
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                                 ข่าว ท่ี  01/09
                                                   วนัท่ี 21 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  ร่างพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญตัิ 
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญัตเิงินเดือนและเงินประจ าต าแหนง่  
(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญัตบิ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
รวม 4 ฉบบั 

 2. เร่ือง  ร่างพระราชบญัญตัเิงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหนง่ข้าราชการครูและ 
บคุลากรทางการศกึษา (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และการปรับระบบบริหารงานบคุคล
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 

  3.  เร่ือง  ร่างระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยกองทนุเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. .... 
 4.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนญุาตเก็บ จดัหา หรือ 
   รวบรวมพนัธุ์พืชพืน้เมืองทัว่ไปหรือพนัธุ์พืชป่า เพ่ือการปรับปรุงพนัธุ์ ศกึษา ทดลอง หรือ
   วิจยัเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า และการท าข้อตกลงแบง่ปันผลประโยชน์ พ.ศ. ....  

 5. เร่ือง   ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์การน าร่องและอตัราคา่จ้างน าร่องในเขตทา่เรือ           
ศรีราชา เขตท่าเรือจงัหวดัสงขลา และเขตทา่เรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ พ.ศ. ....   

  6.  เร่ือง   ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศลิปะ
    ตามพระราชบญัญัตกิารประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2542 (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
  7.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เขต
    เลือกตัง้ท่ี 1 แทนต าแหนง่ท่ีว่าง พ.ศ. ....   

 
เศรษฐกิจ 

  8. เร่ือง  การปรับอตัราการจา่ยคา่ทดแทนกรณีพนกังานประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการ 
   ท างาน 
 9.  เร่ือง   มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จา่ยเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 10.   เร่ือง  กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2554 
  11.  เร่ือง   การตรวจสอบข้อมลูเงินเหลือจา่ยโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555  
  12.  เร่ือง  แนวทางการด าเนินการในการเสนอเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการก่อหนีผ้กูพนัข้ามปีงบประมาณ การ
    เปล่ียนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนีผ้กูพนัเกินกวา่วงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตัิ
    ของหนว่ยงานตา่ง ๆ  
  13.   เร่ือง  การจ าหน่ายกิจการโครงการบตัรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) 
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 สังคม 
 14.  เร่ือง   การประเมินความคุ้มคา่การปฏิบตัภิารกิจของภาครัฐ  
 15.   เร่ือง  การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (มตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2520, 3  
   กมุภาพนัธ์ 2524 และ 1 พฤษภาคม 2527 รวม 3 ฉบบั)    
 16.  เร่ือง  การจดัตัง้ศนูย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เน่ืองในวโรกาสพระ 

ชนมพรรษา  84  พรรษา 
 17.  เร่ือง  โครงการปรับปรุงอาคารท่ีท าการส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม 

แหง่ชาต ิ 
 18.  เร่ือง  การประชมุคณะกรรมการอ านวยการก ากบัติดตามการแก้ไขปัญหาอทุกภยัและภยัแล้ง 
 19.   เร่ือง   แนวทางการสง่เสริมอดุมศกึษาร่วมสร้างประเทศไทยนา่อยู่ 
 20.  เร่ือง   การจ้างข้าราชการภายหลงัครบเกษียณอายรุาชการเป็นลกูจ้างชัว่คราวกรณีพิเศษ 
 21.  เร่ือง  ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการจดัระเบียบสงัคม พ.ศ. 2553  
 22.   เร่ือง   รายงานผลการด าเนินงานโครงการศนูย์บริการข้อมลูภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)   
 
  ต่างประเทศ 
 23.  เร่ือง  ผลการประชมุระดบัรัฐมนตรีและเจ้าหน้าท่ีอาวโุส ครัง้ท่ี 17 แผนงานการพฒันา 
   เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
  24.  เร่ือง   เอกสารส าคญัของการประชมุผู้น าอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครัง้ท่ี 2 
  25.  เร่ือง   การลงนามบนัทกึความเข้าใจวา่ด้วยการเข้าร่วมกบัคูเ่จรจาด้านบริการเดนิอากาศของ 
    อาเซียนและความตกลงวา่ด้วยการขนสง่ทางอากาศระหวา่งรัฐบาลแหง่รัฐสมาชิกของ
    สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และรัฐบาลแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  26.  เร่ือง   การขอความเห็นชอบร่างความตกลงวา่ด้วยความร่วมมือด้านการป้องกนัประเทศระหว่าง
    รัฐบาลกาตาร์และรัฐบาลไทย (Agreement Between the Government of the State of 
    Qatar and the Government of the Kingdom of Thailand on Defence Cooperation)  
  27.  เร่ือง  การรับรองเอกสารค าประกาศแหง่เมืองนารา ในการประชมุรัฐมนตรีทอ่งเท่ียวเอเปค  
    ครัง้ท่ี 6 
 28.   เร่ือง  ขอความเห็นชอบโครงการเร่งเสริมความยัง่ยืนของระบบการจดัการพืน้ท่ีคุ้มครอง  
    (Catalyzing  Sustainability  of Thailand’s  Protected  Areas System : CATSPA) 
 29.   เร่ือง   ผลการประชมุสภารัฐมนตรีสมาคมความร่วมมือแหง่มหาสมทุรอินเดีย ครัง้ท่ี 10 

 30.  เร่ือง   ขอความเห็นชอบจดัท าหนงัสือแลกเปล่ียนระหว่าง FAO กบัรัฐบาลไทย ในการเป็น 
เจ้าภาพจดัการประชมุ FAO COFI Sub-Committee on Aquaculture ครัง้ท่ี 5  

 31.  เร่ือง   การจดัท าบนัทกึความเข้าใจวา่ด้วยความร่วมมือในด้านการคุ้มครอง การอนรัุกษ์ การ 
ตดิตามคืน และการสง่คืนซึง่ทรัพย์สินทางวฒันธรรม โบราณคดี ศลิปะและประวตัิศาสตร์ 
ท่ีถกูปล้น โจรกรรม สง่ออก หรือถ่ายโอนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  

 32.  เร่ือง  ผลการประชมุ Symposium on Energy Saving and Biofuel Utilization ภายใต้แผนงาน 
    การพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
  33.  เร่ือง   รายงานผลการลงนามในสญัญาเงินกู้ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (R3) และโครง
    การปรับปรุงถนนและระบบระบายน า้ในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
    ประชาชนลาว    
 34.  เร่ือง   การถอนข้อสงวนของอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 7 
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  การศึกษา 
  35.  เร่ือง  ขออนมุตัจิดัจ้างมหาวิทยาลยัของรัฐหรือมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หรือหน่วยงานใน
    ก ากบัของรัฐพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน โครงการตามแผนปฏิบตัิการ
    ไทยเข้มแข็ง 2555 
  36.  เร่ือง  แนวทางการจดัสรรเงินรางวลั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าหรับสว่นราชการ  
    จงัหวดั และสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีได้จดัท าค ารับรองการปฏิบตัริาชการ และประเมินผล
    การปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
  เร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเป็นข้อมูล 
  37. เร่ือง   รายงานดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปและดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐานของประเทศเดือนสิงหาคม 
    2553  
  38. เร่ือง   สรุปผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
  39. เร่ือง    สรุปสถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากอิทธิพลของพายุ “มินดอลเล” (ระหว่างวนัท่ี 24 สิงหาคม-15  
     กนัยายน 2553)  และร่องมรสมุก าลงัคอ่นข้างแรงพาดผา่นประเทศไทย 
 40.   เร่ือง สรุปสถานการณ์ภยัพิบตัิด้านการเกษตรปี 2553 ครัง้ท่ี 31  
  
 แต่งตัง้ 
 41.  เร่ือง   แตง่ตัง้ 
  1.  การแตง่ตัง้กรรมการในคณะกรรมการกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ  
  2.  การแตง่ตัง้ข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย)  
  3.  แตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการกองทนุเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน   
  4.  แตง่ตัง้ข้าราชการการเมือง (ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  5.  การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ  
  6.  แตง่ตัง้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  7.  การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหนง่ประเภทบริหาร ระดบัสงู  
       (กระทรวงสาธารณสขุ) 
  8.  การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู  
       (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
  
   

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

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 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัตเิงนิเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญตัิ 
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และ                       
ร่างพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบบั  ตามท่ีประธานรัฐสภาเสนอ และให้ส่ง         
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสงัเกตของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณา
ด้วย แล้วสง่ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา  ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตอ่ไป 
  ข้อเทจ็จริง 
  ประธานรัฐสภาเสนอวา่ 
  1. ตามท่ีพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคบัตัง้แต่วันท่ี 26 มกราคม 
2551 และสว่นราชการรัฐสภาชะลอการน าพระราชบญัญตัดิงักลา่วมาใช้บงัคบักบัข้าราชการรัฐสภาสามญั เน่ืองจากอาจจะ
มีปัญหาในทางปฏิบตั ิเพราะการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภายงัคงเป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งบญัญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และ                
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท าให้บทบญัญัติดงักล่าวไม่สอดคล้องกับพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดงันัน้  
เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบคุคลของราชการฝ่ายรัฐสภาสอดคล้องกบัการบริหารราชการท่ีเปล่ียนแปลงไป สมควรปรับปรุง
กฎหมายดงักลา่ว  
  2. โดยท่ีบทบัญญัติของพระราชบญัญัติจัดระเบียบปฏิบตัิราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไข          
เพิ่มเตมิ ได้บงัคบัใช้มาเป็นเวลานานแล้ว และมีบทบญัญตับิางประการไม่สอดคล้องกบัการบริหารราชการท่ีเปล่ียนแปลงไป              
ดงันัน้ เพ่ือให้การบริหารราชการของราชการฝ่ายรัฐสภาสอดคล้องกับการบริหารราชการท่ีเปล่ียนแปลงไป สมควรปรับปรุง
กฎหมายดงักลา่วเชน่เดียวกนั  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัต ิ 

1. ร่างพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ....  
   1.1 ก าหนดค านิยามค าว่า  “รัฐสภา” “สภาผู้ แทนราษฎร ” “วุฒิสภา” “ประธานรัฐสภา ”                       
“รองประธานรัฐสภา” และ “ก.ร.” (ร่างมาตรา 4)  
   1.2 ก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ                     
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน เป็นส่วนราชการสงักัดรัฐสภา มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระในการ
บริหารงานบคุคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนด (ร่างมาตรา 5)  
   1.3 ก าหนดให้ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัราชการประจ าทัว่ไป
ของสภาผู้แทนราษฎร มีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้บงัคบับญัชา และก าหนดให้ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภามีอ านาจ
หน้าท่ีเก่ียวกบัราชการประจ าทัว่ไปของวฒุิสภา มีเลขาธิการวฒุิสภาเป็นผู้บงัคบับญัชา (ร่างมาตรา 9 – ร่างมาตรา 10) 
   1.4 ก าหนดให้การแบ่งส่วนราชการภายในของส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านกังาน
เลขาธิการวฒุิสภา หรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนให้ท าเป็นประกาศรัฐสภา (ร่างมาตรา 11) 
   1.5 ก าหนดให้ ก.ร.มีอ านาจออกระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาเก่ียวกบัการบริหารงานทัว่ไป  
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการด าเนินการอ่ืนของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ตามท่ี
ก าหนด (ร่างมาตรา 14)  
   1.6 ก าหนดบทเฉพาะกาลในวาระเร่ิมแรก ให้น ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือค าสั่งใดท่ีใช้
บงัคบัแก่ข้าราชการพลเรือน พนกังานราชการ หรือลกูจ้าง มาใช้บงัคบัแก่ข้าราชการรัฐสภา พนกังานราชการ หรือลกูจ้าง
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยอนุโลม และให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนีส้ิน ข้าราชการ พนักงานราชการ       
ลกูจ้าง และเงินงบประมาณตามพระราชบญัญัติจดัระเบียบปฏิบตัิราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ไปเป็ น
ของส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา ตามพระราชบญัญตันีิ ้(ร่างมาตรา 16 – ร่างมาตรา 19)  

2. ร่างพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ....  
 2.1 ก าหนดค านิยามค าวา่ “ข้าราชการรัฐสภา” “ประธานรัฐสภา” “รองประธานรัฐสภา” “รัฐสภา”  

และ “ก.ร.” (ร่างมาตรา 4)  
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   2.2 ก าหนดให้ข้าราชการรัฐสภา มี 2 ประเภท คือ  ข้าราชการรัฐสภาสามญั และข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ายการเมือง และก าหนดคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของข้าราชการรัฐสภา เคร่ืองแบบของข้าราชการรัฐสภา การขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา (ร่างมาตรา 7 – ร่างมาตรา 13)  
   2.3 ก าหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรียกโดยย่อว่า “ก.ร.” ประกอบด้วย ประธาน              
รัฐสภาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการโดยต าแหนง่ และกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิท่ีรัฐสภาเลือกจ านวนไม่เกินแปดคนเป็น
กรรมการ ก าหนดคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง 
การประชมุ ก.ร. ตลอดจนอ านาจหน้าท่ีของ ก.ร. (ร่างมาตรา 14 – ร่างมาตรา 22) 
   2.4 ก าหนดการจัดระเบียบข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ค านึงถึงระบบคุณธรรม และข้าราชการ             
รัฐสภามีเสรีภาพในการรวมกลุม่ (ร่างมาตรา 23 – ร่างมาตรา 24)  
   2.5 ก าหนดเก่ียวกับการก าหนดต าแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของ                  
ข้าราชการรัฐสภาสามญั เชน่ ข้าราชการรัฐสภาสามญัมี 4 ประเภท คือ ประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ 
ประเภททั่วไป ให้ ก.ร.จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง จ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงานให้                  
ข้าราชการรัฐสภาสามญัได้รับเงินเดือนตามต าแหน่งในแต่ละประเภทตามท่ีก าหนดไว้ในบญัชีเงินเดือนขัน้ต ่าขัน้สูง และ             
ให้ข้าราชการรัฐสภาอาจได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งในบางสายงานหรือต าแหน่งท่ีมีเหตพุิเศษ เป็นต้น (ร่างมาตรา 25 – 
ร่างมาตรา 33) 
   2.6 ก าหนดเก่ียวกบัการสรรหา การบรรจ ุและการแตง่ตัง้ เช่น การสรรหาเพ่ือให้ได้บคุคลมาบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง ต้อง เป็นไปตามระบบคุณธรรมและค านึงถึง                 
พฤติกรรมทางจริยธรรม ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการบรรจบุุคคลเข้ารับราชการ ก าหนดผู้ มีอ านาจสัง่บรรจุและแต่งตัง้
บคุคลเข้ารับราชการ ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ก าหนดเก่ียวกบัการย้าย การโอน ห รือ
การเล่ือนข้าราชการรัฐสภา เป็นต้น (ร่างมาตรา 34 – ร่างมาตรา 51)  
   2.7 ก าหนดเก่ียวกับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิราชการ เช่น             
ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีหน้าท่ีด าเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจู งใจแก่ข้าราชการ 
ผู้บงัคบับญัชาต้องปฏิบตัิตนต่อผู้ ใต้บงัคบับญัชาอย่างมีคณุธรรมและเท่ียงธรรม ข้าราชการรัฐสภาสามญัผู้ ใดถึงแก่ความ
ตาย              เน่ืองจากการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ ให้พิจารณาเล่ือนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น (ร่างมาตรา 52 – ร่าง
มาตรา 57)  
   2.8 ก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองวินยัและการด าเนินการทางวินยั เชย่ โทษทางวินยั มี 5 สถาน การลงโทษ 
ข้าราชการรัฐสภาสามญัให้ท าเป็นค าสัง่ ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการด าเนินการสืบสวน สอบสวนทางวินยั การสัง่ลงโทษ
ทางวินยั เป็นต้น (ร่างมาตรา 58 – ร่างมาตรา 76) 
   2.9 ก าหนดเก่ียวกับการออกจากราชการ เช่น ก าหนดเหตุแห่งการออกจากราชการ ก าหนดให้             
ข้าราชการรัฐสภาสามญัท่ีมีอายคุรบ 60 ปี และทางราชการมีความจ าเป็นท่ีจะให้รับราชการต่อไปเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีในทาง
วิชาการ จะให้รับราชการต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี ก าหนดเก่ียวกับการออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตทุดแทน    
เป็นต้น (ร่างมาตรา 77 – ร่างมาตรา 83) 
   2.10 ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์         
(ร่างมาตรา 84 – ร่างมาตรา 88)   
   2.11 ก าหนดเก่ียวกับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง เช่น ก าหนดต าแหน่งข้าราชการรัฐสภา              
ฝ่ายการเมือง ให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัต ิ             
การแตง่ตัง้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ มีอ านาจแตง่ตัง้ ก าหนดเหตแุห่งการออกจาก
ต าแหนง่ เป็นต้น (ร่างมาตรา 89 – ร่างมาตรา 92)  
   2.12 ก าหนดเก่ียวกับบทเฉพาะกาล เช่น ให้กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ให้ข้าราชการรัฐสภาสามญัหรือข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ายการเมืองเป็นข้าราชการรัฐสภาสามญัหรือข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามพระราชบญัญัตินี ้ให้น ากฎ ประกาศ หรือ
ระเบียบหรือกรณีท่ีก าหนดไว้แล้วซึง่ใช้อยูเ่ดิมมาใช้บงัคบัเท่าท่ีไม่ขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญัตินี ้เป็นต้น (ร่างมาตรา 93 – 
ร่างมาตรา 100)  
   2.13 ก าหนดบญัชีเงินเดือนขัน้ต ่าขัน้สูง และเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
บญัชีเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนง่ของข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง แนบท้ายพระราชบญัญตันีิ ้ 

3. ร่างพระราชบัญญัตเิงนิเดือนและเงนิประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
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 3.1 แก้ไขเพิ่มเตมิอตัราต าแหนง่และเงินเดือนข้าราชการการเมืองให้เป็นไปตามบญัชีท้าย 
พระราชบญัญตันีิ ้ (ร่างมาตรา 3 แก้ไขเพิ่มเตมิมาตรา 11(เดมิ)) 
   3.2 แก้ไขเพิ่มเติมอตัราเงินประจ าต าแหน่งและการรับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการการเมือง 
ให้เป็นไปตามบญัชีท้ายพระราชบญัญตันีิ ้(ร่างมาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 12 (เดมิ)) 
   3.3 ก าหนดมิให้น าบญัชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน และบญัชีอัตราเงินประจ าต าแหน่ง           
ข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบญัญตัเิงินเดือนและเงินประจ าต าแหนง่ พ.ศ. 2538 มาใช้บงัคบัแก่ข้าราชการรัฐสภาสามญั 
และให้ยกเลิกบญัชีอัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง และบญัชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการรัฐสภา             
ฝ่ายการเมืองท้ายพระราชบญัญตัเิงินเดือนและเงินประจ าต าแหนง่ พ.ศ. 2538 (ร่างมาตรา 5 – ร่างมาตรา 6)  

4. ร่างพระราชบัญญัตบิ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 แก้ไขเพิ่มเติมให้ข้าราชการพลเรือนสามญั หรือข้าราชการรัฐสภาสามญั ต าแหนง่ประเภทวิชาการ 

ระดบัเช่ียวชาญหรือระดบัทรงคุณวุฒิ หรือต าแหน่งประเภททั่วไประดบัอาวุโสหรือระดบัทักษะพิเศษ ซึ่งจะต้องพ้นจาก              
ราชการตามมาตรา 19 อาจรับราชการตอ่ไปได้ตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระ เบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมาย 
วา่ด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา แล้วแตก่รณี (ร่างมาตรา 3 แก้ไขเพิ่มเตมิมาตรา 19 สตัต (เดมิ)) 
 
2. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการพิจารณาในภาพรวมเก่ียวกบัร่างพระราชบญัญตัเิงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ
เงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และการปรับระบบบริหารงานบุคคล               
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ของคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหง่ชาต ิ โดย 
  1. อนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ  และความเห็นของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณา 
แล้วสง่ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตอ่ไป  
  2. ระงับการด าเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาการ ได้รับเ งินประจ าต าแหน่งของข้าราชการและ                       
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... เน่ืองจากคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติมีมต ิ       
ให้คงเงินประจ าต าแหนง่ของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาไว้ก่อน  
  3. อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขัน้ต ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ                 
สว่นราชการท่ีเก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
  4. อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน    
พ.ศ. .... และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
  5. เห็นชอบให้น าหลกัการระบบการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามญัมาปรับใช้กับข้าราชการ
พลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 
  6. เห็นชอบการคงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายให้แก่ข้าราชการท่ีด ารงต าแหน่งแตกต่างจากโครงสร้าง
ต าแหน่งท่ี ก.พ.อ.ก าหนดจนกว่าจะได้รับแต่งตัง้ใ ห้ด ารงต าแหน่งตามโครงสร้างต าแหน่งท่ี ก.พ.อ.ก าหนด ซึ่งได้รับ                    
สิทธิประโยชน์ไมน้่อยกวา่เดมิ 
  7. ส าหรับงบประมาณเพ่ือรองรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา        
ให้กระทรวงศกึษาธิการท าความตกลงกบัส านกังบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
  8. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการตอ่ไป  
  ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติเสนอว่า ได้พิจารณาแล้วมีมติให้กระทรวงศกึษาธิการพิจารณา
การก าหนดค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใน              
ภาพรวม ดงันี ้
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  1. ระยะสัน้ เห็นควรให้ปรับบญัชีอตัราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาโดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของข้าราชการ              
พลเรือนสามญั ดงันี ้
   1.1 ปรับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
เสนอเฉพาะระดับ คศ.1 – คศ. 4 ยกเว้นเงินเดือนขัน้สูงของระดับ คศ. 5 เห็นควรก าหนดขัน้สูงท่ี 64,340 บาท               
ซึ่งเทียบเคียงกับเงินเดือนประเภทวิชาการ ระดบัทรงคุณวุฒิ ของข้าราชการพลเรือนสามญั (อตัรา 66,480 บาท ส าหรับ
เฉพาะสายงานแพทย์และสายงานนกักฎหมายกฤษฎีกาเท่านัน้) และคงเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไว้ก่อน  
   1.2 ปรับบัญชีเงนิเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอ 
และคงเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาไว้ก่อน ทัง้นี ้มีประเด็นข้อสังเกตว่าควรมีการ
ก าหนดขัน้ต ่าของบัญชีเงนิเดือนสายผู้สอนของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  
  2. ระยะปานกลาง ให้กระทรวงศกึษาธิการเร่งการด าเนินการ ดงันี ้
   2.1 ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตามท่ีเสนอ              
ต่อคณะรัฐมนตรีให้เหมาะสมและเกิดความรอบคอบ รวมทัง้มีการจัดระบบบริหารจัดการรองรับในช่วงเปล่ียนผ่านให้              
แล้วเสร็จ อาทิ การออกกฎระเบียบรองรับ ตลอดจนสร้างความเข้าใจเก่ียวกับระบบโครงสร้างดงักล่าวให้กับข้าราชการ         
ทราบโดยทัว่กนั  
   2.2 ด าเนินการตามแนวทางการจดัอตัราก าลงัการบริหารจดัการในภารกิจการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม 2552 เพ่ือจดัการเก่ียวกับปัญหาคณุภาพการศึกษาและการบริหารอตัราก าลงั 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างครอบคลุม และมีการกระจายและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้คุ้มค่า      
เป็นธรรม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทัง้นี ้ ต้องให้ความส าคญัต่อการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งดแูลนกัเรียนน้อยกว่า          
แต่ใช้งบประมาณในจ านวนพอ ๆ กับกลุ่มโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งรับผิดชอบนกัเรียนมากกว่า (รวมกว่า 7      
ล้านคน) รวมถึงการกระจายอาจการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้กบัส่วนท้องถ่ินตอ่ไปด้วย 
  3. ระยะยาว ให้มีการศกึษาคา่ตอบแทนของข้าราชการทกุประเภททัง้ระบบ ทัง้นี ้กระทรวงศกึษาธิการควร
พิจารณาภาพรวมของข้าราชการในกลุ่มสายผู้สอนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับระบบการศึกษาและยุทธศาสตร์
การศกึษาของประเทศเทียบเคียงกบัระบบสากลได้  รวมทัง้ค านงึถึงผลิตภาพและผลสมัฤทธ์ิของระบบการเรียนการสอนของ
ประเทศ โครงสร้างและขนาดของหนว่ยงาน (ขนาดของโรงเรียน สถาบนัอดุมศกึษา) ลกัษณะงานของต าแหน่งและขอบข่าย
ของงาน อุปสงค์และอุปทาน่ของผู้ด ารงต าแหน่งเทียบกับต าแหน่งงานตลอดจนมิติหรือปัจจัยอ่ืน นอกเหนือจากมิติของ           
วิทยฐานะแตเ่พียงอยา่งเดียว 
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  1.ร่างพระราชบัญญัตเิงนิเดือน เงนิวิทยฐานะ และเงนิประจ าต าแหน่งข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   1.1 ก าหนดให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีมีใบอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยสภาครู
และบุคลากรทางการศกึษาได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งตามท่ีก าหนด และให้ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษาท่ีไมมี่ใบอนญุาต ต าแหนง่ผู้บริหารในหนว่ยงานการศกึษาท่ีสอนระดบัปริญญาตรีได้รับเงินเดือนและ
เงินประจ าต าแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษาโดยอนโุลม (ร่างมาตรา 3) 
   1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับเงินวิทยฐานะในต าแหน่งประเภทใด ให้เงิน
วิทยฐานะติดตามตัวไปส าหรับต าแหน่งประเภทนัน้ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และเงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่ง                   
ไมถื่อเป็นเงินเดือน (ร่างมาตรา 3) 
   1.3 ก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการการปรับเงินเดือนขัน้ต ่า ขัน้สูง เงินวิทยฐานะ หรือเงินประจ า
ต าแหนง่ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ร่างมาตรา 4) 
   1.4 ก าหนดบทเฉพาะกาลการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งของ                 
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ตลอดจนหลกัเกณฑ์และวิธีการเล่ือนขัน้เงินเดือนใหม ่(ร่างมาตรา 6) 
  2. การปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   2.1 การเทียบเคียงต าแหน่ง 
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    2.1.1 ต าแหน่งวิชาการ (ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และอาจารย์) ซึ่งจ าแนกตามระบบวิทยฐานะ จึงมีความแตกตา่ง จากข้าราชการพลเรือนสามญั การเทียบเคียงกบัต าแหน่ง
ประเภทวิชาการท่ี ก.พ.ก าหนด เพ่ือการก าหนดช่วงเงินเดือนและอัตราเงินประจ าต าแหน่งท่ีเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ 
    2.1.2 ต าแหนง่ประเภทผู้บริหาร 
     (1) ต าแหน่งประเภทผู้บริหารท่ีมีวาระการด ารงต าแหน่ง ซึ่งการด ารงต าแหน่ง
เป็นไปตามพระราชบญัญัติของสถาบนัอุดมศึกษาแตล่ะแห่งโดยไม่มีเงินเดือนประจ าส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง จึงมิได้มีการ              
เทียบเคียงกบัต าแหนง่ประเภทบริหารของข้าราชการพลเรือนสามญัและมิได้มีการปรับปรุงอตัราเงินประจ าต าแหนง่ 
     (2) ต าแหน่งประเภทผู้บริหารท่ีไม่มีวาระด ารงต าแหน่งซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีในการบริหารงานทัว่ไปในหน่วยงานท่ีแบง่ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้สถาบนัอุดมศึกษา เทียบเคียง
กบัต าแหนง่ประเภทอ านวยการท่ี ก.พ.ก าหนด 
    2.1.3 ต าแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะเทียบเคียงกบัต าแหน่งประเภท
วิชาการตามท่ี ก.พ.ก าหนด 
    2.1.4  ต าแหนง่ประเภททัว่ไป เทียบเคียงกบัต าแหนง่ประเภททัว่ไป ตามท่ี ก.พ.ก าหนด 
   2.2 ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    2.2.1 ก าหนดให้พระราชกฤษฎีกานีใ้ช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 16 กนัยายน 2552 (ร่างมาตรา 2) 
    2.2.2 ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาอาจได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ตามท่ีก าหนด เว้นแตผู่้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารตามท่ีก าหนดให้ได้รับตามบญัชีท้ายพระราชบญัญัติเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหนง่ พ.ศ.2538 (ร่างมาตรา 3) 
    2.2.3 ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ ด ารงต าแหน่งประเภทใด                 
สายงานใด ระดบัใด ได้รับเงินประจ าต าแหนง่ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา (ร่างมาตรา 4) 
    2.2.4 ก าหนดให้ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้รับ
เงินประจ าต าแหนง่วิชาการตามอตัราท่ีก าหนด (ร่างมาตรา 5) 
    2.2.5 ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอตัรา
ส าหรับต าแหนง่นัน้ หรือต าแหนง่และระดบัของต าแหนง่นัน้ ดงันี ้
     (1) ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ได้รับ             
เงินประจ าต าแหนง่วิชาการ 
     (2) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ระดับช านาญการขึน้ไป ซึ่งมี               
ลกัษณะงานตามท่ีก าหนดได้รับเงินประจ าต าแหนง่ประเภทวิชาชีพ (วช.) 
     (3) ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ (ชช.) ระดับเช่ียวชาญขึน้ไป ซึ่งมี                
ลกัษณะงานตามท่ีก าหนดได้รับเงินประจ าต าแหนง่ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ (ชช.) 
     (4) ต าแหน่งผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขต    
ผู้ อ านวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่ากองตามท่ี ก.พ.อ.ก าหนด ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภท               
ผู้บริหาร ซึง่มีลกัษณะงานตามท่ีก าหนด ได้รับเงินประจ าต าแหนง่ในอตัราส าหรับต าแหนง่นัน้ หรือต าแหน่งและระดบันัน้ของ
ต าแหนง่ (ร่างมาตรา 5 ร่างมาตรา 6 ร่างมาตรา 7 ร่างมาตรา 8 และร่างมาตรา 9) 
    2.2.6 ก าหนดให้การก าหนดต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดบัใด จะให้ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งเพิ่มขึน้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาก่อน                     
(ร่างมาตรา 10) 
   2.3 ร่าง ก.พ.อ.ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขัน้ต ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือน             
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
    2.3.1 ก าหนดให้กฎ ก.พ.อ.นี ้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 16 กนัยายน 2552 (ร่างข้อ 1) 
    2.3.2 ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาได้รับเงินเดือนตามต าแหน่งและ
ประเภทท่ีก าหนดไว้ในบญัชีเงินเดือนขัน้ต ่าขัน้สงูในกฎ ก.พ.อ. นี ้(ร่างข้อ 2) 
    2.3.3 การให้ผู้ด ารงต าแหน่งใด ประเภทใด ระดบัใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใดตามบญัชี     
ขัน้ต ่าขัน้สงู ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในบญัชีอตัราเงินเดือนขัน้ต ่าขัน้สงูท้ายกฎ ก.พ.อ. นี ้(ร่าง 3) 
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   2.4 ร่างกฎ ก.พ.อ. วา่ด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. .... 
    2.4.1 ก าหนดให้กฎ ก.พ.อ.นี ้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 16 กนัยายน 2552 (ร่างข้อ 1) 
    2.4.2 ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาซึ่งได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ใด ประเภทใด สายงานใด ระดบัใด ให้ได้รับเงินเดือนตามต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดบันัน้ ในขัน้ต ่าของระดบั                
เงินเดือน ส าหรับต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดบัท่ีได้รับแต่งตัง้ เว้นแต่บุคคลผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดให้ได้รับ           
เงินเดือนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ.อ.ก าหนด (ร่างข้อ 2) 
    2.4.3 ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ต าแหนง่ประเภททัว่ไประดบัช านาญงานพิเศษและต าแหนง่ ประเภท สายงาน และระดบัอ่ืนท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
ให้ได้รับเงินเดือนตามท่ีก าหนด และในกรณีท่ีได้รับเงินเดือนสงูกว่าขัน้ของต าแหน่งท่ีได้รับแตง่ตัง้อยู่เดิม ให้ได้รับเงินเดือน
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ.อ.ก าหนด (ร่างข้อ 3 และร่างข้อ 4) 
   2.5 การขอคงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายให้แก่ข้าราชการท่ีด ารงต าแหน่งแตกตา่งจากโครงสร้าง
ต าแหน่งท่ี ก.พ.อ.ก าหนดจนกว่าจะได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งตามโครงสร้างต าแหน่งท่ี ก.พ.อ.ก าหนดซึ่งได้รับสิทธิ
ประโยชน์ไมน้่อยกวา่เดมิ 
    2.5.1 ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานการเงิน
และบัญชีท่ีด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการการกอง ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้สถาบันอุดมศึกษา               
ขอคงสิทธิประโยชน์เงินเดือนและเงินประจ าต าแหนง่ 
    2.5.2 ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพด้านการสอน                 
ขอคงสิทธิประโยชน์เงินเดือนและเงินประจ าต าแหนง่ 
    2.5.3 ต าแหน่งข้าราชการครู ต าแหน่งอาจารย์ 3 ขอคงสิทธิประโยชน์เงินเดือนและ              
เงินประจ าต าแหนง่ 
    2.5.4 ต าแหนง่ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
     (1)ต าแหน่งผู้ อ านวยการสถานศึกษา คศ.3 และต าแหน่งผู้ ช่วยผู้ อ านวยการ    
สถานศกึษา คศ.2 ขอคงสิทธิประโยชน์เงินเดือนและเงินวิทยฐานะท่ีได้รับอยูเ่ดมิ 
     (2) ครูรับเงินเดือน คศ.2 คศ.3 และคศ.4 ขอคงสิทธิประโยชน์เงินเดือนและเงิน
วิทยฐานะท่ีได้รับอยู่เดิม หรือเงินวิทยฐานะตามวิทยฐานะของต าแหน่งท่ีได้รับแต่งตัง้ใหม่ เน่ืองจากเป็นกรณีท่ีมีข้อจ ากัด
เร่ืองโอกาสความก้าวหน้าตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ และจ าเป็นต้องก าหนดให้มีโอกาสความก้าวหน้าตามระบบ
บริหารงานบุคคลเดิม ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดจากการจดัตัง้สถาบนัอุดมศึกษาโดยหลอมรวมจากสถานศึกษาท่ีมีอยู่เดิมและ               
มีการจดัการเรียนการสอนแตกตา่งจากสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ไป 
 
3. เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตเิสนอ ดงันี  ้

1.เห็นชอบหลกัการร่างระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยกองทนุเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. .... ท่ี 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตเิสนอ และให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง
อนบุญัญัตท่ีิเสนอตอ่คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา  โดยให้รับความเห็นของส านกังบประมาณไปพิจารณาด้วย แล้ว
ด าเนินการตอ่ไปได้ 
  2. เห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารกองทนุเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เร่งด าเนินการจดัท าระเบียบการใช้จา่ย
เงินกองทนุ ภายหลงัจากงบประมาณกองทนุเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผา่นความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และให้
ด าเนินการตามความเห็นของส านกังบประมาณ ท่ีคณะกรรมการบริหารกองทนุเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะต้องก าหนดระเบียบ
เก่ียวกบัการจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินของกองทนุฯ เพ่ือให้กระทรวงการคลงัพิจารณาภายหลงัจากพระราชบญัญตัิ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประกาศใช้แล้ว 
  ข้อเทจ็จริง 
  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) เสนอว่า 
  1. ในคราวประชมุคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แหง่ชาต ิครัง้ท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 26 
กมุภาพนัธ์ 2553 ได้มีมตใิห้จดัตัง้กองทนุเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาต ิพร้อมทัง้ให้ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติจดัท าค าของบประมาณรายจา่ย             
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มเตมิ เพื่อสนบัสนนุเป็นทนุหมนุเวียนแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มท่ีประสงค์จะด าเนินกิจการเก่ียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
  2. ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตไิด้จดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 (เพิ่มเตมิ) เพื่อขอรับจดัสรรงบประมาณเพิ่มเตมิ รายการเงินกองทนุเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วงเงิน 300 
ล้านบาท ภายใต้แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการทอ่งเท่ียวและบริการ และน าเสนอส านกังบประมาณเม่ือวนัท่ี 29 
มีนาคม 2553 
  3. คณะรัฐมนตรีในคราวประชมุเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2553 ได้มีมตเิห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ านวน 2,070,000 ล้านบาท ตามท่ีส านกังบประมาณเสนอ ซึง่รวมถึงเงินกองทนุเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ จ านวน 300 ล้านบาทด้วย พร้อมทัง้ให้ส านกังบประมาณไปจดัท าเป็นร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สง่ให้ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2553 และน าเสนอตอ่สภาผู้แทนราษฎรตอ่ไป ซึง่คณะรัฐมนตรีในคราวประชมุเม่ือ
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2553 ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
และให้ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าเสนอสภาผู้แทนราษฎรตอ่ไป  
  4. ตามพระราชบญัญตัเิงินคงคลงั พ.ศ. 2491 มาตรา 12 บญัญตัใิห้การจา่ยเงินเป็นทนุหรือทนุหมนุเวียน
เพ่ือการใด ๆ ให้กระท าได้แตโ่ดยกฎหมาย ซึง่ตามลกัษณะการจดัตัง้กองทนุและเงินทนุหมุนเวียนแยกตามกฎหมายจดัตัง้
สามารถด าเนินการได้ 2 วิธีคือ การจดัตัง้ตามพระราชบญัญตัจิดัตัง้กองทนุและเงินทนุหมนุเวียน และจดัตัง้ตาม
พระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี ซึง่ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ได้
ด าเนินการ         ตัง้กองทนุเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 แล้ว 
 
4. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธ์ุพืช
พืน้เมืองทั่ วไปหรือพันธ์ุพืชป่า เพื่อการปรับปรุงพันธ์ุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่ อประโยชน์ในทางการค้า และ
การท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตเก็บ จดัหา 
หรือรวบรวมพนัธุ์พืชพืน้เมืองทัว่ไปหรือพนัธุ์พืชป่า เพ่ือการปรับปรุงพนัธุ์ ศกึษา ทดลอง หรือวิจยัเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 
และการท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ พ.ศ. .... ท่ีคณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้มีมติอนุมัติหลักการและส านักงาน                        
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  และให้ด าเนินการตอ่ไปได้  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. บทนิยาม  
   ก าหนดความหมายของนิยามค าว่า “ค าขออนุญาต” “บญัชีแสดงรายการ” “โครงการ” “หนงัสือ
อนญุาต” “ข้อตกลง” และ “หนว่ยงานของรัฐ” (ร่างข้อ 1)   
   2. หมวด 1 การขออนุญาต  
   ก าหนดคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของผู้ขออนุญาต  โดยให้ผู้ ขออนุญาตย่ืนค าขออนุญาต
พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี ณ กรมวิชาการเกษตร ตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด  ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอ่ืนตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนดก็ได้ในการย่ืนค าขออนญุาตให้ผู้ขออนญุาตกรอกข้อความ
พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้ขออนญุาตหรือผู้ รับมอบอ านาจโดยแนบหนงัสือมอบอ านาจและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของ
ผู้ รับมอบอ านาจ  กรณีเอกสารหลกัฐานท่ีย่ืนเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทยพร้อมทัง้รับรองความ           
ถกูต้อง (ร่างข้อ 2 ถึงร่างข้อ 6)  
  3. หมวด 2 การอนุญาต  
   ก าหนดการจดัท าข้อตกลงแบง่ปันผลประโยชน์ไว้ในขัน้ตอนการพิจารณาอนญุาต  โดยให้พนกังาน
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าขออนญุาตและเอกสารตา่ง ๆ หากเห็นว่าถกูต้องก็เสนอต่อคณะท างานซึ่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
แต่งตัง้เพ่ือพิจารณาและต่อรองกับผู้ ขออนุญาตเก่ียวกับบัญชีแสดงรายการพันธุ์ พืชพืน้เมืองทั่วไปหรือพัน ธุ์ พืชป่า                   
(แบบ ค.พ. 10) เม่ือพิจารณาเสร็จแล้วให้คณะท างานเสนอความเห็นต่อไปยงัพนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้ มีอ านาจอนุญาตเพ่ือ
พิจารณาต่อไป  หากพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ มีอ านาจอนุญาตเห็นด้วยก็ให้แจ้งผู้ ขออนุญาตเพ่ือให้มาท าข้อตกลงแบ่งปัน          
ผลประโยชน์พร้อมทัง้รับหนังสืออนุญาตภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  กรณีท่ีไม่สามารถท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์               
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ได้  หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ มีอ านาจอนุญาตไม่เห็นชอบกับความเห็นท่ีคณะท างานเสนอมา  ก็ให้มีค าสั่งไม่อนุญาต         
พร้อมทัง้แจ้งให้ผู้ขออนญุาตทราบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (ร่างข้อ 7 และร่างข้อ 8)  
  4. หมวด 3 การท าข้อตกลง  
   ก าหนดวิธีการท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ว่า  หลงัจากท่ีผู้ขออนุญาตได้ทราบค าสัง่อนุญาต
แล้ว  ให้ผู้ ขออนุญาตมาท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์กับพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ มีอ านาจอนุญาตด้วยตนเอง  หากไม่
สามารถมาท าด้วยตนเองได้ก็อาจมอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนกระท าการแทนได้  แบบข้อตกลงแบง่ปันผลประโยชน์ตามท่ีอธิบดี
ก าหนด อย่างน้อยต้องมีรายการตามท่ีก าหนดในมาตรา 52 วรรคสอง (1) ถึง (8) และยงัต้องมีรายการอ่ืนท่ีก าหนดอีกสอง
รายการ คือ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์เพ่ือการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน  การรักษาและอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ  หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน  และ
ผลการด าเนินการเม่ือข้อตกลงสิน้สุดลง  นอกจากนัน้ได้ก าหนดกรณีการสิน้สุดของข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ไ ว้ด้วย   
(ร่างข้อ 9 ถึงร่างข้อ 11)  
 
5. เ ร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การน าร่องและอัตราค่าจ้างน าร่องในเขตท่าเรือศรีราชา                     
เขตท่าเรือจังหวัดสงขลา และเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. ....   
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์การน าร่องและอตัราค่าจ้างน าร่องในเขตท่าเรือ
ศรีราชา เขตท่าเรือจงัหวัดสงขลา และเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. .... ท่ีคณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้มีมติอนุมัต ิ            
หลกัการ และส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  และให้ด าเนินการตอ่ไปได้ 
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2517)ฯ , ฉบบัท่ี 52 (พ.ศ. 2531)ฯ ,ฉบบัท่ี 59 (พ.ศ. 2535) และ
ฉบบัท่ี 72 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน า้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477           
(ฉบบัท่ี 2) (ร่างข้อ 1)  
  2. ก าหนดให้เขตท่าเรือศรีราชา เขตท่าเรือจงัหวดัสงขลา และเขตท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ เป็นเขตท่ี
ต้องเดนิเรือโดยมีผู้น าร่อง (ร่างข้อ 2)  
  3. ก าหนดให้เรือท่ีเคล่ือนเดินหรือเข้าออกในเขตท่าเรือ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 2 ต้องใช้ผู้น าร่องของ รัฐบาล  
เว้นแต่เรือบางประเภท เช่น เรือของรัฐบาลไทย เรือของรัฐบาลต่างประเทศ เรือท่ีมีขนาดความยาวตลอดล าต ่าว่า 165 ฟุต 
(50.29 เมตร) เรือท่ีชักธงไทยประเภทบรรทุกสินค้าล้อเล่ือนท่ีมีนายเรือสญัชาติไทยเป็นผู้ควบคุมเรือเดินเป็นการประจ า
ระหว่างท่าเรือภายในราชอาณาจักร  และเรือท่ีชักธงไทยท่ีมีนายเรือสัญชาติไทยและมีขนาดความยาวตลอดล าไม่เกิน      
450 ฟตุ (137.20 เมตร) เป็นต้น (ร่างข้อ 3)  
   4. ก าหนดจ านวนผู้ น าร่องท่ีจะอนุญาตให้ท าการน าร่องและผู้ ฝึกสอนการน าร่องของรัฐบาล ดังนี ้                     
เขตทา่เรือศรีราชา ให้มีผู้น าร่องท่ีจะอนญุาตให้ท าการน าร่องได้ไมเ่กินสามสิบคน  และมีผู้ ฝึกการน าร่องของรัฐบาลได้ไม่เกิน
สิบคน  เขตทา่เรือจงัหวดัสงขลา ให้มีผู้น าร่องท่ีจะอนญุาตให้ท าการน าร่องได้ไมเ่กินสิบคน  และมีผู้ ฝึกการน าร่องของรัฐบาล    
ได้ไม่เกินสามคน  เขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพดุ  ให้มีผู้น าร่องท่ีจะอนุญาตให้ท าการน าร่องได้ไม่เกินสิบสองคน  และ          
มีผู้ ฝึกการน าร่องของรัฐบาลได้ไมเ่กินหกคน (ร่างข้อ 4)  
  5. ก าหนดอัตราค่าจ้างน าร่องเม่ือใช้ผู้ น าร่องทัง้ขาเข้าและขาออกแม้ว่าจะใช้ผู้ น าร่องเพียงขาเดียว                   
ในเขตทา่เรือจงัหวดัสงขลาหรือเขตทา่เรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุตามขนาดของเรือและอตัราท่ีก าหนด (ร่างข้อ 5)  
  6. ก าหนดให้เรือท่ีเข้ามาจอดเทียบท่าเรือหรือเข้ามาผูกทุ่นในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  ต้อง             
เสียคา่จ้างน าร่องเข้าจอดเทียบทา่เรือหรือเข้าผกูทุน่เพิ่มขึน้ร้อยละสิบของอตัราคา่จ้างน าร่อง (ร่างข้อ 6)  
   7. ก าหนดให้การเล่ือนท่ีจอดเรือภายในเขตท่าเรือศรีราชาต้องเสียค่าจ้างน าร่องตามขนาดของเรือและ           
ในอตัราท่ีก าหนด  ส าหรับเขตท่าเรือจงัหวดัสงขลา และเขตท่าเรืออุตสาหกรมมาบตาพุด  ต้องเสียค่าจ้างน าร่องในอตัรา 
ร้อยละสามสิบของอตัราค่าจ้างน าร่องท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 และเฉพาะเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดให้การเล่ือนเรือ          
เข้าจอดเทียบทา่เรือหรือเข้าผกูทุน่  ต้องเสียคา่จ้างน าร่องในอตัราร้อยละส่ีสิบ (ร่างข้อ 7)  
  8. ก าหนดให้เรือท่ีใช้ผู้น าร่องท าการน าร่องเรือเข้าหรือออกหรือเล่ือนท่ีจอดเรือนอกเวลาราชการหรือใน         
วนัหยดุราชการ  ต้องเสียคา่จ้างน าร่องล่วงเวลาเพิ่มขึน้ ดงันี ้ในเขตท่าเรือศรีราชาให้เสียค่าจ้างในอตัราหนึ่งเท่าของอตัรา        
คา่จ้างน าร่อง  ในเขตทา่เรือจงัหวดัสงขลาให้เสียคา่จ้างในอตัรากึ่งหนึง่ของอตัราคา่จ้างน าร่อง (ร่างข้อ 8)  
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  9. เงินคา่จ้างน าร่องท่ีเก็บได้ทัง้หมดตามกฎกระทรวงนี ้ให้แบง่จ่ายให้แก่ผู้น าร่อง โดยให้ผู้น าร่องได้รับเงิน
ค่าจ้างน าร่องล่วงเวลาทัง้หมด  และให้รวมกับอีกร้อยละสิบสองของค่าจ้างน าร่องตามพิกัดค่าจ้างน าร่องทัง้หมด ทัง้นี ้             
ต้องไมเ่กินปีละส่ีล้านแปดแสนบาทในแตล่ะเขตทา่เรือ  สว่นท่ีเหลือให้น าสง่เป็นรายได้ของรัฐ (ร่างข้อ 9)  
 
6. เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัตกิารประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีอนมุตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบ
โรคศลิปะตามพระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2542 (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุเสนอ และ
ให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
   ข้อเทจ็จริง  
  กระทรวงสาธารณสขุเสนอวา่   
  1. โดยท่ีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบญัญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับบุคคลท่ีมีสิทธิขอขึน้
ทะเบียนไว้อย่างชดัแจ้งในมาตรา 12 โดยก าหนดให้บุคคลท่ีได้รับหนงัสืออนุญาตให้ท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศยั
ความรู้แบบแพทย์แผนจีนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2543) เร่ือง การอนุญาตให้บุคคลท าการ
ประกอบโรคศลิปะโดยอาศยัศาสตร์การแพทย์แผนจีนและหนงัสืออนญุาตนัน้ไม่สิน้อายกุ่อนวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาใช้บงัคบั  
ให้ถือว่าบุคคล     ดงักล่าวมีความรู้ในวิชาชีพตามมาตรา 11 และให้มีสิทธิขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนได้  แม้ว่าต่อมาจะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การอนุญาตให้บุคคลท าการ
ประกอบโรคศลิปะโดยอาศยัศาสตร์การแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2552 ใช้บงัคบัโดยได้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบั
ท่ี 1 (พ.ศ. 2553) ฯ        ก็ตาม  แต่ผู้ ท่ีได้รับอนุญาตให้ท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศยัศาสตร์การแพทย์แผนจีนตาม
ประกาศกระทรวง               สาธารณสุข ปี 2552 นี ้ มิได้เป็นบุคคลท่ีมาตรา 12 แห่งพระราช กฤษฎีกาก าหนดให้สาขา
การแพทย์แผนจีนเป็นสาขา         การประกอบโรคศลิปะ ตามพระราชบญัญตักิารประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2552 
บญัญตัริองรับ ดงันัน้ จงึไมมี่สิทธิขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนตามพระ
ราชกฤษฎีกาดงักลา่ว    
   2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้หารือปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา                 
ดงักล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 10) พิจารณาแล้วเห็นว่า  หาก
กระทรวงสาธารณสขุประสงค์จะให้บทเฉพาะกาลดงักล่าวตามร่างมาตรา 12 ของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มีผลบงัคบัใช้  ตอ่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2552 ก็ควรด าเนินการแก้ไขร่างมาตรา 12 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลของร่างพระราช
กฤษฎีกา ฯ  เพ่ือให้ผู้ รับหนงัสืออนุญาตตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุปี พ.ศ. 2552 เป็นผู้ มีคณุสมบตัิตามร่างมาตรา 
11 แห่งร่างพระราชกฤษฎีกา ฯ ดงักล่าวด้วย  มิใช่ไปด าเนินการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. 2552 ยกเลิก
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2543)  
  3. จงึเห็นควรให้ด าเนินการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบ
โรคศลิปะตามพระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2552  
  4. คณะกรรมการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบญัญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ได้พิจารณา
และมีมตใิห้ความเห็นชอบกบัร่างพระราชกฤษฎีกา ฯ ดงักลา่วแล้ว ในการประชมุครัง้ท่ี 4/2553 วนัท่ี 8 มิถนุายน  2553  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  ก าหนดให้บุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศยัศาสตร์การแพทย์แผนจีนตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง การขออนญุาตให้บคุคลท าการประกอบโรคศลิปะโดยอาศยัศาสตร์การแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2552 
และหนงัสืออนญุาตยงัไมส่ิน้อายใุนวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาฯ ใช้บงัคบั  ให้ถือว่ามีความรู้ในวิชาชีพตามมาตรา 11 และมีสิทธิ
ขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบโรคศลิปะการแพทย์แผนจีนได้ (ร่างมาตรา 3)  
 
7. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตเลือกตัง้ท่ี 1 
แทนต าแหน่งท่ีว่าง พ.ศ. ....   
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัด           
สุราษฎร์ธานี เขตเลือกตัง้ท่ี 1 แทนต าแหน่งท่ีว่าง พ.ศ. ....  ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้เสนอ  และให้ส่ง
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองดว่น  แล้วด าเนินการตอ่ไปได้ 
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   ข้อเทจ็จริง  
  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้เสนอว่า  โดยท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองได้มีค าวินิจฉยัในคดีหมายเลขแดง ท่ี อม. 6/2553 ลงวนัท่ี 16 กนัยายน 2553 วินิจฉัยให้นายชมุพล  กาญจนะ พ้น
จากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เขตเลือกตัง้ท่ี 1 นบัแตว่นัท่ีศาลมีค าวินิจฉัย และห้ามมิให้ด ารง
ต าแหนง่ทางการเมืองหรือด ารงต าแหนง่ใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปี  คณะกรรมการการเลือกตัง้จึงได้มีมติให้เสนอร่าง
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เขตเลือกตัง้ท่ี 1 แทนต าแหน่งท่ีว่าง พ.ศ. ....   
โดยก าหนดให้วนัท่ี 30 ตลุาคม 2553 เป็นวนัเลือกตัง้ ทัง้นี ้คาดว่าจะก าหนดวนัรับสมคัรเลือกตัง้ครัง้นี ้ระหว่างวนัท่ี 4 – 8 
ตลุาคม  2553  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
   ก าหนดให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เขตเลือกตัง้ท่ี 1 แทนต าแหน่งท่ีว่าง 
ในวนัท่ี 30 ตลุาคม 2553  
 

เศรษฐกิจ 
8. เร่ือง การปรับอัตราการจ่ายค่าทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวงปรับอตัราการจ่ายคา่ทดแทนกรณีพนกังานประสบอนัตราย
หรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน จากอัตราร้อยละหกสิบของเงินเดือน ไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท เป็นอัตราร้อยละ                     
หกสิบของเงินเดือน โดยไมก่ าหนดอตัราขัน้สงู และให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีคณะรัฐมนตรีมีมต ิซึง่เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2553 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงมหาดไทย (มท.) รายงานวา่  
  1. การจ่ายค่าทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานของการไฟฟ้า       
นครหลวง (กฟน.) ได้ก าหนดไว้สอดคล้องตามท่ีประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ เร่ือง มาตรฐานขัน้ต ่า
ของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ โดยมีหลกัเกณฑ์ให้ได้รับคา่ทดแทน ดงันี ้
   1.1 ร้อยละหกสิบของเงินเดือน ส าหรับกรณีท่ีพนกังานไม่สามารถท างานติดต่อกันได้เกินสามวนั 
แตไ่มเ่กิน 1 ปี 
   1.2 ร้อยละหกสิบของเงินเดือน ส าหรับกรณีท่ีพนกังานต้องสูญเสียอวยัวะบางส่วนของร่างกาย 
โดยจา่ยตามประเภทของการสญูเสีย แตไ่มเ่กินสิบปี 
   1.3 ร้อยละหกสิบของเงินเดือน ส าหรับกรณีท่ีพนกังานทพุพลภาพไมเ่กินสิบห้าปี  
   1.4 ร้อยละหกสิบของเงินเดือน ส าหรับกรณีท่ีพนกังานถึงแก่ความตายมีก าหนดแปดปี  
   ในกรณีจะเป็นประการใดก็ตาม คา่ทดแทนดงักลา่ว ต้องไมต่ ่ากวา่เดือนละสองพนับาท และไม่เกิน
เดือนละเก้าพนับาท  
  2. กฟน.ได้ขอปรับอตัราการจา่ยคา่ทดแทนกรณีพนกังานประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน 
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด จากอัตราร้อยละหกสิบของเงินเดือนแต่ไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท เป็นอัตราร้อยละหกสิบของ
เงินเดือน โดยไม่ก าหนดอตัราขัน้สูง เช่นเดียวกนักับอตัราการจ่ายทดแทนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีลักษณะการปฏิบตัิงานเหมือนกัน ดงันัน้ การจ่ายควรเป็นไปใน
ลกัษณะเดียวกนั ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ให้ได้รับคา่ทดแทนเหมือนเดมิ 
  3. คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงให้ความเห็นชอบตามท่ี กฟน.เสนอและได้เสนอคณะกรรมการ          
แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์พิจารณา ในคราวประชมุครัง้ท่ี 4/2553 เม่ือวนัท่ี  22 มีนาคม 2553 โดยมีมติเห็นชอบให้ กฟน. 
ปรับอตัราการจ่ายค่าทดแทนกรณีพนกังานประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน จากอตัราร้อยละหกสิบของ
เงินเดือนแต่ไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท เป็นอตัราร้อยละหกสิบของเงินเดือน โดยไม่ก าหนดอตัราขัน้สูง และให้มีผลตัง้แต ่              
วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ มติของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เป็นไปตามบทบญัญัติในมาตรา 13                
วรรคสาม แหง่พระราชบญัญตัแิรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ พ.ศ. 2543 
  ทัง้นี ้ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีข้อสงัเกตว่าคา่ทดแทนดงักล่าวควรเป็นอตัราเดียวกัน
กับภาคเอกชน การไม่มีการก าหนดอัตราขัน้สูงของเงินทดแทนดังกล่าวไว้จะมีผลกระทบต่อรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ ท่ีไม่มี
ความสามารถในการจ่ายท าให้เกิดความเหล่ือมล า้ในรัฐวิสาหกิจด้วยกัน และปัจจุบันได้มีการเสนอแก้ไขร่างประกาศ                       
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ เร่ือง หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินทดแทนดงักล่าว โดยปรับอตัราคา่ทดแทนจากไม่เกิน
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เดือนละ 9,000 บาท เป็นไม่เกินเดือนละ 12,000 บาท จึงมีความเห็นว่าควรให้ กฟน. คงใช้หลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ทดแทน              
ดงักลา่วตามประกาศฯ เดมิไปก่อน 
  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า กฟน.เป็นกิจการสาธารณูปโภคด้านพลงังานไฟฟ้าเช่นเดียวกับ 
กฟน.และ กฟภ. ซึ่งมีลักษณะการปฏิบตัิงานเหมือนกัน  ตามหลักการกิจการลักษณะเดียวกัน จึงควรก าหนดอัตราการ              
จ่ายค่าทดแทนหลกัเกณฑ์เช่นเดียวกัน ซึ่งการปรับอตัราการจ่ายค่าทดแทนดงักล่าว ท าให้ กฟน.มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียเพิ่มขึน้               
ปีละ 2.17 ล้านบาท ไมมี่ผลกระทบตอ่สถานะการเงิน  
 
9.  เร่ือง  มาตรการและแนวทางการเร่งรัดตดิตามการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จา่ยเงินประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2554   ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์  สวุรรณคีรี) ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จา่ยงบประมาณ           
ภาครัฐ เสนอ  

 สาระส าคัญของเร่ือง 
 คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จา่ยงบประมาณภาครัฐได้มีการประชมุเม่ือวนัท่ี   2 7 สิงหาคม 2553  
และมีมตกิ าหนดมาตรการและแนวทางการเร่งรัดตดิตามการใช้จา่ยเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ือเร่งรัด             
การด าเนินงานและการเบิกจา่ยเงิน โดยยดึผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเป้าหมายเพ่ือให้สามารถน านโยบายของรัฐไปสู่
การปฏิบตัแิละเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ประชาชนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
และเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  มาตรการและแนวทางการเร่งรัดตดิตามการเบิกจ่ายเงนิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 การก าหนดมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบกิจา่ยเงินประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2554               
มุง่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ นอกเหนือจากเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีจะชว่ยผลกัดนั 
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการตา่ง ๆ ของหนว่ยงานภาครัฐ ให้เป็นไปในทิศทางและนโยบายท่ีรัฐบาลก าหนด ดงันี ้
 1. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงนิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  1.1 ก าหนดเป้าหมายการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2554 และ 
เงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555  ดงันี ้
    -  การเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 72.00 ของวงเงินงบประมาณ             

รายจา่ยลงทนุของแตล่ะหนว่ยงาน 
    -  การเบกิจา่ยงบประมาณในภาพรวมไมน้่อยกว่าร้อยละ 93.00 ของวงเงินงบประมาณรายจา่ย 
2,0 70,000.00 ล้านบาท 
    -  การเบิกจา่ยเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 
100.00 ของวงเงินตามแผน / เป้าหมายท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของแตล่ะหนว่ยงาน  โดยเป้าหมายอตัรา
การเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยลงทนุและรายจา่ยภาพรวมแยกเป็นรายไตรมาส ดงันี ้
 

ไตรมาสที่ 
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่าย
ลงทุน 
สะสม ณ สิน้ไตรมาส (%) 

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่าย
ภาพรวม 
สะสม ณ สิน้ไตรมาส (%) 

1 10.00 20.00 
2 35.00 44.00 
3 61.00 68.00 
4 72.00 93.00 

    
   การก าหนดเป้าหมายการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2554 และ           
เงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555  ข้างต้นพิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
   (1) แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คาดวา่จะขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง อนัเป็น           
ผลสืบเน่ืองจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีปรับตวัดีขึน้ ประกอบกบัผลการด าเนินมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะท่ีผา่นมา 
   (2) การลดเป้าหมายรายจ่ายของงบประมาณเพ่ือเข้าสูง่บประมาณสมดลุภายในระยะเวลา 5 ปี            

ท่ีเน้นการให้ความส าคญักบัคณุภาพของงานเพิ่มขึน้ 
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   (3) เน่ืองจากวงเงินงบประมาณรายจา่ยลงทนุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  มีจ านวนเพิ่มขึน้ และ
เม่ือรวมเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ท่ีจะเบกิจา่ย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะท าให้
จ านวนเงินในระบบเศรษฐกิจคอ่นข้างสงู ดงันัน้ การก าหนดเป้าหมายรายจา่ยลงทนุและรายจา่ยภาพรวมจะต้องปรับเปล่ียน

ได้ตามสถานการณ์เศรษฐกิจ  
  1.2 ให้น าอตัราการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยลงทนุ อตัราการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ย
ภาพรวม และการเบกิจา่ยเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามเป้าหมายท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด

เป็นตวัชีว้ดัในค ารับรองการปฏิบตัริาชการของสว่นราชการ   
 2. แนวทางการด าเนินงานของส่วนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ 
  2.1 ให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจถือปฏิบตัิตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
โดยเร่งด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของแผนงบประมาณแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ผลผลิตหรือ              
โครงการ  ประเภทงบรายจ่าย และรายการในงบรายจ่ายท่ีต้องด าเนินการในเขตพืน้ท่ีจังหวดั ยกเว้นงบบุคลากรประเภท           
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ไปยังส านักเบิกส่วนภูมิภาคนัน้  ๆ ตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ี
ก าหนดไว้โดยไมช่กัช้า แตอ่ยา่งช้าไมเ่กิน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
  2.2 ให้สว่นราชการท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังบประมาณ
ก าหนดภายใต้วงเงินงบประมาณท่ีได้รับตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดย
ก าหนดให้ส่วนราชการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS ภายในไตรมาสท่ี 3 ของ              
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ือใช้ในการตดิตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของส่วนราชการและการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามแผน  ทัง้นี ้การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ส่วนราชการ          
เร่งด าเนินการกรณีรายการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณท่ีต้องท าความตกลงกับส านักงบประมาณโดยส่งเร่ืองให้                  
ส านกังบประมาณ ภายในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2554 
 ส าหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 ให้หน่วยงานผู้ รับผิดชอบโครงการบนัทึก
แผนการใช้จ่ายเงินตามระบบ Projects Financial Monitoring System (PFMS) ภายหลงัจากท่ีได้รับจดัสรรเงินแล้ว และ / 
หรือลงนามในสญัญาแล้ว 
  2.3 การเร่งรัดตดิตามการใช้จา่ยเงิน  
   2.3.1 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดก ากับหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและ              
แผนการใช้จา่ยเงินอยา่งเคร่งครัด  
   2.3.2 ให้ส่วนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะท างานในการ             
เร่งรัดการใช้จา่ยเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
   2.3.3 ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้คลังจังหวัดด าเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินข อง               
หนว่ยงานในจงัหวดัเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

 3. แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานกลาง 
  3.1 ให้กรมบญัชีกลางรายงานผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ                   

พ.ศ. 2554 และเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 รวมทัง้ปัญหาอปุสรรค และมาตรการท่ี                    
ควรด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นรายไตรมาส  

  3.2  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน รายงานผลการใช้จ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรค ขององค์กร           
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พร้อมทัง้แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่ าว ให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย               
งบประมาณภาครัฐเป็นรายไตรมาส 
 
10. เร่ือง กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2554 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอ ดงันี ้ 
  1.  รับทราบงบประมาณท าการประจ าปีงบประมาณ 2554 ในเบือ้งต้นท่ีคาดว่าจะมีก าไรสุทธิ ประมาณ 
72,096 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2553 ร้อยละ 5  โดยสามารถจดัหาเงินสดเพ่ือใช้ลงทนุได้ประมาณ 223,391 ล้านบาท  และ
รับทราบแนวโน้มการด าเนินงานช่วงปี 2555 – 2557 ของรัฐวิสาหกิจในเบือ้งต้นท่ีคาดว่าผลประกอบการจะมีก าไรสทุธิรวม 
274,782 ล้านบาท หรือเฉล่ียประมาณปีละ 91,594 ล้านบาท  และการเบิกจ่ายลงทุนรวม 928,209 ล้านบาท หรือเฉล่ีย
ประมาณปีละ 309,403 ล้านบาท 
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 2.  เห็นชอบ กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2554 วงเงินด าเนินการ จ านวน 
554,994 ล้านบาท และวงเงินเบกิจา่ยลงทนุ จ านวน 322,612 ล้านบาท ประกอบด้วย 
  2.1  การลงทุนโครงการต่อเน่ืองท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการแล้วและงานตามภารกิจปกติ วงเงิน
ด าเนินการ จ านวน 517,235 ล้านบาท และวงเงินเบกิจา่ยลงทนุ จ านวน 289,007 ล้านบาท 
  2.2  การลงทุนท่ีต้องรอขออนุมตัิตามขัน้ตอน (โครงการลงทุนท่ีรออนุมตัิจากคณะรัฐมนตรี และการ
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมงบลงทนุระหว่างปี) วงเงินด าเนินการ จ านวน 37,759 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทนุ จ านวน 
33,604 ล้านบาท  โดยมอบให้ สศช. เป็นผู้พิจารณาอนมุตักิารเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิงบลงทนุระหวา่งปีดงักลา่ว 
          ส าหรับโครงการท่ียงัไมไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และการลงทนุท่ีใช้เงินงบประมาณ
ตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เห็นควรให้ด าเนินการได้ เม่ือได้รับอนุมตัิตาม
ขัน้ตอนแล้ว  ทัง้นี ้ให้รัฐวิสาหกิจเบกิจา่ยลงทนุตามเป้าหมายร้อยละ 90 ของวงเงินอนมุตัใิห้เบกิจา่ยลงทนุ 
  2.3  ให้กระทรวงเจ้าสงักัดรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ระดบักระทรวง และระดบัองค์กรไปพิจารณา
ด าเนินการ รวมทัง้รายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานและการลงทนุในปีงบประมาณ 2554 ให้ สศช. ทราบภายใน
ทกุวนัท่ี 5 ของเดือนอยา่งเคร่งครัด  และให้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะข้างต้นและความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการลงทุนทุกไตรมาส  ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ         
ได้อยา่งตอ่เน่ือง 
  2.4  เห็นชอบในหลักการให้ สศช. ปรับวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2554 ให้              
สอดคล้องกับผลการจดัสรรงบประมาณตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ            
การอนมุตัโิครงการของคณะรัฐมนตรี 
 สาระส าคัญของเร่ือง 
 สศช. รายงานวา่ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ได้มีการประชมุเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 
2553  พิจารณากรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2554   ซึ่งกระทรวงเจ้าสงักดัได้เห็นชอบและจดัส่ง
ให้ สศช.  โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมตเิห็นชอบและให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณามีรายละเอียดดงันี ้
 1.  ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2553 จากการประมวลผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2553 ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม คาดวา่จะมีผลประกอบการและการลงทนุในภาพรวมดงันี ้
  1.1  งบประมาณท าการ คาดว่าจะมีรายได้รวม จ านวน 1,425,532 ล้านบาท รายจ่ายรวม จ านวน 
1,356,796 และก าไรสทุธิประมาณ 68,736 ล้านบาท สงูกว่าเป้าหมาย (61,665 ล้านบาท) ท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2553 เป็นจ านวน 7,071 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 11.5 
  1.2  งบประมาณลงทุน รัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)) คาดว่าจะเบิกจ่ายลงทุน
ได้ประมาณ 163,119 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.6 ของวงเงินอนมุตัเิบิกจ่ายลงทนุ (186,295 ล้านบาท) ซึ่งต ่ากว่าเป้าหมายท่ี
ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจเบกิจา่ยลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของวงเงินอนมุตัเิบกิจา่ยลงทนุ และเม่ือรวมผลการเบิกจ่ายลงทนุ
ของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน 65,529 ล้านบาท ส่งผลให้ประมาณการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปี         
งบประมาณ 2553 มีจ านวนทัง้สิน้ 228,648 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.8 ของวงเงินอนมุตัิเบิกจา่ยลงทุน (251,824 ล้านบาท) 
 2.  ข้อเสนองบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2554 รัฐวิสาหกิจ จ านวน 54 แห่ง      
ภายใต้สงักดั 16 กระทรวง ได้ส่งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2554 ให้ส านกังานฯ พิจารณา  ทัง้นี ้ในส่วนของ บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) จดัส่งข้อมูลมาเพ่ือทราบ โดยเป็นข้อมูลท่ีเปิดเผยได้ภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  ประกอบด้วย 
  2.1  งบประมาณท าการ ประมาณว่าจะมีรายได้รวม จ านวน 1,478,037 ล้านบาท รายจ่ายรวม 
จ านวน 1,405,597 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ จ านวน 72,440 ล้านบาท รวมทัง้คาดว่าจะสามารถจดัหาเงินสดเพ่ือใช้ในการ
ลงทนุ (Retained Income: RI) ได้เป็นจ านวน 263,229 ล้านบาท 
  2.2  งบประมาณลงทุน วงเงินด าเนินการ จ านวน 413,789 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จ านวน 
262,361 ล้านบาท (ไม่รวมบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)) โดยวงเงินเบิกจ่ายลงทนุจ านวนดงักล่าว ประกอบด้วย งบลงทนุเพ่ือ
การด าเนินงานปกต ิจ านวน 101,981 ล้านบาท และงบลงทนุท่ีท าเป็นโครงการ จ านวน 160,380 ล้านบาท 
  2.3  แนวโน้มการด าเนินงานปี 2555 - 2557  ประมาณว่าจะมีรายได้รวม จ านวน 5,052,989                
ล้านบาท รายจ่ายรวม จ านวน 4,778,206 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิ จ านวน 274,782 ล้านบาท (เฉล่ียปีละ 91,594            
ล้านบาท)  รวมทัง้คาดวา่จะเบกิจา่ยลงทนุ จ านวน 928,209 ล้านบาท (เฉล่ียปีละ 309,403 ล้านบาท) 
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 3.  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ในการพิจารณา                  
กลัน่กรองข้อเสนอกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  และเชิญผู้ แทนกระทรวงเจ้าสังกัดเข้า                        
ร่วมพิจารณา โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมต ิ ดงันี ้
  3.1  งบประมาณท าการ  รับทราบงบประมาณท าการประจ าปีงบประมาณ 2554 ในเบือ้งต้นท่ี             
คาดวา่จะมีก าไรสทุธิ จ านวน 72,096 ล้านบาท  และมีเงินสดเพ่ือใช้ในการลงทนุ จ านวน 223,391 ล้านบาท 
  3.2  งบประมาณลงทุน  เห็นชอบกรอบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2554 วงเงิน
ด าเนินการ จ านวน 554,994 ล้านบาท และวงเงินเบกิจา่ยลงทนุ จ านวน 322,612 ล้านบาท ประกอบด้วย 
   3.2.1  การลงทุนโครงการต่อเน่ืองที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการแล้วและงานตามภารกิจ
ปกต ิวงเงินด าเนินการ จ านวน 517,235 ล้านบาท และวงเงินเบกิจา่ยลงทนุ จ านวน 289,007 ล้านบาท 
   3.2.2  การลงทุนที่ต้องรอขออนุมัติตามขัน้ตอน (โครงการลงทนุท่ีรออนมุตัิจากคณะรัฐมนตรี 
และการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมงบลงทุนระหว่างปี) วงเงินด าเนินการ จ านวน 37,759 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน 
จ านวน 33,604 ล้านบาท โดยเห็นควรขออนมุตัิคณะรัฐมนตรีมอบให้ สศช. เป็นผู้พิจารณาอนมุตัิการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
งบลงทนุระหวา่งปีดงักล่าว 
                    ส่วนโครงการท่ียังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และการลงทุนท่ีใช้เงิน            
งบประมาณตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เห็นควรให้ด าเนินการได้เม่ือได้รับ
อนมุตัติามขัน้ตอนแล้ว ทัง้นี ้ให้รัฐวิสาหกิจเบกิจา่ยลงทนุตามเป้าหมายร้อยละ 90 ของวงเงินอนมุตัใิห้เบกิจา่ยลงทนุ 
   3.3  แนวโน้มการด าเนินงานปี 2555 – 2557  รับทราบแนวโน้มการด าเนินงานในช่วง 3 ปี              
ข้างหน้าของรัฐวิสาหกิจในเบือ้งต้นท่ีคาดว่าผลประกอบการจะมีก าไรสุทธิรวม จ านวน 274,782 ล้านบาท หรือเฉล่ียปีละ 
91,594 ล้านบาท โดยเป็นการประมาณบนสมมติฐานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2553 และปีงบประมาณ 2554 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง  ส าหรับการลงทุนคาดว่าจะเบิกจ่ายลงทุนรวม จ านวน 
928,209 ล้านบาท หรือเฉล่ียปีละ 309,403 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพ่ือเพิ่มศักยภาพการผลิตและการให้บริการ ลด
ต้นทนุโลจิสตกิส์และการใช้พลงังานของประเทศ  กระจายบริการขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
องค์กร  รวมทัง้ขยายงานตามภาวะเศรษฐกิจและทิศทางการพฒันาประเทศ 
   3.4  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
      3.4.1  การจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
                 เห็นควรให้ สศช. จดัท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจในช่วงแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
       3.4.2  การก ากับดูแลและให้ความส าคัญกับการเบิกจ่ายลงทุน 
                   ให้กระทรวงเจ้าสงักัดและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ก ากบัดแูลการเบิกจ่ายลงทุน
ในปี 2554 เพ่ือให้การลงทนุเป็นไปตามเป้าหมายไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของวงเงินอนมุตัเิบกิจา่ยลงทนุ   
       3.4.3  เร่งทบทวนบทบาทของรัฐวิสาหกิจ 
                  เห็นควรให้กระทรวงการคลัง (กค.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัด    
เร่งทบทวนบทบาทและภารกิจของรัฐวิสาหกิจ โดยพิจารณาความจ าเป็นในการคงสถานะการเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือปรับปรุง
รูปแบบองค์กร หรือควบรวมรัฐวิสาหกิจท่ีมีการด าเนินกิจกรรมในลกัษณะเดียวกนั เชน่ 
     1)  รัฐวิสาหกิจท่ีมีผลก าไรต ่าหรือขาดทนุหรือเป็นกิจการท่ีเอกชนสามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด องค์การสะพานปลา องค์การตลาด องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร               
องค์การคลงัสินค้า และการเคหะแหง่ชาต ิเป็นต้น 
     2)  รัฐวิสาหกิจท่ีด าเนินกิจการเก่ียวเน่ืองกันในภารกิจหลกัหรือภารกิจของกระทรวง
และใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นหลกั เช่น ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง องค์การสวนยาง การท่องเท่ียว  
แหง่ประเทศไทย และการกีฬาแหง่ประเทศไทย เป็นต้น 
     3)  รัฐวิสาหกิจท่ีด าเนินงานเชิงสงัคม ซึง่ต้องใช้เงินงบประมาณแผน่ดนิเป็นหลกั อาจ 
พิจารณาปรับรูปแบบองค์กร เช่น องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันวิจัย                  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิและสถาบนัการบนิพลเรือน เป็นต้น 
    3.4.4  การบริหารจัดการ การก ากับดูแล รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทมหาชนจ ากัด 
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               เห็นควรให้ กค. เร่งพิจารณาโครงสร้าง รูปแบบและกลไกการก ากบัดแูลรัฐวิสาหกิจท่ีมี
ฐานะเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ได้แก่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) โดยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  หลกัเกณฑ์และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง  
         3.4.5 การเพิ่มบทบาทภาคเอกชน 
         เห็นควรให้ กค. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณา           
แนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการลงทนุและด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มากขึน้ ทัง้นี ้ให้รัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะท่ี
เป็นบริษัทมหาชนจ ากดัพิจารณาหาแหลง่เงินกู้ เพ่ือการด าเนินงานโดยรัฐไมต้่องเป็นผู้ค า้ประกนั 
     3.4.6 การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ 
          เห็นควรให้กระทรวงเจ้าสงักดัและรัฐวิสาหกิจ พิจารณาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของรัฐวิสาหกิจเพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มและรายได้ให้กบัองค์กร รวมทัง้พิจารณาการใช้ทรัพย์สินท่ีมีอยูร่่วมกนั  
      3.4.7 การปรับปรุงการด าเนินงาน 
           ให้กระทรวงและรัฐวิสาหกิจเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงาน การ
ให้บริการ การลดต้นทุนการผลิต การลดรายจ่าย การสร้างรายได้ และการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม  ตลอดจนให้
ความส าคญัในการจดัท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ และน าเสนอขอ
อนมุตักิารลงทนุตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

 
11. เร่ือง  การตรวจสอบข้อมูลเงนิเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 2555  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระรวงการคลงัเสนอ ทัง้ 2 ข้อ ดงันี ้
  1. รับทราบวงเงินเหลือจา่ยเบือ้งต้นของหนว่ยงาน จ านวน 84 หนว่ยงาน จ านวนเงิน 2,331.66 ล้านบาท 
  2. เห็นชอบให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 
และรายงานเงินเหลือจา่ยภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ดงันี ้
   2.1 หนว่ยงานท่ีรายงานเงินเหลือจา่ยแล้ว จ านวน 84 หนว่ยงาน ให้ตรวจสอบข้อมลูแตล่ะโครงการ
จากเว็บไซต์ www.gfmis.go.th หรือ http//:gfmisreport.mygfmis.com หรือ http//:mygfmis และยืนยนัข้อมลูเงินเหลือจ่าย
แยกตามโครงการ พร้อมทัง้แยกเงินเพ่ือชดเชยคา่งานก่อสร้างตามสญัญาแบบปรับราคาได้  (คา่ K) (ถ้ามี) 
   2.2 หน่วยงานท่ียงัไมได้รายงานเงินเหลือจ่ายจากการจดัซือ้จดัจ้าง ให้รายงานเงินเหลือจ่ายของ
โครงการฯ ท่ีด าเนินการลงนามในสญัญาจดัซือ้จดัจ้างแล้ว ได้จ านวนเงินตามสญัญาน้อยกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจดัสรรจาก
ส านักงบประมาณ โดยให้แยกข้อมูลเป็นรายโครงการ พร้อมทัง้แยกเงินเพ่ือชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ    
ราคาได้ (คา่ K ) (ถ้ามี) 
   2.3 ส าหรับกรณีอ่ืน ๆ ให้รายงานเงินเหลือจ่ายด้วย ได้แก่ หน่วยงานท่ีได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายของโครงการแล้ว แตมี่เงินเหลือจ่าย รวมทัง้หน่วยงานท่ีได้รับจดัสรรเงินแล้ว แตไ่ม่สามารถด าเนินโครงการ  
ตอ่ไปได้ ขอยตุโิครงการหรือยกเลิกโครงการ  
 
12. เร่ือง แนวทางการด าเนินการในการเสนอเร่ืองท่ีเก่ียวกับการก่อหนีผู้กพันข้ามปีงบประมาณ การ
เปล่ียนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงนิก่อหนีผู้กพันเกินกว่าวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัตขิองหน่วยงานต่าง ๆ  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการด าเนินการการในการเสนอเร่ืองท่ี เก่ียวกับการก่อหนีผู้กพันข้ามปี          
งบประมาณ การเปล่ียนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนีผู้กพนัเกินกว่าวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมตัิของหน่วยงาน             
ต่าง ๆ  ตามท่ีส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอว่า  กรณีท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ประสงค์จะเสนอเร่ืองเก่ียว กับการก่อหนี ้
ผกูพนัข้ามปีงบประมาณ การเปล่ียนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนีผ้กูพนัเกินกว่าวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตัิให้ส่ง
เร่ืองดังกล่าว ไปเพ่ือให้ส านักงบประมาณพิจารณาโดยตรงภายในวันท่ี 22 กันยายน 2553 แล้วให้ส านักงบประมาณ               
รวบรวมน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอ่ไป   
 
13.  เร่ือง  การจ าหน่ายกิจการโครงการบัตรสมาชิกพเิศษ (Thailand Privilege Card) 

http://www.gfmis.go.th/
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  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลความคืบหน้าการด าเนินการจ าหน่ายกิจการโครงการบตัรสมาชิกพิเศษ 
(Thailand Privilege Card)  ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ  
  สาระส าคัญของเร่ือง  
   กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้รายงานผลการด าเนินการจ าหน่ายกิจการโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ 
(Thailand Privilege Card)  โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้ 
   1.  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้มีค าสัง่ ท่ี 188/2553 ลงวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2553 เร่ื อง แต่งตัง้
คณะกรรมการจ าหน่ายกิจการโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) โดยมี นายสมบัติ  คุรุพันธ์  
ผู้อ านวยการส านกังานพัฒนาการกีฬาและนนัทนาการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็น
ประธานกรรมการ   ผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง  เป็นกรรมการ นางดนชุา ยินดีพิธ ผู้แทนส านกังานคณะกรรมการนโยบาย          
รัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสาวเมธาวี ตนัวฒันะพงษ์ กรรมการและรักษาการผู้จดัการใหญ่ บริษัท               
ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จ ากดั เป็นผู้ชว่ยเลขานกุาร  
  2.  การด าเนินการของคณะกรรมการจ าหน่ายกิจการโครงการบตัรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege 
Card) ซึง่ได้มีการประชมุหารือไปแล้ว จ านวน 5 ครัง้ ดงันี ้
   2 . 1   คณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ า ห น่ า ย กิ จ ก า ร ฯ  ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค รั ้ง ท่ี  1 / 2 5 5 3  เ ม่ื อ วั น ท่ี  
11 พฤษภาคม 2553 ได้พิจารณาประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
     1) เร่ืองสิทธิประโยชน์เก่ียวกับการถือครองวีซ่า และการอ านวยความสะดวกในการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ชัว่คราวพิเศษ (Special Entry Visa) โดยท่ีประชมุมีมติมอบหมายให้ท่ีปรึกษาท่ีจะท าการประเมินมลูคา่กิจการ
ของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จ ากดั ท าการศกึษาแนวทางการให้สิทธิประโยชน์เก่ียวกบัการถือครองวีซ่า โดยให้วิเคราะห์           
ถึงผลดีผลเสียต่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business Model) ของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จ ากัด และของประเทศ และ              
น าเสนอคณะกรรมการฯพิจารณาอีกครัง้ หากจ าเป็นต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบเง่ือนไขของโครงการ        
บตัรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) ท่ีจะประกาศเชิญชวน 
     2) เร่ืองการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือท าการประเมินมูลค่าราคาทรัพย์สินและมลูค่ากิจการของบริษัท 
ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จ ากัด โดยท่ีประชุมมีมติ มอบหมายให้ ททท. ด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือประเมิน
ราคาทรัพย์สินและมลูคา่กิจการของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จ ากดั โดยใช้งบของ ททท. 
   2 . 2  คณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ า ห น่ า ย กิ จ ก า ร ฯ  ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค รั ้ง ท่ี  2 / 2 5 5 3  เ ม่ื อ วั น ท่ี  
24 พฤษภาคม 2553 ได้พิจารณาขัน้ตอนการด าเนินงานการจ าหน่ายกิจการโครงการบตัรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege 
Card) และร่างขอบเขตของงานท่ีจะจ้างท่ีปรึกษา (TOR) โครงการวิเคราะห์ประเมินราคาทรัพย์สินและมูลค่ากิจการของ
บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จ ากัด โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบขัน้ตอนการด าเนินงานฯ และเห็นชอบหลักการ                       
ร่างขอบเขตของงานท่ีจะจ้างท่ีปรึกษา (TOR) ดงักล่าว โดยมอบหมายฝ่ายเลขานกุารฯ ด าเนินการแจ้ง ททท. ให้ด าเนินการ
จ้างท่ีปรึกษาตอ่ไป 
   2.3 การประชุมครัง้ท่ี 3/2553 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2553 ได้พิจารณารายงานการศึกษาขัน้ต้น 
(Inception report) โครงการวิเคราะห์ประเมินราคาทรัพย์สินและมลูคา่กิจการของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จ ากัด 
โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการศึกษาขัน้ต้นฯ และให้บริษัทท่ีปรึกษารับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปปรับแก้           
รายงานการศกึษาขัน้ต้น เพ่ือประกอบการศกึษาในรายงานฉบบัตอ่ไป 
   2.4  การประชุมครัง้ท่ี 4/2553 เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2553 ได้พิจารณารายงานการศึกษาขัน้กลาง 
(Interim report) โครงการวิเคราะห์ประเมินราคาทรัพย์สินและมลูคา่กิจการของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จ ากดั โดย
ท่ีประชมุมีมติให้บริษัทท่ีปรึกษารับข้อสงัเกตของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุงแก้ไข และมอบหมายให้ ททท. หารือกบัหน่วยงาน 
ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อง เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ความชัด เ จน เ ร่ื อ งของการ ใ ห้สิ ท ธิ กา ร ถือครอง วีซ่ า  และการอ านวยความสะดวก  
ในการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัว่คราว (Special Entry Visa) แก่เอกชนท่ีจะมาด าเนินงานแทนบริษัท ฯ   
   2.5  การประชุมครัง้ท่ี 5/2553 เม่ือวนัท่ี  20 กรกฎาคม 2553 ได้พิจารณารายงานการศึกษาขัน้กลาง 
(Interim report) โครงการวิเคราะห์ประเมินราคาทรัพย์สินและมูลค่ากิจการของบริษัท TPC โดยบริษัทท่ีปรึกษาได้                
ด าเนินการแก้ไขรายงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์การถือครองวีซ่า 
และการอ านวยความสะดวกในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวพิ เศษ (Special Entry Visa)  
และคุณสมบตัิของผู้ เสนอซือ้กิจการ โดยท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้ ททท. ด าเนินการเพ่ือให้ได้ความชัดเจนในเร่ืองของสิทธิ
ประโยชน์การถือครองวีซ่าและการอ านวยความสะดวกในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชัว่คราวพิเศษ (Special Entry Visa) 
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ว่าเอกชนท่ีเข้ามาซือ้กิจการบริษัท TPC จะได้รับสิทธิดงักล่าวเช่นเดียวกับบริษัท TPC หรือไม่ หากไม่ได้รับจะต้องด าเนินการ
อยา่งไร 
  3. การด าเนินการของ ททท.  
   3.1 เม่ือวนัท่ี 7 มิถนุายน 2553 ททท. ได้ลงนามสญัญาจ้างบริษัท เคทีบี แอดไวซ์เซอร่ี จ ากัด (KTBA) เป็น
ท่ีปรึกษาโครงการวิเคราะห์ ประเมินราคาทรัพย์สินและมูลค่ากิจการของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จ ากดั เป็น
เงิน 3,999,660 บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพนัหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) ระยะเวลาด าเนินการ 90 วนั  ทัง้นี ้บริษัทท่ี
ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดท่ี 1 รายงานการศึกษาขัน้ต้น (Inception report) ตามก าหนดเม่ือวนัท่ี 14 มิถนุายน 2553 และ
คณะกรรมการก ากบัการศกึษาโครงการฯ ได้ตรวจรับรายงานเรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน 2553 ส่วนการส่งมอบงาน
งวดท่ี 2 รายงานการศกึษาขัน้กลาง (Interim report) บริษัทท่ีปรึกษาได้ส่งมอบงานเม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2553 ตามก าหนด 
แต่คณะกรรมการก ากับการศึกษาโครงการฯ ยังไม่ได้ตรวจรับรายงานเน่ืองจากยงัขาดความชดัเจนในเร่ืองสิทธิประโยชน์การ           
ถือครองวีซ่าและการอ านวยความสะดวกในการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัว่คราวพิเศษ  
   3.2 เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2553 ททท. ได้มีหนงัสือท่ี 5201/2970 ถึงปลดักระทรวงมหาดไทย เพ่ือหารือเก่ียวกับ
สิทธิประโยชน์การถือครองวีซ่าและการอ านวยความสะดวกในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชัว่คราวพิ เศษ (Special Entry 
Visa) หาก ททท. จ าหน่ายกิจการให้บริษัทเอกชนไปด าเนินการ บริษัทเอกชนจะได้รับสิทธิประโยชน์การถือครองวีซ่าและ                
การอ านวยความสะดวกในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชัว่คราวพิเศษ (Special Entry Visa) เหมือนกบับริษัท TPC หรือไม ่
ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งรอผลความชดัเจนในเร่ืองดงักลา่วจากกระทรวงมหาดไทย 
   4.   การด าเนินงานของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จ ากดั 
      4.1  บริษัทฯ ไมไ่ด้รับสมาชิกเพิ่มเตมิตัง้แตว่นัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2552 จนถึงปัจจบุนั โดยบริษัทฯ 
มีสมาชิกทัง้สิน้ 2,566 ราย ซึง่แยกตามสญัชาต ิ10 อนัดบัแรก ได้แก่ เกาหลี ญ่ีปุ่ น ไต้หวนั องักฤษ สหรัฐอเมริกา บงักลาเทศ  
สิงคโปร์  รัสเซีย  ฮอ่งกง  และจีน 
    4.2  ผลประกอบการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2553 ดงันี ้
      1) บริษัทฯ มีรายได้รวม 17.571 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม13.210 ล้านบาท ประกอบด้วย              
ต้นทุนการใช้บริการสมาชิก 3.525 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 8.838 ล้านบาท คา่เส่ือมราคา 0.847 ล้านบาท            
ท าให้ผลประกอบการก าไรสทุธิ 1.361 ล้านบาท  
     2) บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 273.540 ล้านบาท มีหนีส้ินรวม 1,151.527 ล้านบาท ส่วนของ           
ผู้ ถือหุ้น (877.987) ล้านบาท ท าให้ผลประกอบการขาดทนุสะสม 1,377.987 ล้านบาท ปัจจบุนับริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝาก
สถาบนัการเงิน 210.926 ล้านบาท 
 

สังคม 
 
14. เร่ือง  การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัตภิารกิจของภาครัฐ  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัิตามท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ  
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการรับไปพิจารณาในรายละเอียดร่วมกับส านักงาน 
ก.พ.ร. และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจดัท าตวัชีว้ดัการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบตัิภารกิจของภาครัฐและใช้เป็นตวั             
ชีว้ดัในค ารับรองการปฏิบตัิราชการของแตล่ะหน่วยงาน โดยให้ยกเลิกตวัชีว้ดัเดิมท่ีไม่จ าเป็น และให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน  แล้วแจ้งผลให้ส านกังบประมาณทราบเพ่ือด าเนินการให้หน่วยงานต่าง  ๆ  ถือปฏิบตัิและใช้เป็นตวัชีว้ัด
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป ทัง้นี ้ให้น าความเห็นของ                
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไปประกอบในขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไปด้วย  
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  สศช. รายงานวา่  
  1. สศช. ได้ด าเนินการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบตัิภารกิจเฉพาะในส่วนของ สศช. ในปีงบประมาณ 
2549 เพ่ือเป็นตวัอย่างและน าเสนอต่อ ค.ต.ป. เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2550 ซึ่ง ค.ต.ป. ได้มีมติเห็นชอบรายงานการประเมิน
ความคุ้มคา่การปฏิบตัภิารกิจของ สศช. และเห็นควรให้ขยายผลในหนว่ยงานน าร่อง  ในปีงบประมาณ 2550 ตอ่ไป   
   2. ในช่วงปีงบประมาณ 2550 – 2553 สศช. ได้มีการขยายผลการประเมินความคุ้มค่าฯ ในหน่วยงาน             
ภาครัฐอย่างต่อเน่ือง  โดยในปี 2550 – 2551 ขยายผลในกระทรวงน าร่อง 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงสาธารณสขุ และกระทรวงมหาดไทย  ซึง่เป็นตวัแทนกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านบริหารความ
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มัน่คงและการต่างประเทศ  ตามการแบ่งกลุ่มของส านกังาน ก.พ.ร. จากนัน้ในช่วงปี 2552 – 2553 ได้ขยายการประเมิน             
ให้ครบถ้วนทัง้ 20 กระทรวง  
  3. สาระส าคญัของคูมื่อการประเมินความคุ้มคา่ในการปฏิบตัภิารกิจภาครัฐ  
   3.1 วตัถปุระสงค์ : มุง่ให้สว่นราชการประเมินความคุ้มคา่การปฏิบตัภิารกิจด้วยตนเอง เพ่ือ  
    (1) ประเมินวา่การปฏิบตัภิารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ตอ่ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่าคา่ใช้จา่ยและผลเสียท่ีเกิดขึน้เพียงใด  
    (2) เป็นข้อมลูในการทบทวนจดัล าดบัความส าคญัในการเลือกปฏิบตัิภารกิจ หรือยบุเลิก
ภารกิจ หรือปรับปรุงวิธีการปฏิบตัภิารกิจให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึน้  
    (3) เป็นแนวทางการพิจารณาจดัตัง้งบประมาณของสว่นราชการในปีตอ่ไป  
   3.2 นิยามและกรอบการประเมินความคุ้มคา่ฯ  
    (1) นิยาม : การประเมินการด าเนินภารกิจของภาครัฐเพ่ือให้ได้ผลผลิต  ผลลพัธ์ตาม             
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพและมีผลประโยชน์ท่ีสมดลุกบัทรัพยากรท่ีใช้  
    (2) กรอบการประเมินความคุ้มคา่ฯ : ให้ความส าคญักบัการประเมินการปฏิบตัิภารกิจใน 
3 มิตไิด้แก่  
     1) ประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจ เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ             
เป้าหมายของการปฏิบัติภารกิจ  โดยเปรียบเทียบผลท่ีได้รับจากการปฏิบัติภารกิจว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตาม              
วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และผลท่ีคาดไว้วา่จะได้รับท่ีก าหนดไว้ก่อนด าเนินการหรือไม ่ 
     2) ประสิทธิภาพการปฏิบตัภิารกิจ เป็นการประเมินความเหมาะสม  สอดคล้องใน
การใช้ทรัพยากรและกระบวนการท างานเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวตัถปุระสงค์  โดยพิจารณาจากผลผลิตเทียบกบัต้นทนุ
ทัง้หมด  การจดัหาทรัพยากรท่ีได้มาตรฐาน มีคา่ใช้จา่ยท่ีเหมาะสม รวมทัง้มีกระบวนการท างานท่ีประหยดัทรัพยากร  
     3) ผลกระทบหมายถึง ผลอนัสืบเน่ืองจากการปฏิบตัิภารกิจทัง้ท่ีคาดหมายหรือ 
ตัง้ใจและไมไ่ด้คาดหมาย  
    3.3 ขอบเขตและตวัชีว้ดัในการประเมินความคุ้มคา่ฯ  
    (1) ขอบเขตของการประเมินความคุ้มคา่ฯ  
     1) หนว่ยของการประเมิน : การประเมินความคุ้มคา่ฯ เป็นการประเมินการปฏิบตัิ
ภารกิจระดบักรมในการน าส่งผลผลิตหลัก ซึ่งหลักในการประเมินสามารถประยุกต์ได้ ทัง้ในระดบักรม กลุ่มภารกิจ หรือ
กระทรวง  
     2) ภารกิจท่ีต้องประเมิน : ประเมินเฉพาะภารกิจหลัก (Core Business)             
ของหนว่ยงาน โดยหนว่ยงานเป็นผู้ก าหนดด้วยตนเองวา่ภารกิจหลกัและผลผลิตหลกัของหนว่ยงานคืออะไร  
    (2) ตวัชีว้ดัในการประเมินความคุ้มคา่ ประกอบด้วย  
     1) ตวัชีว้ดัหลกั : ทุกหน่วยงานแม้ภารกิจจะมีลักษณะแตกต่างกันแต่สามารถ           
ใช้ตวัชีว้ดัในแตล่ะมิตเิช่นเดียวกนัได้   
     2) ตวัชีว้ดัเสริม : ในกรณีท่ีภารกิจของหน่วยงานไม่สามารถประเมินผลประโยชน์
เป็นตวัเลขได้  หรือภารกิจท่ีจดัท าเป็นโครงการหน่วยงานจะต้องใช้ตวัชีว้ดัเพิ่มเตมิ   
 
15.  เร่ือง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2520, 3 กุมภาพันธ์ 2524 และ 
1 พฤษภาคม 2527 รวม 3 ฉบับ)  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัแิละเห็นชอบตามท่ีส านกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาตเิสนอ ทัง้ 2 ข้อ ดงันี  ้
  1. อนุมตัิการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีรวม 3 ฉบบั ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2520,     
3 กมุภาพนัธ์ 2524 และ 1 พฤษภาคม 2527 
  2. เห็นชอบการใช้มาตรการทางการบริหารก าหนดใช้เป็นการทัว่ไปให้ส่วนราชการพิจารณาก าหนดกฎ/
ระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ภายในให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐถือปฏิบตัิอย่างเหมาะสม หากประสงค์จะสมรสหรืออยู่กินกับ    
ผู้ ท่ียงัมีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมทัง้อาจพิจารณาโยกย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีผู้นัน้ไป
ปฏิบตัหิน้าท่ีในต าแหนง่อ่ืนท่ีจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คง และผลประโยชน์ของประเทศได้ตามท่ีเห็นสมควร 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  ส านกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ(สมช.) รายงานวา่ 



 22 

  1. ในช่วงปี 2520 ประเทศไทยประสบกบัปัญหาชาวญวนอพยพซึ่งเป็นบคุคลท่ีเข้าเมืองโดยไม่ถกูต้องและ
ได้รับการผ่อนผนัให้อยู่ชัว่คราวเพ่ือรอการส่งกลบั ระหว่างนัน้ ปรากฏมีข้าราชการฝ่ายปกครอง ต ารวจ ทหาร และอ่ืน ๆ ได้
สมรสกับชาวญวนดังกล่าว ซึ่ง สมช.พิจารณาเห็นว่า น่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคง เน่ืองจากญวนอพยพมีพฤติการณ์
สนบัสนุนทางการเมืองต่อประเทศมาตภุูมิ รวมทัง้พยายามให้ได้มาซึ่งการเป็นคนไทยด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยมีข้าราชการ             
ร่วมมือ จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบห้ามข้าราชการสมรสหรืออยู่กินฉันท์สามีภรรยากับผู้อพยพและ       
ผู้ ลีภ้ยั ทัง้นี ้โดยเหตผุลเพ่ือป้องกนัผลกระทบตอ่ตวัข้าราชการและการถกูคูส่มรสแสวงประโยชน์ 
  2. จากการด าเนินการของกระทรวงมหาดไทย (มท.) ท่ีผ่านมา มท.ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติกรณี                   
การจดทะเบียนระหว่างข้าราชการหรือพนกังานองค์การของรัฐกับผู้อพยพและผู้ ลีภ้ัย และการจดทะเบียนระหว่างบุคคล            
ต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลสัญชาติไทยหรือกับบุคคลต่างด้าวด้วยกัน หลกัการส าคญัคือ การ
ตรวจสอบหลกัฐานคณุสมบตัิตามเง่ือนไขการสมรสแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2519 หากครบถ้วนให้รับ            
จดทะเบียนและรายงาน มท.ทราบโดยดว่น เพ่ือแจ้งต้นสงักดัทราบและด าเนินการตอ่ไป 
  มท.มีความเห็นว่า ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ อพยพ/ผู้ ลีภ้ัยเปล่ียนแปลงไป และปัญหาคนญวนอพยพใน
ประเทศ ซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายหลกัตามมติคณะรัฐมนตรีท่ียงัไม่ได้รับสญัชาติยงัคงเหลืออยู่ไม่มากนกั เน่ืองจากได้มีการ   
แก้ไขกฎหมายสัญชาติ และยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติท่ี 337 มีผลให้ผู้ ท่ีเกิดในประเทศไทยตามประกาศคณะปฏิวัติ           
ดงักล่าวและตามพระราชบญัญัติสญัชาติได้รับสญัชาติไทย นอกจากนี ้มท.ได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบภายใน
หลายอยา่งให้สอดคล้องแล้ว โดยเฉพาะแนวทางการปฏิบตัิกรณีการสมรสระหว่างบคุคลสญัชาติไทยกบับคุคลตา่งด้าวหรือ
ระหว่างบคุคลต่างด้าวด้วยกนัเองในประเทศไทย ซึ่งขณะนีทุ้กส านกัทะเบียนถือปฏิบตัิเป็นแนวทางเดียวกนัโดยมิได้อ้างถึง
มติคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด มท.จึงไม่ขดัข้องในการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีห้ามข้าราชการและพนกังานองค์การของรัฐ
สมรสกบัผู้อพยพและผู้ ลีภ้ยั 
  สืบเน่ืองจากส านักงานสิทธิมนุษยชน สภาทนายความมีหนังสือร้องเรียนว่า มติคณะรัฐมนตรีห้าม               
ข้าราชการและพนกังานองค์การของรัฐสมรสกบัผู้อพยพและผู้ ลีภ้ยัท่ียงัคงบงัคบัใช้อยูใ่นปัจจบุนั เป็นการปิดกัน้สิทธิเบือ้งต้น
ในการก่อตัง้ครอบครัวตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิ         
มนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี รวมทัง้นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องพร้อมกับเรียกร้องขอให้มีการพิจารณาทบทวน                
ซึ่ง มท.เห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวเสนอโดย สมช. จึงเสนอให้ สมช.พิจารณาการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว  
เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทัง้กฎหมายและระเบียบท่ีได้มีการแก้ไขปรับปรุงแล้วในปัจจบุนั 
  3. โดยท่ีกฎหมายและประมวลจริยธรรมดังกล่าวเป็นการเปิดช่องให้รัฐสามารถก าหนดหลักเกณฑ์ให้                
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐถือปฏิบัติอย่างเหมาะสมได้โดยไม่ห้ามการสมรส ทัง้นี ้เพ่ือรักษาความมั่นคงของชาติและ                
ผลประโยชน์ของประชาชน ดงันัน้ หากข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐประสงค์จะสมรสกบัคนต่างด้าวท่ีมีสถานะเข้าเมือง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นสิ่งท่ีกระท าได้ แต่สิทธิต่าง ๆ ท่ีตามมาจากการสมรส รวมทัง้ความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง    
ต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  4. ในการประชุมคณะกรรมการร้อยกรองงานของ สมช.ครัง้ท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2553 ได้
พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ อพยพ/ผู้ ลีภ้ัยเปล่ียนแปลงไป มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอาจะเป็นการละเมิด                 
สิทธิมนุษยชนเร่ืองสิทธิในการก่อตัง้ครอบครัวและสิทธิในการสมรสได้ อย่างไรก็ดีโดยท่ีประเทศยังคงประสบปัญหา                
ผู้หลบหนี   เข้าเมืองจ านวนมาก ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาลักษณะเช่นเดียวกันกับผู้ อพยพ/ผู้ ลีภ้ัย ดงันัน้ จึงอาจจ าเป็นต้อง
ก าหนดมาตรการรองรับเพ่ือลดผลกระทบด้านความมัน่คงไว้ด้วย เพ่ือป้องกนัข้าราชการถกูแสวงหาประโยชน์จากผู้หลบหนี
เข้าเมือง โดยคณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาใช้มาตรการทางการบริหารก าหนดเป็นการทั่วไป ให้ส่วนราชการก าหนด                  
กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ภายในให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้อาจน า
ระเบียบข้อบงัคบัของกระทรวงการตา่งประเทศกรณีข้าราชการสมรสกบับคุคลตา่งด้าว ลงวนัท่ี 3 ตลุาคม 2540 มาพิจารณา
ปรับใช้ ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นควรให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องรวม 3 ฉบบั ท่ีห้าม              
ข้าราชการและพนักงานองค์การของรัฐสมรสกับผู้ อพยพและผู้ ลีภ้ัย รวมทัง้เห็นควรมีมาตรการป้องกันผลกระทบ                
ด้านความมัน่คงรองรับการยกเลิกมตคิณะรัฐมนตรีอยา่งเหมาะสมด้วย  
 
16. เร่ือง การจัดตัง้ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสพระชนมพรรษา        
84 พรรษา 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอ ดงันี ้

1. อนมุตัหิลกัการโครงการศนูย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
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  2. ส าหรับงบประมาณด าเนินการตามโครงการฯ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท าแผนปฏิบัติงานและ                       
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทัง้แบบรูปรายการและสถานท่ีก่อสร้างให้มีความพร้อมเพ่ือขอรับการจดัสรรงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขัน้ตอนตอ่ไป ซึง่เป็นไปตามความเห็นของส านกังบประมาณ  
  สาระส าคัญของเร่ือง 

กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) รายงานวา่ ได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศกึษารอบสองท่ี 
มีเป้าหมายคือ “การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพ” โดยจดัให้มีศนูย์การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมในแตล่ะพืน้ท่ี เพ่ือเป็นการให้โอกาสแก่ประชาชนทัว่ทกุแห่งให้สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพได้อย่าง
ทั่วถึงและรวดเร็ว สามารถเข้าศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ในการนี ้ศธ.เห็นควรผลักดันให้เกิดโครงการศูนย์              
ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้
  1. วัตถุประสงค์  :  1.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เน่ืองในวโรกาสพระชนมาย ุ84 
พรรษา 1.2 เพ่ือสร้างศูนย์ดาราศาสตร์เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิ ตด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ 1.3 เพ่ือเป็น                
การกระจายความรู้ในเร่ืองดงักล่าวไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศโดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางเข้าไปในกรุงเทพมหานคร 1.4 
กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของประเทศได้หนัมาให้ความสนใจและให้ความส าคญัของการศกึษาทางด้านดาราศาสตร์และ
อวกาศเพิ่มมากขึน้  
  2. เป้าหมาย  
   2.1 เชิงปริมาณ :  2.1.1 สร้างศนูย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
จ านวน 1 แห่ง ณ จงัหวดันครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นท่ีดินราชพสัด ุประกอบด้วย (1) อาคารศนูย์ดาราศาสตร์ จ านวน 1 แห่ง  
(2) นิทรรศการดาราศาสตร์ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร (3) ท้องฟ้าจ าลองพร้อมอปุกรณ์ (4) หอดดูาวพร้อม
อปุกรณ์  
   2.2 เชิงคุณภาพ : (1) กลุ่มเป้าหมายมีแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ               
(2) กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความส าคญัของการเรียนวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
คณุภาพชีวิตของตนเอง (3) ครูและบคุลากรทางการศกึษามีแหล่งการศกึษาค้นคว้าวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ในการพฒันา              
เชิงวิชาการเพ่ือการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
  3. กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ ประกอบด้วย 3.1 เด็ก นกัเรียน/นกัศึกษาทัง้ในและนอกระบบ 3.2 ครู
และบคุลากรทางการศกึษา 3.3 ผู้สงูอาย ุคนพิการ 3.4 ประชาชนทัว่ไป  
  4. ประโยชน์ที่จะได้รับ : 4.1 ประชาชนคนไทยมีแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ท่ีมี                
คณุภาพ และสามารถเข้าถึงการศกึษาได้อยา่งรวดเร็วและตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 4.2 เป็นแหล่งค้นคว้าและให้บริการการเรียนรู้
ทางด้านดาราศาสตร์ทัง้เชิงวิชาการ การวิจัย และการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ได้อย่างมี              
ประสิทธิภาพ 4.3 เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างทัว่ถึงและกว้างขวาง 4.4 เป็นการพัฒนาศกัยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์แก่ประชาชนคนไทยตามแนวทางการปฏิบตัิการเรียนรู้ 
   
 
17. เร่ือง โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมตัิโครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิตามท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ส่วนงบประมาณ
ในการด าเนินโครงการ ฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังบประมาณดงันี ้ 
  1. เพิ่มวงเงินงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุงอาคารท่ีท าการ สศช.  จาก 130,866,000 บาท เป็น 
138,218,000 บาท  (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) ในลักษณะก่อหนีผู้กพันข้ามปี                   
งบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 รวมระยะเวลา 3 ปี  ตามเหตผุลและความจ าเป็นท่ี สศช. เสนอ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกันไว้
เบกิเหล่ือมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จ านวน 9,056,000 บาท  สมทบกบังบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิให้กนัไว้เบิกเหล่ือมปี
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จ านวน 8,000,000 บาท  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  จ านวน 
13,500,000 บาท โดยผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ านวน 26,173,400 บาท และ             
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   อีกจ านวน 81,488,600 บาท  
  2. ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร  2 สศช.  พร้อมรัว้  ประตูรัว้และป้ายช่ือส านักงานฯ  ในลักษณะ               
ก่อหนีผู้กพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 รวมระยะเวลา 2 ปี  ในวงเงินไม่เกิน 51,000,000 บาท (ห้าสิบเอ็ด                       
ล้านบาทถ้วน)   โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เหลือจ่าย จ านวน 26,000,000 บาท และผกูพนั                
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เหลือจ่าย จ านวน 26,000,000 บาท และผกูพนังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จ านวน 25,000,000 บาท   ตามเหตผุลและความจ าเป็นท่ี สศช. เสนอ  
 
 
 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  1. สศช. ได้จ้างท่ีปรึกษาออกแบบการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการได้ก าหนด
ราคากลาง วงเงิน 139.922 ล้านบาท ซึ่งเกินกรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมตัิไว้ 130.866 ล้านบาท  สศช.จึงมีความ            
จ าเป็นต้องขออนมุตัคิา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ 9.056 ล้านบาท และปรับระยะเวลาในการด าเนินการให้สอดคล้องกบังวดงาน 
  2. ขณะนี ้สสช.และส านกังานความร่วมมือเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศ (สพร.) ยังไม่อาจย้ายสถานท่ี
ปฏิบัติงานไปศูนย์ราชการได้อย่างสมบูรณ์  เน่ืองจาก สสช. มีความจ าเป็นต้องใช้อาคาร 5 และ 6 เป็นศูนย์กลาง                
ในการประสานงาน โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 โดยจะขอใช้พืน้ท่ีปฏิบตัิงานจนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2553 สศช. จงึไมส่ามารถลงนามผกูพนัในสญัญาวา่จ้างได้ภายในปีงบประมาณ 2553  
  3. นอกจากนี ้ส านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ได้แจ้งยกเลิกการขอเข้าใช้พืน้ท่ี อาคาร 2 สสช.ให้
กลบัมาเป็นสิทธิของ สศช. เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (10 มิถุนายน 2551) อย่างไรก็ตาม การออกแบบปรับปรุ ง
อาคารท่ีท าการ สศช. ยงัไม่รวมการปรับปรุงอาคาร 2 ของ สสช. ดงันัน้ สศช.จึงมีความจ าเป็นต้องขอผูกพนังบประมาณ          
เพ่ือปรับปรุงอาคารดงักลา่วส าหรับเป็นห้องประชมุ ห้องสมดุ ศนูย์บริการข้อมลูข่าวสาร ท่ีท าการมลูนิธิพฒันาไท และมลูนิธิ
สถาบนัวิจยัและพฒันาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการเสริมสร้างระบบรักษาความปลอดภยัของ
สถานท่ีและข้อมูลท่ีส าคญัของ สศช. ซึ่งจากการประมาณการในเบือ้งต้นคาดว่าจะใช้เงินงบประมาณทัง้สิน้ 51 ล้านบาท        
ทัง้นี ้ในปีงบประมาณ 2553 สศช. มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายท่ีสามารถน าไปโอนเปล่ียนแปลงเป็นค่าก่อสร้างดงักล่าว          
ได้ จ านวน 26 ล้านบาท  
  อนึ่ง สศช. ไม่สามารถใช้เงินงบประมาณในส่วนท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ทันก่อน             
สิน้ปีงบประมาณ เน่ืองจากต้องรอให้ สศช.และ สพร. ย้ายสถานท่ีปฏิบตัิงานไปท่ีศนูย์ราชการก่อน จึงมีความจ าเป็นต้อง            
ขออนมุตัขิยายระยะเวลาเบกิจา่ยและกนัเงินไว้เบิกเหล่ือมปี  
 
18. เร่ือง การประชุมคณะกรรมการอ านวยการก ากับตดิตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมตัิตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการก ากับติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
และภยัแล้งเสนอ ดงันี ้
  1. รับทราบ 
   1.1 รายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งประจ าปี             
งบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบท่ี 2 (ระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถนุายน 2553) ของผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี  
   1.2 รายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหา          
อทุกภยัและภยัแล้ง ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2553 
   1.3 การก าหนดหลกัเกณฑ์การเสนอขอรับการจดัสรรงบประมาณของหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยให้กรมบญัชีกลางปรับปรุงหลกัเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิ
กรณีฉกุเฉิน โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบด้านการเกษตร โดยให้ประสานกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย 
  2. อนมุตังิบประมาณท่ีหน่วยงานตา่ง ๆ เสนอขอรับการสนบัสนนุในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัแล้ง จ านวน 
1,439.4835 ล้านบาท จากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ             
ให้ส านกังบประมาณขอท าความตกลงกนัเงินกบักรมบญัชีกลางไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปีตามจ านวนดงักล่าว เพ่ือให้หน่วยงาน              
ตา่ง ๆ สามารถด าเนินการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัแล้งได้ตอ่ไป  
  ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ  
  คณะกรรมการอ านวยการก ากบัติดตามการแก้ไขปัญหาอทุกภยัและภยัแล้ง ได้มีการประชมุครัง้ท่ี 2/2553 
เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2553 โดยมีผลการประชมุสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
  1. ท่ีประชมุรับทราบ 

1.1 รายงานผลการตรวจตดิตามการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภยัและภยัแล้งประจ าปี 
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งบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบท่ี 2 (ระหว่างเดือนมีนาคม -มิถุนายน 2553) ของผู้ ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่ง              
รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์) ได้น ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง รับข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีในรายงานดงักล่าวไปพิจารณาด าเนินการ
ตอ่ไป 
   1.2 รายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหา             
อทุกภยัและภยัแล้ง ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2553 ดงันี ้
    1) พืน้ท่ีประสบอทุกภยั 25 จงัหวดั 93 อ าเภอ 401 ต าบล 2,573 หมู่บ้าน ได้แก่ จงัหวดั
แมฮ่อ่งสอน เชียงราย เชียงใหม ่ล าปาง ล าพนู แพร่ น่าน อตุรดติถ์ สโุขทยั พะเยา พิษณโุลก พิจิตร เพชรบรูณ์ มกุดาหาร 
สระบรีุ นครนายก ลพบรีุ ชยัภมูิ อดุรธานี สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และอบุลราชธานี 
    2) สถานการณ์ปัจจบุนัยงัคงมีสถานการณ์อทุกภยัในพืน้ท่ี 6 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัสโุขทยั 
พิษณโุลก สระบรีุ นครนายก ลพบรีุ ชยัภมูิ  
    3) การให้ความชว่ยเหลือของหนว่ยงานตา่ง ๆ  
     (1) กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดยศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
เขตตา่ง ๆ จดัส่งรถผลิตน า้ด่ืม รถบรรทกุน า้ รถบรรทกุติดปัน้จัน่ รถส่องสว่าง รถกู้ภยัขนาดเล็ก เรือท้องแบน และก าลงัพล
สนบัสนนุการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั 
     (2) กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมเคร่ืองสบูน า้ จ านวน 1,200 เคร่ือง เพ่ือ
ชว่ยเหลือเกษตรกรในจงัหวดัตา่ง ๆ ปัจจบุนัได้ให้การสนบัสนนุเคร่ืองสบูน า้เคล่ือนท่ี 582 เคร่ือง ในพืน้ท่ี 52 จงัหวดั 
     (3) ศนูย์บรรเทาสาธารณภยักองทพับก ได้สนบัสนุนก าลงัพลพร้อมยุทโธปกรณ์
เข้าไปให้ความชว่ยเหลืออีกหนว่ยงานหนึง่ด้วย  
  2. การพิจารณาค าของบประมาณเพ่ือด าเนินการตามแผนงาน/โครงการในการช่วยเหลือและฟืน้ฟูความ
เสียหายท่ีเกิดจากภัยแล้งท่ีเกิดขึน้ในปีงบประมณ พ.ศ. 2553 ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
แผนงาน/โครงการและงบประมาณการช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยัและภยัแล้ง ได้มีการประชมุพิจารณากลัน่กรองแผนงาน/
โครงการ ท่ีหน่วยงานตา่ง ๆ เสนอขอรับการสนบัสนนุ 2 ครัง้ ครัง้ท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2553 ครัง้ท่ี 2/2553 เม่ือ
วันท่ี 3 กันยายน 2553 และครัง้ท่ี 3/2553 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน  2553 โดยมีหน่วยงานเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ตัง้แต่วันท่ี 24 พฤษภาคม 2553 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 2553 จ านวนทัง้สิน้ 5,949.8215 ล้านบาท ผ่านการ
พิจารณาจ านวนทัง้สิน้ 1,439.4835 ล้านบาท  
  3. หลกัเกณฑ์การเสนอขอรับการจดัสรรงบประมาณของหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 คณะกรรมการฯ เห็นควรยึดหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เดิม โดย เปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์เก่ียวกับระยะเวลา
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม วา่ควรด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน หลงัจากได้รับจดัสรรงบประมาณ เพ่ือความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบตั ิและเป็นการเร่งรัดการด าเนินการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยั เป็นไปด้วยความรวดเร็วมากย่ิงขึน้  
   อนึ่ง คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ในคราวประชุมครัง้ท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 
2553 มีมติเห็นชอบให้มีการปรับระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะความเสียหายด้าน
การเกษตร ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิกรณีฉุกเฉิน ซึ่งก าหนดให้การด าเนินการช่วยเหลือ
พืน้ท่ีประสบภยัแล้งและอทุกภยั ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนั (3 เดือน) นบัแตว่นัท่ีประกาศเป็นพืน้ท่ีภัยพิบตัิของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เน่ืองจากความเสียหายในบางพืน้ท่ี บางกรณีจะปรากฏชัดต้องใช้ระยะเวลาเกิน 90 วัน ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบ
ให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้ ได้รับ
ผลกระทบด้านการเกษตร โดยให้ประสานกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย 
 
19.  เร่ือง  แนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศกึษาเสนอ ทัง้ 3 ข้อ  ดงันี ้ 

1. ให้ความเห็นชอบแนวทางการสง่เสริมอดุมศกึษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู ่และให้กระทรวง        
ศกึษาธิการและสถาบนัอดุมศกึษาใช้เป็นแนวทางหลกัร่วมกนั เพ่ือสร้างประเทศไทยให้นา่อยู่ 
  2. ให้ส านกังบประมาณพิจารณาจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุกิจกรรมตามแนวทางการส่งเสริมอดุมศกึษา
ร่วมสร้างประเทศนา่อยูต่ามความเหมาะสม  
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  3. ให้กระทรวง ทบวง กรม และองค์กรอิสระต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบและให้ความร่วมมือ สนับสนุน                
สง่เสริมการด าเนินการของสถาบนัอดุมศกึษาตามภารกิจดงักลา่ว 
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) รายงานวา่   ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)  ได้ศกึษาวิเคราะห์
ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นเร่ืองประเทศไทยน่าอยู่    เม่ือวันจันทร์ท่ี  2  สิงหาคม  2553   โดยส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.)  ร่วมกบัคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งชมุชนแห่งชาต ิ
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ และสกอ.  โดยมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลยัของรัฐ มหาวิทยาลยัในก ากบั
ของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาล ัยเอกชนร่วมก ันให้ข้อคิดเห ็น 
ข้อเสนอแนะท่ีจะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตของชาติ  โดยสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานตามแผนปรองดองแห่งชาติ   
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2553  และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบหลักการแล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 และ
ได้จัดท าข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี ้   
 1.  เป้าประสงค์ 
 ส่งเสริมบทบาทสถาบันอุดมศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและร่วมเป็นแกนหลักของแต่ละ
พืน้ท่ีในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล า้ทางสงัคม โดยการพฒันาให้มีสายงานวิชาการรับใช้
สงัคม (social impact)  พฒันาระบบการผลิตก าลงัคนของประเทศท่ีมีอดุมการณ์เพ่ือสว่นรวมและมีความเป็นพลเมือง  และ
มีการให้บริการวิชาการท่ีมาจากการมีสว่นร่วมของชมุชนท้องถ่ินและสอดคล้องกบัแผนพฒันาพืน้ท่ี  
 2.  พันธกิจ 
  2.1  พฒันาสายวิชาการเพ่ือรับใช้สงัคม (social impact) และสร้างกระบวนการให้เกิดการยอมรับใน
วงการวิชาการในประเทศและนานาชาติ 
  2.2  สถาบนัอุดมศึกษาทกุประเภททุกแห่งร่วมดแูลพืน้ท่ีกับองค์กรหรือหน่วยงานส่งเสริมการพฒันา
และก าหนดเป็นตวัชีว้ดัของทกุสถาบนัอดุมศกึษา 
  2.3  สง่เสริมขบวนการนกัศกึษาให้มีอดุมการณ์เพ่ือสว่นรวม มีสว่นร่วมในการแก้วิกฤตของประเทศ
และการพฒันาชมุชนท้องถ่ิน และมีความเป็นพลเมือง 
 3.  ยุทธศาสตร์ 3.1  พฒันาวิชาการสายรับใช้สงัคม 3.2  หนึง่มหาวิทยาลยัหนึง่จงัหวดั  3.3  จดัตัง้              
ศนูย์จดัการความรู้เพ่ือพฒันาจงัหวดัในทกุสถาบนัอดุมศกึษา 3.4 การสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิตนกัศกึษา  3.5 การ
สร้างบรรยากาศเพ่ือการปรับตวัของสถาบนัอุดมศกึษา 
 4.  ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ ดงันี ้  
  4.1  ทางตรง   
    -  บณัฑิตมีคุณภาพ มีประสบการณ์จริงในการท างาน กับชุมชนและท้องถ่ิน  มีความ
ตระหนกั และเข้าใจสามารถแก้ไขปัญหาพืน้ฐานของชมุชนและท้องถ่ิน และสามารถปรับตวัเข้ากบัการท างานในท้องถ่ิน 
    -  บณัฑิตมีความเป็นพลเมืองมีสมรรถนะในการคิด วิเคราะห์ รู้จกัการสงัเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารท่ีมาจากแหล่งต่างๆ  ได้อย่างมีเหตุผล  มีจิตอาสา มีความสามารถในการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
สงัคม และประเทศ  ซึ่งน าไปสู่การลดความเหล่ือมล า้ในสังคม รู้จักการท างานในเครือข่ายกับท้องถ่ินระดบัจังหวัดและ
ระดบัประเทศ        
    -  ชุมชน ท้องถ่ิน  จังหวัด  กลุ่มจังหวัด  มีกิจกรรมเรียนรู้ ร่วมกับนักศึกษาหรือบัณฑิต       
มีการน าเทคโนโลยีท่ีได้รับการปรับแปลงให้เหมาะสมท่ีจะประยุกต์ใช้ทัง้ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในท้องถ่ิน             
มีนกัศกึษาและครูอาจารย์มาร่วมแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ีอยา่งตอ่เน่ือง สนบัสนนุการเพิ่มขึน้ของรายได้ตอ่ครัวเรือน 
   4.2  ทางอ้อม      
    -  มหาวิทยาลยัสามารถปฏิรูปบทบาทและหน้าท่ีในการพฒันาวิชาการท่ีรับใช้สงัคมเป็น
หลกั ควบคูก่บับทบาทในการเป็นผู้น าทางวิชาการในระดบัประเทศ  มีการเช่ือมโยงองค์ความรู้จากท้องถ่ินสู่ระดบัชาติและ
ระดบัสากล  
    -  มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีความเป็นพลเมือง เคารพกติกาสังคมภายใต้     
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ        
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    - สังคม ชุมชน ทุกภูมิภาคมีความเท่าเทียมกัน เกิดความเป็นธรรมในการรับบริการ
การศกึษาจากรัฐ เป็นการขจดัความไม่เป็นธรรมในสงัคม ลดช่องว่างในสงัคม เป็นสงัคมท่ีอยู่เย็นเป็นสขุ  มีความเอือ้อาทร
ตอ่กนั ยอมรับในความแตกตา่ง 
 
20. เร่ือง  การจ้างข้าราชการภายหลังครบเกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างช่ัวคราวกรณีพเิศษ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจ้างนายอดิศักดิ์  ภาณุพงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นลูกจ้าง                
ชัว่คราวเป็นกรณีพิเศษภายหลงัครบเกษียณอายรุาชการ เพ่ือปฏิบตัิภารกิจในการท่ีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชัรกิติยา
ภา จะเสด็จเข้าร่วมการประชุมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 20 ปี การรับรองรายงาน Creating Choices ของรัฐบาลแคนาดา 
ระหวา่งวนัท่ี 28-30 กนัยายน 2553 และจะเสดจ็เป็นการสว่นพระองค์ตอ่เน่ืองไปยงัมณฑลควิเบกและมณฑลอลัเบอร์ตา ใน
ระหว่างวันท่ี 25 กันยายน – 5 ตุลาคม 2553 ก่อนเสด็จต่อไปยังนครนิวยอร์ก เพ่ือทรงเข้ าร่วมการประชุมสมัชชา
สหประชาชาต ิสมยัท่ี 65 ระหวา่งวนัท่ี 5-9 ตลุาคม 2553 เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวนัท่ี 1 – 31 ตลุาคม 2553 และให้ได้รับ
คา่จ้างเท่ากบัเงินเพิ่มพิเศษส าหรับข้าราชการ ซึ่งมีต าแหน่งหน้าท่ีประจ าอยู่ในตา่งประเทศ (พ.ข.ต.) รวมทัง้สิทธ์ิประโยชน์
อ่ืน ๆ ท่ีได้รับตามต าแหน่งเอกอคัรราชทตู ส่วนคา่ย้ายถ่ินท่ีอยู่และคา่พาหนะเดินทางกลบัประเทศไทยให้เป็นไปตามสิทธิท่ี
พงึได้รับจากการพ้นหน้าท่ีราชการในตา่งประเทศตามปกต ิตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอ  
 
21.  เร่ือง ผลการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนเก่ียวกับการจัดระเบียบสังคม พ.ศ. 2553  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการจดัระเบียบสงัคม พ.ศ. 2553 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 29 มิถนุายน 2553 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดงันี ้  
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (29 มิถุนายน 2553) โดย          
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายการจัดระเบียบสงัคมแบบบูรณาการ (สถานบริการสีขาว) ซึ่งเน้นหนกัและ
เร่งรัดการปฏิบตัิในห้วงระยะเวลา 90 วนั (1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2553) และให้จงัหวดัรายงานผลการปฏิบตัิงานตาม
แบบรายงานการจดัระเบียบสังคมแบบบูรณาการ (จสบ. 02) เป็นรายเดือนและให้ขยายผลการจดัตัง้สถานบริการสีขาว             
ทัว่ประเทศ  รวมถึงสถานประกอบการท่ีให้บริการในลกัษณะสถานบริการ  เพ่ือป้องกนัการมัว่สมุของเด็กและเยาวชน  และ
เป็นสถานบริการท่ีปลอดยาเสพตดิให้มีการใช้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยสถานบริการอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง  ทัง้สถานบริการท่ี
ถูกต้องตามกฎหมายและสถานประกอบการท่ีให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ  โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบญัญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัท่ี 50 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2502 ก าหนด
หลกัเกณฑ์มาตรฐานของสถานบริการสีขาว  และมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคณุและธงสญัลกัษณ์ของสถานบริการสีขาว  
เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สถานบริการอ่ืน ๆ ต่อไป  นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลสถานบริการให้เป็น
สถานบริการสีขาวทัว่ประเทศอยา่งยัง่ยืนตลอดไป  โดยกวดขนัให้สถานบริการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติสถานบริการ พ.ศ. 
2509 และนโยบายการจดัระเบียบสงัคมโดยเคร่งครัด  ซึง่หากปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนให้จบักมุด าเนินคดีตามกฎหมายทกุราย  
และให้พิจารณาใช้มาตรการทางปกครองตามมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ประกอบกบัประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาสัง่ตอ่อายใุบอนญุาต พกัใช้ใบอนญุาต เพิกถอนใบอนญุาตและก าหนด
ระยะเวลา  ในการสัง่พกัใช้ใบอนญุาตให้ตัง้สถานบริการ ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2548  
 
22.  เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน (GCC 1111)   
 คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการศนูย์บริการข้อมลูภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 
1111)  ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสนอ ดงันี ้ 
  1. สถิตกิารใช้บริการ  
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รูปท่ี ๑ แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนการใชบ้ริการ  

 
  2. บริการสอบถามข้อมลูทัว่ไปแยกตามประเภทเร่ืองท่ีมีประชาชนสนใจสอบถามดงันี ้  
   2.1 การเมือง – การปกครอง เช่น สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองการประกาศ              
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  วิธีการและช่องทางการร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี การประกาศ
ห้ามออกนอกเคหะสถานในพืน้ท่ีต่างๆ  การลงทะเบียนผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง การ
เลือกตัง้สมาชิกสภาเขต  กรุงเทพมหานคร เป็นต้น  
   2.2 เศรษฐกิจ เช่น โครงการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้ ประกันตน ประจ าปี  2553              
โครงการปลดหนีน้อกระบบ  โครงการประกนัรายได้เกษตรกรปีการผลิต 2552-2553  การจ าหน่ายและการเปิดขายพนัธบตัร
ออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งปี 2553 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบเก่ียวเน่ืองจากเหตกุารณ์ชุมนุมทาง
การเมือง เป็นต้น ฯลฯ  
   2.3 สังคมและสวัสดิการ เช่น การตรวจสอบสถานะของการขอรับเงินอุดหนุนหลังการ
ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ  รายช่ือผู้ ประกอบการท่ีผ่านการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือของคณะกรรมการ
ชว่ยเหลือ            ผู้ประกอบการของ ศอฉ.  โครงการจดัสวสัดกิารเบีย้ความพิการ ฯลฯ  
   2.4 การศึกษาและเทคโนโลยี  เช่น การเปิดรับสมัครนักเรียน – นักศึกษาใหม่ ของ
สถาบนัการศกึษาตา่งๆ  กองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา การเล่ือนเปิดโรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้                พืน้ฐาน   โครงการเรียนฟรี 15 ปี  หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการศกึษานอกโรงเรียน (กศน.)  เป็นต้น ฯลฯ   
  3. บริการรับเร่ืองร้องเรียน (Complaint)  
   3.1 จากการท่ีโครงการ GCC 1111 ได้รับมอบหมายให้เป็นสายดว่นของรัฐบาลเลขหมาย 
1111 โดยเป็นช่องทางหนึ่งในส่ีช่องทางของศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของรัฐบาลภายใต้การก ากับดูแลของศูนย์บริการ  
ประชาชน ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มีแผนการด าเนินงานเพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีสดัสว่นประเภทเร่ืองร้องเรียนผา่นชอ่งทางโทรศพัท์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. การด าเนินงานอ่ืน ๆ ของโครงการ GCC 1111  ประจ าปีงบประมาณ 2553 
   4.1 การด าเนินงานร่วมกบัภาครัฐ  
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   วันท่ี 5-7 ตุลาคม 2552 ได้ร่วมออกร้านจัดนิทรรศการในงานวันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในโอกาสครบรอบ 7 ปี ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
กรุงเทพมหานคร 
   วนัท่ี 15-16 ตลุาคม  2552 ได้ร่วมออกร้านจดันิทรรศการในงานสมัมนาวิชาการ Biz IT ณ  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
   วันท่ี 6-11 ธันวาคม 2552 ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานเอ็มไอซีทีสร้างคนสร้างชาติ ณ 
จงัหวดัหนองคาย  และจงัหวดัเชียงใหม ่ ในวนัท่ี 26-28 ธนัวาคม 2552  
   วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2553 ได้น าเสนอผลการด าเนินงานศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือ
ประชาชน   ตอ่การประชมุผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงู CIO ของทกุกระทรวง 
   วันท่ี 14 พฤษภาคม 2553 ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการท างานร่วมกัน               
ระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐกบั GCC 1111  ณ โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ คอนเวชัน่ ถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพมหานคร 
   วันท่ี 25 มิถุนายน 2553 ข้าราชการส านักบริหารกลาง ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนษุยชนแหง่ชาต ิ(สสม.) ได้เข้าเย่ียมชมศนูย์บริการข้อมลูภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 

4.2 การด าเนินงานภายในโครงการ GCC 1111 
การพฒันาคณุภาพของพนกังานรับสาย (Agent)  

การพัฒนาคุณภาพของพนักงานรับสายได้มีการอบรมพนักงานเพ่ือมุ่งเน้นเพิ่มองค์ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนรวมถึงการให้องค์ความรู้ให้กบัพนกังานรับสายท่ีเข้าท างานใหม่และพนกังานรับสายเดิม เช่น หลกัสูตร
การใช้ทักษะการให้บริการงาน Call Center หลักสูตรจิตวิทยาในการท างาน หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  
หลักสูตรพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หลักสูตรการควบคุมอารมณ์ในการท างาน หลักสูตรกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
หลกัสตูรการขึน้ทะเบียนแรงงานตา่งด้าว  อีกทัง้ มีการให้ข้อมลูความรู้เหตกุารณ์ปัจจบุนัด้วย  
  5. บทวิเคราะห์  
  ตัง้แต่เร่ิมปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ข้อมูลท่ีประชาชนโทรสอบถาม เช่น สถานการณ์การชุมนุม
ทางการเมือง การประกาศพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน  การตรวจสอบสถานะของการขอรับเงิน
อดุหนนุหลงัการฝึกอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ  โครงการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัส าหรับผู้ประกนัตน  ประจ าปี 2553 โครงการ
ปลดหนีน้อกระบบ  โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต 2552-2553  สถานท่ีจ าหน่ายสินค้าเพ่ือช่วยเหลือผู้ ค้าท่ี
ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ชมุนุม  มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งได้ รับผลกระทบเก่ียวเน่ืองจากเหตกุารณ์ชมุนุม
ทางการเมือง การเปิดรับสมคัรนกัเรียน – นกัศึกษาใหม่ของสถาบนัการศกึษาตา่งๆ  เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าศนูย์บริการข้อมูล     
ภาครัฐเพื่อประชาชน GCC  1111  เป็นชอ่งทางหนึ่งท่ีช่วยเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์นโยบายและโครงการตา่งๆ  ของภาครัฐสู่
ประชาชน   รวมทัง้ตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีสนใจข้อมูล และโครงการพิเศษตา่งๆ  ของภาครัฐ  จึงนบัได้ว่า
โครงการ GCC  1111  เป็นเคร่ืองมือหนึง่ของภาครัฐ ส าหรับตดิตอ่และเสริมสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างรัฐกบัประชาชน  
 

ต่างประเทศ 
23. เร่ือง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส ครัง้ที่ 17 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมระดบัรัฐมนตรีและเจ้าหน้าท่ีอาวุโส ครัง้ท่ี 17 และการประชุมระดบั    
มุขมนตรีและผู้ ว่าราชการจังหวัด ครัง้ท่ี 7 ของแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT)  และมอบหมายส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องด าเนินการตาม           
ผลการประชมุดงักลา่ว โดยให้ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) ประสานส่วนราชการ     
ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป ตามท่ีรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เสนอ  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) หวัหน้าคณะผู้แทนไทยรายงานผลการ
ประชมุระดบัรัฐมนตรีและเจ้าหน้าท่ีอาวโุส ครัง้ท่ี 17 แผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
สรุปได้ดงันี ้
  1. รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ฯ) ได้เป็นหวัหน้าคณะผู้แทนไทยระดบัรัฐมนตรีและ
ปฏิบตัิหน้าท่ีประธานการประชุมระดับรัฐมนตรี ครัง้ท่ี 17 ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2553 โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายปรเมธี วิมลศิริ) ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้ แทนไทยระดบัเจ้าหน้าท่ีอาวุโสและ
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ปฏิบตัิหน้าท่ีประธานการประชุมระดบัเจ้าหน้าท่ีอาวุโส ครัง้ท่ี 17 ในวนัท่ี 3-4 สิงหาคม 2553 และรองผู้ว่าราชการจงัหวดั
กระบี่ (นายวีระวฒัน์ จนัทร์เพ็ญ) ได้เป็นหวัหน้าคณะผู้ แทนไทยระดบัมุขมนตรีและผู้ ว่าราชการจังหวัดและปฏิบตัิหน้าท่ี
ประธานการประชมุระดบัมขุมนตรีและผู้วา่ราชการจงัหวดั ครัง้ท่ี 7 ในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2553 
  2. ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครัง้ท่ี 17 มีดังนี ้
      2.1 ผู้ เข้าประชุม ประธานการประชุมและหัวหน้าคณะผู้ แทนไทย ได้แก่ รัฐมนตรีประจ าส านักนายก              
รัฐมนตรี (นายสาทิตย์ฯ) หัวหน้าคณะผู้ แทนอินโดนีเซีย ได้แก่ ดร.ราลดี คูสตูร์ (ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรัฐมนตรี IMT-GT                      
อินโดนีเซีย) โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมในฐานะพันธมิตรการพฒันาของ IMT-GT ได้แก่ผู้ แทนส านักงานเลขาธิการอาเซียน 
(ASEC) และธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) 
      2.2 เห็นชอบผลการประชุมระดบัรัฐมนตรีเจ้าหน้าท่ีอาวุโส ครัง้ท่ี 17 ซึ่งได้ติดตามการด าเนินการท่ี
ส าคญั ได้แก่  
   2.2.1 การทบทวนกลางรอบแผนท่ีน าทางปี 2550-2554 ซึ่งได้เสนอการปรับยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือรายสาขา และได้คดัเลือก จดัล าดบัความส าคญัและแผนการด าเนินโครงการใน 6 สาขาความร่วมมือ (โครงสร้าง
พืน้ฐาน การค้าการลงทุน การท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การเกษตรอตุสาหกรรม
การเกษตร และสิ่งแวดล้อม) ท่ีจะด าเนินการในปี 2553-2554 จ านวน 12 แผนงาน (Flagship Programmes) พร้อมทัง้
โครงการส าคัญด้านโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือเร่งรัดการเช่ือมโยงแนวพืน้ท่ีเศรษฐกิจ IMT-GT จ านวน 10 โครงการ โดยมี
โครงการท่ี           เก่ียวข้องกบัประเทศไทย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพฒันาท่าเรือไทยด้านฝ่ังทะเลอนัดามนั และโครงการ
พฒันาทางพิเศษสะเดา-หาดใหญ่ รวมทัง้การปรับปรุงเสริมสร้างกระบวนการและองค์กรในกรอบ IMT-GT ซึ่ง ADB และ 
IMT-GT Eminent Persons ได้ยกร่างขึน้ 
   2.2.2 การเตรียมการร่วมกับ ADB เพ่ือจดัท ากรอบทิศทางการด าเนินงาน (Blueprint) ปี 2555-
2559 
   2.2.3 การเตรียมพิจารณาด าเนินการในรายละเอียดของการปรับปรุงเสริมสร้างกระบวนการและ
องค์กรในกรอบ IMT-GT ในชว่งการประชมุ IMT-GT Post Summit Meeting  
   2.2.4 การตดิตามความก้าวหน้าการด าเนินการตาม IMT-GT Action Plan Matrix 
   2.2.5 การประชมุเจ้าหน้าท่ีอาวโุส IMT-GTและญ่ีปุ่ นในฐานะพนัธมิตรการพฒันา ครัง้ท่ี 2 โดยได้
ตกลงท่ีจะเตรียมยกร่างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและรายช่ือโครงการความร่วมมือท่ีมีศกัยภาพท่ีจะเกิดความร่วมมือ
ระหวา่งกนั 
   2.2.6 การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโส IMT-GT และสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพ่ืออาเ ซียนและ                  
เอเชียตะวนัออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia : ERIA) ครัง้ท่ี 1 ซึ่ง ERIA ได้สนบัสนนุการ
จดังานสมัมนาด้านพลังงานทดแทนโดยใช้ไบโอดีเซล ระหว่างวันท่ี 1-2 กันยายน 2553 ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  
ทัง้นี ้ท่ีประชมุระดบัรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิดงันี ้

1) ให้ความส าคญัระดบัสงูกบัประเดน็ความร่วมมือระหวา่ง IMT-GTและญ่ีปุ่ น 
ในด้านความมัน่คงด้านอาหารและการเกษตรท่ีมีมูลค่าสูง โดยมาเลเซียเสนอเป็นเจ้าภาพจดัสมัมนาและนิทรรศการด้าน          
ดงักล่าวในกรอบ IMT-GT/BIMP EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth 
Area) และจะเร่งจดัท ากรอบความร่วมมือระหวา่ง IMT-GT และญ่ีปุ่ นในภาพรวมให้แล้วเสร็จภายในกลางปี 2554  

2) รับทราบตามท่ีมาเลเซียเสนอจดัการประชมุกลุม่ภารกิจด้าน CIQ ครัง้ท่ี 1  
ภายในปลายปี 2553 และตามท่ีมาเลเซียเสนอให้ยกร่างบนัทึกความเข้าใจ (MoU) และขัน้ตอนการปฏิบตัิตามมาตรฐาน 
(Standard Operating Procedures : SOPs) ด้าน CIQ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2553-2554 โดยขอรับความสนบัสนนุทาง
วิชาการจาก ADB โดยใช้รูปแบบของกรอบ BIMP EAGA  

3) รับทราบการตอบรับการให้การสนบัสนนุจาก ADB ด้านแหลง่ทนุและวิชาการ 
ตอ่โครงการท่ีจะด าเนินการในช่วงปี 2555-2559 และกองทนุ Subregional Project Development Fund : SPDF โดย ADB 
จ านวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

4) รับทราบความเห็นของ ASEC ตอ่โครงการท่ีเก่ียวกบัการพฒันา CIQ และอ่ืน ๆ ในกรอบการ 
ทบทวนกลางรอบพร้อมทัง้โครงการเช่ือมโยงแนวพืน้ท่ีเศรษฐกิจในกรอบ IMT-GT ว่าจะมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือน
ตามวิสัยทัศน์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 และเป็นโอกาสในการเปิดกว้างสู่ตลาดและการบูรณาการระบบ
เศรษฐกิจภมูิภาค 
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  3. ผลการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครัง้ท่ี 7  
   3.1 เห็นชอบผลการประชุมระดบัมุขมนตรีและผู้ ว่าราชการจังหวัด ครัง้ท่ี 7 ซึ่งได้ติดตามความ              
ก้าวหน้าการด าเนินการท่ีส าคญัใน 9 โครงการ ได้แก่  3.1.1 โครงการเช่ือมโยงแนวพืน้ท่ีเศรษฐกิจ IMT-GT 3.1.2 การพฒันา
โครงขา่ยการค้าชายฝ่ัง IMT-GT 3.1.3 การพฒันาธุรกิจท่ีบเูก๊ะตา  จงัหวดันราธิวาส บกิูตบหุงา รัฐกลนัตนั 3.1.4 การจดัตัง้ 
IMT-GT Plaza เพิ่มเติมท่ีพอร์ทกลางและมะละกา 3.1.5 การปรับลดกฎระเบียบเพ่ือสนับสนุนการค้าการลงทุนบริเวณ
ชายแดน โดยสามประเทศร่วมกันจดัตัง้คณะท างานเฉพาะกิจด้าน CIQ 3.1.6 การจดัท าคูมื่อธุรกิจ IMT-GT 3.1.7 การจดั
งานแสดงสินค้า (Trade Fair) ท่ีหาดใหญ่ เมดาน ภเูก็ต สรุาษฎร์ธานี ดา่นนอก/สะเดา ปัตตานี  3.1.8 การพฒันาท่าอากาศ
ยานเป็นประตกูารค้าท่ีมะละกา  3.1.9 การเพิ่มการบินเช่ือมโยงในพืน้ท่ีในเส้นทางภูเก็ต -มะละกา กับประเด็นท่ีท่ีประชุม
ระดับมุขมนตรีและผู้ ว่าราชการจังหวัดรับทราบข้อเสนอจากสภาธุรกิจ IMT-GT ให้จัดตัง้คณะท างานพิเศษ (Special 
Working Committee) ในระดบัรัฐ/จงัหวดั เพ่ือขบัเคล่ือนการด าเนินการโครงการในพืน้ท่ีกับการจดัตัง้ศนูย์ IMT-GT เพ่ือ
สนบัสนนุและกลัน่กรองแผนงานในระดบัรัฐ/จงัหวดั  
   3.2 รับทราบตามท่ีอินโดนีเซียเสนอเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุระดบัรัฐมนตรีและเจ้าหน้าท่ีอาวโุส 
ครัง้ท่ี 18 ท่ีจงัหวดัสมุาตราเหนือ 
  4. ทัง้นี ้ในช่วงก่อนการประชมุระดบัรัฐมนตรี ครัง้ท่ี 17 ในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2553 ได้มีการหารือเป็นกรณี
พิเศษระหว่างรัฐมนตรี IMT-GT ทัง้สามประเทศกบั ERIA เพ่ือรับทราบแนวทางความร่วมมือท่ีมีศกัยภาพระหว่าง IMT-GT 
และ ERIA ในฐานะพันธมิตรการพฒันา โดยเร่ิมด้วยการสนบัสนุนด้านวิชาการโดยการเป็นเจ้าภาพร่วมจดัการประชุม 
Symposium on Energy Saving and Biofuel Utilization ระหว่าง ERIA ศนูย์ประสานงานความร่วมมืออนภุูมิภาค IMT-
GT (CIMT) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันท่ี 1-2 กันยายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ เน่ืองจาก ERIA เห็นศกัยภาพอยา่งสงูของสามประเทศ IMT-GT ด้านปาล์มน า้มนั 
    
24. เร่ือง  เอกสารส าคัญของการประชุมผู้น าอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครัง้ท่ี 2 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างปฏิญญาการเป็นหุ้ นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ 
(Declaration on the ASEAN-United States Strategic Partnership) ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอ  และหากมี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขปฏิญญาฯ ท่ีไม่ใช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการ
ตา่งประเทศด าเนินการได้โดยไมต้่องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  ร่างปฏิญญาการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกบัสหรัฐฯ (Declaration on the ASEAN-
United States Strategic Partnership) จะเป็นเอกสารส าคัญของการประชุมผู้น าอาเซียน -สหรัฐฯ ครัง้ท่ี 2 โดยมี
สาระส าคญัเป็นการก าหนดทิศทางความร่วมมือและพนัธกรณีระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ซึ่งจะมีความสัมพนัธ์ในระดบั
หุ้นสว่นทางยทุธศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมืออยา่งกว้างขวาง โดยยดึความเป็นศนูย์กลางของอาเซียน  
  กระทรวงการตา่งประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารดงักล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพ่ือ
กระชบัความสมัพนัธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ รวมทัง้ไม่มีการลงนาม จึงไม่น่าเป็นหนงัสือสญัญาตาม
มาตรา 190 ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  
 
25. เร่ือง  การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเข้าร่วมกับคู่เจรจาด้านบริการเดินอากาศของอาเซียนและ
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัแิละมอบหมายตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ทัง้ 4 ข้อ ดงันี ้
  1. อนุมตัิการลงนามบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยการเข้าร่วมกับคู่เจรจาด้านบริการเดินอากาศของอาเซียน และ
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และพิธีสาร 1 แนบท้ายความตกลง และน าเสนอหนังสือสัญญาดงักล่าวเข้าสู่การ
พิจารณาของรัฐสภาเพ่ือให้หนังสือสัญญาฯ มีผลบงัคบัใช้ตอ่ไป 
  2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ ท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมาย ในฐานะหวัหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนร่วมลง
นามบนัทึกความเข้าใจฯ และความตกลงฯและพิธีสารแนบท้ายฯ ดงักล่าวข้างต้น  ทัง้นี ้หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขหนงัสือสญัญาฯ ท่ีมิใชส่าระส าคญั ขอให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
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หรือผู้ ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมาย เป็นผู้ ใช้ดลุยพินิจในเร่ืองนัน้ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครัง้หนึง่ 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการตา่งประเทศจดัท าหนงัสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายลงนาม
ในหนงัสือสญัญาดงักลา่ว 
  4. เม่ือรัฐสภาเห็นชอบตามข้อ 1 แล้ว มอบหมายให้กระทรวงการตา่งประเทศแจ้งภาคีคูส่ญัญาทราบเพ่ือให้
หนงัสือสญัญามีผลบงัคบัใช้ตอ่ไป 
 

         ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงคมนาคมเสนอว่า  ด้วยท่ีประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการขนส่งของอาเซียน (ASEAN Senior 
Transport Officials Meeting : STOM) ครัง้ท่ี 29 ระหว่างวนัท่ี 1-3 มิถุนายน 2553 ณ กรุงบนัดาร์เสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน    
ดารุสซาลาม ได้ให้การรับรองร่างบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยการเข้าร่วมกับคู่เจรจาด้านการบริการเดินอากาศของ
อาเซียน และร่างความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่าง รัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และพิธีสาร 1 ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี 3 
และ 4 อย่างไม่จ ากัดระหว่างจุดใดๆ ในภาคีผู้ท าความตกลงตา่งๆ  และขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนด าเนินการตามขัน้ตอน
ภายในเพ่ือให้สามารถลงนามบนัทึกความเข้าใจฯ ความตกลงฯ และพิธีสารฯ ดงักล่าวได้ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน 
ครัง้ท่ี 16 และการประชมุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่มีก าหนดจดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 8-12 พฤศจิกายน 2553  ณ กรุงบนัดาร์เสรี  เบกา
วนั ประเทศบรูไนดารุสซาลาม   

1. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเข้าร่วมกับคู่เจรจาด้านการบริการเดินอากาศของอาเซียน 
(Memorandum of Understanding on the Association of Southeast Asian Nations’ Air Services Engagement with Dialogue 
Partners) 

 1.1 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามความตกลงพหภุาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ ความตกลงพหภุาคีอาเซียนวา่ด้วยบริการเดนิอากาศ และพิธีสารแนบท้ายความตกลงฯ เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2552 
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการยกระดบัการเปิดเสรีส าหรับบริการขนสง่สินค้าและผู้ โดยสารทางอากาศในภมูิภาคอาเซียน 
     1.2 ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Ministers Meeting : ATM) ครัง้ท่ี 
15   เม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม 2552  ณ  กรุงฮานอย สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ท่ีประชมุเห็นชอบร่วมกันว่าอาเซียนควร
เปิดเสรีการบินภายในภูมิภาคก่อนเปิดเสรีการบินกับคู่เจรจาของอาเซียน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัการส าคญัของกฎบตัร
อาเซียนในการคงไว้ซึ่งความเป็นศนูย์กลางของอาเซียนในความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัคูเ่จรจา และได้มอบหมายให้
ส านักเลขาธิการอาเซียนพิจารณาเสนอรูปแบบซึ่งสะท้อนความเห็นดังกล่าว  พร้อมกันนี ้ได้มอบหมายให้  STOM และ
คณะท างานด้านการขนส่งทางอากาศของอาเซียน (ASEAN Air Transport Working Group Meeting: ATWG) พิจารณา
ข้อเสนอแนะของส านกัเลขาธิการอาเซียนและด าเนินการตอ่ไป 
     1.3 ในการประชุม ATWG  ครัง้ท่ี 22  เม่ือเดือนมีนาคม 2553  ณ ประเทศสิงคโปร์  ท่ีประชมุได้มีมติ
เห็นชอบการจดัท าบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยการเข้าร่วมกับคูเ่จรจาด้านบริการเดินอากาศของอาเซียน ตามท่ีส านกัเลขาธิการ
อาเซียนเสนอ และมีมตใิห้น าเสนอร่างฉบบัสดุท้ายของบนัทึกความเข้าใจดงักล่าว ตอ่ท่ีประชมุ STOM พิจารณาให้การรับรอง  

1.4 ในการประชมุคณะท างานด้านการขนสง่ทางอากาศระหว่างอาเซียนและจีน ครัง้ท่ี 4  เม่ือเดือน 
พฤษภาคม 2553  ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ประชุมได้พิจารณาหาข้อยุติการจดัท าความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
ทางอากาศระหว่างอาเซียนและจีน และเห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุม STOM-จีน ครัง้ท่ี 9 พิจารณาให้การรับรอง ก่อน
น าเสนอต่อท่ีประชุม ATM-จีน ครัง้ท่ี 9 พิจารณาการลงนาม โดยการประชุม STOM-จีน ครัง้ท่ี 9 และการประชุม ATM-จีน 
ครัง้ท่ี 9 มีก าหนดจัดต่อเนื่องกับการประชุม ATM ครัง้ที่ 16  ในเดือนพฤศจิกายน 2553  ณ  ประเทศบรูไนดารุสซา
ลาม 
     1.5 ในการประชุม STOM ครัง้ที่ 29 เมื่อเดือนมิถุนายน 2553   ณ  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  ท่ี
ประชุมได้ให้การรับรองร่างบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยการเข้าร่วมกับคู่เจรจาด้านบริการเดินอากาศของอาเซียน และมีมติ
เห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชมุรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน พิจารณาการลงนามก่อนการลงนามความตกลงว่าด้วยการขนส่งทาง
อากาศระหว่างอาเซียนและจีน โดยให้บนัทกึความเข้าใจดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ทนัทีเม่ือมีการลงนาม 
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2. ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกอาเซียนและรัฐบาลแห่ง           
สาธารณรัฐประชาชนจีน (Air Transport Agreement between the Governments of the Member States of the 
Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People’s Republic of China)  

     2.1 ในปี 2545 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและจีนได้จัดท ากรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจโดยรวมระหว่างอาเซียนและจีน และต่อมาในการประชุม ATM-จีน ครัง้ท่ี 6  เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2550  ณ  
ประเทศสิงคโปร์  ที่ประชุมได้ให้การรับรองกรอบความร่วมมือด้านการบินระหว่างอาเซียนและจีน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
การอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ โดยสารและสินค้า เพื่อ เพิ่มพูนการค้าและเศรษฐกิจของทัง้สองภูมิภาค 
ตลอดจนสนบัสนุนการจดัตัง้เขตการค้าเสรีอาเซียนและจีนในปี 2553  และได้มอบหมายให้คณะท างานด้านการขนส่งทาง
อากาศของอาเซียนและจีน พิจารณาการจดัท าความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียนและจีน เพ่ือส่งเสริม
ความก้าวหน้าของการบินพลเรือนทัง้ในระดบัภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยการเปิดเสรีการบินระหว่างอาเซียนและจีน
ดงักลา่วจะเป็นการเปิดเสรีโดยล าดบั 

                   2.2 ในการประชมุคณะท างานด้านการขนสง่ทางอากาศของอาเซียนและจีน ครัง้ท่ี 4  เม่ือวนัท่ี 12-14  
พฤษภาคม 2553  ณ  เมืองหงัโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน   ท่ีประชุมได้ข้อสรุปการจัดท าร่างความตกลงว่าด้วยการ
ขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียนและจีน และพิธีสาร 1 แนบท้ายความตกลงฯ ว่าด้วยการให้สิทธิรับขนการจราจร
เสรีภาพที่ 3 และ 4 อย่างไม่จ ากัด ระหว่างจุดใดๆ ในประเทศภาคี ซึ่งต่อมาท่ีประชุม STOM ครัง้ที่ 29  ระหว่างวนัที่ 1-3 
มิถุนายน 2553  ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ได้เห็นชอบให้น าเสนอร่างความตกลงดงักล่าวต่อที่ ประชุม STOM–จีน 
ครัง้ท่ี 9 พิจารณาให้การรับรอง  ก่อนเสนอต่อท่ีประชุม ATM –จีน ครัง้ท่ี 9 พิจารณาการลงนาม ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ณ  
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  และได้ขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเร่งด าเนินการตามขัน้ตอนภายในให้ทนัการลงนามตาม
ก าหนด 
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  1. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเข้าร่วมกับคู่เจรจาด้านบริการเดินอากาศของอาเซียน มี
สาระส าคญั ดงันี ้  
   1.1 รัฐสมาชิกอาเซียนต้องให้สตัยาบนัความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างอาเซียนก่อน
ให้สตัยาบนัความตกลงวา่ด้วยบริการเดนิอากาศในลกัษณะเดียวกนัระหว่างอาเซียนและคูเ่จรจาของอาเซียน  
   1.2 รัฐสมาชิกอาเซียนต้องให้สัตยาบนัพิธีสารประกอบการด าเนินการของความตกลงว่าด้วย
บริการเดนิอากาศระหวา่งอาเซียนก่อนให้สตัยาบนัพิธีสารประกอบการด าเนินการในลกัษณะเดียวกนัของความตกลงว่าด้วย
บริการเดนิอากาศระหว่างอาเซียนและคูเ่จรจาของอาเซียน กล่าวคือ หากรัฐสมาชิกอาเซียนต้องการเป็นภาคีในพิธีสารท่ีให้
สิทธิรับขนการจราจรประเภทหนึง่ของความตกลงระหวา่งอาเซียนและคูเ่จรจา รัฐสมาชิกนัน้ต้องให้สตัยาบนัพิธีสารท่ีให้สิทธิ
รับขนการจราจรประเภทนัน้ของความตกลงระหวา่งอาเซียนด้วยกนัเองก่อน 
  2. ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกอาเซียนและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีสาระส าคญั คือ  
   2.1 ภาคีแตล่ะฝ่ายมีสิทธิก าหนดสายการบนิได้มากสายเทา่ท่ีต้องการ โดยมีคณุสมบตัิตามท่ีประเทศ
สมาชิกแตล่ะประเทศก าหนด 

2.2 สายการบนิจะต้องปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบัภายในประเทศสมาชิกท่ีสายการบินท าการบนิ 
เข้าไป ในเร่ืองตา่งๆ อาทิ พิกดัอตัราคา่ขนสง่ ความปลอดภยั กิจกรรมเชิงพาณิชย์ เป็นต้น 
   2.3 ความตกลงฯ จะมีผลบงัคบัใช้เม่ือสมาชิกประเทศท่ี 3 (รวมจีน) ได้มอบเอกสารแจ้งการเข้าเป็น
ภาคีแก่เลขาธิการอาเซียน โดยจะมีผลบงัคบัใช้กบัประเทศท่ีมอบเอกสารแจ้งดงักล่าวเทา่นัน้ 
   2.4 ให้มีพิธีสาร 1 แนบท้ายความตกลงฯ มีสาระส าคญั ดงันี ้ 
    (1) สายการบินท่ีก าหนดของรัฐสมาชิกอาเซียนสามารถท าการบินจากจดุใดๆ ท่ีเป็นท่าอากาศ
ยานระหว่างประเทศในอาณาเขตของตน ไปยงัจุดใดๆ ท่ีเป็นท่าอากาศยานระหว่างประเทศในอาณาเขตของจีนและกลบั ได้
อยา่งไมจ่ ากดัจ านวนเท่ียวบนิและแบบอากาศยาน 

(2) สายการบินท่ีก าหนดของจีนสามารถท าการบินจากจุดใดๆ ท่ีเป็นท่าอากาศยาน 
ระหว่างประเทศในอาณาเขตของตน ไปยงัจดุใดๆ ท่ีเป็นท่าอากาศยานระหว่างประเทศในอาณาเขตของรัฐสมาชิกอาเซียน
และกลบั ได้อยา่งไมจ่ ากดัจ านวนเท่ียวบินและแบบอากาศยาน 
    (3)  พิธีสารฯ จะมีผลบงัคบัใช้เม่ือประเทศท่ี 3 (รวมจีน) ได้มอบเอกสารแจ้งการเข้าเป็นภาคี   
แก่เลขาธิการอาเซียน โดยจะมีผลบงัคบัใช้กบัสมาชิกท่ีมอบเอกสารแจ้งดงักลา่วเทา่นัน้ 



 34 

 
26. เร่ือง  การขอความเหน็ชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างรัฐบาลกาตาร์
และรัฐบาลไทย (Agreement Between the Government of the State of Qatar and the Government of the 
Kingdom of Thailand on Defence Cooperation)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมจดัท าความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ
ระหว่างรัฐบาลกาตาร์และรัฐบาลไทย และให้ปลดักระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการป้องกนัประเทศระหว่างรัฐบาลกาตาร์และรัฐบาลไทย ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงกลาโหมมีความประสงค์ท่ีจะจัดท าความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ
ระหว่างรัฐบาลกาตาร์และรัฐบาลไทย เพ่ือเป็นการสถาปนาความร่วมมือด้านการทหาร ซึ่งจะน าไปสู่การยกระดบัความ
ร่วมมือด้านความมัน่คงและเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกองทพัของทัง้สองประเทศในอนาคต  
 
27. เร่ือง การรับรองเอกสารค าประกาศแห่งเมืองนารา ในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครัง้ท่ี 6 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างเอกสารค าประกาศแห่งเมืองนารา ในการประชุมรัฐมนตรีท่องเท่ียวเอเปค              
ครัง้ท่ี 6 ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ และหากจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารดงักล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่
สาระส าคญัก่อนมีการรับรอง ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีก  
  ข้อเทจ็จริง 
  เอกสารร่างค าประกาศแหง่เมืองนารา (Nara Declaration) เป็นเอกสารท่ีรัฐมนตรีท่องเท่ียวเอเปคจะให้การ
รับรอง มีสาระแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเส ริมความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวย า้ถึง
ความส าคญัของอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวในการขบัเคล่ือนเพ่ือการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค การแสวงหาแนวทาง
ในการปฏิรูปโครงสร้างเอเปค การพฒันายุทธศาสตร์เพ่ือการเจริญเติบโตของเอเปค การสร้างความเข้า ใจอนัดี ความเป็น
มิตรและความสามคัคี การสร้างความเข้มแข็งของการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนและสมดุล การส่งเสริมความร่วมมือในการ
พฒันาระบบบญัชีประชาชาตด้ิานการทอ่งเท่ียว การสง่เสริมยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวภายในประเทศ การแลกเปล่ียนข้อมลู
เก่ียวกับการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ อาทิ การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์
และไมซ์ และการสง่เสริมความร่วมมือในเร่ืองการเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤตการณ์ เป็นต้น   
 
28. เร่ือง ขอความเหน็ชอบโครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบการจัดการพืน้ที่ คุ้มครอง (C a t a l y z i n g  
S u s t a i n a b i l i t y   o f  T h a i l a n d ’ s   P r o t e c t e d   A r e a s  S y s t e m  :  C A T S P A )  
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เสนอ ทัง้ 2 ข้อ ดงันี ้
 1. เห็นชอบโครงการเร่งเสริมความยัง่ยืนของระบบการจดัการพืน้ท่ีคุ้มครอง (Catalyzing Sustainability     
of Thailand’s Protected Areas System: CATSPA)  
 2. เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอธิบดีกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และ
พนัธุ์พืช ลงนามเข้าร่วมโครงการร่วมกบัผู้แทน UNDP (United Nations Development Programme) ประจ าประเทศไทย
โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย ส านกังบประมาณ และส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตไิปพิจารณาด าเนินการตอ่ไป  
 สาระส าคัญของเร่ือง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานว่า 
  1.  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธุ์พืช ร่วมกับโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Development Programme: UNDP) ได้ร่วมกันจดัท าและส่งข้อเสนอโครงการเร่งเสริมความยัง่ยืนของระบบการจดัการ
พืน้ท่ีคุ้มครอง (Catalyzing Sustainability of Thailand’s Protected Areas System : CATSPA)ไปยงักองทนุสิ่งแวดล้อมโลก 
(Global Environment Facility : GEF) เพ่ือพิจารณาให้การสนบัสนนุงบประมาณด าเนินงานโครงการฯ ทัง้นีก้ารส่งข้อเสนอ
ดงักล่าว ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานกลางประสานการด าเนินงานเชิงปฏิบตัิของ
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF Operational Focal Point) ในประเทศไทย ได้รับรองโครงการฯ แล้ว ซึ่งต่อมา GEF ได้
พิจารณาให้การสนบัสนนุข้อเสนอโครงการ CATSPA เป็นระยะเวลา 4 ปี ในรูปเงินสด (In cash) เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 3.36 



 35 

ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช สนบัสนุนงบประมาณท่ีไม่อยู่ในรูปของเงินสด (In kind) 
เป็นจ านวนเงิน 14.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ทัง้นี ้ โครงการมีสาระส าคญัโดยสรุป ดงันี ้ 
    1.1  โครงการ CATSPA เป็นการด าเนินงานร่วมกนัระหว่างกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช 
และ UNDP ภายใต้แนวทางการบริหารโครงการระดบัประเทศของ UNDP ซึ่งหน่วยงานปฏิบตัิ ได้แก่ กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์
ป่า และพนัธุ์พืชจะลงนามร่วมกบั UNDP ในการใช้งบประมาณและการบริหารโครงการให้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ ผลสมัฤทธ์ิ 
และแผนงานท่ีจะผา่นความชอบจากคณะกรรมการโครงการในช่วงเร่ิมต้นโครงการ (inception period) ก่อนด าเนินโครงการเป็น
เวลา 4 ปี   
    1.2  วตัถุประสงค์ของโครงการ คือ การขจดัปัญหาอุปสรรคต่อความยั่งยืนของพืน้ท่ีคุ้มครองของ
ประเทศไทย ด้วยการพิจารณาปรับปรุงใน 3 ด้าน ได้แก่ แผนงานในภาพรวม กลไกด้านการเงินรูปแบบใหม่และระบบการ
ตดิตามตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 
    1.3  ผลสมัฤทธ์ิของโครงการประกอบด้วย 4 ผลสมัฤทธ์ิ คือ 
     1.3.1  การส่งเสริมการบริหารจดัการท่ีดีอนัจะเอือ้ประโยชน์ตอ่ความยัง่ยืนของระบบพืน้ท่ี
คุ้มครอง 
     1.3.2  การเพิ่มศกัยภาพขององค์กรและบคุลากร 
     1.3.3  กลไกการสร้างรายได้และระบบการจัดการได้รับการประเมินและทดสอบ ณ 
พืน้ท่ีโครงการ อนัจะน าไปสูร่ะดบังบประมาณท่ีเพิ่มขึน้ของระบบพืน้ท่ีคุ้มครอง 
     1.3.4  แบบจ าลองตา่ง ๆ รูปแบบใหม่ของการจดัการพืน้ท่ีคุ้มครอง เพ่ือส่งเสริมการจดัการ
ท่ีมีประสิทธิภาพของระบบ 
    1.4 โครงการ CATSPA ได้มีการคดัเลือกพืน้ท่ีน าร่อง เพื่อด าเนินการ จ านวน 5 พืน้ท่ี ได้แก่ อทุยาน
แหง่ชาติเขาชะเมา-เขาวง อทุยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อทุยานแห่งชาติตะรุเตา อทุยานแห่งชาติคลองลานและเขตรักษา
พนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง  
    1.5  หน้าที่รับผิดชอบของกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช คือ  การก ากบัดแูลการ
ด าเนินงานและปฏิบตัิงานตามโครงการ ให้การสนบัสนุนและความช่วยเหลือทางเทคนิค วิชาการ ในการปฏิบตัิงานตาม
โครงการในภาพรวม รวมถึงการจดัตัง้คณะกรรมการอ านวยการโครงการ (Project Board) โดยมีอธิบดีกรมอทุยานแห่งชาต ิ
สตัว์ป่า และพนัธุ์พืชเป็นประธานคณะกรรมการ มีอ านาจจดัตัง้ผู้อ านวยการโครงการ และให้ค าชีแ้นะต่างๆ เห็นชอบร่าง
รายงานโครงการ และรายงานฉบบัสมบรูณ์ โดยกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช จะสนบัสนนุการด าเนินโครงการ
ในลกัษณะท่ีไมอ่ยูใ่นรูปของตวัเงิน (in kind)   
    1.6  หน้าท่ีรับผิดชอบของ UNDP คือ การเป็นหน่วยสนบัสนุนโครงการ (Project Assurance) มี
หน้าท่ีสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการอ านวยการโครงการในการก ากับดแูลโครงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ท่ีได้
ตัง้ไว้และติดตามตรวจสอบโครงการ เพ่ือให้โครงการด าเนินไปตามกรอบระยะเวลาและเสร็จสมบรูณ์ตามกรอบเวลาแต่
ละ ขัน้ตอน 
 2.  กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย กระทรวงการตา่งประเทศ มีความเห็นวา่ 
    2.1  ข้อเสนอโครงการดังกล่าว ได้รับการรับรองจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกลางเชิงปฏิบตัิ  (Operational Focal Point) และมีอ านาจในการพิจารณาให้การ
รับรองข้อเสนอโครงการท่ีขอรับการสนบัสนนุจาก GEF ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2549 ดงันัน้ หากส่วน
ราชการเจ้าของเร่ืองเห็นว่าเหมาะสมและสามารถปฏิบตัิตามแผนงานให้บรรลุผลท่ีได้ก าหนดไว้ในร่างโครงการฯ กรม
สนธิสญัญาและกฎหมายก็ไมมี่ข้อขดัข้อง 
   2.2  ข้อเสนอโครงการดงักล่าว เป็นโครงการส่วนหนึ่งท่ีอยู่ภายใต้ Country Programme Action 
Plan (CPAP) ซึ่งส านกังานความร่วมมือเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศ (สพร.) ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วโดยได้ลงนาม
เมื่อวนัที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2007 และตามข้อเสนอโครงการฯ ได้ระบไุว้แล้วว่า  ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยต่อ
หุ้นส่วนผู้ด าเนินการ บุคลากร และทรัพย์สิน ให้เป็นไปตาม Agreement between the UN Special Fund and the 
Government of Thailand concerning Assistance from the Special Fund เม่ือวนัท่ี 4 มิถนุายน ค.ศ. 1960 จึงเห็นว่า 
ข้อเสนอโครงการ CATSPA เป็นความตกลงโครงการของฝ่าย UNDP กบัผู้ปฏิบตัิฝ่ายไทย (implementing partner) ภายใต้ 
CPAP ท่ีรัฐบาลไทยมีพนัธกรณีต้องปฏิบตัิอยู่แล้วกับองค์กรของสหประชาชาติ จึงไม่เข้าข่ายเป็นสนธิสญัญาตามมาตรา 
190 ของรัฐธรรมนญูฯ อย่างไรก็ดี โดยท่ีเป็นเร่ืองผกูพนัรัฐบาลในแง่นโยบาย จึงควรเสนอเร่ืองตอ่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบด้วย ทัง้นี ้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  
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 3.  ทส. โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช ได้พิจารณาข้อสังเกตของกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย แล้วเห็นว่าโครงการ CATSPA เป็นโครงการท่ีมุ่งศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบการจัดการพืน้ท่ี              
คุ้มครอง ผ่านแผนงานกลไกด้านการเงินรูปแบบใหม่และระบบการติดตามตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการจัดการพืน้ท่ีคุ้มครองท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งการด าเนินกิจกรรมดงักล่าวอยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ            
กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช และไม่ขดัแย้งกับกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ กรมอุทยานแห่งชาต ิ
สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขได้  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10               
(พ.ศ. 2550-2554) ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมัน่คง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในข้อ 5 ด้านนโยบายท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 5.2 คุ้ มครองและฟืน้ฟูพืน้ท่ีอนรัุกษ์ท่ีมีความส าคญัเชิงระบบนิเวศเพ่ือการอนรัุกษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อ 5.5 พฒันาองค์ความรู้ในการบริหารจดัการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ข้อ 5.6 ปรับปรุงกลไกการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจดัให้มีการใช้ ระบบประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเชิงกลยทุธ์ เพ่ือเป็นกลไกก ากบัให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืน  
  4.  การด าเนินโครงการเร่งเสริมความยัง่ยืนของระบบการจดัการพืน้ท่ีคุ้มครอง (Catalyzing Sustainability 
of Thailand’s Protected Areas System: CATSPA) มีความเร่งด่วน เน่ืองจากงบประมาณได้รับอนุมตัิจากกองทุน                    
สิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ตัง้แตเ่ดือนธันวาคม 2552 การด าเนินโครงการไม่สามารถกระท าได้
หากยงัไม่มีการลงนามโครงการร่วมกนัระหว่าง UNDP กบัผู้ปฏิบตัิฝ่ายไทย (implementing partner) คือ กรมอทุยานแห่งชาต ิ
สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช  
 5.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานเพิ่มเติมว่า   โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นศึกษา            
รูปแบบของการจดัการพืน้ท่ีคุ้มครองเพ่ือให้ได้มาซึ่งการบริหารจดัการท่ีดี  การเพิ่มศกัยภาพขององค์กรและบคุลากร  กลไก               
การสร้างรายได้และระบบการจดัการรายได้   รวมทัง้แบบจ าลองต่างๆ  รูปแบบใหม่ของการจดัการพืน้ท่ีคุ้มครอง  เม่ือผล
การศึกษาแล้วเสร็จก็จะได้น าผลการศึกษานัน้มาประยุกต์ใช้ต่อการจดัการพืน้ท่ีคุ้มครองของประเทศไทยเท่าท่ีจะเป็นได้
ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง มิได้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย  หรือเขตพืน้ที่นอกอาณาเขต   ซึ่งประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนงัสือสญัญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบญัญัติ
เพ่ือให้การเป็นไปตามหนงัสือสญัญา หรือมีผลกระทบต่อความมัน่คงของเศรษฐกิจหรือสงัคมอย่างก ว้างขวาง  หรือมีผล
ผูกพันด้านการค้า การลงทุน  หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 190  
 
29.  เร่ือง  ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมความร่วมมือแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครัง้ที่ 10 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมความร่วมมือแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครัง้ท่ี 10   
และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของไทย แตง่ตัง้ผู้ประสานงาน ( focal point)     ในคณะท างานด้านตา่ง ๆ ดงันี ้1) 
คณะท างานด้านวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ) 2) เวทีภาคธุรกิจ (คณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน) และ 3) 
คณะท างานด้านการค้าและการลงทนุ (กระทรวงพาณิชย์ และส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ) เพ่ือสนบัสนนุให้
การด าเนินความร่วมมือในกรอบ IOR-ARC มีประสิทธิภาพและเกิดผลสมัฤทธ์ิมากย่ิงขึน้ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ   
 สาระส าคัญของเร่ือง 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎบตัรสมาคมความร่วมมือแหง่ภมูิภาคมหาสมทุร 
อินเดีย (Indian Ocean Rim Association for Regional Co -operation หรือ IOR-ARC) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการตา่งประเทศหรือผู้แทนอนมุตัิร่างเอกสารดงักล่าว นัน้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศได้มอบหมาย
ให้นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหวัหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม
การประชุมสภารัฐมนตรี (Council of Ministers) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ครัง้ท่ี 10 และ         
การประชุมท่ีเก่ียวเน่ือง ระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2553 ณ กรุงซานา  ประเทศเยเมน ในการนี ้สรุป
สาระส าคญัของการประชมุดงักลา่ว ดงันี ้

1. พธีิเปิดการประชุม 
 นายกรัฐมนตรีเยเมน ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยขอให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันพัฒนาและ

ยกระดบัความร่วมมือในกรอบ IOR-ARC ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือพิจารณาถึงสถานการณ์ในภูมิภาค
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และระหวา่งประเทศ เชน่ การสร้างความแข็งแกร่งให้รัฐบาลโซมาเลียในการจดัการปัญหาโจรสลดัในอา่วเอเดน ทะเลอาหรับ
และมหาสมทุรอินเดีย  

2. ถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
 หวัหน้าคณะผู้แทนไทยได้เน้นย า้เก่ียวกบัการพฒันาความร่วมมือของ  IOR-ARC โดยยึดหลกั

ฉนัทามต ิการรวมกลุม่แบบ open regionalism ท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมคัรใจ ความร่วมมือตา่ง ๆ ควรมุ่งเน้นสาขาท่ี
เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก และสามารถปฏิบัติได้จริง  พร้อมกันนีไ้ด้เสนอให้ประเทศสมาชิกให้
ความส าคญักับความร่วมมือในสาขาการคมนาคมและความมัน่คงทางทะเล การป้องกันและปราบปรามโจรสลดั ความ
ร่วมมือด้านการประมง และการอนรัุกษ์ระบบนิเวศวิทยาในทะเลและตามแนวชายฝ่ังท่ีได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศ  

3. กฎบัตรฉบับแก้ไขของ IOR-ARC และเอกสารภาคผนวก 
 ท่ีประชุมสภารัฐมนตรี IOR-ARC ได้รับรอง (adopt) กฎบตัรฉบบัแก้ไขของ IOR-ARC (Charter 

of IOR-ARC) และเอกสารภาคผนวก 3 ฉบบั ได้แก่ 1) กฎว่าด้วยขัน้ตอนการด าเนินงาน (Rules of Procedure) 2) ระเบียบ
ปฏิบตัิส าหรับเจ้าหน้าท่ีส านกัเลขาธิการ (Staff Regulations for the Secretariat) และ 3) ระเบียบปฏิบตัิด้านการเงินของ 
IOR-ARC (Financial Regulations for IOR -ARC) เอกสารดังกล่าวมีสาระเก่ียวกับการจัดตัง้องค์กร หลักการและ
วตัถปุระสงค์ รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑ์การบริหารองค์กร เพ่ือปฎิรูปการด าเนินงานให้มีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมมากขึน้ โดย
ประเทศสมาชิกเห็นชอบให้คงสถานะของคณะท างานท่ีมีอยู่ทัง้ 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะท างานด้านวิชาการ (IOR Academic 
Group หรือ IORAG) 2) เวทีภาคธุรกิจ (IOR Business Forum หรือ IORBF) และ 3) คณะท างานด้านการค้าและการลงทนุ 
(Working Group on Trade and Investment หรือ WGTI) เป็นกลไกภายใต้ IOR-ARC ตอ่ไป นอกจากนี ้ท่ีประชมุเห็นชอบ
ตามข้อเสนอของไทยท่ีให้ตัดข้อบทเร่ือง Rights and Obligations ออกจากกฎบัตรฉบับแก้ไข เน่ืองจากเป็นข้อบท                   
ท่ีมกัปรากฏในสนธิสญัญาท่ีมีผลผกูพนัทางกฎหมาย และมีการปรับถ้อยค าเพ่ือไมใ่ห้ร่างกฎบตัรมีลกัษณะเป็นเอกสารความ
ตกลง ซึง่เป็นไปตามความประสงค์ของไทยท่ีต้องการให้กฎบตัรฉบบัแก้ไขเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง โดยไม่
สร้างเง่ือนไขผกูพนัทางกฎหมาย  

4.  การทบทวนความคืบหน้าการด าเนินการของ Flagship Projects 3 โครงการ  
4.1 Fisheries Support Unit (FSU) 

     เป็นโครงการความร่วมมือภายใต้คณะท างานการค้าและการลงทุนมีส านกังานตัง้อยู่ท่ีประเทศ       
โอมาน โดยในการประชมุครัง้นีโ้อมานยืนยนัท่ีจะให้การสนบัสนนุงบประมาณในส่วนท่ีเป็น operational budget และหาก
ศนูย์ FSU จะมีการด าเนินโครงการส าคญัในอนาคต โอมานได้ขอให้ประเทศสมาชิกพิจารณาสนบัสนุนงบประมาณ ทัง้นี ้            
โอมานก าลงัด าเนินการตามกฎหมายภายในเพ่ือขออนมุตัลิงนามใน Headquarters Agreement  

4.2 Maritime Transport Council (MTC) 
 เป็นโครงการความร่วมมือภายใต้เวทีภาคธุรกิจ โดยท่ีประชมุเห็นชอบร่างเอกสารจดัตัง้ Maritime 
Transport Council (MTC) ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการเดินเรือของประเทศสมาชิก ซึ่งครอบคลมุถึง
การสง่เสริมความร่วมมือด้านปฏิบตัิการการค้นหาและการให้ความช่วยเหลือ (search and rescue) การควบคมุมลพิษทาง
ทะเล การรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการอ านวยความสะดวกการบริการโลจิสติกส์และการขนส่งตอ่เน่ืองหลายรูปแบบ 
เป็นต้น ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วไมมี่ข้อผกูพนัทางกฎหมาย   

4.3  Regional Centre for Science and Transfer of Technology (RCSTT) 
 เป็นโครงการความร่วมมือภายใต้คณะท างานด้านวิชาการ มีส านกังานตัง้อยู่ท่ีประเทศอิหร่าน 

โดยท่ีประชุมได้ทบทวนความคืบหน้าในการด าเนินโครงการต่างๆ รวมถึงแผนงานในอนาคต ซึ่งมีโครงการท่ีเก่ียวข้องกับ
ประเด็นการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นสาขาท่ีไทยให้ความส าคญัรวมอยู่ด้วย และสนับสนุนให้ประเทศ
สมาชิกจดักิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึน้ตามความสมคัรใจ นอกจากนี ้ท่ีประชมุได้
พิจารณาให้ความเห็นตอ่ร่างบนัทกึความเข้าใจ และ Draft Statute โดยเสนอให้มีการทบทวนร่างบนัทึกความเข้าใจทกุๆ 5 ปี 
พร้อมกนันี ้อิหร่านขอให้ประเทศสมาชิกแตง่ตัง้ผู้ ประสานงานส าหรับ RCSTT เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินความร่วมมือภายใต้ 
RCSTT ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้   
     5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของ IOR-ARC 

 ผู้อ านวยการบริหารได้รายงานสรุปเก่ียวกับอุปสรรคส าคญัในการด าเนินโครงการความร่วมมือ
ของ IOR-ARC ได้แก่ 1) การเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจดัโดยประเทศสมาชิกอยูใ่นระดบัต ่าและไม่เพียงพอท่ีจะจดักิจกรรมได้ 
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2) การตดิตอ่ประสานงานจากส านกัเลขาธิการไปยงัประเทศสมาชิกไม่ได้รับการตอบสนองจากประเทศสมาชิกเท่าท่ีควร 3) 
กิจการท่ีเก่ียวกบั IOR-ARC นอกเหนือจากการประชมุสภารัฐมนตรี ไมไ่ด้รับความสนใจจากประเทศสมาชิก 
อย่างเพียงพอ 4) ขาดผู้ประสานงานในสาขาความร่วมมือต่างๆ ในประเทศสมาชิก 5) การเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของ
ประเทศสมาชิกอยูใ่นระดบัต ่าและไมไ่ด้เป็นผู้แทนท่ีเหมาะสมกบัการประชมุ 6) ขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในสาขาความร่วมมือตา่งๆ ภายใต้ IOR-ARC  

 ในการนี ้ท่ีประชมุเห็นชอบในหลกัการท่ีจะให้มีการประชมุระดบัเจ้าหน้าท่ีอาวโุส (Committee of 
Senior Officials) เพิ่มเป็น 2 ครัง้ตอ่ปี และในกรณีท่ีจ าเป็นอาจเสนอให้จดัการประชมุสภารัฐมนตรีในระหว่างการประชุม
สมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาตท่ีินครนิวยอร์ก เพิ่มเตมิจากการประชมุสภารัฐมนตรีตามปกติท่ีจดัขึน้ทกุปี เพ่ือติดตามความ
คืบหน้าในการด าเนินโครงการความร่วมมือได้อยา่งตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพมากขึน้   
     6. การพิจารณาข้อเสนอของออสเตรเลีย ที่ประสงค์จะรับต าแหน่งรองประธาน (Vice-Chair) 
ของ IOR-ARC ในปี 2554  
    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับข้อเสนอของออสเตรเลียให้ด ารงต าแหน่งรองประธานในปี 2554 ซึ่ง
อินเดียจะรับต าแหนง่ประธานตอ่จากเยเมน ทัง้นี ้ออสเตรเลียจะขึน้ด ารงต าแหน่งประธานในปี 2556 เม่ืออินเดียสิน้สดุวาระ
การเป็นประธาน 
    7. การสมัครเป็นผู้สังเกตการณ์ของ IOR-ARC ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
และคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาต ิ 
    ท่ีประชุมเสนอให้ส านกัเลขาธิการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการสมคัรเข้าเป็นผู้สงัเกตการณ์ฯ 
ผลกระทบด้านงบประมาณและผลประโยชน์ท่ีจะได้รับเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ IOR-ARC ก่อนพิจารณา
ด าเนินการสมคัรเข้าเป็นผู้สงัเกตการณ์ตอ่ไป 

8. แถลงการณ์ซานา (Sana’a Communiqué)  
 ท่ีประชมุสภารัฐมนตรี เห็นชอบตอ่แถลงการณ์ซานา (Sana’a Communiqué) ซึ่งมีลกัษณะเป็น
เอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง (Political Statement) เชน่เดียวกบัเอกสารผลการประชมุครัง้ท่ีผา่นมา  
  
30. เร่ือง  ขอความเห็นชอบจัดท าหนังสือแลกเปล่ียนระหว่าง FAO กับรัฐบาลไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุม FAO COFI Sub-Committee on Aquaculture ครัง้ท่ี 5  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทัง้ 2 ข้อ ดงันี ้ 
   1. เห็นชอบร่างหนงัสือแลกเปล่ียนของฝ่ายไทยประกอบกบัหนงัสือแลกเปล่ียนและบนัทึกความรับผิดชอบ
ของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย  และขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization : FAO) ส าหรับการประชมุคณะอนกุรรมการด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ สมยัท่ี 5 ขององค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Memorandum of Responsibilities to be Assumed by the Government of the 
Kingdom of the Thailand and by the Food and Agriculture Organization of the United Nations for the Fifth 
Session of the Sub – Committee on Aquacalture of the Committee on Fisheries) ก่อนการลงนามโดยไม่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบของ          รัฐสภา   
   2. มอบอ านาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามในหนงัสือแลกเปล่ียนฯ ของฝ่ายไทย
ดงักลา่ว   
   สาระส าคัญของเร่ือง  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานวา่   
  1. การประชมุ FAO COFI Sub – Committee on Aquacalture เป็นการประชมุคณะอนกุรรมการด้านการ
เพาะเลีย้งสัตว์น า้เพ่ือพิจารณาประเด็นด้านการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ท่ีส าคัญเสนอต่อคณะกรรมการด้านการประมง 
(Committee on Fisheries หรือ COFI) ของ FAO ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก FAO ได้ส่งผู้แทนจากกรมประมง
เข้าร่วมการประชุมดงักล่าวเป็นประจ าสม ่าเสมอ  โดยกรมประมงมีบทบาทส าคญัในการแสดงความคิดเห็นและท่าทีเพ่ือ     
ให้เกิดประโยชน์ตอ่การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ของประเทศไทยมาโดยตลอด  
   2. กษ. โดยกรมประมงเสนอขอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการ
เพาะเลีย้งสตัว์น า้ สมยัท่ี 5 ต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ สมยัท่ี 3 ณ สาธารณรัฐอินเดีย เม่ือเดือนกันยายน 2549 และ
ยืนยนัการขอเป็นเจ้าภาพจดัประชมุดงักล่าวอีกครัง้ในการประชมุคณะอนกุรรมการฯ สมยัท่ี 4 ณ สาธารณรัฐชิลี  เม่ือเดือน
ตลุาคม 2551 ซึ่งท่ีประชมุเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุคณะอนกุรรมการฯ สมยัท่ี 5 โดยก าหนดการ
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ประชมุระหวา่งวนัท่ี 14 – 18 มิถนุายน 2553 ซึง่ในชว่งระยะเวลานัน้ได้เกิดเหตกุารณ์ความไม่สงบอนัเน่ืองมาจากการชมุนมุ
ในกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ กรมประมงและ FAO จงึเห็นสมควรเล่ือนการจดัประชมุดงักล่าวออกไปเป็นวนัท่ี 27 กนัยายน ถึง 
1 ตลุาคม  2553 โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก FAO องค์กรระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผู้แทนไทยและเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายไทยท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน  ซึ่ง กษ. ได้รับอนุมตัิงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น จ านวน 9,012,000 บาท  จากส านกังบประมาณเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุฯ ดงักล่าว
แล้ว  
   3. ในการเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุดงักลา่วจะต้องมีการจดัท าหนงัสือแลกเปล่ียนระหว่าง FAO กบัรัฐบาล
ไทย  ซึ่ง FAO ได้มีหนังสือถึง กษ. จัดส่งร่างบันทึกความรับผิดชอบของรัฐบาลไทยและ FAO ส าหรับการประชุม
คณะอนกุรรมการด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ สมยัท่ี 5 โดยมีสาระส าคญัคือ หน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการด าเนินงานจดั
ประชุมของ FAO และรัฐบาลเจ้าภาพ  ซึ่ง FAO ขอให้ประเทศไทยยอมรับหน้าท่ีความรับผิดชอบดงักล่าว ทัง้นี ้หนงัสือ
แลกเปล่ียนฯ ดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศหรือเก่ียวกับองค์การระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพนั
รัฐบาลไทย  ซึง่ต้องเสนอเร่ืองตอ่คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชมุ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  
   4. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พิจารณาข้อกฎหมายในการจัดท า
หนงัสือแลกเปล่ียนฯ แล้ว มีความเห็นดงันี ้  
    4.1 หนงัสือแลกเปล่ียนฯ เป็นหนงัสือสญัญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
ไทย ดงันัน้ ร่างหนงัสือแลกเปล่ียนฯ ของทัง้สองฝ่ายจงึต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนลงนาม  
     4.2 กต. มีความเห็นว่า หนงัสือแลกเปล่ียนฯ ไม่เป็นหนงัสือสญัญาท่ีมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขต
ไทยหรือเขตพืน้ท่ีนอกอาณาเขตซึ่งไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ  หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา  หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสงัคมของประเทศอย่างกว้างขวาง  หรือมีผลผกูพนัทางด้านการค้า การลงทนุ หรืองบประมาณของประเทศ
อยา่งมีนยัส าคญัตามมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนญูฯ ท่ีจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา   
    4.3 กต. ไม่มีข้อขดัข้องในประเด็นด้านถ้อยค าและสารัตถะของบนัทึกความรับผิดชอบฯ ทัง้นี ้กษ. 
โดยกรมประมงพิจารณาแล้วเห็นวา่  สามารถปฏิบตัิได้ตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีมีผลใช้บงัคบัในปัจจบุนั  อีกทัง้
ในสว่นท่ีระบเุก่ียวกบัเอกสิทธิและความคุ้มกนัของผู้แทนองค์กรฯ ประเทศไทยมีพระราชบญัญัติคุ้มครองการด าเนินงานของ
สหประชาชาตแิละทบวงการช านญัพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. 2504 รองรับอยูแ่ล้ว  
 
31. เร่ือง  การจัดท าบันทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในด้านการคุ้มครอง การอนุรักษ์ การติดตามคืน และ
การส่งคืนซึ่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรม โบราณคดี ศิลปะและประวัติศาสตร์ ท่ีถูกปล้น โจรกรรม ส่งออก หรือถ่าย
โอนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนมุตัติามท่ีกระทรวงวฒันธรรมเสนอทัง้ 3 ข้อ ดงันี ้ 
  1. รับทราบว่าบนัทึกความเข้าใจระหว่างสถาบนัวฒันธรรมแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐเปรู และกรมศิลปากร 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการคุ้มครอง การอนรัุกษ์ การติดตามคืน และการส่งคืนซึ่งทรัพย์สินทาง
วฒันธรรม โบราณคดี ศิลปะและประวตัิศาสตร์ ท่ีถูกปล้น โจรกรรม ส่งออก หรือถ่ายโอนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็น
หนงัสือสญัญาตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
   2. อนุมัติการจัดท าบนัทึกความเข้าใจระหว่างสถาบนัวฒันธรรมแห่งชาติ แห่งสาธารณรัฐเปรู และกรม
ศิลปากร แห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการคุ้มครอง การอนุรักษ์ การติดตามคืน และการส่งคืนซึ่ง
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม โบราณคดี ศิลปะและประวัติศาสตร์ ท่ีถูกปล้น โจรกรรม ส่งออก หรือถ่ายโอนโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมศลิปากรเป็นผู้ มีอ านาจลงนามในความตกลงฯ ดงักลา่ว  
  3. อนุมัติให้อธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้ ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ฝ่ายไทย และให้กระทร วงการ
ตา่งประเทศ (กต.) ออกหนงัสือมอบอ านาจเตม็ (Full Powers) ให้แก่อธิบดีกรมศลิปากรส าหรับการลงนามดงักลา่ว  
    สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงวฒันธรรม (วธ.) มีความเห็นว่าร่างบนัทึกความเข้าใจฯ ดงักล่าว ไม่มีลกัษณะเป็นหนงัสือสญัญา
ตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย สรุปได้ดงันี ้ 
   1. ร่างบนัทึกความเข้าใจฯ ดงักล่าว มีสาระส าคญัเป็นเร่ืองความร่วมมือในด้านการคุ้มครอง การอนุรักษ์ 
การตดิตามคืน และการส่งคืนซึ่งทรัพย์สินทางวฒันธรรม โบราณคดี ศิลปะ และประวตัิศาสตร์ ซึ่งถกูปล้น โจรกรรม ส่งออก 
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หรือถ่ายโอนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากประเทศไทยและประเทศเปรู  ดงันัน้ จึงไม่มีลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตาม
มาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
   2. กรมศลิปากรสามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขพนัธกรณีของร่างบนัทกึความเข้าใจฯ ฉบบันีไ้ด้  โดยไม่ต้องออก
พระราชบญัญตัเิพ่ือให้การเป็นไปตามหนงัสือสญัญา  เน่ืองจากการด าเนินการตามพนัธกรณีในร่างบนัทึกความเข้าใจฯ เป็น
ภารกิจท่ีอยูใ่นอ านาจหน้าท่ีของกรมศลิปากรอยูแ่ล้ว  
  3. ในการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับการปกป้องคุ้มครอง และการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือ
ศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม กรมศิลปากร มีกฎหมายท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ . 2535 และประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การน าโบราณวตัถท่ีุมีแหลง่ก าเนิดในตา่งประเทศเข้ามาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2547  
 
32. เร่ือง ผลการประชุม Symposium on Energy Saving and Biofuel Utilization ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลการประชมุ Symposium on Energy Saving and Biofuel 
Utilization ภายใต้แผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ตามท่ีส านกันายกรัฐมนตรีเสนอ  
สรุปสาระส าคญัของการประชมุ Symposium ดงันี ้  
   1. ความเป็นมา  
   ระหว่างการประชมุระดบัรัฐมนตรีและเจ้าหน้าท่ีอาวโุส ครัง้ท่ี 17 แผนงาน IMT-GT เม่ือวนัท่ี 3-5 
สิงหาคม  2553 ณ จงัหวดักระบี่ รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) ประธานท่ีประชมุระดบั
รัฐมนตรี ครัง้ท่ี 17 ร่วมกบัรัฐมนตรี IMT-GT ได้ร่วมประชมุนดัพิเศษกบั Economic Research Institue for ASEAN and 
East Asia (ERIA)ซึ่งเป็นพนัธมิตรการพฒันาของ IMT-GT โดยได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นด้านศกัยภาพของพืน้ท่ี IMT-GT 
ในการเป็นฐานการผลิตด้านไบโอดีเซลของภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง ERIA เสนอท่ีจะเป็นเจ้าภาพร่วมมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในวนัท่ี      
1 – 2 กนัยายน 2553 ณ ศนูย์ประชมุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา โดยมีเลขาธิการอาเซียน (นายสริุนทร์  พิศสุวรรณ) เป็นประธานเปิดการประชมุ ซึ่งทกุฝ่ายเห็นชอบ และตอ่มาได้มี
การประชมุตามก าหนดการเรียบร้อยแล้ว   
  2. วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม  
   2.1 เพ่ือด าเนินการตามข้อสัง่การของท่ีประชุมสุดยอดแผนงาน IMT-GT ครัง้ท่ี 3 เม่ือปี 2550 ท่ี
สิงคโปร์  ท่ีได้มอบหมายให้เร่งรัดและเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลงังาน  โดยการจดั Symposium เพ่ือกระตุ้นให้ภาคีการ
พฒันาในกรอบ IMT-GT ให้ความส าคญักบัไบโอดีเซลในการเป็นแหล่งพลงังานท่ีสะอาดและตระหนกัถึงศกัยภาพ IMT-GT 
ในการเป็นฐานการผลิตน า้มนัปาล์มรองรับการแปรรูปพลงังานชีวภาพ  
    2.2 สนับสนุนอาเซียนในบทบาทส าคัญด้านการเป็นผู้ น าของโลกในการพลิกฟื้นจากวิกฤต
เศรษฐกิจ การลดมลภาวะต่อโลกจากการใช้น า้มัน  และการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต         
โดยใช้ศกัยภาพของกลุ่มประเทศ IMT-GT ซึ่งจะยกระดบัรายได้และมาตรฐานชีวิตให้กับเกษตรกรในพืน้ท่ี IMT-GT และ    
เกิดการพึ่งพาตนเองด้านพลงังาน  รวมทัง้เพ่ือสร้างดลุยภาพในการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลงังาน
หลายรูปแบบ  
  3. ข้อสรุปส าคัญจากการประชุม  
   3.1 ศักยภาพของพืน้ท่ี  แม้มีอปุสรรคในการพฒันาไบโอดีเซลในด้านต้นทนุการผลิต การควบคมุ
คณุภาพ ความสามารถในการแขง่ขนักบัการแปรรูปเป็นอาหาร  การประเมินการปล่อยคาร์บอน รวมทัง้ผลด้านลบของไบโอ
ดีเซลเองในด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ  แตมี่ปัจจยัความส าเร็จ ได้แก่ 1) แรงปรารถนาทางการเมืองท่ี
จะปรับสูก่ารใช้ไบโอดีเซล 2) การน า Best practice ไปประยกุต์ 3) ผลตอบแทนทางการเงินท่ีมัน่คง  และ 4) การพฒันาเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพบคุลากร ทัง้นีโ้ดยต้องไมเ่กิดการพึง่พาพลงังานทดแทนและเกิดผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อม  
   3.2 โอกาสทางการตลาด ญ่ีปุ่ นเป็นตลาดส าคญัและมีความพร้อมด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และประสบการณ์ ประสงค์ท่ีจะให้ความร่วมมือกบัประเทศผู้ผลิตไบโอดีเซลเพ่ือสร้างความมัน่คงตอ่อุปทาน  โดย ERIA มี
บทบาทน าในด้านการใช้พลงังานอย่างยัง่ยืน  การก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบตัิด้านการผลิตและการค้าด้านพลงังาน
ทดแทน  ซึง่เหมาะสมกบัพืน้ท่ี IMT-GT จะสนบัสนนุการศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัตัง้ตลาดไบโอดีเซลในภูมิภาคเอเชีย  
โดยใช้มาตรฐานไบโอดีเซลของกลุ่ม EAS-ERIA และแนวปฏิบตัิของ ERIA ด้านการพฒันาพลงังานชีวมวลอย่างยัง่ยืนมา
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ปรับเป็นมาตรฐานแนวปฏิบตัขิอง IMT-GT โดยในอนาคต  จะมีการพฒันามาตรฐานกลางด้านเทคนิค  มาตรฐานผลิตภณัฑ์ 
โครงสร้างพืน้ฐานระบบการค้า  การคุ้มครองมาตรฐาน  และความร่วมมือด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  
  ทัง้นี ้จะได้น าเสนอความก้าวหน้าตอ่ท่ีประชมุสดุยอด ครัง้ท่ี 5 แผนงาน IMT-GT ในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2553 
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามตอ่ไป   
 
33. เร่ือง  รายงานผลการลงนามในสัญญาเงินกู้โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (R3) และโครงการปรับปรุง
ถนนและระบบระบายน า้ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
   คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการลงนามในสญัญาเงินกู้ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (R3) และ
โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน า้ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ ดงันี ้ 
 
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  กระทรวงการคลงั (กค.) โดยส านกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การ
มหาชน) (สพพ.) ได้ด าเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรี (9 มีนาคม 2553) ดงันี ้ 
  1. เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2553 ผู้อ านวยการ สพพ. ได้ลงนามในสญัญากู้ เงินกบั ธสน. วงเงิน 200 ล้านบาท  
เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (R3) และลงนามในสญัญากู้ เงินกบัธนาคารออมสิน วงเงิน 
455 ล้านบาท เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (R3) จ านวน 205 ล้านบาท  และโครงการ
ปรับปรุงถนนและระบบระบายน า้ในนครหลวงเวียงจนัทน์ จ านวน 250 ล้านบาท  
  2. เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 ผู้อ านวยการ สพพ. ได้ลงนามในสญัญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ 
สปป. ลาว วงเงินรวม 655 ล้านบาท  เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยส าหรับการด าเนินโครงการ (ตามข้อ 1.) ทัง้ 2 โครงการ ดงันี ้ 
   2.1 โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (R3) วงเงินให้ความช่วยเหลือ 405 ล้านบาท  โดย สปป. 
ลาว ได้ขอให้แยกสญัญาฯ ดงักล่าวออกเป็น 2 สญัญา คือ 1) สญัญาฯ ส าหรับการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (R3) วงเงิน 
205 ล้านบาท และ 2) สญัญาฯ ส าหรับค่าปรับราคาวสัดกุ่อสร้าง (Price Adjustment) วงเงิน 200 ล้านบาท  เน่ืองจาก
เง่ือนไขทางการเงินของทัง้ 2 สญัญา มีอายสุญัญาและระยะเวลาปลอดหนีท่ี้แตกตา่งกนั  
    2.2 โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน า้ในนครหลวงเวียงจนัทน์ วงเงินให้ความช่วยเหลือ   
250 ล้านบาท โดย สพพ. ได้ก าหนดขอบเขตของงานก่อสร้างจ านวน 5 รายการ ดงันี ้1) ปรับปรุงผิวถนน T2 ช่วงท่ี 1 
ก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน า้ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร 2) ปรับปรุงผิวถนน T2 ช่วงท่ี 2 ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร 3) 
ก่อสร้างถนน T2 ช่วงท่ี 3 ระยะทาง 300 เมตร โดยเป็นถนน 4 ช่องจราจรพร้อมทางเท้าและท่อระบายน า้ 4) ปรับปรุงร่อง
ระบายน า้คลองทุง่สร้างนาง 5) ปรับปรุงบงึหนองด้วงและร่องระบายน า้คลองหนองด้วง   
  3. ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 
(R3) (ข้อ 2.1) จะเป็นการซอ่มแซมถนนหมายเลข 3 (R3) ท่ีได้รับความเสียหายจากภยัธรรมชาติให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ส าหรับโครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน า้ในนครหลวงเวียงจนัทน์ (ข้อ 2.2) จะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานใน
เขตเมืองหลวงชัน้ในเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรและปัญหาน า้ท่วมในเขตศนูย์กลางของนครหลวงเวียงจนัทน์  โดย สปป. ลาว  
ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเฉลิมฉลองนครหลวงเวียงจนัทน์ครบรอบ 450 ปี  ทัง้นี ้สพพ. ได้ก าหนดให้งานก่อสร้าง 2 
รายการ คือ 1) งานปรับปรุงถนน T2 ช่วงท่ี 1  และ 2) งานปรับปรุงบงึหนองด้วงจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี   
1 พฤศจิกายน 2553 เพ่ือให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนรัฐบาลไทยได้ไปประกอบพิธีเปิดการใช้งานในระหว่างการเฉลิมฉลองฯ 
ระหวา่งวนัท่ี 15 – 30 พฤศจิกายน  2553  
 
34. เร่ือง  การถอนข้อสงวนของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ ข้อ 7 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการถอนข้อสงวนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 7 และมอบหมายให้กระทรวง               
การตา่งประเทศด าเนินการถอนข้อสงวนของอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 7 ตอ่คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาต ิ
ตามท่ีกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์เสนอ  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) รายงานวา่ 
   1.1 ประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2535 
โดยตัง้ข้อสงวน 3 ข้อ คือ ข้อ 7 เร่ืองสถานะบคุคล ข้อ 22 เร่ืองสถานะผู้ ลีภ้ยั และข้อ 29 เร่ืองการจดัการศกึษา 
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   1.2 ตอ่มาประเทศไทยได้ถอนข้อสงวนข้อ 29 เรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2540  
   1.3 ประเทศไทยได้รายงานผลการด าเนินงานตามอนุสัญญาต่อคณะกรรมการสิทธิเด็ก                      
แห่งสหประชาชาติแล้ว รวม 2 ฉบับ คือ ฉบับท่ี 1 เม่ือปี 2539 และฉบับท่ี 2 เม่ือปี 2547 โดยคณะกรรมการสิทธิเด็ก                       
แห่งสหประชาชาติ ขอให้ประเทศไทยทบทวนเร่ืองการถอนข้อสงวนทัง้ 2 ข้อ (ข้อ 7 และข้อ 22) ดงักล่าว รวมทัง้ขอให้
พิจารณา ข้อ 2 และข้อ 24 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองท่ีไทยรับรองโดยไม่ตัง้ข้อ
สงวนในเร่ืองสถานะบคุคลและสถานะผู้ ลีภ้ยั 
  2. พม.ได้ด าเนินการอยา่งเป็นขัน้ตอนเพ่ือตอบสนองให้เกิดสิทธิตามอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยก าหนด
ถอนข้อสงวนข้อ 7 เป็นล าดบัต้น ดงันี ้ 
   2.1 คณะอนุกรรมการเร่ือง “สิทธิเด็ก” ในคราวประชุมครัง้ท่ี 2/2553 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2553              
มีมติเห็นชอบการถอนข้อสงวนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 7 และให้เสนอเร่ืองการถอนข้อสงวนของอนุสญัญาว่าด้วย  
สิทธิเดก็ ข้อ 7 ตอ่คณะกรรมการสง่เสริมการพฒันาเดก็และเยาวชนแหง่ชาติ 
   2.2 คณะกรรมการสง่เสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ในคราวประชมุครัง้ท่ี 2/2553 วนัท่ี 
11 มิถุนายน 2553 มีมติเห็นชอบการถอนข้อสงวนของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 7 และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมีข้อเท็จจริง เหตุผลประกอบ รวมทัง้การด าเนินงานของไทยท่ีมีการประกัน                    
สิทธิขัน้พืน้ฐานแก่เดก็ทกุคนแล้ว ซึง่เอือ้ตอ่การถอนข้อสงวนดงักลา่ว สรุปได้ดงันี ้
    2.2.1 สาระของอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 7 คือ “เด็กทกุคนต้องได้รับการจดทะเบียน
ทนัทีหลงัเกิด มีช่ือ และสิทธิท่ีจะได้สญัชาติ” ได้มีการตีความ โดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติท่ีเก่ียวข้องสรุปได้ว่า 
“ไม่มีผลผกูพนัต้องให้สญัชาติไทยแก่เด็กทกุคนท่ีอยู่ในประเทศไทย” ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ ได้
ระบุในเอกสารข้อคิดเห็นทัว่ไปเก่ียวกับสิทธิเด็กตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองว่า              
“ในบริบทของการปกป้องเด็ก ควรมีการให้ความสนใจพิเศษในสิทธิของเด็กทุกคนท่ีจะได้มาซึ่ง สญัชาติตามท่ีบญัญัติใน
กติการะหว่างประเทศฯ ข้อ 24 (3) ท่ีไม่ด้อยลงจากสงัคมและรัฐอนัเน่ืองมาจากการเป็นคนไร้รัฐ ซึ่งไม่จ าเป็นว่าบทบญัญัติ
ดงักลา่วก่อภาระหน้าท่ีแก่รัฐในการท่ีจะให้สญัชาติกบัเดก็ทกุคนท่ีเกิดในดนิแดนของรัฐนัน้แตอ่ยา่งใด”  
    2.2.2 คณะอนุกรรมการเร่ือง “สิทธิเด็ก” ในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ 
เยาวชนแห่งชาติ ได้จดัการประชมุและชีแ้จงเพ่ือท าความเข้าใจเร่ืองสิทธิท่ีจะได้สญัชาติของเด็กให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เป็นระยะอยา่งตอ่เน่ือง อาทิ ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.) สภาทนายความ คณะท างานด้านเด็ก และรัฐสภา 
ซึ่งสรุปผลได้ว่า “ประเทศไทยมีนโยบายและกฎหมายภายในท่ีสอดคล้องและตอบสนองต่ออนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ 7 
ครบถ้วนแล้ว จงึไมมี่เหตผุลใดท่ีจะคงข้อสงวนดงักลา่วตอ่ไป”  
    2.2.3 ปัจจบุนัประเทศไทยมีการด าเนินงานเพ่ือประกนัสิทธิขัน้พืน้ฐานแก่เด็กทุกคนในประเทศไทย
เรียบร้อยแล้ว ทัง้ในด้านกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบตัิและมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดผลแก่เด็กอย่าง
จริงจงั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการแก้ไขพระราชบญัญตักิารทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และพระราชบญัญัติสญัชาติ พ.ศ. 2508 
การด าเนินงานส ารวจและจัดท าทะเบียนเพ่ือให้สถานะบุคคลแก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ท่ีอยู่ในประเทศไทย ตลอดจนการจัด
การศกึษาและบริการด้านสุขภาพอนามยัแก่บุคคลท่ีขาดหลกัฐานทะเบียนราษฎร ท่ีประชุมมีข้อค าถามกรณีถอนข้อสงวน              
ดงักล่าวจะมีผลให้ประเทศไทยต้องมีการปฏิบตัิใดท่ีแตกตา่งไปจากท่ีปฏิบตัิอยู่หรือไม่ หากไม่มีก็เห็นชอบการถอนข้อสงวน 
ซึ่งในประเด็นนีห้น่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงการตา่งประเทศ และสภาความมัน่คงแห่งชาติยืนยนัว่าไม่มีผลให้ต้อง          
มีการปฏิบตัแิตกตา่งไปจากเดมิและไมจ่ าเป็นต้องให้สญัชาตไิทย 
 

ศึกษา 
35. เร่ือง ขออนุมัตจัิดจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หรือหน่วยงานในก ากับของรัฐ
พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน โครงการตามแผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 2555 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จัดจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐหรือ
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หรือหน่วยงานในก ากับของรัฐ จ านวน 4 สถาบนั ได้แก่  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คณุทหารลาดกระบงั ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารี  ด าเนินการพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน ตามโครงการปัจจยัสนบัสนุนด้านการศึกษา 
แผนงานยกระดบัคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู้ทัง้ระบบให้ทนัสมยัภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยวิธีกรณี
พิเศษ  ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอ  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
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  กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) รายงานวา่ 
  1. ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ศธ.ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินตามมติ
คณะรัฐมนตรี (18 สิงหาคม 2552) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาและระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการของ สพฐ. ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 2553 นัน้ สพฐ.พิจารณาเห็นว่าเพ่ื อให้การด าเนินการ
พฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีคณุภาพ ครอบคลมุและตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ต้องมีกระบวนการขัน้ตอน และวิธีด าเนินการตามหลกัการพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีถกูต้อง จึงควรจดัจ้างมหาวิทยาลยัของ
รัฐ หรือมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หรือหน่วยงานในก ากับของรัฐท่ีมีความช านาญเป็นพิเศษให้เป็นผู้ พัฒนาส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน โดย สพฐ.ได้ตัง้คณะกรรมการขึน้มาเพ่ือพิจารณาคดัเลือกมหาวิทยาลยัของรัฐ หรือ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หรือหน่วยงานในก ากับของรัฐ และให้มหาวิทยาลัยมาน าเสนอโครงร่างขอบข่ายของงาน 
(Proposal) โดยให้น าเสนอแนวคิด วิธีการด าเนินงาน การเสนอราคาท่ีมีความเหมาะสมและมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. 
ก าหนด  
  2. การจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ หรือหน่วยงานในก ากับของรัฐผลิตส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอนนัน้จะท าให้เกิดประโยชน์หลายประการ ดงันี ้
   2.1 เป็นการใช้เงินของรัฐจดัจ้างหนว่ยงานของรัฐ ท าให้เงินหมนุเวียนในภาครัฐ 
   2.2 มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หรือหน่วยงานในก ากับของรัฐได้ใช้
ความรู้ด้านวิชาการ ทฤษฎี และผลการวิจยัตา่ง ๆ ของสถาบนัมาพฒันางานด้าน ICT ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึน้ 
   2.3 มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หรือหน่วยงานในก ากับของรัฐเป็น
หน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบับริบทการจดัการเรียนการสอนของไทยเป็นอย่างดี รวมทัง้มีความ
เช่ียวชาญ ประสบการณ์ และผลงานการผลิตส่ือฯ ท าให้สามารถผลิตส่ือฯ ท่ีมีเนือ้หาสาระตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัชีว้ดัตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ท่ีจะตอบสนองและตรงตามความต้องการของครูผู้สอนใน
การน าส่ือฯ ไปใช้จดัการเรียนการสอนได้โดยง่าย นอกจากนีย้งัเช่ือมั่นได้สงูว่าจะได้ส่ือฯ การเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพดีไม่มี
ขายในท้องตลาด และยงัสามารถแก้ไข พฒันาปรับปรุงได้อยา่งตอ่เน่ืองอีกด้วย  
  3. สพฐ. ศธ. ได้คดัเลือกมหาวิทยาลยัของรัฐ หรือมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หรือหน่วยงานในก ากบัของ
รัฐให้ด าเนินการพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ สพฐ.จ านวน 4 สถาบนั ดงันี ้ สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   
  4. การด าเนินการจดัจ้างมหาวิทยาลยัของรัฐ หรือมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หรือหน่วยงานในก ากบัของ
รัฐด าเนินการจัดท าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีคุณภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และด าเนินการพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทันตาม
ก าหนดตามรายละเอียดข้างต้นนัน้มีค่าใช้จ่ายโดยใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจัดสรรไว้แล้วตามโครงการปัจจัย
สนบัสนนุด้านการศกึษา แผนงานยกระดบัคณุภาพการศกึษา และการเรียนรู้ทัง้ระบบให้ทนัสมยัภายใต้แผนปฏิบตัิการไทย
เข้มแข็ง 2555 จ านวน 300 ล้านบาท จึงขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตัิให้ สพฐ. ศธ. จดัจ้างมหาวิทยาลยัของรัฐ หรือ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หรือหน่วยงานในก ากับของรัฐจ านวน 4 สถาบัน โดยวิธีกรณีพิเศษ ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 ข้อ 26 (2)   
 
36. เร่ือง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าหรับส่วนราชการ จังหวัด และ 
สถาบันอุดมศึกษา ที่ ได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี                     
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีส านกังาน ก.พ.ร.เสนอ ทัง้ 2 ข้อ ดงันี ้

1. รับทราบผลการประเมินการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ ของสว่นราชการ จงัหวดั  
และสถาบนัอดุมศกึษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีส านกังาน ก.พ.ร. ได้ตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้องและมีความ
สมบูรณ์แล้ว และกรอบการจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการ จงัหวดั  และสถาบนัอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554  

2. เห็นชอบให้น าเงินเหลือจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของสว่นราชการ จงัหวดั และ 
สถาบนัอุดมศึกษา ท่ีได้จัดท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการและประเมินผลการปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 เพ่ือใช้ส าหรับการจดัสรรเงินรางวลัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ.ร.ก าหนด โดย
ให้สว่นราชการ จงัหวดัและสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีเงินงบประมาณเหลือจา่ย ได้มีการด าเนินการกนัเงินงบประมาณเหลือจ่าย
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปีกรณีไม่มีหนีผู้กพนัเพ่ือน ามาจดัสรรเป็นเงินรางวลัประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 และสามารถโอนเปล่ียนแปลงรายการเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 ไปตัง้จ่ายใน
รายการเงินรางวลัส าหรับผู้ปฏิบตัิของหน่วยงานเพ่ือใช้ส าหรับการจดัสรรเป็นเงินรางวัล โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับ
ส านกังบประมาณเป็นรายๆ ไป ทัง้นี ้เป็นการผอ่นผนัวิธีปฏิบตัติามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเตมิ  

สาระส าคัญของเร่ือง 
1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังนี ้
         ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการติดตามและตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วน

ราชการ จงัหวดั และสถาบนัอดุมศกึษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งผลคะแนนเป็นที่สิน้สุดแล้ว รวม 142 ส่วน
ราชการ จังหวัด 75 จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 67 สถาบันอุดมศึกษา โดยมีผลการประเมินดงันี ้

 
ผลการประเมิน ส่วนราชการ  จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา 

ผลคะแนนสงูสดุ 4.8520 4.4608 4.5216 
ผลคะแนนต ่าสดุ 2.5519 3.1460 2.2854 
ผลคะแนนเฉล่ีย 4.1888 3.9644 3.5899 
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4192 0.2663 0.4856 

 
2. กรอบการจัดท าค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
     ก.พ.ร.  ไ ด้พิจารณากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชก าร จังหวัดและ

สถาบนัอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และข้อจ ากัดด้านงบประมาณ โดยยงัคง
เป็น 4 มิต ิและน าตวัชีว้ดัเดมิตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของสว่นราชการ จงัหวดัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นหลกั
ในการก าหนดกรอบและตวัชีว้ดัตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดงันี ้

  1) ส่วนราชการ กระทรวงน าร่อง และจังหวัด มีการยกเลิกตวัชีว้ดั 3 ตวัชีว้ดั ได้แก่ 
  (1) ตัวชีว้ัดในมิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ “ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ

เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนจนได้ข้อยุติ” เน่ืองจากขอบเขตของการวดัค่อนข้างจ ากัด โดยให้ส่วนราชการ จังหวัด ด าเนินการ
เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนจนได้ข้อยุติ เฉพาะข้อร้องเรียนจากฐานข้อมูลการรับเร่ืองร้องเรียนของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเท่านัน้ โดยไม่มีการวดัผลในเร่ืองร้องเรียนท่ีหน่วยงานมีการรับเร่ืองจากแหล่งอ่ืนๆ หรือจากหน่วยงานนัน้ๆ 
ได้รับเร่ืองร้องเรียนไว้เอง หากส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีได้มีการปรับปรุงรูปแบบ วิธีการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนจน
ได้ข้อยตุ ิโดยรวบรวมฐานข้อมลูท่ีมีความหลากหลายและครอบคลมุจากทกุแหลง่ข้อมลู ก็อาจด าเนินการก าหนดเป็นตวัชีว้ดั
ในปีตอ่ไป 

(2) ตวัชีว้ดัในมิตท่ีิ 3 ด้านประสิทธิภาพ มี 2 ตวัชีว้ดั ได้แก่   
(2.1) ตวัชีว้ดั“ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน” เน่ืองจากเป็น 

ตวัชีว้ดัท่ีมีการด าเนินงานมาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว ประกอบกับส่วนราชการและจงัหวดัส่วนใหญ่มีผลการด าเนินงานใน
การประหยดัพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพดีอย่างตอ่เน่ือง แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจและวางมาตรการการ
ใช้พลงังานทัง้การใช้ไฟฟ้าและน า้มนัเชือ้เพลิงได้อย่างมีคณุภาพและกระทรวงพลงังานซึ่งเป็นเจ้าภาพตวัชีว้ดันีไ้ด้สนบัสนนุ
และวางระบบการติดตามและการรายงานผลการประหยดัพลงังานได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้หน่วยงานตา่งๆ สามารถ
ด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานได้อยา่งตอ่เน่ืองเม่ือเทียบกบัคา่มาตรฐาน และ 

       (2.2) ตวัชีว้ดั“ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน” ซึ่งกรมบญัชีกลางในฐานะเจ้าภาพ
ตวัชีว้ัด ได้แจ้งขอยกเลิก เน่ืองจาก กรมบญัชีกลางมีการพฒันาหลักเกณฑ์การประกันคณุภาพการปฏิบตัิงานตรวจสอบ
ภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 
ซึง่มีวตัถปุระสงค์และขอบเขตการประเมินกว้างกวา่ตวัชีว้ดั “ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน” โดยเร่ิมด าเนินการ
ประเมินผลให้กบัหนว่ยงานตรวจสอบภายในของสว่นราชการและจงัหวดั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 2) สถาบันอุดมศึกษา 
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       ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท าร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยได้คงตัวชี ว้ัดส่วนใหญ่ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และได้ปรับปรุงตัวชีว้ัดตามแนวทางการประเมินของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา(สกอ.) และส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) ดงันี ้ 

(1) จดักลุม่สถาบนัอดุมศกึษาตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการเร่ืองมาตรฐาน 
สถาบนัอดุมศกึษา เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 เป็น 4 กลุม่ ดงันี ้  กลุ่ม ก  วิทยาลยัชมุชน  กลุ่ม ข  สถาบนัท่ีเน้นระดบั
ปริญญาตรี กลุ่ม ค  สถาบนัเฉพาะทาง กลุ่ม ง สถาบนัท่ีเน้นการวิจยัชัน้สงูและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศกึษาโดยเฉพาะ
ระดบัปริญญาเอก  

   (2) บรูณาการการใช้ข้อมลูร่วมกนัของ 3 หนว่ยงาน 
             ส านกังาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมลูผลการประเมินตนเองในระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษาของ สกอ. และข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ซึ่งจะมีการบูรณาการ
ตวัชีว้ดัร่วมกนัในระบบฐานข้อมลูของ สกอ.ท่ีเป็นระบบเครือข่ายท่ีก าหนดให้สถาบนัอดุมศกึษาและคณะกรรมการประเมิน
ระดบัคณะวิชาและระดบัสถาบนัจะต้องประเมินคณุภาพการศึกษาผ่านระบบ CHE QA Online ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัท่ีสามารถใช้
ข้อมูลจากระบบประกันคณุภาพฯ ของ สกอ. (จ านวน 12 ตวัชีว้ดั) และการประเมินคณุภาพภายนอกของ สมศ.(จ านวน 4 
ตวัชีว้ดั) รวมทัง้หมด 16 ตวัชีว้ดั นอกจากนี ้มีตวัชีว้ดัท่ีใช้ข้อมลูจากการประเมินผลของหน่วยงานเจ้าภาพ เช่น ส านกังาน
สถิตแิหง่ชาต ิกรมบญัชีกลาง ส านกังาน ก.พ.ร. จ านวน 5 ตวัชีว้ดั 

3. แนวทางการจัดสรรเงนิรางวัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าหรับส่วนราชการ จังหวัด และ 
สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้จัดท าค า รับรองการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

1) การจดัสรรเงินรางวลัตามผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของสว่นราชการ  
จงัหวดั และสถาบนัอดุมศกึษา เป็นเร่ืองท่ีต้องด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 48 และมาตรา 49 ในกรณีท่ีสว่นราชการได้ด าเนินการให้บริการท่ีมีคณุภาพและเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด รวมทัง้เป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชน ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบ าเหน็จ
ความชอบแก่สว่นราชการ หรือให้สว่นราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนัน้ เพ่ือน าไปใช้เพ่ือการปรับปรุง
งานของสว่นราชการหรือจดัสรรเป็นรางวลัให้ข้าราชการในสงักดั ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ.ร. ก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

2) ส านกังาน ก.พ.ร.ได้หารือร่วมกบัส านกังบประมาณ เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2553 เก่ียวกบัแนวทาง 
การจดัสรรเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  และประสานงานกับกรมบญัชีกลางแล้ว ได้มีมติเห็นชอบให้การ
จดัสรรเงินรางวลัส าหรับผลการปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยให้ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553  

3) ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551 การจดัสรรเงินรางวลัได้ใช้เงินงบประมาณประจ าปี  
ประมาณปีละ 5,550 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้
บคุลากรภาครัฐมีแรงจงูใจในการท างานให้ข้าราชการมีความรับผิดชอบ รวมถึงก่อให้เกิดการพฒันาผลการปฏิบตัิงานอย่าง
ต่อเน่ือง จนสามารถบรรลุเป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์ นอกจากนี ้หากหน่วยงานใดสามารถประหยัดงบประมาณหรือลด
คา่ใช้จา่ย ท าให้มีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ก็สามารถน ามาใช้ในการพฒันาองค์กรและการพฒันาบคุลากร (ร้อยละ 50 แตไ่ม่
เกิน 10 ล้านบาท)  อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จดัสรรเงินรางวลั 
ส าหรับสว่นราชการ จงัหวดั และสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีได้จดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการและประเมินผลการปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยให้ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของหน่วยงาน และให้
หน่วยงานน าไปจัดสรรต่อให้เฉพาะผู้ ปฏิบัติเท่านัน้ และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ.ร.ก าหนด  และ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2553 และไม่ให้น าเงินรางวลัท่ีได้รับจดัสรรไปหารเฉล่ียให้เท่ากัน
ทุกคน แต่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการและควรให้กับผู้ปฏิบตัิท่ีมีความร่วมมือในการสร้างผลงานให้ส่วนราชการฯ 
รวมทัง้ผู้ ท่ีมีความทุ่มเทและมีผลงานให้ส่วนราชการฯ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิราชการและตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ดังนัน้ จึงเห็นควร ให้ใช้วิธีการใช้เงินเหลือจ่ายของส่วนราชการมาด าเนินการจัดสรรเป็นเงิน
รางวัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ทัง้นี ้เงินงบประมาณเหลือจา่ยตามหลกัเกณฑ์ท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด หมายถึง เงินเหลือจา่ยจากการใช้ 
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จา่ยเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้าง หรือการด าเนินงานตา่ง ๆ ของส่วนราชการในส่วนของงบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนนุ 
งบรายจ่ายอ่ืนท่ีได้ด าเนินการใช้จ่ายตามแผนงาน งาน/โครงการจนบรรลเุป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงานผลสมัฤทธ์ิ โดยไม่เป็น
การเพิ่มคา่ใช้จา่ยและคุ้มคา่ตอ่ภารกิจของรัฐ หรือสามารถด าเนินงานตามแผนการลดคา่ใช้จ่ายตอ่หน่วยได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี 
ก.พ.ร. ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

  4) การน าเงินงบประมาณเหลือจา่ยของสว่นราชการฯ มาใช้ส าหรับการจดัสรรเงินรางวลั มีขอบเขต
ของการจดัสรรฯ โดยให้ส่วนราชการฯ ได้รับการจดัสรรภายใต้กรอบวงเงินท่ีเคยได้รับการจดัสรรคือไม่เกินกว่ากรอบวงเงินท่ี
คะแนนเตม็ 5.0000 คะแนน ท่ีหนว่ยงานได้รับการจดัสรรเงินรางวลัประจ าปีเม่ือปีงบประมาณ พ.ศ. 2551(ประมาณการจาก
วงเงินงบประมาณ จ านวน 5,550 ล้านบาท) ทัง้นี ้กรอบวงเงินท่ีหน่วยงานจะได้รับการจดัสรรขึน้กบัคะแนนผลการประเมิน
การปฏิบตัิราชการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ.ร.ก าหนด ส าหรับเงินงบประมาณเหลือจ่ายท่ีคงเหลือจากการจดัสรร
เงินรางวลัฯ จะต้องน าส่งคืนคลงั เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หน่วยงานท่ีมีเงินเหลือจ่ายท่ีคงเหลือจากการจดัสรรเงิน
รางวลั ประมาณ 304,824,100.12 บาท  
 
 

เร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
37. เร่ือง  รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพืน้ฐานของประเทศเดือนสิงหาคม 2553  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลรายงานดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปและดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐานของประเทศ
เดือนสิงหาคม 2553 ของกระทรวงพาณิชย์ดงันี ้ 
  ดชันีราคาผู้บริโภคแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพมัน่คงและแข็งแรง   
  กระทรวงพาณิชย์รายงานดชันีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคม 2553 เท่ากับ 108.57 เป็นการรายงานโดยใช้
ตวัเลขหลงัจุดทศนิยม 2 ต าแหน่งเป็นเดือนท่ี 8 ตัง้แตจ่ดัท าดชันีราคาผู้บริโภคมานานกว่า 60 ปี  โดยเพิ่มสูงขึน้จากเดือน
เดียวกนัของปีท่ีผา่นมาร้อยละ 3.3 เป็นการเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีลดลงจากเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา (ซึ่งสงูขึน้ร้อยละ 3.4) ถือว่า
เป็นการขยายตวัในระดบัท่ีเหมาะสมกบัเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทย  โดยเฉล่ีย 8 เดือนแรกของปี 2553 นี ้เพิ่มสงูขึน้
ร้อยละ 3.5 ซึง่อยูใ่นชว่งท่ีกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ตัง้แตต้่นปี (โดยคาดวา่ปีนีจ้ะเพิ่มขึน้ระหวา่ง ร้อยละ 3.0 – 3.5)  
  การฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจไทย  และเศรษฐกิจโลกท าให้อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีท่ีผ่านมาปรับสูงขึน้เป็นล าดับตัง้แต่เดือน ต.ค. 2552 และปรับตวัเข้าสู่เสถียรภาพตัง้แต่ต้นปีนี ้คือ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.1 ในเดือน ม.ค. ร้อยละ 3.7 ในเดือน ก.พ. ร้อยละ 3.4 ในเดือน มี.ค. และร้อยละ 3.0 ในเ ดือน เม.ย. จนอยู่
ในระดบัร้อยละ 3.5 ในเดือน พ.ค. , เดือน มิ.ย. ร้อยละ 3.3 , ก.ค. ร้อยละ 3.4 และร้อยละ 3.3 ในเดือน ส.ค. แสดงให้เห็นว่า
ภาวะเศรษฐกิจของไทยเตบิโตอยา่งมีเสถียรภาพ   
   การเพิ่มขึน้ของดชันีราคาผู้บริโภคในเดือนสิงหาคม 2553 เทียบกบัเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมาสูงขึน้ ร้อยละ 
0.23 โดยมีผลกระทบมาจากข้าวแป้งและผลิตภณัฑ์จากแป้ง สงูขึน้ร้อยละ 1.50 ผลไม้สดเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.94 ปลาและสตัว์
น า้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.92 น า้ตาลทรายเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.10 ของใช้ส่วนบคุคลเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.02 ผกัสดลดลง ร้อยละ 2.14 
เนือ้สตัว์ต่าง ๆ ลดลง ร้อยละ 0.14 ไข่ไก่ลดลง ร้อยละ 1.50 นอกจากนีร้าคาน า้มนัเชือ้เพลิงสูงขึน้ ร้อยละ 0.71 สินค้าใน
หมวดยาสบูและเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ไมเ่ปล่ียนแปลง  
  มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของรัฐบาลได้แก่ ค่าไฟฟ้า รถเมล์ฟรี การตรึงราคาแก๊สหุงต้ม  และการ
ชว่ยเหลือคา่ชดุนกัเรียนและอปุกรณ์การเรียน  และการดแูลราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิด  ยงัคงมีส่วนช่วย
ท าให้คา่ครองชีพของประชาชนให้อยูใ่นภาวะท่ีแสดงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
   ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพืน้ฐานของประเทศเดือนสิงหาคม 2553 โดยสรุป
เป็นดงันี ้ 
  จากการส ารวจราคาสินค้าและบริการทัว่ประเทศจ านวน 417 รายการครอบคลมุหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 
เคร่ืองนุง่หม่และรองเทา่ เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบคุคล พาหนะ การขนส่งและการส่ือสาร การบนัเทิง การ
อา่น การศกึษาและการศาสนา ยาสบูและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ เพ่ือน ามาค านวณดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไป ได้ผลดงันี ้  
  1. ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนสิงหาคม 2553  
   ในปี 2550 ดชันีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือนสิงหาคม 2553 เท่ากับ 
108.57 (เดือนกรกฎาคม 2553 คือ 108.32)  
  2. การเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนสิงหาคม 2553 เม่ือเทียบกับ  
   2.1 เดือนกรกฎาคม 2553   สงูขึน้ร้อยละ 0.23 
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   2.2 เดือนสิงหาคม 2553   สงูขึน้ร้อยละ 3.3   
   2.3 เฉล่ียชว่งระยะ 8 เดือน (มกราคม – สิงหาคม) ปี 2552 สงูขึน้ร้อยละ 3.5  
  3. ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนสิงหาคม 2553 เทียบกับ เดือนกรกฎาคม  2553 สงูขึน้
ร้อยละ 0.23 (เดือนกรกฎาคม 2553 สงูขึน้ร้อยละ 0.16) เป็นภาวะท่ีราคาสินค้าและบริการปรับตวัสงูขึน้ในอตัราท่ีสงูขึน้เม่ือ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า  โดยสินค้าอาหารสดและสินค้าอปุโภคบางประเภทมีราคาสงูขึน้  ส าหรับปัจจยัส าคญัท่ียงัส่งผลให้
ภาวะราคาสินค้าอยูใ่นระดบัสงู ได้แก่ ผลไม้สด ข้าวสารเหนียว ปลาและสตัว์น า้  เคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   น า้มนัเชือ้เพลิง 
สิ่งท่ีเก่ียวกับท าความสะอาดและแบตเตอร่ีรถยนต์ ในขณะท่ีสินค้าราคาปรับตวัลดลง ได้แก่ ผกัสด เนือ้สกุร ไก่สด ข้าวสาร
เจ้า ไขแ่ละผลิตภณัฑ์นม ผ้าและเสือ้ผ้า วสัดกุ่อสร้างและของใช้สว่นบคุคลบางชนิด  
   3.1 ดชันีราคาหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม สงูขึน้ร้อยละ 0.48 (เดือนกรกฎาคม 2553 สงูขึน้ร้อยละ 
0.36) สาเหตสุ าคญัเป็นผลจากราคาสินค้าอาหารสดบางรายการยงัมีระดับราคาสูง ประกอบด้วย ผลไม้สด ร้อยละ 2.94 
ได้แก่ ส้มเขียวหวาน กล้วยน า้ว้า เงาะ มะมว่ง มะละกอสกุ สบัปะรด ฝร่ัง แอ๊ปเปิล้ ส้มโอและล าไย  เน่ืองจากพืน้ท่ีเพาะปลกู
บางแห่งได้รับความเสียจากภาวะฝนตกหนักและน า้ท่วมขงัประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลสารทจีน   ท าให้ความต้องการ
บริโภคมีมาก ข้าวสารเหนียว ร้อยละ 9.75 เน่ืองจากผลผลิตข้าวสารเหนียวออกสูต่ลาดมีปริมาณลดน้อยลง ปลาและสตัว์น า้ 
ร้อยละ 1.92 (ปลาช่อน ปลาดุก ปลานิล ปลาทับทิมและปลาทู) เป็นผลจากภาวะฝนตกหนัก น า้ท่วมและปริมาณปลา        
และสตัว์น า้ท่ีจบัได้ลดน้อยลง เคร่ืองดื่มไมมี่แอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.08 (กาแฟผงส าเร็จรูป น า้อดัลม กาแฟร้อน/เย็น เคร่ืองด่ืม
บ ารุงก าลงั กาแฟและชาส าเร็จรูปพร้อมด่ืม) ส าหรับสินค้าท่ีราคาปรับตวัลดลง ได้แก่ ผกัสด ร้อยละ 2.14 ประกอบด้วย 
ผกัคะน้า ผกับุ้ง ผกัชี มะเขือเจ้าพระยา แตงกวา ถัว่ฝักยาวและเห็ด  เป็นผลกระทบจากภาวะฝนตกหนกัน า้ท่วมผกับางชนิด
ได้รับความเสียหาย ไขแ่ละผลิตภณัฑ์นม ร้อยละ 0.38 (ไขไ่ก่ ไขเ่ป็ด นมเปรีย้ว นมผง) ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ในท้องตลาดเร่ิม
เข้าสู่ภาวะปกติ เนือ้สกุร ร้อยละ 0.14 สภาพอากาศท่ีเย็นลงท าให้สกุรเติบโตได้ดีรวมทัง้สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มมีราคาลดลง  
ไก่สด ร้อยละ 1.76 และข้าวสารเจ้า ร้อยละ 0.23  
   3.2 ดชันีหมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึน้ร้อยละ 0.07 (เดือนกรกฎาคม 2553 สงูขึน้
ร้อยละ 0.03) สาเหตสุ าคญัเป็นผลกระทบจากราคาขายปลีกน า้มนัเชือ้เพลิงในประเทศโดยเฉล่ียปรับสูงขึน้เม่ือเทียบกับ  
เดือนก่อนหน้า ร้อยละ 0.64  สิ่งท่ีเก่ียวกับท าความสะอาดร้อยละ 0.08 (ผงซักฟอก น า้ยาล้างห้องน า้ ผลิตภัณฑ์ซักผ้า       
สารก าจดัแมลง) และแบตเตอร่ีรถยนต์ร้อยละ 0.34 ส าหรับสินค้าท่ีมีราคาลดลง ได้แก่ ผ้าและเสือ้ผ้า ร้อยละ 0.09 (เสือ้สตรี 
เสือ้เชิต้สตรี กางเกงขายาวเด็ก) วัสดกุ่อสร้าง ร้อยละ 0.08 (ปนูซีเมนต์ แผ่นไม้อดั) และของใช้ส่วนบุคคลบางชนิด (แชมพู
สระผม น า้หอม ครีมนวดผม กระดาษช าระ)  
  4. ถ้าพจิารณาดัชนีเทียบกับเดือนสิงหาคม 2552 สูงขึน้ร้อยละ 3.3 เป็นการสูงขึน้ในอัตราท่ีสูงขึน้
ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่  11 สาเหตุส าคญัมาจากการสูงขึน้ของดชันีหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึน้ ร้อยละ 7.5 ได้รับ
ผลกระทบมาจาก ดชันีหมวด ข้าว  แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งร้อยละ 12.2 เนือ้สตัว์ เป็ด ไก่ และสตัว์น า้ ร้อยละ 4.2 ไข่
และผลิตภณัฑ์นม ร้อยละ 3.0 ผกัและผลไม้ร้อยละ 40.0 เคร่ืองประกอบอาหาร ร้อยละ 3.2 เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อย
ละ 1.1 และอาหารส าเร็จรูป ร้อยละ 1.0 รวมทัง้ผลกระทบจากดชันีหมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ได้แก่ หมวด
พาหนะ การขนส่ง และการส่ือสาร ร้อยละ 0.5 (ยานพาหนะและน า้มนัเชือ้เพลิง) หมวดเคหสถาน ร้อยละ 2.0 (คา่เช่าบ้าน 
คา่น า้ประปา) หมวดการตรวจรักษาและบริการสว่นบคุคล ร้อยละ 0.8 (คา่ยาและเวชภณัฑ์ คา่ของใช้ส่วนบคุคล) หมวดการ
บนัเทิง การอา่น การศกึษาและการศาสนา ร้อยละ 0.2 (การบนัเทิง การอา่นและการศกึษา) และหมวดยาสบูและเคร่ืองด่ืมมี
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.1 (ผลิตภณัฑ์ยาสบูและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์)  
  5. ถ้าพิจารณาดัชนีเฉล่ียเทียบกับช่วงระยะ 8 เดือน (มกราคม – สิงหาคม) ปี 2552 สูงขึน้ร้อยละ 
3.5 สาเหตสุ าคญัมาจากการสงูขึน้ของราคาน า้มนัเชือ้เพลิง ร้อยละ 20.0 คา่น า้ประปาร้อยละ 46.1 คา่กระแสไฟฟ้า ร้อยละ 
1.6 ผลิตภณัฑ์ยาสบู ร้อยละ 11.1 เคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 4.6 และคา่เช่าบ้าน ร้อยละ 0.3 และจากดชันีหมวดอ่ืน ๆ 
ไมใ่ชอ่าหารและเคร่ืองดื่ม สงูขึน้ร้อยละ 2.5 ในขณะท่ีดชันีหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม สงูขึน้ร้อยละ 5.2 เป็นผลจาการสงูขึน้
ของข้าว แป้งและผลิตภณัฑ์จากแป้ง ร้อยละ 9.9 เนือ้สตัว์ เป็ดไก่และสตัว์น า้ ร้อยละ 3.3 ไข่และผลิตภณัฑ์นม ร้อยละ 3.2 
ผกัและผลไม้ ร้อยละ 23.9 เคร่ืองประกอบอาหาร ร้อยละ 2.3 เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.3 และอาหารส าเร็จรูป 
ร้อยละ 0.9 เป็นส าคญั  
   6. ดัชนีราคาผู้บริโภคพืน้ฐานของประเทศ (ค านวณจากรายการสินค้าและบริการ 300 รายการ) คือ 
ดชันีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศท่ีหักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และกลุ่มพลังงานจ านวน 117 รายการ คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 24 ของสดัสว่นคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
  ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐานของประเทศเดือนสิงหาคม 2553 เทา่กบั 103.68 เม่ือเทียบกบั  
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   6.1 เดือนกรกฎาคม 2553 สงูขึน้ร้อยละ 0.01  
   6.2 เดือนสิงหาคม   2553 สงูขึน้ร้อยละ 1.2  
   6.3 เฉล่ียชว่งระยะ 8 เดือน (มกราคม – สิงหาคม) ปี 252 สงูขึน้ร้อยละ 0.8  
  ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐานของประเทศ เดือนสิงหาคม 2553 เม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2553 สูงขึน้             
ร้อยละ 0.01 (เดือนกรกฎาคม 2553 สงูขึน้ร้อยละ 0.04) โดยมีผลกระทบมาจากราคาสินค้าหลายชนิดปรับตวัทัง้สงูขึน้และ
ลดลง  สินค้าท่ีมีราคาสูงขึน้ ได้แก่ เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สิ่งท่ีเก่ียวกับท าความสะอาด และแบตเตอร่ีรถยนต์ ขณะท่ี           
สินค้าท่ีมีราคาลดลง ได้แก่ วสัดกุ่อสร้าง ผ้า เสือ้ผ้าและของใช้สว่นบคุคลบางชนิด 
 
38.  เร่ือง  สรุปผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูสรุปผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553  
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสนอ 
 
 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  ส านกังานสถิติแห่งชาติ ได้ท าการส ารวจภาวะการท างานของประชากรเป็นประจ าทุกเดือน โดยสอบถาม
ประชากรท่ีมีอาย ุ15 ปีขึน้ไป ด้วยวิธีการสุม่ตวัอย่าง ทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ  มีครัวเรือนตกเป็นตวัอย่าง 26 ,520 ครัวเรือนตอ่
เดือน ส าหรับในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553  ในภาพรวมสถานการณ์แรงงาน  จ านวนผู้ว่างงานลดลง 1.31 แสนคน (จาก 
4.76 แสนคน เป็น 3.45 แสนคน) เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปี 2552  หากเปรียบเทียบกับช่วงเดือนท่ีผ่านมา 
(มิถุนายน พ.ศ. 2553) จ านวนผู้ว่างงานลดลง 1.14 แสนคน  (จาก 4.59 แสนคน เป็น 3.45 แสนคน)  ส าหรับสาระส าคญั
การส ารวจสรุปได้ ดงันี ้
  1.  ผู้อยูใ่นก าลงัแรงงาน 
  ผู้ ท่ีอยู่ในก าลงัแรงงาน มีจ านวนทัง้สิน้ 38.86 ล้านคน  ประกอบด้วย ผู้ มีงานท า 38.41 ล้านคน ผู้ว่างงาน 
3.45 แสนคน และผู้ ท่ีรอฤดกูาล 1.0 แสนคน ทัง้นี ้ผู้ ท่ีอยู่ในก าลงัแรงงานมีจ านวนลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2552 
จ านวน 4.3 แสนคน (จาก 39.29 ล้านคน เป็น 38.86 ล้านคน) 
  2.  ผู้ มีงานท า 
  ผู้ มีงานท า 38.41 ล้านคน ลดลงจากชว่งเวลาเดียวกนักบัปี 2552 จ านวน 3.8 แสนคน (จาก 38.79 ล้านคน 
เป็น 38.41 ล้านคน) หรือลดลงร้อยละ 1.0  ซึง่มีผู้ท างานเพิ่มขึน้และลดลงในสาขาตา่งๆ ดงันี ้
   (1)  ผู้ท างานเพิ่มขึน้  ได้แก่ ผู้ท างานในสาขาการบริหารราชการแผ่นดินฯ เพิ่มขึน้ 3.8 แสนคน 
(จาก 1.29 ล้านคน เป็น 1.67 ล้านคน)  สาขาการขายสง่ ขายปลีกฯ เพิ่มขึน้ 4.5 แสนคน  (จาก 5.70 ล้านคน เป็น 6.04 ล้าน
คน)  สาขาการโรงแรมและภตัตาคาร 1.0 แสนคน (จาก 2.51 ล้านคน เป็น 2.61 ล้านคน)  สาขาการบริการชมุชนฯ 6 หม่ืน
คน (จาก 0.80 ล้านคน เป็น 0.86 ล้านคน)  สาขาการก่อสร้าง 5 หม่ืนคน (จาก 2.07  ล้านคน  เป็น 2.12 ล้านคน)  สาขาการ
ผลิต 2 หม่ืนคน (จาก 5.39 ล้านคน เป็น 5.41 ล้านคน)  ตามล าดบั 
    (2) ผู้ท างานลดลง  ได้แก่  ผู้ท างานในสาขาเกษตรกรรม ลดลง 1.38 ล้านคน (จาก 16.39 ล้านคน 
เป็น 15.01 ล้านคน)  สาขาการขนส่งฯ 7.0 หม่ืนคน (จาก 1.17 ล้านคน เป็น 1.10 ล้านคน)  ทัง้นี ้หากเปรียบเทียบกบัช่วง
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ท่ีผ่านมา  จ านวนผู้ มีงานท าเพิ่มขึน้ 3.1 แสนคน  โดยเป็นการเพิ่มขึน้ในภาคเกษตรกรรม 4.6 
แสนคน  สว่นนอกภาคเกษตรกรรมลดลง 1.5 แสนคน 
  3.  ผู้วา่งงาน 
   (1)  ผู้ ว่างงานทัว่ประเทศมีจ านวน 3.45 แสนคน  คิดเป็นอตัราการว่างงานร้อยละ 0.9 ของก าลงั
แรงงานรวม  (ลดลง 1.31 แสนคน เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักับปี 2552) ประกอบด้วย ผู้ว่างงานท่ีไม่เคยท างาน
มาก่อนจ านวน 1.68 แสนคน  อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ว่างงานท่ีเคยท างานมาก่อนจ านวน 1.77 แสนคน โดยเป็นผู้ว่างงานท่ีมา
จากภาคการบริการและการค้า 8.6 หม่ืนคน  ภาคการผลิต 7.4 หม่ืนคน  และภาคเกษตรกรรม 1.7 หม่ืนคน   
   (2)  ผู้ว่างงานเป็นผู้ ท่ีจบการศึกษาในระดบัอุดมศกึษา จ านวน 1.46  แสนคน  ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนต้น 7.4 หม่ืนคน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 6.0 หม่ืนคน ระดบัประถมศกึษา 4.3 หม่ืนคน  และไม่มีการศึกษาและ   
ต ่ากวา่ประถมศกึษา 2.2 หม่ืนคน  ตามล าดบั 
   (3)  ผู้ ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง 1.05 แสนคน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9.5 หม่ืนคน  
ภาคเหนือ 5.8 หม่ืนคน  ภาคใต้ 4.6 หม่ืนคน  และกรุงเทพมหานคร  4.1 หม่ืนคน  หากคิดเป็นอัตราการว่างงาน 
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กรุงเทพมหานครและภาคกลางเป็นภาคท่ีมีอตัราการว่างงานสงูเท่ากนัคือ ร้อยละ 1.1  ส่วนภาคท่ีมีอตัราการว่างงานต ่าสดุ
เป็นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 0.7 
 
39.  เร่ือง   สรุปสถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากอิทธิพลของพายุ “มินดอลเล” (ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม-15  กันยายน 2553) 
และร่องมรสุมก าลังค่อนข้างแรงพาดผ่านประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากอิทธิพลของพายุ “มินดอลเล” (ระหว่างวนัท่ี 24 
สิงหาคม-15  กนัยายน 2553) และร่องมรสมุก าลงัคอ่นข้างแรงพาดผา่นประเทศไทย ของกระทรวงมหาดไทย ดงันี ้ 
     1. สรุปสถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากอิทธิพลของพายุ “มินดอลเล” และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
(ระหวา่งวนัท่ี 24 สิงหาคม -15 กนัยายน 2553)   

 พืน้ท่ีประสบภัยโดยภาพรวมทัง้ประเทศ 39 จังหวัด 258 อ าเภอ 1,589 ต าบล 11,362 หมู่บ้าน 
ได้แก่ จังหวัดล าพูน พะเยา ล าปาง น่าน อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน เชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ 
ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อทุยัธานี  พระนครศรีอยธุยา สระบรีุ ลพบรีุ สพุรรณบรีุ นนทบรีุ ร้อยเอ็ด สกลนคร อดุรธานี 
นครพนม หนองบวัล าภู ชัยภูมิ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์  ขอนแก่น มุกดาหาร อ านาจเจริญ หนองคาย เลย ยโสธร ตราด 
สระแก้ว ระยอง และจงัหวดันครนายก เสียชีวิต 5 ราย (พะเยา 1 ราย อุดรธานี 2 ราย  มุกดาหาร 1 ราย ลพบุรี 1 ราย) 
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนทัง้หมด 868,907ครัวเรือน 3,137,118 คน อพยพประชาชน 119 ครัวเรือน 712 คน ดงันี ้  

 
ล าดับที่ ประเภทความเสียหาย จ านวนความเสียหาย 

1 พืน้ท่ีประสบอทุกภยั 39 จงัหวดั 258 อ าเภอ 1,589 ต าบล 11,362 หมูบ้่าน 
2 ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 3,137,118 คน 868,907ครัวเรือน 
3 ผู้เสียชีวิต 5 ราย (พะเยา 1 ราย อดุรธานี 2 ราย มกุดาหาร  
  1 ราย และลพบรีุ 1 ราย)  
4 บ้านเรือนเสียหายทัง้หลงั 3 หลงั 
5 บ้านเรือนเสียหายบางสว่น 3,847 หลงั 
6 ถนนเสียหาย 5,881 สาย 
7 สะพาน/คอสะพาน 186 แหง่ 
8 บอ่ปลา/กุ้ง 12,899 บอ่ 
9 ปศสุตัว์ 67,655 ตวั 
10 สตัว์ปีก 84,591 ตวั 
11 พืน้ท่ีการเกษตรถกูน า้ทว่มเบือ้งต้นประมาณ 943,523 ไร่ 
12 มูลค่าความเสียหายเบือ้งต้นประมาณ 555,927,843 บาท    

 
  2. สรุปสถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากอิทธิพลของร่องมรสุมก าลังค่อนข้างแรงพาดผ่านประเทศ
ไทย (ระหวา่งวนัท่ี 10-19 กนัยายน 2553)  
   2.1 พืน้ที่ประสบภัย 8 จังหวัด 20 อ าเภอ 102 ต าบล 393 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน 
สุโขทัย ล าพูน พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 19,056 
ครัวเรือน 48,451 คน พืน้ท่ีการเกษตรได้รับความเสียหาย ประมาณ 28,528 ไร่  
   2.2 ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพืน้ที่  7 จังหวัด ได้แก่ จงัหวดัน่าน สุโขทยั ล าพูน พิจิตร 
นครสวรรค์ ชยันาท และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ดงันี ้ 
       1) จังหวัดน่าน เม่ือวนัท่ี 15 กันยายน 2553 เวลา 15.00 น. เกิดฝนตกหนกัต่อเน่ือง ท าให้เกิดน า้ 
ป่าไหลหลากเข้าท่วมในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง 4 ต าบล คือ ต าบลสะเนียน ถืมตอง ไชยสถาน และต าบลเรือง สถานการณ์เร่ิม
กลบัเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว และเม่ือเวลา 04.00 น. วนัท่ี 16 กันยายน  2553   ปริมาณน า้น่านได้เพิ่มสูงขึน้   ท าให้ เกิดน า้              
เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพืน้ท่ีทางการเกษตรในพืน้ท่ีอ าเภอภูเพียง 4 ต าบล คือ ต าบลฝายแก้ว ม่วงติ๊ด ท่า
น้าว และต าบลนาปัง และในเขตเทศบาลเมืองนา่น ได้แก่ ชมุชนภมูินทร์ท่าล่ี-พวงพะยอม โดยจงัหวดั ส านกังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้น าเคร่ืองสบูน า้เพ่ือระบายน า้ท่ีทว่มขงัลงสูแ่มน่ า้นา่นอยา่งตอ่เน่ือง 
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     2) จังหวัดสุโขทัย เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2553 เกิดฝนตกหนกัต่อเน่ือง ท าให้น า้ในแม่น า้ยม
เออ่ล้นตลิ่งเข้าทว่มบ้านเรือนราษฎร พืน้ท่ีการเกษตร ในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง 6 ต าบล ได้แก่ ต าบลยางซ้าย ปากพระ ปากแคว 
บ้านสวน บ้านหลมุ และต าบลตาลเตีย้ โดยจงัหวดั ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั เจ้าหน้าท่ี หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ได้น ากระสอบทรายท าเป็นคนักัน้น า้เพ่ือไม่ให้น า้ไหลเข้ามาท่วมในพืน้ท่ี และเร่งระบายน า้ลงสู่แม่น า้ ยมอย่าง             
ตอ่เน่ือง  
     3) จังหวัดล าพูน น า้จากล าน า้แม่ทาได้ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมในพืน้ท่ี   อ าเภอป่าซาง 4 ต าบล  
ได้แก่ ต าบลป่าซาง (หมู่ ท่ี 1,3,4) ต าบลม่วงน้อย (หมู่ ท่ี 6) ต าบลมะกอก (หมู่ ท่ี 8)  และต าบลน า้ดิบ (หมู่ ท่ี 12,13)                   
ความเสียหายอยูร่ะหวา่งการส ารวจ   
     4) จังหวัดพิจิตร ปริมาณน า้ในแม่น า้ยมมีระดบัสูงขึน้ ประกอบมีฝนตก  ในพืน้ท่ีท าให้น า้ใน  
แมน่ า้ยมเออ่ล้นตลิ่งเข้าทว่มในพืน้ท่ีลุ่มต ่าริมฝ่ัง 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสามง่าม 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลสามง่าม ก าแพงดิน           
รังนก และต าบลเนินปอ อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลโพธ์ิประทบัช้าง วงัจิก ไผ่ท่าโพ และต าบลไผ่ล้อม 
อ าเภอบึงนางราง ท่ีต าบลบางลาย และ อ าเภอโพทะเล 6 ต าบล ได้แก่ ต าบลโพทะเล ท่าเสา ทะนง ท้ายน า้ โพทะเล และต าบลท่า
ขมิน้ ระดับน า้ทรงตัว 
     5) จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณน า้ในแมน่ า้น่านมีปริมาณสงูขึน้ ประกอบกบัมีฝนตกในพืน้ท่ีท า
ให้เกิดน า้ทว่มขงัในพืน้ท่ีลุม่ต ่าการเกษตรของอ าเภอชุมแสง 2 ต าบล ได้แก่ต าบลบางเคียน (หมู่ท่ี 1,3,4,5,6,7,9,11,13,14) 
และต าบลโคกหม้อ (หมูท่ี่ 2,3,4,6,8,) พืน้ท่ีการเกษตรได้รับผลกระทบ 2,538 ไร่ ระดับน า้ทรงตัว 
     6) จังหวัดชัยนาท ได้เกิดฝนตกหนกัต่อเน่ือง ท าให้เกิดน า้ไหลหลากและน า้ท่วมขงัในพืน้ท่ี 4 อ าเภอ 9 
ต าบล 91 หมู่บ้าน ราษฎรเดือนร้อน 8,076 ครัวเรือน 18,084 คน ได้แก่ อ าเภอเมือง 3 ต าบล อ าเภอเนินขาม 3 ต าบล อ าเภอ
หันคา 2 ต าบล และอ าเภอสรรคบุรี 1 ต าบล  
         7) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณน า้ในแม่น า้เจ้าพระยา แม่น า้ลพบุรี แม่น า้น้อยมี
ปริมาณสูงขึน้ ประกอบกับมีฝนตกในพืน้ท่ี ท าให้เกิดน า้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพืน้ท่ีลุ่มการเกษตรใน 5 อ าเภอ 54 ต าบล 297               
หมู่บ้าน ได้แก่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 4 ต าบล อ าเภอบางไทร 23 ต าบล อ าเภอมหาราช 12 ต าบล อ าเภอผักไห่ 
7 ต าบล และอ าเภอบางบาล 8 ต าบล ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 13,977 คน 4,494 ครัวเรือน  
   2.3 การให้ความช่วยเหลือ จงัหวดั ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต  ส านกังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ในเบือ้งต้นแล้ว พร้อมเร่งออกส ารวจความเสียหาย เพ่ือให้การชว่ยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงั ตอ่ไป 
    จังหวัดนครราชสีมา เกิดฝนตกหนกัตอ่เน่ือง ท าให้เกิดน า้ท่วมขงัในพืน้ท่ีต าบลหนองบัวศาลา 
(หมู่ท่ี 2,8,10) อ าเภอเมือง ซึ่งเป็นพืน้ท่ีหมู่บ้านจดัสรรท่ีเป็นแอ่งกะทะ    น า้ไม่สามารถระบายออกได้ ระดบัน า้โดยทัว่ไป
สูงประมาณ 0.60 เมตร จังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ส านักงานป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภยัจงัหวดั กองทพัภาคท่ี 2 น ารถแบก็โฮ จ านวน 10 คนั ท าคนักนัน า้ พร้อมเร่งสบูน า้ออกจากพืน้ท่ีอยา่งตอ่เน่ือง 
    เกิดฝนตกในพืน้ที่ท าให้มีน า้ท่วมเส้นทางการจราจรผ่านไม่ได้ ดังนี ้ (ข้อมูลส านกับริหาร
บ ารุงทาง กรมทางหลวง) 
      - ถนนสาย 2193 ตอน สุโขทัย-พิษณุโลก ท้องท่ีอ าเภอเมือง ท่ี กม. 7-8 น า้ท่วมสูง 0.45 เมตร              
ให้ใช้ทางเล่ียง สาย 12 สโุขทยั-บ้านกร่าง แทน 
      2.4 การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ  
      1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล าปาง จัดส่งรถผลิตน า้ด่ืม จ านวน 1 คัน 
รถบรรทกุน า้ขนาด 6,000 ลิตร จ านวน 1 คนั สนบัสนนุชว่ยเหลือผู้ประสบภยัท่ีต าบลนางแล 
      - ศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย สนบัสนุนรถแบ็กโฮ จ านวน 1 คนั 
แก่ส านักงานทางหลวงชนบทจงัหวัดเชียงรายเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย     ในพืน้ท่ีต าบลวาวี และรถบรรทุกน า้ จ านวน              
2 คนั ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัท่ีต าบลนางแล 
      2) กรมชลประทาน 
        ได้เตรียมความพร้อมเคร่ืองสูบน า้ จ านวน 1,200 เคร่ือง เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรตามจงัหวดั
ตา่ง ๆ  ซึง่ปัจจบุนัได้ให้การสนบัสนนุเคร่ืองสบูน า้เคล่ือนท่ี 822 เคร่ือง ในพืน้ท่ี 61 จงัหวดั  
    2.5 ส่ิงของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
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    1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรท่ีได้รับความเดือดร้อน จึงได้พระราชทาน           
ถุงยังชีพ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงโปรดให้ผู้ แทนพระองค์ฯ เดินทางไปมอบสิ่ งของ
พระราชทานเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพืน้ท่ี จังหวัดเพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา น่าน และ
จังหวัดสุโขทัย รวมจ านวน 7,000 ครอบครัว  
      2) ส านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพิทกัษ์ สภากาชาดไทย ได้น าชดุ  ธารน า้ใจพระราชทาน 
ชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยัในพืน้ท่ีจังหวัดล าปาง แพร่ นครสวรรค์ เชียงราย อุตรดิตถ์ พิจิตร นครนายก  เพชรบูรณ์ 
หนองคาย และจังหวัดอุดรธานี รวมจ านวน 9,662 ชดุ และน า้ด่ืม 14,700 ขวด  
     3) กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ผู้ แทน                 
พระองค์ฯ เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรท่ีประสบอุทกภัยในพืน้ท่ีจังหวัดล าปาง แพร่ แม่ฮ่องสอน น่าน และ
จังหวัดสกลนคร รวมจ านวน 4,550 ชดุ  
    4) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ)  และ              
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา  ประธานมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ)  ยามยากสภากาชาดไทย ทรงโปรดให้ผู้แทน
พระองค์ฯ เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรท่ีประสบอุทกภัยในพืน้ท่ี จังหวัดเชียงราย แพร่ ล าพูน อุตรดิตถ์ 
ปทุมธานี และจังหวัดชัยภูม ิรวมจ านวน 10,090 ถงุ และอาหารกลอ่ง จ านวน 3,500 กลอ่ง  
   3. การคาดหมายลักษณะอากาศระหว่างวันที่ 20 - 26 กันยายน 2553 
                            กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลกัษณะอากาศว่า ในช่วงวนัท่ี 20-21 กนัยายน 2553 ร่องมรสมุท่ีพาดผ่าน
ประเทศไทยมีก าลงัอ่อนลง ท าให้ทัว่ประเทศมีฝนลดลง ส่วนในช่วงวนัท่ี 22-26 กันยายน 2553 ร่องมรสมุท่ีพาดผ่านประเทศ
ไทยจะมีก าลงัแรงขึน้ ท าให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึน้ และมีฝนตกหนกัในหลายพืน้ท่ี ขอให้ประชาชนบริเวณพืน้ท่ี
เส่ียงภัยบริเวณพืน้ท่ีลาดเชิงเขาใกล้ทางน า้ไหลผ่าน และท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น า้ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ          
ภาคกลาง ระมดัระวงัอนัตรายจากสภาวะน า้ท่วมฉับพลนั น า้ป่าไหลหลาก และน า้ล้นตลิ่ง ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้อีก  
 อนึง่ พายโุซนร้อน “ฟานาปี” (FANAPI) ได้เคล่ือนขึน้ฝ่ังท่ีมณฑลฟูเจีย้น ประเทศจีน และจะอ่อนก าลงั
ลงเป็นล าดบั  
   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพืน้ท่ีอย่าง          
ต่อเน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพ่ือสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทนัต่อเหตกุารณ์           
เม่ือเกิดสาธารณภยัขึน้ 
  อน่ึง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับรายงานข้อมูลเหตุแผ่นดินไหว  (ระหว่างวันท่ี 14-20 
กนัยายน 2553) จากศนูย์เตือนภยัพิบตัแิหง่ชาต ิและกรมอตุนุิยมวิทยา วา่ได้เกิดแผน่ดนิไหว แต่ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2553 เวลา 22.48 น. แผน่ดนิไหวในประเทศพมา่ ขนาด 3.9 ริกเตอร์ ห่างจากอ าเภอปางมะผ้า จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 47 กิโลเมตร และเม่ือวันที่ 19 กันยายน 2553 เวลา 15.58 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.7 ริกเตอร์  ในประเทศ
ลาว ห่างจากอ าเภอบุง่คล้า จงัหวดัหนองคาย 234 กิโลเมตร  
 
40.  เร่ือง  สรุปสถานการณ์ภัยพบัิตด้ิานการเกษตรปี 2553 ครัง้ท่ี 31  
   คณะรัฐมนตรี รับทราบข้ อมูลส รุปสถานการ ณ์ภั ยพิ บัติ ด้ านการ เ กษตร ปี  2 553  ค รั ้ง ท่ี  3 1  
ณ วนัท่ี 20 กนัยายน 2553 ประกอบด้วย สถานการณ์ภยัพิบตัิด้านการเกษตร สถานการณ์น า้ และการด าเนินการตามแผน
เตรียมรับสถานการณ์ภยัพิบตัด้ิานการเกษตรปี 2553 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สรุปได้ดงันี ้
   สถานการณ์ภัยพบัิตด้ิานการเกษตร 
 สถานการณ์อุทกภัย  
 ปัจจุบนัมีสถานการณ์อุทกภัย จ านวน 8 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัสุโขทัย พิษณุโลก น่าน พิจิตร นครสวรรค์ 
พระนครศรีอยธุยา ชยันาท นครราชสีมา 
 1. จงัหวดัสุโขทัย สถานการณ์น า้ท่วมพืน้ท่ีลุ่มต ่า  ในพืน้ท่ีอ าเภอกงไกรลาศ ต าบลกง ระดบัน า้ประมาณ 
0.30-0.80 เมตร  สถานการณ์น า้ล้นตลิ่ง ในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง 6 ต าบล แนวโน้มระดบัน า้ทรงตวั 
 2. จงัหวดัพิษณุโลก สถานการณ์น า้ล้นตลิ่ง  ในพืน้ท่ีอ าเภอบางระก า เน่ืองจากยงัมีน า้ไหลจากจงัหวดั
สโุขทยัและจงัหวดัแพร่อยา่งตอ่เน่ือง แนวโน้มระดบัน า้เพิ่มขึน้ 
 3. จงัหวดันา่น  สถานการณ์น า้ล้นตลิ่ง  ในพืน้ท่ีอ าเภอภเูพียง 4 ต าบล แนวโน้มระดบัน า้ลดลง 
 4. จังหวัดพิจิตร สถานการณ์น า้ล้นตลิ่ง ในพืน้ท่ีอ าเภอสามง่าม โพธ์ิประทับช้าง บึงนางราง โพทะเล             
แนวโน้มระดบัน า้ทรงตวั 
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 5. จงัหวดันครสวรรค์ สถานการณ์น า้ท่วมขงั  ในพืน้ท่ีอ าเภอชมุแสง ต าบลบางเคียน โคกหม้อ  แนวโน้ม
ระดบัน า้ทรงตวั 
 6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานการณ์น า้ท่วมขัง  ในพืน้ท่ีอ าเภอพระนครศรีอยุธยา(4ต าบล)  
บางไทร(23 ต าบล)  มหาราช(12 ต าบล)  ผกัไห(่7 ต าบล)  บางบาล(8 ต าบล)  แนวโน้มระดบัน า้ทรงตวั 
 7. จังหวัดชัยนาท สถานการณ์น า้ท่วมขัง ในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง(3 ต าบล) เนินขาม(3 ต าบล) หันคา 
(2 ต าบล) สรรคบรีุ(1 ต าบล) 
 8. จงัหวดันครราชสีมา สถานการณ์น า้ท่วมขงั ในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง ต าบลหนองบวั คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะ
ปกตภิายใน 1-2 วนั 
 สถานการณ์น า้ 
 1. สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ 
 สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่และขนาดกลางทัง้ประเทศ (20 กันยายน 2553) มีปริมาณน า้ทัง้หมด 
46,716 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่และขนาดกลางทัง้หมด เพิ่มขึน้จาก
สปัดาห์ก่อน(44,290 ล้านลูกบาศก์เมตร) จ านวน 2,426 ล้านลกูบาศก์เมตร  (ปริมาณน า้ใช้การได้ 22,875 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 31 ของความจอุ่างฯ) น้อยกว่าปี 2552 (50,923 ล้านลกูบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 69) จ านวน 4,207 
ล้านลกูบาศก์เมตร  สามารถรับน า้ได้อีก 27,249 ล้านลกูบาศก์เมตร  
 สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ (20 กนัยายน 2553) มีปริมาณน า้ทัง้หมด 43,853 ล้านลกูบาศก์เมตร หรือคิดเป็น
ร้อยละ 63 ของความจุอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ทัง้หมด เพิ่มขึน้จากสัปดาห์ก่อน(41,620 ล้านลูกบาศก์เมตร) จ านวน 2,233                        
ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณน า้ใช้การได้ 20,330 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 29 ของความจุอ่างฯ) น้อยกว่าปี 2552 
(48,335 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 69) จ านวน 4,482 ล้านลกูบาศก์เมตร สามารถรับน า้ได้อีก 25,742 ล้านลกูบาศก์เมตร 
 ปริมาณน า้ไหลลงอ่างภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อย และป่าสักฯ  

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
อ่างเก็บน า้ 1 ม.ค.-30 

เม.ย. 
1 พ.ค.- 31 ส.ค. 1-20 ก.ย. รวม เฉล่ีย 

1 ม.ค.-20 ก.ย. 
ผลต่างปี53 
กับค่าเฉล่ีย 

1.ภมูิพล 58.78 1,270.65 1,074.79 2,311.77 3,113.97 -802.20 
2.สิริกิติ ์ 389.40 3,071.75 2,184.19 4,951.12 4,250.37 700.75 
ภมูิพล+สิริกิติ ์ 448.18 4,342.40 3,258.98 7,262.89 7,364.34 -101.45 
3.แควน้อย 113.72 344.00 215.63 766.64 1,134.93 -368.29 
4.ป่าสกั 75.75 438.77 387.70 1,231.47 1,020.91 210.57 
รวม 4 อ่าง 637.65 5,125.17 3,862.31 9,261.00 9,520.18 -259.17 

 
 สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้เข่ือนภูมิพล สิริกิติ์ และป่าสักชลสิทธ์ิ 

 หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
อ่างเก็บน า้ ปริมาตรน า้ 

ในอ่างปี52 
ปริมาตรน า้ 
ในอ่างปี 53 

ปริมาตรน า้ 
ใช้การได้ 

ปริมาณน า้ไหล 
ลงอ่าง 

ปริมาณน า้ 
ระบาย 

ปริมาณน า้
รับได้อีก 

ปริมาตร
น า้ 

% ปริมาตร
น า้ 

% ปริมาตร
น า้ 

% วันนี ้ เมื่อวาน วันนี ้ เมื่อ
วาน 

ภมูิพล 6,817 51 5,923 44 2,123 16 104.59 103.58 2.00 2.00 7,539 
สริิกิติ์ 5,592 59 7,051 74 4,201 44 74.63 87.59 0.00 0.00 2,459 
ภมูิพล+สริิกิติ์ 12,409 55 12,974 56 6,324 28 179.22 191.17 2.00 2.00 9,998 
แควน้อยฯ 256 33 634 82 598 78 25.71 17.17 6.05 6.05 135 
ป่าสกัชลสทิธ์ิ 572 60 690 72 687 72 47.98 47.64 26.87 26.53 270 
รวม 4 อา่งฯ 13,237 53 14,298 57 7,609 42 252.91 255.98 34.92 34.58 10,403 

  อ่างเก็บน า้ท่ีอยู่ในเกณฑ์น า้น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จ านวน 1 อ่าง ได้แก่ ปราณบรีุ (26) 
  อ่างเก็บน า้ท่ีอยู่ในเกณฑ์น า้มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จ านวน 8 อ่าง คือ  
  1. แมง่ดัฯ ปริมาณน า้ 239 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 90 สามารถรับน า้ได้อีก 26 ล้านลกูบาศก์เมตร 
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  2. ก่ิวคอหมา ปริมาณน า้ 155 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 91 สามารถรับน า้ได้อีก 15 ล้านลกูบาศก์เมตร 
  3. แควน้อยฯ ปริมาณน า้ 634 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 82 สามารถรับน า้ได้อีก 135 ล้านลกูบาศก์เมตร 
  4. ห้วยหลวง ปริมาณน า้ 111 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 94 สามารถรับน า้ได้อีก 7 ล้านลกูบาศก์เมตร 
  5. ล าปาว ปริมาณน า้ 1,356 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 95 ของความจุอ่างฯ สามารถรับน า้ได้อีก 74            
ล้านลกูบาศก์เมตร  
  6. กระเสียว ปริมาณน า้ 230 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 96 สามารถรับน า้ได้อีก 10 ล้านลกูบาศก์เมตร 
  7. หนองปลาไหล ปริมาณน า้ 154 ล้านลกูบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 94 ของความจอุ่างฯ สามารถรับน า้ได้อีก 10 
ล้านลกูบาศก์เมตร 
  8. ประแสร์ ปริมาณน า้ 216 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 87 ของความจุอ่างฯ สามารถรับน า้ได้อีก 32               
ล้านลกูบาศก์เมตร  
 2. สภาพน า้ท่า 
  ปริมาณน า้ในล าน า้ต่างๆ ตามสถานีส ารวจปริมาณน า้ท่า กรมชลประทาน พบว่ามีปริมาณน า้อยู่ในเกณฑ์
น า้มาก 17 สถานี และน า้ทว่ม 4 สถานี ดงันี ้

แม่น า้ จังหวดั สถานีส ารวจปริมาณน า้ท่า 
ระดับตลิ่ง 
(เมตร) 

ระดับน า้ 
(เมตร) 

เปอร์เซ็นต์
ความจุล า
น า้(%) 

เกณฑ์ แนวโน้
ม 

แมก่วง ล าพนู บ้านโป่ง(P.81) อ.สนัก าแพง 5.80 5.42 87.2 มาก เพิ่มขึน้ 
ยม สโุขทยั บ้านวงัไม้ขอน(Y.3A) อ.สวรรคโลก 10.15 8.32 74.2 มาก เพิ่มขึน้ 
ยม สโุขทยั บ้านคลองตาลบ(Y.33) อ.ศรีส าโรง 9.56 10.32 117.3 ทว่ม เพิ่มขึน้ 
ยม สโุขทยั สะพานตลาดธานี(Y.4) อ.เมือง 6.48 6.43 99.2 มาก เพิ่มขึน้ 
ยม พิษณโุลก บ้านบางระก า ( Y.16 )  อ.บางระก า 7.15 8.78 154.3 ทว่ม เพิ่มขึน้ 
ยม พิจิตร บ้านสามง่าม ( Y.17 )  อ.สามง่าม 6.71 5.53 99.0 มาก เพิ่มขึน้ 
นา่น นา่น หน้าส านกังานป่าไม้(N.1) อ.เมือง 7.00 5.93 74.5 มาก ลดลง 
นา่น พิจิตร บ้านบางมลูนาก(N.8A) อ.บางมลูนาก 10.87 9.50 74.8 มาก เพิ่มขึน้ 

นา่น นครสวรรค์ สะพานบ้านเกยไชย ( N.67 )  อ.
ชมุแสง 

27.45 26.38 83.6 มาก เพิ่มขึน้ 

ป่าสกั เพชรบรูณ์ บ้านบอ่วงั  ( S.42 )  อ.วิเชียรบรีุ 10.20 11.14 159.3 ทว่ม ลดลง 
ชี ชยัภมูิ บ้านคา่ย ( E.23 )  อ.เมือง 8.50 8.41 79.6 มาก ทรงตวั 
ชี ขอนแก่น บ้านโจด ( E.9 )  อ.มญัจาคีรี 10.50 10.53 87.4 มาก เพิ่มขึน้ 
ชี มหาสารคาม E’91 อ.โกสมุพิสยั 11.70 10.06 76.4 มาก เพิ่มขึน้ 
ชี ยโสธร แนวสะพาน ( E.20A )  อ.มหาชนะชยั 9.50 10.12 121.0 ทว่ม ลดลง 
ล าน า้พอง ขอนแก่น ท้ายเขื่อนอบุลรีตน์(E.22B) อ.น า้พอง 9.90 8.35 70.1 มาก ลดลง 
น า้เลย เลย บ้านฟากเลย(Kh.58A) อ.เมือง 8.00 6.73 73.9 มาก เพิ่มขึน้ 
โขง หนองคาย วดัล าดวน(Kh.1) อ.เมือง 13.00 10.75 NA มาก เพิ่มขึน้ 
โขง นครพนม บ้านทา่ควาย(Kh.16B) อ.เมือง 13.00 9.70 NA มาก เพิ่มขึน้ 
มลู บรีุรัมย์ บ้านสตกึ ( M.6A )  อ.สตกึ 5.40 5.03 83.4 มาก ลดลง 

มลู อบุลราชธานี สะพานเสรีประชาธิปไตย ( M.7 ) อ.
เมือง 

7.00 6.53 86.35 มาก เพิ่มขึน้ 

ตะกัว่ป่า พงังา บ้านรมณีย์ (X.188 )  อ.กะปง 24.88 22.30 NA มาก ลดลง 
 
 
  การด าเนินการตามแผนเตรียมสถานการณ์ภัยพบัิตด้ิานการเกษตร 
 1. แจ้งเตือนผ่านศูนย์ตดิตามและแก้ไขปัญหาภัยพบัิตด้ิานการเกษตรจังหวัด 
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  ฝนตกหนักและน า้ท่วมฉับพลัน ช่วงวันท่ี  14-18 กันยายน 2553 เน่ืองจากร่องมรสุมท าให้                                  
เกิดฝนตกหนักในพืน้ท่ีจังหวัดท่ีอยู่ในภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคตะวันออก 
แจ้งเตือนให้เกษตรกรเตรียมการรับสถานการณ์ฝนตกหนกัและน า้ท่วมฉับพลนั บริเวณพืน้ท่ีเส่ียงภัยบริเวณท่ีลาดเชิงเขา หรือท่ี
ลุม่ใกล้ทางน า้ไหลของ อาจเกิดน า้ป่าไหลหลากและดนิถลม่ได้ 
 2. สนับสนุนเคร่ืองสูบน า้เคล่ือนท่ี  ได้เตรียมการไว้ จ านวน 1,200 เคร่ือง สนบัสนุนแล้วจ านวน 822 
เคร่ือง (เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ก่อน 240 เคร่ือง) ในพืน้ท่ี 61 จงัหวดั(เพิ่มขึน้ 9 จงัหวดั) ดงันี ้
   ภาคเหนือ 16 จงัหวดั จ านวน 208 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวัดเชียงใหม่(35) นครสวรรค์(5) เพชรบูรณ์(2) 
ล าปาง(34) น่าน(12) พิษณุโลก(8) แพร่(15) ตาก(16) ล าพูน(17) พะเยา(6) แม่ฮ่องสอน(18) เชียงราย(3) อุตรดิตถ์(7) 
สโุขทยั(10) ก าแพงเพชร(10) พิจิตร(10) 
   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 19 จงัหวดั จ านวน 262 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดันครราชสีมา(47) ขอนแก่น(17) 
มหาสารคาม(15) ร้อยเอ็ด(23) กาฬสินธุ์(45) อุบลราชธานี(6) นครพนม(14) มุกดาหาร(11) ชยัภูมิ(9) อ านาจเจริญ(14) 
สริุนทร์(7) ศรีสะเกษ(11) อดุรธานี(5) สกลนคร(9) ยโสธร(12) บรีุรัมย์(9) หนองคาย(8) 
   ภาคกลาง 14 จงัหวดั จ านวน 191 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดัชยันาท(8) พระนครศรีอยธุยา(19) สิงห์บุรี(1) 
นนทบุรี(7) ปทุมธานี(11) นครปฐม(8) ลพบุรี(24) สุพรรณบุรี(43) สระบุรี(9) ราชบุรี(30) อุทัยธานี(15) อ่างทอง(7) 
กาญจนบรีุ(7) กรุงเทพฯ(2) 
   ภาคตะวนัออก 4 จงัหวดั จ านวน 69 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดันครนายก(14) ปราจีนบุรี(29) ฉะเชิงเทรา 
(18) ระยอง(8) 
   ภาคใต้ 8 จงัหวดั จ านวน 92 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดั เพชรบรีุ(39) นครศรีธรรมราช(19) พงังา(1) สงขลา 
(14) ยะลา(6) พทัลงุ(2) ปัตตานี(3) ชมุพร(8) 
  3. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จ านวน 76,340 กิโลกรัม (เพิ่มขึน้จากสัปดาห์ก่อน 49,340 กิโลกรัม)              
แร่ธาตแุละเวชภณัฑ์ 160 ชดุ (เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ก่อน 136 ชดุ) และดแูลสขุภาพสตัว์ 39,437 ตวั(เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ก่อน 
33,546 ตวั) ในพืน้ท่ี 11 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัหนองคาย ชยัภูมิ ร้อยเอ็ด น่าน เชียงราย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบรูณ์ สโุขทยั 
อตุรดติถ์ พระนครศรีอยธุยา 
   ทัง้นี ้กรมปศสุตัว์ได้เตรียมความพร้อมด้านเสบียงสตัว์ไว้ล่วงหน้า โดยการผลิตทัง้หญ้าแห้ง หญ้าสด และ
หญ้าหมกัไว้ท่ี ศนูย์วิจยัและพฒันาอาหารสตัว์ /สถานีพฒันาอาหารสตัว์  จ านวน 29 ศนูย์/สถานีสามารถบริการช่วยเหลือ
ราษฎรได้ทันที จ านวน 8,835 ตนั และในพืน้ท่ีท่ีมีการเกิดภัยแล้ง/อุทกภัยซ า้ซากก็สนับสนุนเคร่ืองจกัรกลเกษตร  ให้
เกษตรกรผลิตเสบียงสตัว์ส ารองไว้ใช้เองในยามขาดแคลน มีเป้าหมายสนบัสนนุเกษตรกร 3,140 ราย ผลิตเสบียงสตัว์ทัง้สิน้ 
6,280 ตนั  นอกจากนีย้งัส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร(กลุ่มนาหญ้า) จ านวน 170 กลุ่ม ผลิตเสบียงสตัว์ไว้จ าหน่ายให้เพียงพอ          
ตอ่ความต้องการของเกษตรกรอีกด้วย  
  ผลกระทบด้านการเกษตร 
 อุทกภัย ชว่งภยัวนัท่ี 1 สิงหาคม – 15 กนัยายน 2553 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 ก.ย. 2553) 
  ประสบภยัด้านการเกษตร 50 จงัหวดั ได้แก่  
  ภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา 
พิจิตร พิษณโุลก เพชรบรูณ์ แพร่ แมฮ่อ่งสอน ล าปาง ล าพนู สโุขทยั อตุรดติถ์ อทุยัธานี 
  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 17 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดักาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชยัภูมิ นครพนม นครราชสีมา 
บรีุรัมย์ มกุดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบวัล าภ ูอ านาจเจริญ อดุรธานี อบุลราชธานี 
  ภาคกลาง 10 จงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพฯ กาญจนบรีุ นครปฐม นนทบรีุ พระนครศรีอยธุยา ราชบรีุ ลพบรีุ 
สระบรีุ สิงห์บรีุ สพุรรณบรีุ  
  ภาคตะวนัออก 5 จงัหวดั ได้แก่ ตราด ฉะเชิงเทรา จนัทบรีุ นครนายก ปราจีนบรีุ  
  ภาคใต้ 1 จงัหวดั ได้แก่ ระนอง 
  คาดว่าจะเสียหาย ด้านพืช เกษตรกร 219,484 ราย พืน้ท่ี 1,933,098 ไร่  ด้านประมง เกษตรกร 19,942 ราย 
พืน้ท่ีเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 18,747 ไร่ และกระชงัเลีย้งสตัว์น า้ 5,532 ตารางเมตร และด้านปศสุตัว์ เกษตรกร 26,083 ราย สตัว์
ได้รับผลกระทบ 1,088,903 ตวั(สว่นใหญ่เป็นสตัว์ปีก) และแปลงหญ้า 68.75 ไร่ 

ภาค 
ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสตัว์ 

เกษตรกร 
คาดว่าจะ
เสียหาย 

เกษตรกร คาดว่าจะเสียหาย เกษตรกร 
สัตว์ได้รับ
ผลกระทบ 

แปลง
หญ้า 

http://www.dld.go.th/nutrition/NAYHA/seller_preserve1.htm
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ราย ไร่ ราย ไร่ ตรม. ราย ตัว ไร่ 
เหนือ 83,216 765,666 8,666 7,697 668 23,533 979,356 30.75 
ต.อ.เฉียงเหนือ 115,070 831,153 11,009 10,541 1,639 1,439 80,676 - 
กลาง 18,268 293,714 124 148 3,225 1,111 31,292 38.00 
ตะวนัออก 2,915 42,548 143 361 - - - - 
ใต้ 15 17 - - - - - - 
รวม 219,484 1,933,098 19,942 18,747 5,532 26,083 1,088,903 68.75 

  การด าเนินการ 
  อยู่ระหว่างส ารวจความเสียหายเพ่ือให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน  
ทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 
  
 
 

แต่งตัง้ 
 
41.  เร่ือง  แต่งตัง้  
  1.  การแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเสนอแต่งตัง้ รอง
ศาสตราจารย์ประภาภทัร  นิยม เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านศิลปวฒันธรรม ในคณะกรรมการกองทนุสนบัสนนุการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบญัญัติกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 แทนนายอาศิส  
พิทักษ์คุมพล  ท่ีลาออก  ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้สรรหาและเห็นชอบแล้ว ทัง้นี ้               
ตัง้แตว่นัท่ี 21 กนัยายน  2553 เป็นต้นไป  
 
  2.  การแต่งตัง้ข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแตง่ตัง้ นายสธีุ  เธียรกลัยา รองอธิบดีกรมท่ีดิน ให้ด ารง
ต าแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมท่ีดิน        
กรมท่ีดนิ กระทรวงมหาดไทย ตัง้แตว่นัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2553 ซึ่งเป็นวนัท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  
 
  3.  แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัใิห้แตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการกองทนุเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์
พลงังาน  จ านวน 7 ราย  ตามท่ีกระทรวงพลงังานเสนอ  เน่ืองจากกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิชดุเดมิได้ด ารงต าแหนง่มาครบ
ก าหนดวาระแล้ว  โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีคณะรัฐมนตรีมีมตเิป็นต้นไป  ดงันี ้  1.นายสวสัดิ ์ตนัตระรัตน์ ผู้ทรงคณุวฒุิด้าน
พลงังานและสิ่งแวดล้อม  2. นายสมชาติ  โสภณรณฤทธ์ิ  ผู้ทรงคณุวฒุิด้านพลงังาน  3. นายกฤษณพงศ์  กีรตกิร 
ผู้ทรงคณุวฒุิด้านพลงังาน   4. หม่อมราชวงศ์พงษ์สวสัดิ์  สวสัดวิตัน์   ผู้ทรงคณุวฒุิด้านพลงังาน  5. นายยอดเย่ียม  
เทพธรานนท์  ผู้ทรงคณุวฒุิด้านพลงังาน  6. นางสาวพวงเพชร  สารคณุ  ผู้ทรงคณุวฒุิด้านพลงังาน  7. นายพรายพล   
คุ้มทรัพย์  ผู้ทรงคณุวฒุิด้านเศรษฐศาสตร์ 
 
  4.  แต่งตัง้ข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตง่ตัง้ นายนนทิวรรธน์  นนทภกัดิ ์ ให้ด ารง
ต าแหนง่ข้าราชการการเมือง ต าแหนง่ประจ าส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
 
  5.  การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั (นายกรณ์  
จาตกิวณิช) เป็นผู้ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ ในระหวา่งวนัท่ี 30 กนัยายน – 3 ตลุาคม 
2553 ตามมาตรา 42 แหง่พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534  
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  6.  แต่งตัง้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบคณุสมบตัขิองบคุคลเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จ านวน 1 ราย คือ    
นายสรวิศ  ขนุจนัทร์ ตามท่ีส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีนายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศ
แตง่ตัง้และมอบหมายให้เป็นผู้ชว่ยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงใดกระทรวงหนึง่เป็นต้นไป  เพ่ือให้ผู้ ได้รับแตง่ตัง้ลาออกจาก
ต าแหนง่อ่ืน ๆ ท่ีเป็นลกัษณะต้องห้ามได้ด าเนินการให้เรียบร้อย   
 
  7.  การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวง
สาธารณสุข) 
   คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงสาธารณสขุเสนอแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัในสงักดักระทรวง
สาธารณสขุ ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสงู จ านวน 5 ราย ดงันี ้ 
  1. นายสถาพร วงษ์เจริญ รองปลดักระทรวง (นกับริหาร) ประเภทบริหารระดบัสงู ส านกังานปลดักระทรวง 
กระทรวงสาธารณสขุ ให้ด ารงต าแหนง่อธิบดี (นกับริหาร) ประเภทบริหาร ระดบัสงู กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
   2. นายอภิชยั  มงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดบัสงู 
ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ ให้ด ารงต าแหนง่อธิบดี (นกับริหาร) ประเภทบริหาร ระดบัสงู กรมสขุภาพจิต  
  3. นายสมชยั  ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร 
ระดบัสงู ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ ให้ด ารงต าแหนง่อธิบดี (นกับริหาร) ประเภทบริหาร ระดบัสงู กรม
สนบัสนนุบริการสขุภาพ  
  4. นายณรงค์  สหเมธาพฒัน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดบัสงู 
ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ ให้ด ารงต าแหนง่รองปลดักระทรวง (นกับริหาร) ประเภทบริหาร ระดบัสงู 
ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ    
   5. นายพรเทพ  ศริิวนารังสรรค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดบัสงู 
ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ ให้ด ารงต าแหนง่รองปลดักระทรวง (นกับริหาร) ประเภทบริหาร ระดบัสงู 
ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ  
   ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2553 ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  
 
  8.  การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตัง้ นางสาวเสาวณี  มุสิแดง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดบัสูง) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ด ารงต าแหน่ง รอง
ปลดักระทรวง (นกับริหาร ระดบัสงู)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2553 ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป 

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


