
 
1. เร่ือง  ร่างประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพืน้ท่ี 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการร่างประกาศเลิกใช้กฎอยัการศกึในบางเขตพืน้ท่ี ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ  
  สาระส าคัญของร่างประกาศ 
  1. ก าหนดให้ยกเลิกการใช้กฎอยัการศกึในเขตพืน้ท่ีทัว่ราชอาณาจกัร นอกจากในบางเขตพืน้ท่ีของจงัหวดั 
หรือในเขตพืน้ท่ีของจงัหวดันัน้ ๆ รวม 31 จงัหวดั ได้แก่  (1) จงัหวดักาญจนบรีุ (2) จงัหวดัจนัทบรีุ (3) จงัหวดัเชียงราย (4) 
จงัหวดัเชียงใหม ่(5) จงัหวดัชมุพร (6) จงัหวดัตราด (7) จงัหวดัตาก (8) จงัหวดันครพนม (9) จงัหวดันราธิวาส (10) จงัหวดั
นา่น (11) จงัหวดับรีุรัมย์ (12) จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (13) จงัหวดัปัตตานี (14) จงัหวดัพะเยา (15) จงัหวดัพิษณโุลก (16) 
จงัหวดัเพชรบรีุ (17) จงัหวดัมกุดาหาร (18) จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน (19) จงัหวดัยะลา (20) จงัหวดัระนอง (21) จงัหวดัราชบรีุ 
(22) จงัหวดัเลย (23) จงัหวดัศรีสะเกษ (24) จงัหวดัสตลู (25) จงัหวดัสงขลา (26) จงัหวดัสระแก้ว (27) จงัหวดัสริุนทร์ (28) 
จงัหวดัหนองคาย (29) จงัหวดัอ านาจเจริญ (30) จงัหวดัอตุรดติถ์ (31) จงัหวดัอบุลราชธานี   
  2. เปรียบเทียบประกาศเลิกใช้กฎอยัการศกึในบางเขตพืน้ท่ีและให้ใช้กฎอยัการศกึ ในบางเขตพืน้ท่ี ลงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2550 กบัร่างประกาศฯ ฉบบันีแ้ล้ว ปรากฏวา่ ร่างประกาศฯ ฉบบันีก้ าหนดให้ใช้กฎอยัการศกึในเขตพืน้ท่ีตามท่ี
ก าหนดไว้ในประกาศเลิกใช้กฎอยัการศกึในบางเขตพืน้ท่ีฯ ลงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 เว้นแตใ่ห้ยกเลิกการใช้กฎอยัการศกึ
ในเขตพืน้ท่ี 4 อ าเภอ ของจงัหวดัสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย โดยก าหนดให้
ใช้กฎอยัการศกึเฉพาะในเขตพืน้ท่ีอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  
 
2.  เร่ือง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ตามท่ีส านกังบประมาณเสนอ  โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี  ้

1.  หลักการของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 
การก าหนดยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 ได้จดัท าขึน้ 

ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล แนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รัฐตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ .ศ. 2550 แผนการ
บริหารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2552-2554 และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 10 (2550-2554)  โดย
ค านงึถึงการบริหารราชการแผน่ดนิอยา่งตอ่เน่ืองของรัฐบาล ประกอบกบัคาดวา่จะยงัมีข้อจ ากดัด้านงบประมาณตาม
สภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนัซึง่ท าให้การจดัสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ .ศ.  2554 ต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของนโยบาย
ของ            รัฐบาลท่ีมีล าดบัความส าคญัสงู การก าหนดนโยบายการจดัสรรงบประมาณในยทุธศาสตร์การจดัสรร
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จงึให้ความส าคญักบัการก าหนดจดุเน้นการจดัสรรงบประมาณตาม
นโยบายเร่งดว่นของ   รัฐบาล และวาระแหง่ชาตท่ีิส าคญัเพื่อให้หนว่ยงานของรัฐสามารถน ายทุธศาสตร์การจดัสรร
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีไปใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจดัสรรงบประมาณรายจา่ย รวมทัง้ได้มีการควบรวมประเดน็
ยทุธศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีมีวตัถปุระสงค์          เดียวกนัเข้าด้วยกนั เพ่ือให้งบประมาณเป็นกลไกในการสง่เสริมการบรูณาการภารกิจ
ตา่ง ๆ ลดความซ า้ซ้อน และเพิ่ม             ประสิทธิผลในการใช้จา่ยให้มากขึน้  
  2.  สาระส าคัญของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
        ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 ประกอบด้วย 8                     
ยทุธศาสตร์ และรายการคา่ด าเนินการภาครัฐ โดยมีสาระส าคญัโดยสรุปแตล่ะยทุธศาสตร์ ดงันี ้ 
   2.1  การสร้างความเช่ือม่ันของประเทศ 
           ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ยงัมีความจ าเป็นต้องสร้างความเช่ือมัน่ของประเทศอยา่ง
ตอ่เน่ือง โดยให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างความสมานฉนัท์ของคนในชาต ิ การบรูณการการแก้ไขปัญหาและพฒันา
จงัหวดัชายแดนภาคใต้  การเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจในระดบัฐานราก การสร้างระบบประกนั รายได้และความเส่ียงทาง
การเกษตร การพฒันาคณุภาพสินค้าการเกษตรท่ียงัมีโอกาสสงูและพฒันาระบบกระจายสินค้าเกษตร รวมทัง้การ
ด าเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อยา่งมีคณุภาพ 
   2.2  การรักษาความม่ันคงของรัฐ 
           มุง่สร้างความมัน่คงของประเทศบนพืน้ฐานของความสมานฉันท์ และความสามคัคีของคนใน
ประเทศ รักษาความมัน่คงของชาต ิโดยให้ความส าคญักบัการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน    
การพฒันาศกัยภาพการป้องกนัประเทศ  การพฒันาระบบการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานตา่งด้าว และการ
เสริมสร้างศกัยภาพในการแก้ไขปัญหาภยัคกุคามข้ามชาติ 
 
 
   2.3  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหล่ือมล า้ทางสังคม 
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           มุง่เน้นการพฒันาคณุภาพการศกึษาและขยายโอกาสทางการศกึษา  การพฒันาและ                 
ยกระดบัมาตรฐานแรงงาน การเสริมสร้างสขุภาวะของประชาชน การสง่เสริมและพฒันาศาสนา  ศลิปะ  และวฒันธรรม 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัสวสัดกิารสงัคมให้ตรงกลุม่เป้าหมายและเสริมสร้างความมัน่คงของมนษุย์ การป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิและการสง่เสริมพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ  
   2.4  การจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
           มุง่เน้นการบริหารจดัการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยัง่ยืน การเพิ่มมลูคา่เศรษฐกิจภาค
การเกษตร การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอตุสาหกรรม ภาคการทอ่งเท่ียวและบริการ ภาคการตลาด การค้า และการ
ลงทนุ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลงังานและการพฒันาพลงังานท่ีสะอาด ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

2.5 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง  
สภาวะภูมิอากาศของโลก  
 

      มุง่เน้นการรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภมูิอากาศของโลก การอนรัุกษ์และบริหารจดัการ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ การบริหารจดัการทรัพยากรน า้อยา่งเป็นระบบ การป้องกนั เตือนภยั และฟืน้ฟคูวามเสียหายจากภยั
ธรรมชาตแิละสาธารณภยั  การควบคมุและการลดปริมาณของเสียและมลพิษอนัเกิดจากการขยายตวัของเมืองและภาค           
อตุสาหกรรม 

2.6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
      ให้ความส าคญักบัการสง่เสริมการวิจยัเพ่ือการผลิตและพฒันาประเทศ โดยมุง่เน้นให้เกิดการ  

น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน การสง่เสริมการผลิตบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การสง่เสริมการเรียนรู้และความคดิสร้างสรรค์ของเยาวชน  การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสู่
ประชาชน  รวมทัง้การสนบัสนนุให้ภาคเอกชนพฒันาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม  

2.7 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
      ให้ความส าคญักบัการสง่เสริมความร่วมมือและความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศทัง้ในระดบั      

ทวิภาคี และพหภุาคี  การสง่เสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคญัในประชาคมโลก และการคุ้มครอง รักษาสง่เสริมสิทธิและ
ผลประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชนไทย 

2.8 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
       ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการบริหารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ           

การสง่เสริมการกระจายอ านาจสูท้่องถ่ิน การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผน่ดนิ การพฒันากฎหมายและ  
การยตุธิรรม และการสนบัสนนุการบริหารจดัการของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนญู  

2.9 รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
        ประกอบด้วย รายการ งบกลางเพ่ือรองรับกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น คา่ใช้จา่ยบคุลากรใน  

งบกลาง  การบริหารจดัการหนีภ้าครัฐ  และรายจา่ยชดใช้เงินคงคลงั  
 
3. เร่ือง  มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการลดภาระคา่ครองชีพของประชาชน  ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ แล้วมี
มตดิงันี ้ 

1. เห็นชอบแนวทางการชดเชยให้รัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้การด าเนินการตามมาตรการลดภาระคา่ครองชีพของ  
ประชาชนตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2551 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ตามนโยบายรัฐบาล ไมเ่ป็นภาระทางการเงินตอ่
รัฐวิสาหกิจท่ีรับผิดชอบด าเนินการและจ านวนเงินชดเชยเป็นไปตามหลกัการท่ีเหมาะสม ดงันี  ้
   1.1 ให้องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ค านวณคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการลดภาระ          
คา่ครองชีพของประชาชนตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2551 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ดงันี ้
    1) ใช้หลกัการปันสว่นจากจ านวนรถโดยสารธรรมดาประจ าการทัง้หมด ส าหรับคา่ใช้จา่ย
ดงัตอ่ไปนี ้ เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน  รายการสวสัดกิารเงินบ าเหน็จและเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ              
คา่เหมาซอ่ม คา่เชา่สถานท่ี ภาษีมลูคา่เพิ่ม  ดอกเบีย้จา่ย  คา่เส่ือมราคา  
 
 
    2) ใช้หลกัการรายจา่ยจริงส าหรับคา่ใช้จา่ยดงัตอ่ไปนี ้  คา่น า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน  
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คา่เชา่รถยนต์โดยสารธรรมดา จ านวน 80 คนั  
   1.2 ให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการกู้ เงินเพ่ือชดเชยยอดค้างช าระส าหรับนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือน 
ฝ่าวิกฤตเพ่ือคนไทยทกุคน จ านวน 3,803.218 ล้านบาท และกรอบวงเงินชดเชยส าหรับมาตรการลดภาระคา่ครองชีพของ
ประชาชนระยะท่ี 2 จ านวน 11,117.000 ล้านบาท โดยให้ส านกังบประมาณตัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 เพ่ือช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจดงักลา่วตอ่ไป  
   1.3 อนมุตัขิยายกรอบวงเงินส าหรับมาตรการลดภาระคา่ครองชีพของประชาชนระยะแรก เพิ่มเตมิ
ให้แก่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.)  การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาสว่นภมูิภาค (กปภ.) ในกรอบวงเงิน
งบประมาณจ านวน 62.151 ล้านบาท 37.418 ล้านบาท และ 39.407 ล้านบาท ตามล าดบั  รวมทัง้สิน้ 138.976 ล้านบาท  
โดยให้ส านกังบประมาณจดัสรรจากงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 งบกลาง รายการเงินส ารองจา่ย
เพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น ท่ีได้รับอนมุตัจิากกรมบญัชีกลางให้กนัไว้เบกิเหล่ือมปี ทัง้นี ้ในสว่นของเงินท่ีได้จดัสรร
งบประมาณให้แก่ ขสมก. ท่ีสงูกวา่คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริงตามหลกัการค านวณในข้อ 1.1  จ านวน 21.934 ล้านบาท ให้น า
ยอดเงินดงักลา่วไปหกัออกจากการชดเชยภาระคา่ใช้จา่ยของ ขสมก . ส าหรับมาตรการลดภาระคา่ครองชีพของประชาชน
ระยะท่ี 2 
  2. เห็นชอบการขยายระยะเวลาในการด าเนินมาตรการลดภาระคา่ครองชีพของประชาชนตอ่ไปอีก 3 เดือน   
(1 มกราคม – 31 มีนาคม 2553)  ทัง้นีใ้ห้ส านกังบประมาณพิจารณาจดัสรรเงินเพ่ือสนบัสนนุการขยายระยะเวลาการด าเนิน
มาตรการฯ ให้แก่หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการคือ กปน . กปภ. กฟน. กฟภ. ขสมก. และ รฟท. เป็นวงเงินรวมทัง้สิน้ 
12,171.557 ล้านบาท โดยมีสาระส าคญัดงันี  ้
   (1) มาตรการลดค่าใช้จ่ายน า้ประปาของครัวเรือน ด าเนินการผา่น กปน. กปภ. และองค์กร 
ปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยรัฐรับภาระคา่ใช้จา่ยการใช้น า้ส าหรับผู้ใช้น า้ประเภทท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีปริมาณการใช้น า้ระหวา่ง 0-20 
ลกูบาศก์เมตรตอ่เดือน (ประมาณ 130 ลิตรตอ่คนตอ่วนั) ลดลงจากมาตรการฯ เดมิท่ี  0-30 ลกูบาศก์เมตรตอ่เดือน เพ่ือ
สร้างจิตส านกึให้ประชาชนมีการใช้น า้ประปาอยา่งประหยดัและคุ้มคา่ และสามารถลดวงเงินท่ีรัฐรับภาระได้ประมาณ 
1,265 ล้านบาท (จาก 4,112 ล้านบาท เป็น 2,847 ล้านบาท) หรือร้อยละ 30.76 ของวงเงินของชว่งการใช้น า้เดมิท่ี 0-30          
ลกูบาศก์เมตรตอ่เดือน 
   (2) มาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน  ด าเนินการผา่น กฟน. และ กฟภ. โดยรัฐ               
รับภาระคา่ใช้จา่ยการใช้ไฟฟ้าส าหรับครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้าไมเ่กิน 90 หนว่ยตอ่เดือน 
   (3) มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดนิทางรถโดยสารประจ าทาง  ด าเนินการผา่น ขสมก. โดยรัฐรับภาระ       
คา่ใช้จา่ยการจดัรถโดยสารประจ าทางธรรมดาจ านวน 800 คนัตอ่วนั ใน 73 เส้นทางให้บริการแก่ประชาชนโดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย 
   (4) มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดนิทางโดยรถไฟชัน้ 3 ด าเนินการผา่น รฟท. โดยรัฐรับภาระ            
คา่ใช้จา่ยการจดัรถไฟชัน้ 3 เชิงสงัคม จ านวน 164 ขบวนตอ่วนั และรถไฟชัน้ 3 ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์จ านวน 
8 ขบวนตอ่วนั ให้บริการแก่ประชาชนโดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย   
 
4.  เร่ือง การพจิารณาการสลับหรือเล่ือนวันหยุดราชการประจ าปี พ.ศ. 2553  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีวนัหยดุเพิ่มในวนัท่ี 16 เมษายน 2553  และวนัท่ี 13 สิงหาคม 2553  ตามท่ี                        
ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ     
  ส าหรับรัฐวิสาหกิจ สถาบนัการเงิน และภาคเอกชนให้รัฐวิสาหกิจแตล่ะแหง่ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
และกระทรวงแรงงานรับไปพิจารณาตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัข้อกฎหมายตอ่ไป 
  ในกรณีท่ีหนว่ยงานใด เชน่ โรงพยาบาล ศาล เป็นต้น มีความจ าเป็นเร่งดว่นหรือราชการส าคญัในวนั
ดงักลา่ว โดยก าหนดหรือนดัหมายไว้ก่อนแล้ว หากยกเลิกหรือเล่ือนไป จะเกิดความเสียหาย หรือกระทบตอ่การให้บริการ
ประชาชน ให้หวัหน้าหนว่ยงานนัน้พิจารณาด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายตอ่ทางราชการและ
ประชาชน  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ด าเนินการตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมตเิม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 
2552 โดยได้ตรวจสอบมตคิณะรัฐมนตรี ประกาศส านกันายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกบัวนัหยดุรา ชการประจ าปี ตรวจสอบ
วนัหยดุราชการประจ าปีท่ีเป็นวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา ได้แก่  วนัมาฆบชูา วนัวิสาขบชูา วนัอาสาฬหบชูา  และ  
วนัเข้าพรรษา จากปฏิทินตรวจสอบวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนาและวนัพระปกตปิระจ าปี 2553 ของกรมการศาสนา  
กระทรวงวฒันธรรม และได้ขอความอนเุคราะห์ข้อมลูจากส านกัพระราชวงั ในการก าหนดวนัพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนา
ขวญั (เน่ืองจากวนัพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั ส านกัพระราชวงัจะก าหนดเป็นปี ๆ ไป ) ในปี พ.ศ. 2553 วา่ตรงกบั
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วนัใด ซึง่ส านกัพระราชวงัแจ้งวา่ ได้พิจารณาก าหนดฤกษ์แล้ว วนัพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั ปี พ .ศ. 2553 ตรงกบั
วนัพฤหสับดีท่ี 13 พฤษภาคม ซึง่จากการตรวจสอบพบวา่ 
  1. วนัหยดุราชการประจ าปี จ านวน 16 วนั ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นวนัส าคญัของชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ 
นัน้ จะตรงกบัวนัดงัตอ่ไปนี ้  
   1.1 วนัขึน้ปีใหม ่(วนัศกุร์ท่ี 1 มกราคม 2553)  
   1.2 วนัมาฆบชูา (วนัอาทิตย์ท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2553)  
   1.3 วนัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชและวนัท่ีระลกึมหาจกัรีบรมราชวงศ์ (วนั
องัคารท่ี 6 เมษายน 2553)  
   1.4 วนัสงกรานต์  (วนัองัคารท่ี 13 – วนัพฤหสับดีท่ี 15 เมษายน 2553)  
   1.5 วนัฉตัรมงคล (วนัพธุท่ี 5 พฤษภาคม 2553)  
   1.6 วนัพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั (วนัพฤหสับดีท่ี 13 พฤษภาคม 2553)  
   1.7 วนัวิสาขบชูา (วนัศกุร์ท่ี 28 พฤษภาคม 2553)  
   1.8 วนัอาสาฬหบชูา (วนัจนัทร์ท่ี 26 กรกฎาคม 2553)  
   1.9 วนัเข้าพรรษา (วนัองัคารท่ี 27 กรกฎาคม 2553)  
   1.10 วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วนัพฤหสับดีท่ี 12 
สิงหาคม 2553)  
   1.11 วนัปิยมหาราช (วนัเสาร์ท่ี 23 ตลุาคม 2553) 
   1.12 วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั (วนัอาทิตย์ท่ี 5 ธนัวาคม 2553) 
   1.13 วนัรัฐธรรมนญู (วนัศกุร์ท่ี 10 ธนัวาคม 2553) 
   1.14 วนัสิน้ปี (วนัศกุร์ท่ี 31 ธนัวาคม 2553) 
  2. วนัหยดุชดเชย ซึง่คณะรัฐมนตรีได้มีมต ิ(1 พฤษภาคม 2544) ก าหนดเป็นหลกัการวา่ กรณี
วนัหยดุราชการประจ าปีวนัใดตรงกบัวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห์ให้เล่ือนวนัหยดุราชการประจ าปีวนันัน้ไปหยดุในวนัท า
การถดัไป โดยให้หยดุชดเชยได้ไมเ่กิน 1 วนั นัน้ จะตรงกบัวนัดงัตอ่ไปนี  ้
   2.1 วนัหยดุชดเชยวนัมาฆบชูา (วนัจนัทร์ท่ี 1 มีนาคม 2553) 
   2.2 วนัหยดุชดเชยวนัปิยมหาราช (วนัจนัทร์ท่ี 25 ตลุาคม 2553) และ 
   2.3 วนัหยดุชดเชยวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั (วนัจนัทร์ท่ี 6 ธนัวาคม 2553)  
  3. สรุปวนัหยดุราชการประจ าปีและวนัหยดุชดเชย ในปี พ .ศ. 2553  
   3.1 ในเดือนมกราคม พฤษภาคม กรกฎาคม และธนัวาคม  มีวนัหยดุราชการประจ าปีตอ่เน่ืองกบั
วนัหยดุราชการประจ าสปัดาห์ จ านวน 5 ครัง้ 
   3.2 ในเดือนกมุภาพนัธ์ ตลุาคม และธนัวาคม มีวนัหยุดชดเชย จ านวน 3 ครัง้ 
   3.3 ในเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และพฤศจิกายน ไมมี่วนัหยดุราชการประจ าปี  
   3.4 ในเดือนเมษายน พฤษภาคม และสิงหาคม มีวนัหยดุราชการประจ าปีแตไ่มไ่ด้หยดุตอ่เน่ืองกบั
วนัหยดุราชการประจ าสปัดาห์ จ านวน 5 ครัง้  
 
4.  เร่ือง   รายงานผลการด าเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน (GCC 1111)   ประจ าปี            
งบประมาณ 2552 ของไตรมาสส่ี 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เสนอทัง้               
2 ข้อ ดงันี ้  
 1.  รับทราบผลการด าเนินงานโครงการศนูย์บริการข้อมลูภาครัฐเพื่อประชาชน  GCC 1111 ประจ าปี
งบประมาณ 2552 ของไตรมาสส่ี       
 2.  เห็นชอบให้หนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เชน่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และส านกังานปลดั
ส านกันายกรัฐมนตรี เป็นต้น ชว่ยด าเนินการประชาสมัพนัธ์โครงการ GCC 1111 ผา่นส่ือของหนว่ยงานภาครัฐ เชน่ ส่ือ
โทรทศัน์ของรัฐ สถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่ประเทศไทย กรมประชาสมัพนัธ์ รวมทัง้ให้จดัสง่ข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัและทนัสมยั
ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทัง้นี ้เพ่ือให้ฐานข้อมลูเป็นปัจจบุนัพร้อมรองรับบริการแก่ประชาชน      
 
                                                                                     ฯ ล ฯ 
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        +++++++ รายละเอียดประกอบของไตรมาส เป็นการรายงานของ กระทรวงเทคโนโลย่ี ฯ +++++++++ 
 
 5.  บทสรุป 
 นบัแตค่ณะรัฐมนตรีได้มีมตเิม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2546 อนมุตัใิห้ทกุสว่นราชการและหนว่ยงานภาครัฐ
ด าเนินโครงการศนูย์บริการประชาชนโดยใช้บริการศนูย์บริการข้อมลูภาครั ฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : 
GCC 1111) ซึง่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในนามหมายเลขโทรศพัท์ "1111" และมีประชาชนใช้บริการเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
ส าหรับไตรมาสส่ีมีข้อมลูท่ีประชาชนโทรสอบถาม เชน่ การขยายเวลา 5 มาตรการ ชว่ยคา่ครองชีพของรัฐบาล โครงการ
สร้างโอกาสเข้าสูท่ี่ดนิท ากินรองรับแรงงานท่ีถกูเลิกจ้าง  กองทนุชราภาพ การจ าหนา่ยพนัธบตัรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง            
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหมช่นิดเอ 2009 (H1N1) เป็นต้น จงึเห็นได้วา่ โครงการศนูย์บริการข้อมลูภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 
1111 เป็นชอ่งทางหนึง่ท่ีชว่ยเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์นโยบายและโครงการตา่งๆ ของภาครัฐสูป่ระชาชน รวมทัง้ตอบสนอง
ความต้องการประชาชนท่ีสนใจข้อมลูและโครงการพิเศษตา่งๆ ของภาครัฐ  
                ปัจจบุนั GCC 1111ได้พยายามพฒันาคณุภาพการให้บริการอยูเ่สมอทัง้ด้านข้อมลูและบคุลากรเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของประชาชนผู้ใช้บริการภาครัฐและรวมถึงการรับเร่ืองร้องเรียน นอกจากนีห้นว่ยงาน
ภาครัฐยงัสามารถน าข้อมลูท่ีประชาชนสอบถามหรือร้องเรียนไปใช้ในการวางแผนในการแก้ปัญหา การพฒันาและ
ประชาสมัพนัธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการไปตดิตอ่กบัหนว่ยงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เป็นการลดภาระ
ทัง้ผู้ปฏิบตังิานและประชาชน ท่ีส าคญัท่ีสดุบริการ GCC 1111 เป็นการเปิดชอ่งทาง (Access) การเข้าถึงบริการข้อมลู
ภาครัฐ จงึนบัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการตดิตอ่ส่ือสารเสริมสร้างความเข้าใจอนัดีระหวา่งรัฐกบัประชาชน รวมทัง้ปั จจยัแหง่
ความส าเร็จของการให้บริการนี ้คือ GCC 1111 เป็นหนว่ยงานของรัฐท่ีมีเครือขา่ยในการให้บริการโทรศพัท์อยา่งกว้างขวาง 
ครอบคลมุทกุพืน้ท่ีทัว่ทัง้ประเทศ ไมเ่ว้นแม้ในชนบทท่ีห่างไกล   
                ทัง้นีห้ากโครงการ GCC 1111 ได้รับการสนบัสนนุเพิ่มเตมิจากหนว่ยงานภาครัฐ    จะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ้าศนูย์บริการข้อมลูภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 ได้รับความร่วมมือ
และการสนบัสนนุจากภาครัฐ ชว่ยด าเนินการด้านประชาสมัพนัธ์โครงการGCC 1111 ผา่นส่ือตา่งๆของรัฐ เชน่ ส่ือโทรทศัน์
ของรัฐ สถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่ประเทศไทย  กรมประชาสมัพนัธ์  เพ่ือสร้างคณุคา่ของโครงการท่ีรัฐให้กบัประชาชน  
นอกจากนีห้ากมีการประชาสมัพนัธ์โครงการ GCC 1111  ผา่นหนว่ยงานท่ีอยูภ่ายใต้สงักดักระทรวงมหาดไทย อาทิ   
ระดบัจงัหวดั อ าเภอ หรือองค์การบริหารสว่นต าบล จะท าให้ประชาชนในระดบัรากหญ้าได้ทราบถึงบริการ และใช้บริการ
เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงชอ่งทางท่ีประชาชนจะได้รับประโยชน์อยา่งมากจากบริการหนึง่ของภาครัฐอีกด้วย  
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2. เร่ือง  ร่างประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพืน้ท่ี 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการร่างประกาศเลิกใช้กฎอยัการศกึในบางเขตพืน้ท่ี ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ  
  สาระส าคัญของร่างประกาศ 
  1. ก าหนดให้ยกเลิกการใช้กฎอยัการศกึในเขตพืน้ท่ีทัว่ราชอาณาจกัร นอกจากในบางเขตพืน้ท่ีของจงัหวดั 
หรือในเขตพืน้ท่ีของจงัหวดันัน้ ๆ รวม 31 จงัหวดั ได้แก่  (1) จงัหวดักาญจนบรีุ (2) จงัหวดัจนัทบรีุ (3) จงัหวดัเชียงราย (4) 
จงัหวดัเชียงใหม ่(5) จงัหวดัชมุพร (6) จงัหวดัตราด (7) จงัหวดัตาก (8) จงัหวดันครพนม (9) จงัหวดันราธิวาส (10) จงัหวดั
นา่น (11) จงัหวดับรีุรัมย์ (12) จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (13) จงัหวดัปัตตานี (14) จงัหวดัพะเยา (15) จงัหวดัพิษณโุลก (16) 
จงัหวดัเพชรบรีุ (17) จงัหวดัมกุดาหาร (18) จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน (19) จงัหวดัยะลา (20) จงัหวดัระนอง (21) จงัหวดัราชบรีุ 
(22) จงัหวดัเลย (23) จงัหวดัศรีสะเกษ (24) จงัหวดัสตลู (25) จงัหวดัสงขลา (26) จงัหวดัสระแก้ว (27) จงัหวดัสริุนทร์ (28) 
จงัหวดัหนองคาย (29) จงัหวดัอ านาจเจริญ (30) จงัหวดัอตุรดติถ์ (31) จงัหวดัอบุลราชธานี   
  2. เปรียบเทียบประกาศเลิกใช้กฎอยัการศกึในบางเขตพืน้ท่ีและให้ใช้กฎอยัการศกึในบางเขตพืน้ท่ี ลงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2550 กบัร่างประกาศฯ ฉบบันีแ้ล้ว ปรากฏวา่ ร่างประกาศฯ ฉบบันีก้ าหนดให้ใช้กฎอยัการศกึในเขตพืน้ท่ีตามท่ี
ก าหนดไว้ในประกาศเลิกใช้กฎอยัการศกึในบางเขตพืน้ท่ีฯ ลงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 เว้นแตใ่ห้ยกเลิกการใช้กฎอยัการศกึ
ในเขตพืน้ท่ี 4 อ าเภอ ของจงัหวดัสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย โดยก าหนดให้
ใช้กฎอยัการศกึเฉพาะในเขตพืน้ท่ีอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  
 
 
 
3.  เร่ือง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ตามท่ีส านกังบประมาณเสนอ  โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี  ้

1.  หลักการของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 
การก าหนดยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้จดัท าขึน้ 

ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล แนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รัฐตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ .ศ. 2550 แผนการ
บริหารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2552-2554 และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 10 (2550-2554)  โดย
ค านงึถึงการบริหารราชการแผน่ดนิอย่างตอ่เน่ืองของรัฐบาล ประกอบกบัคาดวา่จะยงัมีข้อจ ากดัด้านงบประมาณตาม
สภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนัซึง่ท าให้การจดัสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ .ศ.  2554 ต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของนโยบาย
ของ            รัฐบาลท่ีมีล าดบัความส าคญัสงู การก าหนดนโยบายการจดัสรรงบประมาณในยทุธศาสตร์ก ารจดัสรร
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งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จงึให้ความส าคญักบัการก าหนดจดุเน้นการจดัสรรงบประมาณตาม
นโยบายเร่งดว่นของ   รัฐบาล และวาระแหง่ชาตท่ีิส าคญัเพื่อให้หนว่ยงานของรัฐสามารถน ายทุธศาสตร์การจดัสรร
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีไปใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจดัสรรงบประมาณรายจา่ย รวมทัง้ได้มีการควบรวมประเดน็
ยทุธศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีมีวตัถปุระสงค์          เดียวกนัเข้าด้วยกนั เพ่ือให้งบประมาณเป็นกลไกในการสง่เสริมการบรูณาการภารกิจ
ตา่ง ๆ ลดความซ า้ซ้อน และเพิ่ม             ประสิทธิผลในการใช้จา่ยให้มากขึน้  
  2.  สาระส าคัญของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 
        ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 ประกอบด้วย 8                     
ยทุธศาสตร์ และรายการคา่ด าเนินการภาครัฐ โดยมีสาระส าคญัโดยสรุปแตล่ะยทุธศาสตร์ ดงันี ้ 
   2.1  การสร้างความเช่ือม่ันของประเทศ 
           ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ยงัมีความจ าเป็นต้องสร้างความเช่ือมัน่ของประเทศอยา่ง
ตอ่เน่ือง โดยให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างความสมานฉนัท์ของคนในชาต ิ การบรูณการการแก้ไขปัญหาและพฒันา
จงัหวดัชายแดนภาคใต้  การเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจในระดบัฐานราก การสร้างระบบประกนัรายได้และความเส่ียงทาง
การเกษตร การพฒันาคณุภาพสินค้าการเกษตรท่ียงัมีโอกาสสงูและพฒันาระบบกระจายสินค้าเกษตร รวมทัง้การ
ด าเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อยา่งมีคณุภาพ 
   2.2  การรักษาความม่ันคงของรัฐ 
           มุง่สร้างความมัน่คงของประเทศบนพืน้ฐานของความสมานฉนัท์ และความสามคัคีของคนใน
ประเทศ รักษาความมัน่คงของชาต ิโดยให้ความส าคญักบัการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน    
การพฒันาศกัยภาพการป้องกนัประเทศ  การพฒันาระบบการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานตา่งด้าว และก าร
เสริมสร้างศกัยภาพในการแก้ไขปัญหาภยัคกุคามข้ามชาติ 
   2.3  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหล่ือมล า้ทางสังคม 
           มุง่เน้นการพฒันาคณุภาพการศกึษาและขยายโอกาสทางการศกึษา  การพฒันาและ                 
ยกระดบัมาตรฐานแรงงาน การเสริมสร้างสขุภาวะของประชาชน การสง่เสริมและพฒันาศาสนา  ศลิปะ  และวฒันธรรม 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัสวสัดกิารสงัคมให้ตรงกลุม่เป้าหมายและเสริมสร้างความมัน่คงของมนษุย์ การป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิและการสง่เสริมพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ  
   2.4  การจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
           มุง่เน้นการบริหารจดัการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยัง่ยืน การเพิ่มมลูคา่เศรษฐกิจภาค
การเกษตร การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอตุสาหกรรม ภาคการทอ่งเท่ียวและบริการ ภาคการตลาด การค้า และการ
ลงทนุ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลงังานและการพฒันาพลงังานท่ีสะอาด ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

2.5 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง  
สภาวะภูมิอากาศของโลก  
 

      มุง่เน้นการรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภมูิอากาศของโลก การอนรัุกษ์และบริหารจดัการ  
ทรัพยากรธรรมชาต ิ การบริหารจดัการทรัพยากรน า้อยา่งเป็นระบบ การป้องกนั เตือนภยั และฟืน้ฟคูวามเสียหายจากภยั
ธรรมชาตแิละสาธารณภยั  การควบคมุและการลดปริมาณของเสียและมลพิษอนัเกิดจากการขยายตวัของเมืองและภาค            
อตุสาหกรรม 

2.6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
      ให้ความส าคญักบัการสง่เสริมการวิจยัเพ่ือการผลิตและพฒันาประเทศ โดยมุง่เน้นให้เกิดการ  

น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน การสง่เสริมการผลิตบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การสง่เสริมการเรียนรู้และความคดิสร้างสรรค์ของเยาวชน  การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสู่
ประชาชน  รวมทัง้การสนบัสนนุให้ภาคเอกชนพฒันาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม  

2.7 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
      ให้ความส าคญักบัการสง่เสริมความร่วมมือและความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศทัง้ในระดบั      

ทวิภาคี และพหภุาคี  การสง่เสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคญัในประชาคมโลก และการคุ้มครอง รักษาสง่เสริมสิทธิและ
ผลประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชนไทย 

2.8 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
       ให้ความส าคญักบัการสง่เสริมการบริหารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ           
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การสง่เสริมการกระจายอ านาจสูท้่องถ่ิน การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผน่ดนิ การพฒันากฎหมายและ  
การยตุธิรรม และการสนบัสนนุการบริหารจดัการของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนญู 

2.9 รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
        ประกอบด้วย รายการ งบกลางเพ่ือรองรับกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น คา่ใช้จา่ยบคุลากรใน  

งบกลาง  การบริหารจดัการหนีภ้าครัฐ  และรายจา่ยชดใช้เงินคงคลงั  
 
4. เร่ือง  มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการลดภาระคา่ครองชีพของประชาชน  ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ แล้วมี
มตดิงันี ้ 

1. เห็นชอบแนวทางการชดเชยให้รัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้การด าเนินการตามมาตรการลดภาระคา่ครองชีพของ  
ประชาชนตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2551 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ตามนโยบายรัฐบาล ไมเ่ป็นภาระทางการเงินตอ่
รัฐวิสาหกิจท่ีรับผิดชอบด าเนินการและจ านวนเงินชดเชยเป็นไปตามหลกัการท่ีเหมาะสม ดงันี  ้
   1.1 ให้องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ค านวณคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการลดภาระ          
คา่ครองชีพของประชาชนตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2551 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ดงันี ้
    1) ใช้หลกัการปันสว่นจากจ านวนรถโดยสารธรรมดาประจ าการทัง้หมด ส าหรับคา่ใช้จา่ย
ดงัตอ่ไปนี ้ เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน  รายการสวสัดกิารเงินบ าเหน็จและเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ              
คา่เหมาซอ่ม คา่เชา่สถานท่ี ภาษีมลูคา่เพิ่ม  ดอกเบีย้จา่ย  คา่เส่ือมราคา 
    2) ใช้หลกัการรายจา่ยจริงส าหรับคา่ใช้จา่ยดงัตอ่ไปนี ้  คา่น า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน  
คา่เชา่รถยนต์โดยสารธรรมดา จ านวน 80 คนั  
   1.2 ให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการกู้ เงินเพ่ือชดเชยยอดค้างช าระส าหรับนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือน 
ฝ่าวิกฤตเพ่ือคนไทยทุกคน จ านวน 3,803.218 ล้านบาท และกรอบวงเงินชดเชยส าหรับมาตรการลดภาระคา่ครองชีพของ
ประชาชนระยะท่ี 2 จ านวน 11,117.000 ล้านบาท โดยให้ส านกังบประมาณตัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 เพ่ือช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจดงักลา่วตอ่ไป  
   1.3 อนมุตัขิยายกรอบวงเงินส าหรับมาตรการลดภาระคา่ครองชีพของประชาชนระยะแรก เพิ่มเตมิ
ให้แก่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.)  การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาสว่นภมูิภาค (กปภ.) ในกรอบวงเงิน
งบประมาณจ านวน 62.151 ล้านบาท 37.418 ล้านบาท และ 39.407 ล้านบาท ตามล าดบั  รวมทัง้สิน้ 138.976 ล้านบาท  
โดยให้ส านกังบประมาณจดัสรรจากงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 งบกลาง รายการเงินส ารองจา่ย
เพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น ท่ีได้รับอนมุตัจิากกรมบญัชีกลางให้กนัไว้เบกิเหล่ือมปี ทัง้นี ้ในสว่นของเงินท่ีได้จดัสรร
งบประมาณให้แก่ ขสมก. ท่ีสงูกวา่คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริงตามหลกัการค านวณในข้อ 1.1  จ านวน 21.934 ล้านบาท ให้น า
ยอดเงินดงักลา่วไปหกัออกจากการชดเชยภาระคา่ใช้จา่ยของ ขสมก . ส าหรับมาตรการลดภาระคา่ครองชีพของประชาชน
ระยะท่ี 2 
  2. เห็นชอบการขยายระยะเวลาในการด าเนินมาตรการลดภาระคา่ครองชีพของประชาชนตอ่ไปอีก 3 เดือน   
(1 มกราคม – 31 มีนาคม 2553)  ทัง้นีใ้ห้ส านกังบประมาณพิจารณาจดัสรรเงินเพ่ือสนบัสนนุการขยายระยะเวลาการด าเนิน
มาตรการฯ ให้แก่หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการคือ กปน . กปภ. กฟน. กฟภ. ขสมก. และ รฟท. เป็นวงเงินรวมทัง้สิน้ 
12,171.557 ล้านบาท โดยมีสาระส าคญัดงันี  ้
   (1) มาตรการลดค่าใช้จ่ายน า้ประปาของครัวเรือน ด าเนินการผา่น กปน. กปภ. และองค์กร 
ปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยรัฐรับภาระคา่ใช้จา่ยการใช้น า้ส าหรับผู้ใช้น า้ประเภทท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีปริมาณการใช้น า้ระหวา่ง 0-20 
ลกูบาศก์เมตรตอ่เดือน (ประมาณ 130 ลิตรตอ่คนตอ่วนั) ลดลงจากมาตรการฯ เดมิท่ี  0-30 ลกูบาศก์เมตรตอ่เดือน เพ่ือ
สร้างจิตส านกึให้ประชาชนมีการใช้น า้ประปาอยา่งประหยดัและคุ้มคา่ และสามารถลดวงเงินท่ีรัฐรับภาระได้ประมาณ 
1,265 ล้านบาท (จาก 4,112 ล้านบาท เป็น 2,847 ล้านบาท) หรือร้อยละ 30.76 ของวงเงินของชว่งการใช้น า้เดมิท่ี 0-30          
ลกูบาศก์เมตรตอ่เดือน 
   (2) มาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน  ด าเนินการผา่น กฟน. และ กฟภ. โดยรัฐ               
รับภาระคา่ใช้จา่ยการใช้ไฟฟ้าส าหรับครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้าไมเ่กิน 90 หนว่ยตอ่เดือน 
   (3) มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดนิทางรถโดยสารประจ าทาง  ด าเนินการผา่น ขสมก. โดยรัฐรับภาระ       
คา่ใช้จา่ยการจดัรถโดยสารประจ าทางธรรมดาจ านวน 800 คนัตอ่วนั ใน 73 เส้นทางให้บริการแก่ประชาชนโดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย 
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   (4) มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดนิทางโดยรถไฟชัน้ 3 ด าเนินการผา่น รฟท. โดยรัฐรับภาระ            
คา่ใช้จา่ยการจดัรถไฟชัน้ 3 เชิงสงัคม จ านวน 164 ขบวนตอ่วนั และรถไฟชัน้ 3 ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์จ านวน 
8 ขบวนตอ่วนั ให้บริการแก่ประชาชนโดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย   
 
5.  เร่ือง  สรุปรายงานสภาวะสังคมไตรมาสสาม ปี 2552  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิสรุปรายงาน
ภาวะสงัคมไตรมาสสาม ปี 2552 ดงันี ้ 

 1.  ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2552 
 การจ้างงานเฉล่ียเพิ่มขึน้จากระยะเดียวกนัของปี 2551 ร้อยละ 1.4 จ านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี

วา่งงานลดลงเป็นล าดบัจาก 250,557 คน ในไตรมาส 1/2552 เป็น 181, 266 คนในไตรมาส 2 และ149,108 คนในไตรมาส
นีแ้ละอตัราการวา่งงานอยูใ่นระดบัต ่าท่ีร้อยละ 1.2  ซึง่เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีสะท้อนวา่คณุภาพชีวิตประชาชนมีแนวโน้มดีขึน้ 
ทัง้นี ้มีการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างท่ีส าคญั ได้แก่ (1) ผู้ประกอบอาชีพอิสระมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในภาคการค้า 
และบริการ ซึง่สว่นหนึง่เป็นการปรับตวัภายหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ และรูปแบบการท างานท่ีต้องการความเป็นอิสระและ
ยืดหยุน่ จงึควรมีการเตรียมมาตรการในเร่ืองการคุ้มครองแรงงานและหลกัประกนัทางสงัคมรวมทัง้แหลง่เงินทนุให้กบัผู้
ประกอบอาชีพอิสระ และ (2) แรงงานโดยเฉล่ียมีระดบัการศกึษาดีขึน้ แตก่ารยกระดบัคณุภาพและสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพยงัมีความจ าเป็นเพ่ือให้ตรงกบัความต้องการของตลาดและการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีหรือโครงสร้างการ
ผลิต ซึง่จะชว่ยให้ผลิตภาพแรงงานสงูขึน้ 

 ปัญหาสขุภาพจากโรคตดิตอ่อบุตัใิหมย่งัเป็นประเดน็เฝ้าระวงัท่ีส าคญั โดยเฉพาะการระบาดของไข้หวดั
ใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 ท่ีท าให้มีผู้ ป่วยไข้หวดัใหญ่โดยรวมมากกวา่ 4 หม่ืนคนเพิ่มขึน้จากชว่งเดียวกนัของปีท่ีแล้ว 8.6 เทา่ 
ซึง่ยงัต้องเฝ้าระวงัเป็นพิเศษอยา่งใกล้ชิดในชว่งปลายปี รวมทัง้โรคไข้หวดันก ท่ีมกัจะระบาดในชว่งฤดหูนาว และโรคปอด
อกัเสบ 

 การสบูบหุร่ีและการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีทิศทางลดลง  เป็นผลจากการด าเนินมาตรการควบคมุ
และรณรงค์อยา่งตอ่เน่ือง และการปรับเพิ่มอตัราภาษีสรรพสามิตในเดือนพฤษภาคม 2552 แตพ่บวา่บหุร่ีมวนเองและยาสบู
ไร้ควนัท่ีใช้จกุปากก าลงัเป็นท่ีนิยมมากขึน้ จ าเป็นต้องมีมาตรการการควบคมุการจ าหนา่ยและการบริโภคอยา่งเร่งดว่น 
รวมทัง้พิจารณาปรับอตัราภาษีเพ่ือปิดชอ่งโหว ่  

  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินยงัเป็นปัญหาของสงัคม คดีประทษุร้ายตอ่ทรัพย์เพิ่มขึน้จากไตรมาส
สองร้อยละ 12.7 คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ท่ีเป็นคดีอกุฉกรรจ์มีจ านวนเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ปัญหายาเสพตดิยงัมีสว่น
เก่ียวข้องกบัอาชญากรรมอ่ืน ทัง้ในธุรกิจค้ายาและการก่ออาชญากรรมของผู้ เสพ  และพบเดก็และเยาวชนเข้าไปมีสว่น
เก่ียวข้องกบัยาเสพตดิเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้มีแนวโน้มแพร่ระบาดในกลุม่เดก็อายนุ้อยลง 

  การคุ้มครองผู้บริโภคมีแนวโน้มดีขึน้หลงักฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบบัใหม ่2 ฉบบั มีผลบงัคบัใช้ในปี 
2551 พ.ร.บ. ความรับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากสินค้าไมป่ลอดภยั ท าให้ผู้ประกอบการมีความระมดัระวงัตอ่
การผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพมากขึน้ และ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคชว่ยให้ผู้บริโภคฟ้องร้องได้รวดเร็วและ
สะดวกขึน้ และผลการด าเนินงานของสถาบนัคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในปีนีมี้การร้องเรียนเพิ่มขึน้จากปี 
2551 คอ่นข้างมาก มีการแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขและไกลเ่กล่ียได้ประมาณร้อยละ 41 ของเร่ืองท่ีร้องเรียน ผู้บริโภคจงึ
ต้องมีความระมดัระวงัในการเลือกใช้บริการและเข้าใจเร่ืองสิทธิของตนเอง 

  หนีส้ินภาคครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือนในชว่ง 6 เดือน
แรกของปี 2552 ของส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิมีครัวเรือนร้อยละ 61.8 ท่ีมีหนีส้ิน มลูคา่หนีเ้ฉล่ียตอ่ครัวเรือนท่ี มีหนีอ้ยูท่ี่ 
215,684 บาท เพิ่มขึน้อตัราเฉล่ียร้อยละ 8.5 ตอ่ปี และประเดน็ส าคญัท่ีต้องเฝ้าระวงัคือเร่ืองหนีน้อกระบบ เพราะผู้กู้ มีความ
เส่ียงตอ่ภาระการจา่ยช าระหนีท่ี้สงูและการเอาเปรียบจากเจ้าหนี  ้ โดยเฉพาะเม่ือเศรษฐกิจฟืน้ตวัเตม็ท่ีและภาวะการเงินตงึ
ตวัมากขึน้   ท าให้ประชาชนบางกลุม่ต้องหนัไปพึง่พาเงินดว่นและแหลง่เงินนอกระบบเพิ่มขึน้  
  เร่ืองเด่นประจ าฉบับ  “เงนิด่วน : ที่พึ่งหรือหลุมพรางของคนร้อนเงนิ” 
      สินเช่ือเงินดว่นมีการให้บริการแพร่หลายและเป็นท่ีนิยมมากขึน้ในชว่ง 10 ปีท่ีผา่นมา เงินดว่นในระบบ
ประกอบด้วยการให้สินเช่ือในรูปบตัรเงินสด สินเช่ือเชา่ซือ้หรือเงินผอ่น เงินดว่นนอกระบบมีรูปแบบหลากหลาย แบง่เป็น 
เงินกู้นอกระบบทัว่ไป และเงินกู้ ท่ีอาศยัเคร่ืองมือทางเงินในระบบ เชน่ การอาศยับตัรเครดติรูดซือ้สินค้าและให้เงินสดผา่น
การอนมุตัสิินเช่ือเงินผอ่น เป็นต้น 
                  จากการท่ี สศช. ได้มีการส ารวจหนีผู้้ เป็นหนีเ้งินดว่นจากผู้ประกอบการท่ีมิใชธ่นาคารและเงินดว่นนอก
ระบบ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีหนีส้ินมีสดัสว่นร้อยละ 53.8 แบง่เป็น หนีเ้งินดว่นร้อยละ 33.5 หนีอ่ื้นๆ ร้อยละ 20.3 พอ่ค้า
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แมค้่ามีสดัสว่นเป็นหนีเ้งินดว่นมากท่ีสดุ ทัง้นี ้ร้อยละ 82.2 ของการใช้บริการเงินดว่นเป็นการกู้นอกระบบ โดยกลุม่เกษตรกร
มีสดัสว่นมากท่ีสดุ และผู้ มีรายได้น้อยมีสดัสว่นเป็นหนีเ้งินดว่นนอกระบบสงูกวา่ผู้ มีรายได้สงู สาเหตท่ีุกู้ เพราะได้เงินง่าย
สะดวกรวดเร็ว ร้อยละ 67.4 เคยกู้ เงินจากแหลง่อ่ืนสว่นใหญ่เป็นโรงรับจ าน า และร้อยละ 13.5 มีการขอกู้จากสถาบนัการเงิน
ก่อนกู้ เงินดว่นแตส่ว่นใหญ่ไมผ่า่นการอนมุตั ิวตัถปุระสงค์ของการกู้ ได้แก่ เพ่ือใช้จา่ยในชีวิตประจ าวนั เพ่ือการศกึษา ลงทนุ /
เป็นทนุหมนุเวียนและช าระหนี ้ท่ีนา่เป็นห่วงคือการกู้ เพ่ือผอ่นคา่งวด/ช าระหนี ้และกลุม่นกัเรียนนกัศกึษาท่ีกู้ เพ่ือใช้หนีพ้นนั
และเท่ียวกลางคืน ผู้กู้ เงินดว่นมีหนีเ้ฉล่ีย 35,090 บาทตอ่คน สว่นใหญ่สามารถช าระได้ตามเง่ือนไข  แตมี่ถึงร้อยละ 25.8 ท่ี
ใช้วิธีกู้จากแหลง่อ่ืนมาช าระซึง่เป็นการหมนุหนีท่ี้ก่อหนีเ้ป็นลกูโซไ่มส่ิน้สดุ 
                  เงินดว่นสามารถชว่ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทนัทว่งทีและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ แตก่ารกู้ ยืมได้ง่ายสร้าง
แรงจงูใจให้ใช้จา่ยฟุ่ มเฟือย และมีผลกระทบด้านลบ ได้แก่ คา่ใช้จา่ยสงูขึน้จากภาระดอกเบีย้ท่ีคอ่นข้างสงู ปัญหาจากการตดิตามทวงหนีท้ัง้ใน
ด้านความเครียด และสวสัดภิาพในการด าเนินชีวิตอยา่งปกตสิขุ ครอบครัวแตกแยก รวมทัง้การถกูโกงจากเจ้าหนี ้ผู้ ท่ีแก้ไขปัญหาหนีส้ินไมไ่ด้
บางรายหาทางออกด้วยการก่ออาชญากรรมก่อให้เกิดปัญหาสงัคม  
                            มาตรการภาครัฐท่ีผา่นมามีการด าเนินงานส าคญั คือ ขยายโอกาสการเข้าถึงแหลง่เงินทนุ เชน่ สินเช่ือ
ธนาคารประชาชน กองทนุหมูบ้่านฯลฯ ปรับโครงสร้างหนีภ้าคครัวเรือน จดัท าแผนแมบ่ทการเงินฐานรากเพ่ือสนบัสนนุ
องค์กรการเงินชมุชนให้เข้มแข็ง และให้ค าปรึกษาและชว่ยเหลือลกูหนี ้มาตรการท่ีจะเร่ิมด าเนินการในระยะตอ่ไป คือ (1) 
เพิ่มเงินทนุหมนุเวียนให้กบักองทนุหมูบ้่านแหง่ละ200,000 – 600,000 บาท และขยายเวลาการช าระหนีจ้าก 1 ปีเป็น 2 ปี 
คาดวา่จะท าให้มีผู้ เข้าถึงบริการเพิ่มขึน้ประมาณ 9 แสนราย และ (2) ปรับโครงสร้างหนี ้โดยแปลงหนีน้อกระบบเป็นหนี ้
สถาบนัการเงินของรัฐในวงเงินรายละไมเ่กิน 200,000 บาท รวมทัง้มีแนวคดิจดัระเบียบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ 
              แนวทางในการลดปัญหาหนีเ้งินดว่น ผู้กู้ เงินต้องสร้างคา่นิยมของการไมเ่ป็นหนีโ้ดยก าหนดแผนใช้จา่ย
อยา่งรอบคอบ หารายได้เพิ่มและเพิ่มการออมเพ่ือให้มีหลกัประกนัเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉิน ภาครัฐคว รสนบัสนนุแหลง่เงินให้
ประชาชนเข้าถึงอยา่งทัว่ถึง สนบัสนนุองค์กรการเงินชมุชน และจดัระเบียบเงินกู้นอกระบบ รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์หนว่ยงาน
ท่ีให้ความชว่ยเหลือและให้ความรู้เก่ียวกบัสิทธิและข้อกฎหมายเพ่ือป้องกนัการเอาเปรียบลกูหนี ้อยา่งไรก็ตาม แนวทางการ
แก้ปัญหาหนีส้ินครัวเรือนท่ีมีความยัง่ยืนนัน้ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมุง่เน้นการสร้างฐานรายได้ท่ีมัน่คงของประชาชน การ
สง่เสริมการออม และการปลกูฝังการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีการใช้จา่ยอยา่งพอประมาณตาม
ความจ าเป็นอยา่งสมเหตสุมผล 
   
6.  เร่ือง สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพืน้ท่ีภาคใต้ ครัง้ท่ี 6 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปสถานการณ์อทุกภยัในพืน้ท่ีภาคใต้ ครัง้ท่ี 6  ณ วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2552   ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ   
 ตามท่ีได้เกิดอทุกภยัในพืน้ท่ีภาคใต้ ชว่งวนัท่ี 2-11 พฤศจิกายน 2552 และชว่งวนัท่ี 19-22 พฤศจิกายน 
2552 พืน้ท่ีประสบภยัทัง้สิน้  10 จงัหวดั  ได้แก่ จงัหวดัชมุพร สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พทัลงุ สงขลา สตลู ยะลา 
นราธิวาส และปัตตานี  ซึง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตดิตามสถานการณ์และให้การชว่ยเหลือเฉพาะหน้าอยา่งตอ่เน่ือง 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แ ก่เกษตรกรผู้ประสบภยั เชน่ การบริหารจดัการน า้ในลุม่น า้ตา่งๆ การสนบัสนนุเคร่ืองสบูน า้ 
เสบียงสตัว์ และดแูลสขุภาพสตัว์ ปัจจบุนัสถานการณ์เข้าสูภ่าวะปกตแิล้ว  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอรายงานสรุปสถานการณ์อทุกภยัในพืน้ท่ีภาคใต้และการให้ความชว่ยเหลือ 
ครัง้ท่ี 6 ณ วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2552  ดงันี ้
 ผลกระทบด้านการเกษตร  ช่วงภัยวันท่ี 2-30 พฤศจิกายน 2552  
  ด้านพืช 9 จังหวัด เกษตรกรประสบภยั 133,718 ราย พืน้ท่ีคาดวา่จะเสียหาย 327,085 ไร่ แบง่เป็น ข้าว 
172,119 ไร่ พืชไร่ 34,631 ไร่ และพืชสวน 120,335 ไร่ 
 ด้านปศุสัตว์ 9 จังหวัด เกษตรกรประสบภยั 70,649 ราย สตัว์ได้รับผลกระทบ 1,524,666 ตวั แบง่เป็น 
โค-กระบือ 130,640 ตวั สกุร-แพะ-แกะ 77,553 ตวั และสตัว์ปีก 1,316,473 ตวั แปลงหญ้า 4,714 ไร่  
 ด้านประมง 10 จังหวัด เกษตรกรประสบภยั 11,562 ราย พืน้ท่ีคาดวา่จะเสียหาย แบง่เป็น บอ่ 10,158 บอ่ 
คดิเป็นพืน้ท่ี 14,787 ไร่ กระชงั 7,387 กระชงั คดิเป็นพืน้ท่ี 111,168 ตารางเมตร  
 ด้านชลประทาน 8 จังหวัด จ านวน 347 รายการ คดิเป็นวงเงิน 710.15 ล้านบาท 
 การส ารวจความเสียหาย  ได้สัง่การให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งส ารวจความเสียหาย เพ่ือให้การชว่ยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยเงินทดรองราชการฯ ซึง่บางจงัหวดัได้ชว่ยเหลือด้วยเงินทดรองราชการในอ านาจผู้วา่
ราชการจงัหวดัแล้ว 
 การช่วยเหลือเบือ้งต้น 
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 สนบัสนนุเคร่ืองสบูน า้ 90 เคร่ือง พืชอาหารสตัว์ 461.49 ตนั และดแูลสขุภาพสตัว์ 20,387 ตวั 
  สถานการณ์น า้ 
 
 
 
 1. สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่  
  สภาพน า้ในอา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ทัว่ประเทศ (14 ธนัวาคม 2552) มีปริมาตรน า้ในอา่งฯ ทัง้หมด 
53,795 ล้านลบ.ม. หรือคดิเป็นร้อยละ 77 ของความจอุา่งฯ ทัง้หมด น้อยกวา่ปี 2551 (57,114 ล้าน ลบ.ม.) จ านวน 3,319 
ล้านลบ.ม.คดิเป็นร้อยละ 5 ของความจอุา่งฯ ทัง้หมด ปริมาตรน า้ใช้การได้ 30,268 ล้าน ลบ.ม. คดิเป็นร้อยละ 43 ของความ
จอุา่งฯ ทัง้หมด 
  อา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ท่ีมีปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้ น้อยกวา่ ร้อยละ 30 ของความจอุา่งฯ จ านวน 1 อา่ง 
คือ อา่งเก็บน า้แมก่วง (29%) 
  อา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ท่ีมีปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้ มากกวา่ ร้อยละ 80 ของความจอุา่งฯ จ านวน 16 อา่ง 
คือ อา่งเก็บน า้แมง่ดั(88%) ก่ิวลม(83%) จฬุาภรณ์(90%) ล าปาว(82%) สิรินธร(85%) ป่าสกัชลสิทธ์ิ(86%) กระเสียว(86%) ศรี
นครินทร์(90%) วชิราลงกรณ์(85%) ขนุดา่นฯ(82%) หนองปลาไหล(98%) ประแสร์(94%) แก่งกระจาน(84%) ปราณบรีุ(89%) 
รัชชประภา(88%) และบางลาง(81%) 
  อา่งเก็บน า้เข่ือนภมูิพล จงัหวดัตาก และอา่งเก็บน า้เข่ือนสิริกิติ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ มีปริมาตรน า้รวมกนั 
จ านวน 14,721 ล้านลบ.ม. คดิเป็นร้อยละ 64 ของความจทุัง้สองอา่งฯ น้อยกวา่ปี 2551(18,093 ล้านลบ.ม.) จ านวน 3,372 
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 า้มลูปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้น้อย ยกเว้น อ าเภอเมือง จงัหวดั
อบุลราชธานี ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้ปกติ 
 ภาคกลาง แมน่ า้เจ้าพระยาและแมน่ า้ป่าสกั อยูใ่นเกณฑ์น า้น้อย  
 ภาคใต้ คลองอูต่ะเภา แมน่ า้ปัตตานี แมน่ า้โก-ลก คลองตนัหยงมสั ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกติ  
  ทัง้นี ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอยตุกิารรายงานสถานการณ์อทุกภยัในพืน้ท่ีภาคใต้  
 
7.  เร่ือง   สรุปสถานการณ์ภัยหนาวและการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันท่ี 14 ธันวาคม  2552) 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปสถานการณ์ภยัหนาวและการให้ความชว่ยเหลือ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 14 ธนัวาคม  2552)  
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ได้ตดิตามสถานการณ์ภยัหนาวท่ีเกิดขึน้ โดย  สรุป
สถานการณ์ดงักลา่ว รวมทัง้ผลการปฏิบตังิานชว่ยเหลือประชาชน (ข้อมลู  ณ วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2552) ดงันี ้
                1. สรุปสถานการณ์ภัยหนาวและการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2552)   
      1.1 พืน้ท่ีประสบภยัหนาวท่ีมีอณุหภมูิอยูใ่นเกณฑ์อากาศหนาว (8.0-15.9 องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจดั 
(ต ่ากวา่ 8.0 องศาเซลเซียส) และได้ประกาศเป็นพืน้ท่ีประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉินแล้ว จ านวน 34 จังหวัด สรุปได้ดงันี ้ 
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     1.2  จงัหวดัในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก ได้จดัตัง้ศนูย์อ านวยการเฉพาะ
กิจชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาว ปี 2552 -  2553 ณ ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั เพ่ือเป็นศนูย์
ประสานงานในการให้ความชว่ยเหลือประชาชนท่ีได้รั บความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นท่ีเกิดขึน้  และมี 34 
จังหวัด  รายงานวา่ ได้มอบเคร่ืองกนัหนาวให้แก่ประชาชน ท่ีขาดแคลนใน  459 อ าเภอ  2,163 ต าบล 25,513 หมู่บ้าน  
โดยกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกบัมลูนิธิราชประชานเุคราะห์ในพระบรมราชปูถมัภ์ สภากาชาดไทย กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
สมาคม มลูนิธิ ในการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาว โดยแจกจา่ยเคร่ืองกนัหนาวไปแล้ว รวม 344,828 ชิน้ แยกเป็น ผ้าห่มนวม 
295,650 ผืน เสือ้กันหนาว 29,663 ตัว หมวกไหมพรม 17,675 ใบ และอ่ืน ๆ 1,840 ชิน้  

ตารางจังหวัดที่ประกาศภัยพบัิตฉุิกเฉินและได้แจกจ่ายเคร่ืองกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

ที่ ภาค จังหวัดที่แจกจ่ายเคร่ืองกันหนาว 
จ านวนราษฎรเดือดร้อน     

จากภยัหนาว 
จ านวนเคร่ืองกัน
หนาวที่แจกจ่าย

แล้ว (ชิน้) คน ครัวเรือน 

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

829,068 223,591 
 

239,253 

2 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กาฬสนิธุ์  ชยัภมูิ  บรีุรัมย์  ร้อยเอ็ด  ศรีสะ
เกษ  สกลนคร  สริุนทร์  เลยหนองบวัล าภ ู
อดุรธาน ีอบุลราชธานี นครราชสมีา 
มกุดาหาร นครพนม มหาสารคาม ยโสธร 
หนองคาย ขอนแก่น อ านาจเจริญ    

 
 

2,019,415 

 
 

454,647 

 
 

93,751 

3 กลาง ลพบรีุ สพุรรณบรีุ 120,554 19,955 11,824 
4 ตะวันออก จนัทบรีุ 7,462 1,710 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

รวม 
34 จังหวัด 459 อ าเภอ 2,163 ต าบล 
25,513 หมู่บ้าน 

2,976,499 699,903 344,828 

   2. การให้ความช่วยเหลือ    
    2.1 สิ่งของพระราชทาน 
       1) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยนายกมลูนิธิราชประชานเุคราะห์ฯ 
(นายขวญัแก้ว วชัโรทยั) และนายดสิธร วชัโรทยั พร้อมคณะเดนิทางไปมอบสิ่งของพระร าชทาน ผ้าหม่กนัหนาวและอปุกรณ์
กีฬา แก่นกัเรียนโรงเรียนราชประชานเุคราะห์ พร้อมเย่ียมชมกิจการการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม และมอบผ้าหม่กนั
หนาวพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภยัในพืน้ท่ี จังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย พษิณุโลก แพร่ พะเยา เชียงราย 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน และจังหวัดลพบุรี ในระว่างวันท่ี 6-15 ธันวาคม 2552 ดงันี ้
       -  วนัอาทิตย์ท่ี 6 ธนัวาคม 2552 มอบผ้าหม่กนัหนาวและอปุกรณ์กีฬาแก่นกัเรียนโรงเรียน รปค.14  

ที่ ภาค พืน้ที่ประกาศภยัพิบัต ิ รวม 

1 เหนือ เชียงราย นา่น พะเยา เพชรบรูณ์ แพร่ แมฮ่่องสอน ล าพนู 
ล าปาง ตาก ก าแพงเพชร เชียงใหม ่อุตรดิตถ์ 12 จงัหวดั 

2 ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

นครพนม บรีุรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร สกลนคร  สริุนทร์ 
อดุรธานี ขอนแก่น ศรีสะเกษ หนองคาย เลย หนองบวัล าภ ู
กาฬสนิธุ์ ชยัภมูิ ร้อยเอ็ด อ านาจเจริญ นครราชสีมา 
อุบลราชธานี มุกดาหาร 

 
19 จงัหวดั 

3 กลาง ลพบรีุ สุพรรณบุรี  2 จงัหวดั 
4 ตะวนัออก จนัทบรีุ 1 จงัหวดั 

รวม   34 จังหวัด 
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       - วนัจนัทร์ท่ี 7 ธนัวาคม 2552 มอบผ้าหม่กนัหนาวและอปุกรณ์กีฬาแก่นกัเรียนโรงเรียนสงัวาลย์วิทย์ 1 
อ าเภอโซพ่ิสยั และนกัเรียนโรงเรียน รปค.27 อ าเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย  
       - วนัองัคารท่ี 8 ธนัวาคม 2552 มอบผ้าหม่กนัหนาวพระราชทานแก่ราษฎรท่ีประสบภยัอากาศ
หนาว ท่ีหอประชมุ อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี จ านวน 1,000 ครอบครัว  ท่ีหอประชมุ อ าเภอวงัสะพงุ จ านวน 1,000 
ครอบครัว และท่ีหอประชมุ อ าเภอภเูรือ จังหวัดเลย จ านวน 1,000 ครอบครัว 
       - วนัพธุท่ี 9 ธนัวาคม 2552 มอบผ้าหม่กนัหนาวและอปุกรณ์กีฬาแก่นกัเรียน โรงเรียนกลัยาณิ
วฒันา 1 และนกัเรียนโรงเรียน รปค.23 อ าเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก 
       - วนัพฤหสับดีท่ี 10 ธันวาคม 2552 มอบผ้าหม่กนัหนาวและอปุกรณ์กีฬา แก่นกัเรียนโรงเรียน 
รปค.24 อ าเภอจนุ จังหวัดพะเยา นกัเรียนโรงเรียน รปค.25 อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  และนกัเรียนโรงเรียน ตชด .เบด็ตี ้
ดเูมน อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
       - วนัศกุร์ท่ี 11 ธนัวาคม 2552 มอบผ้าหม่กนัหนาวและอปุกรณ์กีฬาแก่นกัเรียนโรงเรียน รปค .15 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และนกัเรียนโรงเรียน รปค.30 อ าเภอแมอ่าย จังหวัดเชียงใหม่ 
       - วนัเสาร์ท่ี 12 ธนัวาคม 2552 มอบผ้าหม่กนัหนาวและอปุกรณ์กีฬาแก่นกัเรียนโรงเรียน รปค .22 
อ าเภอปาย และนกัเรียนโรงเรียน รปค.34 อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
       -  วนัอาทิตย์ท่ี 13 ธนัวาคม 2552 มอบผ้าหม่กนัหนาวและอปุกรณ์กีฬาแก่นกัเรียนโรงเรียน 
รปค.21 อ าเภอแมล่าน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
       -  วนัจนัทร์ท่ี 14 ธนัวาคม 2552 มอบผ้าหม่กนัหนาวและอปุกรณ์กีฬา แก่นกัเรียนโรงเรียน
สงัวาลย์วิทยา อ าเภอแมส่ะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนกัเรียนโรงเรียน รปค.31 อ าเภอแมแ่จม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
       -  วนัองัคารท่ี 15 ธนัวาคม 2552 มอบผ้าหม่กนัหนาวและอปุกรณ์กีฬาแก่นกัเรียนโรงเรียน 
รปค.26 อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน และนกัเรียนโรงเรียน รปค.33 อ าเภอหนองมว่ง จังหวัดลพบุรี 
          2) ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพทิักษ์ สภากาชาดไทย  โดยสถานีกาชาดท่ี 4 
นครราชสีมา น าสิ่งของบรรเทาทกุข์ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาวในพืน้ท่ีจังหวัดนครราชสีมา โดยมอบผ้าหม่กนัหนาว จ านวน 
250 ผืน และเคร่ืองอปุโภค-บริโภค จ านวน 100 ชุด  
          2.2 การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน 
       1) มูลนิธิร่วมกตัญญู  น าก าลงัเจ้าหน้าท่ี และอาสาสมคัร ออกเดนิทางไปมอบผ้าหม่กนัหนาว
พร้อมถงุยงัชีพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง ศรีเทพ หนองไผ ่หลม่สกั หลม่เก่า และอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน 2,500 
ชุด พร้อมกนันีไ้ด้ น าอปุกรณ์การเรียน อปุกรณ์กีฬา และ ทนุการศกึษา ไปมอบให้กบัโรงเรียนในพืน้ท่ี จ านวน 82 โรงเรียน 
ระหวา่งวนัท่ี 11-13 ธนัวาคม 2552  
       2) หอการค้าไทย- จีน และสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย  น าคณะเดนิทางไปมอบผ้าหม่กนั
หนาวในพืน้ท่ีจงัหวดัอดุรธานี หนองบวัล าภ ูเลย อตุร ดติถ์ แพร่ พะเยา และจงัหวดัเชียงราย ระหวา่งวนัท่ี 14-16 ธนัวาคม 
2552 รวม 8,000 ผืน      
    2.3 การตรวจเย่ียมประชาชนและตดิตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
        เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2552 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกลู) พร้อมด้วย ประธาน
คณะท างานรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย (นายศกัดิส์ยาม ชิดชอบ) ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย (นายช านิ 
บชูาสขุ) ปลดักระทรวงมหาดไทย (นายมานิต วฒันเสน)     รองปลดักระทรวงมหาดไทย (นายขวญัชยั วงศ์นิตกิร) อธิบดีกรมการปกครอง 
(นายวงศ์ศกัดิ ์สวสัดิพ์าณิชย์) อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (นายอนชุา  โมกขะเวส) อธิบดีกรมโยธาธิการและ         
ผงัเมือง (นายอดุม พวัสกลุ) อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน (นายไพรัตน์ สกลพนัธุ์) อธิบดีกรมการพฒันาชมุชน (นายมงคล 
สรุะสจัจะ) อธิบดีกรมท่ีดนิ (นายอนวุฒัน์ เมธีวิบลูวฒุิ) ผู้วา่การการประปาสว่นภมูิภาค (นายวิเศษ ช านาญวงศ์) และคณะ 
เดนิทางไปตรวจเย่ียมและมอบเคร่ืองกนัหนาวชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาวในพืน้ท่ี จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 3,000 ผืน  ดงันี ้
         - เวลา 13.55 น. มอบผ้าหม่กนัหนาวชว่ยเหลือผู้ประสบภยั จ านวน 1,500 ผืน ณ หอประชมุ
โรงเรียนพทุไธสง อ าเภอพทุไธสง 
        - เวลา 16.10 น. มอบผ้าหม่กนัหนาวชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาว จ านวน 1,500 ผืน  
ณ หอประชมุท่ีวา่การอ าเภอสตกึ อ าเภอสตกึ  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
       เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2552 รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย (นายบญุจง วงศ์ไตรรัตน์)   หวัหน้า
ผู้ตรวจราชการกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (นายจ าเริญ ยตุธิรรมสกลุ) พร้อมคณะ เดนิทางไปมอบนโยบายให้แก่หวัหน้า
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สว่นราชการ ผู้น าท้องถ่ิน และมอบผ้าหม่กนัหนาว ณ สวนสาธารณะเทศบาลต าบลโนนสงู อ าเภอโนนสงู จังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 1,500 ผืน 
   3. การคาดหมายลักษณะอากาศระหว่างวันท่ี 14-19 ธันวาคม 2552            
                        3.1 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลกัษณะอากาศวา่ ในชว่งวนัท่ี 14-19 ธนัวาคม 2552 บริเวณความ
กดอากาศสงูก าลงัคอ่นข้างแรงอีกระลอกหนึง่จากประเทศจีนจะแผเ่สริมเข้ามาปกคลมุประเทศไทยตอนบน ลกัษณะเชน่นีจ้ะ
ท าให้บริเวณดงักลา่วจะมีอณุหภมูิลดลง โดยเร่ิมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก่อน สว่นมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดั               
ปกคลมุอา่วไทย และภาคใต้จะมีก าลงัแรงขึน้ตัง้แตว่นัท่ี 15 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป  
                        3.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จดัเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวงัตดิตามสถานการณ์ 
ในพืน้ท่ีอยา่งตอ่เน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้เตรียมเคร่ืองมืออปุกรณ์ไว้ให้พร้อมเพ่ือสามารถชว่ยเหลือผู้ประสบภยัได้ทนั
ตอ่เหตกุารณ์เม่ือเกิดสาธารณภัยขึน้ 
 
8.  เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพืน้ท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก  (กพอ.) ครัง้ท่ี 5/2552 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ  ในฐานะฝ่าย
เลขานกุารคณะกรรมการพฒันาพืน้ท่ีบริเวณชายฝ่ังตะวนัออก   รายงานผลการประชมุและมตคิณะกรรมการพฒันาพืน้ท่ี
บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (กพอ.) ครัง้ท่ี 5/2552  สรุปได้ดงันี ้ 
 

 1.  รายงานผลการตดิตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง  
   1.1  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้รายงานผลการตดิตามเฝ้าระวงั                
คณุภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ สรุปได้ดงันี ้
    (1)  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ  ถึง
เดือนตลุาคม 2552 พบวา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน เฉล่ียประมาณร้อยละ 10-20 ของคา่มาตรฐานท่ีก าหนด ทัง้ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ยกเว้นคา่ฝุ่ นละอองต ่ากวา่ 10 ไมครอน (PM10) ท่ีมีแนวโน้มสงูขึน้อยูท่ี่
ระดบัใกล้หรือสงูกวา่คา่มาตรฐาน เน่ืองจากเป็นชว่งฤดหูนาวและมีลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือพดัผา่น ท าให้เกิดการฟุ้ ง
กระจายตวั 

(2) คุณภาพอากาศจากปล่องโรงงาน ปัจจบุนั กนอ. มีการวางระบบตรวจวดั 34               
โรงงาน (139 ปลอ่ง) โดยเช่ือมโยงข้อมลูการระบายคณุภาพอากาศจากปล่องโรงงานมายงัศนูย์เฝ้าระวงัฯ ของ กนอ. ซึง่เม่ือ
โรงงานปลอ่ยคา่ตา่งๆ ใกล้หรือเกินมาตรฐานท่ีก าหนด จะมีระบบแจ้งเตือนมายงั กนอ. เพ่ือประสานงานควบคมุการ
ด าเนนิงานของโรงงานได้ทนัที โดยผลการตรวจวดัท่ีผา่นมามีแนวโน้มของสญัญาณเตือนลดลง 

(3) คุณภาพน า้ บริเวณคลองชากหมากซึ่งไหลผา่นนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ โดย 
เก็บตวัอยา่งน า้ 7 จดุบนบก และ 3 จดุในทะเล พบวา่คณุภาพน า้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 

1.2 กรมควบคุมมลพษิ ได้รายงานผลการตดิตามตรวจสอบคณุภาพอากาศและคณุภาพน า้  
สรุปได้ดงันี ้

 1.2.1  คุณภาพอากาศ ผลการตดิตามตรวจสอบคณุภาพอากาศโดยทัว่ไป  และเก็บตวัอยา่ง 
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศในพืน้ท่ีจงัหวดัระยองอยา่งตอ่เน่ือง ดงันี ้

 (1)  สารมลพษิทางอากาศพืน้ฐาน จากการตดิตามคณุภาพอากาศในปี 2549- 
กนัยายน 2552 พบวา่สารมลพิษทางอากาศพืน้ฐาน เชน่ ฝุ่ นละออง ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) มีคา่เฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะปริมาณ SO2 และ NO2 ในภาพรวมมีปริมาณลดลงตัง้แตปี่ 2549 โดย
ลดลงร้อยละ 27 และ 18 ตามล าดบั  

(2) สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน  
2549 จนถึงปัจจบุนั พบวา่ในพืน้ท่ีมาบตาพดุมี VOCs อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 6 ชนิด และเกินคา่มาตรฐานในบางสถานี 3 
ชนิด ได้แก่ สารเบนซีน สาร 1,3 Butadiene และสาร 1,2 Dichloroethane อยา่งไรก็ดี สาร VOCs ทัง้ 3 ชนิดดงักลา่วในปี 
2552 มีแนวโน้มลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2550 แตเ่ม่ือเทียบกบัปี 2551 พบวา่ สาร 1,3 Butadiene และสาร 1,2 
Dichloroethane มีแนวโน้มลดลง แตเ่บนซีนมีแนวโน้มสงูขึน้ ซึง่นอกเหนือจากอตุสาหกรรมแล้ว อาจมาจากแหลง่ก าเนิดอ่ืน 
เชน่ การจราจรหนาแนน่ในชว่งเช้าและเย็น 
 1.2.2  คุณภาพน า้ ผลการตรวจวดัคณุภาพน า้ทะเล น า้ในคลองสาธารณะ และ  
น า้ใต้ดนิ ดงันี ้
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     (1)  คุณภาพน า้ทะเลชายฝ่ัง จากการตรวจวดัจ านวน 22 สถานี พบวา่ 
คณุภาพน า้ทะเลในปี 2551 และ 2552 สว่นใหญ่มีแนวโน้มท่ีดีขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2550 โดยมีเพียงแบคทีเรียกลุม่โคลิ
ฟอร์มและแบคทีเรียกลุม่ฟีคอลโคลิฟอร์มท่ีมีคา่เพิ่มขึน้ ซึง่สาเหตหุลกัมาจากการปนเปือ้นของน า้เสียชมุชนท่ีระบายลงสู่
ทะเล 
     (2)  คุณภาพน า้ในคลองสาธารณะ จากการตรวจวดัในพืน้ท่ีต าบลมาบ 
ตาพดุจ านวน 9 สาย โดยมีสถานีตรวจวดัจ านวน 17 สถานี พบวา่คณุภาพน า้ในคลองทกุสายสามารถใช้ประโยชน์ในการ
อตุสาหกรรมและการอปุโภคบริโภคได้โดยผา่นการฆา่เชือ้โรคตามปกต ิอยา่งไรก็ตาม  ยงัมีแนวโน้มของการปนเปือ้น
แบคทีเรียกลุม่โคลิฟอร์มเพิ่มขึน้ 
     (3)  คุณภาพน า้ใต้ดนิ จากผลการศกึษาของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมีจ านวนบอ่
น า้ใต้ดนิท่ีศกึษาจ านวน 242 บอ่ เป็นบอ่น า้ตืน้ 188 บอ่ และบอ่น า้บาดาล 54 บอ่ พบการปนเปือ้นโลหะหนกั 5 ชนิด ได้แก่ 
สารหน ูเหล็ก แมงกานีส สงักะสี และตะกัว่ เกินกวา่มาตรฐานคณุภาพน า้ใต้ดนิ  คดิเป็นร้อยละ 49.4 ของจ านวนบอ่ท่ี
ตรวจวดั ซึง่การปนเปือ้นโลหะหนกัดงักลา่วสว่นใหญ่มาจากสินแร่ในดนิและน า้ ใต้ดนิในพืน้ท่ีท่ีมีอยูแ่ล้ว นอกจากนีย้งัพบ
การปนเปือ้นสารอินทรีย์ระเหยง่ายหลายชนิด เชน่ 1, 2-Dichloroethane เบนซีน และไวนิลคลอไรด์ เกินกวา่มาตรฐาน
คณุภาพน า้ใต้ดนิ คดิเป็นร้อยละ 17.7 ของจ านวนบอ่ท่ีตรวจวดั โดยพบในวงจ ากดัในพืน้ท่ีโรงงานอตุสาหกรรมภายในนิคม
อตุสาหกรรม ซึง่อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขปัญหาดงักลา่ว  

มตคิณะกรรมการ กพอ. รับทราบและมีมต ิดงันี  ้
 

     1)  มอบหมายการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย รายงานสถิตจิ านวนครัง้การตรวจวดัคา่คณุภาพ  
อากาศจากปลอ่งโรงงาน (CEMs) ท่ีเกินมาตรฐาน (Alert) ในแตล่ะเดือนตอ่คณะกรรมการ กพอ. และพิจารณาการจดัท า
ป้ายหน้าโรงงานเพ่ือแสดงสถิตจิ านวนครัง้ท่ีคณุภาพอากาศเกินมาตรฐาน รวมทัง้ควรให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการ
ตรวจสอบ ควบคูก่บัการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัผลการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อมและคา่มาตรฐานท่ีก าหนด  

      2)  มอบหมายกรมควบคมุมลพิษ หารือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและภาคเอกชน จดัท าสรุปแผนงาน  
และมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษเร่งดว่น 3 ประการ คือ (1) การปนเปือ้นของโลหะหนกัและสารอินทรีย์ระเหยง่ายในดนิและ
น า้ใต้ดนิ   (2) การแก้ไขปัญหาการสะสมตวัของตะกอนดนิปากคลองชากหมาก (3) การจดัการ VOCs ในภาพรวมบริเวณ
มาบตาพดุ และน าเสนอตอ่คณะท างานแก้ไขปัญหาเร่งดว่นของมาบตาพดุโดยดว่นตอ่ไป  

 2.  แผนงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีมาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง  
จังหวัดระยอง 

2.1 สถานะปัจจุบันของระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัจจบุนัพืน้ท่ีมาบตาพดุมีสถานี 
ตรวจวดัคณุภาพอากาศท่ีด าเนินการแล้ว 14 แหง่ และจะตดิตัง้เพิ่มเตมิภายในปีงบประมาณ 2553 อีก 10 แหง่ รวมเป็น 24 
แหง่ ซึง่จะเพียงพอส าหรับดแูลคณุภาพอากาศในพืน้ท่ีมาบตาพดุ อยา่งไรก็ตาม สถานีท่ีมีอยูไ่มส่ามารถตรวจวดัสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) ได้ส าหรับป้ายอจัฉริยะรายงานผลคณุภาพอากาศ ปัจจบุนั กนอ. ได้ตดิตัง้แล้ว 2 ป้าย และบริษัท IRPC 
จะตดิตัง้เพิ่มเตมิภายในปี 2553 อีก 2 ป้าย ซึง่ชมุชนต้องการให้ตดิตัง้เพิ่มเตมิ นอกจากนี ้ชมุชนยงัมีข้อจ ากดัในการเข้าถึง
ข้อมลูผา่นระบบ internet จงึมีข้อเรียกร้องให้ภาครัฐจดัระบบรายงานผลคณุภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเข้าถึงชมุชนบนพืน้ฐานการ
รับฟังความเห็นและความต้องการของชมุชนในสว่นของการตรวจวดัคณุภาพน า้แบบอตัโนมตั ิปัจจบุนัมีสถานีตรวจวดั
คณุภาพน า้แบบอตัโนมตั ิ1 แหง่บริเวณปากคลองตากวน ซึง่ไมเ่พียงพอในการเฝ้าระวงัคณุภาพน า้และเตือนภยัการลกัลอบ
ระบายน า้เสียของภาคอตุสาหกรรมได้ทนัทว่งที 

     2.2  แผนงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป  
2.2.1 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย (1) การตดิตัง้ป้าย 

อจัฉริยะแสดงผลคณุภาพสิ่งแวดล้อม (Display Board) (2) การตดิตัง้ชดุตรวจวดัสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) (3) การจดัตัง้
ศนูย์รับข้อมลูและจอแสดงผลในพืน้ท่ีชมุชน/อปท. และ (4) การด าเนินงาน บ ารุงรักษา และ Audit ระบบ 

2.2.2 การพัฒนาและตดิตัง้ระบบตรวจวัดคุณภาพน า้แบบอัตโนมัติ เทศบาลเมือง               
มาบตาพดุได้เสนอโครงการตดิตัง้ระบบตรวจวดัคณุภาพน า้แบบอตัโนมตั ิจ านวน 14 สถานี วงเงินรวม 55.4 ล้านบาท                 
ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ   

2.2.3 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตรวจวัดให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเน่ือง โดย 
ในระยะเร่งด่วน กนอ. ด าเนินการประมวลผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศ ในพืน้ท่ีมาบตาพดุ  และประสานขอความ
ร่วมมือเทศบาลเมืองมาบตาพดุในการประชาสมัพนัธ์ผา่นระบบเสียงตามสาย โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย  ระยะยาว 
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หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องประมวลผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในพืน้ท่ีและประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือสารมวลชนตา่งๆ อยา่ง
ตอ่เน่ือง รวมทัง้เร่งรัดการตดิตัง้ Display Board ให้แล้วเสร็จตามก าหนด 

มตคิณะกรรมการ กพอ.  มอบหมายให้คณะท างานแก้ปัญหาเร่งดว่นของมาบตาพดุ รับไปพิจารณา            
รายละเอียดของแผนงานพฒันาระบบเฝ้าระวงัคณุภาพสิ่งแวดล้อม (การตดิตัง้ป้ายแสดงคณุภาพสิ่งแวดล้อม ชดุตรวจวดั 
VOCs ศนูย์รับข้อมลูและแสดงผลใน อปท. ระบบตรวจวดัคณุภาพน า้อตัโนมตั ิและการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูการตรวจวดั
คณุภาพสิ่งแวดล้อม) โดยจดัล าดบัความส าคญัเร่งดว่นเพ่ือน าไปสูก่ารปฏิบตัไิด้อยา่งรวดเร็ว แล้วน าเสนอคณะกรรมการ 
กพอ. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอ่ไป 
 

9.  เร่ือง แนวทางและแผนปฏิบัตกิารตามมาตรการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานแนวทางและแผนปฏิบตักิารตามมาตรการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุาง
ถนนชว่งเทศกาลปีใหม ่2553   ตามท่ีกระทรวงแรงงาน  โดยกรมพฒันาฝีมือแรงงาน เสนอดงันี ้  
  กระทรวงแรงงาน โดยกรมพฒันาฝีมือแรงงานได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุาง
ถนนชว่งเทศกาล ตามมตคิณะรัฐมนตรี และยทุธศาสตร์ /มาตรการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนมาโดยตลอด  ซึง่มีแนว
ทางการปฏิบตังิานด าเนินการป้องกนัอบุตัเิหต ุ โดยใช้บทบาทภารกิจ  ศกัยภาพ  และงบประมาณกรมพฒันาฝีมือแรงงาน
ในการด าเนินการ 
  กระทรวงแรงงาน โดยกรมพฒันาฝีมือแรงงาน จงึขอรายงานแผนการด าเนินงานตามมาตรการดงักลา่ว 
โดยได้จดัท าโครงการกรมพฒันาฝีมือแรงงานร่วมป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาล “Safety Holiday 7 วนัขบัข่ี
ปลอดภยั เทอดไท้องค์ราชนั” และมอบหมายให้สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค (สพภ.) /ศนูย์พฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดั 
(ศพจ.) ด าเนินการ ดงันี ้  
  1. จดัฝึกอบรมและฝึกอาชีพให้ความรู้ความเข้าใจด้านการขบัข่ีปลอดภยั และการซอ่มบ ารุงรักษา
รถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ 
    1.1  ด้านการขบัข่ีปลอดภยั  ร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ต ารวจจราจร ต ารวจทา งหลวงขนสง่
จงัหวดั  และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ฯลฯ จดัฝึกอบรมให้ประชาชนทัว่ไปได้มีความรู้ความเข้าใจในการขบัข่ีอยา่ง
ปลอดภยัและถกูวิธี  ให้ตระหนกัถึงความสญูเสียท่ีอาจจะเกิดขึน้และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
    1.2  ด้านการซอ่มบ ารุงรักษารถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ จัดฝึกอาชีพยกระดบัฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ มี
หน้าท่ีให้บริการประชาชนผู้ขบัข่ีรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ หรือผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง เชน่ ต ารวจจราจร  ต ารวจทางหลวง  
หนว่ยกู้ภยัตา่ง ๆ ให้ความรู้ด้านชา่งยนต์ สามารถวิเคราะห์และชว่ยแก้ไขปัญหาเคร่ืองยนต์ขดัข้องในเบือ้งต้นได้  
  2. สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค  และศนูย์พฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดั จดัท าโครงการให้บริการตรวจ
สภาพซอ่มบ ารุงรักษารถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ โดยแบง่เป็น 2 ชว่ง ดงันี ้ 
    2.1 ชว่งก่อนเทศกาลให้ตัง้จดุบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ ณ ท่ีตัง้ สพภ ./
ศพจ. ตัง้แตว่นัท่ี 8-28 ธนัวาคม 2552  
    2.2 ชว่งระหวา่งเทศกาล 7 วนั ระหวา่งวนัท่ี 29 ธนัวาคม  - 4 มกราคม 2553 จดัตัง้จดุบริการบน
ถนนสายหลกั จ านวนอยา่งน้อย 12 จดุบริการ โดยสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาครับผิดชอบด าเนินการ ดงันี ้  
      (1) เส้นทางสายภาคกลาง ได้แก่ สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมทุรปราการ และ
สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 2 สพุรรณบรีุ 
      (2) เส้นทางสายตะวนัออก  ได้แก่ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบรีุ 
      (3) เส้นทางสายตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 5  
นครราชสีมา สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค  6 ขอนแก่น และสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 7  อบุลราชธานี  
      (4) เส้นทางสายเหนือ ได้แก่ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์  สถาบนั
พฒันาฝีมือแรงงานภาค  9 พิษณโุลก  และสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 10 ล าปาง 
      (5) เส้นทางสายภาคใต้ / ภาคตะวนัตก  ได้แก่  สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบรีุ  
สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 11 สรุาษฎร์ธานี และสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา  
  กิจกรรมภายในจดุบริการประชาชน  ได้แก่  รับบริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  บริการ
จดุพกัรถ โดย บริการเคร่ืองดื่ม  ผ้าเย็น นวดแผนไทย ฯลฯ  จดัเป็นจดุส าหรับจ าหนา่ยสินค้า /อาหาร จากกลุม่ /ชมุชนท่ี 
สพภ./ศพจ. ให้การสนบัสนนุในการสร้างงาน สร้างอาชีพ  เชน่ สินค้า OTOP จากชมุชนตา่ง ๆ  กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
ประเพณีในชว่งเทศกาลปีใหม ่ ให้มีการจดัพิธีเปิดจดุบริการประชาชน  
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    2.3 กรมพฒันาฝีมือแรงงานร่วมกบัสถานประกอบกิจการ และหนว่ยงานอ่ืน ๆ เชน่ บริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั และสหพนัธ์การขนสง่ทางบกแหง่ประเทศไทย ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจกัรยานยนต์
ชว่งก่อนเทศกาลและระหวา่งเทศกาล   
 3. ด าเนินการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนผู้ เดนิทางทราบโดยทั่วกนัในเร่ืองการตัง้จดุบริการในชว่งก่อน
เทศกาลและระหวา่งเทศกาล พร้อมทัง้กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามโครงการดงักลา่ว  
  ทัง้นี ้ จากการด าเนินการตามโครงการกรมพฒันาฝีมือแรงงานร่วมป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่ง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2552 มีผู้ เข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพและซอ่มบ ารุงรักษารถยนต์ รถจกัรยานยนต์ จ านวน 4,102 
คนั  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 2,299 คน และการบริการอ่ืน ๆ เชน่ บริการน า้ด่ืม ผ้าเย็น นวดแผนไทย ฯลฯ จ านวน 2,756 คน 
 
   
    
 


