  รายได้ทลูเกล้าฯ 
ถวายโดยเสดจ็พระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั    มีการเขียนค าถวายพระพรลงในกระดาษสีขาว แดง น า้เงิน และพบั  
เป็นรูปหวัใจใสล่งในกลอ่งหวัใจ    เพ่ือน ามารวมกนัและจดัพิธีมอบใจภกัดิ์แดพ่ระผู้ เป็นท่ีรักของคนไทยทัง้ชาตใินวนัท่ี 7 
ธนัวาคม 2552 เวลา 21.00 น. ท่ีเวทีป้อมมหากาฬ  ซึง่จะมีพิธีปิดงาน 
  4.  การจัดงานบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต 
  กระทรวงมหาดไทยในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรตฯิ  กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพาณิชย์  ร่วมกนัด าเนินการจดังาน   ภายใต้แนวคดิ “พอ่ ....The Greatest of the Kings 
The Grettings of the Land”    ก าหนดจดังานระหวา่งวนัท่ี 5 – 13 ธนัวาคม 2552  ท่ีบริเวณพระลานพระราชวงัดสุิต    
ประกอบด้วยการแสดงดนตรีวงออเคสตร้าท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก จ านวน 129 ชิน้ การแสดง 4 D Visual Lighe &  
Sound โดยในวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2552  จะมีพิธีถวายเคร่ืองราชสกัการะและจดุเทียนถวายพระพรชยัมงคล   ซึง่ได้เชิญชวน
ประชาชนจากจงัหวดัตา่ง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 200,000 คน  และในวนัท่ี 6 – 13 ธนัวาคม 2552 ได้เชิญชวนประชาชน
จากจงัหวดัตา่ง ๆ   เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 100,000 คน  ส าหรับในจงัหวดัตา่ง ๆ จ านวน 30 จงัหวดั จะมีการจดักิจกรรม
ตลอดปี 2553 ตัง้แตว่นัท่ี 15 ธนัวาคม 2552 ถึงวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2553  
  5.  การประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดสดการจัดงาน 
  คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ได้ก าหนดการประชาสมัพนัธ์และแบง่มอบหมายภารกิจการถ่ายทอดสด
การจดังานเฉลิมพระเกียรตฯิ ดงันี  ้
   1)  วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2552   

        -  เวลา 08.00 น. บนัทกึเทปขา่วพิธีท าบญุ 5 ศาสนา   ณ วงัน า้เขียว โดยสถานีวิทยโุทร  
ทศัน์แหง่ประเทศไทยด าเนินการ 
   2)  วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2552  
          -  เวลา 08.00 น. ถ่ายทอดสดพิธีถวายสตัย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการท่ีดีและพลงัของ
แผน่ดนิ ท่ีท าเนียบรัฐบาล โดยสถานีวิทยโุทรทศัน์แหง่ประเทศไทยด าเนินการ  
         -   เวลา 20.20 น. ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานความสขุของคนไทยใต้แสงพระบารมีท่ีบริเวณ
หน้าป้อมมหากาฬ โดยสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกชอ่ง 7 ด าเนินการ 
   3)  วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2552 
          -   เวลา 08.50 น. บนัทกึเทปขา่วงานเฉลิมพระเกียรตเิทิดไท้องค์ราชนั 5 ธนัวามหาราช  
ท่ีราชการเฉลิมพระเกียรต ิโดยสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับกชอ่ง 5 ด าเนินการ 
          -   เวลา 15.30 น. บนัทกึเทปพิธีเจริญพระพทุธมนต์ท่ีท้องสนามหลวง  โดยสถานีโทรทศัน์
สีกองทพับกชอ่ง 7 ด าเนินการ        
   4)  วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2552 
         -   เวลา 18.25 น.  ถ่ายทอดสดพิธีถวายเคร่ืองราชสกัการะและจดุเทียนถวายพระพรชยั
มงคลท่ีท้องสนามหลวง  ซึง่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี  โดยสถานีโทรทศัน์โมเดร์ินไนน์ด าเนินการ  
   5)  วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2552 
         -   เวลา 20.20 น. ถ่ายทอดสดงาน “พอ่ ..The Greatest of the Kings The Grettings of 
the Land”  ท่ีพระลานพระราชวงัดสุิต โดยสถานีโทรทศัน์ทีวีไทยด าเนินการ  
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   6)  วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2552  
                           -  เวลา 18.45 น.      ถ่ายทอดสดงานสโมสรสนันิบาตเฉลิมพระเกียรตท่ีิท าเนียบรัฐบาล 
โดยสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีชอ่ง 3 ด าเนินการ 
         -   เวลา 19.00 น.  บนัทกึเทปขา่วพิธีปิดงานความสขุของคนไทยใต้แสงพระบารมีโดย
สถานีวิทยโุทรทศัน์แหง่ประเทศไทยด าเนินการ 
   7)  วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2552 
          -  เวลา 19.00 น.     ถ่ายทอดสดการแสดงและประกวดพลนุานาชาตท่ีิเมืองทองธานี โดย
สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับกชอ่ง 5 ด าเนินการ 
  5.  การรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจร 
  คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภยัและการจราจรได้ก าหนดแผนการด าเนินงานดงันี  ้
   1)  ปิดการจราจรระหวา่งวนัท่ี 3 – 7 ธนัวาคม 2552    เวลา 18.00 – 24.00 น. ท่ีบริเวณถนน              
ราชด าเนิน 
   2)  ปิดการจราจรระหวา่งวนัท่ี 5 – 13 ธนัวาคม 2552   เวลา 16.00 – 22.00 น.ท่ีบริเวณพระลาน
พระราชวงัดสุิต 
   3)  ก าหนดจดุจอดสง่มวลชนผู้ เข้าร่วมงานจากตา่งจงัหวดัรวม 4 จดุ ได้แก่ ท่ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์รังสิตและขึน้รถไฟท่ีสถานีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ท่ีดอนเมืองและขึน้รถไฟท่ีสถานีดอนเมือง  
ท่ีสถานีขนสง่หมอชิตและขึน้รถไฟท่ีสถานีบางซ่ือ     ท่ีสถานีลาดกระบงัและขึน้รถไฟท่ีสถานีลาดกระบงั 
   4)  ก าหนดจดุจอดรถรวม 3,520 คนั ประกอบด้วย ท่ีถนนก าแพงเพชร 5   ลานจอดรถโรงปนู  ถนน
ก าแพงเพชร 2  ลานจอดรถ บช.ภ. 1  ถนนก าแพงเพชร 6     ถนนพทุธมณฑลสาย 1  ถนนราชพฤกษ์ ถนนพทุธมณฑลสาย 
2 และถนนกาญจนาภิเษก 
   5)  แนวความคดิในการปฏิบตัใินการรักษาความปลอดภยั ประกอบด้วย  
                           -  ด าเนินมาตรการด้านการขา่วเพ่ือความมัน่คงเพ่ือป้องกนัการก่อการร้ายและการ  
ก่อวินาศกรรม 
        -  จดัตัง้กองอ านวยการร่วม ควบคมุการปฏิบตัใินแตล่ะพืน้ท่ีมอบหมายผู้บงัคบั  
บญัชาเป็นผู้ควบคมุการปฏิบตัโิดยแบง่พืน้ท่ีความรับผิดชอบ 
         -  ปฏิบตักิารร่วมระหวา่งฝ่ายพลเรือน ต ารวจ ทหาร    ในการจดัสายตรวจเดนิเท้า  
ตรวจตรา รักษาความปลอดภยัและความสงบเรียบร้อยในพืน้ท่ี  
        -  จดัชดุเก็บกู้  ตรวจพืน้ท่ีเพ่ือป้องกนัเหตรุะเบดิก่อนและขณะจดังาน  
        -  จดัเจ้าหน้าท่ีสืบสวนปะปนกบัประชาชน เฝ้าระวงักลุม่มิจฉาชีพท าการประทษุร้ายตอ่
ทรัพย์สินของประชาชน 
        -  จดัเจ้าหน้าท่ีแพทย์พยาบาลและประชาสมัพนัธ์ประจ ากองอ านวยการร่วมเพื่อให้  
บริการด้านข้อมลูและรักษาพยาบาลแก่ประชาชน  
    -  ตัง้จดัตรวจค้นในพืน้ท่ีชัน้นอกและชัน้กลางเพื่อเฝ้าระวงัป้องกนัเหตุ 
 
10.  เร่ือง สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพืน้ท่ีภาคใต้ ครัง้ท่ี 4 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สรุปสถานการณ์อทุกภยัในพืน้ท่ีภาคใต้ ครัง้ท่ี 4 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 ประกอบด้วย สถานการณ์อทุกภยั ผลกระทบด้ านการเกษตร การให้ความชว่ยเหลือ และ
สถานการณ์น า้ สรุปได้ดงันี  ้
  สถานการณ์อุทกภัย 
 จากอิทธิพลลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปกคลมุภาคใต้และอา่วไทยมีก าลงัแรง ท าให้เกิดฝนตก
หนกัในพืน้ท่ีจงัหวดัภาคใต้ สง่ผลท าให้เกิดน า้ป่าไหลหลาก  น า้ทว่มขงัในพืน้ท่ีลุม่ต ่า และน า้ ล้นตลิ่ง 2 ชว่ง คือ วนัท่ี 2-11 
พฤศจิกายน 2552 พืน้ท่ี 10 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัชมุพร สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พทัลงุ สงขลา สตลู ยะลา 
นราธิวาส และปัตตานี และ วนัท่ี 19-22 พฤศจิกายน 2552 พืน้ท่ี 6 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัสงขลา นราธิวาส  พทัลงุ สตลู 
ปัตตานี และยะลา ปัจจุบันระดับน า้เข้าสู่ภาวะปกตแิล้ว 
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 ผลกระทบด้านการเกษตร  ช่วงภัยวันท่ี 2-23 พฤศจิกายน 2552 (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2552) 
 พืน้ท่ีภาคใต้ 10 จังหวัด แบง่เป็น 
 ด้านพืช 9 จังหวัด เกษตรกรประสบภยั 130,200 ราย พืน้ท่ีคาดวา่จะเสียหาย 322,618 ไร่ แบง่เป็นข้าว 
168,484 ไร่ พืชไร่ 34,048 ไร่ และพืชสวน 120,086 ไร่ 
 ด้านปศุสัตว์ 9 จังหวัด เกษตรกรประสบภยั 63,004 ราย สตัว์ได้รับผลกระทบ 1,346,075 ตวั แบง่เป็น 
 โค - กระบือ 118,687 ตวั สกุร-แพะ-แกะ 70,292 ตวั และสตัว์ปีก 1,157,096 ตวั แปลงหญ้า 4,714 ไร่  
 ด้านประมง 10 จังหวัด เกษตรกรประสบภยั 11,401 ราย พืน้ท่ีคาดวา่จะเสียหาย แบง่เป็น บอ่เลีย้งสตัว์น า้ 
10,009 บอ่ คดิเป็นพืน้ท่ี 14,783 ไร่ กระชงัเลีย้งสตัว์น า้ 7,103 กระชงั คดิเป็นพืน้ท่ี 100,001 ตารางเมตร  
 นอกจากพืน้ท่ีภาคใต้ ยงัมีรายงานพืน้ท่ีได้รับผลกระท บอีก 3 จงัหวดั ได้แก่ อตุรดติถ์ นครปฐม และ
กรุงเทพฯ แบง่เป็น ด้านพืช 2 จงัหวดั คือ จงัหวดัอตุรดติถ์ นครปฐม เกษตรกร 100 ราย พืน้ท่ีคาดวา่จะเสียหาย 567 ไร่ 
แบง่เป็น ข้าว 352 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 215 ไร่ และด้านประมง 1 จงัหวดั คือ กรุงเทพฯ เกษตรกร 400 ราย พืน้ท่ีคาดวา่จะ
เสียหาย เป็นบอ่เลีย้งสตัว์น า้ 510 บอ่ คดิเป็นพืน้ท่ี 2,000 ไร่  
 การช่วยเหลือเบือ้งต้น 
 1. สนบัสนนุเคร่ืองสบูน า้ 91 เคร่ือง ได้แก่ นราธิวาส (20) ยะลา (8) สงขลา (57) และ นครศรีธรรมราช (6) 
 2. สนบัสนนุพืชอาหารสตัว์ 454.41 ตนั แร่ธาตแุละเวชภณัฑ์ 198 ชดุ และดแูลสขุภาพสตัว์ 20,387 ตวั 
  สถานการณ์น า้ 
 1. สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่  
  สภาพน า้ในอา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ทัว่ประเทศ (30 พฤศจิกายน 2552) มีปริมาตรน า้ในอา่งฯ ทัง้หมด 
54,949 ล้านลบ.ม. หรือคดิเป็นร้อยละ 79 ของความจอุา่งฯ ทัง้หมด น้อยกวา่ปี 2551 (57,646 ล้าน ลบ .ม.) จ านวน 2,697 
ล้านลบ.ม. ปริมาตรน า้ใช้การได้ 31,422 ล้าน ลบ.ม. คดิเป็นร้อยละ 45 ของความจอุา่งฯ 
  อา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ท่ีมีปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้ น้อยกวา่ ร้อยละ 30 ของความจอุา่งฯ จ านวน 1 อา่ง 
คือ อา่งเก็บน า้แมก่วง (28%) 
  อา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ท่ีมีปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้ มากกวา่ ร้อยละ 80 ของความจุอา่งฯ จ านวน 16 
อา่ง คือ อา่งเก็บน า้แมง่ดั(88%) ก่ิวลม(84%) จฬุาภรณ์(91%) ล าปาว(83%) สิรินธร(86%) ป่าสกัชลสิทธ์ิ(96%) กระเสียว(86%) ศรี
นครินทร์(91%) วชิราลงกรณ์(87%) ขนุดา่นฯ(83%) หนองปลาไหล(100%) ประแสร์(97%) แก่งกระจาน(85%) ปราณบรีุ(90%) 
รัชชประภา(89%) และบางลาง(82%) 
  อา่งเก็บน า้เข่ือนภมูิพล จงัหวดัตาก และอา่งเก็บน า้เข่ือนสิริกิติ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ มีปริมาตรน า้รวมกนั  
จ านวน 15,245 ล้านลบ.ม. คดิเป็นร้อยละ 66 ของความจทุัง้สองอา่งฯ น้อยกวา่ปี 2551(18,302 ล้านลบ.ม.) จ านวน 3,057 
ล้านลบ.ม. 

2. สภาพน า้ท่า 
    ภาคเหนือ แมน่ า้ปิง ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิยกเว้นบริเวณเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่ปริมาณน า้อยูใ่น
เกณฑ์น้อย แมน่ า้นา่น ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิยกเว้นบริเวณอ าเภอเมือง จงัหวดันา่น ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น้อย            
แมน่ า้วงั และแมน่ า้ยม ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น้อย 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แมน่ า้ชี ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้น้อย ยกเว้น อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดั
ยโสธร และก่ิงอ าเภอทุง่เขาหลวง จงัหวดัร้อยเอ็ด ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิแมน่ า้มลู ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้น้อย ยกเว้น 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้ปกต ิ
 ภาคกลาง แมน่ า้เจ้าพระยาปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิและ แมน่ า้ป่าสกั อยูใ่นเกณฑ์น า้น้อย 
 ภาคใต้ สว่นใหญ่ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกติ 
 
11.  เร่ือง   สรุปสถานการณ์ภัยหนาวและอุทกภัยภาคใต้ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน  2552) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ได้ตดิตาม               
สถานการณ์ภยัหนาว และอทุกภยัภาคใต้ รวมทัง้ผลการปฏิบตังิานชว่ยเหลือประชาชน  ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552) 
ดงันี ้
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               1. สรุปสถานการณ์ภัยหนาวและการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552)   
       1.1 จงัหวดัในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลาง  ได้จดัตัง้ศนูย์
อ านวยการเฉพาะกิจชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาว ปี 2552 - 2553 เพ่ือเป็นศนูย์ประสานงานในการให้ความชว่ยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นท่ีเกิดขึน้  
                       1.2 จงัหวดัท่ีประสบภยัหนาว  จ านวน 24 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดั เชียงราย นา่น พะเยา เพชรบรูณ์ แพร่ 
แมฮ่อ่งสอน  ล าพนู ล าปาง ตาก นครพนม  บรีุรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร สกลนคร  สริุนทร์ อดุรธานี ขอนแก่น ศรีสะเกษ 
หนองคาย เลย หนองบวัล าภ ูกาฬสินธุ์  ลพบรีุ และจงัหวดัจนัทบรีุ รายงานวา่ ได้มอบเคร่ืองกนัหนาวให้แก่ประชาชน ใน
พืน้ท่ี โดยได้รับการสนบัสนนุ ผ้าหม่กนัหนาวจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส านกังาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) สมาคม มลูนิธิ ไปแล้ว รวม 238,584 ชิน้ แยกเป็น 
ผ้าห่มนวม 217,312 ผืน เสือ้กันหนาว 20,802 ตัว และอ่ืนๆ 470  ชิน้  
  2. สรุปสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้และการให้ความช่วยเหลือ (ระหวา่งวนัท่ี 20 - 30 พฤศจิกายน 2552) 
           2.1 พืน้ท่ีประสบภัย 4 จังหวัด ได้แก่ จงัหวดัสงขลา พทัลงุ นราธิวาส และจงัหวดัยะลา รวม 35 อ าเภอ 
174 ต าบล 990 หมูบ้่าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 264,036 คน 89,780 ครัวเรือน มีผู้ เสียชีวิต 1 ราย (อ.ควนเนียง จ.
สงขลา) บ้านเรือนเสียหายบางสว่น 52 หลงั พืน้ท่ีการเกษตรได้รับความเสียหาย 16,684 ไร่ ถนน 465 สาย สะพาน 58 แหง่ 
วดั/โรงเรียน 32 แหง่ มสัยิด 7 แหง่  ปัจจบุนัสถานการณ์คล่ีคลายเข้าสูภ่าวะปกตแิล้วทกุจงัหวดั แตย่งัคงมีน า้ทว่มขงัในพืน้ท่ีลุม่ต ่า 
และพืน้ท่ีการเกษตรบางพืน้ท่ี โดยจงัหวดั ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั อ าเภอ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  ได้เร่งออกส ารวจความเสียหายหลงัน า้ลดเพ่ือให้การชว่ยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงัตอ่ไป (งบ 50 
ล้านบาท) 
       2.2 สิ่งของพระราชทาน 
      1) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยประธานกรรมการบริหารมลูนิธิราช
ประชานเุคราะห์ฯ (นายดสิธร วชัโรทยั) เลขาธิการ (นายประสงค์ พิทรูกิจจา) พร้อมคณะเดนิทางไปมอบสิ่งของพระราชทานเคร่ือง
อปุโภคบริโภค ตัง้แตว่นัท่ี 23-30 พฤศจิกายน 2552 ในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลา และจงัหวดัพทัลงุ รวม 3,000 ชดุ  
      2) สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้า        
ศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ผู้แทนพระองค์ฯ ผู้อ านวยการกองงานพระวรชายาฯ (พล.อ.อ.ทรงศกัดิ ์ 
ตะวนัแจ้ง) เดนิทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน เคร่ืองอปุโภคบริโภค ให้กบัราษฎรผู้ประสบภยั เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 
ในพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานี จ านวน 1,000 ชดุ 
      3) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทนัิดดามาตุ (นายกกิตตมิศกัดิ์ตลอดชีพ) และ                  
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิาภา ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์            
เลขานกุารในพระองค์ฯ (หมอ่มราชวงศ์ สมลาภ กิตยิากร) เดนิทางไปมอบถงุพระราชทาน  และตรวจเย่ียมราษฎร เม่ือวนัท่ี          
25 พฤศจิกายน 2552 ท่ีสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จ ากดั เทศบาลต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 
1,500 ชดุ และถวายแดพ่ระภิกษุสงฆ์ จ านวน 50 ชดุ 
     4) สภากาชาดไทย โดยพลโท นายแพทย์อ านาจ บาลี ผู้อ านวยการส านักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพทิักษ์ พร้อมคณะ บรรเทาทกุข์ผู้ประสบภยัหนาวในกิจกรรม “มอบเสือ้กนัหนาวเพ่ือเดก็นกัเรียนในชนบท
เฉลิมพระเกียรต ิ82 พรรษา” จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน  ได้มอบเสือ้กนัหนาว ให้แก่เดก็นกัเรียนในโรงเรียนเขตต าบลปางมะผ้า 
ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผ้า จ านวน 1,268 ตวั จงัหวดัเชียงใหม ่ให้แก่เดก็นกัเรียนในโรงเรียนเขตต าบลแจม่หลวง อ าเภอ
กลัยาณิวฒันา จ านวน 720 ตวั และมอบถงุยงัชีพพร้อมเสือ้กนัหนาวในพืน้ท่ีอ าเภอแมแ่จม่ จ านวน 100 ครอบครัว  
        2.3 การตรวจเย่ียมประชาชนและตดิตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว 
       2.3.1 นายกรัฐมนตรี 
        - เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2552 นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ) เดนิทางไปตรวจเย่ียม
ราษฎรท่ีบ้านเรือนพงัเสียหายจากอทุกภยั บ้านนางประภา จนัทมณี เลขท่ี 49/2 หมูท่ี่ 7 ต าบลทุง่ลาน และบ้านนายภ ู              
บวัทอง เลขท่ี 118 หมูท่ี่ 7 ต าบลทุง่ลาน อ าเภอคลองหอยโขง่ ตรวจเย่ียมและรับฟังบรรยายสรุปการระบายน า้ ณ จดุประตู
ระบายน า้ (ปตร.) คลอง ร.1 บ้านหน้าควน ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  
    2.3.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
        -  เม่ือวนัท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2552 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์                
ชาญวีรกลู) ประธานคณะท างานรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย (นายศกัดิส์ยาม ชิดชอบ) ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย (นายช านิ บชูาสขุ) ปลดักระทรวงมหาดไทย (นายมานิต วฒันเสน) รองปลดักระทรวงมหาดไทย                  
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(นายขวญัชยั วงศ์นิตกิร) อธิบดีกรมการปกครอง (นายวงศ์ศกัดิ ์สวสัดิพ์าณิชย์) อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง (นายอดุม พวัสกลุ) 
อธิบดีกรมการพฒันาชมุชน (นายมงคล สรุะสจัจะ) ผู้วา่การการประปาสว่นภมูิภาค (นายวิเศษ ช านาญวงศ์) รองอธิบดี        
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (นายศรีสมบตั ิพรประสิทธ์ิ) รองผู้วา่ราชการจงัหวดัชลบรีุ (นายธานี สามารถกิจ) และ
คณะ เดนิทางไปตรวจเย่ียมให้ก าลงัใจและมอบเคร่ืองกนัหนาวชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาวในพืน้ท่ีจงัหวดับรีุรัมย์ สริุนทร์               
ศรีสะเกษ มหาสารคาม และจงัหวดักาฬสินธุ์ ดงันี ้ 
         1)วนัเสาร์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2552 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย มอบผ้าหม่กนั
หนาวชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาวจงัหวดับุรีรัมย์ ท่ี อ าเภอบ้านดา่น จ านวน 1,000 ผืน ท่ีท าการ อบต.บวัทอง อ าเภอเมือง
บรีุรัมย์ จ านวน 1,000 ผืน  
         2)วนัอาทิตย์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2552 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย มอบผ้าหม่กนั
หนาวชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาวจงัหวดัสริุนทร์ ท่ีหอประชมุ อ าเภอเมืองสริุนทร์  จ านวน 1,500 ผืน และท่ีหอประชมุ           
โรงเรียนสงัขะวิทยาคม อ าเภอสงัขะ จ านวน 1,000 ผืน จงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีโรงเรียนดงรักวิทยา อ าเภอกนัทรลกัษ์ จ านวน 
1,000 ผืน จงัหวดัมหาสารคาม ท่ีโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยคัฆภมูิพิสยั จ านวน 1,000 ผืน จงัหวดักาฬสินธุ์                   
ท่ีหอประชมุโรงเรียนกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จ านวน 1,000 ผืน 
    2.3.3 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
          - เม่ือวนัท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2552 รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย (นายบญุจง วงศ์
ไตรรัตน์) หวัหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (นายจ าเริญ ยตุธิรรมสกลุ) และคณะ เดนิทางไปตรวจ
เย่ียมให้ก าลงัใจและมอบเคร่ืองกนัหนาวชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาวในพืน้ท่ีจงัหวดันครราชสีมา ชยัภมูิ หนองบวัล าภ ู
หนองคาย สกลนคร อ านาจเจริญ และจงัหวดัยโสธร ดงันี ้
          1) วนัเสาร์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2552 รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย มอบผ้าหม่กนัหนาว
ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาวจงัหวดันครราชสีมา ท่ีหอประชมุโรงเรียนอนบุาลมณีราชคณาลยั อ าเภอห้วยแถลง จ านวน 1,500 ผืน 
จงัหวดัชยัภมูิ ท่ีโรงเรียนนายางกลดั อ าเภอเทพสถิต จ านวน 1,000 ผืน และท่ีหอประชมุท่ีวา่การอ าเภอภเูขียว อ าเภอภเูขียว 
จ านวน 1,500 ผืน จงัหวดัหนองบวัล าภ ูท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลหนองสวรรค์ อ าเภอเมืองหนองบวัล าภ ูจ านวน 
1,500 ผืน  
         2) วนัอาทิตย์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2552 รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย มอบผ้าหม่
กนัหนาวชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาวจงัหวดัหนองคาย ท่ีโรงเรียนบงึกาฬ อ าเภอบงึกาฬ จ านวน 1,000 ผืน จงัหวดัสกลนคร ท่ี
หอประชมุท่ีวา่การอ าเภออากาศอ านวย อ าเภออากาศอ านวย จ านวน 1,000 ผืน จงัหวดัอ านาจเจริญ ท่ีศาลากลางจงัหวดั 
อ าเภอเมือง จ านวน 1,500 ผืน จงัหวดัยโสธร ท่ีหอประชมุวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อ าเภอมหาชนะชยั จ านวน 
1,500 ชดุ จงัหวดันครราชสีมา ท่ีโรงเรียนบ้านพระ ต าบลสารภี อ าเภอหนองบญุมาก จ านวน 1,500 ผืน 
 3. การคาดหมายลักษณะอากาศระหว่างวันท่ี 30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2552            
                  3.1 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลกัษณะอากาศวา่ ในชว่งวนัท่ี 30 พฤศจิกายน -    5 ธนัวาคม บริเวณ
ความกดอากาศสงูก าลงัปานกลางจากประเทศจีนแผเ่ข้ามาปกคลมุประเทศไทยตอนบน ท าให้บริเวณดงักลา่วมีอากาศเย็นลง
เล็กน้อย โดยอณุหภมูิจะลดลง 1-3 องศา สว่นในชว่งวนัท่ี 3-5 ธันวาคม 2553 บริเวณความกดอากาศสงูจะมีก าลงัออ่นลง ท าให้
มีอณุหภมูิสงูขึน้ ส าหรับมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปกคลมุอา่วไทยและภาคใต้จะมีก าลงัแรงขึน้ในชว่งวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2552 ประกอบกบัมีหยอ่มความกดอากาศต ่าท่ีปกคลมุทะเลจีนใต้ตอนลา่งมีแนวโน้มเคล่ือนขึน้ฝ่ังท่ีประเทศมาเลเซียในชว่งวนัท่ี 
30 พฤศจิกายน - 1 ธนัวาคม 2552 ท าให้ภาคใต้ตอนลา่งมีฝนเพิ่มมากขึน้ และมีฝนตกหนกัถึงหนกัมากบางแหง่ สว่นคล่ืนลมใน
อา่วไทยตอนลา่งมีคล่ืนสงูประมาณ 2 เมตร  
                     3.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จดัเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวงัตดิตามสถานการณ์ในพืน้ท่ีอยา่ง                
ตอ่เน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้เตรียมเคร่ืองมืออปุกรณ์ไว้ให้พร้อมเพ่ือสามารถชว่ยเหลือผู้ประสบภยัได้ทนัตอ่เหตกุารณ์ 
เม่ือเกิดสาธารณภยัขึน้ 
 
     
     
  
12.  เร่ือง   รายงานความเสียหายจากอุทกภัยบนเส้นทางในความรับผิดชอบ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความเสียหายจากอทุกภยับนเส้นทางในความรับผิดชอบ   ตามท่ีกระทรวง
คมนาคม   เสนอดงันี ้ 
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   1.  ความเสียหาย 
    1.1  เส้นทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง (สถานะ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552)  
           เส้นทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงได้รับความเสียหายจ านวน 51 สายทาง     มีพืน้ท่ีความ
เสียหาย รวม 93.143 กม.  จ าแนกเป็นพืน้ท่ีจงัหวดัทางภาคใต้ รวม 9 จงัหวดั  ได้แก่  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ตรัง  สงขลา  
ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  พทัลงุ  สตลู และพงังา  มลูคา่ความเสียหายเบือ้งต้นท่ีจะต้องใช้งบประมาณในการซอ่มแซมท าให้
คืนสูส่ภาพเดมิ จ านวนประมาณ  108.544572  ล้านบาท 
   
   ตารางท่ี 1    พืน้ท่ี จ านวนสายทางท่ีได้รับความเสียหาย และประมาณการคา่ใช้จา่ยในความรับผิดชอบของ 
กรมทางหลวง 
ภาค จังหวัด จ านวนสายทาง  

ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

ลักษณะความเสียหาย งบประมาณ (ลบ.) 

ซอ่มแซม  ท าให้คืนสูส่ภาพ
เดิม  

 
 
 
 

ใต้ 
 
 
 

สรุาษฎร์ธาน ี 3 ผิวทางไหลท่างช ารุด 0.2950 - 
ตรัง         2 ผิวทางไหลท่างช ารุด - 8.0000 
สงขลา 15 ผิวทางไหลท่างช ารุด 0.3321 61.505025 
ยะลา 10 ผิวทางไหลท่างช ารุด 0.6800 - 
ปัตตาน ี 4 ผิวทางไหลท่างช ารุด 0.2570 3.2100 
นราธิวาส   9 ผิวทางไหลท่างช ารุด 0.713547 - 
สตลู 3 ผิวทางไหลท่างช ารุด 0.0129 - 
พทัลงุ 3 ผิวทางไหลท่างช ารุด - - 
พงังา 2 ผิวทางไหลท่างช ารุด - 33.5390 

รวม 9 51 - 2.290547 106.254025 
รวมทัง้สิน้ 108.544572 

 
    1.2  เส้นทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  (สถานะ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552)  
      เส้นทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทได้รับความเสียหาย จ านวน  93  เส้นทาง  
จ าแนกเป็นพืน้ท่ีจงัหวดัทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1  จงัหวดั  ภาคใต้ 9 จงัหวดั รวม เส้นทางท่ีได้รับความเสียหาย  10  
จงัหวดั  มลูคา่ความเสียหายเบือ้งต้นท่ีต้องใช้งบประมาณในการซอ่ม แซมท าให้คืนสูส่ภาพเดมิ จ านวน ประมาณ  760.60  
ล้านบาท   
ตารางท่ี 2 พืน้ท่ี จ านวนสายทางท่ีได้รับความเสียหาย และประมาณการคา่ใชจ่า่ยในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท 

 
ภาค จังหวัด จ านวนสาย

ทาง  
ที่ได้รับ

ผลกระทบ 

ลักษณะความเสียหาย งบประมาณท าให้คืนสู ่
สภาพเดิม (ลบ.) 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

นครราชสมีา 1 ผิวจราจร โครงสร้างทางช ารุด 15.00 

รวม 1 1 - 15.00 
ใต้ ชมุพร 1 ไหลท่างช ารุด 6.50 

นราธิวาส 7 ผิวจราจรไหลท่างช ารุด ดินสไลด์ 61.50 
นครศรีธรรมราช 12 ผิวทางไหลท่างช ารุด 259.80 

ปัตตานี 10 ผิวทางไหลท่างช ารุด 70.80 
พทัลงุ 17 ผิวทางไหลท่างช ารุด 137.80 
ยะลา 14 ผิวทางไหลท่างช ารุด 40.00 
สงขลา 23 ผิวทางไหลท่างช ารุด คนัทางช ารุด 117.80 
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สรุาษฎร์ธานี 4 ผิวทางไหลท่างช ารุด โครงสร้างคนัทางทรุดตวั 27.90 
สตลู 4 น า้ทว่มถนน 23.50 

รวม 9 92 - 745.60 
รวมทัง้สิน้ 10 93 - 760.60 

 
 
 
   2. การบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย 
    2.1  กรมทางหลวง โดยส านกัทางหลวง แขวงการทาง ส านกังานบ ารุงทาง ศนูย์สร้างทาง ศนูย์สร้าง
และบรูณะสะพาน ได้จดัสง่เจ้าหน้าท่ีเข้าไปด าเนินการซอ่มแซมทรัพย์สินและทางหลวงท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของกรมทาง
หลวงแล้ว และ เจ้าหน้าท่ี อีกสว่นหนึง่ได้เข้าไปให้ความชว่ยเหลือแก่ผู้ประสบภยัในพืน้ท่ีจงัหวดัตา่งๆ จ านวน 12 รายการ                
ดงันี ้ สง่เจ้าหน้าท่ีเข้าไปให้ความชว่ยเหลือ จ านวน 1,849 คน  จดัสง่ชา่งซอ่มรถยนต์ จ านวน 21 คน  สนบัสนนุรถบรรทกุน า้ 
51 คนั  สนบัสนนุรถบรรทกุเพ่ือข นย้ายผู้ประสบภยั 29 คนั  สนบัสนนุรถบรรทกุเพ่ือขนเคร่ืองอปุโภคบริโภคไปแจกจา่ยให้แก่
ผู้ประสบภยั 13 คนั  สนบัสนนุรถขดุตกัเพ่ือขนย้ายเศษวสัด ุสิ่งปรักหกัพงั 5 คนั  สนบัสนนุรถบรรทกุพร้อมเครน 2 คนั
สนบัสนนุรถเทเลอร์ 3 คนั  สนบัสนนุกระสอบทราย 153,500 ลกู  ได้น าสิ่งของเคร่ืองอปุโภคบริโภคไปแจกจา่ยผู้ประสบภยั 
5 คนั  สนบัสนนุการทอดสะพานแบล่ีย์ให้หนว่ยงานในท้องถ่ิน 3 แหง่  สนบัสนนุเคร่ืองสบูน า้ 5 เคร่ือง 
  2.2  กรมทางหลวงชนบทได้ให้ความชว่ยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและได้
สนบัสนนุการทอดสะพานแบล่ีย์ให้หนว่ยงานท้องถ่ินในจงัหวดัสงขลา 1 แหง่  
  3. มาตรการด าเนินการภายหลังน า้ลดของกรมทางหลวงและทางหลวงชนบท    
 กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเร่งฟืน้ฟสูภาพเส้นทางท่ีเสียหาย
ให้กลบัคืนสูส่ภาพเดมิโดยเร็ว  โดยในสว่นท่ีจ าเป็นต้องขอรับการสนบัสนนุงบประมาณเพื่ อการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้  
กระทรวงคมนาคมได้จดัท าข้อมลูงบประมาณเสนอคณะกรรมการอ านวยการก ากบั ตดิตาม การชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั 
(คชอ.) เพ่ือพิจารณาตอ่ไปด้วยแล้ว 
 
     
     
    


