
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                                 ข่าว ท่ี  01/09
                                                   วนัท่ี 14 กนัยายน 2553          
                                                                                                                                             
  วนันี ้เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชมุคณะรัฐมนตรี ชัน้ 2 ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล                           
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี   
  จากนัน้ นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษก
ประจ าส านกันายกรัฐมนตรี  และนายมารุต มสัยวาณิช  รองโฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการประชมุ                 
คณะรัฐมนตรี  สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
 
  กฎหมาย 
 1. เร่ือง  ร่างพระราชบญัญตัศิลุกากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... [ว่าด้วยการอนวุตัิการตามความตกลงว่า
   ด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง
   ตอนบน (The GMS Agreement)] และร่างพระราชบญัญตัศิลุกากร (ฉบบัท่ี ..)  
   พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวตัิการให้เป็นไปตามอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
   ทะเล ค.ศ. 1982) รวม 2 ฉบบั 
 2. เร่ือง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยลกูจ้างประจ าของสว่นราชการ พ.ศ. .... 
 3. เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบบัท่ี ..) (การยกเว้นการจดั
   เก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอร่ีท่ีใช้เป็นวตัถดุิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือ
   การสง่ออกนอกราชอาณาจกัร)  

 4.   เร่ือง   ร่างพระราชบญัญตัจิดทะเบียนเคร่ืองจกัร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
 5.  เร่ือง  ร่างพระราชบญัญตัิการตดิตามทวงถามหนีอ้ยา่งเป็นธรรม พ.ศ. .... 

 6.  เร่ือง   ร่างพระราชบญัญตัิแรงงานสมัพนัธ์ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
 7.  เร่ือง   ร่างกฎกระทรวงวา่ด้วยการยกเว้น ผ่อนผนั หรือก าหนดเง่ือนไขในการปฏิบตัติามกฎหมาย 

วา่ด้วยการควบคมุอาคารส าหรับโครงการท่ีรัฐจดัให้มีหรือพฒันาเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยั 
ส าหรับผู้ มีรายได้น้อย พ.ศ. ....  

 8.  เร่ือง  ร่างนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาอนามยัการเจริญพนัธุ์แหง่ชาต ิฉบบัท่ี 1  
(พ.ศ. 2553 – 2557)  

 9.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. 2510  
 10.   เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการส านกัราชเลขาธิการ พ.ศ. .... 

 
เศรษฐกิจ 

 11. เร่ือง   ขอความเห็นชอบการกู้ เงินของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคเพ่ือชดเชยรายได้จากการด าเนินการ
   ตามมาตรการลดคา่ครองชีพของประชาชน ระยะท่ี 3 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2553) 
 12. เร่ือง   ขอความเห็นชอบให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปรับปรุงสภาพการจ้างท่ีเก่ียว
   กบัการเงิน 
 13. เร่ือง การด าเนินการประกนัรายได้เกษตรกรผู้ปลกูข้าว ปี 2553/54 รอบท่ี 1 
 14. เร่ือง  มาตรการภาษีเพ่ือสนบัสนนุกองทนุบริหารเงินกู้ เพ่ือการปรับโครงสร้างหนีส้าธารณะและ 

พฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ  
 15. เร่ือง   การเจรจาแก้ไขปัญหารัสเซียค้างช าระหนีค้า่ข้าวไทย 
 16. เร่ือง  ผลการประชมุคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครัง้ท่ี 10/2553 
  17. เร่ือง  สรุปผลการแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย  
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 18. เร่ือง  การตอ่อายสุญัญากู้ เบกิเงินเกินบญัชีของส านกังานธนานเุคราะห์ 

 19. เร่ือง  แผนพฒันาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  
 20. เร่ือง  แผนพฒันาการประกนัภยั ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2553-2557)  

 
 สังคม 

21.   เร่ือง ผลการประชมุคณะกรรมการรัฐมนตรีพฒันาพืน้ท่ีพิเศษ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  
   ครัง้ท่ี 3/2553 
  22.   เร่ือง   การแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 23. เร่ือง   มาตรการระงับการขอจดัตัง้หน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงาน และขัน้ตอนการขอจดัตัง้
   หนว่ยงานของรัฐ 

  24. เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้องทกุข์จากประชาชน ในไตรมาสท่ี 3 ของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553  

 25.   เร่ือง  การฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดบัชาต ิประจ าปี 2553 
 
  ต่างประเทศ 
  26. เร่ือง  รายงานผลการเจรจาความตกลงจดัตัง้หนว่ยงานค า้ประกนัเครดติและการลงทนุ (Credit  

 Guarantee and Investment Facility : CGIF) ของภมูิภาคอาเซียน+3 
  27.  เร่ือง   เอกสารส าคญัของการประชมุผู้น าอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครัง้ท่ี 2  
  28. เร่ือง  การลงนามพิธีสารอนวุตัิข้อผกูพนัชดุท่ี 8 ภายใต้กรอบความตกลงวา่ด้วยการค้าบริการ
    ของอาเซียน 
  29. เร่ือง  การประชมุรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและการพฒันาของภมูิภาคเอเชียและแปซิฟิก สมยัท่ี 6 
 30.   เร่ือง ผลการเดนิทางเยือนมหานครเซ่ียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนของรัฐมนตรีวา่การ 
   กระทรวงพาณิชย์ (นางพรทิวา นาคาศยั) และคณะ 
  31.    เร่ือง   การรายงานผลการด าเนินการกบัเงินและสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภยั 
    ในสาธารณรัฐเฮต ิ. 
 
  เร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
    32. เร่ือง   การเร่งรัดการให้ความชว่ยเหลือประชาชนผู้ประสบอทุกภยั 
  33. เร่ือง    สรุปสถานการณ์อทุกภยัเน่ืองจากอิทธิพลของพาย ุ“มินดอลเล” และมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้  
     (ระหวา่งวนัท่ี 24 สิงหาคม-13 กนัยายน 2553) 
   34. เร่ือง   สรุปสถานการณ์ภยัพิบตัิด้านการเกษตรปี 2553 ครัง้ท่ี 30  
 35. เร่ือง สถานการณ์ราคาและการผลิตสินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม 2553 และแนวโน้มเดือน 
   กนัยายน 2553  
 
 แต่งตัง้ 
 36.  เร่ือง   แตง่ตัง้ 
  1.    การแตง่ตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหนง่ท่ีปรึกษาส านกังบประมาณ (นกัวิเคราะห์งบ 
   ประมาณทรงคณุวฒุิ) (ส านกันายกรัฐมนตรี)  
 2.   แตง่ตัง้ข้าราชการต าแหนง่ประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวฒุิ (ส านกัเลขาธิการ 
  คณะรัฐมนตรี)  
 3.   การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั (กระทรวงการตา่งประเทศ)  
 4.   การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวุฒิ 
  (กระทรวงสาธารณสขุ) 
 5.   ให้กรรมการผู้ชว่ยรัฐมนตรีคงอยูป่ฏิบตัหิน้าท่ีอีกหนึง่วาระ 
 6.   การแตง่ตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู (กระทรวงวฒันธรรม)  
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 7.   เล่ือนและแตง่ตัง้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามญั ระดบั 10 (กระทรวงมหาดไทย)  
 8.  การแตง่ตัง้ข้าราชการประเภทบริหาร ระดบัสงู (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  9.   แตง่ตัง้ข้าราชการ (กระทรวงอตุสาหกรรม)  
   

******************************** 
 

กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอยา่งเป็นทางการกบัส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครัง้หนึง่ 
ส านกัโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชมุคณะรัฐมนตรี 

ทกุวนัองัคาร หรือวนัท่ีมีการประชมุ ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่ประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร สว่นตา่งจงัหวดั รับฟังได้ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่ประเทศไทยประจ าจงัหวดั 

และตดิตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีส าคญัได้ทางรายการ “เจาะลกึ ครม.” 
ทางสถานีวิทยโุทรทศัน์แหง่ประเทศไทย   ทกุวนัองัคารในเวลา  21.00-22.00 น. 

“หากทา่นใดประสงค์จะขอรับขา่วการประชมุคณะรัฐมนตรีสมคัรได้ทาง www.thaigov.go.th  “ 
 

 

http://www.thaigov.go.th/
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กฎหมาย 

1. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัตศุิลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอ านวย
ความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขงตอนบน (The GMS Agreement)] และร่าง
พระราชบัญญัตศุิลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัตกิารให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982) รวม 2 ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
1. ร่างพระราชบญัญตัศิลุกากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... [วา่ด้วยการอนวุตักิารตามความตกลงวา่ด้วยการ 

อ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขงตอนบน (The GMS Agreement)] ท่ี
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้ว
เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  โดยให้เสนอสภาผู้ แทนราษฎรพิจารณาพร้อมกับร่างพระราชบญัญัติการอ านวย
ความสะดวกในการขนสง่ข้ามพรมแดน พ.ศ. .... ซึง่มีหลกัการอนวุตักิารตามอนสุญัญาฉบบัเดียวกนั 

2. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 6) ท่ีเห็นวา่ ยงัไมค่วรตรวจพิจารณาร่างพระราช 
บญัญัติศลุกากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวตัิการให้เป็นไปตามอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเ ล 
ค.ศ. 1982) ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอในขณะนี  ้  และให้กระทรวงการคลงัรับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะท่ี 6) ไปพิจารณาด าเนินการ และให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดด าเนินการเก่ียวกับการเข้าเป็นภาคีอนุสญัญา     
สหประชาชาต ิวา่ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ตอ่ไป  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

ร่างพระราชบญัญตัศิลุกากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... [วา่ด้วยการอนวุตักิารตามความตกลงวา่ด้วยการ 
อ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขงตอนบน (The GMS Agreement)]                
มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
  1. ก าหนดนิยาม “พืน้ท่ีควบคุมร่วมกัน” หมายความว่า พืน้ท่ีท่ีก าหนดให้เป็นพืน้ท่ีควบคุมร่วมกัน               
ตามกฎหมายวา่ด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนสง่ข้ามพรมแดน (ร่างมาตรา 3 เพิ่มเตมิมาตรา 37 โสฬส)  
  2. ก าหนดให้กรมศุลกากรมีอ านาจในทางศุลกากรทัง้ปวงในพืน้ท่ีควบคุมร่วมกันเช่นเดียวกับใน               
เขตศุลกากร และการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานศุลกากรในพืน้ท่ีควบคุมร่วมกันนอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าเป็นการ
ปฏิบตังิานในราชอาณาจกัร (ร่างมาตรา 3 เพิ่มเตมิมาตรา 37 สตัตรส-มาตรา 37 อฏัฐารส)  
  3. ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศลุกากร             
ท่ีพนกังานศลุกากรตรวจพบในพืน้ท่ีควบคมุร่วมกนัในราชอาณาจกัร (ร่างมาตรา 3 เพิ่มเตมิมาตรา 37 เอกนูวีสต)ิ 
  4. ก าหนดให้การด าเนินการในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรท่ีพนักงาน
ศลุกากรตรวจพบในพืน้ท่ีควบคมุร่วมกันนอกราชอาณาจกัร ให้พนกังานศุลกากรของรัฐบาลไทยร้องขอต่อเจ้าหน้าท่ีของ              
รัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลง ให้ส่งบคุคล สตัว์ พืช ของ ตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคมุพาหนะ และคนประจ าพาหนะ            
ท่ีใช้ขนส่งสิ่งดงักล่าว กลบัมายงัราชอาณาจกัร เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศลุกากรตอ่ไป (ร่างมาตรา 3 เพิ่มเติม
มาตรา 37 วีสต)ิ  
   
2. เร่ือง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมตัิหลกัการร่างระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยลกูจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนบุญัญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
  ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงการคลงัเสนอว่า โดยท่ีปัจจุบนัระบบการบริหารราชการได้เปล่ียนแปลงไป ตามกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน และท่ีส าคญัได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
วา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยปรับเปล่ียนระบบการบริหารงานบคุคลและปรับปรุงระบบคา่ตอบแทนของข้าราชการ
ขึน้ใหมใ่ห้สอดคล้องกบัระบบการบริหารราชการและมีความเหมาะสมยิ่งขึน้ การเปล่ียนแปลงระบบการบริหารราชการและ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดงักลา่ว มีผลกระทบตอ่ระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลของลกูจ้างประจ าในส่วนราชการซึ่งยึดโยง
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกับข้าราชการพลเรือน ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ                
ส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ได้ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานเกิดความไม่เหมาะสมล้าสมยัและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
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ปัจจบุนั จงึสมควรปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบคุคลของลกูจ้างประจ า ระบบวินยั อทุธรณ์และร้องทกุข์ให้ มีความเข้มแข็ง
และเป็นธรรม ตลอดจนสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ของลกูจ้างประจ าเพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบคุคลของลูกจ้างประจ าเป็นไป
อยา่งคลอ่งตวั และสอดคล้องกบัแนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคลของข้าราชการพลเรือน เกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรัฐ
เพิ่มพนูประสิทธิภาพและสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัริาชการ  
  สาระส าคัญของร่างระเบียบ  
  1. ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยลกูจ้างประจ าของสว่นราชการ พ.ศ. 2537 (ร่างข้อ 3)  
  2. ก าหนดคณุสมบตัิของบคุคลซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นลกูจ้างประจ า วนัเวลาท างาน วนัหยดุราชการตาม
ประเพณี วันหยุดราชการประจ าปี การลาหยุดราชการ เคร่ืองแบบของลูกจ้างประจ าและระเบียบการแต่งเคร่ืองแบบ                  
(ร่างข้อ 6-ข้อ 8)  
  3. ก าหนดให้ลกูจ้างประจ ามีสิทธิได้รับบ าเหน็จและสิทธิประโยชน์อ่ืน (ร่างข้อ 9) 
  4. การก าหนดต าแหน่งของลกูจ้างประจ าให้เป็นไปตามท่ีส านกังาน ก.พ.ก าหนด ส าหรับอตัราคา่จ้างและ
การได้รับคา่จ้างให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ร่างข้อ 10)  
  5. ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาก าหนดค่าจ้างขัน้ต ่าขัน้สูงหรือปรับค่าจ้างหรือก าหนดเงิน                     
เพิ่มคา่ครองชีพชัว่คราวตามความจ าเป็นให้เหมาะสมยิ่งขึน้ก็ได้ ทัง้นี ้ให้ค านงึถึงคา่ครองชีพท่ีเปล่ียนแปลงไป ฐานะการคลงั
ของประเทศและปัจจัยอ่ืนท่ีจ าเป็นประกอบการพิจารณา และให้กระทรวงการคลังก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ                       
เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรีดงักล่าว (ร่างข้อ 11) 
  6. ก าหนดให้ลูกจ้างประจ าอาจได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีประจ าอยู่ในต่างประเทศต าแหน่งใน                
บางท้องท่ี หรือต าแหนง่ท่ีมีเหตพุิเศษตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด (ร่างข้อ 12)  
  7. ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา การบรรจุ การแต่งตัง้ การโอน การย้ายและการนบัเวลาราชการ 
(ร่างข้อ 13-ข้อ 28)  
  8. ก าหนดให้ส่วนราชการเป็นผู้ มีหน้าท่ีเสนอแนวทางเพ่ือเยียวยาและแก้ไขในกรณีท่ีศาลปกครองมี             
ค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้เพิกถอนค าสัง่แตง่ตัง้ลูกจ้างประจ า โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ลูกจ้างประจ าได้รั บ
ความเป็นธรรม จากการถกูเพิกถอนค าสัง่แตง่ตัง้ดงักลา่ว (ร่างข้อ 29)  
  9. ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าท่ีด าเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่           
ลกูจ้างประจ าตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด และให้กระทรวงการคลงัสามารถจดัให้มีการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจงูใจแทนสว่นราชการได้ ในกรณีท่ีเห็นสมควรและเพื่อเป็นการประหยดั (ร่างข้อ 30-ข้อ 35)  
  10. ก าหนดเร่ืองการรักษาจรรยาลูกจ้างประจ าและบทลงโทษแก่ลูกจ้างประจ าซึ่งไม่ปฏิบตัิตามจรรยา              
โดยให้ผู้บงัคบับญัชาตกัเตือน น าไปประกอบการพิจารณาเล่ือนคา่จ้างหรือสัง่ให้ลกูจ้างประจ าผู้นัน้ได้รับการพฒันา (ร่างข้อ 
36-ข้อ 37) 
  11. ก าหนดข้อปฏิบัติท่ีลูกจ้างประจ าต้องกระท า ข้อห้ามท่ีลูกจ้างประจ าต้องไม่กระท าและลักษณะ               
การกระท าท่ีเป็นความผิดวินยัอย่างร้ายแรง แยกเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้ง่ายตอ่ความเข้าใจ พร้อมทัง้ก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชา               
มีหน้าท่ีเสริมสร้างและพฒันาให้ลกูจ้างประจ ามีวินยัและป้องกนัมิให้กระท าผิดวินยั (ร่างข้อ 38-ข้อ 46)  
  12. ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการทางวินยั ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นท่ีสงสยัว่าลกูจ้างประจ า
ผู้ใดถกูกลา่วหาวา่กระท าผิดวินยั (ร่างข้อ 47-ข้อ 61)  
  13. ก าหนดให้ลูกจ้างประจ าซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิน้ปีงบประมาณหากทางราชการมีความ             
จ าเป็นท่ีจะให้รับราชการตอ่ไป เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่งท่ีต้องใช้ความสามารถเฉพาะตวัก็ให้กระท าได้ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี (ร่างข้อ 63)  
  14. ก าหนดให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ท.) มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ือง
อทุธรณ์และร้องทกุข์มีอ านาจแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ ตลอดจนก าหนดระเบียบหลกัเกณฑ์ และวิธีการเพ่ือปฏิบตัิการตา่ง ๆ 
รวมทัง้มีสิทธิได้รับเบีย้ประชุมและสิทธิประโยชน์ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี               
(ร่างข้อ 68-ข้อ 71) 
  15. ก าหนดให้ลกูจ้างประจ าท่ีถกูสัง่ลงโทษทางวินยั หรือถกูสัง่ให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จสามารถ
ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.อ.ท.ได้ โดยให้อ านาจแก่ ก.อ.ท.ในการท่ีจะตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าท่ีวินิจฉัยอุทธรณ์                     
(ร่างข้อ 72-ข้อ 79)  
  16. ก าหนดให้ลูกจ้างประจ าท่ีมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนข อง
ผู้บงัคบับญัชาสามารถใช้สิทธิร้องทุกข์ได้ โดยร้องทุกข์ต่อผู้บงัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไปตามล าดบั เว้นแต่การร้องทุกข์ท่ี
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เกิดขึน้จากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีอยู่ในบังคับบัญชา หรือความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึน้ตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือ          รัฐมนตรี ปลดักระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสงักดั หรือนายกรัฐมนตรีให้ร้องทกุข์ตอ่ ก.อ.ท. โดยให้อ านาจ
แก่    ก.อ.ท.ในการท่ี             จะตัง้คณะอนกุรรมการ เพ่ือท าหน้าท่ีวินิจฉยัร้องทกุข์ได้ (ร่างข้อ 80-ข้อ 84)  
 
3. เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่  ..) (การยกเว้นการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตแบตเตอร่ีที่ใช้เป็นวัตถุดบิหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการยกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอร่ีท่ีใช้เป็นวัตถุดิบหรือ       
สว่นประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจกัร  ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ และให้ส่งร่างประกาศ
กระทรวงการคลงั เร่ือง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบบัท่ี ..) (การยกเว้นการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอร่ีท่ีใช้เป็นวตัถดุิบ
หรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจกัร) ให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ          
ร่างอนบุญัญตัท่ีิเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
  ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงการคลงัเสนอวา่ 
  1. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้มีการพิจารณาปัญหาการขอคืนภาษีสรรพสามิตสินค้าแบตเตอร่ี           
พบว่าในปัจจุบนัมีผู้ประกอบการท่ีผลิตสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง เช่น ของ          
เดก็เลน่ เคร่ืองมือแพทย์ ฯลฯ ไมส่ามารถขอคืนภาษีสรรพสามิตแบตเตอร่ีส าหรับสินค้าท่ีมีสว่นประกอบของแบตเตอร่ีได้ เช่น 
แบตเตอร่ีท่ีใสไ่ว้ในรีโมทคอนโทรล ของเดก็เลน่ นาฬิกา เป็นต้น เน่ืองจากตามหลกักฎหมายพระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2527 มาตรา 101 ทวิ ก าหนดให้การยกเว้นภาษีสรรพสามิตหรือผลิตสินค้าส่งออกครอบคลุมเฉพาะสินค้าตาม                
พระราชบญัญตัพิิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เท่านัน้ ซึ่งสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวไม่ได้เป็น             
สินค้าท่ีอยูใ่นพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิตท าให้สินค้าท่ีสง่ออกมีราคาสงูและไมส่ามารถแขง่ขนักบัตา่งประเทศได้  
  2. กระทรวงพาณิชย์ได้ขอให้กระทรวงการคลงัพิจารณายกเลิกภาษีสรรพสามิตแบตเตอร่ีท่ีน าเข้าส าหรับ
ประกอบในสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เพ่ือการส่งออก ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ ประกอบการ                    
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของไทยในภาวะเศรษฐกิจประสบปัญหาทั่วโลก เน่ืองจากผู้ ประกอบการไม่สามารถขอคืน               
ภาษีสรรพสามิตแบตเตอร่ีได้ เพราะขณะน าเข้าได้มีการส าแดงเป็นผลิตภัณฑ์แบตเตอร่ีและเม่ือท าการส่งออก                        
นอกราชอาณาจกัรแบตเตอร่ีจะถกูประกอบรวมไปกบัสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีไมใ่ชส่ินค้าตามพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิตท าให้               
ไมไ่ด้รับการยกเว้นหรือคืนภาษีแบตเตอร่ี  
  3. ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่ีใช้แบตเตอร่ีเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตได้แก่ อุตสาหกรรม
เคร่ืองปรับอากาศ กล้องถ่ายทีวี และวีดีโอ เคร่ืองรับโทรทศัน์สี ไมโครโฟน ชดุเคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองเล่นวีดีโอ, วีซีดี และดีวี
ดี เคร่ืองโกนหนวด ปัตตาเล่ียน นาฬิกา โทรศพัท์มือถือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์, Note Book, Palm ซึ่งมีมลูคา่การส่งออก 4,853 
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 160,149 ล้านบาท และหากมีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอร่ีท่ีใช้เป็น             
วตัถดุบิหรือสว่นประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือการสง่ออกจะท าให้มีมลูคา่การสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 20  
  สาระส าคัญของร่างประกาศ  
  ยกเว้นภาษีสรรพสามิต ส าหรับสินค้าแบตเตอร่ี ดงันี ้ 

 
สินค้า 

อัตราภาษี 
อัตราตามพระราชบัญญัติ
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 

อัตราใหม่ 

แบตเตอร่ีท่ีใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
สิ่ งของ อ่ืน เ พ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักรตาม
หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั
ประกาศก าหนด  

ร้อยละ 30 ยกเว้นภาษี 

 
4.  เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัตจิดทะเบียนเคร่ืองจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบญัญตัจิดทะเบียนเคร่ืองจกัร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  ท่ีส านกังาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สง่คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตอ่ไป  
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  เร่ืองเดมิ  
  1. กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอว่า โดยท่ีพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514  และ
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจกัร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2530 ได้ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานแล้ว  บทบญัญัติบางประการ                          
จึงไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบนั เช่น หนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองจกัรซึ่งมีการออกให้ตัง้แตปี่ 2515 
และยงัคงมีสภาพอยู่แต่เคร่ืองจกัรไม่มีหรือสูญหายไปแล้ว จึงท าให้ข้อเท็จจริงทางทะเบียนและเคร่ืองจกัรไม่ตรงกับความ
เป็นจริงสมควรแก้ไขโดยก าหนดอายุหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของเคร่ืองจักร 
นอกจากนี ้สมควรท่ีจะให้มีบทบญัญตัท่ีิจ าเป็นเพิ่มเติม เช่น การก าหนดให้เอกชนสามารถด าเนินการจดทะเบียนเคร่ืองจกัร
ได้และจดัท ารายงานผลการตรวจสอบแทนการปฏิบตัิหน้าท่ีของพนกังานเจ้าหน้าท่ีได้  การให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดี  ผู้กระท าความผิดตามพระราชบญัญัตินี ้ การปรับปรุงบทก าหนดโทษและการปรับปรุงอตัราคา่ธรรมเนียมให้เหมาะสม      
จงึได้เสนอร่างพระราชบญัญตัจิดทะเบียนเคร่ืองจกัร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ 
  2. คณะรัฐมนตรีมีมติ (19 พฤศจิกายน 2551) อนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญัติจดทะเบียนเคร่ืองจกัร 
(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอตุสาหกรรมเสนอ  และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตอ่ไป   
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. ก าหนดให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบเคร่ืองจกัรท่ีจะจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิแทนพนกังานเจ้าหน้าท่ีได้  โดยมี
มาตรการควบคมุเพ่ือให้การตรวจสอบมีมาตรฐาน (ร่างมาตรา 3)  
  2. ยกเลิกบทบญัญัตเิก่ียวกบัการแจ้งย้ายเคร่ืองจกัรภายในบริเวณสถานท่ีประกอบกิจการอตุสาหกรรม 
(ร่างมาตรา 4)  
  3. แก้ไขเพิ่มเตมิบทก าหนดโทษท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะการเพิ่มบทก าหนดโทษในกรณีท่ีนิตบิคุคลเป็น                     
ผู้กระท าผิด (ร่างมาตรา 5  - ร่างมาตรา 8)  
  4. ก าหนดให้อ านาจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงยกเว้นคา่ธรรมเนียมได้ (ร่างมาตรา 9)  
  5. ปรับปรุงอตัราคา่ธรรมเนียมท้ายพระราชบญัญัตจิดทะเบียนเคร่ืองจกัร พ.ศ. 2514 ซึง่แก้ไขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบญัญตัจิดทะเบียนเคร่ืองจกัร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2530 (ร่างมาตรา 10)  
 
5. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัตกิารตดิตามทวงถามหนีอ้ย่างเป็นธรรม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัิหลกัการร่างพระราชบญัญัติการติดตามทวงถามหนีอ้ย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....  ตามท่ี
กระทรวงการคลงัเสนอ และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสงัเกตของส านกังาน ก.พ. 
กระทรวงยุติธรรม ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโภค และ                  
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้ แทนราษฎร
พิจารณา    ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตอ่ไป  
  ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงการคลงัเสนอวา่ 
  1. ปัจจุบนัมีการติดตามทวงถามหนีท่ี้ไม่เป็นธรรมในหลายลักษณะ เช่น ส่งเอกสารทวงหนีไ้ปท่ีท างาน
เพ่ือให้เกิดความอบัอาย ข่มขู่ ใช้ค าพูดไม่สภุาพหยาบคาย ซึ่งเป็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมตอ่ลกูหนีห้รือ           
ผู้บริโภค รวมทัง้สร้างความร าคาญให้แก่บคุคลท่ีสามท่ีไม่ใช่ลกูหนี ้อนัส่งผลกระทบตอ่สงัคมและสร้างความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนโดยรวมเป็นจ านวนมาก  
  2. ในปี 2550 สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตไิด้เสนอร่างพระราชบญัญัติการติดตามทวงถามหนีอ้ย่างเป็น
ธรรม พ.ศ. .... ตอ่สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิซึง่คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเสร็จแล้ว แตส่ภานิติบญัญัติแห่งชาติได้สิน้สดุลง
ตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
  3. ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกแนวปฏิบตัิในการติดตามทวงถามหนีก้ับลูกหนีแ้ก่สถาบนัการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจบตัรเครดิตท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วน
บุคคลภายใต้ก ากับท่ีมิใช่สถาบันการเงินทุกแห่ง โดยมิได้มีบทลงโทษแก่ผู้ ฝ่าฝืน และไม่ครอบคลุมถึงการก ากับดูแล                 
การประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี ้หรือการรับจ้าง หรือการรับมอบอ านาจจากนิติบุคคลผู้ ให้สินเช่ือดงักล่าว   ดงันัน้             
สมควรก าหนดหลกัเกณฑ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาอนัเกิดจากการตดิตามทวงถามหนีแ้ละสร้างมาตรฐานในการติดตามทวงถามหนี ้
ท่ีเหมาะสม  
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  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
ประเดน็ สาระส าคัญ 

บทนิยาม 
(ร่างมาตรา 3)  

“หนี ”้ หมายความว่า หนีท่ี้เกิดจากสินเช่ือ รวมถึงการค า้
ประกนัสินเช่ือ 
“สินเช่ือ” หมายความว่า การให้กู้ ยืมเงิน การให้บริการบตัร
เครดิต การให้เช่าซือ้ และการให้เช่าแบบลิสซิ่งแก่บุคคล
ธรรมดา และธุรกรรมอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

การติดตามทวงถามหนี ้
(ร่างมาตรา 5-14 

1. ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี ้   
เว้นแต่จะได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจติดตามทวง              
ถามหนี ้
2. ห้ามมิให้ผู้ ติดตามหนีต้ิดต่อบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ บริโภค            
การตดิตอ่กบัผู้บริโภคให้ถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. ผู้ ติดตามหนีอ้าจติดต่อบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ บริโภคเพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูล สถานติดต่อผู้บริโภคได้ โดยถือปฏิบตัิตาม          
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
4. ในการติดตามทวงถามหนี ้ห้ามมิให้ผู้ติดตามหนีก้ระท า
การในลักษณะท่ีเป็นการละเมิด คุกคาม เป็นเท็จ ท าให้
เข้าใจผิดและไมเ่ป็นธรรม 

การก ากบัดแูละการตรวจสอบ 
(ร่างมาตรา 15-27 

1. ให้มีคณะกรรมการก ากับการติดตามทวงถามหนี ้โดยมี
ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีอ านาจหน้าท่ีก ากับ
ดแูลการตดิตามทวงถามหนีข้องผู้ติดตามหนี ้
2. ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังรับผิดชอบในงาน
ธุรการของคณะกรรมการฯ และมีหน้าท่ีรับเร่ืองราวร้องทุกข์
จากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ก ากับการ
ท างานของผู้ติดตามหนี ้ด าเนินคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ
ของผู้บริโภค เป็นต้น 

บทก าหนดโทษ 
(ร่างมาตรา 28-35) 

1. ก าหนดโทษจ าคกุและโทษปรับ 
2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบจ านวน 3 คน มี
อ านาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด  

บทเฉพาะกาล 
(ร่างมาตรา 36)  

ก าหนดให้บุคคลใดท่ีประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนีอ้ยู่
ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ ให้ย่ืนขอจดทะเบียน
ภายใน 90 วนั ในระหวา่งการย่ืนค าขอให้ผู้นัน้ประกอบธุรกิจ
ตอ่ไปจนกวา่คณะกรรมการจะมีค าสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  

 
6. เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัตแิรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนมุตัติามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ทัง้ 2 ข้อ ดงันี ้
  1. รับทราบผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และกรณีพิพาท         
แรงงานในภาคอตุสาหกรรม ร่วมกบักระทรวงอตุสาหกรรมและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  

2.อนมุตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ์ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีส านกังานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตอ่ไป   
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. แก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญัติเก่ียวกับรัฐมนตรีผู้ รักษาการเป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน” เพ่ือให้  
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และให้มีอ านาจออกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบตัิการ
ตามพระราชบญัญตันีิ ้(ร่างมาตรา 3 แก้ไขมาตรา 6) 
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  2. ก าหนดให้ข้อตกลงเก่ียวกบัสภาพการจ้างมีผลใช้บงัคบัตอ่ไป ในกรณีท่ีมิได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องภายใน
ระยะเวลาตามมาตรา 13 (ร่างมาตรา 4 แก้ไขมาตรา 12 วรรคสอง)  
  3. ก าหนดระยะเวลาและหลกัเกณฑ์การแจ้งข้อเรียกร้องเก่ียวกับสภาพการจ้าง โดยให้แจ้งข้อเรียกร้อง            
ภายในหกสิบวนัก่อนวนัท่ีข้อตกลงเก่ียวกบัสภาพการจ้างเดิมจะสิน้สดุลง  และขยายระยะเวลาการเร่ิมเจรจา (ร่างมาตรา 5 
แก้ไขมาตรา 13 และร่างมาตรา 6 แก้ไขมาตรา 16) 
  4. ขยายระยะเวลาการแจ้งข้อพิพาทแรงงานต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและการด าเนินการ           
ไกลเ่กล่ียของพนกังานประนอมข้อพิพาทแรงงาน (ร่างมาตรา 7 แก้ไขมาตรา 21 และมาตรา 22)  
  5. แก้ไขเพิ่มเตมิเง่ือนไขการห้ามนายจ้างปิดงานหรือห้ามลกูจ้างนดัหยดุงาน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไข
เพิ่มเตมิมาตรา 22 (ร่างมาตรา 8 แก้ไขมาตรา 34 (3)) 
  6. ปรับปรุงองค์ประกอบและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ วาระการด ารง
ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และการแต่งตัง้ประธานกรรมการหรือกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่าง ( ร่างมาตรา 9  
แก้ไขมาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 39)  
  7. ก าหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บงัคบับญัชาท่ีมีอ านาจโดยตรงในการจ้าง การให้บ าเหน็จ การลงโทษ หรือ 
การเลิกจ้าง จะเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงานท่ีลูกจ้างอ่ืนได้จดัตัง้หรือเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ (รางมาตรา 11 แก้ไขมาตรา 95 
วรรคสาม)  
  8. ก าหนดให้ลกูจ้างซึง่เป็นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพ่ือร่วมประชมุหรืออบรมตามท่ีราชการ
ก าหนดหรือปฏิบตัหิน้าท่ีกรรมการไตรภาคีตามท่ีกฎหมายก าหนด ตลอดจนเป็นพยานตามหมายเรียกของศาลในคดี          
เก่ียวกบัแรงงาน (ร่างมาตรา 12 แก้ไขมาตรา 102)  
  9. ก าหนดห้ามนายจ้างเลิกจ้างลกูจ้างเพราะเหตท่ีุลกูจ้างก าลงัด าเนินการเพ่ือจดัตัง้สหภาพแรงงานหรือใช้
สิทธิปิดงานเฉพาะลกูจ้างท่ีเก่ียวข้องกบัข้อเรียกร้องเป็นบางคนอนัเป็นการเลือกปฏิบตั ิ(ร่างมาตรา 13 แก้ไขมาตรา 121)  
  10. ก าหนดห้ามนายจ้างเลิกจ้างบคุคลซึ่งเก่ียวข้องกบัข้อเรียกร้องในระหว่างข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการ
จ้างตามมาตรา 12 หรือค าชีข้าดมีผลใช้บงัคบั (ร่างมาตรา 14 แก้ไขมาตรา 123)  
  11. แก้ไขเพิ่มเตมิบทก าหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึน้ (ร่างมาตรา 15 แก้ไขมาตรา 130)  
 
7. เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือก าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารส าหรับโครงการท่ีรัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผนั หรือก าหนดเง่ือนไขในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารส าหรับโครงการท่ีรัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัส าหรับผู้ มีรายได้น้อย 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน แล้ว
ด าเนินการตอ่ไปได้  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  1. เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและขยายโอกาสให้ผู้ มีรายได้น้อยสามารถมีท่ีอยู่
อาศยัท่ีเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและสงัคม  จึงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 โดยก าหนด
มาตรา 7 (8) แหง่พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2550 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงยกเว้น ผ่อนผัน หรือก าหนดเง่ือนไขในการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติ           
ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วนเก่ียวกบัอาคารท่ีกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
องค์การของรัฐ ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐจดัให้มีหรือพฒันาเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศยัส าหรับผู้ มีรายได้น้อย 
ทัง้นี ้ต้องมิใชก่ารยกเว้นหรือผอ่นผนัเง่ือนไขเก่ียวกบัความมัน่คงแข็งแรง และความปลอดภยัของอาคารหรือความปลอดภยั
ของผู้ซึง่อยูอ่าศยัหรือใช้อาคาร 
  2. กรมโยธาธิการและผงัเมืองจึงได้ด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผนั หรือก าหนด
เง่ือนไขในการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารส าหรับโครงการท่ีรัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยั
ส าหรับผู้ มีรายได้น้อย พ.ศ. ....   โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
และมาตรา 7 (8) แห่งพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร         
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2550 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการยกเว้น ผ่อนผันข้อก าหนดตามกฎกระทรวงท่ีออกตาม
กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคารบางเร่ืองท่ีไมเ่ก่ียวข้องโดยตรงกบัความมัน่คงแข็งแรงหรือความปลอดภยัของอาคาร เช่น 
ระยะถอยร่นเนือ้ท่ีของท่ีวา่งภายนอกอาคารหรือระยะห่างจากแนวเขตท่ีดิน เป็นต้น เพ่ือให้อาคารท่ีหน่วยงานของรัฐจดัให้มี
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หรือพัฒนานัน้สอดคล้องกับความต้องการและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นมาตรการท่ีรัฐ
ก าหนดขึน้เพ่ือขจดัอุปสรรคและส่งเสริมให้ผู้ มีรายได้น้อยซึ่งด้อยโอกาสเน่ืองจากฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม สามารถ           
มีสิทธิและเสรีภาพในการมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองเช่นเดียวกบับคุคลอ่ืนทัว่ไปและเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมสวสัดิภาพ
ของประชาชนอีกด้วย  
 
8. เร่ือง ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาต ิฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2553 – 2557)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 
(พ.ศ. 2553 – 2557) โดยประกาศเป็นนโยบายรัฐบาล  และมอบให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทกุภาคส่วนรับไปด าเนินการในส่วน
ท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุเสนอ  
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) รายงานวา่ คณะกรรมการพฒันาอนามยัเจริญการเจริญพนัธุ์แห่งชาติ ในคราว
ประชมุครัง้ท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553 ได้พิจารณาร่างนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาอนามยัการเจริญพนัธุ์
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2553 – 2557) ซึ่งมีความส าคญัต่อการบูรณาการและเช่ือมโยงงานอนามัยการเจริญพนัธุ์ของ             
ทุกภาคส่วน  โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร่างฯ ดังกล่าว  และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบ  โดยมี           
รายละเอียด สรุปได้ดงันี ้ 
  1. งานอนามัยการเจริญพันธุ์   เป็นเร่ืองท่ีมีผลโดยตรงต่อจ านวนและคุณภาพการเกิดของประชากร             
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพประชากรโดยเร่ิมตัง้แต่ก่อนเกิด มีการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ก่อนตัง้ครรภ์ ดูแลครรภ์                 
ขณะคลอดและหลงัคลอดทัง้แม่และทารก  การเกิดท่ีมีคุณภาพต้องเป็นผลมาจากการตัง้ครรภ์ท่ีสตรีมีความพร้อมและ              
ตัง้ใจได้รับการเลีย้งดู และมีวิถีชีวิตท่ีมีอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ  เพ่ือเป็นผู้สร้างประชากรรุ่นใหม่ท่ีมี      
คณุภาพ  ดงัเป้าประสงค์ คือ ให้คนไทยทุกเพศทุกวยัมีอนามยัการเจริญพนัธุ์ ท่ีดี  โดยเฉพาะเร่ืองสุขภาพทางเพศในกลุ่ม
วัยรุ่น ทัง้นี ้บนหลักความสมัครใจ เสมอภาค และทั่วถึง  และเพ่ือเสริมสร้างให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง อบอุ่ น และมี
คณุภาพ  โดยเฉพาะการเกิดทุกรายต้องเป็นท่ีปรารถนา ปลอดภยั และมีคณุภาพ  ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพฒันา
งานอนามยัการเจริญพนัธุ์ 6 ยทุธศาสตร์ ดงัตอ่ไปนี ้ 
    1.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างครอบครัวใหม่และเดก็รุ่นใหม่ให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพ  
   เป้าหมาย  
   ครอบครัวเข้มแข็ง มีบตุรเม่ือพร้อมและตัง้ใจ  ทารกและเดก็ได้รับการเลีย้งดอูย่างมีคณุภาพ  วยัรุ่น
มีความรู้เจตคตท่ีิเหมาะสมเร่ืองการสร้างครอบครัวและเข้าถึงบริการคมุก าเนิด หญิงและชายได้รับการเตรียมพร้อมเพ่ือการ
ตัง้ครรภ์ท่ีมีคณุภาพ  
   วัตถุประสงค์  
   เพ่ือส่งเสริมให้สถาบนัครอบครัวเข้มแข็ง สร้างครอบครัวใหม่ท่ีมีคณุภาพโดยการมีส่วนร่วมของ
สงัคม  และเพ่ือให้การตัง้ครรภ์และการคลอดทุกรายมีความพร้อม ทารกและเด็กได้รับการเลีย้งดูอย่างมีคุณภาพ  โดย
ค านงึถึงด้านกาย จิต สงัคม และสตปัิญญา  
   มาตรการ  
   ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและกลไกภาครัฐทุกระดบัโดยให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัด 
สวัสดิการท่ีเอือ้และเสริมต่อการสร้างครอบครัวใหม่ท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพ  จัดบริการให้ความรู้และค าปรึกษา  ตรวจ
สขุภาพชายหญิงก่อนสมรสและตัง้ครรภ์  บริการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีคมุก าเนิด  การตรวจรักษาผู้ มีบตุรยาก ส่งเสริมให้
พ่อแม่มีโอกาสและเวลาในการเลีย้งดลูกู  ให้ค าปรึกษา ความรู้และความเข้าใจท่ีรอบด้านเพ่ือหาทางเลือกท่ีเหมาะสมก่อน
และหลงัการตดัสินใจยตุกิารตัง้ครรภ์ท่ีเป็นไปตามข้อบงัคบัของแพทยสภา  รวมถึงจดัให้มีศนูย์ดแูลเด็ก (3 เดือน – 3 ปี) เด็ก
ก่อนวยัเรียน (3-5 ปี) ท่ีมีคณุภาพทัง้ในเขตเมืองและชนบท  
   1.2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้คนทุกเพศทุกวัยมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธ์ุ  และ                  
สุขภาพทางเพศที่เหมาะสมและปลอดภัย  
   เป้าหมาย  
   มีระบบการเรียนรู้ การสอนทัง้ในและนอกระบบการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเร่ืองเพศศึกษาและมี
ทกัษะชีวิตท่ีรอบด้าน ตอ่เน่ือง และค านงึถึงบริบทสถานะเพศตา่ง ๆ คนทกุกลุม่ทกุวยัมีเจตคตแิละพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและ
รับผิดชอบตอ่การมีเพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยั  
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   วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้ประชาชนทกุกลุม่วยัได้เรียนรู้ มีเจตคตพิฤตกิรรมอนามยัการเจริญพันธุ์และสขุภาพทางเพศ
ท่ีเหมาะสมและรับผิดชอบ  
    มาตรการ  
   สนบัสนนุให้มีการเรียนรู้เร่ืองเพศศึกษาและทกัษะชีวิตอย่างรอบด้าน  ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการอนามัยการเจริญพันธุ์   และก าหนดมาตรการส่งเสริมการผลิตส่ือและเผยแพร่ส่ือท่ีสอดคล้องกับความ
หลากหลายทางวฒันธรรมหรือสถานการณ์ทางสงัคม  
   1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการอนามัยการเจริญพันธ์ุและสุขภาพทางเพศที่ มี
คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  
   เป้าหมาย  
   โรงพยาบาลทุกระดบัมีการจดับริการด้านอนามยัการเจริญพนัธุ์ส าหรับวยัรุ่นอย่างมีคณุภาพ  มี
โรงเรียนต้นแบบการจดับริการอนามยัการเจริญพนัธุ์ท่ีมีคณุภาพ  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการจดับริการด้านอนามยัการ
เจริญพนัธุ์  
   วัตถุประสงค์  
   เพ่ือสง่เสริมสนบัสนนุให้โรงพยาบาล โรงเรียน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีขีดความสามารถในการ
จัดบริการ  และเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้สามารถจัดบริการท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ  
   มาตรการ  
   สนบัสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดบัมีบริการด้านการเจริญพนัธุ์ ท่ีครบถ้วน เป็นมิตร มี
คณุภาพและเหมาะสม สนบัสนุนให้สถาบนัการศึกษามีการส่งเสริมความรู้ด้านอนามยัการเจริญพันธุ์   พัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรสาธารณสุข การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องทุกระดับให้มีความรู้ เจตคติ และความสามารถในการ
ให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรด้านเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานอนามยัการเจริญพนัธุ์  และสนบัสนุนการ
ด าเนินงานด้านอนามยัการเจริญพนัธุ์เชิงรุก  
   1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานอนามัยการเจริญพันธ์ุและสุขภาพทาง
เพศแบบบูรณาการ  
   เป้าหมาย  
   ให้ทุกจังหวัดจัดตัง้คณะอนุกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ระดับจังหวัด และมีแผนแม ่            
บทการจดัการด้านอนามยัการเจริญพนัธุ์  
    วัตถุประสงค์  
    เพ่ือให้การด าเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ์  และสุขภาพทางเพศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน                   
มีการบรูณาการ และเกิดการผสมผสานการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
   มาตรการ  
   ตัง้คณะอนุกรรมการการพฒันาอนามยัการเจริญพนัธุ์ระดบัจงัหวดั  ท่ีประกอบด้วยทุกภาคส่วน
และจดัท าแผนปฏิบตัิการระดบัจังหวัด  โดยจดัประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ภาคีเครือข่ายร่วมกันส ารวจปัญหาภายใน
จงัหวดัเพ่ือเป็นฐานข้อมลู ภาคีเครือขา่ย ร่วมกนัจดัท าแผนแม่บทการจดัการเร่ืองอนามยัการเจริญพนัธุ์และสขุภาพทางเพศ
ในวยัรุ่นแบบบรูณาการในระดบัจงัหวดั  รวมถึงสร้างความสมัพนัธ์และการมีสว่นร่วมกบัชมุชนและภาคีเครือขา่ย  
   1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบเก่ียวกับงานอนามัยการเจริญพันธ์ุ
และสุขภาพทางเพศ  
   เป้าหมาย  
   ประกาศใช้พระราชบญัญัติคุ้มครองสิทธิอนามยัการเจริญพนัธุ์และผลกัดนัสูก่ารปฏิบตัิอยา่งได้ผล  
   วัตถุประสงค์  
   พฒันากฎหมาย กฎ และระเบียบเพ่ือคุ้มครองสิทธิการเจริญพนัธุ์และสขุภาพทางเพศ  
   มาตรการ  
   เสนอให้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์  ประสานและร่วมมือกับส่วน
ราชการ ภาคีเครือขา่ยท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองเด็ก สตรี ผู้สงูอาย ุผู้พิการ และการป้องกนัความรุนแรงใน
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ครอบครัว ประสานและร่วมกับส านกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติในการแก้ไขระเบียบให้เพิ่มเติมงบประมาณด้านการ
ป้องกนัคุ้มครองสิทธิอนามยัการเจริญพนัธุ์และสขุภาพทางเพศ  และการรณรงค์สร้างความรู้ ความตระหนกัแก่บคุลากรใน
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและประชาชนทกุเพศทกุวยัให้สามารถใช้สิทธิของตนเอง  
   1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี อนามัยการเจริญพันธ์ุ
และสุขภาพทางเพศ   
   เป้าหมาย  
   มีระบบเฝ้าระวงั นวตักรรมและการจดัการองค์ความรู้ด้านอนามยัการเจริญพนัธุ์และสขุภาพทาง
เพศ  
   วัตถุประสงค์  
   มีระบบเฝ้าระวังสถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศระดบัชุมชน จัดท าฐาน         
ข้อมูลสารสนเทศด้านอนามัยการเจริญพนัธุ์และสุขภาพทางเพศระดบัจงัหวัดและส่วนกลาง  และพฒันานวตักรรมและ           
การจดัการองค์ความรู้ด้านอนามยัการเจริญพนัธุ์และสขุภาพทางเพศ   
   มาตรการ  
   พฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ ระบบการเฝ้าระวงัเชิงรุกโดยการสร้างเครือข่ายให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
สนบัสนนุการวิจยัหรือโครงการพฒันาอ่ืน ๆ  เพ่ือพฒันาองค์ความรู้เทคโนโลยีและการบริการให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของประชาชนแต่ละกลุ่มวัยและทุกกลุ่มสังคม  และส่งเสริมกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านอนามัย             
การเจริญพนัธุ์   
 
9. เร่ือง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัตแิร่ พ.ศ. 2510  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญัติแร่ พ.ศ. 2510 
ท่ีคณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้มีมติอนุมตัิหลกัการ และส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวง             
อตุสาหกรรมเสนอ และให้ด าเนินการตอ่ไปได้  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง เป็นการปรับปรุงแบบพิมพ์อาชญาบตัรพิเศษ ใบอนุญาตขุดหาแร่          
รายยอ่ย และใบอนญุาตร่อนแร่ และก าหนดแบบพิมพ์ประทานบตัรท าเหมืองใต้ดนิขึน้ใหม ่  
 
10.  เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักราชเลขาธิการ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักราชเลขาธิการ พ.ศ. ....   ท่ีส านักงาน            
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  ตามท่ีส านกัราชเลขาธิการเสนอ  และส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะไ ด้น า
ร่างกฎกระทรวงในเร่ืองนีเ้สนอนายกรัฐมนตรีลงนาม และประกาศในราชกิจจานเุบกษาตอ่ไป  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ก าหนดให้ส านกัราชเลขาธิการมีภารกิจเก่ียวกบัการถวายงานและสนองงานด้านเลขานกุารในพระองค์
แดพ่ระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานวุงศ์ รวมทัง้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส านกังานดงักล่าว เช่น ปฏิบตัิงานเลขานกุาร
ในพระองค์  พระมหากษัตริย์ทัง้ในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์  และงานเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์   
ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี ประสานราชการระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล รัฐสภา  องคมนตรี               
พระบรมวงศานวุงศ์ และประชาชนให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีได้รับพระราชกระแส  หรือตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด (ร่างข้อ 1)   
  2. ก าหนดให้แบง่ส่วนราชการส านกัราชเลขาธิการประกอบด้วย  15  หน่วยงาน และก าหนดอ านาจหน้าท่ี
ของหนว่ยงานดงักลา่ว (ร่างข้อ 2 และร่างข้อ 5  - ร่างข้อ 19)  
  3. ก าหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและก าหนดอ านาจหน้าท่ีของกลุ่ม               
ดงักลา่ว (ร่างข้อ 3 – ร่างข้อ 4)   
 

เศรษฐกิจ 
11. เร่ือง  ขอความเห็นชอบการกู้เงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือชดเชยรายได้จากการด าเนินการตาม
มาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน ระยะที่ 3 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2553) 
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  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกู้ เงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามค่าไฟฟ้าท่ีเกิดขึน้จริง ภายใน              
กรอบวงเงิน 3,305,833,000 บาท โดยกระทรวงการคลังค า้ประกันเงินกู้ และรัฐบาลเป็นผู้ รับภาระในการช าระคืนเงินต้น 
ดอกเบีย้ และค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการกู้ เงินดงักล่าว เพ่ือชดเชยรายได้ท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินการตามมาตรการ          
ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ระยะท่ี 3 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2553)  ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของส านัก
งบประมาณ   ทัง้นี ้ ให้กระทรวงการคลงัรับความเห็นของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการด้วย   
 
12. เร่ือง  ขอความเหน็ชอบให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปรับปรุงสภาพการจ้างที่เก่ียวกับการเงนิ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงสภาพการจ้างของการนิคมอตุสาหกรรม ท่ีเก่ียวกบัเงินช่วยเหลือในการ
รักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครัง้ท่ี 5/2553 เม่ือวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2553  ท่ีเห็นชอบในหลกัการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปรับปรุงสวสัดิการเก่ียวกับเงิ นช่วยเหลือ
ในการรักษาพยาบาล กรณีท่ีผู้ปฏิบตัิงานหรือบคุคลในครอบครัวได้เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ ป่วยนอก  ณ คลินิก
นอกเวลาในสถานพยาบาลของทางราชการให้เบิกคา่ธรรมเนียมแพทย์ในการตรวจรักษาพิเศษนอกเวลาท าการได้ จากเดิม 
ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง  แต่ไม่เกินครัง้ละ 200 บาท และเม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกิน 3,600 บาทต่อครอบครัวต่อปี เป็น ตาม
จ านวนท่ีจา่ยจริง และเม่ือรวมกนัแล้วต้องไมเ่กิน 3,600 บาทตอ่ครอบครัวตอ่ปี  ตามท่ีกระทรวงอตุสาหกรรมเสนอ 
 
13. เร่ือง การด าเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 รอบท่ี 1 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการด าเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 รอบท่ี 1 ตามมต ิ          
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ครัง้ท่ี 9/2553 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2553 และครัง้ท่ี 10/2553 เม่ือวนัท่ี 17 
สิงหาคม 2553  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดงันี ้
  1. เหน็ชอบก าหนดชนิดข้าวเปลือก ท่ีจะเข้าร่วมโครงการประกนัรายได้เกษตรกรผู้ปลกูข้าว ปี 2553/54 
รอบท่ี 1 จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมจังหวัด ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ข้าวเปลือกเจ้า และ
ข้าวเปลือกเหนียว ส าหรับข้าวเปลือกเจ้าให้ยกเว้นพนัธุ์ข้าวท่ีมีอายุสัน้ต ่ากว่า 100 วนั ซึ่งเม่ือสีแปรสภาพแล้วได้ข้าวสาร           
คณุภาพต ่า จ านวน 18 พนัธุ์ รวมทัง้พนัธุ์ข้าวอ่ืน ๆ ท่ีมีคณุลกัษณะเชน่เดียวกบัข้าวอายสุัน้ 18 พนัธุ์ด้วย  
  2. ราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกร เห็นชอบการก าหนดราคาและปริมาณประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลกูข้าว ปี 2553/54 รอบท่ี 1 ตามท่ีคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเสนอ โดยให้ก าหนด
ราคาและปริมาณเช่นเดียวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ ปลูกข้าว ปี 2552/53 รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 เน่ืองจาก             
สถานการณ์ข้าวโดยทัว่ไปไมแ่ตกตา่งจากปีท่ีผ่านมามากนกั โดยก าหนด ณ ความชืน้ 15% ดงันี ้

ชนิดข้าว ราคาประกันรายได้ (บาท/ตัน) ครัวเรือนละไม่เกิน (ตัน) 
ข้าวเปลือกหอมมะลิ  15,300 14 
ข้าวเปลือกหอมจงัหวดั 14,300 16 
ข้าวเปลือกปทมุธานี 1 11,000 25 
ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 25 
ข้าวเปลือกเหนียว  9,500 16 
   
  3. ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ เห็นชอบการก าหนดผลผลิตเฉล่ียตอ่ไร่โครงการประกนัรายได้เกษตรกรผู้ปลกูข้าว 
ปี 2553/54 รอบท่ี 1 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เป็นรายจงัหวดั แยกเป็นชนิดข้าว และพืน้ท่ีในและนอกเขต           
ชลประทาน เป็นเกณฑ์โดยมีภาพรวม ดงันี ้ 
 

ชนิดข้าว 
รวมทัง้ประเทศ 

รวมในเขตและนอกเขต ในเขต นอกเขต 
469 593 428 

ข้าวเจ้าหอมมะลิ 381 418 378 
ข้าวเจ้าหอมจงัหวดั 502 518 495 
ข้าวเจ้าปทมุธานี 1 735 768 643 
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ข้าวเจ้าอ่ืน ๆ  569 634 519 
ข้าวเหนียว 410 482 397 
 
  4. กรอบระยะเวลาด าเนินการ เห็นชอบกรอบระยะเวลาด าเนินโครงการประกนัรายได้เกษตรกร ผู้ปลูก
ข้าว ปี 2553/54 ของภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมจงัหวดัชมุพรและของภาคใต้ (ยกเว้นจงัหวดัชมุพร)  
   (1) การปลูกข้าว ตัง้แต่วันท่ี 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2553 ภาคใต้ ตัง้แต่วันท่ี 16 มิถุนายน 
2553 – 28 กมุภาพนัธ์ 2554  
   (2) การเก็บเก่ียว ตัง้แต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2553 – 28 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคใต้ ตัง้แต่วันท่ี                 
16 กนัยายน 2553 – 30 มิถนุายน 2554  
   (3) การขึน้ทะเบียนเกษตรกร ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2553 ภาคใต้ ตัง้แต่วนัท่ี 
16 กรกฎาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554 
   (4) การประชุมประชาคม ตัง้แต่วันท่ี 16 มิถุนายน – 15 ธันวาคม 2553 ภาคใต้ ตัง้แต่วันท่ี                
1 สิงหาคม 2553 – 15 เมษายน 2554  
   (5) การออกหนังสือรับรอง ตัง้แต่วันท่ี 16 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2553 ภาคใต้ ตัง้แต่วันท่ี            
1 สิงหาคม 2553 – 30 เมษายน 2554  
   (6) การจดัท าสญัญาประกันรายได้ ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 – 31 มกราคม 2554 ภาคใต้  
ตัง้แตว่นัท่ี 16 สิงหาคม 2553  – 31 พฤษภาคม 2554  
   (7) การใช้สิทธิประกันรายได้ของเกษตรกร ตัง้แต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2553 – 15 มีนาคม 2554            
ภาคใต้ ตัง้แตว่นัท่ี 16 กนัยายน 2553 – 15 กรกฎาคม 2554  
   (8) การประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิง ตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2553 – 15 มีนาคม 2554 ภาคใต้ ตัง้แต่
วนัท่ี 16 กนัยายน 2553 – 15 กรกฎาคม 2554  
 
14. เร่ือง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกองทุนบริหารเงนิกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนีส้าธารณะและพัฒนาตลาด
ตราสารหนีใ้นประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนมุตัติามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ ทัง้ 2 ข้อ ดงันี ้

1. เห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือสนบัสนนุกองทนุบริหารเงินกู้ เพ่ือการปรับโครงสร้างหนีส้าธารณะและพฒันา 
ตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ   

2. อนมุตัหิลกัการ  2.1  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการยกเว้นภาษี   
มลูค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....   2.2  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดกิจการท่ี
ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  2.3 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  รวม 3 ฉบบั ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ  และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วด าเนินการตอ่ไปได้ 
   ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงการคลงัเสนอวา่  
  1. พระราชบญัญตักิารบริหารหนีส้าธารณะ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้มีกองทนุขึน้กองทนุหนึ่งใน
กระทรวงการคลงั  เรียกว่ากองทนุบริหารเงินกู้ เพ่ือการปรับโครงสร้างหนีส้าธารณะและพฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ  
เพ่ือปรับปรุงกลไกการบริหารหนีส้าธารณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
   2. กองทุนฯ เป็นนิติบุคคล  ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
บริหารเงินท่ีได้รับจากการกู้ เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนีส้าธารณะและการกู้ เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ                
โดยการออกตราสารหนีต้ามความจ าเป็นในการสร้างอตัราดอกเบีย้ส าหรับใช้อ้างอิงในตลาดตราสารหนี ้  
   3. กองทนุฯ สามารถด าเนินการลงทนุได้ทัง้ในและตา่งประเทศ  โดยต้องค านึงถึงความมัน่คง  ผลตอบแทน
และความเส่ียงท่ีเหมาะสม  และสามารถท าธุรกรรมเพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้  รวมถึงสามารถ
จ้างผู้บริหารสินทรัพย์เพ่ือบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทนุได้   
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   3.1 กรณีการลงทุนในประเทศ   จะลงทุนในตราสารหนีท่ี้ออกหรือค า้ประกัน   โดยกระทรวง      
การคลงัหรือตราสารหนีอ่ื้นท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสงูสดุจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  หรือท าธุรกรรม
ซือ้โดยมีสญัญาจะขายคืนซึง่ตราสารหนีท่ี้ออกโดยกระทรวงการคลงั  
    3.2 กรณีการลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุฯ จะลงทนุในตราสารหนีท่ี้ออกเป็นเงินตราสกลุหลกัและ
ออกหรือค า้ประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ สถาบนัการเงินของรัฐบาลต่างประเทศ  หรือสถาบนัการเงินระหว่างประเทศ     
ซึง่ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือสงูสดุจากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ  
   4. เพ่ือให้การด าเนินกิจการของกองทนุฯ ปลอดภาระภาษีตา่ง ๆ ซึ่งจะท าให้สามารถด าเนินการบริหารหนี ้
สาธารณะของประเทศโดยไมมี่ต้นทนุภาษีแฝงอยู่  และช่วยให้กองทนุฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐสามารถบริหารสภาพคล่อง
และพฒันาตลาดตราสารหนีข้องประเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  กระทรวงการคลงัพิจารณาแล้ว  เห็นควรยกเว้นภาษีให้แก่
กิจการของกองทนุฯ  
  5. การยกเว้นภาระภาษีส าหรับกองทุนฯ จะท าให้กองทุนฯ สามารถด าเนินการบริหารหนีส้าธารณะของ
ประเทศโดยไมมี่ต้นทนุภาษีแฝงอยู ่ โดยมีผลกระทบตอ่รายได้ภาษีอากรเพียงเล็กน้อย แตจ่ะท าให้กองทนุฯ สามารถบริหาร
สภาพคลอ่งและพฒันาตลาดตราสารหนีข้องประเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  ซึ่งเป็นการสนบัสนนุนโยบายของรัฐบาล
อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์กบัประเทศโดยรวม    
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ก าหนดให้ยกเว้นภาษีมลูคา่เพิ่มส าหรับการประกอบกิจการให้บริการของกองทนุบริหารหนีเ้งินกู้   เพ่ือ
การปรับโครงสร้างหนีส้าธารณะและพฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ (ร่างมาตรา 3)  
   2. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดกิจการที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ก าหนดให้กิจการกองทนุบริหารเงินกู้ เพ่ือการปรับโครงสร้างหนีส้าธารณะ
และพฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศเป็นกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ร่างมาตรา 3)  
  3. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  ก าหนดให้ยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่กองทนุบริหารเงินกู้ เพ่ือการปรับโครงสร้างหนีส้าธารณะและพฒันาตลาดตรา
สารหนีใ้นประเทศ (ร่างมาตรา 3)  
 
15. เร่ือง  การเจรจาแก้ไขปัญหารัสเซียค้างช าระหนีค่้าข้าวไทย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการช าระหนีค้่าข้าวไทย ตามข้อเสนอของรัสเซียตามทางเ ลือกท่ี 2 (Draft 
cash) โดยรับช าระเงินสดเฉพาะเงินต้น จ านวน 36.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ภายใน 30 วัน หลังจากมีการลงนามใน 
Protocal ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  
 
16. เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครัง้ท่ี 10/2553 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบ เห็นชอบและมอบหมายตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาต ิกรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจเสนอ ดงันี ้
  1. รับทราบผลการประชมุคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) ครัง้ท่ี 10/2553 
  2. รับทราบและมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการติดตามราคาสินค้าท่ีสะท้อนต้นทนุท่ีแท้จริง และ
ติดประกาศเผยแพร่ราคาสินค้าท่ีสอดคล้องกบัความเป็นจริงในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ให้ผู้บริโภคทราบ รวมถึงดแูลความเดือดร้อนใน
บางพืน้ท่ีท่ีสินค้ามีราคาสูง เช่น ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หรือบางพืน้ท่ีในภูมิภาค นอกจากนัน้ ในการด าเนินโครงการ
จ าหน่ายสินค้าเพ่ือลดภาระค่าครองชีพ ควรส่งเสริมมาตรการให้ผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถ่ินมีส่วนร่วม ตลอดจน               
ดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึน้ราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมจากนโยบายการปรับเงินเดือนข้าราชการท่ีจะมีผลในเดือน
เมษายน 2554  
  3. รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรุปแบบ 
PPPs ครัง้ท่ี 2/2553 และครัง้ท่ี 3/2553 ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ 
  4. รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของคณะกรรมการศึกษารายละเอียดการร่วมทุน            
ก่อสร้างโครงการพฒันากิจการรถไฟระหว่างประเทศกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบในการพิจารณาร่างกรอบความร่วมมือในการพฒันากิจการรถไฟร่วมกบัสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ด าเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัดตอ่ไป 
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  5. เห็นชอบให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ PPPs ด าเนินการ
ทดสอบความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการรถไฟความเร็วสูงใน 2 สายทางประกอบด้วย                     
(1) สายตะวนัออก (กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-ระยอง) และ (2) สายเหนือ (กรุงเทพฯ-เชียงใหม่) โดยเห็นควรให้คณะกรรมการฯ 
น าความเห็นและข้อสงัเกตของคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ไปประกอบการด าเนินการตอ่ไป  
  6. มอบหมายให้กระทรวงการคลงั รับไปพิจารณาความจ าเป็นในการปรับปรุง พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานฯ พ.ศ. 2535 เพ่ือให้กระบวนการและขัน้ตอนการพิจารณาโครงการท่ีจะให้เอกชนเข้าร่วมลงทนุและการคดัเลือก
เอกชนมีความคลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
  7. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมก ากับและเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการลงทุนด้านโครงสร้าง              
พืน้ฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553-2557 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2553  
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ตอ่ไป  
  8. เห็นชอบการผ่อนผันการเรียกเก็บค่าใช้ไฟฟ้าขัน้ต ่าแก่สถานประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจาก                
เหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 ท่ีไม่สามารถประกอบกิจการในเดือนเมษายน
ถึงพฤษภาคม 2553   และให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน รับไปพิจารณาในรายละเอียด  เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปตามขัน้ตอนกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
  9. มอบหมายให้กระทรวงแรงงานไปพิจารณาปรับปรุงโครงการพัฒนาศกัยภาพแรงงาน เพ่ือช่วยเหลือ           
ลูกจ้างและนายจ้างท่ีได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ โดยใช้รูปแบบลักษณะเดียวกับโครงการเพิ่มศกัยภาพผู้ ว่างงาน               
เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสงัคมในชุมชน (โครงการต้นกล้าอาชีพ) เน่ืองจากรูปแบบการด าเนินการโครงการ              
ต้นกล้าอาชีพได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 
  10. ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการจ านวน 22 ล้านบาท ให้เบิกจ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืน รายการ                
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบการเพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาการว่างงานท่ีส านัก
งบประมาณได้จดัสรรให้กรมพฒันาฝีมือแรงงานท่ีขณะนีย้งัมีวงเงินเหลือจา่ยอยู่ประมาณ 57 ล้านบาท 
  11. รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะท างานพิจารณาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม              
โทรคมนาคมตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับท่ี 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 -2556 และ              
มอบหมายให้คณะท างานฯ ประสานกบัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือหารือประเด็นข้อกฎหมายให้เกิดความชดัเจน 
และหารือกบัคณะกรรมการก ากบักิจการโทรคมนาคม อย่างเป็นทางการ ในประเด็นแนวทางการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การแปลงสัญญาสัมปทาน เพ่ือประกอบการพิจารณาแนวทางการด าเนินการท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายท่ี              
เก่ียวข้องเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจตอ่ไป  
  12. เห็นชอบกรอบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภาพรวม (National Telecom 
Network) โดยมอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รับไปศึกษาในรายละเอียดและพิจารณาแนว
ทางการปรับโครงสร้างธุรกิจของ บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ให้สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาอตุสาหกรรม
โทรคมนาคม เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจพิจารณาตอ่ไป 
  13. เห็นควรให้กระทรวงการคลงัจดัจ้างท่ีปรึกษาด้านกฎหมายและด้านการเงินเพ่ือท าหน้าท่ีในการจดัท า
รายละเอียดและข้อเสนอต่าง ๆ และประเมินผลกระทบต่อภาครัฐ ซึ่งรวมถึง บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรนาคม และ
ประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 
  14. มอบหมายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่งรัด บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท                
โทรคมนาคม ไปก ากบัให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเร่ืองการพิจารณาสญัญา
สมัปทานบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม เพ่ือน าเสนอกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ               
คณะรัฐมนตรีตอ่ไป  
 
 17. เร่ือง สรุปผลการแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย  

  คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอดงันี ้ 
  ตามท่ีรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลกัในการเจรจาประนีประนอมหนีน้อก
ระบบโดยมลูหนีต้ัง้แต ่50,001 – 200,000 บาท  ซึง่มีผู้ลงทะเบียนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย จ านวนลกูหนี ้
ทัง้สิน้ 756,073 ราย  
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  ในการด าเนินการดงักล่าว จงัหวดั และอ าเภอทุกแห่ง ได้จดัตัง้ทีมเจรจาหนีน้อกระบบจ านวน 6,095 ทีม  
ด าเนินการเจรจาหนีน้อกระบบได้แล้วเสร็จ ตัง้แต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2553 ปรากฏว่าสามารถยุติเร่ืองได้ทัง้สิน้ จ านวน 
740,688 ราย (ร้อยละ 97.97) ไม่สามารถยุติเร่ืองได้เน่ืองจากเจ้าหนีลู้กหนีต้กลงกันไม่ได้ จ านวน 15,385 ราย (ร้อยละ 
2.03) ทัง้นี ้ในการเจรจาท่ีสามารถยุติเร่ืองได้นัน้ มีลูกหนีท่ี้ประสงค์ขอสินเช่ือกับธนาคาร จ านวน 514,135 ราย  ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้จงัหวดั และอ าเภอ ช่วยเหลือ สนบัสนุน เร่งรัด และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ธนาคารท่ี
เก่ียวข้องด าเนินการพิจารณาการขอสินเช่ือของลกูหนีท่ี้ประสงค์ขอสินเช่ือกบัธนาคารดงักล่าว  โดยให้ด าเนินการตอ่เน่ืองไป
จนถึง         วนัท่ี 31 สิงหาคม 2553  
  กระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการพิจารณาอนมุตัิสินเช่ือของธนาคารในภาพรวมแล้ว โดยข้อมลู ณ วนัท่ี 
31 สิงหาคม 2553 ผลปรากฏวา่ ธนาคารได้น าข้อมลูลกูหนีน้อกระบบเข้าสู่กระบวนงานการพิจารณาแล้ว จ านวน 393,813 
ราย  หรือคดิเป็นร้อยละ 76.60 ของจ านวนลกูหนีประสงค์ขอสินเช่ือกบัธนาคาร แยกเป็น อนมุตัิสินเช่ือและโอนเงินหนีเ้ข้าสู่
ระบบธนาคารแล้ว จ านวน 223,990 ราย  ธนาคารอนมุตัสิินเช่ือแตล่กูหนีห้าหลกัประกนัไม่ได้ จ านวน 49,348 ราย ธนาคาร
ไม่อนุมตัิสินเช่ือ จ านวน 83,244 ราย  และลูกหนีข้อถอนเร่ืองกับธนาคาร จ านวน 37,231 ราย ทัง้นี ้ยงัคงเหลือลูกหนีท่ี้
ธนาคารยงัไมไ่ด้น าเข้าสูก่ระบวนการพิจารณา อีกจ านวน 120,322 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.40 ของจ านวนลกูหนีป้ระสงค์ขอ
สินเช่ือกบัธนาคาร  
  กระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่าการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
ในขัน้ตอนของการเจรจาประนอมหนีน้อกระบบนัน้  ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และนอกจากนี ้ยงัมีนโยบายให้จงัหวดั
และอ าเภอให้ความชว่ยเหลือสนบัสนนุ เร่งรัด และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ธนาคารท่ีเก่ียวข้องด าเนินการพิจารณาการขอ
สินเช่ือของลกูหนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง   
 
18. เร่ือง การต่ออายุสัญญากู้เบิกเงนิเกินบัญชีของส านักงานธนานุเคราะห์ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติการต่ออายุสัญญากู้ เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสินเพ่ือกิจการส านักงาน                     
ธนานุเคราะห์ วงเงิน 500 ล้านบาท ออกไปอีก 2 ปี นับตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2553 ถึงวัน ท่ี 30 กันยายน 2555 โดย
กระทรวงการคลงัไม่ค า้ประกัน ตามท่ีกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์เสนอ โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงการคลงั ท่ีเห็นว่า ส านกังานธนานเุคราะห์ควรจะได้มีการเจรจาเง่ือนไขการกู้ เบิกเงินเกินบญัชีกับธนาคารออมสิน
ให้ได้รับเง่ือนไขท่ีดีท่ีสดุเพ่ือประโยชน์ตอ่ส านกังานธนานเุคราะห์เอง ไปพิจารณาด าเนินการด้วย  
 
19. เร่ือง แผนพัฒนาสถาบันการเงนิเฉพาะกิจ  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนพฒันาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ ดงันี ้ 
   สาระส าคัญของเร่ือง  
  กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานว่า ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลการด าเนินงานของสถาบันการเงิน             
เฉพาะกิจ 8 แห่ง  ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ซึ่งเป็นกลไกส าคญัของภาครัฐในการด าเนิน
มาตรการกึ่งการคลงัเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาในยามท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  และช่วยสนบัสนุนภาคเศรษฐกิจท่ีส าคญั  เพ่ือการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  จึงได้จดัท าแผนพฒันาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจเพ่ือก าหนดนโยบายและทิศทางการพฒันา
สถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มีความชัดเจนยิ่งขึน้  โดยมีหลักการและสาระส าคัญของร่างแผนพัฒนาสถาบันการเงิน              
เฉพาะกิจสรุปได้ดงันี ้ 
  1. หลักการ  
   เพ่ือให้สถาบนัการเงินเฉพาะกิจมีนโยบายและทิศทางการพฒันาท่ีชดัเจน เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ  และ
เพ่ือเป็นการวางรากฐานและสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  อนัจะน าไปสู่การส่งเสริมบทบาทของ
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ให้สามารถท าหน้าท่ีเป็นกลไกส าคญัของรัฐในการฟืน้ฟูและช่วยเหลือกลุ่มประชาชนและธุรกิจ 
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเติมเต็มช่องว่าง การให้บริการทางการเงินทัง้ในภาวะปกติและในภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ  รวมทัง้มีเกณฑ์การก ากบัดแูละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีเหมาะสม   
  2. สาระส าคัญ  
  แผนพฒันาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจประกอบด้วย 3 ยทุธศาสตร์ ดงันี ้ 
   2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาบทบาทของสถาบันการเงนิเฉพาะกิจเพื่อเติมเต็มช่องว่าง
ในระบบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จะเน้นการพฒันาบทบาทและบูรณาการการด าเนินงานของสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจในการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนอย่างทัว่ถึง  เพ่ือลดปัญหานีน้อกระบบและเติมเต็มช่องว่างของความ
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ต้องการทางการเงินในภาคต่าง ๆ เช่น ภาคการเกษตร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประชาชนรายย่อย  และ
ระบบการเงินฐานราก (Microfinance) นอกจากนีย้งัเน้นเร่ืองของการลดการทบัซ้อนในการด าเนินงานระหว่างสถาบนั          
การเงินเฉพาะกิจด้วยกันเอง  และระหว่างสถาบนัการเงินเฉพาะกิจกับธนาคารพาณิชย์  และส่งเสริมให้สถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจมีการเกือ้กูลซึ่งกันและกัน  เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายรัฐของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจมีประสิทธิภาพ             
มากยิ่งขึน้  
   2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการก ากับดูแลและการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ จะ
เน้นการพัฒนาการก ากับดูแลและการประเมินผลสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีมีประสิทธิภาพ  ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ             
การก ากบัดแูล  การพฒันาระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล  รวมทัง้การพัฒนาศกัยภาพของหน่วยงานก ากับดแูล
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  
    2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  จะเน้นการพฒันา
ศกัยภาพของสถาบันเฉพาะกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการบริหารความเส่ียง           
ด้านบุคลากร ด้านกฎหมาย ด้านการประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย  และด้านการพัฒนาศักยภาพของ                       
กลุม่เป้าหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั  เพ่ือให้สถาบนัการเงินเฉพาะกิจสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   3. แผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจนอกจากจะได้ก าหนดมาตรการและแผนงานย่อยในแต่ละ                
ยทุธศาสตร์  รวมถึงระยะเวลาและหนว่ยงานรับผิดชอบไว้อยา่งชดัเจนแล้ว ยงัได้ก าหนดให้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการก ากบั
ดแูลสถาบนัการเงินเฉพาะกิจขึน้  โดยคณะกรรมการชดุนีจ้ะมีหน้าท่ีในลกัษณะเช่นเดียวกบัคณะกรรมการนโยบายสถาบนั
การเงินของธนาคารแหง่ประเทศไทย   
 
20.  เร่ือง แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553-2557)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนพฒันาการประกันภัย ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2553-2557)   ตามท่ีกระทรวงการคลงั
เสนอ 

สาระส าคัญของเร่ือง 
  สํานกังานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐ        
ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ร่วมกบัภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ เช่ียวชาญด้านการประกนัภยัจาก
สถาบนัการศกึษา  ได้ร่วมกนัจดัทําแผนพฒันาการประกนัภยั ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2553 - 2557) ขึน้  โดยมีสาระสําคญั ดงันี ้ 

แผนพัฒนาการประกันภัย เป็นแผนระดบัชาติด้านการประกนัภยั ซึ่งเป็นความพยายามของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยของประเทศไทย ท่ีมีกรอบทิศทางและมาตรการท่ีชัดเจน            
ทัง้นโยบายในการกํากบัดแูลและสง่เสริมพฒันาธุรกิจประกนัภัย และทิศทางการดําเนินงานของภาคธุรกิจประกนัภยั   

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2553 - 2557) มีวตัถุประสงค์เพ่ือกําหนดทิศทางการพฒันา
ธุรกิจประกันภัยร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องด้านการประกันภัย โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ
ประกันภัยไทย พัฒนาให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล   สํานักงาน คปภ. เล็งเห็นถึงความจําเป็นในการปรับปรุง
แผนพฒันาการประกนัภยัเพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ือง    สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม และความท้าทายใหม ่ๆ     
จงึได้เสนอตอ่คณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) ให้มีการแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการจดัทํา
แผนพฒันาการประกันภัย ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2553 - 2557) ขึน้ เพ่ือทําหน้าท่ีผลกัดนัให้แผนพฒันาฯ เกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรม
อย่างแท้จริงโดยเป้าหมายของแผนพฒันาฯ ฉบบันี ้ ต้องการพฒันาระบบประกันภัยของไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับ
หนึ่ง และพร้อมรับการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย  โดยได้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้ มีส่วนได้              
เสียทุกภาคส่วน  ทัง้บริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย ตวัแทน/นายหน้าประกันภัย สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานท่ี              
เก่ียวข้องอ่ืนๆ  

แผนพัฒนาการประกันภัยฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2553 - 2557)  ได้กําหนดมาตรการสําคัญท่ีจะมีผลกว้างไกล                           
ตอ่การต่อการพฒันาเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญัต่ออุตสาหกรรมประกันภยัไทย ประกอบด้วย 4 มาตรการหลกั และ 18 
มาตรการสําคญั คือ 
 มาตรการท่ี 1 : การเสริมสร้างความเช่ือม่ัน ตระหนักถงึความส าคัญของการประกันภัย  และการ 
เข้าถงึระบบประกันภัยของประชาชน  
  1.1 การเสริมสร้างความรู้ด้านประกนัภยัให้กบัประชาชน 

   1.2 การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความเส่ียงของประชาชนท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ สงัคม กฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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                          1.3 การพฒันาชอ่งทางการจําหนา่ยและการให้บริการแบบครบวงจร 
    1.4 การกําหนดข้อพงึปฏิบตัใินการเสนอขายผลิตภณัฑ์ประกนัภยั 

  1.5 การเสริมสร้างให้ระบบประกันภัยมีบทบาทในการรับผิดชอบต่อสงัคมไทย  (Corporate Social 
Responsibility : CSR) 
   มาตรการท่ี 2 : การเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบประกันภัย 
               2.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งตอ่ระบบประกนัภยั 

   2.2 การสง่เสริมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทประกนัภยั 
   มาตรการที่  3 : การเพิ่มมาตรฐานการให้บริการและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการ     
ประกันภัย 

  3.1 การปฏิรูปกฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 
  3.2 การกําหนดมาตรฐานกรอบแนวทางปฏิบตัใินการให้บริการด้านการประกนัภยั 
  3.3 การพฒันาคณุภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกนัภยั 
  3.4 โครงการจดัตัง้กองทนุมหนัตภยั 

   มาตรการท่ี 4 : การส่งเสริมโครงสร้างพืน้ฐานด้านการประกันภัย 
   นอกจากนัน้ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม และประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาการประกันภัย                  
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2553 - 2557) ได้กําหนดเป้าหมาย ดงันี ้

  1.  สดัสว่นเบีย้ประกนัภยัตอ่ GDP เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 6.00   
  2. เพิ่มจํานวนเบีย้ประกนัภยัตอ่จํานวนประชากรเป็น 7,500 บาท ในปี 2557  

      2.1 ประกนัชีวิต  4,200 บาท 
      2.2 ประกนัวินาศภยั 3,300 บาท 

  3. เพิ่มจํานวนกรมธรรม์ประกนัชีวิตตอ่จํานวนประชากร เป็นร้อยละ 40 ในปี 2557 
  4. เพิ่มจํานวนกรมธรรม์ประกนัภยัแบบไมโครอินชวัรันส์ ขึน้ร้อยละ 20 จากปี 2553 

5. บริษัทประกันภัยทุกบริษัทมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีต้องดํารงไว้ตามกฎหมายไม่ต่ํากว่า   
ร้อยละ 120  

  6. ลดระยะเวลาในการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกนัภยั ร้อยละ 25 
7. จํานวนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภยั และอตัราเบีย้ประกันภัยท่ีได้รับความเห็นชอบแบบอตัโนมตั ิ

(File & Use)เพิ่มขึน้ร้อยละ 30 ในปี 2557 
8. บริษัทมีระบบงานท่ีเป็นมาตรฐานในการให้บริการประชาชนครบวงจรตามมาตรฐาน  Insurance Core 

Principles : ICP 
9. จัดทําโครงสร้างและรูปแบบการบริหารงานขององค์กรพิจารณาตัดสินข้อพิพาทด้านประกันภัย 

(Insurance Dispute Resolution Organization : IDRO)  
  10. ธุรกิจประกนัภยัมีความพร้อมด้านบคุลากร โดย  

         10.1 นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
           - ร้อยละ 70 ของบริษัทประกนัชีวิต ต้องมีนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเป็นสมาชิกระดบัเฟลโล  
           - ร้อยละ 70  ของบริษัทประกันวินาศภัย ต้องมีนกัคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วน
ตามกฎหมายกําหนด  
    10.2 คนกลางประกนัภยั  
            - ร้อยละ 20 ของคนกลางประกันภัยท่ีมีคณุสมบตัิตามกําหนด สามารถพฒันาเป็นท่ีปรึกษาด้าน
การประกนัภยั (Insurance Advisor)  

  11. มีฐานข้อมลูกลางของธุรกิจประกนัภยัครบวงจร ( I – Site )  
  12. จดัทําร่างกฎหมายแมบ่ทวา่ด้วยการประกนัภยัฉบบัใหม ่แล้วเสร็จ 

สังคม 
21.  เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพืน้ท่ีพเิศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครัง้ท่ี 3/2553 

 คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพืน้ท่ีพิเศษ 5 จังหวัดชายแดน          
ภาคใต้ (รชต.)  ครัง้ท่ี 3/2553 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 9 กันยายน 2553  ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาต ิกรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการรัฐมนตรีพฒันาพืน้ท่ีพิเศษ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เสนอ  ดงันี ้ 
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  1.  รับทราบผลการประชมุคณะกรรมการ รชต. ครัง้ท่ี 3/2553 เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2553 
  2.  มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีผลการ           
เบิกจ่ายอยู่ในเกณฑ์ต ่า เร่งรัดการด าเนินโครงการ และรายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) น าเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ประธาน
อนกุรรมการขบัเคล่ือนแผนพฒันาพืน้ท่ีพิเศษ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (อชต.) เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีทราบทกุเดือน 
  3.  อนมุตัิโครงการพฒันาอาชีพตามผลประชาคม 696 หมู่บ้าน เพิ่มเติม จ านวน 7 โครงการ วงเงิน 41.99 
ล้านบาท โดยใช้เงินเหลือจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากโครงการตามแผนการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษ 5 จงัหวัด          
ชายแดนภาคใต้ ในปี 2553 ภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
  4.  อนมุตัโิครงการสง่เสริมและพฒันาอาชีพการเลีย้งสตัว์ในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนปฏิบตัิการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 ในพืน้ท่ี 26 หมู่บ้านของจงัหวดัสตลู  รวม 4 โครงการย่อย  วงเงิน 17.00 ล้านบาท โดยใช้เงินเหลือจ่ายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากโครงการตามแผนพัฒนาพืน้ท่ีพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2553  ภายใต้
แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
  5.  อนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามผลการประชาคมหมู่บ้านปี 2554 ของกระทรวงเกษตรและ   
สหกรณ์ ท่ียงัไม่ได้รับการจดัสรร วงเงินรวม  1,880.00 ล้านบาท โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปท าความ         
ตกลงกับส านักงบประมาณ เพ่ือปรับลดความซ า้ซ้อน ปรับต้นทุนค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านัก
งบประมาณ และยืนยนัเป้าหมายตามผลการประชาคมหมู่บ้าน และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น าเสนอคณะกรรมการ
กลัน่กรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร่งดว่น ทัง้นี ้ให้ขยาย
ระยะเวลาการด าเนินการตามผลการประชาคมหมู่บ้านปี 2554 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกไปจนถึงปี 2555  ส่วน
วงเงินท่ีเหลือจากการปรับลดให้น าไปใช้ในโครงการตามข้อ 6 ข้อ 9 และข้อ 11  
  6.  อนุมัติโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
วงเงิน 950.00 ล้านบาท โดยมอบหมายส านกังบประมาณพิจารณาแหลง่งบประมาณสนบัสนนุการด าเนินโครงการตอ่ไป 
  7.  อนุมัติการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนในพืน้ท่ี 5 จังหวัดชายแดน         
ภาคใต้ของจงัหวดัสตลู ตามท่ีกรมทรัพยากรน า้บาดาลเสนอ จ านวน 5 แหง่ ดงันี ้ 

7.1 รายการส ารวจและพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพ่ือสนบัสนนุระบบน า้ด่ืมสะอาดให้กบัโรงเรียน  
จ านวน 1 แห่ง โดยเปล่ียนพืน้ท่ีจากโรงเรียนบ้านราไว ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า เป็นโรงเรียนบ้านทุ่ง ต าบลฉลุง                 
อ าเภอเมือง เน่ืองจากพืน้ท่ีเดมิมีปัญหาน า้บาดาลเค็ม ส าหรับโรงเรียนบ้านราไว ให้กรมทรัพยากรน า้บาดาล เร่งแก้ไขปัญหาน า้
บาดาลเคม็ เพ่ือให้มีระบบน า้ประปาและน า้ด่ืมสะอาดอยา่งเพียงพอตอ่ไป 

7.2 รายการจดัหาน า้สะอาดให้กบัหมู่บ้านภยัแล้งจ านวน 4 แหง่ โดยเปล่ียนพืน้ท่ีเป็น                              
(1) บ้านควนไสน ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน  (2)  บ้านโตน ต าบลทุ่งนุ้ ย อ าเภอควนกาหลง  (3) บ้านน า้หรา ต าบล               
ทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง (4) บ้านวงัแรด ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง เน่ืองจากพืน้ท่ีเดิมได้รับการพฒันาระบบน า้ด่ืม
สะอาดไว้อยา่งเพียงพอแล้ว 
  8.  อนมุตักิารเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างและการปรับแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการศนูย์ครูใต้จงัหวดัยะลา 
ภายในวงเงิน 160.08 ล้านบาท ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) เสนอ  
  9.  อนมุตักิารเปล่ียนแปลงรายละเอียดแผนงานและงบประมาณโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพฒันา
คณุภาพชีวิตของข้าราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยปรับลดระยะเวลาด าเนินการจาก 6 เดือน (เมษายน – กนัยายน 
2553 ) เหลือ 4 เดือน (กันยายน – ธันวาคม 2553) ท าให้วงเงินลดลงเหลือ 85.76 ล้านบาท โดยให้ใช้เงินส ารองจ่ายตาม
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ข้อ 16 (8,500 
ล้านบาท) 
  10.  มอบหมายให้องค์การสะพานปลาจดัท ารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุง     
สุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงสตูลเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาตามขัน้ตอนก่อนเสนอขออนุมัต ิ      
โครงการตอ่ไป 
  11.  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการประชาสมัพันธ์การด าเนินงานแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ีจังหวัด    
ชายแดนภาคใต้ (อปต.) ปรับปรุงแผนประชาสมัพนัธ์ฯให้มีเป้าหมายท่ีชดัเจน โดยมีสาระส าคญั 3 ส่วน ประกอบด้วย (1)  
การใช้กิจกรรมท่ีเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานเป็นส่ือประชาสมัพนัธ์ เช่น การแข่งขนักีฬา การจดังานประเพณีวฒันธรรม  
เป็นต้น  (2)  การประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนในพืน้ท่ี โดยใช้ส่ือและภาษาท่ีเข้าถึงประชาชน เช่น วิทยทุ้องถ่ิน ภาษาท้องถ่ิน 
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เป็นต้น (3) การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนนอกพืน้ท่ีรับรู้และเข้าใจข้อเท็จจริงของสถานการณ์และการแก้ปัญหาอย่าง     
สมดลุ  

  12.  มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษาในเร่ือง (1) การปนูบ าเหน็จเล่ือนขัน้ การรับเงินพิเศษสู้รบ (พ.ส.ร.) และการปรับวิทยฐานะเป็นกรณีพิเศษ เสนอ
นายกรัฐมนตรีในวนัจนัทร์ท่ี 13 กนัยายน 2553  (2) การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือน าเสนอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้ทดัเทียมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ เสนอนายกรัฐมนตรีในวนัจนัทร์ท่ี 13 กันยายน 2553 ส าหรับ 
(3) การจดัระบบการรักษาความปลอดภัย มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทัง้หน่วยรักษาความปลอดภัย 
ด าเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด 
 
22.  เร่ือง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบหลักการข้อเสนอของสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนว
ทางการแก้ไขปัญหา ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ  ทัง้นี ้ ท่ีประชมุคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่ วยงานท่ีเก่ียวข้องไป
พิจารณาในรายละเอียดอีกครัง้หนึง่  
  ค าขอของสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ใน 3 ประเดน็ คือ 
  1. ขอเรียนข้อมูลข้อเท็จจริงในพืน้ท่ีโดยสรุปว่าเหตกุารณ์ความรุนแรงในพืน้ท่ีไม่ได้ลดลงและมีแนวโน้มจะ
รุนแรงขึน้  จงึควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ นโยบาย และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  2. ขอความปลอดภัยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ียังคงมีชีวิตอยู่  ให้ยุติจ านวนชีวิตครูและ
บคุลากรทางการศกึษาผู้ เสียสละไว้เพียง 137 ราย  ดงันี ้
   2.1 ให้ฝ่ายกองก าลังปรับเปล่ียนแผนและมาตรการ รปภ.ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
รูปธรรม ปฏิบตักิารอยา่งเข้มงวด และมีการประเมินผลทกุเดือน 
   2.2 ให้มีการจดัท าข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนและกองก าลงั โดยมีการร่วมปฏิบตัิทัง้ 2 ฝ่าย
อยา่งเคร่งครัด 
   2.3 เน้นความรับผิดชอบรอยตอ่ระหวา่งกองก าลงัท่ีรับผิดชอบในพืน้ท่ีให้ชดัเจน 
   2.4 ให้มีการประสานการส่ือสารท่ีชดัเจนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3. ขอความเห็นใจแก่ครูและบคุลากรทางการศกึษา  ดงันี ้
   3.1 กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสียชีวิต ขอความกรุณาให้ ฯพณฯนายกรัฐมนตรีให้
เกียรตเิป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพหรือมอบรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตามความเหมาะสม ส่วนทายาทของ
ผู้ เสียชีวิตได้รับการบรรจเุข้ารับราชการทกุคน โดยไมจ่ ากดัหนว่ยงาน  และปนูบ าเหน็จ 7 ขัน้แก่ผู้ ท่ีเสียชีวิต 
   3.2 กรณีครูและบคุลากรทางการศึกษาท่ีบาดเจ็บและทพุพลภาพ ขอความกรุณาให้มีสิทธิเข้ารับ
การรักษาอยา่งตอ่เน่ืองโดยไมถื่อเป็นวนัลาและจดัให้มีกองทนุช่วยเหลือเร่ืองคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือเดินทางไป
รักษาพยาบาลท่ีไมส่ามารถเบกิจา่ยได้จากทางราชการ 
   3.3 กรณีครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ียงัปฏิบตัหิน้าท่ีอยู ่ควรมีสวสัดิการเพ่ือสร้างขวญัก าลงัใจ
และจงูใจให้แก่ครูและบคุลากรทางการศกึษาอยูเ่พ่ือพฒันาการศกึษาและรักษาแผน่ดนิ ดงันี ้
    (1) เพิ่มคา่ตอบแทนเส่ียงภยัจากเดมิ 2,500 บาทเป็น 3,500 บาท 
    (2) การลดภาษีเงินได้ตามท่ีเห็นสมควร 
    (3) การชว่ยเหลือแก้ไขปัญหาหนีส้ินครูเงินกู้ดอกเบีย้ต ่าร้อยละ 1 ตอ่ปี 
    (4) ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานในพืน้ท่ีอย่างต่อเน่ือง
มากกวา่ 5 ปี มีสิทธิได้รับเงิน พ.ส.ร. ทกุคน 
    (5) ปรับเปล่ียนวิธีการประเมินวิทยฐานะจากการประเมินผลงานทางวิชาการเป็นการ
ประเมินผลการปฏิบตังิานเชิงประจกัษ์ 
  มาตรการรักษาความปลอดภัยครู 
  1.   จดัท าสมุดคู่มือการรักษาความปลอดภยัครู เพ่ือใช้ในการประสานการปฏิบตัิของหน่วยก าลงัในพืน้ท่ี 
และกองก าลงัประจ าถ่ิน ในการรักษาความปลอดภยัครู โรงเรียน และสว่นราชการตา่ง ๆ  
  2.   การแตง่กายของเจ้าหน้าท่ีทหารขณะปฏิบตัหิน้าท่ี จะมีการแตง่กายเรียบร้อย และมีอปุกรณ์ เสือ้เกราะ 
หมวกเหล็กพร้อม 
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  3.  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดแูลสภาพภูมิทศัน์ แผ้วถางป่าและท่ีรกทึบสองข้างทางเพ่ือป้องกนักลุ่ม
ก่อความไมส่งบใช้เป็นท่ีดงัซุ้มโจมตี 
  4.  ขอให้ครูได้ยึดกรอบเวลาของแผนการรักษาความปลอดภัย หากมีความจ าเป็นต้องเดินทาง
นอกเหนือจากแผนท่ีก าหนดไว้ ให้ประสานกบัหนว่ยก าลงัท่ีรับผิดชอบ 
  5.  ให้ครูหาข้อบกพร่องของแผน วางแผน และเสนอปรับแผนการรักษาความปลอดภยัให้เป็นไปตามความ
ต้องการของครู เสนออ าเภอหรือหนว่ยงานก าลงัในพืน้ท่ีรับผิดชอบทราบ 
  6.  ให้ครู นกัเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนผู้น าศาสนา  ผู้น าท้องถ่ิน แจ้งข้อมลูข่าวสาร ติดตาม ตรวจสอบ 
และสอดสอ่งบคุคลแปลกหน้าท่ีเข้ามาในพืน้ท่ีโดยผิดสงัเกต หากพบให้แจ้งหนว่ยก าลงัทราบ 
  7.   ขอให้หน่วยก าลังดแูลครูท่ีต้องปฏิบตัิหน้าท่ีในเวลากลางคืน และเพิ่มก าลังไปรักษาความปลอดภัย          
เส้นทางในพืน้ท่ีเส่ียงให้มากขึน้ 
  8.  ให้มีการเปล่ียนแปลงจุดรวมพล เวลา และเส้นทางไป-กลับ ในบางโอกาส เพ่ือป้องกันมิให้ตกเป็น               
เป้าหมาย 
  9. ขอความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ชว่ยกนับรูณะ / ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน 
  10. ให้หน่วยก าลังลาดตระเวนเส้นทาง และให้ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน น าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ร่วมท าการตรวจสอบเส้นทาง ก่อนการรักษาความปลอดภยัครู 
  11. หากชดุรักษาความปลอดภยัโรงเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย ไม่มาปฏิบตัิหน้าท่ี หรือปฏิบตัิหน้าท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ให้ผู้ อ านวยการ / ผู้บริหารโรงเรียน แจ้งหน่วยก าลังทราบ เพ่ือพิจารณาจดัเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัตอ่ไป 
  12. ก าลังทุกภาคส่วนมีความส าคญัในการให้ข้อมูล และให้ความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยครู 
และโรงเรียน เชน่ ผู้บริหารโรงเรียน, ครู, ผู้ปกครอง, นกัเรียน, ผู้น าศาสนาและผู้น าท้องถ่ิน ฯลฯ 
  13. แต่ละอ าเภอควรมีการตัง้ศูนย์ประสานงาน หรือชุดปฏิบัติงานร่วม เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ประสานงานการรักษาความปลอดภยั 
  14. ขอให้ผู้อ านวยการ / ผู้บริหารโรงเรียน ชีแ้จงท าความเข้าใจเก่ียวกบัแผนการรักษาความปลอดภยัครู
และโรงเรียน ให้บคุลากรทางการศกึษาทกุคนได้รับทราบว่า เป็นการท างานในพืน้ท่ีในภาวะเหตกุารณ์ท่ีไม่ปกติและให้มีการ
ซกัซ้อมแผนเพ่ือความปลอดภยั 

 
23. เร่ือง  มาตรการระงับการขอจัดตัง้หน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงาน และขัน้ตอนการขอจัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบกรณีท่ีส านักงาน ก.พ.ร.ได้แจ้งมติคณะกรรมการ ก.พ.ร. ครัง้ท่ี  4/2553 วันท่ี 24 
มิถุนายน 2553 ซึ่งเห็นชอบให้ส านักงาน ก.พ.ร.มีหนังสือแจ้งเวียนทุกส่วนราชการเพ่ือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเร่ือง การขอจดัตัง้หน่วยงานของรัฐ และมาตรการระงบัการขอจดัตัง้หน่วยงานใหม่ หรือขยายหน่วยงาน  หรือ
ปรับปรุงหน่วยงาน รวมทัง้ขัน้ตอนการขอจัดตัง้หน่วยงานตามหนังสือของส านกังาน ก.พ.ร.ท่ี นร 1200/ว 13 ลงวันท่ี 28 
สิงหาคม 2550 เร่ือง การซกัซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับขัน้ตอนการจดัตัง้หน่วยงานของรัฐ  หนงัสือส านักงาน ก.พ.ร.ท่ี นร 
1200/ว 18 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2549 เร่ือง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  หนังสือ
ส านักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร 1200/ว 15 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2549 เร่ือง ขัน้ตอนการจัดตัง้องค์การมหาชน  และหนังสือ
ส านกังาน ก.พ.ร.ท่ี นร 1200/ว 10 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2550 เร่ือง แนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการขอจดัตัง้และประเมิน ผล
หนว่ยบริการรูปแบบพิเศษ อย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า กรณีท่ีส่วนราชการได้เสนอ
ขอจดัตัง้หนว่ยงานใหมห่รือขยายหนว่ยงานให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยตรงโดยไมด่ าเนินการตามแนวทางปฏิบตัิท่ีก าหนด
ไว้ให้ส านกัเลขาธิการ                  คณะรัฐมนตรีส่งเร่ืองคืนให้ส่วนราชการเพ่ือด าเนินการตามขัน้ตอนและแนวทางปฏิบตัิใน
เร่ืองนัน้ ๆ ก่อน ตามท่ีส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ  
 
24. เร่ือง สรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์จากประชาชน ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้องทกุข์จากประชาชน ในไตรมาสท่ี 3 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ตามท่ีส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีเสนอ ดงันี ้ 
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  ส านกังานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้ประมวลผลสถิติการร้องทุกข์ และผลการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์
จากประชาชนท่ีมีมาถึงนายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สรุปประเดน็ส าคญัได้ดงันี ้ 
  1. การแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชนจ าแนกตามช่องทางการร้องทุกข์ 4 ช่องทางในไตรมาสที่  3 
ประชาชนได้ใช้บริการการร้องทุกข์รวมทัง้สิน้ 38,298 ครัง้ โดยเรียงตามล าดับจากช่องทางที่มีอัตราส่วนมากที่สุด ดังนี ้ 
   - สายดว่นของรัฐบาล 1111 มากท่ีสดุ ร้อยละ 86.14  
   - เว็บไซต์ (www.1111.go.th) ร้อยละ 9.45  
   - ตู้  ปณ. 1111 / ไปรษณีย์ / โทรสาร ร้อยละ 3.66  
   - จดุบริการประชาชน 1111 ร้อยละ 0.75  
   ทัง้นี ้เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงไตรมาสท่ี 2 พบกว่าในไตรมาสท่ี 3 มีจ านวนการใช้บริการการร้อง
ทกุข์เพิ่มขึน้ จ านวน 6,595 ครัง้  โดยประชาชนใช้ชอ่งทางการร้องทกุข์ทางสายดว่นของรัฐบาล 1111 มากท่ีสดุ รองลงมาคือ 
เว็บไซต์ (www.1111.go.th) และ ตู้  ปณ. 1111 / ไปรษณีย์ / โทรสาร ตามล าดบั  
  2. เร่ืองร้องทุกข์จ าแนกตามประเภทเร่ืองเปรียบเทียบกับช่วงไตรมาสที่ 2  
   ในไตรมาสท่ี 3 ประชาชนร้องเรียนในประเภทเร่ืองต่าง ๆ รวมทัง้สิน้ 30,127 เร่ือง  โดยร้องทุกข์
ประเภทเร่ืองหลักด้านการเมือง – การปกครอง มากท่ีสุด ร้อยละ 59.91 ด้านสังคมและสวัสดิการ ร้อยละ 30.52 ด้าน
เศรษฐกิจ ร้อยละ 5.88  
   ส าหรับ ประเภทเร่ืองรองท่ีประชาชนร้องทุกข์มากท่ีสุด ได้แก่ ปัญหาความมัน่คง ร้อยละ 23.28 
รองลงมาคือ การเมือง ร้อยละ 19.29 และสาธารณปูโภค ร้อยละ 15.23 ตามล าดบั  
   ทัง้นี ้ในไตรมาสท่ี 3 เม่ือเปรียบเทียบประเภทเร่ืองท่ีประชาชนได้แจ้งเร่ืองราวร้องทกุข์ กบัไตรมาสท่ี 
2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แล้ว  ปรากฏว่าประเภทเร่ืองรองท่ีมีการร้องทกุข์เพิ่มขึน้มากท่ีสดุ ได้แก่ เร่ืองปัญหาความ
มัน่คง สว่นประเภทเร่ืองรองท่ีมีการร้องทกุข์ลดลงมากท่ีสดุ ได้แก่ เร่ืองกลา่วโทษหรือร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
  3. หน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเพื่อรับทราบและพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองราว
ร้องทุกข์ให้แก่ประชาชน  
   ในไตรมาสท่ี 3 หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการประสานงานเร่ืองราว ร้องทุกข์รวมทัง้สิน้ 6,003 เร่ือง  
โดยหน่วยงานท่ีได้รับการประสานงานเพ่ือรับทราบและพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข์ให้แก่ประชาชน
เรียงตามล าดบัจากมากท่ีสดุได้แก่ กระทรวงการคลงั ร้อยละ 22.22 (ประเดน็การร้องทกุข์ 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ผลกระทบจาก
นโยบายและโครงการของรัฐ หนีส้ินนอกระบบและการอนมุตัสิินเช่ือ) รองลงมา คือ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ร้อยละ 19.39 
(ประเดน็การร้องทกุข์ 3 ล าดบัแรก ได้แก่ กลา่วโทษหรือร้องเรียนข้าราชการต ารวจ บอ่นการพนนั และเหตเุดือดร้อนร าคาญ) 
และกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 11.36 (ประเด็นการร้องทุกข์ 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ไฟฟ้า น า้ประปา และปัญหาความสงบบ
เรียบร้อยภายในประเทศ)  
  4. เร่ืองร้องทุกข์จ าแนกตามรายภาคโดยเรียงล าดับจากมากที่สุดในไตรมาสที่ 3  
   ในไตรมาสท่ี 3 ภาคท่ีได้รับการประสานงานเพ่ือรับทราบและพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหา
เร่ืองราวร้องทกุข์ให้แก่ประชาชนเรียงตามล าดบัจากมากท่ีสดุได้แก่ ภาคกลางและภาคตะวนัออก ร้อยละ 33.13 รองลงมา 
คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 21.58 กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 19.43 ภาคเหนือ ร้อยละ 14.84 และภาคใต้ ร้อยละ 
11.02 ตามล าดบั  
   5. จังหวัดที่ได้รับการประสานงานเพื่อรับทราบและพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองราวร้อง
ทุกข์ให้แก่ประชาชน  
   ในไตรมาสท่ี 3 จังหวัดต่าง ๆ ได้รับการประสานงานเร่ืองร้องทุกข์รวมทัง้สิน้ 3,767 เร่ือง  โดย
จงัหวัดท่ีได้รับการประสานงานเพ่ือรับทราบและพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข์ให้แก่ประชาชนเรียง
ตามล าดบัจากมากท่ีสุดได้แก่ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 19.43 (ประเด็นการร้องทุกข์ 3 ล าดบัแรก ได้แก่ เหตุเดือดร้อน
ร าคาญ ถนน ปัญหาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ) รองลงมาคือ จงัหวดันนทบรีุ ร้อยละ 4.01 (ประเด็นการร้องทุกข์    
3 ล าดบัแรก ได้แก่ เหตเุดือดร้อนร าคาญ ถนน และบ่อนการพนนั) และจงัหวดัสมทุรปราการ ร้อยละ 3.80 (ประเด็นการร้อง
ทกุข์ 3 ล าดบัแรก ได้แก่ เหตเุดือดร้อนร าคาญ ถนน และยาเสพตดิ)  
  6.  จากข้อมูลเร่ืองราวร้องทุกข์ดงักล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ในไตรมาสท่ี 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ประชาชนได้แจ้งเร่ืองราวร้องทกุข์ในภาพรวมเพิ่มขึน้จากในไตรมาสท่ี 2 ในปีงบประมาณดงักลา่ว จ านวน 6,595 ครัง้ โดยใน
ไตรมาสท่ี 3 ประชาชนแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์ในประเภทเร่ืองหลกัด้านการเมือง -การปกครอง มากท่ีสุด  โดยมีจ านวนเร่ือง
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เพิ่มขึน้จากไตรมาสท่ี 2 จ านวน 7,578 เร่ือง หรือคดิเป็นร้อยละ 41.98 ท่ีเพิ่มขึน้จากไตรมาสท่ี 2 ทัง้นี ้ประเภทเร่ืองท่ีเพิ่มขึน้
มากท่ีสุด ได้แก่ เร่ืองปัญหาความมั่นคง โดยเร่ืองส่วนใหญ่เป็นเร่ืองท่ีประชาชนได้แสดงความคิดเห็นจากกรณีปัญหา
เหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง  ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นทัง้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเปิดโต๊ะ
เจรจาในการบริหารประเทศในขณะนัน้  ประเภทเร่ืองรองท่ีมีจ านวนเร่ืองลดลงมากท่ีสดุในไตรมาสท่ี 3 เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไตรมาสท่ี 2 ได้แก่ เร่ืองกลา่วโทษหรือร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
 
25.  เร่ือง  การฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาต ิประจ าปี 2553 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดบัชาติ ประจ าปี 2553 และการ
มอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบงานเตรียมความพร้อม        
ของชาต ิ  ตามท่ีส านกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ ดงันี ้
  1. การฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดบัชาต ิประจ าปี 2553 

1.1 รูปแบบของการฝึกซ้อมฯ  
         สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)  ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัย) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ทก.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงคมนาคม (คค .) 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) กระทรวงกลาโหม (กห.) กองทพัไทย และกรมประชาสมัพนัธ์ได้จดัการฝึกซ้อมการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดบัชาติ ประจ าปี 2553 (Crisis Management Exercise : C-MEX-10) เพ่ือทดสอบระบบการบริหารจดัการ
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่งท่ีจ าเป็นต้องระดมสรรพก าลังจากหน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนในการจัดการกับ                        
สาธารณภัยท่ีเกิดขึน้ในกรอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กรอบ  
แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง 17 ด้านและแผนการป้อง กันและ            
บรรเทาสาธารณภยัของจงัหวดัจนัทบรีุ และจงัหวดัตราด  ซึง่การฝึกซ้อมฯ ได้จดัการฝึก 2 รูปแบบ คือ 
        รูปแบบท่ีหนึง่ :  การฝึกซ้อมฝ่ายอ านวยการ ระหว่างวนัท่ี 28-30 กรกฎาคม  2553 เพ่ือให้ผู้ เข้า
รับการฝึกซ้อมฯ ได้ตรวจสอบความชดัเจนของนโยบาย  แผน กฎหมาย ระเบียบ แผนปฏิบตัิการฉกุเฉินของแตล่ะหน่วยงาน 
และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคสนาม โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมัน่คง (นายสเุทพ  เทือกสบุรรณ)  
เป็นประธาน และมอบนโยบายในการฝึกซ้อมฯ ซึง่ขอให้ทกุหนว่ยงานให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการสาธารณภยัในเชิง
รุกหรือในเชิงป้องกนัด้วยการผนกึก าลงัทกุฝ่ายในชาติ 
        รูปแบบท่ีสอง :  การฝึกซ้อมภาคสนาม ในวนัท่ี 20 สิงหาคม  2553 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้มี   
สว่นร่วมในการปฏิบตัจิริง โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและมอบนโยบายแก่หวัหน้าหนว่ยงาน 
   1.2 ผลของการฝึกซ้อมฯ  
         ในการฝึกซ้อมฯ ได้จ าลองสถานการณ์ภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่ นในพืน้ท่ีภาคตะวันออก 
โดยเฉพาะในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบุรีและจงัหวดัตราดมีระดบัความเสียหายรุนแรงถึงขัน้วิกฤตและส่งผลกระทบต่อความ
สญูเสียทัง้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใหญ่หลวง ดงันัน้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาดไทย (นายถาวร  เสน
เนียม) ในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้รายงาน
นายกรัฐมนตรีทราบถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นสาธารณภยัร้ายแรงอย่างยิ่งสมควรท่ีนายกรัฐมนตรีได้ควบคมุสัง่การ ตอ่มา 
นายกรัฐมนตรีได้ประชุมทางไกลร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานถึงความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ ประสบภัย และสั่งการให้
กระทรวงมหาดไทย (มท.) จดัตัง้ศูนย์ปฏิบตัิการส่วนหน้า (ศปก.สน.) ในพืน้ท่ีจังหวัดจันทบุรี เพ่ือระดมสรรพก าลังและ
ทรัพยากร ควบคมุการสัง่การการปฏิบตัิงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และแต่งตัง้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้อ านวยการศนูย์ปฏิบตัิการส่วนหน้า และให้ มท. จดัท าค าสัง่ประกาศสาธารณภยัร้ายแรงอย่างยิ่งตามมาตรา 31 แห่ง
พระราชบญัญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 และภายหลงัสิน้สดุการฝึกซ้อมฯ นายกรัฐมนตรีได้สนทนากับ
ผู้บริหารหนว่ยงาน และ             มอบนโยบายแก่หนว่ยงานท่ีเข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ  

2. การมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
      นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายแก่หนว่ยงานท่ีเข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ ดงันี ้

2.1 การปรับทัศนคต ิจากเดมิ ท่ีเห็นวา่ภยัท่ีเกิดขึน้อยูไ่กลตวั  เป็น การให้ความส าคญัและจริงจงั 
กับการฝึกซ้อมตัง้แต่ระดบัท้องถ่ินไปจนถึงระดบัประเทศเพ่ือกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าท่ี และประชาชนได้ตระหนกัรู้ว่าภัย              
อาจจะอยูใ่กล้ตวัและเกิดจิตส านกึเก่ียวกบัความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินมากขึน้ 
   2.2 ผู้น าการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ที่เกิดขึน้ ควรจะต้องมีความรอบรู้ และมีความสามารถ
ในการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ท่ามกลางเวลาท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ              
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สถานการณ์หรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลา  รวมทัง้ต้องเตรียมแผนส ารองท่ีสองหรือท่ีสามหรือทางเลือกต่าง ๆ ไว้เพ่ือ
รองรับกรณีท่ีแผนท่ีเตรียมไว้มีปัญหาหรือไมส่ามารถปฏิบตัไิด้ 
   2.3 การให้ความส าคัญแก่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการรองรับนโยบายการเตรียมพร้อม
แห่งชาติในการกอบกู้ สถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วท่ีสุดและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                
แห่งชาติท่ีครอบคลุมทัง้งานด้านสาธารณภัยและความมัน่คง ทัง้นี ้ เพ่ือขบัเคล่ือนระบบการเตรียมพร้อมของชาติให้เป็น
รูปธรรมและพร้อมรองรับต่อวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้อย่างรอบด้าน โดย สมช. มท. ตร. และกห. ควร
จะต้องร่วมกันประสานงานอย่างใกล้ชิด 
   2.4 ในการเตรียมความพร้อมของชาติ  ปัจจยัของความส าเร็จท่ีส าคญัจะอยู่ท่ีการเตรียมพร้อม
ตัง้แตใ่นยามปกตทิัง้ในเร่ืองทรัพยากร เคร่ืองมือ ผู้ เช่ียวชาญ ชดุเผชิญสถานการณ์ ผู้บญัชาการเหตกุารณ์ และจะต้องมีแนว
ทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจนในแต่ละระดบัความรุนแรงตัง้แต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และการกอบกู้ ฟืน้ฟูเยียวยาหลงัเกิดภัย 
โดยเฉพาะในกรอบของแผนปฏิบตัิการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแบบบรูณาการ 17 ด้าน ในการ นี ้มท. ควรจะต้อง
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าแผน คู่มือบริหารจัดการภัยพิบัติในภัยแต่ละประเภทและแต่ละระดับความ             
รุนแรงที่ ชัดเจน และจัดให้มีการฝึกซ้อมการบริหารจัดการสาธารณภัยร้ายแรงเป็นประจ ารายปี  รวมทัง้เสนอให้
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบแผนปฏิบัติการฯ ทัง้ 17 ด้าน              
ได้พฒันาและน าแผนปฏิบตักิารฯ มาทดสอบในการฝึกซ้อมฯ ดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอด้วย 
   2.5  การพัฒนาระบบงานเตรียมความพร้อมของชาติ คือ การมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทรัพยากร 
รวมทัง้กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั การเบิกจ่ายงบประมาณ และการรับบริจาคในรูปของตวัเงินและสิ่งของจากหน่วยงานทัง้
ภายในและภายนอกประเทศอยา่งเป็นระบบและคุ้มคา่ สามารถน ามาใช้ได้อยา่งทนัทว่งทีเม่ือเกิดสถานการณ์ฉกุเฉินในเร่ือง
นี ้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) และส านักงบประมาณ (สงป.) ควรจะเป็นหน่วยหลักร่วมกับ มท. 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ในการ
ด าเนินการ  ส่วน กห. จัดการพัฒนาระบบควบคุมบงัคบับญัชาของกองทัพไทย การจัดตัง้โรงพยาบาลสนาม เพ่ือใช้
สนบัสนุนงานบรรเทาทุกข์การจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบตัิการรองรับงานด้านสาธารณภัยและด้านความมัน่คงทาง
ทะเลของกองทัพเรือ และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเลในกรอบนโยบายการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ จะเป็นปัจจยัส าคญัอีกส่วนหนึ่งของความส าเร็จในการพฒันาระบบงานเตรียมความพร้อมของชาต ิ
สว่นการตดิตอ่ส่ือสารเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัยิ่งในการบริหารจดัการสถานการณ์ฉกุเฉิน ทก. ควรจะมีแผนบริหารจดัการใน
เร่ืองการส่ือสารในยามวิกฤตท่ีชดัเจนรวมทัง้จดัเตรียมเคร่ืองมือส่ือสารให้แก่ผู้บริหารประเทศและหวัหน้าหน่วยงานอย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้สามารถติดตอ่ส่ือสารถึงกนัได้ตลอดเวลา ซึ่ง ทก. สามารถเป็นหน่วยหลักเร่งรัดด าเนินการเร่ืองนีไ้ด้ 
เช่น การจัดให้มีระบบเลขหมายฉุกเฉินเลขหมายเดียวทั่วประเทศเพ่ือสง่ตอ่การรับแจ้งเหตจุากประชาชนไปยงัศนูย์รับ
แจ้งเหตขุองหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเข้าไปช่วยเหลือได้ทนัท่วงทีทัง้ในงานด้านสาธารณภยั ด้านบริการทางการแพทย์และ
ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น 
   2.6 การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การตระหนกัรู้และการมีสว่นร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ
กบัสาธารณภยัในระดบัท้องถ่ิน โดยเฉพาะองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จงัหวดั ภาคเอกชน สมาคม มลูนิธิ เป็นเร่ืองส าคญั
อยา่งยิ่ง เพราะหนว่ยงานเหลา่นีมี้ความใกล้ชิดประชาชนและสามารถท างานในเชิงรุกหรือในเชิงป้องกนัได้มาก 
  3. การประเมินผลการฝึกซ้อมฯ 

3.1 การฝึกซ้อมฯ เป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ ในการประสาน 
แผนและแนวทางปฏิบตัใิห้ประสานสอดคล้องกนัตัง้แตร่ะดบัท้องถ่ิน ระดบัจงัหวดั และระดบัชาต ิทัง้ภายในหนว่ยงานและ
ระหวา่งหนว่ยงานเพ่ือให้ประชาชนได้มีทศันคติและตระหนกัรู้ถึงความส าคญัของการเตรียมความพร้อมรับมือกบัสาธารณ
ภยั  อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตังิานจริง จงัหวดัมีข้อจ ากดัด้านงบประมาณท่ีได้รับ จ านวน 50 ล้านบาทซึง่ไมเ่พียงพอ และ
ระเบียบการเบิกจา่ยงบประมาณท่ีไมเ่อือ้ตอ่การป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้  โดยขอให้มีผู้แทน สงป. กระทรวงการคลงั 
(กค.) ได้เข้าไปประสานงานในพืน้ท่ี รวมทัง้พิจารณาทบทวน กฎ ระเบียบ ให้สามารถสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาได้อยา่ง              
ทนัทว่งที 
   3.2 หนว่ยงานท่ีร่วมการฝึกซ้อมฯ จะได้ประเมินผลการฝึกซ้อมฯ ของหน่วย ขณะเดียวกนั สมช.    
ได้มอบให้คณะนกัวิชาการจดัท ารายงานประเมินผลการฝึกซ้อมฯ ให้เห็นถึงข้อดี และปัญหาและข้อจ ากดัท่ีเกิดขึน้ในการ           
ฝึกซ้อมครัง้นีเ้พ่ือเป็นบทเรียนในการพฒันาการฝึกซ้อมและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของหนว่ยงานในระยะ             
ตอ่ไป 
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ต่างประเทศ 
26.  เร่ือง รายงานผลการเจรจาความตกลงจัดตัง้หน่วยงานค า้ประกันเครดิตและการลงทุน (Credit Guarantee 
and Investment Facility : CGIF) ของภูมิภาคอาเซียน+3 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ ทัง้ 3 ข้อ ดงันี ้
  1. เห็นชอบร่างความตกลงจดัตัง้หน่วยงานค า้ประกันเครดิตและการลงทุนและวงเงินท่ีประเทศไทยต้อง
ช าระ และน าเสนอร่างความตกลงดงักลา่วเข้าสูก่ารพิจารณาของรัฐสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบตอ่ไป  
  2. มอบหมายให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในหนงัสือตอบตกลง (Instrument 
of Acceptance) ทัง้นี ้หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยค าท่ีมิใช่สาระส าคญัในร่างความตกลงและหนงัสือตอบ         
ตกลงดังกล่าว ขอให้ผู้ ลงนามสามารถใช้ดุลยพินิจในเร่ืองนัน้ ๆ ได้ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือ
พิจารณาอีกครัง้หนึง่ 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการตา่งประเทศจดัท าหนงัสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัหรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ ดงักลา่ว  
  ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงการคลงัเสนอวา่ 
  1. คณะท างานย่อยมาตรการริเร่ิมการพฒันาตลาดพนัธบตัรเอเชีย (Asian Bond Market Initiative : 
ABIM) ภายใต้ Task Force 1 : Promoting the Issuance of Local Currency Denominated Bonds (TF1) ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน+3 และ ADB ได้ประชมุร่วมกนัและได้จดัท าร่างความตกลงจดัตัง้หน่วยงาน          
ค า้ประกนัเครดติและการลงทนุเสร็จแล้ว ซึง่มีสาระส าคญัเป็นไปตามกรอบการเจรจาท่ีได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 
  2. การจดัท าร่างความตกลงจดัตัง้หนว่ยงานค า้ประกนัเครดติและการลงทนุ และการช าระเงินทนุจดัตัง้  
มีลกัษณะเป็นหนงัสือสญัญากบันานาประเทศเป็นสญัญาท่ีอยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายระหว่างประเทศ และมีผลผกูพนั
ตอ่งบประมาณอย่างมีนยัส าคญั จึงเห็นควรเสนอรัฐสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย 
  3. เน่ืองจากในระยะแรกของการจดัตัง้ CGIF มีวงเงินท่ีสามารถค า้ประกันได้จ ากัด และจะให้บริการใน 
ลกัษณะ “มาก่อนได้ก่อน” ดงันัน้ เพ่ือให้ภาคเอกชนไทยสามารถใช้บริการจาก CGIF ได้มากท่ีสดุ สมควรลงนามในหนงัสือ
ตอบตกลงในโอกาสแรก จงึมีความเร่งดว่นในการเสนอรัฐสภา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  4. ส าหรับแนวทางการช าระเงินทนุจดัตัง้ CGIF โดยท่ีร่างความตกลงฯ ก าหนดว่า ประเทศผู้ ถือหุ้นจะต้อง
ช าระเงินทุนจดัตัง้ทัง้หมดภายใน 2 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีความตกลงฯ มีผลใช้บงัคบั ซึ่งก็คือเม่ือกลุ่มประเทศ+3  (สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ญ่ีปุ่ น) ประเทศสมาชิก ASEAN ใดก็ได้อย่างน้อย 5 ประเทศ และ ADB ลงนามในหนงัสือ
ตอบตกลง (Instrument of Acceptance) ซึ่งประเทศสมาชิก ASEAN+3 ส่วนใหญ่แจ้งว่า จะลงนามได้ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 
2553 เป็นต้นไป และจะเร่ิมช าระเงินทนุจดัตัง้ได้ภายในปี 2553 ซึ่งกระทรวงการคลงัได้ด าเนินการย่ืนค าของบประมาณเพ่ือ
ใช้ช าระเป็นเงินทุนจดัตัง้ CGIF แล้ว โดยปรากฏอยู่ในรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของส านกังานบริหารหนี ้
สาธารณะงบรายจา่ยอ่ืน วงเงิน 476 ล้านบาท  
  สาระส าคัญของร่างความตกลงฯ 
  1. ก าหนดวตัถปุระสงค์ของโครงการเพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ออกตราสารหนีใ้นประเทศ ASEAN+3 ออกตราสาร
หนีส้กลุเงินท้องถ่ินในภูมิภาค ASEAN+3 มากขึน้ และออกตราสารหนีท่ี้มีอายยุาวขึน้ ท าให้การระดมเงินทนุเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ก าหนดรูปแบบการจัดตัง้ สดัส่วนการถือหุ้น และการช าระเงินทุนจดัตัง้ขอบเขตการด าเนินงานของ CGIF             
สดัสว่นของทนุตอ่การค า้ประกนั และโครงสร้างการบริหารงานของ CGIF  
  2. วงเงินท่ีประเทศไทยต้องช าระเป็นเงิน 12.6 ล้านเหรียญสหรัฐ  
 
27. เร่ือง  เอกสารส าคัญของการประชุมผู้น าอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครัง้ท่ี 2  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมผู้ น าอาเซียน -สหรัฐอเมริกา ครัง้ท่ี 2 (Joint 
Statement of the 2nd ASEAN-US Leaders’ Meeting) ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอ และหากมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขแถลงการณ์ร่วมฯ ท่ีไม่ใช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัตอ่ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรงการต่างประเทศ
ด าเนินการได้โดยไมต้่องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
  ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมผู้น าอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครัง้ท่ี 2 มีสาระส าคญัเป็นการก าหนดทิศทาง
และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกบัสหรัฐฯ ด้านการเมืองและความมัน่คง เศรษฐกิจ ด้านสงัคม การพฒันาประเด็นตา่ง ๆ 
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ของโลกและภูมิภาค รวมทัง้การสนบัสนุนของสหรัฐฯ ตอ่การด าเนินงานของอาเซียนเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายการรวมตวัเป็น
ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ทัง้นี ้ฝ่ายสหรัฐฯ และอาเซียนก าลงัพิจารณาความเป็นไปได้ท่ีจะยกระดบัร่างแถลงการณ์
ร่วมฯ ขึน้เป็นปฏิญญาร่วม (Joint Declaration)  ส าหรับการประชมุในครัง้นี ้เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของ
ผู้น าอาเซียนและสหรัฐฯ ท่ีจะกระชบัความสมัพนัธ์และความร่วมมือระหวา่งกนัยิ่งขึน้  
 
28. เร่ือง การลงนามพธีิสารอนุวัตข้ิอผูกพันชุดที่ 8 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ทัง้ 4 ข้อ ดงันี ้
  1. อนุมัติการลงนามในพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ ชุดท่ี 8 ภายใต้อาเซียน และ
พิจารณาน าเสนอพิธีการฯ เข้าสูก่ารพิจารณาของรัฐสภาให้ความเห็นชอบ เพ่ือด าเนินการให้พิธีสารฯ มีผลใช้บงัคบัตอ่ไป  
  2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ ได้รับ               
มอบหมายอ่ืน เป็นผู้ลงนามในพิธีสารฯ ทัง้นี ้หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยค าท่ีมิ ใช่สาระส าคญัในพิธีสารฯ ให้
คณะรัฐมนตรีมอบให้ผู้ลงนามเป็นผู้ ใช้ดลุยพินิจในเร่ืองนัน้ ๆ แทนคณะรัฐมนตรีได้ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีกครัง้หนึง่ 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการตา่งประเทศจดัท าหนงัสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers)  ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายอ่ืนลงนามในพิธีสารฯ  
  4. เม่ือรัฐสภาเห็นชอบตามข้อ 1) แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท า
หนงัสือแจ้งเลขาธิการอาเซียนวา่ประเทศไทยได้ด าเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิน้แล้วเพ่ือพิธีสารฯ มีผลใช้บงัคบั 

เร่ืองเดมิ    
  การเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการในอาเซียนด าเนินการภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 
(ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) โดยสมาชิกทยอยเปิดตลาดในระดบัท่ีสงูขึน้ตามแผนเปิดตลาด 
อาเซียนเพ่ือน าไปสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) ภายในปี พ.ศ. 2558  
  อาเซียนมีก าหนดลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพนัเปิดตลาดการค้าบริการชุดท่ี 8 ระหว่างการประชุมผู้น า           
อาเซียน (ASEAN Summit) ครัง้ท่ี 17 ในเดือนตุลาคม 2553 ส่วนตารางข้อผูกพนัเปิดตลาดการค้าบริการชุดท่ี 8 จะยัง             
ไม่แนบไปพร้อมกับพิธีสารอนวุตัิข้อผกูพนัเปิดตลาดการค้าบริการชดุท่ี 8 เน่ืองจากอาเซียนตกลงกันว่าสมาชิกสามารถส่ง    
ตารางข้อผกูพนัได้ภายหลงั รวมทัง้สามารถทยอยย่ืนสาขาบริการได้จนกว่าจะครบตามเป้าหมาย 
  ข้อเทจ็จริง 
  พิธีสารอนวุตัข้ิอผกูพนัเปิดตลาดการค้าบริการชดุท่ี 8 ภายใต้อาเซียน มีสาระส าคญั ดงันี ้
  - พิธีสารฯ และข้อผูกพนัท่ีอยู่ในภาคผนวกท้ายพิธีสารฯ จะมีผลใช้บงัคบัในเก้าสิบ (90 วนั) ภายหลงัจาก          
วนัท่ีประเทศสมาชิกได้ลงนาม 
  - ส าหรับประเทศสมาชิกท่ีไม่สามารถแจ้งการด าเนินตามกระบวนการภายในของตนให้แล้วเสร็จได้ภายใน
เก้าสิบ (90) วนันบัจากวนัท่ีลงนาม สิทธิและภาระผกูพนั (rights and obligations) ของประเทศนัน้ ๆ ภายใต้พิธีสารฯ และ
ภาคผนวกท้ายพิธีสารฯ จะเกิดขึน้ในวันท่ีประเทศสมาชิกแจ้งให้ฝ่ายเลขาธิการอาเซียนทราบเป็นลายลกัษณ์อักษรว่าได้
ด าเนินการตามกระบวนการภายในของตนเสร็จสิน้แล้ว 
  ทัง้นี ้ส าหรับข้อผูกพนัฯ ท่ีเป็นภาคผนวกท้ายพิธีสารฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสารฯ นัน้ ภายใต้แผนงาน 
การจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ก าหนดเป้าหมายเปิดตลาดการค้าบริการชุดท่ี 8 ไว้จ านวน 80 
สาขา โดยประเทศสมาชิกสามารถย่ืนข้อผูกพันเปิดตลาดสาขาบริการจ านวน 80 สาขาไปในครัง้เดียวได้ หรือหาก
ไม่สามารถย่ืนข้อผูกพันได้ครบถ้วนในครัง้เดียว สมาชิกสามารถทยอยย่ืนสาขาบริการเพิ่มเติมได้ภายหลังจนกว่า
จะครบ 80 สาขา หมายความว่า  ข้อผูกพันท่ีอยู่ในภาคผนวกซึ่ งแนบท้ายพิธีสารฯ ท่ีจะมีการลงนามไม่
จ าเป็นต้องสมบูรณ์ หรือประเทศสมาชิกสามารถใช้ข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดท่ี 7 แทนไปก่อนก็ได้ โดย
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีแผนงานท่ีจะต้องเปิดเสรีสาขาบริการเหล่านีเ้พิ่มเติมให้มากขึน้ โดยเฉพาะการลดอุปสรรคใน           
การเข้ามาให้บริการของอาเซียนจากเดิมท่ีผกูพนัไว้ในข้อผกูพนัเปิดตลาดการค้าบริการชดุท่ี 7 อาทิ จ านวนผู้ ให้บริการและ
สดัสว่นการถือหุ้น เป็นต้น  
  ส าหรับการลงนามในพิธีสารฯ ในส่วนของประเทศไทยนัน้ ไทยจะยังไม่แนบตารางข้อผูกพันเปิดตลาด           
การค้าบริการชุดท่ี 8 ของไทย ท่ีเป็นเอกสารแนบอยู่ในภาคผนวกท้ายพิธีสารฯ ท่ีจะลงนาม แต่จะใช้ตารางข้อผูกพนัเปิด
ตลาดการค้าบริการชดุท่ี 7 ซึ่งเป็นข้อผกูพนัท่ีมีผลใช้บงัคบัอยู่ในขณะนีแ้ทน  ซึ่งผกูพนัเปิดตลาดบริการจ านวน 65 สาขาให้         
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อาเซียนถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ไม่เกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด โดยรัฐสภาได้มีมติให้ความเห็นชอบตารางข้อผูกพนัเปิด
ตลาดการค้าบริการชดุท่ี 7 แล้วในคราวประชมุร่วมกนัของรัฐสภา ครัง้ท่ี 8 เม่ือวนัท่ี 12 และ 14 พฤษภาคม 2552  
 
29. เร่ือง การประชุมรัฐมนตรีส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สมัยท่ี 6 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม 3 ฉบับ ได้แก่ 1.Draft Ministerial 
Declarations on Environment and Development 2.Draft Astana “Green Bridge” lnitiative : Europe-Asia-Pacific 
Partnership for lmplementation of “Green Growth” 3.Draft the Regional lmplemantation Plan for Sustainable 
Development in Asia and the Pacific ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และมอบหมายให้                 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้การรับรองเอกสารดงักลา่วตามความเหมาะสม 
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  1. Draft Ministerial Declarations on Environment and Development เป็นแถลงการณ์รัฐมนตรี ซึ่งมี
เนือ้หาท่ีมุง่หวงัให้ประเทศตา่ง ๆ ร่วมมือกนัด าเนินงานเพ่ือน าไปสูก่ารเสริมสร้างความร่วมมือในภมูิภาคในการส่งเสริมความ
เจริญทางเศรษฐกิจและการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน หรือท่ีเรียกว่าการเติบโตสีเขียว (Green Growth) เพ่ือเป็น  
รากฐานส าหรับการบรรลเุป้าหมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษและการพฒันาท่ียัง่ยืน รวมทัง้การจดัการกบัผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของภูมิภาคด้วย นอกจากนี ้ยงัมุ่งท่ีจะส่งเสริมเครือข่ายการแบ่งปันความรู้เพ่ือแลกเปล่ี ยน
ประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหาความยากจนและแนวความคดิเร่ืองการเติบโตสีเขียว การเสริมสร้างศกัยภาพและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ผ่านกระบวนการความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา (North-South 
Cooperations) และความร่วมมือในระหว่างประเทศก าลงัพฒันาด้วยกันเอง (South-South Cooperation) เพ่ือกระตุ้นและ
อ านวยความสะดวกให้เกิดการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์และทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ภายใต้การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ.2554 – 2558 (The Regional 
lmplementations Plan for Sustainable Development in Asia and the Pacific 2011 – 2015) 
  2. Draft  Astana “Green Bridge” lnitiative : Europe-Asia-Pacific Partnership for lmplementation of 
“Green Growth” เป็นเอกสารท่ีมีจดุมุ่งหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจดัตัง้ความเป็นหุ้ นส่วนระหว่าง ยโุรป – เอเชีย 
–แปซิฟิก เพ่ือผลกัดนัให้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการพัฒนาจากแบบเดิม ๆ ไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยค านึงถึง               
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การริเร่ิมดงักล่าว มีจดุมุ่งหมายท่ีจะสนบัสนนุความร่วมมือภายในภูมิภาคและระหว่า ง             
ภูมิภาคโดยใช้แนวทางกระตุ้นให้เกิดการเจรจาด้านนโยบายระดบัสงู ท่ีมีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกลเก่ียวกบัประเด็นท่ีเกิดขึน้และ
ยงัคงด าเนินอยู ่การเสริมสร้างศกัยภาพของผู้ก าหนดนโยบายการพฒันากลไกใหม่ ๆ และส่งเสริมกลไกท่ีมีอยู่ เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการลงทุนท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ือช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ในเอเชียและแปซิฟิก การพฒันากลไกเพ่ือ         
สง่เสริมการลงทนุท่ีไมท่ าลายสิ่งแวดล้อมและเป็นหนทางในการสร้างนวตักรรมใหม ่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 
  3. Draft the Regional lmplemantation Plan for Sustainable Development in Asia and the Pacific 
(2011 – 2015) เป็นแผนปฏิบตักิารของภมูิภาคท่ีมีเป้าหมายการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน โดยจะ
มีการทบทวนสถานภาพของการพฒันาท่ียัง่ยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงพิจารณาแนวทางการด าเนินงานตอ่ไป
ช่วงปี พ.ศ.2554 – 2558 ในลกัษณะของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนตา่ง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล เอกชน ประชาสงัคม หรือ
องค์กรระหว่างประเทศ ก็ตาม โดยก าหนดสาขาท่ีต้องด าเนินการเพ่ือน าไปสู่ความยัง่ยืนด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การปรับปรุง
ขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศน์ การปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุใน
การพฒันาเศรษฐกิจ การปรับปรุงการพฒันาชนบทอย่างยัง่ยืนการปรับปรุงการจดัการด้านพลงังานเพ่ือการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน  การปรับปรุงการจดัการทรัพยากรน า้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน การปรับปรุงความเข้มแข็งของการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ – สังคม เพ่ือรับมือกับปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทัง้นี ้แผนปฏิบตัิการฉบับนี ้เป็นแนวทางใน            
การด าเนินงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยไม่มีข้อผูกพันในเชิงงบประมาณ และ                 
เป้าหมายในการด าเนินงาน 
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30.  เร่ือง ผลการเดนิทางเยือนมหานครเซ่ียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
พาณิชย์ (นางพรทวิา นาคาศัย) และคณะ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการเดนิทางเยือนมหานครเซ่ียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนของรัฐมนตรี 
วา่การกระทรวงพาณิชย์ (นางพรทิวา นาคาศยั) และคณะ  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  

ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ (นางพรทิวา นาคาศยั) ได้นําคณะผู้บริหารระดบัสงูของกระทรวง
พาณิชย์และภาคเอกชนไทยเดนิทางเยือนมหานครเซ่ียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์และแสวงหา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหวา่งกนั ตลอดจนใช้โอกาสท่ีกระทรวงพาณิชย์จดักิจกรรมตอ่ยอดธุรกิจจากการจดั
งานมหกรรมระดบัโลก World Expo 2010 ท่ีรัฐบาลมหานครเซ่ียงไฮ้เป็นเจ้าภาพ และเฉลิมฉลองความสมัพนัธ์ไทย-จีนอย่าง
เป็นทางการครบ 35 ปี ได้แก่ งาน Thailand Trade Expo และการจดังาน Dinner Talk & Business Networking ระหวา่ง
วนัท่ี 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2553  นัน้ 
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  1. การเปิดงาน Thailand Trade Expo ครัง้ท่ี 4 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Trade Expo ครัง้ท่ี 4 ณ ห้างซุปเปอร์           
แบรนด์มอลล์ มหานครเซ่ียงไฮ้ ในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2553 โดยมีคณะผู้บริหารระดบัสงูของกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทน
ภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย งานแสดงสินค้าดงักล่าวมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานดงักลา่วกวา่ 50 บริษัท/70 คหูา สินค้าท่ี
แสดงประกอบด้วยสินค้าอาหาร ของใช้ในบ้าน ของขวญัของชําร่วย อญัมณีและเคร่ืองประดบัเป็นสําคญั นอกจากนี ้ ยงัมี
กิจกรรมพิเศษ ได้แก่ นิทรรศการสินค้าไทยท่ีได้รับรางวลั Prime Minister’s Award และ Thailand’s Brand  นิทรรศการและการ
สาธิตข้าวหอมมะลิไทย เพ่ือรณรงค์ให้ผู้บริโภคจีนรู้จกัข้าวหอมมะลไิทยดียิ่งขึน้ นิทรรศการสินค้านวตักรรมจากดนิสอพองซึง่เป็น
ผลงานวิจยัท่ีได้รับการสนบัสนนุจากสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ นิทรรศการผลไม้ไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รวมทัง้กิจกรรมพิเศษบนเวทีท่ีถ่ายทอดเก่ียวกบัวฒันธรรมไทยในด้านตา่งๆ   
  การจดังาน Thailand Trade Expo ครัง้ท่ี 4 นบัวา่ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี และกระทรวงพาณิชย์ได้
ประเมินผลเบือ้งต้นจากข้อมลูท่ีได้รับจากผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมงานว่ามียอดจําหน่ายสินค้าทนัทีสงูถึง 18 ล้านบาท และจะมี
มลูคา่ซือ้ขายตอ่เน่ืองอีกไม่ต่ํากว่า 140 ล้านบาทภายใน 1 ปี  ทัง้นี ้ การจดังาน Thailand Trade Expo 3 ครัง้ท่ีผา่นมาในเดือน
พฤษภาคม มิถนุายน และกรกฎาคม 2553 รวมระยะเวลาจดังาน 21 วนั มีผู้มาเย่ียมชมงานและสัง่ซือ้สินค้ารวมประมาณ 600,000 
คน                ยอดจําหนา่ยสินค้ารวมประมาณ 460 ล้านบาท  

นอกจากนี ้ยังมีการพบปะหารือระหว่างนักธุรกิจไทย -จีนท่ีเกิดขึน้ภายในงานท่ีคาดว่าจะพัฒนาไปสู ่             
ความร่วมมือระหวา่งกนั ท่ีสําคญั ได้แก่  

 1) ศนูย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศกบับริษัท Royal Thaiseberg Co.,Ltd. เพ่ือทําการตลาดให้กบั
สินค้าภายใต้แบรนด์ “Global Sacict” ในตลาดจีนตะวนัออก   

 2) บริษัท M&P World ซึ่งส่งออกสินค้าของเด็กเล่นได้มีการเจรจาธุรกิจต่อเน่ืองตลอดงาน และ
คาดวา่จะได้รับคําสัง่ซือ้คดิเป็นมลูคา่รวมกวา่ 2,500 ล้านบาท   

 3)    กลุ่มนกัออกแบบหน้าใหม่ของไทยท่ีรวมตวักนัภายใต้การสนบัสนุนของกรมส่งเสริมการ-ส่งออก
ภายใต้ช่ือ “Designers’ Room” ได้รับความสนใจจากบริษัท Mark Fairwhale ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าแฟชัน่ชัน้นําท่ีมีช่ือเสียง
ของจีนและมีร้านค้าจําหน่ายกว่า 900 แห่งทัว่ประเทศจีน เพ่ือร่วมกันออกแบบและทําการตลาดสินค้าเสือ้ผ้าสําเร็จรูปใน
ตลาดจีน   

 4)   สปาช่ือดงัของนครเซ่ียงไฮ้ร่วมกับสปาไทย เพ่ือพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานนวดไทยจํานวน 
100 คนตอ่ปี  

2. การลงนามบันทกึความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างไทย-จีน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นสกัขีพยานในการลงนามบนัทึกความเข้าใจร่วมกนั (MOU) หลายฉบบั

ในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2553 ท่ีสําคญัได้แก่  
 1)  ระหว่างกรมส่งเสริมการส่งออก หอการค้าไทยในจีน และบริษัท CP Lotus เพ่ือขยายช่องทาง

จดัจําหนา่ยสินค้าไทยสูต่ลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนอยา่งยัง่ยืนและส่งเสริมประชาสมัพนัธ์การสร้างแบรนด์สินค้าไทยให้เป็นท่ี
รู้จกัในหมูผู่้บริโภคจีน  
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 2)  ระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนจีน เพ่ือส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าไทยในตลาดจีนผ่าน            
ช่องทางเชนสโตร์ และร้านจําหน่ายสินค้าของขวญัของตกแตง่บ้าน (Flagship Store) ในจีนท่ีจะเปิดขึน้เป็นแห่งแรกในมหานคร          
เซ่ียงไฮ้  

3. การจัดงาน Dinner Talk & Business Networking 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Dinner Talk & Business Networking ในค่ําวนัท่ี 30 

กรกฎาคม 2553 เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัธุรกิจนกัลงทนุจีนในประเทศไทยในฐานะศนูย์กลางภูมิภาคอาเซียน และสร้าง
โอกาสให้กับคณะผู้ แทนภาคเอกชนไทยในการพบปะกับภาคเอกชนจีน     อันจะนําไปสู่การขยายเครือข่ายทางธุรกิจและ              
ขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกันต่อไป โดยรองประธานหอการค้าไทยในจีน (นายประเสริฐศกัดิ์ องค์วฒันกุล) เป็น          
ผู้กล่าวปาฐกถาในหวัข้อ “China-Thailand : Strategic Partners to Regional and Global Prosperity”  การจดังาน              
ดงักลา่วนีไ้ด้ผลตอบรับดีเกินกวา่ท่ีคาดหมายไว้ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนจีนทัง้จากมหานครเซ่ียงไฮ้และจากหลาย
มณฑลของจีนได้เดนิทางมาร่วมงานกวา่ 300 คน  

4. การประชุมมอบนโยบายผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคจีน 
ในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะผู้บริหารระดบัสงูกระทรวงพาณิชย์ได้

ประชมุหารือเก่ียวกบัสถานการณ์การค้าการลงทนุไทยในจีน และทิศทางนโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทยตอ่ตลาดจีนกบั
ผู้ อํานวยการสํานกังานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศท่ีสํานกังานตัง้อยูใ่นประเทศจีน ฮ่องกง และไต้หวนั รวม 10 แหง่ โดยมี               
ผู้แทนจากสํานกังบประมาณ และกรมบญัชีกลางเข้าร่วมด้วย สรุปผลได้ ดงันี ้

 1)  การค้าระหว่างประเทศของไทยในชว่ง 6 เดือนแรกของปี 2553 ขยายตวัสงูถึงร้อยละ 43.5           
คดิเป็นมลูคา่ 179,755 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการสง่ออกในเดือนมิถนุายน 2553 นบัวา่เป็นการสง่ออกสงูสดุเป็น
ประวตัิการณ์ด้วยมลูคา่ 18,039 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตวัถึงร้อยละ 46.3 โดยมีจีนเป็นตลาดอนัดบัหนึง่ของไทยด้วย
สดัสว่นตลาด ร้อยละ 10.9 มลูคา่สง่ออก 10,102 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตวัสงูถึงร้อยละ 47.8 ทัง้นี ้ไมร่วมถึงการสง่ออกของ
ไทยไปฮ่องกงอีก 5,960 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตวัร้อยละ 39.5 และไต้หวนัอีก 1,462 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตวัร้อยละ 
50.7   

 2)  กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศปรับเป้าหมายการสง่ออกปี 2553 จากเดมิคาดวา่จะขยายตวัท่ีร้อยละ 
14 เป็นร้อยละ 20 หรือคิดเป็นมลูคา่การสง่ออกประมาณ 183,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในส่วนของตลาดจีนซึง่การสง่ออกของ
ไทยมีอตัราขยายตวัสงู กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเป้าหมายการสง่ออกเป็นร้อยละ 30 จากเดมิท่ีกําหนดไว้เม่ือชว่งต้นปีเพียง  
ร้อยละ 15   

  3)  ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพมากทัง้ในเชิงจํานวนประชากรและระดบัรายได้ สง่ผลให้
เศรษฐกิจของจีนเติบโตอยา่งรวดเร็วและตอ่เน่ือง โดยรัฐบาลจีนมีนโยบายสง่เสริมการค้าในกรอบอาเซียน-จีน โดยได้กําหนดให้
นครคนุหมิงและนครหนานหนิงเป็นเมืองหน้าดา่นหรือประตกูารค้าสูภ่มูิภาคอาเซียน 

  4)  ปัญหาอปุสรรคในการเข้าสูต่ลาดจีนท่ีสําคญั ได้แก่  
  - ปัญหาจากมาตรการทางการค้าของรัฐบาลจีน อาทิ ระเบียบด้านสขุอนามยัพืชและ           

สตัว์ มาตรฐานสินค้าอตุสาหกรรม มาตรฐานสินค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบั เป็นต้น ซึง่มีผลทําให้การจําหนา่ยสินค้าไทยใน
ตลาดจีนทําได้ยากหรือมีต้นทนุประกอบการสงู     

  - ปัญหาจากโครงสร้างตลาดและด้านโลจิสติกส์ รวมทัง้ปัจจยัเร่ืองระยะทางขนสง่และ          
ต้นทนุคา่ใช้จา่ย ซึง่เป็นอปุสรรคตอ่การกระจายสินค้าเกษตรไทยไปยงัมณฑลตา่งๆ และกระทบตอ่คณุภาพสินค้าเม่ือถึง            
ปลายทาง 
   5)  ท่ีประชมุเห็นควรจดัลําดบัให้ความสําคญัในการจดัสรรทรัพยากรและงบประมาณขยายตลาด
ไปยงัภมูิภาคจีนให้เพิ่มมากขึน้ โดยให้พิจารณาจากกลุม่สินค้าท่ีมีศกัยภาพในมณฑลตา่งๆ และให้ขยายพืน้ท่ีตลาดไปยงั
มณฑลอ่ืนๆท่ีไทยยงัไมไ่ด้รุกขยายตลาดเข้าไปมากนกั  ตลอดจนให้สอดคล้องกบัทิศทางนโยบายรัฐบาลจีนสําคญัๆ และกบั
โครงสร้างความมัง่คัง่ของตลาดจีนท่ีปรับเปล่ียนจากบนสู่ลา่ง จากรัฐสูเ่อกชน และจากตะวนัออกสูต่ะวนัตก โดย
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ได้มอบนโยบายให้ทกุสํานกังานสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศในภมูิภาคจีน เร่งพิจารณา
เสนอโครงการจดักิจกรรมสง่เสริมตลาดรูปแบบใหม่ตามแนวทางนโยบายท่ีกําหนดไว้ข้างต้น เพ่ือกระตุ้นการสง่ออกของไทยไป
ยงัตลาดจีนให้ได้ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้  

5. การเข้าเย่ียมคารวะของคณะผู้แทนการค้าจากมณฑลต่างๆ  
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ได้พบปะหารือกบัคณะผู้แทนการค้าจากมณฑลตา่งๆ จํานวน 3 คณะ ได้แก่ 

1) คณะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมืองเหยียนเชิง มณฑลเจียงซู ซึง่เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑล และเป็นเมืองท่ีมี
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พฒันาการทางเศรษฐกิจก้าวหน้าอยา่งรวดเร็ว มีการลงทนุของบริษัทไทยหลายโครงการ 2) คณะรองอธิบดีกรมความร่วมมือ
เศรษฐกิจการค้าและเทคโนโลยีของมณฑลจ๋ีหลินและ 3) คณะประธาน CCPIT มหานครเซ่ียงไฮ้ โดยได้หารือแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในประเดน็สําคญั ดงันี ้

 1)  ไทย-จีนยงัมีศกัยภาพในการขยายตลาดการค้าการลงทนุระหว่างกนัได้อีกมากโดยเฉพาะภายใต้
นโยบายรัฐบาลจีนปัจจบุนัท่ีให้ความสําคญักบัตลาดอาเซียนอย่างมาก ประเทศไทยจงึมีความเหมาะสมและมีศกัยภาพในการ
เป็นศนูย์กลางอาเซียน จงึขอให้ฝ่ายจีนพิจารณาใช้ประโยชน์จากปัจจยัสนบัสนนุดงักลา่ว และขอเชิญชวนนกัธุรกิจจีนไป
ลงทนุในประเทศไทย รัฐบาลไทยยินดีให้การสนบัสนนุโดยเฉพาะในสาขาการลงทนุท่ีรัฐบาลให้การส่งเสริม 

 2)  ปัจจบุนั นกัลงทนุไทย อาทิ เครือเจริญโภคภณัฑ์ บริษัทสามมิตรมอเตอร์ ได้ไปลงทนุในกิจการด้าน
การเกษตรและโรงงานผลิตชิน้สว่นยานยนต์ทัง้ในเมืองเหยียนเชิง มณฑลเจียงซู และในมณฑลจ๋ีหลิน นอกจากนี ้ ยงัมีกิจการ              
โรงงานกระดาษ AA ท่ีกําลงัศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุตัง้โรงงานผลิตกระดาษในเมืองเหยียนเชิงอีกด้วย ทัง้นี ้คาดวา่จะ
มีนกัลงทนุไทยอีกจํานวนมากท่ีสนใจท่ีจะไปลงทนุในมณฑลตา่ง ๆ ของจีน เพ่ือใช้จีนเป็นฐานการผลิตเพ่ือสนองตอ่ความ
ต้องการบริโภคภายในประเทศจีนและ/หรือสง่ออกไปยงัตลาดประเทศท่ีสาม ฝ่ายจีนได้เชือ้เชิญให้ฝ่ายไทยไปลงทนุในเมือง/มณฑล
ตา่ง ๆ โดยพร้อมท่ีจะให้การสนบัสนนุนกัลงทนุไทยเป็นพิเศษ  

 3)  เห็นชอบร่วมกันให้มีการจดันําคณะผู้แทนการค้าเยือนระหว่างกนั เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์
สองฝ่าย และใช้โอกาสดงักล่าวในการสํารวจลู่ทางการค้าการลงทุนต่อไป  

6. งานเลีย้งรับรองโดยสมาคมมิตรภาพกับต่างประเทศของประชาชนนครเซ่ียงไฮ้  
สมาคมมิตรภาพ กบัตา่งประเทศของประชาชนนครเซ่ียงไฮ้ได้จดัเลีย้งรับรองเพ่ือเป็นเกียรตแิก่

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์และคณะ โดยมี Mr. Zhou Muyao อดีตรองนายกเทศมนตรีมหานครเซ่ียงไฮ้ และรอง
ประธานพรรคคอมมิวนิสต์แหง่มหานครเซ่ียงไฮ้ เป็นประธานฝ่ายจีน เม่ือคืนวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2553   

ในโอกาสดงักล่าวนี ้ ฝ่ายไทยได้กล่าวให้ความมัน่ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทย 
และขอให้ฝ่ายจีนชว่ยประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ประเทศไทยท่ีถกูต้องให้ชาวนครเซ่ียงไฮ้ได้ทราบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุม่นกั
ธุรกิจและผู้ประกอบการจีน เพ่ือใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน โดยมีไทยเป็นศนูย์กลางการค้าการ
ลงทนุและกระจายสินค้าไปยงัประเทศในภมูิภาคอาเซียนและประเทศท่ีสาม   
  7. การเยี่ยมชมงาน World Expo 2010 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์และคณะได้ไปเยือนงาน World Expo 2010 ซึง่นบัได้วา่เป็นงาน World 
Expo ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประวตักิารณ์ มีประเทศตา่งๆ เข้าร่วมออกงานมากท่ีสดุ คาดวา่จะมีผู้ เข้าชมงานไมน้่อยกว่า 75 ล้านคน
ในชว่งระยะเวลา 6 เดือนของการจดังาน  โดยได้มีโอกาสไปเย่ียมชม Thai Pavilion ซึง่ได้รับความนิยมสงูเป็นลําดบัต้นๆจาก
ผู้มาเย่ียมชมงาน  
 
31.  เร่ือง การรายงานผลการด าเนินการกับเงินและสิ่ งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐ         
เฮต ิ. 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการด าเนินการกบัเงินและสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภยัในสาธารณรัฐ
เฮติ ตามมติของคณะกรรมการศนูย์รวมน า้ใจชาวไทยช่วยผู้ประสบภัยเฮติ  ซึ่งมีนายวีระชยั   วีระเมธีกุล   รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานกรรมการอ านวยการศนูย์รวมน า้ใจชาวไทยช่วยผู้ประสบภัยเฮติ ครัง้ท่ี 
3/2553    เม่ือวนัองัคารท่ี 7  กนัยายน  2553  ดงันี ้
  1.  เห็นชอบให้น าเงินบริจาคของศนูย์รวมน า้ใจชาวไทยฯ ของส านกันายกรัฐมนตรี จ านวน 90,266,769.89 บาท  
รวมกับยอดเงินบริจาคของศูนย์รวบรวมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติของกระทรวงการต่างประเทศ จ านวน 8.1 ล้านบาท             
รวมกนัเป็นเงินจ านวน 98,366,769.89 บาท  โดยน าไปบริหารจดัการโดยแบง่เป็น 2 สว่น  ดงันี ้
   (1) ส่วนท่ี 1  ร้อยละ 70  ของยอดเงินรวมซึ่งรวมดอกเบีย้ ณ วันปิดบญัชี ประมาณ 68.835 
ล้านบาท หรือ ประมาณ 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ให้บริจาคสมทบแก่กองทนุฟืน้ฟูสาธารณรัฐเฮติ (Haiti Reconstruction 

Fund : HRF) ตามค าเชิญของธนาคารโลก 
   (2) ส่วนท่ี 2  ร้อยละ 30  ของยอดเงินรวมซึ่งรวมดอกเบีย้ ณ วันปิดบญัชี ประมาณ 29.501 
ล้านบาท หรือ ประมาณ 9 แสนดอลลาร์สหรัฐ  ให้บริจาคแก่รัฐบาลสาธารณรัฐเฮติ  โดยมอบหมายให้ นายวีระชัย                    
วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและประธานกรรมการอ านวยการศนูย์รวมน า้ใจฯ เป็นผู้
น าไปมอบแก่รัฐบาลเฮต ิในเบือ้งต้น คาดว่าจะบริจาคให้แก่เอกอคัรราชทตูเฮติประจ ากรุงโตเกียว ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลมุ                
ประเทศไทย ในระหวา่งการเดนิทางไปเข้าร่วมการประชมุระหวา่งประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 
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   ทัง้นี ้ การประสานงานเพ่ือก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีส่งมอบเงิน รวมถึงขัน้ตอนพิธีการตา่ง ๆ นัน้  
ให้กระทรวงการตา่งประเทศรับผิดชอบด าเนินการประสานในรายละเอียดตอ่ไป 
  2.  เห็นชอบให้กระทรวงการตา่งประเทศและกระทรวงพาณิชย์ร่วมกนับริหารจดัการเร่ืองการจดัส่งข้าวสาร
ส่วนท่ีเหลือให้แก่สาธารณรัฐเฮติ  จนครบจ านวน 20,000 ตนั  เน่ืองจากการขนส่งข้าวมีคา่ใช้จ่ายสงูมากจึงมอบหมายให้
กระทรวงการตา่งประเทศประสานงานกบัโครงการอาหารโลก (World Food Programme : WFP) หาเงินสนบัสนนุเป็น            
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าว โดยให้กระทรวงพาณิชย์จัดเตรียมข้าว ทัง้นี ้ให้ทยอยส่งเม่ือมีความพร้อมและไม่มีภาระ
งบประมาณในด้านคา่ขนสง่ 
  3.  ข้าวสารท่ีรับบริจาคจากประชาชนตามข้อ 3.2.3 มอบหมายให้องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์                
น าไปปรับปรุงและน าไปรวมกบัข้าวสารท่ีจะต้องสง่ไปสาธารณรัฐเฮต ิในเดือนตลุาคม 2553 ภายในจ านวน 3,832 ตนั  
  4.  โดยท่ีคา่ใช้จา่ยในการขนสง่สิ่งของบริจาคมีจ านวนสงูมาก จงึเห็นชอบให้ สปน. บริหารจดัการกบัสิ่งของ
บริจาค ดงันี ้
    (1) เวชภัณฑ์สิ่งของ  เคร่ืองอุปโภคบริโภค รวม 3,563 ลัง มูลค่า 29,049,355 บาท             
ซึ่งมลูนิธิ ดร. เทียม  โชควฒันา  และบริษัทในเครือสหพฒัน์บริจาค  ส่วนท่ีจ ากดัอายุการใช้งานให้ประสานผู้บริจาคเพ่ือจะ
น าไปจ าหน่ายเป็นเงินแล้วมอบให้กองทนุเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยัส านกันายกรัฐมนตรี  เพ่ือน าไปบริจาคช่วยเหลือ 
ผู้ประสบสาธารณภยัภายในประเทศ   
    ส าห รับ เวชภัณฑ์  สิ่ ง ของ  และ เค ร่ือ งอุป โภคบ ริ โภค  ในส่ วน ท่ี เ ก็บ รักษาไ ว้ ไ ด้                              
ให้ สปน.ประสานผู้บริจาค  เพ่ือจะน าไปแจกจ่ายผู้ประสบสาธารณภยัภายในประเทศหรือช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ ด้อยโอกาส
ตามท่ี สปน. เห็นสมควร  
     ทัง้นี ้ สปน. ได้ประสานงานกบัผู้บริหารในเครือสหพฒัน์ฯ  แล้ว แจ้งวา่ไมข่ดัข้อง 
    (2) ไม้เท้าและไม้ค า้ยนัส าหรับคนพิการ  จ านวน 305 อนั ซึ่งสมาชิกวฒุิสภา  โดยนางยวุดี  
นิ่มสมบูรณ์  ประธานกรรมาธิการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภาและคณะบริจาค  เห็นชอบให้ สปน. ประสานผู้บริจาคเพ่ือน า             
ไปมอบให้สมาคมคนพิการแหง่ประเทศไทย หรือด าเนินการอ่ืนตามท่ีผู้บริจาคเห็นสมควร 
 
 

เร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
 
32.  เร่ือง  การเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลการเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ของกระทรวง           
อตุสาหกรรม สรุปได้ดงันี ้ 
              1.น าเคร่ืองอุปโภค บริโภค จ านวน 2,300 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยท่ี อ าเภอแจ้ห่ม จงัหวดัล าปาง              
เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2553 
              2. น าเคร่ืองอปุโภค บริโภค จ านวน 2,300 ชดุ ไปมอบให้ผู้ประสบอทุกภยัท่ี อ าเภอป่าซาง อ าเภอลี ้และอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าพนู เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2553 และวนัท่ี 3 กนัยายน 2553 
              3. น าเคร่ืองอปุโภค บริโภค จ านวน 700 ชดุ ไปมอบให้ผู้ประสบอทุกภยัท่ีอ าเภอเมือง และอ าเภอแม่ลาน้อย 
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2553 และวนัท่ี 3 กนัยายน 2553  
              4. น าเคร่ืองอปุโภค บริโภค จ านวน 1,500 ชดุ ไปมอบให้ผู้ประสบอทุกภยัท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั เม่ือ
วนัท่ี 29 สิงหาคม 2553  
              5. น าเคร่ืองอปุโภค บริโภค จ านวน 200 ชดุ ไปมอบให้ผู้ประสบอทุกภยัท่ีอ าเภอจตรัุส จงัหวดัชยัภูมิ เม่ือวนัท่ี 
11 กนัยายน 2553  
             6. น าเคร่ืองอปุโภค บริโภค จ านวน 800 ชดุ ไปมอบให้ผู้ประสบอทุกภยัท่ีอ าเภอชมุแสง อ าเภอทา่ตะโก อ าเภอ
เมือง อ าเภอโกรกพระ และอ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ เม่ือวนัท่ี 14 กันยายน 2553 และจะน าเคร่ืองอุปโภค บริโภค 
จ านวน 1,200 ชดุ ไปมอบให้ผู้ประสบอทุกภยัท่ีจงัหวดัพิษณโุลก ในล าดบัตอ่ไป 
              รวมจ านวนเคร่ืองอปุโภคท่ีน าไปช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยัทัง้สิน้ 9,000 ชดุ เป็นมลูคา่ 1,171,226.71  บาท 
(หนึง่ล้านหนึง่แสนเจ็ดหม่ืนหนึง่พนัสองร้อยย่ีสิบสกบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) 
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33.  เร่ือง   สรุปสถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากอิทธิพลของพายุ “มินดอลเล” และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  (ระหว่าง
วันท่ี 24 สิงหาคม-13 กันยายน 2553) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากอิทธิพลของพายุ “มินดอลเล” และ                
มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้  (ระหวา่งวนัท่ี 24 สิงหาคม-13 กนัยายน 2553)  ของกระทรวงมหาดไทย ดงันี ้ 
    1. สรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ระหวา่งวนัท่ี 24 สิงหาคม -13 กนัยายน 
2553)   
    1.1 พืน้ท่ีประสบภัย 25 จังหวัด 93 อ าเภอ 401 ต าบล 2,573 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พะเยา พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ มุกดาหาร สระบุรี 
นครนายก ลพบุรี ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร  ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ และจังหวัดอุบลราชธานี 
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 156,847 ครัวเรือน 563,479 คน อพยพ 116 ครัวเรือน 461 คน พืน้ที่การเกษตรได้รับ          
ความเสียหาย 277,564 ไร่ ผู้เสียชีวิต 2 ราย (พะเยา 1 ราย  มกุดาหาร 1 ราย) 
    1.2 สถานการณ์ปัจจุบัน ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพืน้ที่  6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย 
พษิณุโลก สระบุรี นครนายก ลพบุรี และจังหวัดชัยภูมิ ดงันี ้
    1) จังหวัดสุโขทัย น า้ในแม่น า้ยมเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพืน้ท่ีการเกษตรริมฝ่ังใน       
พืน้ท่ี 8 อ าเภอ 71 ต าบล 542 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 25,415 ครัวเรือน 95,796 คน ได้แก่  อ าเภอ                    
ศรีสัชนาลัย อ าเภอสวรรคโลก อ าเภอศรีส าโรง อ าเภอเมือง อ าเภอกงไกรลาศ อ าเภอคีรีมาศ อ าเภอทุ่งเสล่ียม 
และอ าเภอบ้านด่านลานหอย ยังคงมีน า้ท่วมขังในพืน้ท่ีลุ่มต ่าริมแม่น า้ยมของอ าเภอกงไกรลาศ ที่ต าบลกง  
    2) จังหวัดพิษณุโลก น า้ในแม่น า้ยมมีปริมาณสูงเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพืน้ท่ีการเกษตรและบ้านเรือน
ราษฎรริมฝ่ังซึ่งเป็นท่ีลุ่มต ่าในพืน้ท่ี 2 อ าเภอ 27 ต าบล 131 หมู่บ้าน ได้แก่ อ าเภอบางระก า และอ าเภอเมือง ราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อน 2,464 ครัวเรือน พืน้ท่ีการเกษตร 39,555 ไร่ บอ่ปลา 46 บอ่ ถนน 6 สาย   
    3) จังหวัดสระบุรี เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 เกิดฝนตกหนกัท าให้น า้ท่วมบ้านเรือนราษฎรและ      
ท่ีลุ่มต ่าการเกษตรใน 5 อ าเภอ 16 ต าบล 23 หมู่บ้าน ได้แก่ อ าเภอบ้านหมอ อ าเภอวิหารแดง อ าเภอเมือง อ าเภอ     
แก่งคอย และอ าเภอหนองแค ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 6,897 คน พืน้ท่ีการเกษตร 58,463 ไร่ บอ่ปลา 394 บอ่  
    4) จังหวัดนครนายก ระหว่างวันท่ี 27-28 สิงหาคม 2553 เกิดฝนตกหนกัต่อเน่ืองท าให้น า้ท่วม
บ้านเรือนราษฎรและท่ีลุ่มต ่าการเกษตรใน 2 อ าเภอ 8 ต าบล ได้แก่ อ าเภอปากพลี และอ าเภอบ้านนา ราษฎรได้รับ             
ความเดือดร้อน 51 ครัวเรือน 153 คน พืน้ท่ีการเกษตร 50 ไร่ 
    5) จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันท่ี 3-4 กันยายน 2553 เกิดฝนตกหนักต่อเน่ืองท าให้น า้ท่วมขังท่ี             
ลุม่ต ่าการเกษตรและเขตเทศบาลเน่ืองจากระบายไมท่นัในพืน้ท่ี 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอโคกส าโรง และอ าเภอเมือง 
    6) จังหวัดชัยภูมิ เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2553 เกิดฝนตกหนกัท าให้น า้ท่วมบ้านเรือนราษฎรและท่ี
ลุ่มต ่าการเกษตรใน 2 อ าเภอ 6 ต าบล 101 หมู่บ้าน ได้แก่ อ าเภอหนองบัวระเหว และอ าเภอภักดีชุมพล เข้าสู่ภาวะปกติ
แล้ว ปัจจุบนัน า้ได้ไหลลงไปท่วมในพืน้ท่ีลุ่มต ่าการเกษตรริมฝ่ังแม่น า้ชีของอ าเภอบ้านเขว้า และอ าเภอจัตุรัส ราษฎร
ได้รับความเดือดร้อน 14,900 คน พืน้ท่ีการเกษตร 29,227 ไร่ บอ่ปลา 615 บอ่     
    - สถานการณ์อุทกภัยอันเน่ืองมาจากฝนตกหนัก น า้ล้นตลิ่ง ท าให้เกิดน า้ท่วมขังในพืน้ที่        
ลุ่มการเกษตร ริมฝ่ังแม่น า้ในพืน้ที่ 2 จังหวัด ดังนี ้
    1) จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณน า้ในแม่น า้น่านมีปริมาณสูงขึน้ ประกอบกับมีฝนตกในพืน้ท่ีท าให้       
เกิดน า้ท่วมขังในพืน้ท่ีลุ่มต ่าการเกษตรของอ าเภอชุมแสง 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลบางเคียน และต าบลโคกหม้อ พืน้ท่ีการเกษตร          
ได้รับผลกระทบ 2,538 ไร่ ระดับน า้ทรงตัว 
    2) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณน า้ในแม่น า้เจ้าพระยา แม่น า้ลพบรีุ และแม่น า้น้อยมีปริมาณ
สูงขึ น้ ประกอบกับมีฝนตกในพืน้ท่ี  ท าให้เกิดน า้ล้นตลิ่ งเข้าท่วมพืน้ท่ีลุ่มการเกษตรใน 5 อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางไทร (แม่น า้เจ้าพระยา) อ าเภอมหาราช (แม่น า้ลพบรีุ) อ าเภอผักไห่ และอ าเภอบางบาล 
(แมน่ า้น้อย) ระดับน า้เร่ิมสูงขึน้ 
      เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2553 เกิดฝนตกหนักต่อเน่ืองท าให้เกิดน า้ป่าไหลหลากกัดเซาะถนนสาย             
แม่สรวย-วารี บริเวณหลกักิโลเมตรท่ี 13-14 บ้านทุ่งพร้าว หมู่ท่ี 8 ต าบลวาวีอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง
ประมาณ 100 เมตร ไมส่ามารถสญัจรไปมาได้ จงัหวดั ส านกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัเชียงราย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ได้เร่งซ่อมแซมในเบือ้งต้นแล้ว และเม่ือเวลาประมาณ 03.00 น. วันนี ้(13 ก.ย.53) เกิดน า้ป่าไหลหลากเข้าท่วม
บ้านเรือนประชาชนท่ีต าบลนางแล อ าเภอเมือง ความเสียหายอยู่ระหว่างการส ารวจ 
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    1.3 การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ  
      1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล าปาง จัดส่งรถผลิตน า้ด่ืม จ านวน 1 คัน            
รถบรรทุกน า้ขนาด 6,000 ลิตร จ านวน 3 คัน และก าลังพล จ านวน 12 นาย สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบภัย                
ในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย ตัง้แตว่นัท่ี 26 สิงหาคม 2553 
        - ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 7 สกลนคร สนบัสนนุเรือท้องแบน 7 ล า  ก าลงัพล 
10 นาย สนบัสนนุการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัในพืน้ท่ีจงัหวดัมกุดาหาร 
        - ศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก จดัส่งก าลงัพล 15 นาย  เรือท้องแบน 5 ล า 
รถบรรทกุติดปัน้จัน่ 1 คนั รถส่องสว่าง 1 คนั รถกู้ภยัขนาดเล็ก 1 คนั รถบรรทกุ 2 คนั รถผลิตน า้ด่ืม 1 คนั สนบัสนนุการให้ความ
ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัในพืน้ท่ีจงัหวดัอตุรดิตถ์ 
      2) กรมชลประทาน 
        ได้เตรียมความพร้อมเคร่ืองสูบน า้ จ านวน 1,200 เคร่ือง เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรตามจังหวัดต่าง  ๆ
ปัจจบุนัได้ให้การสนบัสนนุเคร่ืองสบูน า้เคล่ือนท่ี 582 เคร่ือง ในพืน้ท่ี 52 จงัหวดั  
      3) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก 
      - ฉก.ร.7 และร้อย ร.751 จดัก าลังพลรวม 35 นาย และ รยบ. 2 1/2 ตนั จ านวน 2 คนั เข้าให้           
การชว่ยเหลือในการขนย้ายสิ่งของกบัราษฎร ในพืน้ท่ีบ้านนาหมากปน ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
      - ม.พัน 12 จัดก าลังพลรวม 65 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือ  ในการลอกคลอง             
ตดัต้นไม้ท่ีล้มกีดขวางการไหลของน า้ ขนย้ายสิ่งของ และท าความสะอาดบ้านเรือนท่ีถูก น า้ท่วมในพืน้ท่ี บ้านไผ่โทน ต าบล          
ไผโ่ทน และบ้านร้องกวาง ต าบลร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง และบ้านปงค า ต าบลเตาปนู อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่  
      - ม.พนั.7 จดัชุดบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 2 ชป.(24 นาย) และ รยบ. 2 1/2 ตนั จ านวน 1 คนั เข้าให้          
การชว่ยเหลือในการขนย้ายสิ่งของให้กบัราษฎร ในพืน้ท่ีต าบลสองคอน และต าบลฟากทา่ อ าเภอฟากทา่ จงัหวดัอตุรดติถ์ 
      - จทบ.น.น. จัดก าลังพล จ านวน 36 นาย รยบ. จ านวน 3 คัน และเรือท้องแบนพร้อมเคร่ืองยนต์ 
จ านวน 3 ล า จาก ช.พนั.302 เข้าให้การช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของ แจกจ่ายถงุยงัชีพ อาหาร และน า้ด่ืม ให้กบัราษฎรในพืน้ท่ี
ต าบลสถาน อ าเภอนาน้อย จงัหวดันา่น 
      - จทบ.พ.ล./ศบภ.จทบ.พ.ล. จดัก าลังพลรวม 53 นาย และ รยบ. 2 คนั เข้าให้การช่วยเหลือใน 
การจัดท าสิ่งกีดขวางป้องกันกระแสน า้กัดเซาะตลิ่งพงั ผสมปนูใส่กระสอบทราย   วางเป็นแนวป้องกันตลิ่งพงั และปักเสาเข็ม
บริเวณคลองต้นข้อ ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 
      -ศบภ.มทบ.21 จัดก าลังพล 30 นาย สนับสนุนการขนย้ายสิ่งของท่ีจ าเป็น จัด รยบ.               
ขนาดเล็ก 2 คนั และ รยบ. ขนาดใหญ่ 2 คนั สนบัสนนุการขนสง่มวลชนในพืน้ท่ี จดัเรือท้องแบน 2 ล า และแจกจ่ายกระสอบ
ทราย จ านวน 4,000 ใบ เข้าให้การชว่ยเหลือในพืน้ท่ี ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
      - พล.พัฒนา 2 จัดก าลังพล 70 นาย รถยนต์เทท้าย 10  ตัน 2 คัน รถยูนิม็อก 1 คัน                       
รถหวัลาก 1 คนั และรถตกั 1 คนั เข้าให้การชว่ยเหลือในพืน้ท่ีบ้านพลวงน้อย อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
      4) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
      - ศบภ.นพค.35 สนภ.3 นทพ. จดัก าลงัพล 33 นาย รยบ.สัมภาระ 1 คนั รยบ.เทท้าย 2 คนั รยบ.
ขนาดเล็ก 1 คัน และเรือท้องแบน 2 ล า เข้าช่วยเหลือในพืน้ท่ีต าบลยางฮอม (หมู่ท่ี 1) ต าบลป่าตาล (หมู่ท่ี 5,9) และต าบล               
ต้า (หมูท่ี่ 4,14) อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย และได้จดัก าลงัพล 40 นาย รยบ.สมัภาระ   2 คนั รยบ.เทท้าย 2 คนั รยบ.ขนาดเล็ก 
2 คนั และเรือท้องแบน 3 ล า เข้าให้การชว่ยเหลือในพืน้ท่ีอ าเภอขนุตาล อ าเภอพญาเม็งราย อ าเภอเวียงชยั และอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
จงัหวดัเชียงราย    
   1.4 ส่ิงของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
     1)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงห่วงใยพสกนิกรท่ีได้รับความเดือดร้อน จึงได้พระราชทาน 
ถุงยังชีพ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงโปรดให้ผู้ แทนพระองค์ฯ เดินทางไปมอบสิ่งของ
พระราชทานเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพืน้ท่ี จังหวัดเพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา น่าน และ
จังหวัดสุโขทัย รวมจ านวน 7,000 ครอบครัว  
       2) ส านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพิทกัษ์ สภากาชาดไทย ได้น าชดุธารน า้ใจพระราชทาน 
ชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยัในพืน้ท่ีจังหวัดล าปาง แพร่ นครสวรรค์ เชียงราย อุตรดิตถ์ พิจิตร นครนายก  เพชรบูรณ์ 
หนองคาย และจังหวัดอุดรธานี รวมจ านวน 9,662 ชดุ และน า้ด่ืม 14,700 ขวด  
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      3) กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ผู้ แทน          
พระองค์ฯ เดินทางไปมอบถงุพระราชทานแก่ราษฎรท่ีประสบอทุกภยัในพืน้ท่ีจังหวัดล าปาง แพร่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัด
น่าน รวมจ านวน 3,650 ชดุ  
     4) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาต ุ(นายกกิตติมศกัดิ์ตลอดชีพ) 
และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา ประธานมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงโปรดให้        
ผู้แทนพระองค์ฯ เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรท่ีประสบอทุกภัยในพืน้ท่ีจังหวัดเชียงราย แพร่ ล าพูน อุตรดิตถ์ 
และจังหวัดปทุมธานี รวมจ านวน 8,259 ถงุ และอาหารกลอ่ง จ านวน 3,500 กลอ่ง  
  2. การคาดหมายลักษณะอากาศระหว่างวันที่ 13 – 18 กันยายน 2553 
                            กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศว่า ในวันท่ี 13 กันยายน 2553 ร่องมรสุมก าลังปานกลาง           
พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าให้ประเทศไทยตอนบนยงัมีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนกับางแห่ง                           
ส่วนในช่วงวนัท่ี 14-18 กนัยายน 2553 ร่องมรสุมนีจ้ะเล่ือนลงมาพาดผ่านตอนกลางของประเทศ และจะมีก าลงัแรงขึน้          
ท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยงัคงมีฝนหนาแน่นตอ่ไปอีก ขอให้ประชาชนบริเวณพืน้ท่ีเส่ียงภยับริเวณพืน้ท่ีลาดเชิงเขา 
ท่ีราบลุม่ริมฝ่ังแมน่ า้ ใกล้ทางน า้ไหลผา่นของภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก ระมดัระวงั
อนัตรายจากสภาวะน า้ทว่มฉบัพลนั น า้ป่าไหลหลาก และน า้ล้นตลิ่งในระยะนี ้ 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งเตือนเก่ียวกับสภาวะอากาศ   ให้ศนูย์ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต และจงัหวดัในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เตรียมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภัย 
วาตภัย และดินถล่ม อนัเกิดจากสภาวะฝนตกหนกั อาจท าให้เกิดน า้ท่วมฉับพลนั น า้ป่าไหลหลาก น า้ล้นตลิ่ง และดินถล่ม 
สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิต ทรัพย์สิน และผลิตผลทางการเกษตรของประชาชนแล้ว และให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภยัเขต และจงัหวดั จดัเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพืน้ท่ีอย่างตอ่เน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้เตรียม
เคร่ืองมืออปุกรณ์ไว้ให้พร้อม เพ่ือสามารถชว่ยเหลือผู้ประสบภยัได้ทนัตอ่เหตกุารณ์เม่ือเกิดสาธารณภยัขึน้ 
      อน่ึง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับรายงานข้อมูลเหตแุผ่นดินไหว  (ระหว่างวันท่ี 7-13 
กนัยายน 2553) จากศนูย์เตือนภยัพิบตัิแห่งชาติ และกรมอตุนุิยมวิทยา ว่าได้เกิดแผ่นดินไหว ที่มีความรุนแรงมากกว่า 5 ริก
เตอร์ แต่ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 00.15 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.2 ริกเตอร์ 
บริเวณตอนใต้เกาะสมุาตรา และเวลา 07.57 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.8 ริกเตอร์    บริเวณตะวนัตกเฉียงใต้เกาะ            
สมุาตรา  และเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2553 เวลา 14.12 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.8 ริกเตอร์ บริเวณ   ฮลัมาเฮรา 
ประเทศอินโดนีเซีย และเวลา 18.43 น. แผน่ดนิไหวในทะเล ขนาด 5.4 ริกเตอร์ บริเวณหมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย 
  
34.  เร่ือง  สรุปสถานการณ์ภัยพบัิตด้ิานการเกษตรปี 2553 ครัง้ท่ี 30  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูสรุปสถานการณ์ภยัพิบตัด้ิานการเกษตรปี 2553 ครัง้ท่ี 30 ณ วนัท่ี 13 กนัยายน 
2553 ประกอบด้วย สถานการณ์ภยัพิบตัิด้านการเกษตร สถานการณ์น า้ และการด าเนินการตามแผนเตรียมรับสถานการณ์
ภยัพิบตัด้ิานการเกษตรปี 2553  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สรุปได้ดงันี ้
 สถานการณ์ภัยพบัิตด้ิานการเกษตร 
 สถานการณ์อุทกภัย  
 ปัจจุบนัมีสถานการณ์อุทกภัย จ านวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์ 
พระนครศรีอยธุยา ลพบรีุ สระบรีุ ชยัภมูิ  สกลนคร  
 1. จงัหวดัเชียงราย สถานการณ์น า้ป่าไหลหลาก ในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง ต าบลนางแล  
 2. จงัหวดัสโุขทยั สถานการณ์น า้ล้นตลิ่ง  ในพืน้ท่ีอ าเภอกงไกรลาศ ต าบลกง แนวโน้มระดบัน า้ทรงตวั 
 3. จงัหวดัพิษณโุลก สถานการณ์น า้ล้นตลิ่ง  ในพืน้ท่ีอ าเภอบางระก า  แนวโน้มระดบัน า้ลดลง 
 4. จงัหวดันครสวรรค์ สถานการณ์น า้ท่วมขงั  ในพืน้ท่ีอ าเภอชมุแสง ต าบลบางเคียน โคกหม้อ  แนวโน้ม
ระดบัน า้ทรงตวั 
 5. จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สถานการณ์น า้ล้นตลิ่ง ในพืน้ท่ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา บางไทร มหาราช 
ผกัไห ่บางบาล  แนวโน้มระดบัน า้ทรงตวั 
 6. จังหวัดลพบุรี  สถานการณ์น า้ท่วมขัง  ในพืน้ ท่ีอ าเภอบ้านหม่ี ต าบลหนองเมือง บ้านกล้วย  
บ้านทราย  หากไมมี่ฝนตกลงมาเพิ่ม คาดวา่จะเข้าสูภ่าวะปกตภิายใน 5 วนั 
 7. จงัหวัดสระบุรี สถานการณ์น า้ล้นตลิ่ง ในพืน้ท่ีอ าเภอบ้านหมอ ต าบลหนองบวั  หากไม่มีฝนตก 
ลงมาเพิ่ม คาดวา่จะเข้าสูภ่าวะปกตภิายใน 7 วนั 
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 8. จงัหวดัชยัภมูิ สถานการณ์น า้ทว่มขงั ในพืน้ท่ีอ าเภอบ้านเขว้า จตัรัุส   หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่า
จะเข้าสูภ่าวะปกตภิายใน 5 วนั 
 9. จงัหวดัสกลนคร สถานการณ์น า้ทว่มขงั ในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง โคกสีสพุรรณ โพนนาแก้ว  หากไม่มีฝนตก
ลงมาเพิ่ม คาดวา่จะเข้าสูภ่าวะปกตภิายใน 5 วนั 
 สถานการณ์น า้ 
 1. สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ 
 สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่และขนาดกลางทัง้ประเทศ (13 กนัยายน 2553) มีปริมาณน า้ทัง้หมด 44,290 
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่และขนาดกลางทัง้หมด เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ก่อน    
(43,103 ล้านลูกบาศก์เมตร) จ านวน 1,187 ล้านลกูบาศก์เมตร  (ปริมาณน า้ใช้การได้ 20,449 ล้านลกูบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 
28 ของความจุอ่างฯ) น้อยกว่าปี 2552 (50,039 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 68) จ านวน 5,749 ล้านลูกบาศก์เมตร  
สามารถรับน า้ได้อีก 29,265 ล้านลกูบาศก์เมตร  
 สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ (13 กนัยายน 2553) มีปริมาณน า้ทัง้หมด 41,620 ล้านลกูบาศก์เมตร หรือคิดเป็น
ร้อยละ 60 ของความจุอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ทัง้หมด เพิ่มขึน้จากสัปดาห์ก่อน(40,523 ล้านลูกบาศก์เมตร) จ านวน 1,097                   
ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณน า้ใช้การได้ 18,097 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 26 ของความจุอ่างฯ) น้อยกว่าปี 2552 
(47,499 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 68) จ านวน 5,879 ล้านลกูบาศก์เมตร สามารถรับน า้ได้อีก 27,975 ล้านลกูบาศก์เมตร 
 ปริมาณน า้ไหลลงอ่างภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อย และป่าสักฯ  

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
อ่างเก็บน า้ 1 ม.ค.-30 เม.ย. 1 พ.ค.- 31 ส.ค. 1-13 ก.ย. รวม เฉลี่ย                        

1 ม.ค.-13 ก.ย. 
ผลต่างปี53 กับ

ค่าเฉลี่ย 
1.ภมูิพล 58.78 1,270.65 501.19 1,830.62 2,752.01 -921.39 
2.สริิกิติ์ 389.40 3,071.75 839.73 4,300.88 3,945.73 355.15 
ภมูิพล+สริิกิติ์ 448.18 4,342.40 1,340.92 6,131.50 6,697.74 -566.24 
3.แควน้อย 113.72 344.00 184.43 642.15 1,006.39 -364.24 
4.ป่าสกั 75.75 438.77 427.47 941.99 873.73 68.26 

รวม 4 อ่าง 637.65 5,125.17 1,952.82 7,715.64 7,645.70 -862.22 
 
 สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้เข่ือนภูมิพล สิริกิติ์ และป่าสักชลสิทธ์ิ 

 หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
อ่างเก็บน า้ ปริมาตรน า้ 

ในอ่างปี52 
ปริมาตรน า้ 
ในอ่างปี 53 

ปริมาตรน า้ 
ใช้การได้ 

ปริมาณน า้
ไหลลงอ่าง 

ปริมาณน า้ 
ระบาย 

ปริมาณน า้
รับได้อีก 

ปริมาตร
น า้ 

% ปริมาตร
น า้ 

% ปริมาตร
น า้ 

% วันนี ้ เม่ือ
วาน 

วันนี ้ เม่ือ
วาน 

ภมูิพล 6,649 49 5,458 41 1,658 12 27.88 24.91 2.00 2.00 8,005 
สิริกิต์ิ 5,453 57 6,410 67 3,560 37 44.31 35.70 2.92 2.97 3,100 
ภมูพิล+สิริกิต์ิ 12,102 53 11,868 52 5,218 23 72.19 60.61 4.92 4.97 11,104 
แควน้อยฯ 216 28 551 72 515 67 8.48 12.08 3.89 3.89 218 
ป่าสกัชลสิทธ์ิ 487 51 577 60 574 60 37.24 33.60 16.15 15.93 383 

 อ่างเก็บน ้า ท่ีอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จ านวน 2 อ่าง  ได้แก่  
แก่งกระจาน(29) และปราณบรีุ(27) เทา่กบัสปัดาห์ท่ีผา่นมา 
  อ่างเก็บน า้ท่ีอยู่ในเกณฑ์น า้มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จ านวน 4 อ่าง คือ  
 1. ห้วยหลวง ปริมาณน า้ 111 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 94 สามารถรับน า้ได้อีก 7 ล้านลกูบาศก์เมตร 
 2. ล าปาว ปริมาณน า้ 1,322 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 92 ของความจุอ่างฯ สามารถรับน า้ได้อีก 108 ล้าน
ลกูบาศก์เมตร  
 3. หนองปลาไหล ปริมาณน า้ 146 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 89 ของความจุอ่างฯ สามารถรับน า้ได้อีก 18 
ล้านลกูบาศก์เมตร 
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 4. ประแสร์ ปริมาณน า้ 203 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 82 ของความจุอ่างฯ สามารถรับน า้ได้อีก 45                     
ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ  
 สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ ภาคตะวันออก  
 จงัหวดัชลบรีุ  มีอา่งเก็บน า้ 7 อา่ง รวมปริมาณน า้ 89.98 ล้านลกูบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุ
อ่างฯ (มากกว่าปี 2552 จ านวน 11.52 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 15) ปริมาณน า้ใช้การได้ 75 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คดิเป็นร้อยละ 42 ของความจอุา่งฯ 
  จังหวัดระยอง  มีอ่าง เ ก็บน า้  4  แห่ง  รวมปริมาณน า้  439.6 ล้านลูกบาศก์เมตร  คิดเ ป็น 
ร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯ (มากกว่าปี  2552 จ านวน 67.5 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 18) ปริมาณน า้ 
ใช้การได้ 411 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 79 ของความจอุา่งฯ 
 2. สภาพน า้ท่า 
  ปริมาณน า้ในล าน า้ต่าง ตามสถานีส ารวจปริมาณน า้ท่า กรมชลประทาน พบว่ามีปริมาณน า้อยู่ในเกณฑ์
น า้มาก 8 สถานี และน า้ทว่ม 4 สถานี ดงันี ้

แม่น า้ จังหวัด สถานีส ารวจปริมาณน า้ท่า 
ระดับ
ตลิ่ง 
(เมตร) 

ระดับ
น า้ 

(เมตร) 

เกณฑ์ แนวโน้
ม 

ยม พิษณโุลก บ้านบางระก า ( Y.16 )  อ.บางระก า 7.15 8.67 ทว่ม ลดลง 
ยม พิจิตร บ้านสามง่าม ( Y.17 )  อ.สามง่าม 6.71 5.39 มาก ทรงตวั 
นา่น นครสวรรค์ สะพานบ้านเกยไชย ( N.67 )  อ.ชมุแสง 27.45 25.98 มาก เพิ่มขึน้ 
ป่าสกั เพชรบรูณ์ บ้านบอ่วงั  ( S.42 )  อ.วิเชียรบรีุ 10.20 11.18 ทว่ม ลดลง 
ชี ชยัภมูิ บ้านคา่ย ( E.23 )  อ.เมือง 8.50 8.70 ทว่ม ลดลง 
ชี ขอนแก่น บ้านโจด ( E.9 )  อ.มญัจาคีรี 10.50 8.49 มาก ลดลง 
ชี ยโสธร แนวสะพาน ( E.20A )   อ.มหาชนะชยั 9.50 10.18 ทว่ม เพิ่มขึน้ 
มลู บรีุรัมย์ บ้านสตกึ ( M.6A )  อ.สตกึ 5.40 5.35 มาก ลดลง 
มลู อบุลราชธานี สะพานเสรีประชาธิปไตย ( M.7 ) อ.เมือง 7.00 6.52 มาก เพิ่มขึน้ 
แมก่ลอง กาญจนบรีุ หน้าวดัไชยชมุพล(วดัใต้) (K.3) อ.เมือง 7.50 6.90 มาก ลดลง 
จนัทบรีุ จนัทบรีุ สะพานวดัจนัทร์  อ.เมือง 3.73 1.00 มาก ลดลง 
ตะกัว่ป่า พงังา บ้านรมณีย์ (X.188 )  อ.กะปง 24.88 22.19 มาก ลดลง 

  การด าเนินการตามแผนเตรียมสถานการณ์ภัยพบัิตด้ิานการเกษตร 
 1. แจ้งเตือนผ่านศูนย์ตดิตามและแก้ไขปัญหาภัยพบัิตด้ิานการเกษตรจังหวัด 
  - ฝนตกหนักและน า้ท่วมฉับพลัน ช่วงวันท่ี 9-11 กันยายน 2553 ให้จังหวัดท่ีอยู่ในพืน้ท่ีภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ แจ้งเตือนให้เกษตรกรเตรียมการรับสถานการณ์ฝนตกหนกัและน า้ท่วมฉับพลนั บริเวณพืน้ท่ีเส่ียงภยับริเวณ
ท่ีลาดเชิงเขา หรือท่ีลุม่ใกล้ทางน า้ไหลของ อาจเกิดน า้ป่าไหลหลากและดนิถลม่ได้ 
  - น า้ทะเลหนนุ ช่วงวนัท่ี 6 -11 กันยายน 2553 ให้จงัหวดัภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง แจ้งเตือน
ประชาชนท่ีอาศยัอยูริ่มฝ่ังแมน่ า้เจ้าพระยา เฝ้าระวงัและเตรียมการป้องกนัสถานการณ์น า้ล้นตลิ่ง  
 2. สนับสนุนเคร่ืองสูบน า้เคล่ือนท่ี  ได้เตรียมการไว้ จ านวน 1,200 เคร่ือง สนบัสนุนแล้วจ านวน 582 
เคร่ือง ในพืน้ท่ี 52 จงัหวดั ดงันี ้
   ภาคเหนือ 15 จงัหวดั จ านวน 179 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวัดเชียงใหม่(31) นครสวรรค์(4) เพชรบูรณ์(3) 
ล าปาง(34) น่าน(12) พิษณุโลก(2) แพร่(15) ตาก(16) ล าพูน(15) พะเยา(5) แม่ฮ่องสอน(18) เชียงราย(3) อุตรดิตถ์(5) 
สโุขทยั(6) ก าแพงเพชร(10) 
   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 15 จงัหวดั จ านวน 186 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดันครราชสีมา(42) ขอนแก่น(7) 
มหาสารคาม(5) ร้อยเอ็ด(12) กาฬสินธุ์(29) อบุลราชธานี(6) นครพนม(14) มกุดาหาร(11) อ านาจเจริญ(14) สริุนทร์(7) ศรี
สะเกษ(7) อดุรธานี(2) สกลนคร(9) ยโสธร(12) บรีุรัมย์(9) 
   ภาคกลาง 11 จังหวัด จ านวน 82 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดัชยันาท(6) พระนครศรีอยุธยา(2) สิงห์บุรี(1) 
นนทบรีุ(7) ปทมุธานี(8) นครปฐม(5) สพุรรณบรีุ(3) ราชบรีุ(29) อทุยัธานี(15) อ่างทอง(2) กาญจนบรีุ(4) 
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   ภาคตะวนัออก 3 จงัหวดั จ านวน 47 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดันครนายก(14) ปราจีนบรีุ(16) ฉะเชิงเทรา(17) 
   ภาคใต้ 8 จงัหวดั จ านวน 88 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดั เพชรบรีุ(39) นครศรีธรรมราช(15) พงังา(1) สงขลา  
(14) ยะลา(6) พทัลงุ(2) ปัตตานี(3) ชมุพร(8) 
  3. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จ านวน 27,000 กิโลกรัม (เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ก่อน 4,800 กิโลกรัม) แร่ธาตุ
และเวชภณัฑ์ 160 ชดุ และดแูลสขุภาพสตัว์ 5,891 ตวั(เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ก่อน 533 ตวั) 7 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัหนองคาย 
นา่น เชียงราย พิจิตร พิษณโุลก เพชรบรูณ์ และอตุรดติถ์  
   ทัง้นี ้กรมปศสุตัว์ได้เตรียมความพร้อมด้านเสบียงสตัว์ไว้ล่วงหน้า โดยการผลิตทัง้หญ้าแห้ง หญ้าสด และ
หญ้าหมกัไว้ท่ี ศนูย์วิจยัและพฒันาอาหารสตัว์ /สถานีพฒันาอาหารสตัว์  จ านวน 29 ศนูย์/สถานีสามารถบริการช่วยเหลือ
ราษฎรได้ทนัที จ านวน 8,835 ตนั และในพืน้ท่ีท่ีมีการเกิดภยัแล้ง/อทุกภยัซ า้ซากก็สนบัสนนุเคร่ืองจกัรกลเกษตร ให้เกษตรกร
ผลิตเสบียงสตัว์ส ารองไว้ใช้เองในยามขาดแคลน มีเป้าหมายสนบัสนนุเกษตรกร  3,140 ราย ผลิตเสบียงสตัว์ทัง้สิน้ 6,280 
ตนั  นอกจากนีย้งัส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร(กลุ่มนาหญ้า) จ านวน 170 กลุ่ม ผลิตเสบียงสตัว์ไว้จ าหน่ายให้เพียงพอตอ่ความ
ต้องการของเกษตรกรอีกด้วย  
ผลกระทบด้านการเกษตร 
 อุทกภัย ชว่งภยัวนัท่ี 1 สิงหาคม – 10 กนัยายน 2553 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 13 ก.ย. 2553) 
  ประสบภยัด้านการเกษตร 44 จงัหวดั ได้แก่  
  ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา 
พิจิตร พิษณโุลก เพชรบรูณ์ แพร่ แมฮ่อ่งสอน ล าปาง ล าพนู สโุขทยั อตุรดติถ์ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม บุรีรัมย์ 
มกุดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบวัล าภ ูอ านาจเจริญ อดุรธานี อบุลราชธานี 
  ภาคกลาง 8 จงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพฯ กาญจนบรีุ ลพบรีุ นครปฐม นนทบรีุ พระนครศรีอยธุยาสระบุรี 
สพุรรณบรีุ  
  ภาคตะวนัออก 4 จงัหวดั ได้แก่ ตราด จนัทบรีุ ปราจีนบรีุ นครนายก 
  คาดวา่จะเสียหาย ด้านพืช จ านวน 1,434,503 ล้านไร่  ด้านประมง จ านวน 15,529 ไร่ และ 10,286 ตาราง
เมตร และด้านปศสุตัว์ จ านวน 724,769 ตวั (สว่นใหญ่เป็นสตัว์ปีก) 

ภาค 

ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ 

เกษตรกร คาดว่าจะ
เสียหาย เกษตรกร คาดว่าจะเสียหาย เกษตรกร สัตว์ได้รับ

ผลกระทบ 
แปลง
หญ้า 

ราย ไร่ ราย ไร่ ตรม. ราย ตัว ไร่ 
เหนือ 82,275 687,400 7,194 6,054 128 19,115 693,856 10.50 
ต.อ.เฉียงเหนือ 81,074 517,873 10,240 9,211 4,375 279 30,913 - 
กลาง 14,251 220,507 64 127 5,783 - - - 
ตะวนัออก 521 8,723 99 137 - - - - 
รวม 178,121 1,434,503 17,597 15,529 10,286 19,394 724,769 10.50 

  การด าเนินการ 
  อยู่ระหว่างส ารวจความเสียหายเพ่ือให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยเงิน 
ทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 
 
35.   เร่ือง สถานการณ์ราคาและการผลิตสินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม 2553 และแนวโน้มเดือนกันยายน 2553  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูสถานการณ์ราคาและการผลิตสินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม 2553 และแนวโน้ม
เดือนกนัยายน 2553 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดงันี ้ 
  ด้วยสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรมีการเปล่ียนแปลงค่อนข้างเร็ว ทัง้จากปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจดัท าดชันีราคาสินค้าเกษตรและดชันีผลผลิตสินค้าเกษตรทกุเดือน  พร้อมทัง้
มีการตดิตามสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรเป็นประจ าทกุสปัดาห์ เพ่ือติดตาม และเฝ้าระวงัสถานการณ์ด้านราคาและการ
ผลิตสินค้าเกษตร  ท าให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ในภาคเกษตร  จึงจ าเป็นต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ทราบสถานการณ์และหากสินค้าใดมีแนวโน้มท่ีจะเกิดปัญหาจะได้แก้ไขปัญหา  และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่าง
ทนัทว่งที  

http://www.dld.go.th/nutrition/NAYHA/seller_preserve1.htm
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  สาระส าคัญ  
   1. ผลผลิตออกสูต่ลาดมากเดือนสิงหาคม ได้แก่ ลองกอง ในเดือนกนัยายน ผลผลิตท่ีคาดว่าจะออกสู่ตลาด
มาก ได้แก่ ลองกอง ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ยางพารา และปาล์มน า้มนั โดยคาดว่าจะออกสู่ตลาด  คิดเป็นร้อยละ 21.40  26.94  
10.44  และ 9.15 ของผลผลิตทัง้หมด ตามล าดบั   
    ราคาสินค้าเกษตรท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือนสิงหาคม 2553 สินค้าเกษตรท่ีส าคญัส่วนใหญ่
ราคาปรับตดัลดลงจากเดือนท่ีผ่านมา ได้แก่ ผลไม้ ยางพารา สุกร และไก่เนือ้ ส่วนสินค้าท่ีปรับตวัสูงขึน้ ได้แก่ ข้าวนาปรัง 
มนัส าปะหลงั และปาล์มน า้มนัในเดือนกนัยายน คาดว่าสินค้าส่วนใหญ่ราคาจะปรับตวัในระดบัใกล้เคียงกบัเดือนท่ีผ่านมา  
อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีสินค้าท่ีควรเฝ้าระวงั ได้แก่ ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ และลองกองท่ีราคาอาจปรับตวัลดลง  เน่ืองจากผลผลิต
ออกสูต่ลาดมากขึน้  
  2. ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของเดือนสิงหาคม 2553 เปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีท่ีผ่านมาพบว่า  
ดชันีราคาสินค้าเกษตรสูงขึน้ร้อยละ 31.06 โดยสินค้าส าคญัท่ีราคาสูงขึน้  ได้แก่ ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ มนัส าปะหลงั ปาล์ม             
น า้มนั ยางพารา ล าไย ทเุรียน มงัคดุ เงาะ ลองกอง สกุร ไก่เนือ้ ไข่ไก่ และกุ้ งขาวแวนนาไม ส่วนสินค้าท่ีราคาปรับตวัลดลง 
ได้แก่ ข้าวนาปรัง เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา ดชันีราคาลดลงร้อยละ 0.47 โดยสินค้าท่ีราคาปรับตวัสงูขึน้ 
ได้แก่ มันส าปะหลัง ปาล์มน า้มัน ล าไย และกุ้ งขาวแวนนาไม ส่วนสินค้าท่ีราคาปรับตวัลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 
ยางพารา ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ไก่เนือ้ และไข่ไก่ ในเดือนกันยายน คาดว่าดัชนีราคาจะปรับตัวลดลงเล็กน้อย              
เน่ืองจากสินค้าส าคญัหลายชนิดออกสู่ตลาดมากขึน้ เช่น ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ปาล์มน า้มัน ยางพารา และสบัปะรด รวมทัง้        
ข้าวนาปี ท่ีผลผลิตเร่ิมออกสู่ตลาด ส าหรับภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตร  เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่าน
มาดชันี   ผลผลิตลดลง  คดิเป็นร้อยละ 4.21 สินค้าส าคญัท่ีผลผลิตลดลง ได้แก่ มนัส าปะหลงั ทเุรียน และล าไย ส่วนสินค้า
ท่ีผลผลิตสงูขึน้ ได้แก่ ข้าวนาปรัง ปาล์มน า้มนั สบัปะรด สกุร ไก่เนือ้ และไขไ่ก่ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนกรกฎาคม ท่ีผ่านมา 
ดชันี     ผลผลิตสงูขึน้ ร้อยละ 15.59 สินค้าส าคญัท่ีผลผลิตเพิ่มขึน้ ได้แก่ ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ปาล์มน า้มนั ทเุรียน และไก่เนือ้ 
ส่วน    สินค้าท่ีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันส าปะหลัง สับปะรด ล าไย และสุกร ในเดือนกันยายนคาดว่าดัชนี                    
ผลผลิตจะยงัคงสงูขึน้จากเดือนท่ีผา่นมา เพราะมีผลผลิตสินค้าส าคญัหลายชนิดจากฤดกูาลใหมเ่ร่ิมทยอยออกสู่ตลาด  
 

แต่งตัง้ 
 
36.  เร่ือง  แต่งตัง้ 
  1.   การแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณ
ทรงคุณวุฒ)ิ (ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมตัิตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) เสนอแต่งตัง้ นางวิภาจรีย์ พุทธมิ
ลินประทีป ท่ีปรึกษาส านกังบประมาณ (นกัวิเคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ) ส านกังบประมาณ ให้ด ารงต าแหน่ง ท่ีปรึกษา
ส านกังบประมาณ (นกัวิเคราะห์งบประมาณทรงคณุวุฒิ) ส านกังบประมาณ ส านกันายกรัฐมนตรี ตัง้แต่วันท่ี 1 เมษายน 
2553 ซึง่เป็นวนัไมก่่อนวนัท่ีส านกังาน ก.พ.ได้รับค าขอประเมินพร้อมเอกสารประกอบการประเมินครบถ้วนสมบรูณ์ และให้
พ้นจากต าแหน่ง ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2553 เน่ืองจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป  ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  
 
  2.  แต่งตัง้ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ ิ(ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ แตง่ตัง้ นายสมชาย พฤฒิกลัป์ ผู้อ านวยการ
ส านัก (ผู้ อ านวยการสูง) ส านักอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้ด ารงต าแหน่ง ท่ีปรึกษาประจ าส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคณุวุฒิ) ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านกันายกรัฐมนตรี ตัง้แตว่นัท่ี 
28 มิถนุายน 2553 ซึง่เป็นวนัท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนสมบรูณ์  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  
 
  3.  การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตัง้ นายกิตติพงษ์  ณ ระนอง อธิบดีกรมเอเชีย
ตะวนัออก ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทตู สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงวอชิงตนั สหรัฐอเมริกา สืบแทน นายดอน  ปรมตัถ์วินยั ซึ่ง
ลาออกจากราชการตัง้แต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 ในการนี ้กระทรวงการต่างประเทศได้ด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา  และได้รับความเห็นชอบแล้ว ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  
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  4.  การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ ิ
(กระทรวงสาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ นายบุญชัย  นวมงคลวัฒนา นายแพทย์
เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุ่มพัฒนาวิชาการ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต ให้ด ารงต าแหน่ง 
นายแพทย์ทรงคณุวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุ่มพฒันาวิชาการ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต  กระทรวง
สาธารณสุข ตัง้แต่วนัท่ี 2 เมษายน  2553 ซึ่งเป็นวนัท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี ้ ตัง้แต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป   
 
  5.  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัตหิน้าท่ีอีกหน่ึงวาระ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 
(รองศาสตราจารย์ ประกอบ จิรกิต)ิ ซึง่จะครบวาระการด ารงต าแหนง่ในวนัท่ี 17 กนัยายน  2553 คงอยูป่ฏิบตัหิน้าท่ีอีกหนึง่วาระ   
 
  6.  การแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวง             
วฒันธรรม ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง จ านวน 3 ราย ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม  2553 เพ่ือสบัเปล่ียนหมุนเวียน
และทดแทนผู้ เกษียณอายรุาชการ ดงันี ้ 
  1. นายปรารพ  เหล่าวาณิช ผู้ ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง รอง
ปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
   2. นางโฉมสดุา  ลียะวณิช รองปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง ด ารงต าแหนง่ อธิบดีกรมศลิปากร  
  3. นายอภินันท์  โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการ                
คณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ 
  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป 
 
  7.  เล่ือนและแต่งตัง้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับ 10 (กระทรวงมหาดไทย)  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอเล่ือนและแต่งตัง้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ระดบั 10 รวมจ านวน 8 รายดงันี ้ 
  1. เรืออากาศโท อิราวัสส์  ปัทมะสุคนธ์ พ้นจากต าแหน่งนักบริหาร 10 ผู้ อ านวยการส านัก ส านัก
สิ่งแวดล้อม และให้ด ารงต าแหนง่ผู้ตรวจราชการ 10 ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร  
   2. นางประพิม  บริสุทธ์ิ   พ้นจากต าแหน่งนักบริหาร 10 ผู้ อ านวยการส านัก ส านักงบประมาณ 
กรุงเทพมหานคร และให้ด ารงต าแหนง่นกับริหาร 10 ผู้อ านวยการส านกั ส านกัสิ่งแวดล้อม  
   3. นายมานิต  เตชอภิโชค นักบริหาร 9 รองผู้ อ านวยการส านัก ส านักเทศกิจ เล่ือนและแต่ง ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่นกับริหาร 10 ผู้อ านวยการส านกั ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล  
  4. นางสาวสุทิพย์ ทิพย์สุวรรณ์ นกับริหาร 9 รองผู้อ านวยการส านกั ส านกังบประมาณ กรุงเทพมหานคร 
เล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่นกับริหาร 10 ผู้อ านวยการส านกั ส านกังบประมาณ กรุงเทพมหานคร  
   5. นายกฤษฎา  กลนัทานนท์ นกับริหาร 9 ผู้ช่วยปลดักรุงเทพมหานคร ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร เล่ือน
และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่นกับริหาร 10 ผู้อ านวยการส านกั ส านกัการคลงั  
   6. นายสมพงษ์  วงศ์ปัญญาถาวร นกับริหาร 9 รองผู้อ านวยการส านกั (ปฏิบตัิงานด้านการศกึษาแพทย์ ) 
ส านกัการแพทย์ เล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้ตรวจราชการ 10 ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร  
  7. นางสาวพรรณี  รัตนลาโภ นักบริหาร 9 รองผู้ อ านวยการส านัก (ปฏิบัติงานด้านบริหาร) ส านัก
สิ่งแวดล้อม เล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้ตรวจราชการ 10 ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร  
  8. นายสมพร  หวงัวงศ์วิโรจน์ นกับริหาร 9 รองผู้อ านวยการส านกั ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล เล่ือน
และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้ตรวจราชการ 10 ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร  
  ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม  2553 ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป 
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  8.  การแต่งตัง้ข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
   คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอดงันี ้  
  1. ย้ายสบัเปล่ียนข้าราชการพลเรือนสามญั รวม 2 ราย ดงันี ้ 
   1.1 นายศกัดิ์ชัย  ศรีบุญซ่ือ รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดบัสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการ (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร             
แหง่ชาต ิ  
   1.2 นายนิวตั ิ สธีุมีชยักลุ ผู้อ านวยการ (นกับริหาร ระดบัสงู) ส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแหง่ชาต ิ ให้ด ารงต าแหนง่รองปลดักระทรวง (นกับริหาร ระดบัสงู) ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  2. เล่ือนและแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดบัสงู) รวม 4 ราย ดงันี ้ 
   2.1 นายทฤษดี  ชาวสวนเจริญ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดบัต้น) กรมปศุสัตว์ ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดบัสงู) ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   2.2 นายฉลอง  เทพวิทกัษ์กิจ รองอธิบดี (นกับริหาร ระดบัต้น) กรมพฒันาท่ีดิน ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดบัสงู) ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    2.3 นางจิราวรรณ  แย้มประยูร รองอธิบดี (นกับริหาร ระดบัต้น) กรมประมง ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดบัสงู) ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    2.4 นายอนนัต์  สวุรรณรัตน์ รองอธิบดี (นกับริหาร ระดบัต้น) กรมวิชาการเกษตร ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดบัสงู) ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม  2553 ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป 
 
  9.  แต่งตัง้ข้าราชการ (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัิตามท่ีกระทรวงอตุสาหกรรมเสนอเล่ือนและแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัในสงักัด 
จ านวน 4 ราย ให้ด ารงต าแหนง่ตา่ง ๆ ดงันี ้ 
  1. เล่ือนและแตง่ตัง้ นายชยัยง  กฤตผลชยั รองเลขาธิการส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม ให้
ด ารงต าแหนง่เลขาธิการส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม   
  2. เล่ือนและแต่งตัง้ นายยงยุทธ  ทองสุข รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ด ารงต าแหน่งรอง
ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม  
  3. เล่ือนและแตง่ตัง้ นายพสุ  โลหารชนุ รองเลขาธิการส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ ให้ด ารง
ต าแหนง่รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม  
  4. เล่ือนและแต่งตัง้ นายเสน่ห์  นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ ให้ด ารง
ต าแหนง่ผู้ตรวจราชการกระทรวงอตุสาหกรรม  
  ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม  2553 เป็นต้นไป ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป 
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