
 
 
 
 
 
 
1.  เร่ือง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงนิช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและ  
ลูกจ้างประจ าท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัตงิานในเขตพืน้ท่ีจังหวัดยะลา  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดนราธิวาส และใน
พืน้ท่ีอ าเภอจะนะ  อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี  และอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการเบกิจา่ยเงินชว่ยเหลือการศกึษาของบตุร
ของข้าราชการและลกูจ้างประจ าท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบตังิานในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา  จงัหวดัปัตตานี  จงัหวดันราธิวาส 
และในพืน้ท่ีอ าเภอจะนะ  อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี  และอ าเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา พ .ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลงั 
เสนอและให้ด าเนินการตอ่ไปได้   
  สาระส าคัญของร่างระเบียบ  
  1. ขยายสิทธิการให้การชว่ยเหลือเงินสวสัดกิารเก่ียวกบัการศกึษาของบตุรของข้าราชการและลกูจ้างประจ า
ท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบตังิาน จากเดมิในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็น ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส และสงขลา  ในพืน้ท่ีอ าเภอจะนะ  อ าเภอเทพา  อ าเภอนาทวี และสะบ้าย้อย (ร่างข้อ 4)   
  2. ก าหนดผู้ มีอ านาจในการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและการอนมุตักิารเบกิจา่ ยเงินชว่ยเหลือการศกึษา
ของบตุร  ในกรณีสว่นราชการในราชการบริหารสว่นกลาง และสว่นราชการในราชการบริหารสว่นภมูิภาคให้สอดคล้องกบั
พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารข้าราชการพลเรือน (ร่างข้อ 7)  
  3. ก าหนดให้สว่นราชการผู้ เบกิจดัท าค าขอเบกิเงินชว่ยเหลือการศกึษาของบตุรจากเงิน งบประมาณ
รายจา่ยงบด าเนินงาน รายการคา่ตอบแทนของสว่นราชการในระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (ร่างข้อ 9)  
 
 
2. เร่ือง  รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาลของผู้ตรวจ           
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2009) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายงานผลการตรวจราชการแบบบรูณาการเพ่ือมุง่ผลสมัฤทธ์ิตามนโยบายของ               
รัฐบาลของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2009) ตามท่ี  
ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี เสนอ รวม 3 ประเดน็ ดงันี ้
  1. มอบหมายกระทรวงและสว่นราชการตา่ง ๆ รับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี และ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตามรายงานผลการตรวจราชการแบบบรูณาการฯ ไปพิจารณาในสว่นท่ีเก่ียวข้อง และให้ส านกังาน
ปลดัส านกันายกรัฐมนตรีตดิตามผลการพิจารณาแล้วรวบรวมเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก  
  2. ในการตรวจราชการของกระทรวงตา่ง ๆ ในปีตอ่ ๆ ไปสมควรอยา่งยิ่งท่ีจะก าหนดเป็นแนวปฏิบตัใิห้
หนว่ยงานในสงักดักระทรวงจะต้องมีระบบการรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน และผลสมัฤทธ์ิของแผนงาน
โครงการส าคญัท่ีมีผลตอ่ยทุธศาสตร์กระทรวงและยทุธศาสตร์ชาตใิห้ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ทราบ เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสามารถตรวจตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนงานของหนว่ยงานตา่ง ๆ ในระดบักรมได้ในขอบเขตท่ีครอบคลมุ
ยทุธศาสตร์ส าคญัของกระทรวงได้มากยิ่งขึน้ 
  3. ให้หนว่ยงานในระดบักรม ภายในกระทรวงตา่ง ๆ และระหวา่งกระทรวงให้ความส าคญักบัการประสาน
แผนงาน/โครงการท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั ทัง้ในขัน้ตอนการจดัท าแผนปฏิบตัริาชการและประสานการด าเนินงาน ส าหรับ
แผนงาน/โครงการท่ีมีล าดบัความส าคญัสงู  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี (สปน.) รายงานวา่ 
  1. ได้จดัท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบรูณาการเพ่ือมุง่ผลสมัฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาลของ             
ผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2009) ซึง่เป็นการด าเนินการ
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ร่วมกนัของผู้ตรวจราชการ ส านกันายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง 17 กระทรวง ภายใต้ 4 นโยบายของรัฐบาล   
คือ นโยบายด้านสงัคมและคณุภาพชีวิต  นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบายด้านท่ีดนิทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และ    
นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และนวตักรรม สรุปได้ดงันี ้
   1.1 ผลการตรวจราชการโดยการจัดการกับความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร์ของผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี  และผู้ตรวจราชการกระทรวง ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงก่อนออกตรวจราชการของแผนงาน /
โครงการทัง้ 4 นโยบาย พบวา่มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัเร่งรัดจดัการ  ต้องมีการป รับปรุง  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวง และ           
ผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการตรวจตดิตามแผนงาน /โครงการ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือจดัการกบัความ
เส่ียงในรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 แล้ว รวมทัง้ได้ไปตรวจตดิตามประเมินผลในรอบท่ี 3 อีกครัง้  ซึง่พบวา่หนว่ยงานต่าง ๆ ได้
ด าเนินการตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะท าให้คา่ดชันีความเส่ียงลดลงอยูใ่นระดบัเฝ้าระวงั  ท่ีมีผลความส าเร็จระดบั
นโยบายพงึพอใจ อยา่งไรก็ตาม แม้วา่ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการท่ีได้ให้กบัหนว่ยรับตรวจจะได้รับการปฏิบตัแิล้วเป็น
สว่นใหญ่  แตก็่เห็นวา่ยงัมีข้อเสนอแนะท่ีส าคญัหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องควรจะได้น าไปใช้
ประกอบการด าเนินงานในแตล่ะนโยบาย  
   1.2 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะต่อการตดิตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล ระหว่างหน่วยงานในระดับกรมกับกระทรวง เห็นวา่ ในการตรวจราชการของกระทรวงตา่ง ๆ ในปี
ตอ่ ๆ ไป สมควรอยา่งยิ่งท่ีจะก าหนดเป็นแนวปฏิบตัใิห้หนว่ยงานในสงักดักระทรวงจะต้องมีระบบการรายงานความก้าวหน้า
ของผลการด าเนินงาน และผลสมัฤทธ์ิของแผนงานโครงการส าคญัท่ีมีผลตอ่ยทุธศาสตร์กระทรวงและยทุธศาสตร์ชาต ิให้          
ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ทราบ เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสามารถตรวจตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนงานตา่ง  ๆ 
ของหนว่ยงานตา่ง ๆ  ในระดบักรมได้ในขอบเขตท่ีครอบคลมุยทุธศาสตร์ส าคญัของกระทรวงได้มากยิ่งขึน้  
   1.3 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ตามนโยบายของรัฐบาล 
    1.3.1 ควรก าหนดเป็นแนวปฏิบตัใิห้หนว่ยงานในระดบักรม ภายในกระทรวงตา่ง ๆ และ
ระหวา่งกระทรวงได้มีการประสานแผนงาน/โครงการท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั ทัง้ในขัน้ตอนการจดัท าแผนปฏิบตัริาชการและ
ประสานการด าเนินงานส าหรับแผนงาน/โครงการท่ีมีล าดบัความส าคญัสงู 
    1.3.2 เพ่ือให้สามารถประเมินผลสมัฤทธ์ิหรือการใช้ประโยชน์จากผลผลิตตามแผนงาน /
โครงการตา่ง ๆ วา่ได้สง่ผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของแผนงาน /โครงการ หรือยทุธศาสตร์ของกระทรวงและรัฐบาลได้อยา่ง
แท้จริง จงึเห็นควรเน้นย า้ให้หวัหน้าสว่นราชการทัง้ในระดบักรมและระดบักระทรวงต้องมีการประเมินผลสมัฤทธ์ิของ                 
แผนงาน/โครงการท่ีส าคญั  หรือการประเมินผลผลิตตา่ง ๆ ท่ีสง่ผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายของยทุธศาสตร์และนโยบายของ 
รัฐบาล โดยมีการประเมินผลทกุปี   
 
3.  เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ
บริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต  หรือเพื่อยุตกิารทรมานจากการ                 
เจ็บป่วย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการตามหนงัสือแสดง
เจตนาไมป่ระสงค์จะรับบริการสาธารณสขุท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสดุท้ายของชีวิต  หรือเพ่ือยตุกิารทรมานจาก
การเจ็บป่วย พ.ศ. ....  ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาตเิสนอ  และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา  โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยตุธิรรม ส านกังานศาลยตุธิรรม และส านกังานอยัการสงูสดุ ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
  ข้อเทจ็จริง 
  ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาตไิด้เสนอวา่ 
  1.  พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550 มาตรา 12 วรรคหนึง่และวรรคสอง บญัญตัใิห้บคุคลมีสิทธิท า
หนงัสือแสดงเจตนาไมป่ระสงค์จะรับบริการสาธารณสขุท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสดุท้ายของชีวิตคน  หรือเพ่ือยตุกิาร
ทรมานจากการเจ็บป่วย โดยให้การท าหนงัสือแสดงเจตนาดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
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  2. การท าหนงัสือแสดงเจตนาดงักลา่วเป็นการรับรองสิทธิในการปฏิเสธการรักษา ซึง่จะท าให้ผู้ ป่วยได้รับ
การดแูลตรงตามความประสงค์ หรือสามารถปฏิเสธการรักษาท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ตนในวาระสดุท้ายของชีวิตท่ีเรียกวา่              
ยืดการตายหรือ ผู้ ป่วยท่ีต้องทรมานจากโรคบางโรคในระยะยาวโดยไมมี่ทางรักษาให้หายขาดได้ยตุคิวามทรม านนัน้ และ
เป็นการเคารพสิทธิการตดัสินใจของผู้ ป่วยซึง่อาจไมต้่องการรักษา  ด้วยวิธีการท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตของผู้ ป่วย
และญาต ิ หรือท าให้ไมต่ายอยา่งสงบหรือท าให้ต้องเสียคา่ใช้จา่ยจ านวนมากโดยไมเ่กิดประโยชน์ใด ๆ  และยงัเป็นภาระ          
ตอ่ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศโดยรวม นอกจากนีย้งัป้องกนัปัญหาความขดัแย้งของญาต ิ แตอ่ยา่งไรก็ดี  แพทย์
และพยาบาลยงัให้การดแูลผู้ ป่วยเพ่ือบรรเทาทกุข์ทรมานของผู้ ป่วยไมว่า่จะท าหนงัสือแสดงเจตนาไว้หรือไมก็่ตามตามแนว
ทางการดแูลรักษาแบบประคบัประคอง  
  3. กระบวนการจดัท าร่างกฎกระทรวงในเร่ืองนีไ้ด้จดัให้มีการรับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรง              
คณุวฒุิด้านการแพทย์  ด้านกฎหมาย  สภาวิชาชีพและราชวิทยาลยัท่ีเก่ียวข้อง โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน   คณะแพทย์ศาสตร์             
ทกุแหง่  วิทยาลยัพยาบาล องค์กรตา่ง ๆ รวมถึงผู้แทนฝ่ายผู้ รับบริการและญาตขิองผู้ ป่วยในวาระสดุท้าย แล้ว 
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ก าหนดนิยามค าวา่ “หนงัสือแสดงเจตนา” “บริการสาธารณสขุท่ีเป็นไปเพ่ือยืดการตายในวาระสดุท้าย
ของชีวิต หรือเพ่ือยตุกิารทรมานจากการเจ็บป่วย”  “วาระสดุท้ายของชีวิต”  และ “สภาพผกัถาวร” เป็นต้น (ร่างข้อ 1)  
  2. ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการการท าหนงัสือแสดงเจตนาไมป่ระสงค์จะรับบริการสาธารณสขุท่ีเป็นไป
เพ่ือยืดการตายในวาระสดุท้ายของชีวิต   หรือเพ่ือยตุกิารทรมานจากการเจ็บป่วย และสถานท่ีการท าหนงัสือแสดงเจตนา 
(ร่างข้อ 2 และร่างข้อ 3)  
  3. ก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการการด าเนินการตามหนงัสือแสดงเจตนาไมป่ระสงค์จะรับบริการ
สาธารณสขุท่ีเป็นไปเพ่ือยืดการตายในวาระสดุท้ายของชีวิต หรือเพ่ือยตุกิารทรมานจากการเจ็บป่วย (ร่างข้อ 4)  
  4. ก าหนดให้ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาตดิ าเนินการออกประกาศวา่ด้วยแนวทางปฏิบตัิ
ส าหรับสถานบริการสาธารณสขุ (ร่างข้อ 5)  
 
  
   
  
4. เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพเิศษหมายเลข7 และทางหลวง
พเิศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงยกเว้นคา่ธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และ                  
ให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองดว่น แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
  ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงคมนาคมเสนอวา่ 

1. เน่ืองจากในชว่งเทศกาลปีใหมข่องปี 2553 มีวนัหยดุราชการตอ่เน่ืองหลายวนัและคาดหมายได้วา่จะมี  
ประชาชนจ านวนมากเดนิทางกลบัภมูิล าเนาบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การยกเว้น   
การจดัเก็บคา่ธรรมเนียมผา่นทางการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในชว่ง
เทศกาลปีใหมจ่ะมีสว่นชว่ยสนบัสนนุให้ประชาชนสามารถเดนิทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ท าให้การจราจรมีความคลอ่งตวั             
รวมทัง้เป็นการลดการใช้พลงังานของประเทศ  
  2. การก าหนดชว่งระยะเวลาให้ยกเว้นคา่ธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในชว่งเทศกาลปีใหมต่ามกฎกระทรวงยกเว้นคา่ธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในชว่งเทศกาลสงกรานต์และปีใหมเ่ป็นประจ าทกุปี พ.ศ. 2550 ยงัไมเ่หมาะสม
กบัชว่งระยะเวลาการเดนิทางของประชาชน สมควรก าหนดระยะเวลาการยกเว้นคา่ธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
พิเศษดงักลา่วในชว่งเทศกาลปีใหมข่องปี  2553 เสียใหมใ่ห้เหมาะสมยิ่งขึน้ ดงันี  ้
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   “ก าหนดให้ยกเว้นคา่ธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 36 สายกรุงเทพมหานคร – ระยอง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพทัยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 
34 (บางววั) และทางแยกเข้าทา่เรือแหลมฉบงั)  และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สายถนน
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนบางปะอิน – บางพลี) ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 19 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิ าหนดคา่ธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ .ศ. 2497 ตัง้แตเ่วลา 16.00 นาฬิกา            
ของวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2552 ถึงเวลา 16.00 นาฬิกา ของวนัท่ี 4 มกราคม 2553” 
 
5.  เร่ือง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงนิช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและ 
ลูกจ้างประจ าท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัตงิานในเขตพืน้ท่ีจังหวัดยะลา  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดนราธิวาส และใน
พืน้ท่ีอ าเภอจะนะ  อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี  และอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ .ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการเบกิจา่ยเงินชว่ยเหลือการศกึษาของบตุร
ของข้าราชการและลกูจ้างประจ าท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบตังิานในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา  จงัหวดัปัตตานี  จงัหวดันราธิวาส 
และในพืน้ท่ีอ าเภอจะนะ  อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี  และอ าเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา พ .ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลงั 
เสนอและให้ด าเนินการตอ่ไปได้   
  สาระส าคัญของร่างระเบียบ  
  1. ขยายสิทธิการให้การชว่ยเหลือเงินสวสัดกิารเก่ียวกบัการศกึษาของบตุรของข้าราชการและลกูจ้างประจ า
ท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบตังิาน จากเดมิในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็น ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา ปัตตานี  
นราธิวาส และสงขลา  ในพืน้ท่ีอ าเภอจะนะ  อ าเภอเทพา  อ าเภอนาทวี และสะบ้าย้อย (ร่างข้อ 4)   
  2. ก าหนดผู้ มีอ านาจในการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและการอนมุตักิารเบกิจา่ยเงินชว่ยเหลือการศกึษา
ของบตุร  ในกรณีสว่นราชการในราชการบริหารสว่นกลาง และสว่นราชการในราชการบริหารส่ วนภมูิภาคให้สอดคล้องกบั
พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารข้าราชการพลเรือน (ร่างข้อ 7)  
  3. ก าหนดให้สว่นราชการผู้ เบกิจดัท าค าขอเบกิเงินชว่ยเหลือการศกึษาของบตุรจากเงินงบประมาณ
รายจา่ยงบด าเนินงาน รายการคา่ตอบแทนของสว่นราชการในระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (ร่างข้อ 9)  
 
  
   
  
6. เร่ือง  รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาลของผู้ตรวจ           
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2009) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายงานผลการตรวจราชการแบบบรูณาการเพ่ือมุง่ผลสมัฤทธ์ิตามนโยบายของ               
รัฐบาลของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2009) ตามท่ี  
ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี เสนอ รวม 3 ประเดน็ ดงันี ้
  1. มอบหมายกระทรวงและสว่นราชการตา่ง ๆ รับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี และ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตามรายงานผลการตรวจราชการแบบบรูณาการฯ ไปพิจารณาในสว่นท่ีเก่ียวข้อง และให้ส านกังาน
ปลดัส านกันายกรัฐมนตรีตดิตามผลการพิจารณาแล้วรวบรวมเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก  
  2. ในการตรวจราชการของกระทรวงตา่ง ๆ ในปีตอ่ ๆ ไปสมควรอยา่งยิ่งท่ีจะก าหนดเป็นแนวปฏิบตัใิห้
หนว่ยงานในสงักดักระทรวงจะต้องมีระบบการรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน และผลสมัฤทธ์ิของแผนงาน
โครงการส าคญัท่ีมีผลตอ่ยทุธศาสตร์กระทรวงและยทุธศาสตร์ชาตใิห้ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ทราบ เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสามารถตรวจตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนงานของหนว่ยงานตา่ง ๆ ในระดบักรมได้ในขอบเขตท่ีครอบคลมุ
ยทุธศาสตร์ส าคญัของกระทรวงได้มากยิ่งขึน้ 
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  3. ให้หนว่ยงานในระดบักรม ภายในกระทรวงตา่ง ๆ และระหวา่งกระทรวงให้ความส าคญักบัการประสาน
แผนงาน/โครงการท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั ทัง้ในขัน้ตอนการจดัท าแผนปฏิบตัริาชการและประสานการด าเนินงาน ส าหรับ
แผนงาน/โครงการท่ีมีล าดบัความส าคญัสงู  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี (สปน.) รายงานวา่ 
  1. ได้จดัท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบรูณาการเพ่ือมุ่ งผลสมัฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาลของ             
ผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2009) ซึง่เป็นการด าเนินการ
ร่วมกนัของผู้ตรวจราชการ ส านกันายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง 17 กระทรวง ภายใต้ 4 นโยบายของรัฐบาล   
คือ นโยบายด้านสงัคมและคณุภาพชีวิต  นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบายด้านท่ีดนิทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และ    
นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และนวตักรรม สรุปได้ดงันี  ้
   1.1 ผลการตรวจราชการโดยการจัดการกับความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร์ของผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี  และผู้ตรวจราชการกระทรวง ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงก่อนออกตรวจราชการของแผนงาน /
โครงการทัง้ 4 นโยบาย พบวา่มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัเร่งรัดจดัการ  ต้องมีการปรับปรุง  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวง และ           
ผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการตรวจตดิตามแผนงาน/โครงการ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือจดัการกบัความ
เส่ียงในรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 แล้ว รวมทัง้ได้ไปตรวจตดิตามประเมินผลในรอบท่ี 3 อีกครัง้  ซึง่พบวา่หนว่ยงานตา่ง ๆ ได้
ด าเนินการตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะท าให้คา่ดชันีความเส่ียงลดลงอยูใ่นระดบัเฝ้าระวงั  ท่ี มีผลความส าเร็จระดบั
นโยบายพงึพอใจ อยา่งไรก็ตาม แม้วา่ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการท่ีได้ให้กบัหนว่ยรับตรวจจะได้รับการปฏิบตัแิล้วเป็น
สว่นใหญ่  แตก็่เห็นวา่ยงัมีข้อเสนอแนะท่ีส าคญัหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องควรจะได้น าไปใช้
ประกอบการด าเนินงานในแตล่ะนโยบาย  
   1.2 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะต่อการตดิตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล ระหว่างหน่วยงานในระดับกรมกับกระทรวง เห็นวา่ ในการตรวจราชการของกระทรวงตา่ง ๆ ในปี
ตอ่ ๆ ไป สมควรอยา่งยิ่งท่ีจะก าหนดเป็นแนวปฏิบตัใิห้หนว่ยงานในสังกดักระทรวงจะต้องมีระบบการรายงานความก้าวหน้า
ของผลการด าเนินงาน และผลสมัฤทธ์ิของแผนงานโครงการส าคญัท่ีมีผลตอ่ยทุธศาสตร์กระทรวงและยทุธศาสตร์ชาต ิให้          
ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ทราบ เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสามารถตรวจตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนงานตา่ง  ๆ  
ของหนว่ยงานตา่ง ๆ  ในระดบักรมได้ในขอบเขตท่ีครอบคลมุยทุธศาสตร์ส าคญัของกระทรวงได้มากยิ่งขึน้  
   1.3 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ตามนโยบายของรัฐบาล 
    1.3.1 ควรก าหนดเป็นแนวปฏิบตัใิห้หนว่ยงานในระดบักรม ภายในกระทรวงต่าง ๆ และ
ระหวา่งกระทรวงได้มีการประสานแผนงาน/โครงการท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั ทัง้ในขัน้ตอนการจดัท าแผนปฏิบตัริาชการและ
ประสานการด าเนินงานส าหรับแผนงาน/โครงการท่ีมีล าดบัความส าคญัสงู 
    1.3.2 เพ่ือให้สามารถประเมินผลสมัฤทธ์ิหรือการใช้ประโยชน์จากผลผลิตตามแผนงาน /
โครงการตา่ง ๆ วา่ได้สง่ผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของแผนงาน /โครงการ หรือยทุธศาสตร์ของกระทรวงและรัฐบาลได้อยา่ง
แท้จริง จงึเห็นควรเน้นย า้ให้หวัหน้าสว่นราชการทัง้ในระดบักรมและระดบักระทรวงต้องมีการประเมินผลสมัฤทธ์ิของ                 
แผนงาน/โครงการท่ีส าคญั  หรือการประเมินผลผลิตตา่ง ๆ ท่ีสง่ผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายของยทุธศาสตร์และนโยบายของ 
รัฐบาล โดยมีการประเมินผลทกุปี   
 
7. เร่ือง ขอความเหน็ชอบโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการโครงการปลกูป่าเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา ตามท่ีส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ(พศ.) เสนอ  โดยพืน้ท่ี
ท่ีจะด าเนินการหากเป็นป่าสงวนแหง่ชาตหิรือป่าตามพระราชบญัญตัป่ิาไม้ พทุธศกัราช 2484 ซึง่อยูใ่นความรับผิดชอบของ
กรมป่าไม้และมีข้อกฎหมายบงัคบัอยูน่ัน้  การด าเนินการใด ๆ จะต้องขออนญุาตหรือความเห็นชอบจากกรมป่าไม้ก่อน  
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พร้อมทัง้จดัท าโครงการเสนอกรมป่าไม้เพ่ือพิจารณาก่อนจะด าเนินการในขัน้ตอนตอ่ไปด้วย  ตามความเห็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
   สาระส าคัญของเร่ือง 
  พศ. รายงานวา่ ท่ีประชมุคณะกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2552 ได้เห็นชอบโครงการปลกูป่าเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 77 พรรษา ตามท่ี พศ. เสนอ  ในการนี ้พศ. เห็นวา่โครงการดงักลา่วจะสามารถระดมความร่วมมือจากวดั 
ประชาชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและองค์กรภาคเอกชน  โดยจะต้องมีการประชาสมัพนัธ์ ประสานคณะสง ฆ์ เชิญชวน
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทกุภาคสว่นและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมและแสดงความจงรักภกัดี  ตลอดจนสนองพระราชเสาวนีย์
โดยการเพิ่มพืน้ท่ีป่าไม้  ชว่ยรักษาแหลง่น า้ ตลอดจนให้ทกุภาคสว่นได้ตระหนกัและมีจิตส านกึในการรักษาพืน้ท่ีป่าเพ่ือชว่ย
บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนโดยให้วัดเป็นศนูย์กลางชมุชน  ทัง้นี ้โครงการปลกูป่าฯ มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้  
  1. วตัถปุระสงค์  
    1.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนีนาถ  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 77 พรรษา   
   1.2 เพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมชินีนาถ โดยการเพิ่มพืน้ท่ีป่าไม้และ
ชว่ยรักษาแหลง่น า้  
   1.3 เพ่ือให้ทกุภาคสว่นมีความตระหนกัและมีจิตส านกึในการรักษาพืน้ท่ีป่า   
   1.4 เพ่ือชว่ยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน  
   2. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555  
  3. เป้าหมาย พืน้ท่ีป่าครอบคลมุ 75 จงัหวดั รวมพืน้ท่ี 4 ปี จ านวน 1,777 ไร่ โดยแบง่การด าเนินงานเป็น 4 
ระยะ ดงันี ้  ปีท่ี 1 75 จงัหวดั  เนือ้ท่ี 444 ไร่   ปีท่ี 2  75 จงัหวดั  เนือ้ท่ี 444 ไร่   ปีท่ี 3  75 จงัหวดั เนือ้ท่ี 444 ไร่   ปีท่ี 4  75 
จงัหวดั เนือ้ท่ี 445 ไร่  รวม 4 ปี 75 จงัหวดั เนือ้ท่ีทัง้หมด 1,777 ไร่  
  4. ผู้สนบัสนนุโครงการ   ได้แก่ 1)  เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยตุ เจ้าคณะใหญ่หนตะวนัออก เจ้าคณะใหญ่
หนเหนือ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และเจ้าคณะใหญ่หนใต้   2)  เจ้าคณะภาค 18 ภาค ทัง้ 2 นิกาย  3)  เจ้าคณะจงัหวดัทกุ
จงัหวดั ทัง้ 2 นิกาย  4)  วดัทกุวดัทัว่ประเทศ  5) กรมป่าไม้ กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (ทส.)   6)  ผู้วา่ราชการจงัหวดั กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
(มท.)  7)  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารสว่นจงัหวดั องค์การบริหารสว่นต าบล  8) องค์กร         
เอกชนและประชาชน  
  5. งบประมาณ ดงันี ้ 1)  เงินบริจาค  2)  แหลง่กล้าไม้จากกรมป่าไม้และกรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัว์ป่า และ
พนัธุ์พืช ทส.   
   6. การตดิตามประเมินผล พศ. เป็นผู้ รับผิดชอบในการตดิตามประเมินผลเป็นระยะ โดยเร่ิมตัง้แต ่  
ปี 2553 – 2556  
  7. ในการประชมุมหาเถรสมาคมครัง้ท่ี 15/2552 เม่ือวนัท่ี 20 กรฎาคม 2552 ท่ีประชมุรับทราบและให้     
พศ. ด าเนินการโครงการปลกูป่าเฉลิมพระเกียรตถิวายเป็นพระราชกศุลแดส่มเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ            
ณ วดัทกุวดัทัว่ราชอาณาจกัร  
    
8. เร่ือง  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนบรูณาการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม ่2553 ของศนูย์
อ านวยการความปลอดภยัทางถนนตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสเุทพ  เทือกสบุรรณ) ประธานกรรมการและผู้อ านวยการ
ศนูย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนนเสนอ ดงันี ้   
   สาระส าคัญของเร่ือง  
   รองนายกรัฐมนตรี (นายสเุทพ  เทือกสบุรรณ) ประธานกรรมการและผู้อ านวยการศนูย์อ านวยการความ
ปลอดภยัทางถนนแจ้งวา่  คณะกรรมการศนูย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนน  มีมตใินคราวประชมุ ครัง้ท่ี 3/2552 เม่ือ
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วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบแผนบรูณาการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม ่2553 ตามท่ีฝ่าย
เลขานกุารศนูย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนนเสนอ  ซึง่มีสาระส าคญั ดงันี ้  
  1. ด าเนินการรณรงค์ในชว่งเทศกาลปีใหม ่2553 ระหวา่งวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 – 4 มกราคม 2553 โดย
ในปีนีไ้ด้ก าหนดช่ือชว่งการรณรงค์วา่ “7วนัขบัข่ีปลอดภยั   เทิดไท้องค์ราชนั” 
   2. เป้าหมายการด าเนินการ สามารถลดจ านวนครัง้ของการเกิดอบุตัเิหตทุางถนน ผู้ เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ 
(admit) ระหวา่งวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 – 4 มกราคม 2553 ลงร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัในชว่งเทศกาลปีใหม ่
2552 (วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2551 – 5 มกราคม 2552)  
  3. มาตรการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน  เน้นหนกั 8 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการด้านการบริหาร           
จดัการ 2) มาตรการด้านการป้องปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย 3) มาตรการด้านสงัคมและชมุชน 4) มาตรการตรวจสอบความ
ปลอดภยัทางถนนและรถยนต์ 5) มาตรการด้านการชว่ยเหลือ กู้ ชีพ กู้ภยั 6) มาตรการด้านการจราจรและอ านวยความ
สะดวกในการเดนิทาง 7) มาตรการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์สร้างความตระหนัก 8) มาตรการด้านการรายงานผลและวิเคราะห์
ข้อมลู เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลเุป้าหมายในการลดความสญูเสียชีวิตทรัพย์สินของประชาชน  และเพิ่มความมัน่คง           
ปลอดภยัของประชาชน  ตลอดจนน าไปสูค่วามส าเร็จในการปฏิบตังิาน  
  4. ชว่งเวลาในการด าเนินงาน ก าหนดเป็น 2 ชว่ง ดงันี ้ 
   ระยะท่ี 1 ชว่งเตรียมความพร้อม ระหวา่งวนัท่ี 17 – 30 พฤศจิกายน 2552 ให้จงัหวดัเตรียมความ
พร้อมและด าเนินงานในภารกิจตา่ง ๆ ตัง้แตว่นัท่ี 17 – 30 พฤศจิกายน 2552 โดยจดัประชมุคณะกรรมการศนูย์อ านวยการ
ความปลอดภยัทางถนนจงัหวดั  วางแนวทางการด าเนินงานจดัท าแผนการด าเนินงานในภาพรวมของจงัหวดั  เพ่ือเตรียม
ความพร้อมทัง้ด้านการปฏิบตัแิละงบประมาณ  
   ระยะท่ี 2 ชว่งปฏิบตักิารเข้มข้น ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2552 ถึง 4 มกราคม 2553 บรูณาการตัง้
จดุตรวจเพ่ือบงัคบัใช้กฎหมายจราจรอยา่งตอ่เน่ือง  รณรงค์ประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมทกุวิถีทางให้องค์กรปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน ชมุชนให้เข้ามามามีสว่นร่วมในการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ และมาตรการอ่ืน ๆ ตามอ านาจหน้าท่ี ซกัซ้อมความ
พร้อมของระบบการบริการการแพทย์ฉกุเฉิน การชว่ยเหลือฉกุเฉิน การบงัคบัใช้กฎหมายตามกฎหมายควบคมุเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์  การรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ทกุรูปแบบให้ประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนเดนิทาง  และปฏิบตัติามกฎหมาย
อยา่งเคร่งครัด  โดยในชว่ง 7 วนั ระหวา่งวนัองัคารท่ี 29 ธนัวาคม 2552 ถึงวนัจนัทร์ท่ี 4 มกราคม 2553 ให้มีการจดัตัง้ศนูย์
อ านวยการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม ่2553 ในสว่นกลาง และศนูย์ปฏิบตักิารร่วมป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม ่2553 ในระดบัจงัหวดั อ าเภอ ในกรุงเทพมหานคร ให้กองบญัชาการต ารวจนครบาล
เป็นศนูย์ปฏิบตักิารร่วมป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม ่2553 กรุงเทพมหานคร  
   5. แผนการด าเนินงาน แบ่งเป็น 4 แผนงาน ดงันี ้  
   5.1 จดัตัง้ศนูย์อ านวยการ/ศนูย์ปฏิบตักิารร่วมป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม ่
2553 ในสว่นกลาง ระดบัจงัหวดั อ าเภอ เพ่ือก าหนดนโยบาย อ านวยการควบคมุ ก ากบัดแูล ประสาน การปฏิบตังิาน
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้  
   5.2 ตัง้จดุตรวจร่วม/ดา่นตรวจร่วมแบบบรูณาการบนถนนสายหลกั สายรอง และถนนในเขตชมุนมุ 
หมูบ้่าน ทัว่ประเทศ โดยปฏิบตังิานตลอด 24 ชัว่โมง  
   5.3 ตัง้จดุสกดัชมุชน หมูบ้่าน โดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ร่วมกบัชมุชนหมูบ้่าน และภาค
ประชาชน ทัว่ประเทศ  ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี  
   5.4 ตัง้หนว่ยสนบัสนนุและบริการประชาชนระดบัพืน้ท่ี  โดยให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้สว่นกลาง 
สว่นภมูิภาค และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จดัหนว่ยงานสนบัสนนุการปฏิบตังิานของจงัหวดั เชน่ การจดัตัง้จดุบริการ
ประชาชน ทัง้นี ้ด าเนินการตามแผนงานดงักลา่วใช้งบประมาณปกตขิองหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 
9.  เร่ือง สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพืน้ท่ีภาคใต้ ครัง้ท่ี 5 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สรุปสถานการณ์อทุกภยัในพืน้ท่ีภาคใต้ ครัง้ท่ี 5 
ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2552 ประกอบด้วย สถานการณ์อทุกภยั ผลกระทบด้านการเกษตร การให้ความชว่ยเหลือ และ               
สถานการณ์น า้ สรุปได้ดงันี  ้
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  สถานการณ์อุทกภัย 
 จากอิทธิพลลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปกคลมุภาคใต้และอา่วไทยมีก าลงัแรง  ท าให้เกิดฝนตก
หนกัในพืน้ท่ีจงัหวดัภาคใต้ สง่ผลท าให้เกิดน า้ป่าไหลหลาก น า้ทว่มขงัในพืน้ท่ีลุม่ต ่า และน า้ล้นตลิ่ง 3 ชว่ง ดงันี ้
 ชว่งวนัท่ี 2-11 พฤศจิกายน 2552 พืน้ท่ี 10 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัชมุพร สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง 
พทัลงุ สงขลา สตลู ยะลา นราธิวาส และปัตตานี  
 ชว่งวนัท่ี 19-22 พฤศจิกายน 2552 พืน้ท่ี 6 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัสงขลา นราธิวาส พทัลงุ สตลู ปัตตานี 
และยะลา 
 ชว่งวนัท่ี 1-3 ธนัวาคม 2552 พืน้ท่ี 1 จงัหวดั คือ จงัหวดันราธิวาส ในเขตเทศบาลเมืองสไุหง-โกลก ระดบั
น า้ทว่มสงูประมาณ 0.80 เมตร และบริเวณต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ และต าบลมะนงัตายอ อ าเภอเมือง บางสว่น 
ระดบัน า้ทว่มสงูประมาณ 0.50-0.60 เมตร แนวโน้มลดลง หากไมมี่ฝนตกหนกัลงมาเพิ่มเตมิ คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่
ภาวะปกตภิายใน 3 -5 วัน 
 ผลกระทบด้านการเกษตร  ช่วงภัยวันท่ี 2-23 พฤศจิกายน 2552 (ข้อมูล ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2552) 
  ด้านพืช 9 จังหวัด เกษตรกรประสบภยั 133,718 ราย พืน้ท่ีคาดว่าจะเสียหาย 327,085 ไร่ แบง่เป็น ข้าว 
172,119 ไร่ พืชไร่ 34,631 ไร่ และพืชสวน 120,335 ไร่ 
 ด้านปศุสัตว์ 9 จังหวัด เกษตรกรประสบภยั 65,909 ราย สตัว์ได้รับผลกระทบ 1,406,322 ตวั แบง่เป็น 
โค-กระบือ 125,828 ตวั สกุร-แพะ-แกะ 74,894 ตวั และสตัว์ปีก 1,205,600 ตวั แปลงหญ้า 4,714 ไร่  
 ด้านประมง 10 จังหวัด เกษตรกรประสบภยั 11,562 ราย พืน้ท่ีคาดวา่จะเสียหาย แบง่เป็น บอ่เลีย้งสตัว์น า้ 
10,158 บอ่ คดิเป็นพืน้ท่ี 14,787 ไร่ กระชงัเลีย้งสตัว์น า้ 7,387 กระชงั คดิเป็นพืน้ท่ี 111,168 ตารางเมตร  
 การช่วยเหลือเบือ้งต้น 
 1. สนบัสนนุเคร่ืองสบูน า้ 91 เคร่ือง ได้แก่ นราธิวาส (20) ยะลา (8) สงขลา (57) และ นครศรีธรรมราช (6) 
 2. สนบัสนนุพืชอาหารสตัว์ 461.49 ตนั และดแูลสขุภาพสตัว์ 20,387 ตวั 
 
  สถานการณ์น า้ 
 1. สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่  
  สภาพน า้ในอา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ทัว่ประเทศ (4 ธนัวาคม 2552) มีปริมาตรน า้ในอา่งฯ ทัง้หมด 54,649 ล้าน
ลบ.ม. หรือคดิเป็นร้อยละ 79 ของความจอุา่งฯ ทัง้หมด น้อยกวา่ปี 2551 (57,528 ล้าน ลบ.ม.) จ านวน 2,879 ล้านลบ.ม.           คดิ
เป็นร้อยละ 4 ของความจอุา่งฯ ทัง้หมด  ปริมาตรน า้ใช้การได้ 31,123 ล้าน ลบ.ม. คดิเป็นร้อยละ 45 ของความจอุา่งฯ  ทัง้หมด 
  อา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ท่ีมีปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้ น้อยกวา่ ร้อยละ 30 ของความจอุา่งฯ จ านวน 1 อา่ง 
คือ อา่งเก็บน า้แมก่วง (29%) 
  อา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ท่ีมีปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้ มากกวา่ ร้อยละ 80 ของความจุอา่งฯ จ านวน 16 
อา่ง คือ อา่งเก็บน า้แมง่ดั(88%) ก่ิวลม(83%) จฬุาภรณ์(91%) ล าปาว(83%) สิรินธร(86%) ป่าสกัชลสิทธ์ิ(93%) กระเสียว(86%)  
ศรีนครินทร์(90%) วชิราลงกรณ์(87%) ขนุดา่นฯ(83%) หนองปลาไหล(100%) ประแสร์(96%) แก่งกระจาน(85%) ปราณบรีุ
(90%) รัชชประภา(88%) และบางลาง(82%) 
  อา่งเก็บน า้เข่ือนภมูิพล จงัหวดัตาก และอา่งเก็บน า้เข่ือนสิริกิติ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ มีปริมาตรน า้รวมกนั จ านวน 
15,112 ล้านลบ.ม. คดิเป็นร้อยละ 66 ของความจทุัง้สองอา่งฯ น้อยกวา่ปี 2551(18,268 ล้านลบ.ม.) จ านวน 3,156 ล้านลบ.ม. 

2. สภาพน า้ท่า 
    ภาคเหนือ แมน่ า้ปิง ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิยกเว้นบริเวณเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่
ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น้อย แมน่ า้นา่น ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิยกเว้นบริเวณอ าเภอเมือง จงัหวดันา่น ปริมาณน า้อยูใ่น
เกณฑ์น้อย แมน่ า้วงั และแมน่ า้ยม ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น้อย  
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แมน่ า้ชี ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้น้อย ยกเว้น อ าเภอ 
มหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร และก่ิงอ าเภอทุง่เขาหลวง จงัหวดัร้อยเอ็ด ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิแมน่ า้มลู ปริมาณน า้อยูใ่น
เกณฑ์น า้น้อย ยกเว้น อ าเภอเราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้ปกติ 
 ภาคกลาง แมน่ า้เจ้าพระยาปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิและ แมน่ า้ป่าสกั อยูใ่นเกณฑ์น า้น้อย 
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 ภาคใต้ สว่นใหญ่ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกติ ยกเว้น อ าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส ปริมาณน า้
อยูใ่นเกณฑ์ทว่ม 
 
10.  เร่ือง   สรุปสถานการณ์ภัยหนาวและอุทกภัยภาคใต้ (ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวาคม  2552) 
            คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ได้ตดิตาม                
สถานการณ์ ภยัหนาว และอทุกภยัภาคใต้   สรุปสถานการณ์ดงักลา่วท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้ผลการปฏิบตังิานชว่ยเหลือประชาชน              
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2552) ดงันี ้
                1. สรุปสถานการณ์ภัยหนาวและการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2552)   
      1.1 จงัหวดัในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลาง  ได้จดัตัง้ศนูย์
อ านวยการเฉพาะกิจชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาว ปี 2552 - 2553 เพ่ือเป็นศนูย์ประสานงานในการให้ความชว่ยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นท่ีเกิดขึน้  
                       1.2 จงัหวดัท่ีประสบภยัหนาว  จ านวน 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ 
แพร่ แม่ฮ่องสอน  ล าพูน ล าปาง ตาก ก าแพงเพชร เชียงใหม่ นครพนม บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร สกลนคร  
สุรินทร์ อุดรธานี ขอนแก่น ศรีสะเกษ หนองคาย เลย หนองบัวล าภู กาฬสินธ์ุ  ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ลพบุรี และ
จังหวัดจันทบุรี แยกเป็น 

                1.3 จงัหวดัท่ีประสบภยัหนาว  รายงานวา่ ได้มอบเคร่ืองกนัหนาวให้แก่ประชาชน ในพืน้ท่ี โดย ได้รับการ
สนบัสนนุผ้าหม่กนัหนาวจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส านกังานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั จังหวดั บริษัทไทยเบฟเวอเรจ  จ ากดั (มหาชน) สมาคม มลูนิธิ ไปแล้ว รวม 311,194 ชิน้ แยกเป็น ผ้าห่มนวม 
271,186 ผืน เสือ้กันหนาว 24,978 ตัว หมวกไหมพรม 13,190 ใบ และอ่ืน  ๆ1,840  ชิน้ 

ตารางจังหวัดที่ประกาศภัยพบัิตฉุิกเฉินและได้แจกจ่ายเคร่ืองกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

ที่ ภาค 
จังหวัดที่แจกจ่าย       เคร่ือง

กันหนาว 

จ านวนราษฎรเดือดร้อน     จาก
ภยัหนาว 

จ านวนเคร่ืองกัน
หนาวที่แจกจ่าย

แล้ว (ชิน้) คน ครัวเรือน 

1 เหนือ 
ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ่
เพชรบรูณ์ แพร่ ล าปาง ล าพนู 
ตาก นา่น แมฮ่่องสอน 

819,724 221,478 238,590 

2 ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
กาฬสนิธุ์ ชยัภมูิ บรีุรัมย์ร้อยเอ็ด 
เลย ศรีสะเกษสกลนคร สริุนทร์
หนองบวัล าภ ูอดุรธานี     

1,557,006 387,541 72,604 

3 กลาง ลพบรีุ 64,173 13,043 - 
4 ตะวนัออก จนัทบรีุ 7,462 1,710 - 

รวม  2,448,365 623,772 311,194 
  2. สรุปสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้และการให้ความช่วยเหลือ (ระหวา่งวนัท่ี 3-4 ธนัวาคม 2552) 

ที่ ภาค พืน้ที่ประกาศภยัพิบัต ิ รวม 

1 เหนือ เชียงราย นา่น พะเยา เพชรบรูณ์ แพร่ แมฮ่่องสอน ล าพนู ล าปาง ตาก ก าแพงเพชร  
เชียงใหม่ 

11 จงัหวดั 

2 ตะวนัออกเฉียงเหนือ นครพนม  บรีุรัมย์  มหาสารคาม ยโสธร สกลนคร  สริุนทร์  อดุรธานี  ขอนแก่น ศรีสะ
เกษ  หนองคาย เลย หนองบวัล าภ ู กาฬสนิธุ์ ชัยภมิู ร้อยเอ็ด 

15 จงัหวดั 

3 กลาง ลพบรีุ   1 จงัหวดั 
4 ตะวนัออก จนัทบรีุ 1 จงัหวดั 

รวม  28 จังหวัด 
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           2.1 เม่ือวนัท่ี 2-3 ธนัวาคม 2552 ได้เกิดฝนตกหนกัในพืน้ท่ี จังหวัดพัทลุง สงขลา และจังหวัดปัตตานี  
ท าให้เกิดน า้ทว่มขงัในท่ีลุม่ต ่าบางพืน้ท่ีเน่ืองจากน า้ระบายไมท่นั ส าหรับ จังหวัดนราธิวาส  ได้เกิดฝนตกหนกัในพืน้ท่ี ท าให้
ระดบัน า้ในแมน่ า้สายหลกัมีระดบัสงูขึน้เข้าทว่ม   ในพืน้ท่ี 3 อ าเภอ 11 ต าบล 45 หมู่บ้าน 12 ชุมชน ได้แก่ อ าเภอเมือง 
อ าเภอสไุหงโก- ลก และอ าเภอเจาะไอร้อง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 15,093 คน  4,954 ครัวเรือน จงัหวดั ส านกังาน           
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ให้ความชว่ยเหลือและ  
มอบเคร่ืองอปุโภคบริโภค จ านวน 2,740 ชดุ 
            - แม่น า้โก-ลก มีระดบัน า้วดัได้ 9.03 ม. (ระดบัตลิ่งในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 8.20 ม.)                    
มีน า้ล้นตลิ่ง 0.83 ม.  
     - แม่น า้บางนรา มีระดบัน า้วดัได้ 16.48 ม. (ระดบัตลิ่ง 15.58 ม.) มีน า้ล้นตลิ่ง 0.89 ม. เข้าทว่ม
พืน้ท่ีริมฝ่ังแมน่ า้ในเขตอ าเภอระแงะ และอ าเภอเมืองนราธิวาส บางสว่น ระดับน า้มีแนวโน้มลดลง    
       2.2 สิ่งของพระราชทาน 
      1) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยประธานกรรมการบริหารมลูนิธิ                 
ราชประชานเุคราะห์ฯ (นายดสิธร วชัโรทยั) เลขาธิการ (นายประสงค์ พิทรูกิจจา) พร้อมคณะ เดนิทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน
เคร่ืองอปุโภคบริโภค ตัง้แตว่นัท่ี 23 พฤศจิกายน - 4 ธนัวาคม 2552 ในพืน้ท่ีจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง รวม 3,000 ชุด  
      2) สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้า
ศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ผู้แทนพระองค์ฯ ผู้อ านวยการกองงานพระวรชายาฯ (พล.อ.อ.ทรงศกัดิ ์ 
ตะวนัแจ้ง) เดนิทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน เคร่ืองอปุโภคบริโภค ให้กบัราษฎรผู้ประสบภยั เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 
ในพืน้ท่ีจังหวัดปัตตานี จ านวน 1,000 ชุด และเม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2552 ผู้แทนพระองค์ กรมวงัผู้ใหญ่ กองงานพระวรชายาฯ 
(พล.อ.ต.จกัรพงษ์  หมอไกรลาศ) น าถงุยงัชีพและสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรท่ีประสบอทุกภยั ท่ี อบต .ทุง่ต าเสา 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 1,000 ชุด 
      3) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทนัิดดามาตุ (นายกกิตตมิศกัดิ์ตลอดชีพ) และ             
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิาภา ประธานมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์             
เลขานกุารในพระองค์ฯ (หมอ่มราชวงศ์ สมลาภ กิตยิากร) เดนิทางไปมอบถงุพระราชทาน และตรวจเย่ียมราษฎร เม่ือวนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2552 ท่ีสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จ ากดั เทศบาลต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 
1,500 ชุด และถวายแด่พระภกิษุสงฆ์ จ านวน 50 ชุด 
     4) สภากาชาดไทย โดยพลโท นายแพทย์อ านาจ บาลี ผู้อ านวยการส านักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพทิักษ์ พร้อมคณะ บรรเทาทกุข์ผู้ประสบภยัหนาวในกิจกรรม “มอบเสือ้กันหนาวเพื่อเดก็นักเรียนใน
ชนบทเฉลิมพระเกียรต ิ82 พรรษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้มอบเสือ้กนัหนาว ให้แก่เดก็นกัเรียนในโรงเรียนเขตต าบลปาง
มะผ้า ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผ้า จ านวน 1,268 ตัว จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่เดก็นกัเรียนในโรงเรียนเขตต าบลแจม่หลวง 
อ าเภอกลัยาณิวฒันา จ านวน 720 ตัว และมอบถงุยงัชีพพร้อมเสือ้กนัหนาวในพืน้ท่ีอ าเภอแมแ่จม่ จ านวน 100 ครอบครัว 
และในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2552 สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพทิักษ์ สภากาชาด
ไทย มอบผ้าหม่ จ านวน 250 ผืน และเคร่ืองอปุโภค-บริโภค จ านวน 100 ชุด แก่ราษฎร จ านวน 250 ครอบครัว ณ 
โรงเรียนบไุผ ่ต าบลไทยสามคัคี อ าเภอวงัน า้เขียว จังหวัดนครราชสีมา 
         2.3 การตรวจเย่ียมประชาชนและตดิตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 
       2.3.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
         เม่ือวนัท่ี 3-4 ธนัวาคม 2552 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  (นายชวรัตน์ ชาญวีรกลู) 
พร้อมด้วย ประธานคณะท างานรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย      (นายศกัดิส์ยาม ชิดชอบ) ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย (นายช านิ บชูาสขุ) ปลดักระทรวงมหาดไทย (นายมานิต วฒันเสน) อธิบดีกรมการปกครอง (นายวงศ์ศกัดิ ์สวสัดิ์
พาณิชย์) อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง (นายอดุม พวัสกลุ) อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน (นายไพรัตน์                     
สกลพนัธุ)์ อธิบดีกรมการพฒันาชมุชน (นายมงคล สรุะสจัจะ) ผู้วา่การการประปาสว่นภมูิภาค (นายวิเศษ ช านาญวงศ์)                
รองอธิบดีกรมท่ีดนิ (นายมณเฑียร ทองนิตย์) รองอธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (นายฉตัรป้อง ฉตัรภตูิ)  รองผู้วา่       
ราชการจงัหวดัชลบรีุ (นายธานี สามารถกิจ) และคณะ เดนิทางไปตรวจเย่ียมและมอบเคร่ืองกนัหนาวชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาวใน
พืน้ท่ีจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา เชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 8,000 ผืน ดงันี ้
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           - วนัพฤหสับดีท่ี 3 ธนัวาคม 2552 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย มอบผ้าหม่กนัหนาว
ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาวจังหวัดเชียงราย ท่ีโรงเรียนจนัจว้าวิทยาคม ต าบลจนัจว้าใต้ อ าเภอแมจ่นั จ านวน 1,000 ผืน และท่ี
โรงเรียนเม็งรายวิทยาคม ต าบลนางแล อ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 1,000 ผืน 
           - วนัศกุร์ท่ี 4 ธนัวาคม 2552 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย มอบผ้าหม่กนัหนาว
ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาวจังหวัดเชียงราย ท่ีโรงเรียนพานพิเศษ ต าบลสนัตสิขุ อ าเภอพาน จ านวน 1,000 ผืน จังหวัด
น่าน          ท่ีท่ีวา่การอ าเภอสองแคว จ านวน 1,000 ผืน จังหวัดพะเยา ท่ีวา่การอ าเภอเมืองพะเยา จ านวน 1,000 ผืน 
จังหวัดเชียงใหม่ ท่ี อบต.เมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จ านวน 1,000 ผืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่ีโรงเรียนบ้านแมปิ่ง ต าบลแมฮี่ ้
อ าเภอปาย จ านวน 1,000 ผืน และท่ี อบต.ห้วยโป่ง อ าเภอเมืองแมฮ่อ่งสอน จ านวน 1,000 ผืน 
    2.3.2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
       เม่ือวนัท่ี 3-4 ธนัวาคม 2552 รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย (นายบญุจง วงศ์ไตรรัตน์) 
พร้อมด้วย รองปลดักระทรวงมหาดไทย (นายวิบลูย์  สงวนพงศ์) หวัหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
(นายจ าเริญ ยตุธิรรมสกลุ) และคณะ เดนิทางไปตรวจเย่ียม และมอบเคร่ืองกนัหนาวชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาวในพืน้ท่ี
จังหวัดเพชรบูรณ์ และตาก รวม 6,000 ผืน ดังนี ้ 
        - วนัพฤหสับดีท่ี 3 ธนัวาคม 2552 รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย มอบผ้าหม่กนัหนาว
ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีหอประชมุท่ีวา่การอ าเภอหลม่สกั จ านวน 1,500 ผืน และท่ีหอประชมุ                
ท่ีวา่การอ าเภอหลม่เก่า จ านวน 1,500 ผืน            
       -วนัศกุร์ท่ี 4 ธนัวาคม 2552 รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย มอบผ้าหม่กนัหนาว                
ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาวจังหวัดตาก ท่ีหอประชมุอาคารเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา เทศบาลต าบลแมต้่าน อ าเภอทา่สองยาง 
จ านวน 1,500 ผืน และท่ีหอประชมุโรงเรียนแมจ่ะเราวิทยาคม ต าบลแมจ่ะเรา อ าเภอแมร่ะมาด จ านวน 1,500 ผืน 
 3. การคาดหมายลักษณะอากาศระหว่างวันท่ี 4-10 ธันวาคม 2552            
                  3.1 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลกัษณะอากาศวา่ ในชว่งวนัท่ี 4-5 ธนัวาคม 2552 บริเวณความกด
อากาศสงูก าลงัปานกลางยงัคงปกคลมุประเทศไทยตอนบน  ท าให้บริเวณดงักลา่วมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกในตอนเช้า  
ส าหรับมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปกคลมุอา่วไทยและภาคใต้มีก าลงัคอ่นข้างแรง  ท าให้ภาคใต้ตอนลา่งยงัคงมีฝน
กระจาย และคล่ืนลมในอา่วไทยตัง้แตจ่งัหวดัสรุาษฎร์ธานีลงไปสงู 2-3 เมตร จากนัน้ในชว่งวนัท่ี 6-10 ธนัวาคม 2552 
บริเวณความกดอากาศสงูท่ีปกคลมุประเทศไทยตอนบนจะมีก าลงัออ่นลง ท าให้บริเวณดงักลา่วจะมีอณุหภมูิสงูขึน้ 2-4 องศา 
กบัมีหมอกเพิ่มมากขึน้ สว่นมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปกคลมุอา่วไทยและภาคใต้มีก าลงัออ่นลง  ท าให้ภาคใต้มีฝน
ลดลงและคล่ืนลมออ่นลงด้วย  
                     3.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จดัเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวงัตดิตามสถานการณ์ในพืน้ท่ีอยา่ง
ตอ่เน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้เตรียมเคร่ืองมืออปุกรณ์ไว้ให้พร้อมเพ่ือสามารถชว่ยเหลือผู้ประสบภยัได้ทนัตอ่เหตกุารณ์เม่ือ
เกิดสาธารณภยัขึน้ 
 
 
    
     
     
    
   
    
    
     
   
     
    


