
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                                 ข่าว ท่ี  01/09
                                                   วนัท่ี 28 กนัยายน 2553          
                                                                                                                                             
  วนันี ้เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชมุคณะรัฐมนตรี ชัน้ 2 ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล                           
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี   
  จากนัน้  นายปณิธาน วฒันายากร  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบตัิหน้าท่ีโฆษกประจ า
ส านกันายกรัฐมนตรี  นายศภุชยั  ใจสมทุร รองโฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี  นายวชัระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี  และนายมารุต   มัสยวาณิช  รองโฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการประชุม                 
คณะรัฐมนตรี  สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
  กฎหมาย 
 1. เร่ือง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยเงินชว่ยเหลือการศกึษาของบตุรข้าราชการ ซึง่มี 
   ต าแหนง่หน้าท่ีประจ าอยูใ่นตา่งประเทศ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
 2.   เร่ือง   ร่างพระราชบญัญตัศิลุกากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
 3. เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบ าเหน็จบ านาญ              
   ข้าราชการ พ.ศ. ....  
  4.   เร่ือง   ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การบริจาคภาษีเงินได้ตามมาตรา 58 และ 
   การจดัสรรเงินสนบัสนนุสมทบแก่พรรคการเมืองตามมาตรา 76 แหง่พระราชบญัญตัิ 
   ประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
 

 เศรษฐกิจ 
  5.  เร่ือง  การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 
  6.  เร่ือง  การประกาศก าหนดสินค้าและตวัแปรตามพระราชบญัญัตสิญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  
    พ.ศ. 2546 เพิ่มเตมิ  (สินค้าและตวัแปร จ านวน 14 ประเภท)  
  7. เร่ือง  งบประมาณเพื่อสนบัสนนุโรงเรียนอนบุาลทีปังกรรัศมีโชตเิป็นกรณีพิเศษ 
  8.  เร่ือง   แผนการบริหารหนีส้าธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2554  
  9.  เร่ือง  โครงการจดัระบบการปลกูข้าว 
  10. เร่ือง  การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2 5 5 5  (เพิ่มเตมิ) 
 11.   เร่ือง  แนวทางการด าเนินการในการเสนอเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการก่อหนีผ้กูพนัข้ามปีงบประมาณ การ
    เปล่ียนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนีผ้กูพนัเกินกว่าวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตัิ
    ของหนว่ยงานตา่ง  ๆ   
 12. เร่ือง   การยกเว้นการปฏิบตัิตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการจดัซือ้อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
   จากองค์การสง่เสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.)   
 13.   เร่ือง  การจดัระบบการจดัซือ้อาหาร เคร่ืองบริโภค และวสัดเุพ่ือการหงุหาอาหาร กระทรวง 
   ยตุธิรรม 
  14. เร่ือง   มาตรการสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ย่านราชประสงค์และ
    พืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมือง (ปรับปรุง 
    เพิ่มเตมิ) 
  15. เร่ือง  โครงการเพ่ือการพฒันาปี 2554 ของการประปาสว่นภมูิภาค 
  16. เร่ือง  รายงานผลการกู้ เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนีเ้งินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวง
    การคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
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 17.  เร่ือง  ผลการประชมุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
    การไทยเข้มแข็ง 2555 ครัง้ท่ี 8/2553 
  18.   เร่ือง   ข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสภาผู้แทนราษฎร  และข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิ
    การวิสามญัพิจารณาศกึษาร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2554 ของวฒุิสภา 
 
 สังคม 
  19. เร่ือง  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มสมรรถนะอากาศยานของกระทรวง  
    ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
  20. เร่ือง การพฒันาระบบตดิตามและประเมินผลการจดัซือ้โดยรัฐ 
  21.  เร่ือง  ขอสิทธิก าลงัพลให้แก่เจ้าหน้าท่ีศนูย์บญัชาการทางทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย และ
    หนว่ยในสายงาน 
   
  ต่างประเทศ 
  22. เร่ือง   ความก้าวหน้ากรอบร่วมมือทวิภาคี ด้านการจดัการทรัพยากรน า้และสิ่งแวดล้อมระหวา่ง 

 ราชอาณาจกัรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
  23.  เร่ือง  การขอความเห็นชอบตอ่ร่างปฏิญญาร่วมการประชมุรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกบัรัฐมนตรี 

 กลาโหมประเทศคูเ่จรจา 
  24.  เร่ือง ผลการประชมุเวทีหารือเพ่ือการพฒันาอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง ครัง้ท่ี 6 
  25.  เร่ือง  กรอบการเจรจาเพ่ือให้ความเห็นชอบในหลกัการตอ่ร่างพิธีสารเสริมว่าด้วยการรับผิดและ
    การชดใช้ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาวา่ด้วยความปลอดภยัทางชีวภาพ 
  26.  เร่ือง   การลงนามใน Memorandum of Understanding on the Implementation of the  
    ASEAN Single Window Pilot Project  
  27. เร่ือง  การลงนามเอกสารโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการสืบสวน การข่าวกรองและ
    การอตุสาหกรรม เพ่ือตอบสนองตอ่การลกัลอบค้ายาเสพติดและเคมีภณัฑ์ สารตัง้ต้น  
  28.   เร่ือง   ร่างแผนปฏิบตักิารร่วมระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบัราชอาณาจกัรสเปน 
  29.   เร่ือง  การรับรองร่างเอกสารผลการประชมุผู้น าเอเชีย-ยโุรป ครัง้ท่ี 8  
  30.   เร่ือง   การจดัท าข้อตกลงการหารือของเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูด้านเศรษฐกิจระหวา่งไทยกบัฝร่ังเศส  
    (ปี 2553-2557) 
 31. เร่ือง   กรอบการเจรจาในการรับรองพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและ
   การแบง่ปันผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพนัธุกรรมอย่างเท่าเทียม
   และยตุธิรรม 
 
  เร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
 32. เร่ือง   การค้าระหวา่งประเทศของไทยในระยะ 8  เดือนของปี 2553  (มกราคม-สิงหาคม) 
   33. เร่ือง สรุปสถานการณ์ภยัพิบตัิด้านการเกษตรปี 2553 ครัง้ท่ี 32  
   34.  เร่ือง    สรุปสถานการณ์อทุกภยัเน่ืองจากร่องมรสมุก าลงัคอ่นข้างแรงพาดผา่นประเทศไทย  
      (ระหวา่งวนัท่ี 10 – 27 กนัยายน 2553) 
  35. เร่ือง   รายงานผล การเสวนา เร่ือง “ส่งออกอย่างไรในสภาวะท่ีเงินบาทแข็งค่า” และสรุป              

   มาตรการชว่ยเหลือผู้สง่ออก 
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 แต่งตัง้ 
 36.  เร่ือง   แตง่ตัง้ 
 1.   ขออนุมตัิแตง่ตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวุฒิ (กระทรวง
  ยตุธิรรม)  
 2.   แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาอนามยัการเจริญพนัธุ์แหง่ชาต ิเพิ่มเตมิ  
 3.   การแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการบริหารสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน า้
  และการเกษตร 
 4.   การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวุฒิ 
  (กระทรวงยตุธิรรม) 
 5.   การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวุฒิ 
  (กระทรวงสาธารณสขุ)  
 6.   การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวฒุิ (กระทรวง 
  การคลงั)  
 7.   ขออนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรม  
 8.   แตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิ 
 9.   การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง (กระทรวง
  พาณิชย์)  
 10. แตง่ตัง้ข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
 11. ขออนมุตัแิตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั (กระทรวงคมนาคม)  
 12. การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดบัสงู (กระทรวง
  สาธารณสขุ)  
 13. การแตง่ตัง้ข้าราชการประเภทบริหาร ระดบัสงู (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 14. การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั ประเภทบริหารระดบัสงู (กระทรวง  
  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม)  
 15. การแตง่ตัง้ผู้อ านวยการองค์การคลงัสินค้า (กระทรวงพาณิชย์)  
 16. แตง่ตัง้กรรมการผู้จดัการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 17. แตง่ตัง้กรรมการผู้ชว่ยรัฐมนตรี (ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
 18. แตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการบริหารส านกังาน 
  สง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชาต ิ 
 19. แตง่ตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู (กระทรวงเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการส่ือสาร)  
 20. การโอนข้าราชการพลเรือนสามญัมาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่เลขาธิการสภาท่ีปรึกษา 
  เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(ต าแหนง่ประเภทบริหาร ระดบัสงู)  
 21. การแตง่ตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหนง่ประเภทบริหาร ระดบัสงู กระทรวงมหาดไทย 
   

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

 
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 ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรข้าราชการ ซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่
ประจ าอยู่ในต่างประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร              
ข้าราชการ ซึ่งมีต าแหน่งหน้าท่ีประจ าอยู่ในต่างประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง             
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา   ส าหรับความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศเก่ียวกับร่างระเบียบดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่องบประมาณจึงให้เชิญผู้แทนส านกังบประมาณ 
ผู้แทนกระทรวงการคลงั และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมชีแ้จงในคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายฯ ด้วย 
แล้วด าเนินการตอ่ไปได้   
  ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงการคลงัเสนอว่า เน่ืองจากได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศกึษา
ของบุตร (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2550 ซึ่งก าหนดให้ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าท่ีประจ าอยู่ในต่างประเทศมีสิทธิได้รับเงิน                  
สวสัดิการเก่ียวกบัการศกึษาของบตุรในกรณีจ าเป็นต้องส่งบตุรไปศกึษาในสถานศกึษานอกประเทศท่ีข้าราชการมีต าแหน่ง
หน้าท่ีประจ าอยู่ จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ                       
ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าท่ีประจ าอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2535 เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบญัญัติของพระราชกฤษฎีกา            
ดงักลา่ว  
  สาระส าคัญของร่างระเบียบ 
  1. ก าหนดให้ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าท่ีประจ าอยู่ในประเทศท่ีไม่มีสถานศึกษาท่ีได้รับการรับรอง               
มาตรฐานการศกึษาจากสถาบนัรับรองมาตรฐานสากลหรือเป็นประเทศหรือเมืองท่ีมีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ ตามรายช่ือท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนดให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาของบตุร ส าหรับบตุรท่ีศกึษาอยู่ในสถานศกึษานอกประเทศ
ท่ีข้าราชการผู้นัน้ประจ าการได้ ยกเว้นสถานศึกษาท่ีตัง้อยู่ในสหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศ              
ออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศไทย ทัง้นี ้การก าหนดรายช่ือประเทศหรือเมืองดงักล่ าว ให้เป็นอ านาจของ
กระทรวงการคลงั (ร่างข้อ 3) 
  2. ก าหนดให้ส่วนราชการพิจารณาหากเห็นว่ามีเหตผุลความจ าเป็นและสมควรให้ข้าราชการท่ีประจ าการ
ในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร ส าหรับบุตรท่ีศึกษา ณ สถานศึกษาในประเทศท่ีข้าราชการประจ าการได้ตามระเบียบนี ้โดยได้เสนอ
กระทรวงการคลงัพิจารณาอนมุตัเิป็นการเฉพาะราย (ร่างข้อ 3) 
  3. ก าหนดให้อตัราการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศกึษาบตุรกรณีตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้เบิกจ่ายได้ในอตัรา
ร้อยละห้าสิบของจ านวนท่ีจ่ายจริงตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ เฉพาะกรณีตามข้อ 2 ต้องไม่เกินอัตราร้อยละห้าสิบของ
จ านวนเงินท่ีสถานศกึษาในประเทศท่ีข้าราชการประจ าการเรียกเก็บ (ร่างข้อ 5)  
 
2.  เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัตศุิลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบญัญัติศลุกากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  (แก้ไขเพิ่มเติมอตัราโทษ จ านวน
เงินในการงดการเรียกเก็บ และจ านวนเงินเพิ่มท่ีเรียกเก็บ) ท่ีกระทรวงการคลังแก้ไขจากร่างท่ีส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  โดยแก้ไขอตัราโทษปรับตามมาตรา 27 และมาตรา 27 ทวิ ตามท่ีได้เคยเสนอแก้ไขอตัราโทษ
ปรับจาก “ปรับไมเ่กินส่ีเท่าราคาของซึ่งได้รวมคา่อากรไว้ด้วยแล้ว” เป็น “ปรับไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแตไ่ม่เกินส่ีเท่าราคาของซึ่ง
ได้รวมค่าอากรไว้ด้วยแล้ว” โดยได้ก าหนดอตัราขัน้ต ่าไว้ และคงอตัราโทษจ าคกุตามมาตรา 27 ไว้ตามเดิม เป็น “จ าคกุไม่
เกินสิบปี”  แล้วให้สง่คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตอ่ไป  
 
3. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงนิของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบ าเหน็ จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ. .... ท่ีคณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้มีมติอนุมตัิหลักการและส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว  ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ และให้ด าเนินการตอ่ไปได้  
 



 5 

  สาระส าคัญของร่างกฎหมาย  
  1. ยกเลิก  
   1.1 กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการเงินของกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ. 2546  
   1.2 กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการเงินของกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2547 
    1.3 กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการเงินของกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550 
   1.4 กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการเงินของกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
  2. ก าหนดคณุสมบตัขิองสถาบนัการเงินหรือนิตบิคุคลท่ี กบข. จะมอบหมายให้จดัการเงินของกองทนุทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ  โดยต้องเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการลงทุน  มีผู้บริหารและทีมงานท่ีมีประสบการณ์  และ
ก าหนดข้อห้ามมิให้สถาบนัการเงินหรือนิติบคุคลผู้ ได้รับมอบหมายให้จดัการเงินของกองทนุน าเงินของกองทุนไปลงทนุใน
ตราสารทุนและตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนของตนเอง  โดยให้คณะกรรมการ กบข. เป็นผู้ก าหนดคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้าม
เพิ่มเตมิ  รวมถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการคดัเลือกบริษัทจดัการกองทนุ และคา่ใช้จา่ย ในการด าเนินการจดัการกองทนุ  
  3. ก าหนดประเภทของหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนน าเงินของกองทุนไปลงทุนได้  โดยแยกเป็นกลุ่มมั่นคงสูงซึ่ง   
พระราชบญัญตัิกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ก าหนดให้ลงทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของเงินกองทนุและกลุม่หลกัทรัพย์อ่ืน  และก าหนดประเภทของธุรกรรมท่ีให้ท าได้  
   4. เพิ่มเติมประเภทของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ในส่วนของตราสารหนี ้หน่วยลงทุน                       
ตราสารสิทธิ และการท าธุรกรรม  
  5. ให้อ านาจคณะกรรมการ กบข. ก าหนดให้มีการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งจากท่ีก าหนดได้ส าหรับการลงทนุ
ตา่งประเทศ  โดยวงเงินลงทนุตา่งประเทศต้องไมเ่กินร้อยละ 25 ของเงินกองทนุ  
  6. ให้อ านาจคณะกรรมการ กบข. ในการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการให้กองทนุรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สิน
อ่ืนท่ีมิใชห่ลกัทรัพย์ท่ีกฎกระทรวงก าหนดให้ลงทนุได้  กรณีท่ีผู้ออกตราสารหรือลกูหนีผ้ิดนดัช าระหนี ้  
 
4.  เร่ือง  ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การบริจาคภาษีเงินได้ตามมาตรา 58 และการจัดสรรเงิน
สนับสนุนสมทบแก่พรรคการเมืองตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การบริจาคภาษีเงินได้ตามมาตรา 58 และ
การจัดสรรเงินสนับสนุนสมทบแก่พรรคการเมืองตามมาตรา 76 แห่งพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550  ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ    
  ข้อเทจ็จริง 
  ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีการายงานวา่ 
  1. ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ได้ขอให้ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหา
ข้อกฎหมายเก่ียวกับกรณีท่ีส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้จะด าเนินการจดัท าประกาศท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการ             
ปฏิบตัติามมาตรา 58 มาตรา 76 และมาตรา 77 แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. 2550 
ซึ่งเป็นบทบญัญัติท่ีเก่ียวกบัการบริจาคภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาและการจดัสรรเงินสนบัสนนุสมทบแก่พรรคการเมือง และ
การให้พรรคการเมืองท่ีได้รับเงินสนบัสนนุต้องจดัท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จา่ยเงิน 
  2.  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 1) พิจารณาแล้วเห็นวา่  
   2.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  ได้ก าหนดให้
กรมสรรพากรโอนเงินบริจาคภาษีตามมาตรา 58 ให้แก่กองทนุเพ่ือการพฒันาพรรคการเมืองเพ่ือโอนเงินบริจาคนัน้ตอ่ไปให้
พรรคการเมืองท่ีได้รับบริจาค  เงินบริจาคตามมาตรา 58 ดงักล่าวจึงไม่อยู่ภายใต้บังคบัมาตรา 77 ซึ่งก าหนดให้พรรค
การเมือง     ท่ีได้รับการสนับสนุนรายปีตามมาตรา 75 และเงินสนับสนุนสมทบตามมาตรา 76 ต้องจัดท าแผนการ
ด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินตามมาตรา 87 ดงันัน้  พรรคการเมืองท่ีได้รับเงินบริจาคภาษีตามมาตรา 58 จึงไม่ต้อง
จดัท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จา่ยเงินตามมาตรา 87 การท่ีส านกังานคณะกรมการการเลือกตัง้ก าหนดเง่ือนไขใน
การท่ีพรรคการเมืองจะมาขอรับเงินบริจาคภาษีวา่พรรคเมืองต้องจดัท าแผนการใช้จ่ายเงินตามมาตรา 87 ก่อน  กองทนุเพ่ือ
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การพฒันาพรรคการเมืองจึงจะโอนเงินบริจาคให้แก่พรรคการเมืองนัน้  จึงไม่น่าจะชอบด้วยบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยพรรคการเมืองฯ  
   2.2  ในกรณีท่ีพรรคการเมืองใดสิน้สภาพ  เลิก หรือยบุพรรคการเมืองก่อนท่ีกองทนุเพ่ือการพฒันา
พรรคการเมืองจะโอนเงินบริจาคภาษีให้แก่พรรคการเมืองนัน้  กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองจึงต้องโอนเงินนัน้
กลับคืนเป็นรายได้แผ่นดิน ส าหรับกรณีท่ีพรรคการเมืองไม่แสดงเจตนาขอรับเงินบริจาคภาษี ย่อมเกิดขึน้มิได้เน่ืองจาก
มาตรา 58 ได้ก าหนดให้กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองโอนเงินบริจาคภาษีต่อให้พรรคการเมืองท่ีได้รับบริจาค  
กองทนุเพ่ือการพฒันาพรรคการเมืองจงึมีหน้าท่ีต้องโอนเงินบริจาคนัน้ให้แก่พรรคการเมืองซึ่งเป็นผู้ มีกรรมสิทธ์ิในเงินบริจาค
นัน้ ในกรณีท่ีพรรคการเมืองโอนหรือสง่คืนเงินบริจาคให้แก่กองทนุเพ่ือการพฒันาการพรรคการเมือง ก็ต้องถือว่า เงินบริจาค
นัน้เป็นเงินท่ีมีผู้มอบให้เพ่ือสมทบกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองซึ่งต้องตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรค
การเมืองตามมาตรา 73 (8) แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยพรรคการเมืองฯ  
 

 
เศรษฐกิจ 

5. เร่ือง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 2555 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนมุตัติามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ ทัง้ 5 ข้อ ดงันี ้
  1. รับทราบวงเงินเหลือจา่ยภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟูและเสริมสร้าง
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินฯ) และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ท่ียงัไมไ่ด้รวบรวมหรือรายงานวงเงินเหลือจา่ยไมค่รบถ้วนเร่งด าเนินการแจ้งวงเงินเหลือจ่ายมาท่ีกรมบญัชีกลางโดยดว่น  
  2. อนุมตัิให้ด าเนินโครงการใหม่ภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 จ านวน 17 โครงการ วงเงินรวม 
5,621.24 ล้านบาท และอนุมัติการจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้ เงินฯ ให้แก่           
โครงการท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตัใิห้ด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 และอยู่ภายใต้วตัถปุระสงค์สาขา
เศรษฐกิจ และกรอบวงเงินตามกรอบการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอตอ่รัฐสภาตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินฯ 
วงเงิน 5,743.24 ล้านบาท 
      ทัง้นี ้ในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้องด าเนินการตามขัน้ตอนของระเบียบและกฎหมายใด ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการด าเนินการตามขัน้ตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัดตอ่ไปด้วย 
  3. อนุมัติการขยายระยะเวลาลงนามในสัญญา การจัดสรรเงินและการด าเนินโครงการ หากหน่วยงาน            
เจ้าของโครงการไมส่ามารถด าเนินโครงการได้ทนั เห็นควรให้ยกเลิกวงเงินท่ีจดัสรรให้โครงการและน ามารวมเป็นวงเงินหลือ
จา่ยตอ่ไป  
  4. อนมุตักิารจดัสรรเงินส ารองจา่ยส าหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555  
   4.1 โครงการ Creative Green Park ขององค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียว
อยา่งยัง่ยืน (องค์การมหาชน)  (อพท.) ส านกันายกรัฐมนตรี (นร.) วงเงิน 76.8085 ล้านบาท 
   4.2 โครงการของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม (คค.) วงเงิน 710.35 ล้านบาท 
   4.3  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพฒันาคณุภาพชีวิตของข้าราชการในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ของส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน วงเงิน 85.76 ล้านบาท ทัง้นี ้โครงการท่ีไม่ สามารถด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2553 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัิในการจดัสรรเงินส ารองจ่ายส าหรับโครงการภายใต้
แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2553 เห็นสมควรผ่อนผันให้แล้วเสร็ จในปี              
งบประมาณ 2554 
  5. อนุมตัิการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยให้
หนว่ยงานจะต้องสง่ข้อมลูให้ส านกังบประมาณ พิจารณาเพ่ือขอจดัสรรเงินซึ่งรวมถึงแผนปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนัท าการ หลงัจากคณะรัฐมนตรีอนุมตัิการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการ และ ส านัก          
งบประมาณจะด าเนินการอนมุตัิภายใน 15 วนัท าการ โดยหลงัจากได้รับอนุมตัิแล้ว หน่วยงานจะต้องลงนามในสญัญาให้
แล้วเสร็จภายใน 15 วนัท าการ  
 
6. เร่ือง การประกาศก าหนดสินค้าและตัวแปรตามพระราชบัญญัติสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพิ่มเติม 
(สินค้าและตัวแปร จ านวน 14 ประเภท)  
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  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการก าหนดสินค้าและตวัแปรตามพระราชบญัญัติสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 
2546 เพิ่มเตมิ รวม 14 ประเภท ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ ได้แก่  

1. กลุม่โลหะมีคา่ ได้แก่ เงิน แพลทินมั 
2. กลุม่โลหะอ่ืน ได้แก่ ทองแดง สงักะสี เหล็ก อะลมูิเนียม  และดีบกุ 
3. กลุม่สินทรัพย์อ่ืน ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาต ิไฟฟ้า และพลาสตกิ 
4. กลุม่ตวัแปร ได้แก่ คา่ระวาง คาร์บอนเครดติ และดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ เพ่ือคณะกรรมการก ากบั 

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) จะได้ประกาศก าหนดตอ่ไป  
ทัง้นี ้ให้กระทรวงการคลงัรับข้อเสนอแนะของกระทรวงพลงังานท่ีเห็นว่า ในอนาคตหากจะมีการออกสญัญา ซือ้ขายสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าสินค้าดงักล่าว ทางส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ควรประสานหารือกับ
กระทรวงพลังงานด้วย เพราะอาจมีผลกระทบต่อราคาก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าของผู้ ท่ีซือ้สินค้าไปใช้ประโยชน์ (เช่น            
โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม) หากไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีเป็นธรรม ไปพิจารณาประสานด าเนินการในส่วนท่ี         
เก่ียวข้องตอ่ไปด้วย   
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการคลงั (กค.) รายงานวา่ 
  1. ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) ได้เสนอรายช่ือสินค้า
และตวัแปรตามพระราชบญัญัติสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพิ่มเติมจ านวน 14 ประเภท ให้ กค.พิจารณาน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
  2. พระราชบัญญัติสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 มีการก าหนดประเภทของสินค้าและตัวแปรไว้
จ านวนน้อย (สินค้า 3 ประเภท ได้แก่ หลกัทรัพย์ ทองค า น า้มนัดิบ และตวัแปร 4 ประเภท ได้แก่ อตัราแลกเปล่ียน อตัรา
ดอกเบีย้ ดชันีทางการเงิน ดชันีกลุ่มหลักทรัพย์) ส่งผลให้เกิดการใช้ช่องว่างของกฎหมายให้มีการซือ้ขายสัญญาซือ้ขาย         
ล่วงหน้า ท่ีอ้างอิงกับสินค้าและตวัแปรท่ีกฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งท าให้การกระท าดงักล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายว่า
ด้วยสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและท าให้ไม่มีหน่วยงานในการก ากับดูแล อย่างไรก็ดีบทบญัญัติของกฎหมายได้ก าหนดให้     
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีสามารถประกาศเพิ่มเตมิประเภทสินค้าและตวัแปรได้  
  3. ส านกังาน ก.ล.ต.ได้ประสานงานกบับริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพ่ือพิจารณา
คดัเลือกสินค้าและตวัแปรท่ีเห็นว่ามีความต้องการในภาคธุรกิจและศกัยภาพในการน าการเปิดการซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย             
ลว่งหน้าได้ในอนาคต โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชมุครัง้ท่ี 6/2553 เม่ือวนัท่ี 3 มิถนุายน 2553 ได้มีมติเห็นชอบให้
ส านักงาน ก.ล.ต. น าเสนอสินค้าและตวัแปร จ านวน 14 ประเภทดงักล่าวต่อ กค. เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่ อคณะ               
รัฐมนตรีในการก าหนดให้เป็นสินค้าและตวัแปรตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญัติสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 รวม 
14 ประเภท  
  4. การประกาศเพิ่มเติมประเภทสินค้าและตวัแปรทัง้ 14 ประเภทนัน้จะส่งผลให้การซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับสินค้าและตวัแปรเหล่านีมี้หน่วยงานก ากับดูแลตามกฎหมาย คือ ส านักงาน ก.ล.ต.และศูนย์ซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีได้รับใบอนญุาตจะสามารถเปิดให้มีการซือ้ขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกบัสินค้าและตวัแปรดงักล่าวไว้
เพ่ือป้องกันการมีการซือ้ขายท่ีเป็นการทั่วไป และไม่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมาย โดยตามมาตรา 67 แห่ง
พระราชบญัญตัซืิอ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 ก่อนท่ีจะเปิดให้มีการซือ้ขายศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าจะต้องย่ืนแบบ
และ           ข้อความของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (contract specification) เพ่ือขอความเห็นชอบในสาระส าคญัจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่ส านกังาน ก.ล.ต.มีแนวทางการพิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ เช่น ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ปริมาณการท า
ธุรกรรมในตลาดปัจจบุนั ความต้องการของผู้ ร่วมตลาด ความโปร่งใส และความน่าเช่ือถือของข้อมลูซือ้ขาย มาตรการป้อง
ปรามการกระท าอนัไม่เป็นธรรมตา่ง ๆ และผลส ารวจความเห็นจากผู้ ร่วมตลาด เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์
ของผู้ลงทนุใน           อีกทางหนึง่ 
  5. สินค้าและตวัแปรท่ีเสนอดงักล่าวมีปริมาณการท าธุรกรรมในประเทศรองรับและภาคเอกชนยังมีการ             
ซือ้ขายนอกตลาด (OTC) และซือ้ขายล่วงหน้าในตลาดตา่งประเทศอยู่แล้ว จึงมีศกัยภาพท่ีจะน ามาเปิดให้ซือ้ขายในไทยได้     
ซึ่งจะเป็นการผลกัดนัให้ตลาดทุนไทยมีสินค้าทางการเงินท่ีหลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่นกัลงทนุมากยิ่งขึน้ ส าหรับ
ตลาดตา่งประเทศท่ีมีการซือ้ขายล่วงหน้าสินค้าและตวัแปรอ้างอิงเหล่านี ้เช่น สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา อินเดีย และ
ญ่ีปุ่ น เป็นต้น โดยแนวทางการก าหนดสินค้าและตวัแปรใหม่ของตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดโดยความเห็นชอบขององค์กรก ากบัดแูลไมไ่ด้ถกูจ ากดัขอบเขตไว้โดยกฎหมาย 
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  6.  การประกาศก าหนดสินค้าและตวัแปรเพิ่มเติมนีเ้ป็นเพียงขัน้ตอนการสร้างความชัดเจนให้กับผู้ ร่วม
ตลาดและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการพิจารณาโอกาสทางธุรกิจ ยงัไม่สามารถน าสินค้าหรือตวัแปรเหล่านีม้าซือ้ขายล่วงหน้าได้ทนัที
แตจ่ะต้องมีการส ารวจความต้องการใช้งานและความคิดเห็นจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องก่อน ซึ่งในทางปฏิบตัิจะไม่สามารถเจรจากับ   
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในภาคเอกชนได้ หากภาครัฐไม่มีความชดัเจนในเชิงนโยบายท่ีจะเปิดให้มีการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ี
อ้างอิงสินค้าและตวัแปรดงักลา่ว ดงันัน้ กค.จงึเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการก าหนดสินค้าและตวัแปร 
ตามพระราชบญัญัติสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพิ่มเติม จ านวน 14 ประเภทท่ีกล่าวข้างต้น เพ่ือคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะได้ประกาศก าหนดตอ่ไป  
 
7. เร่ือง งบประมาณเพื่อสนับสนุนโรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชตเิป็นกรณีพเิศษ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในวงเงิน 70,800,000 บาท เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร               
หอประชุม เพิ่มเติม รวม 3 หลัง และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเ รียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติเ ป็นกรณีพิเศษ ตามท่ี
กระทรวงศกึษาธิการเสนอ โดยให้ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และมติ
คณะรัฐมนตรี               ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไป  ซึ่ง
เป็นไปตามความเห็นของส านกังบประมาณ  
 
8. เร่ือง  แผนการบริหารหนีส้าธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2554  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและก ากับการ
บริหารหนีส้าธารณะ เสนอ ทัง้ 4 ข้อ ดงันี ้
  1. อนมุตัิแผนการบริหารหนีส้าธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2554 ประกอบด้วย 3 แผนงานย่อย ได้แก่ 1.
แผนการก่อหนีใ้หม ่2. แผนการปรับโครงสร้างหนี ้3. แผนการบริหารความเส่ียง  
  2. อนุมตัิการกู้ เงินและการค า้ประกันเงินกู้ ในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจภายใต้
กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนีส้าธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2554  
  3. อนมุตัใิห้กระทรวงการคลงัเป็นผู้พิจารณาการกู้ เงิน วิธีการกู้ เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดตา่ง ๆ ของการ
กู้ เงินและการค า้ประกันในแต่ละครัง้ได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนีส้าธารณะ ประจ าปี            
งบประมาณ 2554 แต่หากรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการกู้ เงินได้เอง ก็ให้สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสมและ
จ าเป็นของรัฐวิสาหกิจนัน้ๆ  
  4. อนมุตัิให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัหรือผู้ ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัมอบหมายเป็นผู้ลง
นามผกูพนัการกู้ เงินและหรือการค า้ประกนัเงินกู้และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้กระทรวงการคลงัจะรายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนการบริหารหนีส้าธารณะดงักล่าวตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติการบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ี                                  
แก้ไขเพิ่มเตมิและระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2549  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ประธานกรรมการนโยบายและก ากบัการบริหารหนีส้าธารณะรายงานวา่  
 1.   คณะกรรมการนโยบายและก ากบัการบริหารหนีส้าธารณะได้ประชมุ เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2553 ได้
พิจารณาเห็นชอบแผนการบริหารหนีส้าธารณะประจ าปีงบประมาณ 2554 ดงันี ้  
 1.1 แผนการบริหารหนีส้าธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2554 มีวงเงินด าเนินการรวมทัง้สิน้ 
1,296,427.90 ล้านบาท ประกอบด้วยแผนงานย่อย 3 แผนงาน ได้แก่ 

 

รายการแผน วงเงิน รวม    ในประเทศ  ตา่งประเทศ 
1.    แผนการก่อหนีใ้หม ่ 550,277.70 57,250.10 607,527.80 

1. รัฐบาล 489,948.00 52,800.00 542,748.00 
2. รัฐวิสาหกิจ 60,329.70 4,450.10 64,779.80 

2 .   แผนการปรับโครงสร้างหนี ้ 608,900.10 - 608,900.10 
1. รัฐบาล 501,796.56 - 501,796.56 

2. รัฐวิสาหกิจ 107,103.54 - 107,103.54 
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3 .  แผนการบริหารความเส่ียง 80,000.00 80,000.00 
รวม (1 + 2 - 3)   1,296,427.90 

  
โดยในการจัดท าแผนการบริหารหนีส้าธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2554 มีกรอบการพจิารณา ดังนี ้

   1) นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 2) หลกัเกณฑ์การพิจารณาความต้องการกู้ เงินและบริหารหนีเ้พ่ือบรรจใุนแผนฯ 
  3) สภาพคลอ่งในระบบการเงิน 

  1.2  แผนการบริหารหนีส้าธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2554 มีข้อมลูและผลท่ีคาดว่าจะได้ รับจาก
การด าเนินการสรุปได้ดงันี ้ 

1.2.1  แผนการก่อหนีใ้หม่ 
(1)  การก่อหนีใ้หม่ของรัฐบาล (วงเงินรวม 542,748 ล้านบาท)  จ าแนกเป็น                          

1)  หนีใ้นประเทศ : วงเงิน 480,000 ล้านบาท   2)  หนีต้า่งประเทศ : วงเงิน 52,800 ล้านบาท 3)  รัฐบาลกู้มาให้กู้ตอ่       
(ในประเทศ) :  วงเงิน 9,948 ล้านบาท 
        (2) การก่อหนีใ้หม่ของรัฐวิสาหกิจ (วงเงินรวม 64,779.80 ล้านบาท) จ าแนกเป็น                  
1) หนีใ้นประเทศ :  วงเงิน 60,329.70 ล้านบาท   และ 2)  หนีต่้างประเทศ :  วงเงิน 4,450.10 ล้านบาท 
  1.2.2  แผนการปรับโครงสร้างหนี ้

  (1)  การปรับโครงสร้างหนีข้องรัฐบาล : หนีใ้นประเทศ (วงเงิน 501,796.56 ล้านบาท) 
     (2)  การปรับโครงสร้างหนีข้องรัฐวิสาหกิจ :  หนีใ้นประเทศ (วงเงิน 107,103.54              

ล้านบาท) 
    1.2.3  แผนการบริหารความเส่ียง   โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดต้นทนุและความเส่ียงให้อยู่ในระดบั
เหมาะสม  ตามหลกัการในการบริหารความเส่ียงหนีส้กลุเงินตา่งประเทศและหนีใ้นประเทศ  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นควรให้ก าหนดกรอบวงเงินส าหรับการด าเนินการบริหารความเส่ียงในปีงบประมาณ 2554 ไว้ท่ี 80,000 ล้านบาท  
โดยให้กระทรวงการคลงัและรัฐวิสาหกิจสามารถเลือกบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด 
ณ เวลานัน้  ทัง้นีใ้ห้ กระทรวงการคลงัและรัฐวิสาหกิจอาจปรับวิธีการบริหารความเส่ียงในแตล่ะสญัญาเงินกู้ ให้แตกตา่งจาก
วิธี ท่ีระบไุว้ในแผนฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาด  แตไ่มเ่กินกรอบวงเงินตามท่ีคณะกรรมการฯ ได้ก าหนดไว้  
   1.2.4 แผนการบริหารจัดการหนีข้องรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ  
ในคราวประชุมครัง้ที่  2/2549 เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการฯ มีมติให้แยกกิจกรรมออกโดยไม่ต้อง
ขออนุมัติภายใต้กรอบแผนการบริหารหนีส้าธารณะแต่ยังคงต้องด าเนินการตามขัน้ตอนการกู้ เงินอ่ืนและรายงาน
ให้คณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ   
 2. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการตามแผนการบริหารหนีส้าธารณประจ าปีงบประมาณ 
2554   
  2.1  ภาพรวมของหนีส้าธารณะ ณ สิน้เดือนมิถนุายน 2553 มียอดหนีส้าธารณะคงค้าง 4,202,410.70 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 43.19 ของ GDP  
  2.2  แผนการบริหารหนีส้าธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2554 มีวงเงินด าเนินการ  1,296,427.90  
ล้านบาท ได้แก่  (1)   แผนการกู้ เงินใหม่ 607,527.80 ล้านบาท   (2)  แผนการปรับโครงสร้างหนี ้608,900.10 ล้านบาท โดย
เป็นการปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศทัง้สิน้  และ  (3)  แผนการบริหารความเส่ียง 80,000 ล้านบาท  

 2.3  เม่ือรวมวงเงินการกู้ เงินและบริหารหนีข้องรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบ               
วงเงินกู้ และบริหารหนีข้องแผนฯ อีกจ านวน 117,355.26 ล้านบาท จะท าให้วงเงินด าเนินการบริหารและจัดการ             
หนีส้าธารณะ ในปีงบประมาณ 2554 มีวงเงินเทา่กบั 1,413,783.16 ล้านบาท  

 2.4  กรอบวงเงินกู้ตามพระราชบญัญตัิการบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  
ท่ีก าหนดให้กระทรวงการคลงัสามารถกู้ เงินด าเนินการได้ยงัคงอยู่ภายใต้กรอบท่ีกฎหมายก าหนด ดงันี ้

 2.4.1  การกู้ เงินเพ่ือชดเชยการขาดดลุงบประมาณ (มาตรา 21) ก าหนดกรอบวงเงินกู้ ไว้ 
ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีใช้บงัคบัอยู่ในขณะนัน้และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร้อยละ              
80 ของงบประมาณรายจา่ยท่ีตัง้ไว้ส าหรับการช าระคืนเงินต้น ซึง่เทา่กบั  440,043.69 ล้านบาท  
 2.4.2   การกู้ เงินจากตา่งประเทศเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม (มาตรา 22) ก าหนดกรอบ
เงินกู้ ไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งเท่ากับ 207,000 ล้านบาท  
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 2.4.3   การค า้ประกันและการให้กู้ ต่อในประเทศแก่รัฐวิสาหกิจภายใต้แผนการบริหารหนี ้
สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2554 มีรัฐวิสาหกิจเสนอขอให้กระทรวงการคลงัพิจารณาการค า้ประกัน  และขอให้
กระทรวงการคลังกู้ เป็นเงินบาทมาให้กู้ ต่อวงเงินรวม 162,791.78 ล้านบาท โดยมาตรา 28 และมาตรา 25(2)  ให้อ านาจ
กระทรวงการคลงัค า้ประกันเงินกู้ และให้กู้ต่อเป็นบาทในปีงบประมาณหนึ่งได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีท่ีใช้บงัคบัอยู่ในขณะนัน้และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ซึง่เทา่กบั 414,000 ล้านบาท  

 2.4.5  คาดการณ์ระดบัหนีส้าธารณะต่อ  GDP หากมีการด าเนินการตามแผนฯ                         
ทัง้หมด ณ สิน้ปีงบประมาณ 2554 คาดว่าจะมีสัดส่วนหนีส้าธารณะต่อ GDP อยู่ในระดบัร้อยละ 43.8 และมีภาระหนีต้่อ
งบประมาณ อยู่ในระดบัร้อยละ 10.1  

 2.4.6 ประมาณภาระหนีต้่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ (Debt 
Service Ratio: DSR) ในช่วงปีงบประมาณ 2554-2558 คาดการณ์ว่า DSR จะอยู่ที่ระดบัร้อยละ 0.23-0.51 โดยใน
ปีงบประมาณ 2554 จะมีสดัส ่วนอยู ่ที ่ร้อยละ 0.47 ซึ ่งไม่เกินร้อยละ 9 ตามที่ก าหนดในข้อ 4 (3) ของระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยการบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2549  

  2.4.7  การก่อหนีใ้หมท่ัง้หมดจะสามารถระดมทนุได้เพียงพอตอ่การใช้จา่ยของภาครัฐ 
  2.4.8  การออกพนัธบตัรจะมีปริมาณการออกพนัธบตัรอย่างสม ่าเสมอและเพียงพอ 

ท่ีจะสร้างอตัราดอกเบีย้อ้างอิง (Benchmark) เพ่ือพฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศได้ 
 
9. เร่ือง โครงการจัดระบบการปลูกข้าว 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการโครงการจดัระบบการปลกูข้าว ระยะเวลาโครงการปี 2554-2556 รวม  
3 ปี ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ส าหรับงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นความส าคญัและจ าเป็นเร่งดว่นท่ีจะด าเนินการ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับ โดยลดขนาดหรือยกเลิกการด าเนินการท่ีไม ่             
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการตามโครงการดงักล่าวเพ่ือไปด าเนินการในโอกาสแรกก่อน ส าหรับการด าเนินงานในปี               
งบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 ให้เสนอขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องกบัล าดบัความส าคญัของโครงการ
ตามขัน้ตอนปกตติอ่ไป  ซึง่เป็นไปตามความเห็นของส านกังบประมาณ  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า 
  1.  หลงัจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 15 ธันวาคม 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มีค าสัง่  ท่ี 
20/2553 ลงวนัท่ี 19 มกราคม 2553  แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าระบบการปลกูข้าว โดยมีปลดักระทรวงเกษตรและ   
สหกรณ์เป็นประธานคณะกรรมการ    เพ่ือก าหนดแนวทางจดัระบบการปลกูข้าวให้มีช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  และคณะกรรมการ
ได้พิจารณาและยกร่างโครงการจดัระบบการปลกูข้าว รวมทัง้จดัให้มีการรับฟังความคิดเห็น 2 ครัง้ คือ ครัง้ท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 23 
เมษายน 2553  ณ กรุงเทพมหานคร  มีเกษตรกรผู้ เข้าร่วมจาก 15 จงัหวดั จ านวน 300 คน และครัง้ท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 
2553  ณ จงัหวดัพิษณุโลก มีเกษตรกรผู้ เข้าร่วมจาก 7 จงัหวดั จ านวน 230 คน ผลการรับฟังความคิดเห็นเกษตรกรทัง้หมด             
เห็นด้วยกบัการจดัระบบการปลกูข้าว ซึง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น าข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุง
โครงการในบางประการด้วยแล้ว 

 2.  ในการประชมุคณะอนกุรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครัง้ท่ี 3/2553 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2553  ท่ีประชมุได้มีมตเิห็นชอบในหลกัการโครงการจดัระบบการปลกูข้าว  

 3.  คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ได้มีการประชุม ครัง้ท่ี 9/2553 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2553 มีมติ          
เห็นชอบในหลกัการโครงการจดัระบบการปลกูข้าว และกรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 2,180.36 ล้านบาท โดยมี
ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี ตัง้แต ่ปี 2553 - 2555 ทัง้นี ้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตอ่ไป 

 4.  คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ได้มีการประชุม ครัง้ท่ี 10/2553 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2553 มีมติ      
เห็นชอบในการปรับช่วงเวลาด าเนินการโครงการจดัระบบการปลูกข้าว จากปี 2553 - 2555 เป็นปี 2554 - 2556 
ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี   

 5. หลกัการโครงการจดัระบบการปลกูข้าวมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  
 5.1 สถานการณ์การเพาะปลกูข้าวในปัจจบุนั  
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   5.1.1 เกษตรกรในชลประทานมีการเพาะปลกูข้าวอย่างตอ่เน่ืองทนัทีหลงัจากเก็บเก่ียวข้าว
ท าให้มีการท านาปีละ 2-3 ครัง้ หรือ 4 ครัง้ ใน 2 ปี   

  5.1.2  เกษตรกรปลูกข้าวไม่พร้อมกันในพืน้ท่ีเดียวกัน   ท าให้ข้าวมีระยะการเจริญเติบโตท่ี 
แตกตา่งกนัสง่ผลให้มีปัญหาเร่ืองการบริหารจดัการน า้และการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
   5.2  สภาพปัญหา  เกิดปัญหาการขาดแคลนน า้   การบริหารจดัการน า้  ไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนการจัดสรรน า้  การระบาดของโรคและแมลง  เช่น เพลีย้กระโดดสีน า้ตาล  การระบาดของข้าววัชพืช  ทรัพยากรดิน             
เส่ือมโทรม  เป็นเหตใุห้เกษตรกรมีต้นทนุการผลิตสงู  ผลผลิตตอ่ไร่ต ่าและมีคณุภาพไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งกรณีหลงัส่วนหนึ่งเกิด
จากการใช้เมล็ดพนัธุ์ข้าวท่ีไมไ่ด้รับการรับรองจากทางราชการ  
   5.3 การวิเคราะห์ผลกระทบการท่ีเกิดขึน้  
    5.3.1  ด้านทรัพยากรน า้ มีการใช้น า้เกินแผนการระบายน า้ท่ีก าหนดไว้ ปีละประมาณ 
1,000 – 2,500 ล้านลกูบาศก์เมตร 
    5.3.2  ด้านระบบนิเวศน์ การปลูกข้าวโดยปราศจากการพกัดินและการใช้ปุ๋ ยเคมี  รวมทัง้
สารเคมีจ านวนมากเป็นการท าลายศตัรูธรรมชาติ มีสารเคมีตกค้างในดิน น า้  และมีผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร             
โดยตรง 
    5.3.3 ด้านเศรษฐกิจ ตามระบบการปลกูข้าวท่ีปฏิบตัิอยู่ในปัจจุบนัมีการใช้เทคโนโลยีและ
ปัจจยัการผลิตคอ่นข้างสงู เป็นผลท าให้ต้นทนุการผลิตข้าวนาปรังสงูขึน้  
   5.4  แนวทางและประโยชน์ของการจดัระบบการปลกูข้าว 
    5.4.1  แนวทาง   
     (1)  ให้มีการปลกูข้าวปีละไม่เกิน 2 ครัง้ โดยงดเว้นการปลกูข้าวแบบตอ่เน่ืองทัง้ปี 
และให้มีการใช้น า้ไม่เกินปริมาณน า้ต้นทนุท่ีมีอยู่โดยพืน้ท่ีงดเว้นปลกูข้าวนาปรังจะมีการส่งเสริมสนบัสนนุให้ปลกูพืชหลงันา
หรือพืชปุ๋ ยสดทดแทน ทัง้นี ้ ในพืน้ท่ีโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาเดียวกนัจะมีการประชมุหารือเพ่ือก าหนดให้มีการปลกูข้าว
พร้อมกัน โดยคณะกรรมการระดบัพืน้ท่ีท่ีมีเกษตรกรเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย เพ่ือความสะดวกและความมีประสิทธิภาพ             
สงูสดุในการบริหารจดัการน า้ 
     (2) มีเป้าหมายด าเนินการในระยะแรก จ านวน 9,000,000 ไร่ ใน 22 จงัหวดั ใน
เขตชลประทาน ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร เชียงราย นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท นนทบุรี 
ปทมุธานี พระนครศรีอยธุยา ลพบรีุ สระบรีุ สิงห์บรีุ อา่งทอง นครนายก ฉะเชิงเทรา ราชบรีุ นครปฐม สพุรรณบรีุ กาญจนบรีุ 
เพชรบรีุ และจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีมีปัญหา หรือมีพืน้ท่ีตอ่เน่ืองกบัโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาทัง้ 22 จงัหวดัด้วย (โดยมีเกณฑ์ท่ี
ใช้เป็นกรอบในการคดัเลือก คือ มีพืน้ท่ีปลูกข้าวนาปรังตัง้แต่ 100,000 ไร่ขึน้ไป หรือเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดของเพลีย้
กระโดดสีน า้ตาล หรือเป็นพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียงกับพืน้ท่ีระบาดของเพลีย้กระโดดสีน า้ตาล  หรือมีพื น้ท่ีในเขตชลประทาน        
ตัง้แต ่150,000 ไร่ขึน้ไป และสามารถปลกูข้าวได้ตลอดทัง้ปี) 
     (3) แนวคิดในการจดัระบบการปลกูข้าวใหม่เป็น 4 ระบบ คือ ระบบการปลกูข้าว
แบบท่ี 1 คือ ข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง-พืชหลงันา ระบบการปลกูข้าวแบบท่ี 2 คือ ข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง-เว้นปลกู ระบบการปลกู
ข้าวแบบท่ี 3 คือ ข้าวนาปี-พืชหลงันา-ข้าวนาปรัง ระบบการปลกูข้าวแบบท่ี 4 คือ ข้าวนาปี-เว้นปลกู-ข้าวนาปรัง 
     (4) ชนิดพนัธุ์พืชหลงันาและพืชปุ๋ ยสดทดแทนข้าวในแตล่ะระบบการปลูกข้าวให้
เกษตรกรร่วมด าเนินการคดัเลือก โดยมีภาครัฐเป็นผู้ให้ข้อมลูทางวิชาการและการตลาด 
     (5) มาตรการด าเนินงาน ประกอบด้วย 1) การบริหารจดัการน า้ซึงเป็นไปตามมติ
คณะกรรมการในระดบัพืน้ท่ี 2)การใช้สิทธิประกนัรายได้ของเกษตรกรไม่เกินปีละ 2 ครัง้ 3) การสนบัสนนุเมล็ดพนัธุ์พืชหลงั
นา/พืช ปุ๋ ยสด/พืชอ่ืน ๆ/ปัจจยัการผลิต 4)การจดัหาตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตพืชหลงันา/พืชปุ๋ ยสด 5)การผ่อนปรนดอกเบีย้
ให้กับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 6) ขอเล่ือนก าหนดเวลาการ
ช าระหนีข้องเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการกบั ธ.ก.ส. 
    5.4.2 ผลประโยชน์ 
     (1) ประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้รับ 
      - ต้นทุนการผลิตข้าวลดลงจากการใช้เทคโนโลยีท่ีถกูต้องและเหมาะสม 
เช่น ชนิดพนัธุ์ ท่ีเหมาะสม เมล็ดพนัธุ์ท่ีมีคณุภาพ การใช้เมล็ดพนัธุ์ในปริมาณท่ีเหมาะสม การใช้ปุ๋ ยเคมีและสารเคมีก าจดั
ศตัรูข้าวท่ีถกูต้อง รวมทัง้น า้มนัเชือ้เพลิงในการสบูน า้ ท าให้ต้นทนุการผลิตตอ่ไร่ลดลง และผลผลิตเฉล่ียตอ่ไร่เพิ่มขึน้ 
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     (2) ผลตอบแทนจากการปลกูข้าวมากขึน้ ระบบการปลกูข้าวใหม่เกษตรกรไม่ท า
การปลกูข้าวอย่างตอ่เน่ือง ท าให้ลดความเส่ียงจากการขาดแคลนน า้ รวมทัง้การปะปนของข้าววชัพืชหรือข้าวดีด ข้าวเด้งท่ี
สะสมจากการท านาแบบตอ่เน่ือง เป็นผลให้ผลผลิตเฉล่ียตอ่ไร่เพิ่มขึน้ร้อยละ 20 
     (3) ประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ 
      - ไม่ส่งผลกระทบตอ่ผลผลิตโดยรวมแม้จะลดพืน้ท่ีปลกูข้าวนาปรังครัง้ท่ี 
2 ไปบางส่วน เน่ืองจากการปลกูข้าว 2 รอบตอ่ปีท าให้มีการจดัการการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปลกูข้าวพนัธุ์ดี และ
ลดการปลกูข้าวคณุภาพต ่าท่ีมีอายสุัน้ จงึสง่ผลให้ผลผลิตเฉล่ียตอ่ไร่โดยรวมเพิ่มขึน้ 
      - ระบบนิเวศน์ในพืน้ท่ีนาเขตชลประทานดีขึน้ จากการพักดินหรือการ
ปลกูพืชอ่ืนหมนุเวียน ท าให้พืน้ท่ีนาได้รับการฟืน้ฟู และปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มีความอดุมสมบรูณ์ โดยเฉพาะหากมี
การปลูกพืชหมุนเวียนซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วจะให้เพิ่มธาตุอาหารในดินท าให้เกษตรกรสามารถลดการใช้ปุ๋ ยเคมีและลด
สารเคมีเน่ืองจากการสะสมของศัตรูข้าวลดลง ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมท่ีดีขึน้ในวงกว้างทัง้ในพืน้ท่ีนา แหล่งน า้ และ
ภูมิอากาศ ตลอดจนลดก๊าซมีเทนซึ่งมีผลต่อภาวะโลกร้อน นอกจากนีย้งัเป็นการฟืน้ฟูแมลงศตัรูธรรมชาติ ซึ่งช่วยควบคมุ
และลดการระบาดของโรคแมลงศตัรูข้าวได้ 
      - มีการบริหารจดัการน า้อยา่งมีประสิทธิภาพเน่ืองจากเกษตรกรปลกูข้าว
ในช่วงเวลาเดียวกันทัง้โครงการชลประทาน จึงสามารถก าหนดช่วงเวลาปล่อยน า้ได้ ไม่เกิดการสิน้เปลื องน า้ ส่งผลให้
สามารถประหยดัน า้ชลประทานได้ประมาณ 1,200-2,000 ล้านลกูบาศก์เมตร 
      - เพิ่มปริมาณผลผลิตพืชไร่บางชนิดและทดแทนการน าเข้า ท าให้ไม ่          
สูญเสียเงินตราต่างประเทศ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว และข้าวโพดเลีย้งสัตว์ เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าร วมปีละกว่า 
10,000 ล้านบาท 
      - ลดการน าเข้าสารเคมีและปุ๋ ยเคมีจากตา่งประเทศ 
  6.  เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการท านาของประเทศไทยอย่างยั่งยืน กษ.จึงมีความจ าเป็นต้องจัดระบบการ 
ปลกูข้าวใหม ่โดยต้องได้รับความร่วมมือจากหนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ช่วงระยะเวลาการปลกูข้าวมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพพืน้ท่ีปริมาณน า้ต้นทุน เศรษฐกิจและสังคม โดยก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปรับตวัเข้าสูร่ะบบการปลกูข้าวแบบใหมต่ามโครงการจดัระบบการปลกูข้าวท่ีน าเสนอ 
 
10. เร่ือง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 2 5 5 5  (เพิ่มเตมิ) 

 คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ ทัง้ 6 ข้อ ดงันี ้
 1.  อนมุตัใิห้ด าเนินโครงการสาขาการลงทนุในระดบัชมุชนภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงิน

รวม 302.9704 ล้านบาท และอนมุตัิการจดัสรรวงเงินเหลือจ่ายตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือ     
ฟืน้ฟูและเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 302.9704 ล้านบาท  ทัง้นี ้ในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้อง
ด าเนินการตามขัน้ตอนของระเบียบและกฎหมายใดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการตามขัน้ตอนของระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัดตอ่ไปด้วย 

 2. อนุมตัิการด าเนินโครงการส่งเสริมเพิ่มศกัยภาพการบริหารการสาธารณะขัน้พืน้ฐาน ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย วงเงิน 35.3561 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างทางและไฟฟ้าส่องสว่าง ของกรม
ทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม วงเงิน 21.9970 ล้านบาท ภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 ส าหรับโครงการ
ซ่อมแซมเรือนแถวชัน้ประทวน ของกองทพับก กระทรวงกลาโหม วงเงิน 400 ล้านบาท โครงการส่งเสริมเพิ่มศกัยภาพการ
บริการสาธารณะขัน้พืน้ฐาน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย วงเงิน 35.3561 ล้านบาท และ         
โครงการก่อสร้างทางและไฟฟ้าส่องสว่างของกรมทางหลงงชนบท กระทรวงคมนาคม วงเงิน 21.9970 ล้านบาท  ทัง้นี ้ใน
กรณีโครงการใดเข้าข่ายต้องด าเนินการตามขัน้ตอนของระเบียบและกฎหมายใด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการ
ตามขัน้ตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัดตอ่ไปด้วย และโครงการท่ีไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2553 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ในการจัดสรรเงินส ารองจ่ายส าหรับโครงการภายใต้
แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2553 เห็นสมควรผ่อนผนัให้แล้วเสร็จในปี             
งบประมาณ 2554 

 3. อนมุตัิการขยายระยะเวลาลงนามในสญัญา การจดัสรรเงิน และการด าเนินโครงการ  หากหน่วยงาน              
เจ้าของโครงการไมส่ามารถด าเนินโครงการได้ทนั เห็นควรให้ยกเลิกวงเงินท่ีจดัสรรให้โครงการและน ามารวมเป็นวงเงินเหลือ
จา่ยตอ่ไป 
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 4. อนมุตัแินวทางการด าเนินโครงการก่อสร้างศนูย์ประชมุและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ตตามทางเลือกท่ี 1 
เป็นล าดบัแรก และพิจารณาทางเลือกท่ี 2 หรือทางเลือกท่ี 3 เป็นล าดบัถดัมา  

 5. อนมุตัิการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555   โดยให้
หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณพิจารณาเพ่ือขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้
จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนัท าการ หลงัจากคณะรัฐมนตรีอนุมตัิการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการ และ
ส านกังบประมาณจะด าเนินการอนุมัติภายใน 15 วันท าการ โดยหลังจากได้รับอนุมตัิแล้ว หน่วยงานจะต้องลงนามใน
สญัญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนัท าการ   
  6. อนุมัติในหลักการเก่ียวกับการขอโอนเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ           
ไทยเข้มแข็ง 2555   
 
11.  เร่ือง แนวทางการด าเนินการในการเสนอเร่ืองที่ เก่ียวกับการก่อหนีผู้กพันข้ามปีงบประมาณ การ
เปล่ียนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงนิก่อหนีผู้กพันเกินกว่าวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัตขิองหน่วยงานต่าง  ๆ   

  คณะรัฐมนตรีอนุมตัิในหลกัการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกันเงินไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปีรายการก่อหนี ้
ผูกพนัข้ามปีงบประมาณท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนีผู้กพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าวงเงินท่ี
คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว ทัง้ 17 รายการ ตามท่ีกระทรวงต่าง ๆ เสนอมา และให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเจ้าของ
โครงการพิจารณารายละเอียดการเปล่ียนแปลงหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนีผ้กูพนัข้ามปีงบประมาณของรายการฯ และน าเสนอ
ตอ่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครัง้หนึง่  ตามท่ีส านกังบประมาณเสนอ   

 สาระส าคัญของเร่ือง  
 ส านกังบประมาณได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (21 กันยายน 2553)   โดยรวบรวมรายการท่ีส่วน 

ราชการตา่ง ๆ  เสนอขอก่อหนีผ้กูพนัข้ามปีงบประมาณ  เปล่ียนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินก่อหนีผ้กูพนัข้ามปีงบประมาณ
เกินกวา่วงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตัติัง้แตว่นัท่ี 21 กนัยายน ถึงวนัท่ี 24 กนัยายน 2553 ดงันี ้ 
  1.  สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอขอก่อหนีผ้กูพนัข้ามปีงบประมาณเปล่ียนแปลงรายการหรือขอเพิ่ม 
วงเงินและขอขยายระยะเวลาเพ่ือก่อหนีผู้กพนัข้ามปีงบประมาณเกินกว่าวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมตัิ มีจ านวนทัง้สิน้ 17 
รายการ จาก 7 กระทรวง  9 หน่วยงาน  โดยผลของการเปล่ียนแปลงรายการและขอเพิ่มงบประมาณในภาพรวมสรุปได้ว่า
รายการผกูพนัท่ีเสนอมีการเปล่ียนแปลงรายการ จ านวน 9 รายการ ไม่เปล่ียนแปลงรายการแตเ่ป็นการเพิ่มวงเงิน จ านวน 5 
รายการ และรายการท่ีวงเงินเกินกว่า 1,000 ล้านบาท  จ านวน 3 รายการ โดยวงเงินผกูพนัเดิม 15,882.63 ล้านบาท  ลดลง
เป็น 15,542.99 ล้านบาท   (รวมวงเงินส ารองเผ่ือเหลือเผ่ือขาด) ลดลงจ านวน 339.24 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 2.14  
  2.  ส านกังบประมาณพิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบในหลกัการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจก่อ
หนีผ้กูพนัข้ามปีงบประมาณ เปล่ียนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา เพ่ือก่อหนีผู้กพนัข้ามปีงบประมาณ 
จ านวนทัง้สิน้ 17 รายการ 7 กระทรวง 9 หน่วยงาน โดยผลของการเปล่ียนแปลงรายการและขอเพิ่มงบประมาณในภาพรวม
สรุปได้วา่  รายการผกูพนัท่ีเสนอมีการเปล่ียนแปลงรายการจ านวน 9 รายการ ไม่เปล่ียนแปลงรายการแตเ่ป็นการเพิ่มวงเงิน 
จ านวน 5 รายการ  และรายการท่ีวงเงินเกินกว่า 1,000 ล้านบาท  (จ านวน 3 รายการ  โดยวงเงินผูกพนัเดิม 15, 882.63           
ล้านบาท  ลดลงเป็น 15,520.89 ล้านบาท (รวมวงเงินส ารองเผ่ือเหลือเผ่ือขาด) ลดลงจ านวน 361.41 ล้านบาท  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.28 โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาจ าแนกเป็นกระทรวง  ตามตารางท่ี 1 และจ าแนกตามสว่นราชการ ดงันี ้ 
 
ตารางที่ 1 การเปล่ียนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงนิก่อหนีผู้กพัน (รายกระทรวง) 
กระทรวง เสนอขอ ผลการพิจารณา 

จ า น ว น
รายการ 

วงเงินเดิม            
(ล้านบาท) 

วง เ งิ น ให ม่           
(ล้านบาท) 

เพิ่ ม/ลดลง            
(ล้านบาท) 

จ า น ว น     
รายการ             

ว ง เ งิ น             
(ล้านบาท) 

1.กระทรวงกลาโหม 
- ขอความเห็นชอบวงเงินและขยายระยะ 

เวลา  (รายการเกิน 1,000  ล้านบาท)  
2.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สาร 
 -ขอเปลีย่นแปลงรายการและขยายระยะเวลา   

3. กระทรวงมหาดไทย  

 
1 
 
 
 
1 
 

 
5,000.00 
 
 
 
165.00 
 

 
4,999.99 
 
 
 
164.25 
 

 
-0.01 
 
 
 
-0.75 
 

 
1 
 
 
 
1 
 

 
4,999.99 
 
 
 
164.25 
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- ขอเปลีย่นแปลงรายการโดยไมเ่พิ่มวงเงิน 
แตข่ยายระยะเวลา 

- ขอเพิ่มวงเงินแตไ่มข่ยายระยะเวลา 
- ขอเปลีย่นแปลงรายการโดยเพิ่มวงเงินแต ่

ไมข่ยายระยะเวลา 
- ขอเปลีย่นแปลงรายการโดยเพิ่มวงเงินแต ่

ไมข่ยายระยะเวลา 
- ขอเปลีย่นแปลงรายการโดยไมเ่พิ่มวงเงิน 

และไมข่ยายระยะเวลา  
4. กระทรวงศกึษาธิการ  
 - ขอเปลีย่นแปลงรายการโดยเพิ่มวง 
เงินแตไ่มข่ยายเวลา 
5. กระทรวงสาธารณสขุ 
 - ขอเปลีย่นแปลงรายการโดยไมเ่พิ่ม           
วงเงินและระยะเวลา 
6. สว่นราชการไมส่งักดัส านกันายกฯ  
 - ขอความเห็นชอบวงเงินเพิ่มวงเงิน 
และขอขยายระยะเวลา  (รายการเกิน  
1,000    ล้านบาท)  
 - ขอความเห็นชอบวงเงินและขยาย 
ระยะเวลา (รายการเงิน 1,000 ล้านบาท)  
7. หนว่ยงานของศาล  

- ขอเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลา  

1 
 
4 
1 
 
3 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

969.40 
 
220.00 
40.00 
 
146.00 
 
735.00 
 
 
34.98 
 
 
65.25 
 
 
1,725.00 
 
 
6,672.00 
 
 
110.00 

960.00 
 
264.26 
43.50 
 
165.03 
 
735.00 
 
 
37.48 
 
 
49.00 
 
 
2,155.68 
 
 
5,848.00 
 
 
120.80 

-0.94 
 
44.26 
3.50 
 
19.03 
 
0.00 
 
 
2.5 
 
 
-16.25 
 
 
430.68 
 
 
-824.00 
 
 
10.8 

1 
 
4 
1 
 
3 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

960.00 
 
243.24 
43.50 
 
165.03 
 
734.00 
 
 
37.48 
 
 
48.92 
 
 
2,155.68 
 
 
5,848.00 
 
 
120.80 
 

รวม 17 15,882.63 15,542.99 -339.64 17 15,520.89 
 3.   รายการผกูพนัข้ามปีงบประมาณท่ีส านกังบประมาณพิจารณาตามข้อ 2 สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท  
ประกอบด้วย 
  3.1  รายการผกูพนัข้ามปีงบประมาณท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการในสาระส าคญัมีจ านวนทัง้สิน้ 9  รายการ โดย
มี  4 รายการ ท่ีไม่เพิ่มวงเงินผูกพนังบประมาณข้ามปี เน่ืองจากมีการปรับปรุงขอบเขตของงานใหม่ มีการปรับปรุงรายละเอียด       
รายการก่อสร้างใหม่ ซึ่งกระทบต่อสาระของรายการ และมี 5 รายการ ท่ีเพิ่มวงเงินผูกพนังบประมาณข้ามปี เน่ืองจากปรับปรุง                                   
รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
  3.2  รายการผกูพนัข้ามปีงบประมาณท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรายการในสาระส าคญัมีจ านวนทัง้สิน้ 5 รายการ 
โดยมี 4 รายการ ขอเพิ่มวงเงินผกูพนังบประมาณข้ามปี โดยไม่ขยายระยะเวลา เน่ืองจากมีผลส ารวจพืน้ท่ีจริงพบว่าต้องมีการใช้
วสัดใุนการก่อสร้างเพิ่มมากขึน้กวา่วงเงินงบประมาณท่ีตัง้ไว้ (รวมวงเงินส ารองเผ่ือเหลือเผ่ือขาด) และมี 1 รายการ ท่ีขอเพิ่มวงเงิน
ผกูพนังบประมาณข้ามปีและขอขยายระยะเวลา เน่ืองจาก มีผลการประกวดราคาสงูกวา่วงเงินทีได้รับอนมุตัไิว้เดมิ 
  3.3  รายการผกูพนัข้ามปีงบประมาณท่ีมีการผกูพนังบประมาณเกิน 1,000 ล้านบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง            
รายการ มีจ านวน  3 รายการ โดยมี 1 รายการ ขอเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลา เน่ืองจากมีผลการประกวดราคาสงูกว่าวงเงิน                  
งบประมาณท่ีตัง้ไว้ (รวมวงเงินส ารองเผ่ือเหลือเผ่ือขาด) และมี 2 รายการ ท่ีขอขยายระยะเวลาโดยไมเ่พิ่มวงเงิน 
 
12.  เร่ือง  การยกเว้นการปฏิบัตติามมตคิณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัดซือ้อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จากองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)   
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมติของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ตามท่ี
กระทรวงการคลงัเสนอ ทัง้ 2 ข้อ  ดงันี ้
 1. ยกเว้นการปฏิบตัติามมตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2553 ท่ีเห็นชอบให้ทกุหน่วยงานของรัฐ
ท่ีมีงบประมาณซือ้อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จดัซือ้จาก อ.ส.ค. โดยวิธีกรณีพิเศษ ให้แก่กองบญัชาการต ารวจตระเว น
ชายแดน (บก.ตชด.) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
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 2. ในช่วงรอยต่อของการบงัคบัใช้มติคณะรัฐมนตรี อาจมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีปฏิบตัิไม่สอดคล้องกับแนว
ทางการบริหารจัดการนมโรงเรียน และจ าเป็นต้องขอยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อ
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งในทางปฏิบตัิส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะแจ้งให้กระทรวงการคลงั โดยคณะกรรมการพิจารณาสิทธิ
พิเศษฯ เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและคล่องตวัในการ
ปฏิบัติราชการ ตลอดจนไม่เป็นภาระต่อคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาเร่ืองท่ีมิใช่นโยบาย  จึงอนุมัติเป็นหลักการให้
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษฯ เป็นผู้ มีอ านาจพิจารณายกเว้นผ่อนผนัการปฏิบตัิตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 15 
ธันวาคม 2552 และวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2553 ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในประเด็นท่ีก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐท่ีมี
งบประมาณซือ้อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จดัซือ้จาก อ.ส.ค. โดยวิธีกรณีพิเศษ โดยให้กระท าได้เฉพาะกรณีมีความจ าเป็น 
และไมก่ระทบตอ่ผลสมัฤทธ์ิของแนวทางการบริหารจดัการนมทัง้ระบบ 
 
13.  เร่ือง  การจัดระบบการจัดซือ้อาหาร เคร่ืองบริโภค และวัสดุเพื่อการหุงหาอาหาร กระทรวงยุตธิรรม 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 
กนัยายน 2552 ในสว่นของการจดัซือ้อาหารสด (ปลา เนือ้สตัว์ พืชผกั) และวสัดปุรุงอาหารตอ่ไปเป็นเวลา 6 เดือน นบัตัง้แต่
วนัท่ี 1 ตลุาคม 2553 – 30 มีนาคม 2554 โดยในระหวา่งระยะเวลาดงักลา่วให้ใช้วิธีการจดัซือ้ท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจบุนัและ
ตามท่ีได้รับยกเว้นอยูต่อ่ไป ตามท่ีกระทรวงยตุธิรรมเสนอ 
 
14. เร่ือง  มาตรการสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ย่านราชประสงค์และพืน้ที่ใกล้เคียง
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (ปรับปรุงเพิ่มเตมิ) 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ย่านราชประสงค์
และพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ตามท่ีกระทรวงการคลงั
เสนอ  
  สาระส าคัญของเร่ือง 

กระทรวงการคลงัได้ด าเนินการตามท่ีคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 มอบหมายแล้ว และ             
มีข้อเสนอเง่ือนไขของมาตรการสินเช่ือ ดงันี ้
  1.  วงเงินด าเนินโครงการ  :  เห็นควรแยกวงเงินให้ชดัเจนระหวา่งสินเช่ือตามโครงการราชประสงค์ฯ ท่ียงัคง
เหลืออยูจ่ านวน 5,000 ล้านบาท เป็นดงันี ้ 
   (1)  สินเช่ือแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 
2553  วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2553 และวนัท่ี 8 มิถนุายน 2553 วงเงิน 3,000 ล้านบาท   
   (2)  สินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมท่ียงัไม่ได้รับค่าสินไหม
ทดแทนจากบริษัทประกนัภยั วงเงิน 2,000 ล้านบาท   
   ทัง้นี ้ผู้ ประกอบการท่ีได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้หรือเหตุเก่ียวข้องกับเพลิงไหม้ และมี
กรมธรรม์ประกนัภยั และอยู่ระหว่างด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดีบริษัทประกนัภยัตอ่ศาล ซึ่งต้องการจะขอสินเช่ือเพิ่มเติม
จากท่ีได้รับสินเช่ือแบบไม่มีหลกัประกันตามข้อ (1) ไปแล้ว จะต้องเลือกขอสินเช่ือประเภทใดประเภทหนึ่งระหว่างสินเช่ือ
แบบมีหลกัประกนัตามข้อ (1) หรือสินเช่ือตามข้อ (2) ได้เพียงประเภทเดียวเทา่นัน้ 
  2.  หลกัเกณฑ์/เง่ือนไขของสินเช่ือแบบมีหลกัประกันและไม่มีหลกัประกันตามโครงการราชประสงค์เดิม 
วงเงิน 3,000 ล้านบาท  :  เห็นควรแก้ไขเร่ืองกลุม่เป้าหมาย และระยะเวลาในการพิจารณาสินเช่ือ ดงันี ้
   (1)  กลุ่มเป้าหมาย  :  เห็นควรแก้ไข จาก ก าหนดว่าเป็นผู้ประกอบการ SMEs ท่ีได้รับผลกระทบ
จากการชมุนมุโดยยดึตามกรอบพืน้ท่ีท่ีคณะกรรมการชว่ยเหลือผู้ประกอบการและลกูจ้างท่ีได้รับผลกระทบจากการชมุนมุได้
ก าหนดไว้ ซึ่งครอบคลมุพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครทัง้หมด  เป็น ผู้ประกอบการ SMEs ท่ีได้รับผลกระทบจากการชมุนมุโดยยึด
ตามกรอบพืน้ท่ีท่ีกรุงเทพมหานครประกาศเป็นพืน้ท่ีประสบภยัพิบตัิ 7 เขต รวมไปถึงพืน้ท่ีเขตดสุิตและพระนคร หรืออยู่ใน
เขตพืน้ท่ีท่ีถกูจ ากดัการเข้าออก เชน่ บริเวณกรมทหารราบท่ี 11 รักษาพระองค์ 
   (2)  ระยะเวลาในการพิจารณาอนมุตัสิินเช่ือ  :  เห็นควรแก้ไข จาก  ธพว. ต้องด าเนินการ 
ปล่อยสินเช่ือโดยเร็ว ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับเอกสารครบถ้วน เป็น กรณีการกู้แบบไม่มีหลกัประกัน ธพว. 
ต้องด าเนินการปล่อยสินเช่ือให้แล้วเสร็จภายใน 7 วนั ส าหรับกรณีการกู้ แบบมีหลกัประกันนัน้ ให้ ธพว. พิจารณาให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว  ทัง้นี ้เน่ืองจากกรณีการกู้ แบบมีหลักประกันอาจต้องมีการประเมินราคาหลกัประกัน และต้องมีการส ารวจ
กิจการของผู้ขอกู้และผู้ค า้ประกนั จงึอาจไมส่ามารถพิจารณาสินเช่ือให้แล้วเสร็จภายใน 7 วนัได้ 
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  ส าหรับหลกัเกณฑ์/เง่ือนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรีเดมิทัง้หมด ซึง่สรุปได้ดงันี  ้
วงเงินสินเช่ือตอ่ราย กรณีการกู้แบบไมมี่หลกัประกนั (Clean Loan) ไมเ่กิน 1 ล้านบาท 

กรณีการกู้แบบมีหลกัประกนั  :  ไมเ่กิน 3 ล้านบาท 
ทัง้นี ้ผู้กู้ รายหนึง่สามารถกู้ ได้ทัง้แบบมีหลกัประกนัและแบบไมมี่หลกัประกนั 
โดยวงเงินสินเช่ือตอ่รายรวมทัง้สิน้ต้องไมเ่กิน 4 ล้านบาท 

วตัถปุระสงค์การกู้  เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ  
ระยะเวลาปลอดช าระคืนเงินต้น 2 ปี 
ระยะเวลาการกู้ ยืม   ไมเ่กิน 6 ปี 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ สิน้สุดวันรับค าขอสินเช่ือภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 หรือจนกว่าจะเต็ม

วงเงินสินเช่ือของโครงการ 
อตัราดอกเบีย้   กรณี Clean Loan  และกิจการถกูไฟไหม้ 

-  วงเงิน 300,000 บาทแรก  
    ปีแรกไมมี่ดอกเบีย้   
    ปีท่ี 2 – 6 ดอกเบีย้ร้อยละ 3 ตอ่ปี 
-  วงเงินท่ีเกินจาก 300,000 บาทถึง 1 ล้านบาท  
    ปีท่ี 1 – 6 ดอกเบีย้ร้อยละ 3 ตอ่ปี 
กรณี Clean Loan และกิจการไมถ่กูไฟไหม้ 
   ปีท่ี 1 – 6 ดอกเบีย้ร้อยละ 3 ตอ่ปี 
กรณีการกู้แบบมีหลกัประกนั   
   ปีท่ี 1 – 6 ดอกเบีย้ร้อยละ MLR ลบ 3 ตอ่ปี 
ทัง้นี ้ให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ชดเชย
ดอกเบีย้ ให้ ธพว. ร้อยละ 2 ตอ่ปี ส าหรับสินเช่ือทัง้แบบท่ีมีหลกัประกนัและไม่มี
หลกัประกนั ตลอดอายโุครงการ 

หลกัประกนั -  กรณี Clean Loan  : ไมมี่หลกัประกนั 
-  กรณีการกู้แบบมีหลกัประกนั  :  ให้สามารถเลือกใช้หลกัประกนัแนวทางใด
แนวทางหนึง่ หรือหลายแนวทางร่วมกนั ดงันี ้
(1)  ท่ีดิน ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลกูสร้าง อาคารชดุ ห้องชดุ เคร่ืองจกัร 
อปุกรณ์ การรับโอนสิทธิการเชา่ในอสงัหาริมทรัพย์ของท่ีราชพสัดขุอง 
กรมธนารักษ์ โดยให้วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 100  ของการรับราคา
หลกัประกนัของธนาคาร หรือ 
(2)  บคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคล หรือ 
(3)  การค า้ประกนัไขว้ (Cross Guarantee) 

การตรวจสอบข้อมูล เครดิต
ส าหรับการกู้แบบมีหลกัประกนั 

ผู้ กู้ และผู้ ค า้ประกันต้องเป็นผู้ ตรวจข้อมูลเครดิตเอง และต้องไม่มีปัญหา              
ภาระหนีค้้างช าระกบัสถาบนัการเงินใด ๆ เว้นแตไ่ด้ปรับโครงสร้างหนีแ้ล้ว (ส่วน
กรณีการกู้แบบไมมี่หลกัประกนั จะไมมี่การตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง) 

การบนัทกึบญัชีของ ธพว.  ให้ ธพว. แยกบนัทกึบญัชีการด าเนินงานตามโครงการนีอ้อกจากการด าเนินงาน
ปกติ (Public Service Account : PSA) เพ่ือขอรับการชดเชยความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดขึน้ในอนาคตจากรัฐบาล 

 
 3.  หลกัเกณฑ์/เง่ือนไขของสินเช่ือเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประกอบการท่ีมีกรมธรรม์ประกนัภยัซึง่ได้รับผลกระทบ 
จากการชมุนมุท่ียงัไมไ่ด้รับคา่สินไหมทดแทนจากบริษัทประกนัภยั วงเงิน 2,000 ล้านบาท  ดงันี ้
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กลุม่เป้าหมาย ผู้ประกอบการ SMEs ในเขตพืน้ที่ ท่ีกรุงเทพมหานครประกาศเป็นพืน้ท่ีประสบ
ภยัพิบตั ิ7 เขต รวมไปถึงพืน้ท่ีเขตดสุิตและพระนคร ท่ีได้รับผลกระทบจากการ 
ชมุนมุทางการเมือง โดยได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้หรือเหตเุก่ียวเน่ืองกบั
เพลิงไหม้ และมีกรมธรรม์ประกนัภยั แตย่งัไมไ่ด้รับคา่สินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกนัภยั และอยู่ระหว่างฟ้องร้องด าเนินคดีบริษัทประกันภัยกับศาล และ
จะต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ีขอกู้ ยืมแบบมีหลกัประกนัตามข้อ 2. 

วตัถปุระสงค์การกู้  เพ่ือใช้ปรับปรุง ซอ่มแซม หรือก่อสร้างอาคาร สิ่งปลกูสร้างสถานประกอบการ 
ท่ีได้รับความเสียหายจากเหตเุพลิงไหม้ หรือความเสียหายท่ีเก่ียวเน่ืองจากเหตุ
เพลิงไหม้ 

วงเงินสินเช่ือตอ่ราย   ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าความเสียหายท่ีประเมินโดยบริษัทประกันภัย
หรือหนว่ยงานอ่ืนท่ีเช่ือถือได้ หรือจ านวนเงินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ 
แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่  ทัง้นี ้ต้องไม่เกิน 5 ล้านบาทตอ่ราย 

ระยะเวลาปลอดช าระคืนเงินต้น 2 ปี 
ระยะเวลาการกู้ ยืม   ไมเ่กิน 6 ปี 
อตัราดอกเบีย้   ดอกเบีย้ร้อยละ MLR ลบ 3 ตอ่ปี  ทัง้นี ้ให้ สสว. ชดเชยดอกเบีย้ให้ ธพว.  

ร้อยละ 2 ตอ่ปี ตลอดอายโุครงการ 
หลกัประกนั ไม่ต้องมีหลักประกัน 
ระยะเวลาในการพิจารณา
อนมุตัสิินเช่ือ 

ธพว. ต้องด าเนินการปล่อยสินเช่ือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  (เน่ืองจาก ธพว. ต้อง
ตรวจสอบมูลค่าความเสียหาย และมูลค่าการก่อสร้างเพ่ือก าหนดเง่ือนไขการ
เบิกจ่ายตามความคืบหน้าของการก่อสร้าง จึงไม่สามารถพิจารณาสินเช่ือให้
แล้วเสร็จภายใน 7 วนัได้) 

เง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ ท่ีจะต้อง
มีการด าเนินการหลังเบิกจ่าย
เงินกู้ แล้ว (เป็นเง่ือนไขบังคับ
ภ า ย ห ลั ง  แ ล ะ ห า ก ผู้ ไ ม่
ด าเนินการตามท่ีตกลง ธพว.  
จะถือเป็นเหตผุิดสญัญา) 

1. ในภายหลงัเม่ือมีข้อยตุวิา่บริษัทประกนัภยัต้องจา่ยคา่สินไหมทดแทนให้แก่ 
ผู้ กู้ ซึ่งเป็นผู้ เอาประกันแล้ว หากผู้ กู้ ไม่ติดเง่ือนไขท่ีต้องยกผลประโยชน์จาก
สินไหมให้กบัสถาบนัการเงินท่ีเป็นเจ้าหนีก้่อนเกิดเหตกุารณ์ไฟไหม้ หรือ 
มีผลประโยชน์คงเหลือจากการช าระให้กบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ แล้ว ให้ผู้กู้  
น าผลประโยชน์ดงักลา่วหรือผลประโยชน์ท่ีเหลือมาช าระให้กบั ธพว. 
2. ส าหรับการก่อสร้างใหม่ ผู้กู้ ต้องมีการท าประกันภัยและยกผลประโยชน์ให้ 
ธพว. เป็นล าดบัแรก 

 
  ส าหรับหลักเกณฑ์/เง่ือนไขของสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือผู้ ประกอบการท่ีมีกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการชมุนมุท่ียงัไมไ่ด้รับคา่สินไหมทดแทนจากบริษัทประกนัภยั วงเงิน 2,000 ล้านบาท ในเร่ืองอ่ืน ๆ ให้เป็นไป
ตามแนวทางเดียวกันกับสินเช่ือแบบมีหลกัประกันและไม่มีหลกัประกันตามโครงการราชประสงค์เดิม วงเงิน 3,000 ล้าน
บาท ดงันี ้
 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ สิน้สุดวันรับค าขอสินเช่ือภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 หรือจนกว่าจะเต็ม

วงเงินสินเช่ือของโครงการ 
การบนัทกึบญัชีของ ธพว.  ให้ ธพว. แยกบนัทกึบญัชีการด าเนินงานตามโครงการนีอ้อกจากการด าเนินงาน

ปกติ (Public Service Account : PSA) เพ่ือขอรับการชดเชยความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดขึน้ในอนาคตจากรัฐบาล 

การตรวจสอบข้อมลูเครดติ ผู้กู้ ต้องเป็นผู้ตรวจข้อมลูเครดิตเอง และต้องไม่มีปัญหาหนีค้้างช าระกบัสถาบนั
การเงินใดๆ เว้นแตไ่ด้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนีแ้ล้ว หรือมีข้อยตุิเป็นทางการ
จากเจ้าหนีแ้ล้ว 
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15. เร่ือง โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2554 ของการประปาส่วนภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ด าเนินโครงการเพ่ือการพฒันา ปี 2554 ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รวม 
15 โครงการ วงเงินลงทนุรวม 2,018.529 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ประกอบด้วย 
  1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาท่ีใช้เงินกู้  1 โครงการ คือ โครงการประปาจนัทบุรี วงเงิน
โครงการ 508.460 ล้านบาท โดยให้ กปภ. กู้ เงินภายในประเทศ (พนัธบตัร) เพ่ือลงทนุโครงการโดยมีกระทรวงการคลงั (กค.) 
เป็นผู้ค า้ประกนั 
  2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาท่ีรัฐให้การสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 75 ของวงเงิน              
โครงการ จ านวน 7 โครงการ วงเงินโครงการรวม  1,179.619 ล้านบาท 
  3. โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลงัการรับโอน จ านวน 7 โครงการ วงเงินโครงการรวม 330.450 
ล้านบาท โดยรัฐให้การสนบัสนนุทัง้หมด  
ทัง้นี ้ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นและข้อสงัเกตของกระทรวงการคลงั ส านกังบประมาณ ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิไปด าเนินการด้วย  
 
16. เร่ือง รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนีเ้งินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอผลการจ าหน่ายพนัธบตัรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครัง้ท่ี 1 เพ่ือปรับโครงสร้างหนีเ้งินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552  พร้อมกับลงประกาศกระทรวงการคลังท่ีเก่ียวกับการกู้ เงินเพ่ือปรับ         
โครงสร้างหนีใ้นราชกิจจานเุบกษาตอ่ไปด้วย   
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการคลงั (กค.) รายงานวา่  
  1. กค.ได้ด าเนินการออกพนัธบตัรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ครัง้ท่ี 1 เพ่ือปรับ
โครงสร้างหนีเ้งินกู้ ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟูและเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2552 วงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาท อาย ุ6 ปี จ านวน 1 รุ่น จ าหน่ายในระหว่างวนัท่ี 7 -16 มิถนุายน 2553 โดยแบง่
การจ าหนา่ยออกเป็น 2 ชว่ง ดงันี ้
   1.1 ชว่งท่ี 1 วนัท่ี 7-8 มิถนุายน 2553 ส าหรับผู้สงูอาย ุ(อาย ุ60 ปีขึน้ไป)  
   1.2 ช่วงท่ี 2 วนัท่ี 9-16 มิถนุายน 2553 ส าหรับผู้ มีสิทธิซือ้ทัว่ไป รวมทัง้ผู้สงูอาย ุซึ่ง กค.ได้แตง่ตัง้
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนและตวัแทนรับจ่ายเงิน และสถาบนัการเงิน จ านวน 12 แห่ง เป็นตวัแทนจัด
จ าหนา่ย ประกอบด้วย (1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (2) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (3) ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) (4) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (5) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) (6) ธนาคารออมสิน (7) 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  (8) ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) (9) ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
(10) ธนาคารยูโอบี จ ากัด  (มหาชน) (11) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) (12) ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขา
กรุงเทพฯ  
โดยผลการจ าหนา่ยพนัธบตัรออมทรัพย์ฯ ตัง้แตว่นัท่ี 7-16 มิถนุายน 2553 และได้เร่ิมจดทะเบียนวนัท่ี 9-18 มิถนุายน 2553 
รวม 123,880 ราย เป็นเงินทัง้สิน้ 82,230.29 ล้านบาท  
  2. กค. ได้น าเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายพันธบตัรออมทรัพย์ฯ ไปปรับโครงสร้างหนีเ้งินกู้ ภายใต้พระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ดงันี ้
   2.1 เงินกู้ ส าหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552                  
ครัง้ท่ี 1 ช าระคืนต้นเงินกู้  จ านวน 30,000 ล้านบาท  
   2.2 เงินกู้ ส าหรับโครงการตามแผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553                
ครัง้ท่ี 1 ช าระคืนต้นเงินกู้  จ านวน 30,000 ล้านบาท 
   2.3 เงินกู้ ส าหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553              
ครัง้ท่ี 2วงเงินท่ี 1 ช าระคืนต้นเงินกู้  จ านวน 22,230.29 ล้านบาท 
  3. เพ่ืออนุวัติตามความในมาตรา 16 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนีส้าธารณะ                 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 กค.จะต้องประกาศผลการกู้ เงินในราชกิจจานเุบกษาภายใน 60 วนั 
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นบัแตว่นัท่ีท าสญัญากู้หรือออกตราสารหนี ้กค.จึงขอให้ลงประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง  ผลการออกพนัธบตัรออมทรัพย์
ไทยเข้มแข็งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครัง้ท่ี 1 และประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง แตง่ตัง้พนกังานธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเป็นเจ้าหน้าท่ีนายทะเบียนของพันธบตัรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครัง้ท่ี 1 ในราชกิจจา -          
นเุบกษาภายในวนัท่ี 16 สิงหาคม 2553 (กค.ได้สง่เร่ืองดงักลา่วถึงส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2553)   
 
17. เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ            
ไทยเข้มแข็ง 2555 ครัง้ท่ี 8/2553 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชมุคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
การไทยเข้มแข็ง 2555 ครัง้ท่ี 8/2553 ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตเิสนอ   ดงันี ้ 
 สาระส าคัญ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 ได้มีการ
ประชุมครัง้ท่ี 8/2553 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ ส านักงาน             
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้พิจารณาเร่ือง การจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายจากการจัดสรร           
เงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟูและเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
และการประเมินผลการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาการศกึษา ดงันี ้
 1.   การจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายจากการจัดสรรเงิน กู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงนิเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
  1.1  ขณะนี ้มีส่วนราชการเสนอโครงการเพ่ือขอใช้เงินเหลือจ่ายจ านวนมาก ซึ่งกระทรวงการคลัง           
ควรพิจารณาความจ าเป็นในการใช้จา่ยเงินกู้ ในส่วนวงเงินเหลือจ่ายอย่างรอบคอบ เน่ืองจาก ปัจจุบนัเศรษฐกิจของประเทศ
เร่ิมฟืน้ตวัสู่สภาวะปกติแล้ว จึงควรใช้เงินเหลือจ่ายในการลงทุนโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อยา่งแท้จริงเทา่นัน้ และอาจพิจารณาใช้งบประมาณแผน่ดนิส าหรับโครงการทัว่ไปท่ีไมมี่ความจ าเป็นเร่งดว่นมากนกั 
  1.2  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555  
พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 ข้อ 27 ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการท่ีประสงค์จะเสนอโครงการเพิ่มเติม 
เสนอโครงการต่อคณะกรรมการกลัน่กรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ ง 2555 เพ่ือพิจารณาและ
น าเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตัิ อย่างไรก็ตาม ควรก าหนดขอบเขตเวลาท่ีส่วนราชการจะสามารถขอขยายเวลาใน  
การลงนามสัญญา หรือเสนอโครงการเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ด้วย เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินจากพระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟูและเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 มีกรอบระยะเวลาท่ี
ชดัเจน 
 2.  การประเมินผลการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาการศึกษา 
คณะกรรมการฯ มีความเห็นเก่ียวกับการประเมินผลการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขา
การศกึษา สรุปได้ดงันี ้
  2.1  จากการประเมินเบือ้งต้น พบว่า การด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 
สาขาการศกึษาในหลายกิจกรรมมีลกัษณะเป็นการด าเนินงานระยะสัน้ เช่น การจดัสรรอตัราจ้างครูวฒุิปริญญาตรีจ านวน 
4,224 อตัรา และการจดัสรรอตัราจ้างผู้ปฏิบตัิในโรงเรียนจ านวน 30,921 อตัราในโครงการพฒันาครูทัง้ระบบ รวมถึงการ
จดัหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการปัจจยัสนบัสนุนการศกึษา ซึ่งเม่ือแผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 สิน้สุดลง
กระทรวงศึกษาธิการอาจขาดงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมดงักล่าวในระยะต่อไป โดยเฉพาะการจ้างครูและการเช่า
ซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการว่างงานและกระทบต่อความยั่งยืนของโครงการได้ ดงันัน้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการ             
เกิดประโยชน์อยา่งยัง่ยืน กระทรวงศกึษาธิการควรเตรียมแหลง่เงินรองรับ และก าหนดแนวทางด าเนินโครงการในระยะตอ่ไปด้วย  
  2.2  การมีส่วนร่วมของชมุชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยสนบัสนนุให้การ
ด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาการศกึษาประสบความส าเร็จได้ ดงันัน้ รัฐบาลควรพิจารณา
แนวทางการด าเนินการในระยะยาว โดยให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี ศกัยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนา         
คณุภาพการศกึษาของโรงเรียนในชมุชน และอาจใช้โครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นโครงการน าร่อง
เพ่ือให้เกิดการด าเนินโครงการอยา่งตอ่เน่ืองในอนาคตได้ 

3.  สรุปมตคิณะกรรมการฯ  
3.1 กระทรวงการคลังควรพิจารณาความจ าเป็นในการใช้จ่ายเงินกู้ ในส่วนวงเงินเหลือจ่ายอย่าง           

รอบคอบ เน่ืองจาก ปัจจบุนัเศรษฐกิจของประเทศเร่ิมฟืน้ตวัสูส่ภาวะปกติแล้ว จึงควรใช้เงินเหลือจ่ายในการลงทนุโครงการท่ีมี
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ความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงเท่านัน้ และอาจพิจารณาใช้งบประมาณแผ่นดินส าหรับโครงการ     
ทัว่ไปท่ีไมมี่ความจ าเป็นเร่งดว่นมากนกั รวมทัง้ควรก าหนดขอบเขตเวลาท่ีส่วนราชการจะสามารถขอขยายเวลาในการลงนาม
สญัญา หรือเสนอโครงการเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการกลัน่กรองฯ ด้วย เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินจากพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 มีกรอบระยะเวลาท่ีชดัเจน 
  3.2  เห็นควรเสนอให้กระทรวงศกึษาธิการพิจารณาในประเดน็ ดงันี ้
   3.2.1  พิจารณาก าหนดแนวทางด าเนินโครงการ และเตรียมจัดหาแหล่งเ งินรองรับ                           
การด าเนินการภายหลงัจากแผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 สิน้สดุลง เพ่ือให้การด าเนินโครงการในการยกระดบัมาตรฐาน
การศกึษามีความตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 
    3.2.2 พิจารณาก าหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานการศึกษา                                 
ร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีศักยภาพมีส่วนร่วมใน                
การพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนในชมุชน ซึง่จะท าให้การยกระดบัคณุภาพมาตรฐานการศกึษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ 
 
18.  เร่ือง  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสภาผู้แทนราษฎร  และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา             
ร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของวุฒสิภา 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญัติงบประมาณ 
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสภาผู้แทนราษฎร  และข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศกึษา
ร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของวุฒิสภา   และให้ทุกหน่วยงานของรัฐรับ
ข้อสงัเกตดงักลา่วไปพิจารณาด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้อง  โดยให้ส านกังบประมาณเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมผล
การด าเนินการ แล้วสง่ให้ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีตอ่ไป   
  ข้อเทจ็จริง  
  1. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎรได้ส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    มาเพ่ือด าเนินการ โดยมีข้อสงัเกตในด้านต่าง ๆ  
ดงันี ้ 
   1.1 นโยบายและภาพรวมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รวม 8 ยุทธศาสตร์  คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมั่นของประเทศ          
ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต  และลดความเหล่ือมล า้ทางสังคม          
ยุทธศาสตร์การจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพและยั่ง ยืน  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก  ยทุธศาสตร์การพฒันาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจยัและนวตักรรม ยุทธศาสตร์การตา่งประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  และยทุธศาสตร์การบริหาร  
จดัการบ้านเมืองท่ีดี  
   1.2 การบริหารจัดการงบประมาณ   เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ การโอนเปล่ียนแปลง           
งบประมาณ ฯลฯ  โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ต้องให้ความส าคญักับข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการฯ  
โดยน าไปปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางดงักล่าว  และในการน าเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ ๆ ไป ต่อ      
คณะกรรมาธิการฯ ทุกหน่วยงานจะต้องน าผลการด าเนินงานตามข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องของปี    
ท่ีผา่นมาเสนอตอ่คณะกรรมาธิการฯ ในปีตอ่ไปด้วย  
   1.3 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกระทรวงและ
หน่วยงานต่าง ๆ  รวม 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สงักัดส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวง  หรือทบวง หน่วยงานของ    
รัฐสภา  หนว่ยงานของศาลหนว่ยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนญู และจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั  
  2.  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง
พระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาเพื่อด าเนินการ โดยมีข้อสงัเกตในด้านตา่ง ๆ  ดงันี ้ 
   2.1 นโยบายและภาพรวมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
เช่น ควรให้กระทรวงการคลงัพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจดัเก็บภาษี   รัฐบาลควร
ปรับปรุงโครงสร้างสัมปทานหรือค่าภาคหลวงจากทรัพยากรธรรมชาติในอตัราท่ีเหมาะสม  การจัดสรรงบประมาณของ         
รัฐบาลควรก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นสู่ประชาชนระดบัรากหญ้าเป็นหลัก  โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการ
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จดัสรรงบประมาณและการพฒันาคณุภาพชีวิตของสงัคมบรูณาการร่วมกบัจงัหวัดและท้องถ่ินและจดัท าแผนการอย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นระบบ เป็นต้น  
   2.2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ าแนกตามกระทรวง
และหน่วยงานต่าง ๆ  รวม 20 กระทรวง ส่วนราชการไม่สงักัดส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง หน่วยงานของ              
รัฐสภา  หนว่ยงานของศาล หนว่ยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนญู จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั และสภากาชาดไทย  
 

สังคม 
19. เร่ือง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มสมรรถนะอากาศยานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ         
สิ่งแวดล้อม 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มสมรรถนะอากาศยานของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกระทรวงคมนาคมด้านความปลอดภัย การจัด 
องค์กรด้านการบิน และการก ากับดูแลในด้านการบินพลเรือนซึ่งเป็นข้อเสนอแนะการปรับปรุงโครงสร้างและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบนิ ไปพิจารณา  โดย 
  1. การจดัหาอปุกรณ์เพ่ือความปลอดภยัและเพิ่มสมรรถนะของอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ จ านวน 9 เคร่ือง 
โดยให้ ทส.ท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณต่อไป  ส่วนการจัดหาอากาศยานตามแผนแม่บทการใช้       
การจดัหาและการบ ารุงอากาศยาน ปี พ.ศ. 2547  ให้ส านกังบประมาณพิจารณาจดัสรรสนบัสนนุให้ตามความเหมาะสม
ตามล าดบัความจ าเป็นเร่งดว่น และสอดคล้องกบัสถานะทางการเงินการคลงัของประเทศตอ่ไป  ตามความเห็นของส านกั      
งบประมาณ  
  3. การขอคงต าแหน่งนักบิน ช่างเคร่ืองบิน และช่างวิทยุการบิน กรณีการเกษียณอายุราชการ ขยาย
อตัราก าลงัตามจ านวนอากาศยานท่ีจดัหาเพิ่ม  ให้กระทรวงคมนาคมเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ
พิจารณาตอ่ไป  ตามความเห็นของส านกังาน ก.พ.  
  4. การพฒันาศนูย์ปฏิบตักิารบนิและซ่อมบ ารุงอากาศยาน (การใช้สนามบินร่วม) ให้ ทส. รับความเห็นของ
กระทรวงคมนาคมเก่ียวกบัการใช้พืน้ท่ีทา่อากาศยานในสว่นกลางและสว่นภมูิภาคไปพิจารณาด าเนินการตอ่ไป   
  5. เห็นชอบในหลักการการแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการบริหาร
ทรัพยากรด้านการบนิ และให้ ทส.  จดัท ารายละเอียดขององค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดงักล่าวมาเพ่ือ
เสนอคณะรัฐมนตรีอีกครัง้หนึง่   
    
20. เร่ือง  การพัฒนาระบบตดิตามและประเมินผลการจัดซือ้โดยรัฐ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการด าเนินการประเมินมาตรฐานการจัดซือ้โดยรัฐ ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ              
ดงันี ้
  1.เห็นชอบในหลกัการให้มีการด าเนินการตามแนวทางการพฒันาระบบติดตามและประเมินผลการจดัซือ้
โดยรัฐของกระทรวงการคลงั 
  2.มอบหมายให้กระทรวงการคลังโดยกรมบญัชีกลางแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
จดัซือ้โดยรัฐท่ีมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงัท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธาน 
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานท่ีก ากับนโยบายทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน รวมถึงผู้แทนจากภาคเอกชนร่วมเป็นกรรมการ อธิบดีกรมบญัชีกลางเป็นกรรมการและเลขานกุาร เพ่ือก ากับและ
ดแูลการพฒันาระบบการประเมินมาตรฐานการจดัซือ้โดยรัฐ และก าหนดกลุม่เป้าหมายของการประเมินมาตรฐานการจดัซือ้
โดยรัฐรวมทัง้ตดิตามและรวบรวมผลการประเมินมาตรฐานการจดัซือ้โดยรัฐ เพ่ือน าเสนอตอ่คณะรัฐมนตรี 
  3.ให้การประเมินมาตรฐานการจดัซือ้โดยรัฐเป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลการจดัซือ้โดยรัฐ 
เพ่ือรวมรวมข้อเท็จจริงของการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างรวมทัง้เป็นตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานของส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับงบประมาณ โดยให้กระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง) ประสานงานกับหน่วยงานท่ี              
เก่ียวข้อง 
  4.ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการประเมินมาตรฐานการจัดซือ้โดยรัฐของ          
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการจดัซือ้โดยรัฐ ด าเนินการตามแนวทางท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
จดัซือ้โดยรัฐก าหนด 
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  5.ให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานรับผิดชอบติดตามและตรวจสอบการประเมินมาตรฐานการ
จดัซือ้โดยรัฐของแตล่ะหน่วยงานโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) มีหน้าท่ีสอบทานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ส าหรับกรณีของกระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรว งการคลัง (กค.) 
(ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)) จะมีหน้าท่ีก ากบั ติดตามและตรวจสอบการประเมินมาตรฐานการ
จดัซือ้โดยรัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและรัฐวิสาหกิจ ตามล าดบั โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
จดัซือ้โดยรัฐ พิจารณารวบรวมน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
ทัง้นี ้ ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน              
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการคลงั (กค.) รายงานวา่  

1. กระทรวงการคลงั โดยกรมบญัชีกลางได้ร่วมกบัสมาคมแหง่สถาบนัพระปกเกล้าด าเนินการโครงการ 
ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพฒันาระบบการตดิตามและประเมินผลการจดัซือ้โดยรัฐท่ีมีกลไกและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ี
เป็นรูปธรรม ระยะเวลา 6 เดือน (ตัง้แต่ 12 มิถุนายน-11 ธันวาคม 2551) เพ่ือศึกษากรอบแนวทางการพัฒนาระบบการ         
ตดิตามและประเมินผลการจดัซือ้โดยรัฐ โดยมีผลสรุปของโครงการฯ ดงันี ้
   1.1 การประเมินมาตรฐานฯ ควรมีความต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสอดคล้องกับ           
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในด้านการพัฒนาศักยภาพ โดยมีลักษณะเป็นนโยบายของฝ่ายบริหาร ให้               
คณะรัฐมนตรีก าหนดเป็นนโยบายให้หนว่ยงานภาครัฐถือปฏิบตั ิทัง้นี ้เพ่ือความคลอ่งตวัและยืดหยุน่เพียงพอท่ีจะรองรับการ
ปรับปรุง/เปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินงานจดัซือ้จดัจ้างให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานมากย่ิงขึน้ 
   1.2 ในการด าเนินการประเมินมาตรฐานฯ ควรเป็นระบบท่ีติดตัง้ภายในส าหรับผู้บริหาร ท่ีใช้ในการ
ก ากับดแูลการปฏิบตัิงานในลกัษณะของการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เสมือนเป็นการวางระบบสนับสนุนและ
ปัจจยัพืน้ฐานในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบตัิต่อหน่วยงานภาครัฐ อันจะช่วยส่งเสริมให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบตังิานมากย่ิงขึน้ 
   1.3 การก าหนดกลไกในการด าเนินการควรน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินการประเมินมาตรฐานฯ โดยมีหน้าท่ีพัฒนา ปรับปรุงระบบติดตามการประเมินมาตรฐานฯ และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ในลกัษณะเชิงนโยบายเพ่ือชีป้ระเด็นปัญหา อุปสรรค รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและจดัท ารายงานเพ่ือ
น าเสนอตอ่คณะรัฐมนตรี 
   1.4 มอบหมายให้ กค. โดยกรมบญัชีกลางจดัการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความพร้อมให้กบัหน่วยงาน/
องค์กรท่ีเก่ียวข้อง และน าผลการประเมินมาตรฐานฯ มาพฒันา ปรับปรุงระบบการจดัซือ้จดัจ้างของหน่วยงานภาครัฐ พร้อม
ทัง้ประสานกบั สคร. และ มท. ในฐานะหนว่ยงานก ากบัดแูลรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือพฒันาปรับปรุง
ระบบการจดัซือ้จดัจ้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
   1.5 การก าหนดให้มีการตรวจสอบจากภายนอก เพ่ือสอบทานความน่าเช่ือถือของการประเมิน
มาตรฐานฯ ควรก าหนดเป็นตวัชีว้ดัตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ ส านกังาน ก.พ.ร. และการสอบทานของ ค.ต.ป.  
  2. ปัจจบุนัมีการด าเนินงานตามกรอบแนวทางปฏิบตัิท่ีมีการน าหลกัธรรมรัฐ (Good Governance) มาเป็น
รากฐานในการด าเนินการตา่ง ๆ อนัเป็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวม โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ความประหยดั มี
ประสิทธิภาพ  ความเทา่เทียม และเป็นธรรม กค.โดยกรมบญัชีกลางในฐานะท่ีก ากบัดแูลการพสัดภุาครัฐ จึงได้ก าหนดให้มี
การด าเนินการประเมินมาตรฐานการจดัซือ้โดยรัฐของประเทศไทยในภาพรวม รวมทัง้การจดัท าโครงการประเมินมาตรฐาน
การจดัซือ้โดยรัฐในระดบัหนว่ยงาน เพ่ือเป็นเสมือนโครงการน าร่องในการประเมินผลการด าเนินงานของระบบการจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐ โดยพฒันาจากระบบการประเมินมาตรฐานการจดัซือ้จดัจ้างท่ีเป็นสากล อนัจะช่วยสนบัสนุนการจดัซือ้จดัจ้าง
ของหนว่ยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานท่ีดี ตลอดจนสร้างความเช่ือมัน่ในการบริหารจดัการภาครัฐในประเทศไทยท่ีมีมาตรฐาน
ในระดบัสากล ดงันัน้ เพ่ือให้การด าเนินการประเมินมาตรฐานฯ ดงักลา่ว มีความตอ่เน่ืองและครอบคลมุถึงหน่วยงานภาครัฐ
ทัง้หมด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดซือ้โดยรัฐ โดยผลของการประเมิน        
มาตรฐานฯ จะได้น าไปสูก่ารพฒันาตลาดภาครัฐท่ีความส าคญัตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมตอ่ไป  
  3. แนวทางการพฒันาระบบติดตามและประเมินผลการจดัซือ้โดยรัฐ ตามท่ี กค.เสนอ โดยมีประโยชน์ของ
การพฒันาระบบฯ  ดงันี ้
   3.1 ฝ่ายบริหารมีเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลการจดัซือ้โดยรัฐของหน่วยงานภาครัฐท่ี
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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   3.2 สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ ซือ้มีกรอบแนวทางหรือมาตรฐานอ้างอิงการ
ด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างท่ีมีความชดัเจนเป็นรูปธรรม 
   3.3 รวบรวมข้อมลูท่ีเป็นข้อเท็จจริงส าหรับการพฒันาระบบการจดัซือ้จดัจ้างท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
   3.4 สามารถใช้เป็นข้อมลูอ้างอิงถึงมาตรฐานระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐของประเทศไทย เพ่ือ
สร้างความเช่ือมัน่ในการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีธรรมาภิบาลและมาตรฐานเทียบเทา่สากล  
 
21. เร่ือง ขอสิทธิก าลังพลให้แก่เจ้าหน้าท่ีศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยใน 
สายงาน 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์บญัชาการทางทหาร กองบญัชาการกองทัพไทย และหน่วยใน           
สายงาน ได้รับสิทธิก าลงัพล (การนบัเวลาราชการเป็นทวีคณูตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป) เช่นเดียวกบัผู้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงกลาโหม (กห.) รายงานว่า กองทพัไทยขอสิทธิก าลงัพลให้แก่เจ้าหน้าท่ีศนูย์บญัชาการทางทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทย และหน่วยในสายงาน ให้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกบัผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีกองอ านวยการรักษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจกัรตามค าสัง่ส านกันายกรัฐมนตรี ท่ี 205/2549 ลงวนัท่ี 30 ตลุาคม 2549  
  กห.พิจารณาแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบญัชาการกองทัพไทย และหน่วยใน              
สายงานมีลกัษณะการปฏิบตั ิและท าหน้าท่ีควบคมุอ านวยการ สัง่การ ให้เป็นไปตามแผนป้องกนัประเทศ สมควรได้รับสิทธิ
ก าลงัพลเชน่เดียวกนั โดยให้นบัเวลาราชการเป็นทวีคณูตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2551 เป็นต้น  

 
ต่างประเทศ 

22. เร่ือง  ความก้าวหน้ากรอบร่วมมือทวิภาคี ด้านการจัดการทรัพยากรน า้และสิ่งแวดล้อมระหว่างราชอาณาจักร
ไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบความส าเร็จของการหารือทวิภาคีระดบัรัฐมนตรี เร่ือง ความร่วมมือด้านการจดัการ
ทรัพยากรน า้ และสิ่งแวดล้อม ครัง้ท่ี 1 ระหว่างรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  และ
อนมุตัิในหลกัการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการตามความกรอบความร่วมมือด้านการจดัการ
ทรัพยากรน า้และสิ่งแวดล้อม  ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเสนอ  ทัง้นี ้งบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการ
ด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือทวิภาคีท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2554 ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของแต่ละหน่วยงานตามเสนอ ส าหรับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556 ให้เสนอขอตัง้
งบประมาณตามขัน้ตอนตามความเหมาะสมและจ าเป็นตอ่ไป  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานวา่   
   1. หลงัจากท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (15 มิถนุายน  2553) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและคณะได้เดินทางไปร่วมประชุมหารือทวิภาคีระดบัรัฐมนตรี เร่ือง ความร่วมมือด้านการจดัการทรัพยากรน า้  
และสิ่งแวดล้อม ครัง้ท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 24 ถึง 26 มิถุนายน  2553 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ตามค าเชิญของ
รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีและประธานองค์การจดัการทรัพยากรน า้และสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป.ลาว  และได้ลงนาม
ในสรุปบนัทกึการประชมุทวิภาคีระดบัรัฐมนตรี เร่ือง ความร่วมมือด้านการจดัการทรัพยากรน า้และสิ่งแวดล้อม ครัง้ท่ี 1  
  2. ผลการหารือสรุปได้วา่  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว  ได้หารือทิศทางและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสองประเทศในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  เน่ืองจากเป็นประเดน็ข้ามพรมแดนซึง่จ าเป็นต้องมีการด าเนินงานร่วมกนั  จึงจะเกิดผล
การพฒันาอย่างยัง่ยืน  จดัเป็นการด าเนินการตามนโยบายและแนวทางจากผลการประชุมสุดยอดผู้น าลุ่มน า้โขงตอนล่าง 
ครัง้ท่ี 1 (The First Mekong River Commission Summit) ท่ีประเทศสมาชิกจะต้องน าไปปฏิบตัิให้บงัเกิดผลเป็นรูปธรรม
โดยเร็วท่ีสดุ  และเพ่ือร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี  ของความสมัพนัธ์ทางการทตูระหว่างราชอาณาจกัรไทย และ 
สปป.ลาว ในการนี ้รัฐมนตรีของทัง้สองประเทศได้หารือและก าหนดประเด็นท่ีจะด าเนินการร่วมกนัอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การ
บริหารจดัการน า้แบบบรูณาการ การจดัการสิ่งแวดล้อม การควบคมุมลพิษและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจดัการภยัพิบตั ิ             
การวางแผนกลยทุธ์และแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจดัการไฟป่าและหมอกควนัข้ามพรมแดน 
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การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการพิจารณาความร่วมมือด้านการถ่ายทอดวิชาการต่าง ๆ การฝึกอบรม สมัมนา 
การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และประเดน็อ่ืน ๆ ท่ีอาจมีการสร้างความร่วมมือในอนาคต  
   3. ความส าเร็จในการหารือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป.ลาว ท าให้มีการพิจารณาประเด็นเร่งดว่น 
4 เร่ือง  เพ่ือน าไปสูก่ารปฏิบตัโิดยหนว่ยงานของ ทส. ได้แก่   
   3.1 การจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 โครงการ               
วงเงินงบประมาณ 69,082,700 บาท  
    3.2 การจดัการภยัพิบตั ิจ านวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 10,000,000 บาท   
   3.3 การวางแผนกลยุทธ์และแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 3                
โครงการ วงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาท  
    3.4 การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ จ านวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท  
รวมทัง้สิน้ 9 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทัง้สิน้ 86,082,700 บาท  ซึ่งฝ่ายไทยมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุน  โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในสังกัด ทส. คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน า้          
กรมควบคมุมลพิษ กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
  4. การเจรจาทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทย  และรัฐบาล สปป.ลาว ได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมภายใน 3 ปี ทส. พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถด าเนินการได้ตามกรอบการเจรจา  โดยจะต้องเร่ิมด าเนินการ
ภายในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งการด าเนินการนีต้้องได้รับการอนุมตัิโครงการและงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีก่อนด าเนินการ 
ทัง้นี ้ใช้งบประมาณปกตขิอง ทส.  
 
23. เร่ือง การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหม
ประเทศคู่เจรจา 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงกลาโหม เสนอทัง้ 3 ข้อ ดงันี ้
  1.ร่างปฏิญญาร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (Ha Noi 
Joint Declaration on the First ASEAN Defence Ministers’ Meeting - Plus) 
  2.หากมีการเปล่ียนแปลงในรายละเอียดของร่างปฏิญญาร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับ          
รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเ่จรจาท่ีจะไมท่ าให้มีการเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพืน้ท่ีนอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมี
สิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนงัสือสญัญาหรือตามกฎหมายระหวา่งประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบญัญัติ เพ่ือให้
การเป็นไปตามหนงัสือสญัญา หรือมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกิจหรือสงัคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผล
ผกูพนัด้านการค้า การลงทนุ หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนยัส าคญัให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาด าเนินการได้ตาม
ความเหมาะสม 
  3.ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ ลงนามฝ่ายไทยในร่างปฏิญญาร่วมการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียนกบัรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเ่จรจา ตามข้อ 1  
ทัง้นี ้ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงการตา่งประเทศไปพิจารณาด าเนินการด้วย  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงกลาโหม (กห.) รายงานวา่ 

1.กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามก าหนดจะจดัการประชมุในระหวา่งวนัท่ี 10 – 13   
ตลุาคม 2553 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ดงันี ้
   1.1.การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Defence Ministers’ 
Meeting Retreat : ADMM Retreat) 

1.2.การประชมุรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกบัรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเ่จรจา ครัง้ท่ี 1 (1st ASEAN  
Defence Ministers’ Meeting –Plus : ADMM-Plus) ซึ่งมีองค์ประกอบของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ
ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนอีก 8 ประเทศ ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย ญ่ีปุ่ น              
นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี สหพนัธรัฐรัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ตามผลการประชมุรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครัง้ท่ี 4 ใน
การนีรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมดงักล่าวและจะต้องลงนามในร่างปฏิญญา ร่วมการ
ประชมุรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกบัรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเ่จรจา (Ha Noi Joint Declaration on First ASEAN 
Defence Ministers’ Meeting – Plus) ด้วย 
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  2. กห.พิจารณาร่างปฏิญญาร่วมฯ ดงักลา่วแล้วมีความเห็น ดงันี ้
   2.1 ร่างปฏิญญาร่วมฯ ดงักล่าวมีลกัษณะเป็นความตกลงระหว่างประเทศท่ีเป็นหนงัสือสัญญา
ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนด าเนินการให้มี
ผลผกูพนั (ก่อนการลงนาม)  
   2.2 ร่างปฏิญญาร่วมฯ ดงักลา่วมิได้มีข้อความส่วนใดท่ีจะส่งผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงอาณา
เขตไทยหรือพืน้ท่ีนอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนงัสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อ
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ หรือสงัคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีความผกูพนัด้านการค้า การลงทนุหรืองบประมาณ
ของประเทศอย่างมีนัยส าคญัแต่อย่างใด และ กห. สามารถปฏิบตัิได้โดยไม่ต้องออกพระราชบญัญัติเพ่ือให้เป็นไปตาม
หนงัสือสญัญา ดงันัน้ ร่างปฏิญญาร่วมฯ ดงักลา่วไมน่า่จะเป็นหนงัสือสญัญาตามมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ท่ีจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
 
24.  เร่ือง   ผลการประชุมเวทีหารือเพ่ือการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง ครัง้ท่ี 6 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและมอบหมายตามท่ีรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนอง
เตย) เสนอ  ทัง้ 3 ข้อ ดงันี ้
  1.  รับทราบผลการประชมุเวทีหารือเพ่ือการพฒันาอนภุมูิภาคลุม่แม่น า้โขง ครัง้ท่ี 6 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี 
  2.  มอบหมายกระทรวงพลงังาน (พน.) ประสานกระทรวงยทุธศาสตร์และการคลงัของสาธารณรัฐเกาหลี 
เพ่ือหารือในรายละเอียดความร่วมมือด้านการพฒันาพลงังานสะอาดและการพฒันาพลงังานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อนั
สืบเน่ืองจากผลการหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ฯ) และรัฐมนตรีกระทรวง
ยทุธศาสตร์และการคลงัของสาธารณรัฐเกาหลี 
  3.  มอบหมายส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พน. และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารน าเสนอแผนงานความร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลีตอ่ธนาคารพฒันาเอเชียในการประสานความร่วมมือ
ระหวา่งเกาหลีกบัประเทศลุม่แมน่ า้โขงตอ่ไป 
ทัง้นี ้ ให้รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) ในฐานะรัฐมนตรีประจ าแผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง รับความเห็นของกระทรวงการตา่งประเทศไปพิจารณาร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ตอ่ไป   
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ฯ) รายงานว่าทางสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกับธนาคาร
พฒันาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB)  ในฐานะเจ้าภาพจดัเวทีหารือเพ่ือการพฒันาอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง ณ 
กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ได้เชิญรัฐมนตรี GMS ของไทยและคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการหารือในเวทีการประชมุดงักล่าว 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
  1.  นโยบายของสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลีได้ด าเนินนโยบาย Global Korea และเพิ่มบทบาท
เชิงรุกอยา่งเตม็ตวัในการเป็นผู้ให้ท่ีเดน่ชดัในภมูิภาคนีผ้า่นช่องทางทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน รวมมลูคา่กว่า 3.5 พนัล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ  สาธารณรัฐเกาหลีได้ลงนามบนัทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงยุทธศาสตร์และการคลงัและ ADB ในปี 
2551 เพ่ือสนับสนุนทางการเงินแก่ประเทศลุ่มแม่น า้โขง และได้จัดตัง้กองทุนความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic 
Development Cooperation Fund : EDCF) วงเงินรวม 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของกลุ่ม 
GMS ร่วมกบั ADB ซึ่งปัจจบุนัได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สถานะเม่ือเดือนธันวาคม 
2552) เพ่ือพัฒนาถนนในกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  และเวียดนาม รวมถึงเพ่ือร่วม
สนบัสนนุการด าเนินงานของแผนงานพนมเปญซึง่เป็นแผนพฒันาศกัยภาพของภาครัฐของประเทศ GMS ในขณะท่ีธนาคาร
เพ่ือการสง่ออกและน าเข้าและธนาคารเพ่ือการพฒันาของเกาหลีได้จดัเตรียมเงินทนุเพ่ือร่วมพฒันาอนภุูมิภาคประมาณ 2.5  
พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดบั 
  2.  การจดัเวทีหารือเพ่ือการพฒันาอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวนัท่ี 6-7 
กันยายน 2553 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นเวทีหารือเชิงลึกเพ่ือก าหนดสาขาความร่วมมือ แผนการท างาน และโครงการท่ี
ส าคญัร่วมกนั ระหวา่งสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศ GMS และ ADB ในการพฒันาอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง รวมถึงเป็นโอกาส
ในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประชาสมัพนัธ์ความก้าวหน้าแผนงาน GMS และศกัยภาพของอนภุูมิภาคในปัจจบุนั ซึ่งการ
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สนบัสนนุของภาคีการพฒันาดงัเช่นสาธารณรัฐเกาหลีจะมีส่วนส าคญัอย่างมากในการขบัเคล่ือนการพฒันาอนภุูมิภาคลุ่ม
แม่น า้โขง ซึ่งแผนงานการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง  6 ประเทศ ในระยะ 3 -5 ปีข้างหน้า     
มีความต้องการงบประมาณสูง ถึง 20-25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินงานใน 9 สาขา
ความร่วมมือ (คมนาคม โทรคมนาคม พลงังาน เกษตร การลงทนุ การท่องเท่ียว การอ านวยความสะดวกการค้า การพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ และสิ่งแวดล้อม)  
  3.  ผลการประชมุเวทีหารือเพ่ือการพฒันาอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง ครัง้ท่ี 6 
   รัฐมนตรีกระทรวงยทุธศาสตร์และการคลงัสาธารณรัฐเกาหลี   รองประธาน ADB และรัฐมนตรี
ประเทศสมาชิกแผนงาน GMS ได้แก่ รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี สปป. ลาว (Mme.Khempheng Pholsena) 
รัฐมนตรีกระทรวงการรถไฟสหภาพพมา่ (Mr.Thaung Lwin) และรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ฯ)ได้แจ้ง
นโยบายการด าเนินงานของกลุ่มประเทศ GMS ในช่วงพิธีเปิดการประชมุ เจ้าหน้าท่ีอาวโุสจาก 6 ประเทศลุ่มแม่น า้โขง และ
ภาครัฐและเอกชนของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือระหวา่งสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศ GMS ใน
ด้านคมนาคมขนส่งการอ านวยความสะดวกการค้าและการขนส่ง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) และโทรคมนาคม โดยผลการประชมุท่ีส าคญัประกอบด้วย 
   3.1  รัฐมนตรีกระทรวงยทุธศาสตร์และการคลงัของสาธารณรัฐเกาหลี ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า
สาธารณรัฐเกาหลีจะให้ความชว่ยเหลือกลุม่ประเทศ GMS ทัง้ในด้านวิชาการและการเงิน ร่วมมือเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน ปัจจุบนัสาธารณรัฐเกาหลีได้ให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
(Overseas Development Assistance : ODA) แก่ประเทศ  GMS แล้วประมาณ 2.2 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะ
เพิ่มขึน้อีก 3 เท่า เม่ือถึงปี 2558 และขยายสดัส่วนของความร่วมมือเพ่ือการพฒันาด้านสิ่งแวดล้อม (Green ODA) จาก     
ร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 30 ภายในปี 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศเพ่ือรองรับสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปนอกจากนี ้ในระยะสามปีแรกสาธารณรัฐเกาหลีจะเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินในลกัษณะ  
Co-Financing ร่วมกับ ADB และองค์กรระหว่างประเทศอ่ืน ๆ จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20  ผ่านกองทุนความร่วมมือ
พฒันาเศรษฐกิจ (EDCF) และสนบัสนนุให้ภาคเอกชนสาธารณรัฐเกาหลีเข้ามาลงทนุยงัอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขงเพิ่มมากขึน้
ด้วย 
   3.2  รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ฯ)  ได้ชีใ้ห้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอ
ตวัและยงัมีความไม่แน่นอน รวมถึงปัจจยัเส่ียงอ่ืนทัง้ภายในและภายนอกอนภุูมิภาคท าให้ประเทศลุ่มแม่น า้โขงจ าเป็นต้อง
สร้างสมดลุในการพฒันาท่ีไมพ่ึง่พิงตลาดภายนอกประเทศมากจนเกินไปและเพิ่มความร่วมมือภายใต้แผนงาน GMS ให้ 
ใกล้ชิดมากขึน้เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั และให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืน ซึ่งเป็นโอกาสอนัดีท่ีสาธารณรัฐเกาหลีจะ
เพิ่มบทบาทในการเป็นภาคีการพฒันา โดยไทยได้เน้นย า้ความพร้อมในการร่วมมือกบัสาธารณรัฐเกาหลีเพ่ือการพฒันา  อนุ
ภมูิภาค 

 4.  แนวทางความร่วมมือระหวา่งสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศ GMS ในสาขาท่ีมีศกัยภาพ  
ประกอบด้วย  ด้านคมนาคมขนสง่  ด้านการอ านวยความสะดวกการค้าและการขนสง่  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านพลงังาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารและโทรคมนาคม 

 5.  ผลการหารือทวิภาคีระดับรัฐมนตรี ระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงยุทธศาสตร์และการคลัง สาธารณ                
รัฐเกาหลี  (Mr.Yoon Jeung-Hyun) และรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ฯ )ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

  5.1  สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยและเสถียรภาพของรัฐบาล โดยรัฐมนตรีกระทรวง
ยทุธศาสตร์ฯ ได้แสดงความมัน่ใจในรัฐบาลไทยและแสดงความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการพฒันาอนภุูมิภาคลุ่ม
น า้โขงในระยะต่อไป โดยรับทราบข้อเท็จจริงจากรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีไทยว่ารัฐบาลไทยสามารถดูแล
สถานการณ์ทางการเมืองให้เข้าสูภ่าวะปกตไิด้ และอยูร่ะหวา่งการจดัท าแผนสร้างความปรองดองภายในประเทศ 

  5.2  ความร่วมมือในการพฒันาพลงังานสะอาดและการพฒันาพลงังานท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
รัฐมนตรีของทัง้สองประเทศได้เห็นชอบในหลกัการท่ีไทยและสาธารณรัฐเกาหลีจะร่วมมือกนัในการพฒันาพลงังานสะอาด 
และมอบหมายให้มีการหารือในรายละเอียดของความร่วมมือในระดบัเจ้าหน้าท่ีตอ่ไป 

  5.3  รัฐมนตรีกระทรวงยทุธศาสตร์และการคลงัของสาธารณรัฐเกาหลีได้สอบถามถึงสถานการณ์
ผลผลิตและราคาข้าวในประเทศไทย ซึ่ง รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ฯ) ได้แจ้งว่า ราคาข้าว
ภายในประเทศและราคาส่งออกไม่แตกต่างกันมากนกั  อย่างไรก็ดี ผลผลิตข้าวในปี 2554 คาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ภยัแล้งในชว่งท่ีผา่นมา 
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25.  เร่ือง กรอบการเจรจาเพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างพิธีสารเสริมว่าด้วยการรับผิดและการชดใช้
ของพธีิสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเสนอ ทัง้ 2 ข้อ ดงันี ้
  1. เห็นชอบกรอบการเจรจาร่างพิธีสารเสริมว่าด้วยการรับผิดและการชดใช้ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ตามความเห็นคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาต ิ
(กอช.) ดงันี ้

1.1 เห็นชอบในหลกัการของพิธีสารเสริมวา่ด้วยการรับผิดและชดใช้ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาวา่ด้วย 
ความปลอดภยัทางชีวภาพ เพ่ือให้เป็นกลไกการด าเนินงานตาม มาตรา 27 ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 

1.2 ขอบเขตความเสียหายควรเน้นความเสียหายจากสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีเคล่ือนย้ายข้าม 
พรมแดนท่ีสง่ผลกระทบตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพ  

1.3 พิธีสารเสริมวา่ด้วยการรับผิดและชดใช้ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาวา่ด้วยความปลอดภยัทาง      
ชีวภาพ ควรมีกลไกควบคมุดแูลท่ีสามารถสร้างความมัน่ใจให้กบัภาคีน าเข้า และในขณะเดียวกัน สร้างแรงจูงใจให้ภาคี
สง่ออกมีการเคล่ือนย้ายข้ามพรมแดนอยา่งถกูต้องตามกฎหมายและ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

1.4 ขอบเขตไมค่วรรวมผลิตภณัฑ์สืบเน่ือง (product thereof) เน่ืองจากการพิสจูน์ความเสียหาย 
จากผลิตภณัฑ์สืบเน่ืองท าได้ยาก และไมมี่สภาพเป็นสิ่งมีชีวิต อย่างไรก็ตาม หากภาคีส่วนใหญ่เห็นว่าควรรวมไว้ในขอบเขต 
ขอให้ส านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเสริมสร้างสมรรถนะในเร่ืองนีใ้ห้กับประเทศก าลัง
พฒันาด้วย 

1.5 ประเทศไทยซึง่เป็นประเทศผู้น าเข้าสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม เห็นควรให้มีการก าหนดเร่ือง 
ความมั่นคงทางการเงินไว้ให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม หลักการของพิธีสารเสริมฯ ก าหนดให้ผู้ ประกอบกิจกรรมจะต้อง
รับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรการตอบสนองทนัทีท่ีเกิดผลกระทบ และ/หรือ ชดใช้คา่เสียหายอยูแ่ล้ว 

2. เห็นชอบในหลกัการตอ่ร่างพิธีสารเสริมวา่ด้วยการรับผิดและการชดใช้ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาวา่ด้วย 
ความปลอดภยัทางชีวภาพ  ซึ่งจะมีการพิจารณาในการประชุมสมชัชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภยัทาง
ชีวภาพ สมยัท่ี 5 ในระหว่างวนัท่ี 11-15 ตลุาคม 2553 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือให้ส านกัเลขาธิการอนสุญัญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสามารถน าร่างพิธีสารเสริมฯ ดงักล่าวเปิดให้ภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ พิจารณาลงนาม
รับรอง (adoption) ได้ตามก าหนดเวลาท่ีก าหนดไว้คือในช่วงระหว่างวนัท่ี 7 มีนาคม 2554 – 6 มีนาคม 2555   
  สาระส าคัญร่างพิธีสารเสริมว่าด้วยการรับผิดและการชดใช้ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ  มีวตัถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยืน,   
โดยค านึงถึงสุขภาพของมนุษย์, โดยการจดัเตรียมกฎเกณฑ์และแนวทางระหว่างประเทศในเร่ืองของการรับผิดและชดใช้    
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม    
  ร่างพิธีสารเสริมฯ ประกอบด้วย 21 มาตรา โดย มาตรา 1-12 เป็นเนือ้หาพนัธกรณี และมาตรา 13-21 เป็น
การบริหารตา่ง  ๆ ของส านกัเลขาธิการอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
 1.  ร่างพิธีสารเสริมฯ ฉบบันีน้ ามาใช้กบัความเสียหาย 
 - ตอ่การอนรัุกษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยืนโดยค านึงถึงความ
เส่ียงตอ่สขุภาพมนษุย์  
  - ท่ีเกิดขึน้ภายในขอบเขตอ านาจรัฐของภาคี  
 - เป็นผลมาจากการขนส่ง การน าผ่าน การดูแล และการใช้สิ่งมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรมท่ี
เคล่ือนย้ายข้ามพรมแดนเพ่ือน ามาใช้โดยตรงเป็นอาหารหรืออาหารสตัว์หรือใช้ในกระบวนการผลิต, หรือ เพ่ือการใช้ในสภาพ
ควบคมุ, หรือ เพ่ือปลดปลอ่ยสูส่ิ่งแวดล้อม  
  2.  เป็นการเคล่ือนย้ายข้ามพรมแดนทัง้โดยเจตนา โดยไม่เจตนาตามมาตรา 17 ของพิธีสารฯ, โดยผิด
กฎหมายตามมาตรา 25 ของพิธีสารฯ และโดยประเทศท่ีไมใ่ชภ่าคี 
 3.  ภาคีจะต้องก าหนดมาตรการตอบสนองในกรณีเกิดความเสียหายและด าเนินการโดยสอดคล้องกบั
กฎหมายภายในประเทศ หรืออาจก าหนดไว้ในกฎหมายภายในวา่ด้วยการรับผิดทางแพง่  
  4.  กฎหมายภายในจะต้อง 
  - ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจกรรมแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบทนัทีท่ีเกิดความเสียหาย, ประเมิน
ความเสียหาย, และด าเนินมาตรการตอบสนองท่ีเหมาะสม และต้องไม่ขดัขวางการด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานรับผิดชอบ
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ในการด าเนินการแก้ไขเยียวยา และภาคีมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการประเมินความเสียหายและการ
ด าเนินการตามมาตรการจากผู้ประกอบกิจกรรม 
 - ก าหนดเร่ืองการแก้ไขเยียวยา, การทบทวนการบริหารการจดัการ/ การตดัสินของศาล  
 - ก าหนดกฎเกณฑ์และแนวทางการรับผิดทางแพ่ง โดยอาจใช้ (ก) กฎหมายท่ีมีอยู่  หรือ (ข) 
พฒันาขึน้โดยเฉพาะส าหรับวตัถุประสงค์นี ้หรือ (ค) ผสมผสาน (ก) และ (ข) โดยระบุถึงความเสียหาย มาตรการรับผิด ช่อง
ทางการรับผิด สิทธิท่ีจะเรียกร้อง  
  5.  ภาคีอาจ 
 - ใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายภายในมาก าหนดความเสียหาย   
 - ก าหนดชว่งเวลาท่ีด าเนินการ  
 - ข้อจ ากดัทางการเงินเพ่ือเรียกคืนคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง  
 
26. เร่ือง  การลงนามใน Memorandum of Understanding on the Implementation of the ASEAN Single Window 
Pilot Project  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้อธิบดีกรมศลุกากรเป็นผู้ลงนามบนัทึกความเข้าใจส าหรับการด าเนินโครงการ          
น าร่องในการอ านวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (Memorandum of 
Understanding on the Implementation of the ASEAN Single Window Pilot Project) และอนมุตัิให้กระทรวงการ          
ตา่งประเทศ (กต.) จดัท าหนงัสือมอบอ านาจเตม็ (Full Powers) ในการลงนามตอ่ไป ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ    
   สาระส าคัญของเร่ือง  
  กระทรวงการคลงั (กค.) รายงานวา่  
   1. ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกด้านศลุกากรด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จดุเดียวของอาเซียน และพิธีสารว่าด้วยการอ านวยความสะดวกด้านศลุกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
จดุเดียวของอาเซียนแล้ว   
  2. ในระยะเร่ิมต้นประเทศสมาชิกอาเซียนจะด าเนินโครงการน าร่องในการน าระบบ ASEAN Single 
Window มาใช้  โดยได้มีการยกร่างบนัทึกความเข้าใจส าหรับการด าเนินโครงการน าร่องในการอ านวยความสะดวกด้าน
ศลุกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จดุเดียวของอาเซียน ซึ่งประเทศท่ีลงนามในบนัทึกความเข้าใจดงักล่าวจะมีทัง้ในฐานะ
ผู้ เข้าร่วม (Participant) และผู้สงัเกตการณ์ (Observer) ส าหรับประเทศไทยนัน้จะลงนามในฐานะผู้ เข้าร่วมและในชัน้นี ้
ประเทศสมาชิกอาเซียนสว่นใหญ่เห็นวา่ควรให้อธิบดีศลุกากรของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นผู้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจ
ดงักล่าว  เว้นแต่มาเลเซียและอินโดนีเซีย  ส าหรับประเทศมาเลเซียผู้ลงนาม คือ Secretary General, Ministry of 
International Trade and Industry ส่วนประเทศอินโดนีเซียผู้ลงนาม คือ Deputy Minister for Trade and Industry 
Coordinating Ministry for Economic Affairs  
  3. ร่างบนัทึกความเข้าใจดงักล่าวมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการทดสอบต้นแบบทางเทคนิคในการแลกเปล่ียน
ข้อมูลและสารสนเทศด้วยข้อมูลและสารสนเทศทดสอบโดยการใช้เอกสารสารสนเทศ ข้อมูล และการประมวลผลท่ีมี
มาตรฐานและมีความง่าย  อีกทัง้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับการแลกเปล่ียนข้อมูลดงักล่าวใน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  และการด าเนินโครงการน าร่องดงักล่าวนีเ้ป็นการทดสอบระบบ ASEAN Single Window 
ก่อนท่ีจะมีการด าเนินการจดัตัง้ระบบ ASEAN Single Window ท่ีมีการปฏิบตัิงานจริงในอนาคตส าหรับระบบ National 
Single Window ของประเทศไทยนัน้ได้ด าเนินการในระยะแรกแล้ว  และมีความพร้อมพอสมควรท่ีจะเข้าร่วมโครงการน าร่อง
ดงักลา่วในฐานะผู้ เข้าร่วม   
  4. ส านกัเลขาธิการอาเซียนได้เร่งรัดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้หลายด าเนินขัน้ตอนภายในของแต่ละ
ประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  และเม่ือประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้หลายด าเนินขัน้ตอนภายในของแตล่ะประเทศเรียบร้อยแล้ว  
ส านกัเลขาธิการอาเซียนจะด าเนินการให้มีการลงนามในร่างบนัทกึความเข้าใจดงักลา่วโดยเร็วตอ่ไป  
  5. กรมศลุกากรได้มีหนงัสือหารือกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย กต. วา่การลงนามในร่างบนัทึกความเข้าใจ
ดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยหรือไม่  ซึ่ง
กรมสนธิสัญญาและกฎหมายแจ้งว่า  ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวน่าจะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญฯ   และโดยท่ีขณะนีย้ังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการก าหนดขัน้ตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาตามท่ี
รัฐธรรมนญูฯ ก าหนด  จงึเห็นควรใช้แนวปฏิบตัิท่ีผ่านมา  กล่าวคือส่วนราชการเจ้าของเร่ืองต้องเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็น
ในเร่ืองนีต้อ่คณะรัฐมนตรี  และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องจะต้องให้ความเห็นชอบประกอบเพ่ือพิจารณาด้วย  และในส่วนของ
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กรมสนธิสญัญาและกฎหมายนัน้เห็นว่า  ร่างบนัทึกความเข้าใจดงักล่าวไม่น่าจะเป็นหนังสือสัญญาท่ีมีบทเปล่ียนแปลง
อาณาเขตหรือเขตพืน้ท่ีนอกอาณาเขตซึง่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย  หรือมีเขตอ านาจตามหนงัสือสญัญาหรือตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ  หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสงัคมของประเทศอย่างกว้างขวาง  หรือมีผลผูกพัน
ทางด้านการค้า การลงทนุ หรืองบประมาณของประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญั   
  6. กค. เห็นว่า ร่างบนัทึกความเข้าใจดงักล่าวไม่น่าท่ีจะเป็นหนงัสือสญัญาท่ีมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขต
หรือเขตพืน้ท่ีนอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย  หรือมีเขตอ านาจตามหนงัสือสญัญาหรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ  หรือมีผลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจหรือสงัคมของประเทศอย่างกว้างขวาง  หรือมีผลผูกพนัทางด้าน
การค้า การลงทนุ หรืองบประมาณของประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญั  ตามความเห็นของกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย  และ
ไมต้่องออกพระราชบญัญตัเิพ่ือให้การเป็นไปตามหนงัสือสญัญาแตอ่ย่างใด  
 
27. เร่ือง การลงนามเอกสารโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการสืบสวน การข่าวกรองและการ
อุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อการลักลอบค้ายาเสพตดิและเคมีภัณฑ์ สารตัง้ต้น  
   คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงยตุธิรรมเสนอให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยตุิธรรมเป็นผู้แทนฝ่ายไทยใน
การลงนามในเอกสารโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการสืบสวน การข่าวกรอง และการอตุสาหกรรม เพ่ือตอบสนอง
ต่อการลักลอบค้ายาเสพติดและเคมีภัณฑ์ สารตัง้ต้น โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศออกหนังสือมอบ
อ านาจ (Full Powers) ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยตุธิรรมเป็นผู้ลงนามตอ่ไป   
   สาระส าคัญของเร่ือง  
  1. กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) รายงานว่า  ประเทศไทยได้ร่วมเป็นภาคีบนัทึกความเข้าใจ 7 ฝ่ายฯ เพ่ือการ
ควบคมุยาเสพติดในอนุภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย กัมพูชา จีน พม่า ลาว ไทย เวียดนาม ส านกังานยา
เสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC โดยท่ีเคยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 10 
สิงหาคม 2536 และได้มีการด าเนินความร่วมมือกับประเทศภาคีบนัทึกความเข้าใจดงักล่าวภายใต้แผนปฏิบตัิการ ในอนุ
ภูมิภาคเพ่ือการควบคมุยาเสพติดในโครงการตา่ง ๆ ภายใต้แผนปฏิบตัิการฯ จ านวนหลายโครงการจากอดีตจนถึงปัจจบุนั  
ซึ่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ ส านกังาน ป.ป.ส. ได้น าเสนอแผนปฏิบตัิการดงักล่าวตอ่คณะรัฐมนตรีในขณะนัน้  และได้รับ
อนมุตัใิห้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการฯ ในโครงการตา่ง ๆ ภายใต้แผนดงักลา่วเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน  2539  
   ส านกังานยาเสพตดิและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC ได้เสนอโครงการใหม่ท่ีจะ
ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบตัิการดงักล่าว คือ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการสืบสวน การข่าวกรอง และการ
อตุสาหกรรมเพื่อตอบสนองตอ่การลกัลอบค้ายาเสพติดและเคมีภณัฑ์ สารตัง้ต้น หรือ โครงการ K19 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
การปราบปรามยาเสพติด  และการค้ายาเสพติดและป้องกนัการยกัย้ายถ่ายเทเคมีภณัฑ์ สารตัง้ต้น  รวมทัง้อปุกรณ์ท่ีใช้ใน
การผลิตยาเสพตดิ  ส าหรับโครงการ K19 นี ้ จะมีระยะเวลาด าเนินการทัง้สิน้ 4 ปี  ด าเนินการใน 9 ประเทศ คือ หกประเทศ
ภาคีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่ายฯ รวมกับอีก 3 ประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการฯ คือ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย  
  2. ยธ. ได้พิจารณาเห็นวา่  โครงการ K19  จะเป็นประโยชน์ตอ่ความร่วมมือด้านการปราบปรามการผลิตยา
เสพตดิของประเทศตา่ง ๆ ในภมูิภาค  โดยเฉพาะกบัประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด  เน่ืองจากเป็นการควบคมุ
มิให้มีการยกัย้ายถ่ายเทเคมีภัณฑ์ สารตัง้ต้น จากแหล่งท่ีใช้อย่างถูกกฎหมายไปยงัแหล่งผลิตยาเสพติดผิดกฎหมายท่ีอยู่
ภายนอกประเทศไทย นอกจากนี ้โครงการ K19 ยงัเป็นโครงการท่ีเน้นการสืบสวนหาโรงงานลกัลอบผลิตยาเสพติดประเภท
สารกระตุ้นตอ่จิตและประสาท (Amphetamine-types Stimulants) หรือ ATS ซึ่งก าลงัเพิ่มจ านวนมากขึน้ในภูมิภาคแห่งนี ้
ดงันัน้ จึงเป็นการควบคมุอปุทานของยาเสพติดชนิดดงักล่าวในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านรวมทัง้ประเทศอ่ืน ๆ ใน
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มิให้มีปริมาณเพิ่มขึน้  
   3. ต่อมา ยธ. ได้มีหนังสือด่วนมากท่ี ยธ 1107/11737 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2553 แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมใน
ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการตามบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 190 ท่ี
เก่ียวข้องกบัโครงการ K19 วา่ การด าเนินโครงการจะไมเ่ข้าขา่ยมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 เน่ืองจากเอกสารโครงการไม่ได้เป็นหนังสือสัญญาท่ีมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทยหรือจะต้องออก
พระราชบญัญตัเิพ่ือให้เป็นไปตามหนงัสือสญัญาหรือมีผลกระทบตอ่ความมัน่คง เศรษฐกิจหรือสงัคมของประเทศไทย หรือมี
ผลผูกพนัด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนยัส าคญั  พร้อมนี ้ยธ. ได้แนบหนงัสือกระทรวงการ             
ตา่งประเทศ (กต.) ด่วนมาก ท่ี กต 1002/1105 ลงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2553 ท่ีได้เสนอข้อพิจารณาเก่ียวกับโครงการ K19        
ดงักลา่ว  โดย กต. ไมข่ดัข้องในประเดน็สารัตถะ และได้ปรับแก้ไขร่างเอกสารโครงการฯ  
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28.  เร่ือง  ร่างแผนปฏิบัตกิารร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรสเปน 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอ ทัง้ 2 ข้อ  ดงันี ้ 
  1. รับทราบเร่ืองการปรับแก้ข้อความตอนท้ายของร่างแผนปฏิบตัิการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัร
ไทยกับราชอาณาจักรสเปน โดยเปล่ียนข้อความจาก “ในกรณีท่ีมีความแตกต่าง ให้ใช้ตวับทภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์”         
(“In case of divergence, the English text shall prevail.”) เป็นข้อความ “โดยให้คูฉ่บบัทกุภาษามีผลเท่าเทียมกนั”          
(“, all texts being equally valid.”)   
  2. เห็นชอบตอ่การปรับแก้ช่วงระยะเวลาของร่างแผนปฏิบตัิการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทย
กบัราชอาณาจกัรสเปน จากปี 2552-2557 เป็น ปี 2553-2558 เพ่ือให้สอดคล้องกบัปีท่ีลงนามในร่างแผนปฏิบตักิารร่วมฯ   
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  1. เม่ือวันท่ี 24  สิงหาคม 2553 กระทรวงการต่างประเทศได้รับการประสานเป็นการภายในจากสถาน
เอกอคัรราชทตูสเปนประจ าประเทศไทย ขอแก้ไขตอนท้ายของร่างแผนปฏิบตักิารร่วมฯ โดยเปล่ียนข้อความจาก “ในกรณีท่ีมี
ความแตกตา่งให้ใช้ตวับทภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์” (“In case of divergence, the English text shall prevail.”) เป็น
ข้อความ “โดยให้คูฉ่บบัทกุภาษามีผลเท่าเทียมกนั”  (“, all texts being equally valid.”)   โดยให้เหตผุลว่า ในระบบ
กฎหมายของสเปนในปัจจุบนั ไม่ยินยอมให้คู่ฉบบัภาษาองักฤษมีคณุค่าสูงกว่าคู่ฉบบัภาษาสเปน  ดงันัน้ ฝ่ายสเปนจึงขอ
ปรับแก้ให้คูฉ่บบัทกุภาษา  (ได้แก่ คูฉ่บบัภาษาไทย  ภาษาสเปน และภาษาองักฤษ)   มีผลเท่าเทียมกนั ซึ่งเป็นหลกัปฏิบตั ิ   
ท่ีฝ่าย สเปนใช้ในการท าความตกลงกบัตา่งประเทศ  
  2. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศก าหนดจะเยือนประเทศสเปน  เพ่ือเข้าพบและหารือทวิภาคีกบั
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศและความร่วมมือสเปน  ระหว่างวนัท่ี 6-9 ตลุาคม 2553 ในโอกาสนี ้ ฝ่ายไทยและ
ฝ่ายสเปนเห็นพ้องกนัวา่  นา่จะจดัให้มีการลงนามแผนปฏิบตักิารร่วมฯ ในระหวา่งการเยือนครัง้นี ้ จงึมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ปรับแก้ชว่งระยะเวลาท่ีแผนปฏิบตักิารร่วมฯ จะมีผลบงัคบัใช้  เพ่ือให้สอดคล้องกบัเวลาท่ีลงนามในร่างแผนปฏิบตัิการร่วมฯ 
จริง คือ ปรับแก้จาก ปี 2552-2557 เป็นปี 2553-2558 ทัง้นี ้ มิได้มีการปรับแก้ในเนือ้หาสาระของร่างแผนปฏิบตัิการร่วมฯ 
ในสว่นอ่ืนแตอ่ยา่งใด 
 
29.  เร่ือง การรับรองร่างเอกสารผลการประชุมผู้น าเอเชีย-ยุโรป ครัง้ท่ี 8  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของประธานและร่างแถลงการณ์ของผู้น าเร่ืองวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถเปล่ียนแปลงถ้อยค าในส่วนท่ีไม่กระทบต่อ
สาระส าคัญของร่างเอกสารผลการประชุมทัง้ 2 ฉบบัหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย โดยไม่ต้องเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการตา่งประเทศรายงานวา่ 

1.รัฐบาลเบลเย่ียมจะเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุผู้น าเอเชีย-ยโุรป ครัง้ท่ี 8 (8th Asia-Europe Meeting- 
ASEM 8) ระหวา่งวนัท่ี 4-5 ตลุาคม 2553  ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์ ขยายความร่วมมือ
และเสริมสร้างความเข้าใจระหวา่งประเทศสมาชิก ASEM ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบรับค าเชิญของฝ่ายเบลเย่ียมท่ีจะเข้าร่วม
การประชมุดงักล่าวแล้ว ในการนีท่ี้ประชมุผู้น า ASEM 8 จะรับรองร่างเอกสารผลการประชมุผู้น า ASEM 8 จ านวน 2 ฉบบั 
ได้แก่ 1) ร่างถ้อยแถลงของประธาน (Chair’s Statement) และ 2) ร่างแถลงการณ์ของผู้น า (Leaders’ Declaration) เร่ือง
วิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยมีข้อมลูเก่ียวข้อง ดงันี ้ 
   1.1 การประชุมผู้น า ASEM จดัขึน้ทุก 2 ปี โดยประเทศสมาชิก ASEM ฝ่ายยุโรปและฝ่ายเอเชีย
สลบักันเป็นเจ้าภาพ ทัง้นี ้ได้มีการประชุมผู้น า ASEM แล้ว 7 ครัง้ โดยการประชมุผู้น า ASEM 1 จดัเม่ือวนัท่ี 1-2 มีนาคม 
2539 ณ กรุงเทพฯ ล่าสดุ การประชมุผู้น า ASEM 7 จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 24-25 ตลุาคม 2551  ณ กรุงปักก่ิงและการประชมุผู้น า 
ASEM 8 จะจดัระหวา่งวนัท่ี 4-5 ตลุาคม 2553 ณ กรุงบรัสเซลส์ 
   1.2 ท่ีประชมุผู้น า ASEM ทกุครัง้ท่ีผ่านมาได้รับรองเอกสารผลการประชมุผู้น า ASEM ในรูปแบบ
ถ้อยแถลงของประธาน (Chair’s Statement)  ซึ่งครอบคลุมประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมและวฒันธรรมท่ี
ประเทศสมาชิก ASEM ให้ความส าคญั และประสงค์จะเน้นความส าคญัขยายความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกนั และยงัได้รับรองเอกสารผลการประชมุผู้น า ASEM ในรูปแบบแถลงการณ์ของผู้น า (Leaders’ Declaration) ซึ่ง
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เน้นประเด็นท่ีประเทศสมาชิกให้ความส าคญัเป็นพิเศษตามแตส่ถานการณ์ระหว่างประเทศท่ีเกิดขึน้ในช่วงการประชมุผู้น า 
ASEM และเป็นเอกสารเพิ่มเตมิจากถ้อยแถลงของประธาน 
   1.3 ท่ีประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวโุส ASEM (ASEM Senior Officials’ Meeting- ASEM SOM) ได้
พิจารณาร่างเอกสารผลการประชมุผู้น า ASEM 8 ทัง้ 2 ฉบบัอย่างตอ่เน่ือง โดยสถานะของร่างเอกสารผลการประชมุผู้น าฯ 
ฉบบัล่าสดุ คือ ณ วนัท่ี 13 กนัยายน 2553  การประชมุ ASEM SOM จะพิจารณาร่างเอกสารผลการประชมุผู้ น า ASEM 8 
ครัง้สดุท้ายในวนัท่ี 3 ตลุาคม 2553  ณ กรุงบรัสเซลส์ 
  2. สาระส าคญัของร่างเอกสารผลการประชมุผู้น า ASEM 8 
   2.1 ร่างถ้อยแถลงของประธาน 
   ร่างถ้อยแถลงของประธานมีสาระส าคญัประกอบด้วย 5 หวัข้อหลกั ได้แก่ 1) การบริหารเศรษฐกิจ
โลกท่ีมีประสิทธิภาพ 2) การพฒันาอย่างยัง่ยืน-การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การรวมตวัทางสงัคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ความร่วมมือด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนระหว่างภูมิภาคเอเชีย-ยโุรปในอนาคต 3)ประเด็นระดบัโลก-การตอ่ต้านการก่อการ
ร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การป้องกนัภยัพิบตัิและการให้ความช่วยเหลือภายหลงัการเกิดภัยพิบตัิ ความมัน่คงมนษุย์ 
สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย โจรสลัด การปฏิรูประบบสหประชาชาติ การลดอาวุธ 4) ประเด็นระดับภูมิภาค-
สถานการณ์ทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียและยุโรป สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและยุโรป และ 5) 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประชาชนสู่ประชาชน การท าให้ ASEM เป็นท่ีรู้จกักว้างขวางยิ่งขึน้ และอนาคตของ ASEM  
   2.2 ร่างแถลงการณ์ของผู้น าเร่ืองวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
   ร่างแถลงการณ์เร่ืองวิกฤตเศรษฐกิจโลกมีสาระส าคญัเก่ียวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภูมิภาคเอเชียและยุโรปในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ แนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกใน
ระยะสัน้และระยะยาวการปฏิรูปโครงสร้างของสถาบนัทางการเงินระหว่างประเทศ และความเช่ือมโยงระหว่าง ASEM กับ
การประชมุ G- 20 
   2.3 ประเดน็ท่ีฝ่ายไทยผลกัดนัในเอกสารผลการประชมุผู้น า ASEM 8 
   กระทรวงการตา่งประเทศ ได้เข้าร่วมการประชมุ ASEM SOM เพ่ือพิจารณาร่างเอกสารทัง้ 2 ฉบบั 
และผลกัดนัประเดน็ท่ีเป็นผลประโยชน์ของไทยโดยหารือกบัหนว่ยราชการท่ีเก่ียวข้องด้วยแล้ว ดงันี  ้
   2.3.1 ร่างถ้อยแถลงของประธาน กระทรวงการตา่งประเทศ ได้ผลกัดนัประเด็นท่ีเป็นผลประโยชน์
ของไทย ซึ่งได้สะท้อนอยู่ในร่างงเอกสารฉบบัล่าสุด ได้แก่ 1) การยึดมัน่ในกรอบและวตัถุประสงค์ของเป้าหมายเพ่ือการ
พฒันาแหง่สหสัวรรษ (Millennium Development Goals) และการให้ความส าคญัตอ่การประชมุระดบัสงูเร่ืองเป้าหมายเพ่ือ
การพฒันาแห่งสหสัวรรษ (High Level Plenary Meeting on MDGs) ณ นครนิวยอร์ก 2) การส่งเสริมความเช่ือมโยงใน
ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Connectivity) ในด้านต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในอาเซียนและส่งเสริมการ
เช่ือมโยงระหว่างอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน ๆ รวมถึงในกรอบเอเชียและยโุรปซึ่งฝ่ายยโุรปสามารถให้ความร่วมมือและมีส่วน
ร่วมได้ 3) การให้ความส าคญัตอ่เร่ืองกลไกและกรอบความร่วมมือในระดบัอนภุูมิภาคท่ียโุรปสามารถสนบัสนนุและให้ความ
ร่วมมือได้ เช่น ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady –Chao Phraya-Mekong 
Economic Cooperation Strategy-ACMECS) และกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (Greater Mekong 
Subregion-GMS ) 4) การกระตุ้นให้เกิดความสนใจในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการจดัการประชมุรัฐมนตรี
เศรษฐกิจ ASEM (ASEM Economic Ministers’ Meeting) อีกครัง้หนึ่ง ภายหลงัจากท่ีเล่ือนการประชมุออกไปอย่างไม่มี
ก าหนด และ 5)การให้ความส าคญัของกรอบและกระบวนการเจรจาท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
กรอบของอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change-UNFCCC) โดยให้ความส าคญัตอ่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้พลงังานท่ีสะอาดจากประเทศพฒันา
แล้วให้แก่ประเทศก าลงัพฒันา 
   2.3.2 ร่างแถลงการณ์ของผู้น า กระทรวงการต่างประเทศ ได้ผลกัดนัประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ของ
ไทย ซึ่งได้สะท้อนอยู่ในร่างเอกสารฉบบัล่าสดุ ได้แก่ 1) สนบัสนนุบทบาทขององค์กรภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้อง
กบัการบริหารวิกฤตและปรับปรุงองค์กรและสถาบนัทางการเงินโลก 2) เน้นย า้ความส าคญัของการปฏิรูปโครงสร้างสถาบนั
และองค์กรทางการเงินโลกและให้ความส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจให้มีความสมดลุ และ 3) ผลกัดนัผลประโยชน์ของ
ประเทศก าลังพัฒนาท่ีมิได้อยู่ในกรอบการประชุมผู้น า G-20 โดยเฉพาะสานต่อท่าทีของอาเซียนและความเช่ือมโยงกับ
กรอบผู้น า G-20 โดยผา่นกรอบ ASEM เพ่ือผลกัดนัผลประโยชน์ของไทยและอาเซียน 
  3.ร่างถ้อยแถลงของประธานและร่างแถลงการณ์ของผู้น าเร่ืองวิกฤตเศรษฐกิจโลกเป็นเอกสารจากผลการ
หารือของการประชมุน า ASEM 8 และสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของผู้น าตอ่แนวทางการด าเนินการตอ่ไปของ ASEM โดยมิได้มี
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การลงนามและไมไ่ด้ก่อให้เกิดพนัธกรณีภายใต้กฎหมายระหวา่งประเทศ ดงันัน้ ร่างเอกสารผลการประชมุ ผู้น า ASEM ทัง้ 2 
ฉบบั จงึไมเ่ป็นสนธิสญัญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่น่าจะเป็นหนงัสือสญัญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย อย่างไรก็ตาม โดยท่ีท่ีประชมุผู้น า ASEM 8 จะรับรองร่างเอกสารผลการประชมุผู้น า ASEM ทัง้ 2 
ฉบบั ในรูปของแถลงการณ์ซึง่เป็นเร่ืองท่ีมีนยัเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ จึงเสนอเร่ือง
ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ทัง้นี ้เป็นไปตามมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุม                 
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
 

 

 

30.  เร่ือง  การจัดท าข้อตกลงการหารือของเจ้าหน้าท่ีระดับสูงด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับฝร่ังเศส (ปี 2553-
2557) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการจดัท าข้อตกลงการหารือของเจ้าหน้าท่ีระดบัสูงด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ
ฝร่ังเศส (ปี 2553-2557)  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  
  กระทรวงพาณิชย์รายงานวา่   
  1.  ท่ีประชมุรัฐมนตรีเศรษฐกิจไทย-ฝร่ังเศส เม่ือปี 2549 มีมติเห็นชอบให้ทัง้สองฝ่ายจดัท า Roadmap on 
Economic Partnership (ปี 2549-2551) ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับกระทรวงเศรษฐกิจของฝร่ังเศส ซึ่ง
ครอบคลมุด้านการสง่เสริมการค้าและการลงทนุ ตลอดจนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และเป็นข้อบทหนึ่งภายใต้แผนปฏิบตัิ
การร่วมไทย-ฝร่ังเศส ฉบบัท่ี 1 ซึง่จดัท าขึน้โดยกระทรวงการตา่งประเทศของไทยและฝร่ังเศส เม่ือปี 2547 
  2.  Roadmap on Economic Partnership ได้หมดอายพุร้อมแผนปฏิบตัิการร่วมไทย-ฝร่ังเศส ฉบบัท่ี 1 
เม่ือปี 2551 ซึ่งรัฐบาลของทัง้สองประเทศเห็นพ้องท่ีจะขยายอายแุผนปฏิบตัิการร่วมไทย -ฝร่ังเศส และร่างข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจฯ ฉบบัใหม่ ตอ่ไปอีก 5 ปี โดยปรับเปล่ียนช่ือร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจฯ เป็น “ข้อตกลง
การหารือของเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกบัฝร่ังเศส” (The High Level Economic Dialogue between 
Thailand and France: HLED) ปี 2553-2557  
  สาระส าคัญของการจัดท าข้อตกลงฯ  
  1.  ข้อตกลงการหารือของเจ้าหน้าท่ีระดับสูงด้านเศรษฐกิจฯ เป็นกรอบความร่วมมือเพ่ือส่งเสริม
ผลประโยชน์ด้านการค้าและการลงทนุระหว่างไทยและฝร่ังเศสทัง้ในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหภุาคี มีระยะเวลา 5 ปี 
คือ ตัง้แตปี่ 2553-2557 โดยจดัท าเป็น 3 ภาษาได้แก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาฝร่ังเศส 
  2.  ข้อตกลงการหารือของเจ้าหน้าท่ีระดับสูงด้านเศรษฐกิจฯ นี ้จะเน้นการหารือและการแลกเปล่ียน
ข้อคิดเห็นระหว่างกันเป็นส าคญั เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนท่ีอยู่ในความสนใจของไทยและ
ฝร่ังเศส 
 
31.  เร่ือง  กรอบการเจรจาในการรับรองพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุตธิรรม 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเสนอ ทัง้ 2 ข้อ ดงันี ้
 1. ให้รับรองพิธีสารนาโงยาวา่ด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพนัธุกรรมและการแบง่ปันผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จาก
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ สมยัท่ี 10 โดยให้ด าเนินการตามกรอบการเจรจาในการรับรองพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึง
ทรัพยากรพนัธุกรรมฯ 
 2. ให้น าเสนอกรอบการเจรจาดังกล่าว เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ตอ่ไป 
 สรุปสาระส าคัญ 
 สาระส าคญัของพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพนัธุกรรม มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้มีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพนัธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยตุิธรรม รวมถึงโดยการเข้าถึงและการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข้องอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงสิทธิเหนือทรัพยากรและเทคโนโลยีนัน้ ซึ่งสนบัสนนุการอนรัุกษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งยัง่ยืน 
 พิธีสารมีทัง้สิน้ 31 มาตรา แบง่เป็นสว่นตา่ง ๆ ดงันี ้
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 1. สว่นน า แสดงถึงความเป็นมา และหลกัการส าคญัท่ีใช้ในพิธีสารฯ อาทิ ความสมัพนัธ์ระหว่างการเข้าถึง
และการแบ่งปันผลประโยชน์ ความเท่าเทียมในการเจรจาต่อรอง ความแน่นอนทางกฎหมาย และสิทธิของชุมชนพืน้เมือง
ดัง้เดมิและชมุชนท้องถ่ิน เป็นต้น 
 2. ข้อก าหนดทัว่ไป (มาตรา 1-3 bis) ประกอบด้วย วตัถุประสงค์ ขอบเขต และความสมัพนัธ์กับความตก
ลงระหว่างประเทศอ่ืน ท่ีก าหนดให้พิธีสารฯ ครอบคลุมทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง และ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากการใช้ทรัพยากรพนัธุกรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ินนัน้ 
 3. ข้อก าหนดหลกั (มาตรา 1-17+18 bis) มีข้อก าหนดท่ีส าคญั อาทิ การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่า
เทียมและยุติธรรม การเข้าถึงทรัพยากรพนัธุกรรม การด าเนินการในกรณีการวิจยัและกรณีข้ามแดน ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี
เก่ียวข้องกบัทรัพยากรพนัธุกรรม การปฏิบตัติาม (compliance) และการตดิตามตรวจสอบและรายงาน 
 4. ข้อก าหนดสนับสนุน (มาตรา 18-31) อาทิ ประเทศท่ีมิใช่ภาคี (non-parties) การประชุมภาคีพิธีสาร 
องค์กรยอ่ย การลงนาม และการบงัคบัใช้ เป็นต้น 
 5. เอกสารแนบท้าย (annex) จ านวน 2 เร่ือง ได้แก่ ผลประโยชน์ท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน และรายการ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรพนัธุกรรม) 
 

เร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
 
32.  เร่ือง  การค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 8  เดือนของปี 2553  (มกราคม-สิงหาคม) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 8  เดือนของปี 2553  (มกราคม-
สิงหาคม)  ของกระทรวงพาณิชย์ ดงันี ้ 
  1.  การส่งออก 
       1.1  การส่งออกเดือนสิงหาคม  2553 
                        1.1.1  การส่งออก   มีมลูคา่ 16,452.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองร้อยละ 23.9 
การสง่ออกยงัคงขยายตวัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง สว่นในรูปเงินบาทการสง่ออกมีมลูคา่ 527,286.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.5 
                        1.1.2  สินค้าส่งออก   ส่งออกเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองทุกหมวดสินค้า  โดยสินค้าเกษตร /                    
อตุสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.0    สินค้าอตุสาหกรรมส าคญัเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.1  และสินค้าอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ร้อยละ 24.4 
                       (1)  สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร  เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.0  สินค้าท่ีส่งออก
เพิ่มขึน้ทัง้ปริมาณและมลูคา่ ได้แก่ ยางพารา  อาหารทะเลแชแ่ข็ง กระป๋องและแปรรูป และ ไก่แช่แข็งและแปรรูป  ขณะท่ีมนั
ส าปะหลงั และ กุ้งแชแ่ข็งและแปรรูป มลูคา่สง่ออกเพิ่มขึน้ แตป่ริมาณลดลงเล็กน้อยเน่ืองจากราคาสง่ออกปรับตวัสงูขึน้   
                 ส าหรับสินค้าท่ีส่งออกลดลงทัง้ปริมาณและมูลค่า ได้แก่ ข้าว ปริมาณและมูลค่า
ลดลง  ร้อยละ 13.5 และ 18.6 ตามล าดบั  เน่ืองจากปัญหาการแข่งขนัด้านราคากบัเวียดนาม ปากีสถานและอินเดีย รวมทัง้   
การแข็งค่าของเงินบาท   ผัก ผลไม้  ปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 25.8 และ 2.8  ตามล าดบั  เน่ืองจากผลผลิตใน
ประเทศลดลง น า้ตาล ปริมาณและมลูคา่ลดลงร้อยละ 56.6 และ 42.5  ตามล าดบั เน่ืองจากผลผลิตในประเทศลดลงและ
ความต้องการในประเทศเพิ่มสงูขึน้ 
                 (2)  สินค้าอุตสาหกรรมส าคัญ  สินค้าสง่ออกส าคญัสว่นใหญ่ส่งออกเพิ่มขึน้ 

  สินค้าท่ีส่งออกเพิ่มขึน้สูงกว่าร้อยละ  20 ได้แก่  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ยานยนต์   
เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก  สิ่งทอ  เคร่ืองส าอาง  ผลิตภัณฑ์ยาง  อาหารสัตว์เลีย้ง  เลนส์  นาฬิกาและส่วนประกอบ                
เคร่ืองกีฬาและเคร่ืองเลน่เกมส์  และ ของเลน่ 

  สินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึน้น้อยกว่าร้อยละ 20 ได้แก่  เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์   
เฟอร์นิเจอร์  เคร่ืองเดนิทางและเคร่ืองหนงั  เคร่ืองใช้เคร่ืองประดบัตกแตง่  และ ผลิตภณัฑ์เภสชั/เคร่ืองมือแพทย์ 
     สินค้าที่ ส่งออกลดลง ได้แก่  อัญมณี ท่ีลดลงร้อยละ 14.4  เป็นผลจากการ              
สง่ออกทองค าท่ีลดลงถึงร้อยละ  72.9  ขณะท่ีอญัมณีท่ีหกัทองค าออกแล้วเพิ่มขึน้ในอตัราสงูถึงร้อยละ 47.4  วัสดุก่อสร้าง
ลดลงร้อยละ 9.2 เป็นการลดลงของการสง่ออกผลิตภณัฑ์เหล็กกล้า(โครงก่อสร้าง)ไปออสเตรเลียท่ีลดลงถึงร้อยละ 78.6 และ 
สิ่งพิมพ์ กระดาษและบรรจุภัณฑ์ลดลงร้อยละ 1.9 เป็นการลดลงในฮ่องกง ซึ่งเป็นตลาดส่งออกส าคญัถึงร้อยละ 11.5  
เน่ืองจากต้องแข่งขนักับจีนท่ีมีการเพิ่มก าลงัการผลิตในประเทศ โดยมีการสร้างโรงงานกระดาษท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และ                    
มีเทคโนโลยีในการผลิตท่ีทนัสมยั 
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            1.1.3  ตลาดส่งออก  สง่ออกเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองในอตัราสงู ในตลาดหลกัและตลาดศกัยภาพ
สงู ขณะท่ีตลาดศกัยภาพระดบัรองการสง่ออกมีแนวโน้มชะลอตวั 
          (1)  ตลาดหลัก ส่งออกเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ีสิบถึงร้อยละ 31.2  เป็นการ
เพิ่มขึน้ในทกุตลาด  โดยเฉพาะสหรัฐฯและญ่ีปุ่ นท่ีเพิ่มขึน้ในอตัราสงูตอ่เน่ืองถึงร้อยละ 36.8 และ 35.5 ตามล าดบั      
               (2)  ตลาดศักยภาพสูง  ส่งออกเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองในอตัราร้อยละ 25.8  เป็นการ
เพิ่มขึน้ในทกุตลาด  โดยเฉพาะอินเดียและอาเซียน(5) ท่ีขยายตวัถึงร้อยละ 44.3 และ 31.4 ตามล าดบั  
          (3)  ตลาดศักยภาพระดับรอง ส่งออกเพิ่มขึน้ในอตัราชะลอตวัลง โดยขยายตวั
เพียงร้อยละ 11.5  เน่ืองจากการส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย และตะวนัออกกลางลดลงร้อยละ 10.1 และ 5.4 ขณะท่ีการ
สง่ออกไปลาตนิอเมริกาขยายตวัถึงร้อยละ 105.6   
       ตะวันออกกลางเป็นการลดลงของการส่งออกไปอิหร่านท่ีลดลงถึง         
ร้อยละ 80.4   สินค้าท่ีส่งออกลดลงได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ(ลดลงร้อยละ 99.6)  เคร่ืองรับวิทย ุโทรทศัน์
และสว่นประกอบ(ลดลงร้อยละ 59.8) และผลิตภณัฑ์เหล็กและเหล็กกล้า(ลดลงร้อยละ 96.3) 
       ทวีปออสเตรเลีย เป็นการลดลงของการส่งออกสินค้า ทองค า (ลดลง
ร้อยละ  100.0) ผลิตภณัฑ์เหล็กและเหล็กกล้าประเภทโครงก่อสร้าง (ลดลงร้อยละ 78.6) 
   1.2  การส่งออกในระยะ 8  เดือนของปี 2553  (ม.ค.-ส.ค.) 
                       1.2.1   การส่งออก    การส่งออกมีมลูคา่ 125,083.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มขึน้ร้อยละ 
32.6   ในรูปเงินบาทการสง่ออกมีมลูคา่ 4,047,974.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 24.3 
                       1.2.2  สินค้าส่งออก  เพิ่มขึน้ทกุหมวดสินค้า ดงันี ้ สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร
ส าคญัเพิ่มขึน้ร้อยละ 30.6  สินค้าอตุสาหกรรมส าคญัเพิ่มขึน้ร้อยละ 33.0  และสินค้าอ่ืน ๆ เพิ่มขึน้ร้อยละ 33.3 
        (1)  สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรส าคัญ ส่งออกเพิ่มขึน้ทุกรายการ 
เป็นการเพิ่มขึน้ทัง้ปริมาณและมลูคา่ โดยเฉพาะ  ยางพารา มนัส าปะหลงั  น า้ตาล  และอาหารทะเลแช่แข็ง  กระป๋องและ
แปรรูป  กุ้ งแชแ่ข็งและแปรรูป และไก่แชแ่ข็งและแปรรูป  รวมทัง้ผกัและผลไม้ ท่ีมลูคา่ส่งออกเพิ่มขึน้แตป่ริมาณส่งออกลดลง
เล็กน้อย ส่วน ข้าว ส่งออกลดลงทัง้ปริมาณและมลูคา่ร้อยละ 9.5 และ 5.9 ตามล าดบั  จากปัญหาการแข่งขนัด้านราคากับ
เวียดนาม ปากีสถานและอินเดียและการแข็งคา่ของเงินบาท 
         (2)  สินค้าอุตสาหกรรมส าคัญ  สง่ออกเพิ่มขึน้ทกุรายการ ยกเว้นทองค า  
       สินค้าที่ ส่งออกเพิ่ มขึน้สูงกว่าร้อยละ 20 ได้แก่  เคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์   เคร่ืองใช้ ไฟฟ้า  ยานยนต์  เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก  ผลิตภัณฑ์ยาง  เคร่ืองส าอาง  เป็นต้น  รวมทัง้             
อญัมณีท่ีหกัทองค าแล้วสง่ออกเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 26.8  (อญัมณีเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.0  สว่นทองค าลดลง ร้อยละ 2.1) 
       สินค้าที่ ส่งออกเพิ่มขึน้น้อยกว่าร้อยละ 20  ได้แก่  สิ่งทอ                         
วสัดกุ่อสร้าง  สิ่งพิมพ์  เคร่ืองเดินทางและเคร่ืองหนัง  เคร่ืองใช้เคร่ืองประดบัตกแต่ง  อาหารสตัว์เลีย้ง  ผลิตภัณฑ์เภสชั/
เคร่ืองมือแพทย์  นาฬิกา  เคร่ืองกีฬา และ ของเลน่ 
    1.2.3  ตลาดส่งออก   
          (1)   ตลาดหลัก  ส่งออกเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองในอตัราร้อยละ 27.8  และเป็นการ
เพิ่มขึน้ในทกุตลาด ได้แก่ ญ่ีปุ่ น  สหรัฐฯ และสหภาพยโุรป(15) เพิ่มขึน้ร้อยละ 32.3 , 26.2 และ 21.5 ตามล าดบั 
             (2)  ตลาดศักยภาพสูง  ส่งออกเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองถึงร้อยละ 42.5  และเป็นการ
เพิ่มขึน้ในอตัราท่ีคอ่นข้างสงูในทกุตลาด  ทัง้ อาเซียน(5)  จีน  อินโดจีนและพมา่ ฮอ่งกง และ อินเดีย 
               (3)  ตลาดศักยภาพระดับรอง สง่ออกเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองร้อยละ 24.7  และเป็นการ
ขยายตวัในเกือบทุกตลาด  โดยเฉพาะลาตินอเมริกา และ ยุโรปตะวนัออกท่ีขยายตวัในอตัราสงู   ยกเว้นแอฟริกาท่ีส่งออก     
ลดลงร้อยละ  1.9  เป็นการลดลงของการส่งออกเหล็กกล้าและผลิตภณัฑ์(โครงก่อสร้าง) และข้าว ท่ีลดลงร้อยละ 79.2 และ 
25.3 ตามล าดบั    
  2. การน าเข้า  

  2.1  การน าเข้าเดือนสิงหาคม  2553 
           2.1.1  การน าเข้า  มีมลูค่า 15,809.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับระยะเดียวกันของปีท่ี

ผา่นมา เพิ่มขึน้ร้อยละ 41.1  คดิในรูปเงินบาทมีมลูคา่ 512,533.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 34.0  
           2.1.2  สินค้าน าเข้า  สินค้าน าเข้าส าคญัมีการน าเข้าเพิ่มขึน้ทกุหมวดดงันี ้    
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            (1)  สินค้าเชือ้เพลิง น าเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 42.1   สินค้าเชือ้เพลิงท่ีส าคญั ได้แก่ 
น า้มันดิบ  เพิ่มขึน้ ร้อยละ 42.4     ในเชิงปริมาณมีจ านวน 27.5 ล้านบาร์เรล (886,120 บาร์เรลตอ่วนั)  เพิ่มขึน้ร้อยละ 30.0 
เน่ืองจากการขยายตัวของภาคการผลิต การส่งออก และการขนส่งโลจิสติกส์ท่ีสอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศท่ี
ขยายตวัเพิ่มขึน้    
      (2)  สินค้าทุน  น าเข้า เพิ่มขึน้ร้อยละ 38.9  เน่ืองจากนักลงทุนมีความเช่ือมั่นใน
เศรษฐกิจและความชดัเจนของการลงทนุในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ประกอบกบัคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ จึงตดัสินใจซือ้สินค้าใน
หมวดทุนเพิ่มขึน้ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายการผลิต การน าเข้าสินค้าทุนท่ีส าคัญ ได้แก่   เคร่ืองจักรกลและ
ส่วนประกอบ น าเข้า เพิ่มขึน้ร้อยละ 56.0   เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ น าเข้า เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.7  เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น าเข้า เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.8  
                   (3)  สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป  น าเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 39.5 สอดคล้องกบั
ภาคการส่งออกและภาคการบริโภคภายในประเทศท่ีขยายตวัเพิ่มขึน้ ประกอบกับราคาสินค้าถกูลงจากคา่เงินบาทแข็งค่า 
จงูใจให้มีการซือ้เพิ่มขึน้ สินค้าวตัถดุบิและกึ่งส าเร็จรูปส าคญั ได้แก่ 

     - เคมีภัณฑ์ น าเข้า เพิ่มขึน้ร้อยละ 28.3 ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าเม็ด
พลาสตกิ เพ่ือใช้ในอตุสาหกรรมการผลิต เชน่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ชิน้สว่นรถยนต์ และผลิตภณัฑ์พลาสตกิอ่ืนๆ 
       - อุปกรณ์ส่วนประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  น าเข้า
เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.8 

     - เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ น าเข้าปริมาณเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.8   
มลูคา่เพิ่มขึน้ร้อยละ 43.9 เป็นการน าเข้าตามความต้องการบริโภคภายในประเทศ เพ่ือใช้ในโครงการลงทนุขนาดใหญ่ของรัฐ 
รวมถึงการขยายตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์ และเหล็กแผน่เพ่ือน ามาเป็นวตัถดุบิในการผลิตภาชนะบรรจภุณัฑ์ส าหรับการ
สง่ออกและจ าหนา่ยภายในประเทศ 
       - ทองค า น าเข้าปริมาณ 16.9 ตัน มูลค่า 634.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 165.0 และ 236.8 ตามล าดบั  เน่ืองจากราคาทองค าในตลาดโลกปรับตวัลดลง และเงินบาทแข็งคา่ขึน้  
                          (4)  สินค้าอุปโภคบริโภค น าเข้า เพิ่มขึน้ร้อยละ 34.5  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ
ภาพรวมของประเทศมีทิศทางดีขึน้ทัง้ภาคการผลิตและทอ่งเท่ียว  ประกอบกบัรายได้ภาคครัวเรือนท่ีปรับตวัดีขึน้ทัง้ภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม การน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีส าคัญ ได้แก่   เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เพิ่มขึน้ ร้อยละ 30.9                           
เคร่ืองใช้เบ็ดเตล็ด เพิ่มขึน้ร้อยละ 39.6  ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม   เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.3 
                   (5)  สินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง  น าเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 98.7  การ
น าเข้าสินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่งท่ีส าคญั ได้แก่    ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 104.4                 
รถยนต์น่ัง เพิ่มขึน้ร้อยละ 68.3 รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก เพิ่มขึน้ร้อยละ 143.0  ส่วนประกอบและอุปกรณ์
จักรยานยนต์และรถจักรยาน เพิ่มขึน้ร้อยละ 50.3 
         2.2  การน าเข้าในระยะ 8 เดือนของปี 2553  (ม.ค.-ส.ค.) 
         2.2.1 การน าเข้า    น าเข้ามลูคา่ 119,002.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกบัระยะเดียวกนัของ
ปี 2552 เพิ่มขึน้ร้อยละ 47.9 คดิในรูปเงินบาทมีมลูคา่ 3,896,253.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 38.8        
      2.2.2  สินค้าน าเข้าส าคัญ     มีการน าเข้าเพิ่มขึน้ทกุหมวดสินค้าดงันี ้ สินค้าเชือ้เพลิง  
เพิ่มขึน้ร้อยละ 38.4  สินค้าทุน เพิ่มขึน้ร้อยละ 35.8  สินค้าวตัถุดิบกึ่งส าเร็จรูป เพิ่มขึน้ร้อยละ 60.8  สินค้าอุปโภคบริโภค 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 32.9  และสินค้ายานพาหนะและอปุกรณ์  เพิ่มขึน้ร้อยละ 102.0 
      3. ดุลการค้า 

 เดือนสิงหาคม  2553 ไทยเกินดุลการค้า  642.8  ล้านเหรียญสหรัฐฯ   เม่ือคิดในรูปเงินบาท  เกินดุล
การค้ามูลค่า   14,752.5  ล้านบาท  ส่งผลให้ในระยะ 8  เดือน (ม.ค.-ส.ค.)  ไทยเกินดุลการค้า 6,080.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ                  
เม่ือคดิในรูปเงินบาท  ไทยเกินดุลการค้ามลูคา่  151,720.6  ล้านบาท   
  4.  เปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของการส่งออกของไทยกับประเทศคู่แข่ง ปี 2553 
 มค. 53     กพ. 53    มีค. 53   เมย. 53  พค.53   มิย.53     กค.53    สค.53 
ไทย 30.8  23.1 40.9 35.2 42.1 46.3 20.6  23.9  
จีน 21.0  45.7 24.2 30.4 48.4 43.9 38.0  34.3 
ไต้หวนั 75.8  32.6 50.1 47.8 57.9 34.1 38.5  26.6 
เกาหลีใต้ 45.8  30.3 34.3 29.8 40.5 32.4 28.3  29.6 
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เวียดนาม 34.8  -25.6 5.3 24.6 43.0 33.4 25.5   32.7 
สิงคโปร์ 37.0  19.2 29.3 30.0 29.0 28.3 Na  
มาเลเซีย 37.0  18.4 36.4 26.6 21.9 17.2 Na  
ฟิลิปปินส์ 42.4  42.5 43.7 28.2 37.3 33.4 Na  
 
33. เร่ือง สรุปสถานการณ์ภัยพบัิตด้ิานการเกษตรปี 2553 ครัง้ท่ี 32  
 คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูสรุปสถานการณ์ภยัพิบตัิด้านการเกษตรปี 2553 ครัง้ท่ี 32  ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ดงันี ้  
   สถานการณ์ภัยพบัิตด้ิานการเกษตร 
   สถานการณ์อุทกภัย  
   ปัจจบุนัมีสถานการณ์อทุกภยั จ านวน 8 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัสโุขทยั พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ชยันาท 
สิงห์บรีุ อา่งทอง และพระนครศรีอยธุยา  
   1. จังหวัดสุโขทัย  
   สถานการณ์น า้ทว่มพืน้ท่ีลุม่ต ่า ในพืน้ท่ีต าบลกง อ าเภอกงไกลาศ ระดบัน า้ทว่มสงูประมาณ 0.30 ถึง0.70 เมตร  
   สถานการณ์น า้ทว่มขงั ในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง 6 ต าบล ได้แก่ ต าบลยางซ้าย ปากพระ ปากแคว บ้านสวน บ้าน
หลมุ และ ตาลเตีย้ แนวโน้มระดบัน า้ทรงตวั 
   2. จังหวัดพษิณุโลก   
   สถานการณ์น า้ล้นตลิ่ง ในพืน้ท่ีอ าเภอบางระก า น า้ล้นตลิ่ง 2.37 เมตร  แนวโน้มระดบัน า้เพิ่มขึน้ เน่ืองจาก
ยงัมีน า้ไหลจากจงัหวดัสโุขทยัและจงัหวดัแพร่อยา่งตอ่เน่ือง   
   3. จังหวัดพจิิตร   
   สถานการณ์น า้ล้นตลิ่ง ในพืน้ท่ีอ าเภอสามง่าม 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลสามง่าม ก าแพงดิน รังนก เนินปอ 
โพธ์ิประทบัช้าง 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลโพธ์ิประทบัช้าง วงัจิก ไผ่ท่าโพ ไผ่รอบ บึงนางราง 1 ต าบล คือ ต าบลบางลาย โพทะเล 5 
ต าบล ได้แก่ ต าบลโพทะเล ทา่เสา ทะนง ท้ายน า้ ทา่ขมิน้  แนวโน้มระดบัน า้ทรงตวั 
   4. จังหวัดนครสวรรค์  
   สถานการณ์น า้ท่วมขงั ในพืน้ท่ีอ าเภอชมุแสง 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลบางเคียน โคกหม้อ  แนวโน้มระดบัทรงตวั 
   5. จังหวัดชัยนาท  
   สถานการณ์น า้ทว่มขงั ในพืน้ท่ีอ าเภอเนินขาม 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลเนินขาม สขุเดือนห้า กะบกเตีย้  หนอง
มะโมง 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลหนองมะโมง วงัตะเคียน สะพานหิน กดุจอก 
   6. จังหวัดสิงห์บุรี 
   สถานการณ์น า้ล้นตลิ่ง ในพืน้ท่ีอ าเภออินทร์บุรี 6 ต าบล 1 เทศบาล ได้แก่ ต าบลท่างาม น า้ตาล ประศุก  
ทบัยา อินทร์บรีุ ชีน า้ราย เทศบาลต าบลอินทร์บรีุ เน่ืองจากปริมาณน า้ไหลผา่นเข่ือนเจ้าพระยาเกิน 2,000 ลบ.ม./วินาที  
   7. จังหวัดอ่างทอง  
   สถานการณ์น า้ล้นตลิ่ง  ในพืน้ท่ีอ าเภอป่าโมก 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลโผงเผง บางเสด็จ  เน่ืองจากปริมาณน า้
ไหลผา่นเข่ือนเจ้าพระยาเกิน 1,800 ลบ.ม./วินาที แนวโน้มระดบัน า้ลดลง 
   8. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   สถานการณ์น า้ท่วมขงั ในพืน้ท่ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลภูเขาทอง คลองตะเคียน                
ไผ่ลิง และต าบลบ้านป้อม อ าเภอบางไทร 23 ต าบล ได้แก่ ต าบลบางย่ีโท ช่างเหล็ก แคตก ห่อหมก หน้าไม้ บ้านเกาะ  
บางพลี บางไทร ไม้ตรา บ้านม้า โคกช้าง แคออก บ้านกลึง กระแชง ช้างน้อย บ้านแป้ง สนามชยั ราชคราม ช้างใหญ่  
โพแตง เชียงรากน้อย กกแก้วบรูพา ไผ่พระ อ าเภอมหาราช 12 ต าบล ได้แก่ ต าบลบ้านนา บ้านขวาง ท่าตอ บ้านใหม่ หวัไผ ่
พิตเพียน โรงช้าง  เจ้าปลกุ น า้เต้า มหาราช กะทุ่ม บางนา อ าเภอผกัไห่ 7 ต าบล ได้แก่ ต าบลท่าดินแดง กฎีุ บ้านใหญ่ ผกัไห ่
อมฤต ตาลาน ล าตะเคียน อ าเภอบางบาล 8 ต าบล ได้แก่ ต าบลน า้เต้า ทางช้าง วัดตะก ู 
บางหลวง บางหกั กบเจา บ้านคลงั วดัยม  แนวโน้มระดบัน า้ลดลง 
   สถานการณ์น า้ 
   1. สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ 
  สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่และขนาดกลางทัง้ประเทศ (27 กันยายน 2553) มีปริมาณน า้ทัง้หมด 
48,144 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่และขนาดกลางทัง้หมด เพิ่มขึน้จาก
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สปัดาห์ก่อน(46,716 ล้านลูกบาศก์เมตร) จ านวน 1,428 ล้านลกูบาศก์เมตร  (ปริมาณน า้ใช้การได้ 24,303 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 33 ของความจอุ่างฯ) น้อยกว่าปี 2552 (52,109 ล้านลกูบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 71) จ านวน 3,965 
ล้านลกูบาศก์เมตร  สามารถรับน า้ได้อีก 25,411 ล้านลกูบาศก์เมตร  
  สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ (27 กันยายน 2553) มีปริมาณน า้ทัง้หมด 45,206 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิด
เป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ทัง้หมด เพิ่มขึน้จากสัปดาห์ก่อน(43,853 ล้านลูกบาศก์เมตร) จ านวน 1,353 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร (ปริมาณน า้ใช้การได้ 21,683 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯ) น้อยกว่าปี 2552 
(49,409 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 71) จ านวน 4,203 ล้านลกูบาศก์เมตร สามารถรับน า้ได้อีก 24,389 ล้านลกูบาศก์เมตร 
  ปริมาณน า้ไหลลงอ่างภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อย และป่าสักฯ  

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
อ่างเก็บน า้ 1 ม.ค.-30 เม.ย. 1 พ.ค.- 31 ส.ค. 1-27 ก.ย. รวม 

1 ม.ค.-27 ก.ย. 
เฉลี่ย  

1 ม.ค.-27 ก.ย. 
ผลต่างปี53 
กับค่าเฉลี่ย 

1.ภมูิพล 58.78 1,270.65 1,367.20 2,696.63 3,487.07 -790.44 
2.สริิกิติ์ 389.40 3,071.75 1,762.32 5,223.47 4,513.60 709.87 
ภมูิพล+สริิกิติ์ 448.18 4,342.40 3,129.52 7,920.10 8,000.60 -80.57 
3.แควน้อย 113.72 344.00 427.02 884.74 1,254.69 -369.95 
4.ป่าสกั 75.75 438.77 949.65 1,464.17 1,219.17 245.00 

รวม 4 อ่าง 637.65 5,125.17 4,506.19 10,269.01 10,474.46 -205.52 
 
  สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้เข่ือนภูมิพล สิริกิติ์ และป่าสักชลสิทธ์ิ 

 หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
อ่างเก็บน า้ ปริมาตรน า้ 

ในอ่างปี 52 
ปริมาตรน า้ 
ในอ่างปี 53 

ปริมาตรน า้ 
ใช้การได้ 

ปริมาณน า้ไหล 
ลงอ่าง 

ปริมาณน า้ 
ระบาย 

ปริมาณน า้รับ
ได้อีก 

ปริมาตร
น า้ 

% ปริมาตร
น า้ 

% ปริมาตร
น า้ 

% วันนี ้ เมื่อ
วาน 

วันนี ้ เมื่อ
วาน 

ภมูิพล 7,067 52 6,291 47 2,491 19 40.00 42.70 2.00 2.00 7,171 
สริิกิติ์ 5,760 61 7,297 77 4,447 47 33.53 33.20 3.16 2.89 2,213 
ภมูิพล+สริิกิติ์ 12,827 56 13,588 59 6,938 30 73.53 75.90 5.16 4.89 9,384 
แควน้อยฯ 291 38 694 90 658 86 13.94 14.29 9.50 9.50 75 
ป่าสกัชลสทิธ์ิ 693 72 764 80 761 79 28.02 30.78 20.69 21.97 196 
รวม 4 อา่งฯ 13,811 55 15,046 76 8,357 76 115.49 120.97 35.35 36.36 9,655 

   อ่างเก็บน า้ท่ีอยู่ในเกณฑ์น า้น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จ านวน 1 อ่าง ได้แก่ ปราณบรีุ(27) 
   อ่างเก็บน า้ท่ีอยู่ในเกณฑ์น า้มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จ านวน 10 อ่าง คือ  
    1. แมง่ดัฯ ปริมาณน า้ 234 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 88 สามารถรับน า้ได้อีก 31  ล้านลกูบาศก์เมตร 
    2. ก่ิวคอหมา ปริมาณน า้ 157 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 92 สามารถรับน า้ได้อีก 13  ล้านลกูบาศก์เมตร 
    3. แควน้อยฯ ปริมาณน า้ 694 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 90 สามารถรับน า้ได้อีก 75   ล้านลกูบาศก์เมตร 
    4. ห้วยหลวง ปริมาณน า้ 112 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 95 สามารถรับน า้ได้อีก 6   ล้านลกูบาศก์เมตร 
    5. อบุลรัตน์ ปริมาณน า้ 1,972 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 81 สามารถรับน า้ได้อีก 460 ล้านลกูบาศก์เมตร 
    6. ล าปาว ปริมาณน า้ 1,340 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 94 ของความจุอ่างฯ สามารถรับน า้ได้อีก 90           
ล้านลกูบาศก์เมตร  
    7. ล าพระเพลิง ปริมาณน า้ 101 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 92 สามารถรับน า้ได้อีก 8 ล้านลกูบาศก์เมตร 
    8. กระเสียว ปริมาณน า้ 257 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 107  
    9. หนองปลาไหล ปริมาณน า้ 158 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 96 ของความจอุ่างฯ สามารถรับ
น า้ได้อีก 6 ล้านลกูบาศก์เมตร 
    10. ประแสร์ ปริมาณน า้ 213 ล้านลกูบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 86 ของความจอุ่างฯ สามารถรับน า้ได้
อีก 35 ล้านลกูบาศก์เมตร  
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   2. สภาพน า้ท่า 
   ปริมาณน า้ในล าน า้ตา่งๆ ตามสถานีส ารวจปริมาณน า้ท่า กรมชลประทาน พบว่ามีปริมาณน า้อยู่ในเกณฑ์
ปกติ ยกเว้น แม่น า้ยม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก (น า้ท่วม) แม่น า้น่าน อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์(น า้มาก)  
แม่น า้ป่าสกั อ าเภอวิเชียรบรีุ จงัหวดัเพชรบรูณ์ (น า้ท่วม) แม่น า้ชี อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร (น า้ท่วม) อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภมูิ(น า้มาก) แมน่ า้มลู อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี(น า้มาก) 
   ปริมาณน า้ในแม่น า้เจ้าพระยาไหลผ่านจงัหวดันครสวรรค์ 1,718 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเม่ือวาน 27 ลบ.
ม./วินาที) 
    ปริมาณน า้ไหลผา่นเข่ือนเจ้าพระยา 1,732 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเม่ือวาน 97 ลบ.ม./วินาที)  
   ปริมาณน า้ไหลผา่นเข่ือนพระรามหก 243 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเม่ือวาน 4 ลบ.ม./วินาที) 
   รับน า้เข้าระบบสง่น า้ทุง่ฝ่ังตะวนัออก 187 ลบ.ม./วินาที 
   รับน า้เข้าระบบสง่น า้ทุง่ฝ่ังตะวนัตก 151 ลบ.ม./วินาที 
   การด าเนินการตามแผนเตรียมสถานการณ์ภัยพบัิตด้ิานการเกษตร 
   1. แจ้งเตือนผ่านศูนย์ตดิตามและแก้ไขปัญหาภัยพบัิตด้ิานการเกษตรจังหวัด 
    “ฝนตกหนกัและลมกระโชกแรง” ช่วงวนัท่ี 22 กนัยายน 2553 ร่องมรสมุเล่ือนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แจ้งเตือนให้เกษตรกรเตรียมการรับสถานการณ์ฝนตกหนักและลมกระโชกแรง บริเวณ
ประเทศไทยตอนบน  พืน้ท่ีเส่ียงภยับริเวณท่ีลาดเชิงเขา หรือท่ีลุม่ใกล้ทางน า้ไหลของ อาจเกิดน า้ป่าไหลหลากและดนิถลม่ได้ 
   2. สนับสนุนเคร่ืองสูบน า้เคล่ือนที่   ได้เตรียมการไว้ จ านวน 1,200 เคร่ือง สนบัสนุนแล้วจ านวน 855 
เคร่ือง (เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ก่อน 63 เคร่ือง) ในพืน้ท่ี 59 จงัหวดั(ลดลง 2 จงัหวดั) ดงันี ้
    ภาคเหนือ 16 จงัหวดั จ านวน 215 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่(35) นครสวรรค์(6) เพชรบรูณ์(2) ล าปาง 
(34) น่าน(12) พิษณุโลก(17) แพร่(16) ตาก(16) ล าพูน(17) พะเยา(6) แม่ฮ่องสอน(18) เชียงราย(3) อุตรดิตถ์(5) สุโขทยั   
(10) ก าแพงเพชร(10) พิจิตร(8) 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวดั จ านวน 277 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวัดนครราชสีมา(47) ขอนแก่น(20) 
มหาสารคาม(17) ร้อยเอ็ด(31) กาฬสินธุ์(45) อุบลราชธานี(6) นครพนม(14) มุกดาหาร(11) ชยัภูมิ(10) อ านาจเจริญ(14) 
สริุนทร์(7) ศรีสะเกษ(11) อดุรธานี(5) สกลนคร(9) ยโสธร(12) บรีุรัมย์(9) หนองคาย(9) 
    ภาคกลาง 14 จังหวัด จ านวน 232 เคร่ือง ได้แก่ จังหวัดชัยนาท(20) พระนครศรีอยุธยา(13) สิงห์บุรี(1) 
นนทบุรี(7) ปทุมธานี(11) นครปฐม(8) ลพบุรี(16) สุพรรณบุรี(85) สระบุรี(8) ราชบุรี(30) อุทัยธานี(15) อ่างทอง(9) 
กาญจนบรีุ(7) กรุงเทพฯ(2) 
    ภาคตะวนัออก 4 จงัหวดั จ านวน 69 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดันครนายก(15) ปราจีนบรีุ(28) 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 118,540 กิโลกรัม (เพิ่มขึน้จากสัปดาห์ก่อน 42,200 กิโลกรัม)  
แร่ธาตแุละเวชภณัฑ์ 396 ชดุ (เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ก่อน 236 ชดุ) และดแูลสขุภาพสตัว์ 42,077 ตวั(เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ก่อน 
2,640 ตวั) ในพืน้ท่ี 13 จงัหวัด ได้แก่ จงัหวัดหนองคาย ชยัภูมิ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อ านาจเจริญ น่าน เชียงราย พิจิตร 
พิษณโุลก เพชรบรูณ์ สโุขทยั อตุรดติถ์ พระนครศรีอยุธยา 
    ผลกระทบด้านการเกษตร 
   อุทกภัย ชว่งภยัวนัท่ี 1 สิงหาคม – 24 กนัยายน 2553 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 24 ก.ย. 2553) 
   ประสบภัยด้านการเกษตร 53 จังหวัด ได้แก่  
   ภาคเหนือ 17 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร 
พิษณโุลก เพชรบรูณ์ แพร่ แมฮ่อ่งสอน ล าปาง ล าพนู สโุขทยั อตุรดติถ์ อทุยัธานี 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา 
บรีุรัมย์ มกุดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบวัล าภ ูอ านาจเจริญ อดุรธานี อบุลราชธานี 
   ภาคกลาง 12 จงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพฯ กาญจนบรีุ ชยันาท นครปฐม นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี 
ลพบรีุ สระบรีุ สิงห์บรีุ สพุรรณบรีุ อา่งทอง 
   ภาคตะวนัออก 6 จงัหวดั ได้แก่ จนัทบรีุ ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ตราด นครนายก ปราจีนบรีุ  
   ภาคใต้ 1 จงัหวดั ได้แก่ ระนอง 
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   คาดว่าจะเสียหาย 
   ด้านพืช 52 จงัหวดั  เกษตรกร 244,237 ราย พืน้ท่ี 2,181,162 ไร่   
   ด้านประมง 33 จงัหวดั  เกษตรกร 21,533 ราย พืน้ท่ีเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 21,983 ไร่ และกระชงัเลีย้งสตัว์น า้ 
5,532 ตารางเมตร  
   ด้านปศสุตัว์ 26 จงัหวดั เกษตรกร 27,537 ราย สตัว์ได้รับผลกระทบ 1,203,327 ตวั และแปลงหญ้า 71.25 ไร่ 

ภาค 

ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสตัว์ 

เกษตรกร 
คาดว่าจะ
เสียหาย 

เกษตรกร คาดว่าจะเสียหาย เกษตรกร 
สัตว์ได้รับ
ผลกระทบ 

แปลงหญ้า 

ราย ไร่ ราย ไร่ ตรม. ราย ตัว ไร่ 
เหนือ 93,032 883,904 8,754 7,763 668 24,406 1,054,646 30.75 
ต.อ.เฉียงเหนือ 126,424 906,075 12,266 12,254 1,639 4,715 114,935 - 
กลาง 20,706 335,721 136 196 3,225 1,215 33,746 40.50 
ตะวนัออก 4,060 55,445 377 1,770 - - - - 
ใต้ 15 17 - - - - - - 
รวม 244,237 2,181,162 21,533 21,983 5,532 27,537 1,203,327 71.25 

   การด าเนินการ 
   การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิ
กรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 
   ด้านพืช  ชว่ยเหลือแล้วบางสว่นด้วยงบองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน งบทดรองราชการในอ านาจอ าเภอและจงัหวดั 
จ านวน 5 จงัหวัด ได้แก่ จงัหวดัน่าน ล าปาง เชียงราย ตราด และชลบุรี เกษตรกร 6,065 ราย พืน้ท่ีเสียหาย 14,283 ไร่ เป็นเงิน 
10,180,051 บาท  
 
34.  เร่ือง   สรุปสถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากร่องมรสุมก าลังค่อนข้างแรงพาดผ่านประเทศไทย (ระหว่างวันที่   
10 – 27 กันยายน 2553) 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากร่องมรสุมก าลังค่อนข้างแรงพาดผ่าน
ประเทศไทย (ระหว่างวนัท่ี 10 – 27 กันยายน 2553)  ของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้
ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากร่องมรสุมก าลังค่อนข้างแรงพาดผ่านประเทศไทย (ระหว่างวันท่ี 10 – 27 กันยายน 
2553) รวมทัง้ผลการปฏิบตังิานชว่ยเหลือประชาชน ในห้วงเวลาดงักลา่ว   ดงันี ้  
    1. สรุปสถานการณ์อทุกภยัเน่ืองจากร่องมรสมุก าลงัคอ่นข้างแรงพาดผ่านประเทศไทย (ระหว่างวนัท่ี 10 – 
27 กนัยายน 2553)  

  1.1 พืน้ท่ีประสบภยั 11 จงัหวดั 23 อ าเภอ 112 ต าบล 445 หมูบ้่าน ได้แก่ จงัหวดัเชียงราย น่าน สโุขทยั 
ล าพนู พิจิตร นครสวรรค์ ชยันาท สิงห์บรีุ อ่างทอง พระนครศรีอยธุยา และจงัหวดันครราชสีมา ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
19,490 ครัวเรือน 48,575 คน พืน้ท่ีการเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 28,528 ไร่  
   1.2 สถานการณ์ปัจจุบัน ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพืน้ท่ี 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย พิจิตร 
นครสวรรค์ ชยันาท สิงห์บรีุ อา่งทอง และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ดงันี ้ 
       1) จังหวัดสุโขทัย น า้ในแม่น า้ยมเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร พืน้ท่ีการเกษตร ในพืน้ท่ี
อ าเภอเมือง 6 ต าบล ได้แก่ ต าบลยางซ้าย ปากพระ ปากแคว บ้านสวน  บ้านหลมุ และต าบลตาลเตีย้ โดยจงัหวดั ส านกังาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั เจ้าหน้าท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้น ากระสอบทรายท าเป็นคนักัน้น า้เพ่ือไม่ให้ น า้
ไหลเข้ามาทว่มในพืน้ท่ี และเร่งระบายน า้ลงสูแ่มน่ า้ยมอยา่งตอ่เน่ือง  
     2) จังหวัดพิจิตร ปริมาณน า้ในแม่น า้ยมมีระดบัสูงขึน้ ประกอบมีฝนตก  ในพืน้ท่ีท าให้น า้ใน
แม่น า้ยมเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพืน้ท่ีลุ่มต ่าริมฝ่ัง 4 อ าเภอ 14 ต าบล ได้แก่ อ าเภอสามง่าม 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลสามง่าม 
ก าแพงดนิ รังนก และต าบลเนินปอ อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง  4 ต าบล ได้แก่ ต าบลโพธ์ิประทบัช้าง วงัจิก ไผ่ท่าโพ และต าบล
ไผ่รอบ อ าเภอบึงนาราง ท่ีต าบลบางลาย และอ าเภอโพทะเล 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลโพทะเล ท่าเสา ทะนง ท้ายน า้ และต าบล                   
ทา่ขมิน้  
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     3) จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณน า้ในแมน่ า้นา่นมีระดบัสงูขึน้ ประกอบกบัมีฝนตกในพืน้ท่ีท าให้
เกิดน า้ท่วมขงัในพืน้ท่ีลุ่มต ่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  
     4) จังหวัดชัยนาท ได้เกิดฝนตกหนักต่อเน่ือง ท าให้เกิดน า้ไหลหลากและน า้ท่วมขังบ้านเรือนราษฎร              
และพืน้ท่ีการเกษตร ในพืน้ท่ี 5 อ าเภอ 13 ต าบล 91 หมู่บ้าน ราษฎรเดือนร้อน 8,076 ครัวเรือน 18,084 คน ปัจจุบันยังคงมีน า้ท่วม
ขังในพืน้ที่ 2 อ าเภอ ได้แก ่อ าเภอเนินขาม 3 ต าบล และอ าเภอหนองมะโมง 4 ต าบล 
     5) จังหวัดสิงห์บุรี ปริมาณน า้ไหลผ่านเข่ือนเจ้าพระยา เกิน 1,800 และ 2,000 ลบ.ม./วินาที 
ตามล าดบั ท าให้น า้ในแม่น า้เจ้าพระยามีปริมาณสูงขึน้เอ่อไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และพืน้ท่ีการเกษตร ในพืน้ท่ี
อ าเภออินทร์บุรี 6 ต าบล 1 เทศบาล ได้แก่ ต าบลท่างาม (หมู่ท่ี 1-4,6-9) ต าบลน า้ตาล (หมู่ท่ี 1-8) ต าบลประศกุ (หมู่ท่ี 1-
7) ต าบลทบัยา (หมูท่ี่ 1-8) ต าบลอินทร์บรีุ (หมู่ท่ี 1,2,6-10) ต าบลชีน า้ราย (หมู่ท่ี 1-6,8) และเทศบาลต าบลอินทร์บรีุ (หมู่ท่ี 
3,4,6,7) ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 434 คน 124 ครัวเรือน  
     6) จังหวัดอ่างทอง น า้จากแม่น า้เจ้าพระยา เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพืน้ท่ีอ าเภอป่าโมก 2 ต าบล 
ได้แก่ ต าบลโผงเผง และต าบลบางเสดจ็ เน่ืองจากปริมาณน า้เจ้าพระยาไหลผา่นเข่ือนเจ้าพระยาเกิน 1,800 ลบ.ม./วินาที   
       7) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณน า้ในแม่น า้เจ้าพระยา แม่น า้ลพบุรี และแม่น า้น้อย           
มีปริมาณสูงขึน้ 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  
   1.3 การให้ความช่วยเหลือ จงัหวดั ศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเขตส านกังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ในเบือ้งต้นแล้ว พร้อมเร่งออกส ารวจความเสียหาย เพ่ือให้การชว่ยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงั ตอ่ไป 
      1.4 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 านกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัเชียงรายเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภยั     ในพืน้ท่ีต าบลวาวี และรถบรรทกุน า้ จ านวน 2 
คนั ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัท่ีต าบลนางแล 
      2) กรมชลประทาน 
        ได้เตรียมความพร้อมเคร่ืองสูบน า้ จ านวน 1,200 เคร่ือง เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรตามจงัหวดั
ตา่ง ๆ  ซึง่ปัจจบุนัได้ให้การสนบัสนนุเคร่ืองสบูน า้เคล่ือนท่ี 885 เคร่ือง ในพืน้ท่ี 59 จงัหวดั  
     3) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก 
        - จทบ.น.น. จดัก าลงัพล 24 นาย รยบ. 1 คนั และเรือพระราชทาน 1 ล า เข้าให้การช่วยเหลือ
ในการขนย้ายสิ่งของ และรับ-ส่งประชาชน ท่ีหมู่บ้านแสงดาว หมู่บ้านท่าล้อ ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง และหมู่บ้าน
ภมูินทร์-ทา่ล่ี ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จงัหวดันา่น 
      - กองทพัภาคท่ี 2 จดัก าลงัพล และรถแบ็กโฮ จ านวน 10 คนั ให้การช่วยเหลือราษฎรสร้าง
แนวคนักัน้น า้ ในพืน้ท่ีต าบลหนองบวัศาลา (หมู่ท่ี 2,8,10) อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา พร้อมทัง้เร่งสูบน า้ออกจากพืน้ท่ี
อยา่งตอ่เน่ือง 
   1.5 ส่ิงของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
    1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงห่วงใยพสกนิกรท่ีได้รับความเดือดร้อน จึงได้พระราชทานถุง
ยงัชีพ ให้มลูนิธิราชประชานเุคราะห์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ฯ เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรผู้ประสบอทุกภยัในพืน้ท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา น่าน และจังหวัดสุโขทัย 
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   น า้ด่ืม 14,700 ขวด และสนบัสนนุเรือท้องแบน 2 ล า รถผลิตน า้
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ด่ืม 1 คนั ช่วยเหลือผู้ประสบภัย    ท่ีต าบลบางเคียน อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และท่ีจังหวัดอ่างทอง และ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดงันี ้
        - วนัท่ี 27 กนัยายน 2553 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์
น าชุดธารน า้ใจฯ พระราชทาน ไปบรรเทาทกุข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง อ าเภอป่าโมก 
จงัหวดัอา่งทอง จ านวน 550 ชดุ และท่ีวดัศรีก ุต าบลน า้เต้า อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 2,000 ชดุ 
      3) กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ผู้ แทน
พระองค์ฯ เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรท่ีประสบอุทกภัยในพืน้ท่ี จังหวัดล าปาง แพร่ แม่ฮ่องสอน น่าน 
สกลนคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจ านวน 5,550 ชดุ  
    4) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาต ุ(นายกกิตติมศกัดิ์ตลอดชีพ)  และพระ
เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา  ประธานมลูนิธิอาสาเพ่ือนพึง่ (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ฯ 
เดินทางไปมอบถงุพระราชทานแก่ราษฎรท่ีประสบอทุกภัยในพืน้ท่ีจังหวัดเชียงราย แพร่ ล าพูน อุตรดิตถ์ ปทุมธานี และ
จังหวัดชัยภูมิ รวมจ านวน 10,090 ถงุ และอาหารกล่อง จ านวน 3,500 กลอ่ง  
   2. การคาดหมายลักษณะอากาศระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 2 ตุลาคม 2553 
                             2.1 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลกัษณะอากาศว่า ในวนัท่ี  27 กันยายน 2553 ลมตะวนัออก
เคล่ือนเข้าปกคลมุประเทศไทยและอ่าวไทย ท าให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้มีฝนกระจาย ส าหรับในช่วง 
วนัท่ี 28 กนัยายน-2 ตลุาคม 2553 ร่องมรสมุจะเล่ือนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวนัออก     
ท าให้บริเวณดงักลา่วมีฝนเพิ่มขึน้ และมีฝนตกหนกับางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และ
ภาคตะวนัออกระวงัอนัตรายจากสภาวะฝนตกหนกัไว้ด้วย   
    2.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพืน้ท่ีอย่าง          
ตอ่เน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้เตรียมเคร่ืองมืออปุกรณ์ไว้ให้พร้อม เพ่ือสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภยัได้ทนัตอ่เหตกุารณ์เม่ือ
เกิดสาธารณภยัขึน้ 
 
35.  เร่ือง  รายงานผล การเสวนา เร่ือง “ส่งออกอย่างไรในสภาวะที่เงินบาทแข็งค่า” และสรุปมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ส่งออก 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูรายงานผล การเสวนา เร่ือง “สง่ออกอยา่งไรในสภาวะท่ีเงินบาทแข็งคา่” และ
สรุปมาตรการชว่ยเหลือผู้สง่ออก ของกระทรวงพาณิชย์ ดงันี ้ 
   1.  ความเป็นมา 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีบัญชาให้กรมส่งเสริมการส่งออกจัดเสวนาให้ความรู้  โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือระดมความคิดเห็นและสรุปแนวทางการแก้ปัญหาในภาวะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศผนัผวน 
ให้กบัผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพ่ือรับมือกบัสภาวะ ท่ีเงินบาทแข็งคา่ในปัจจบุนั กรมส่งเสริมการ
ส่งออก จึงได้จดัเสวนา เร่ือง “ส่งออกอย่างไรในสภาวะท่ีเงินบาทแข็งค่า” เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 16 กันยายน 2553 ระหว่าง
เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตนัแกรนด์ สุขุมวิท โดยมีผู้ เสวนาจากสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าไทย    นายกสมาคมแช่เยือกแข็งไทย  สมาพนัธ์ผลิตภณัฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  ร่วมกบัผู้ เข้าฟังเสวนา  240  คน   
  2.  ประเดน็ปัญหาและมาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออกจากการเสวนาเร่ือง “ส่งออกอย่างไรในสภาวะ        
ที่เงนิบาทแข็งค่า” มีดังนี ้
   2.1  การแทรกแซงค่าเงินไม่ให้ผันผวน  และสอดคล้องกบัคา่เงินในภมูิภาค  เน่ืองจากผู้สง่ออกไม่
สามารถปรับราคาสินค้าได้  โดยสินค้าสง่ออกบางกลุม่  ท่ีเป็นสินค้าต้องแขง่ขนักบัประเทศในภมูิภาคเอเชีย  ท่ีมีคา่เงินแข็งคา่

น้อยกวา่ไทยอาจเสียสว่นแบง่การตลาด 
   2.2  ควบคุมการไหลของเงินทุนต่างประเทศ (CAPITAL CONTROL) ในปัจจบุนัมีเงินนอกทะลกั
เข้ามาท าก าไรระยะสัน้ จากตลาดหุ้น Bond และอตัราแลกเปล่ียนโดยอาจมีมาตรการของการก าหนดระยะเวลาการน าเงิน
เข้ามาลงทนุ   การออกมาตรการเร่ืองคา่ธรรมเนียม   แตจ่ะต้องไม่กระทบการน าเงินเข้า F D I  ท่ีจะต้องแยกในเร่ืองของ

ผลกระทบจากภาคตลาดทนุและตลาดการเงิน 
   2.3  อนุญาตให้ช าระค่าระวางเรือ เป็นสกลุเงินตา่งประเทศ   หากมีการช าระคา่ระวางเรือ ท่ีมีการเสนอ
ราคาเป็น CIF   ผู้สง่ออกสามารถช าระคา่ระวางเรือ เพ่ือลดภาระของผู้ประกอบการ ไปช าระคา่ระวางเรือได้  โดยไม่ต้องแลกเป็น

เงินบาท 
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   2.4  ชะลอการปรับขึน้ดอกเบีย้นโยบาย โดยท่ีอตัรา 1.75% ของธนาคารแหง่ประเทศไทย  ขณะนีมี้
อตัราสงูกวา่หลายประเทศในภมูิภาค   สง่ผลให้เงินนอกไหลเข้ามาท าก าไรในตลาดหุ้น  และตลาดพนัธบตัร/ตลาดการเงิน  
โดยเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ  หมนุเวียนเข้า-ออก  ท าให้เงินบาทแข็งคา่   
   2.5  ลดค่าธรรมเนียมศุลกากรในการส่งออก  เพ่ือไปทดแทนกบั สว่นตา่งของอตัราแลกเปล่ียนท่ี 
เพิ่มขึน้   โดยลดคา่ธรรมเนียมศลุกากรในการสง่ออกตอ่ใบขน  คา่ล่วงเวลาหลงัเวลาราชการเพ่ือช่วยลดต้นทนุให้ผู้สง่ออก 
โดยอาจด าเนินการในชว่ง 3 – 6 เดือน เป็นมาตรการชัว่คราว 
   2.6  ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก  เข้าถึงแหลง่เงินทนุและเข้าถึงการท าประกนัความเส่ียง 
   2.7  ขอให้ภาครัฐจัดตัง้กองทุนช่วยเหลือผู้ส่งออก SMEs  เช่นเดียวกับท่ีเคยมีกองทุนช่วยเหลือ             

ผู้ประกอบการทอ่งเท่ียว 
   2.8  ขอให้หน่วยงานภาครัฐให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมากับผู้ประกอบการ เน่ืองจากขณะท่ีผู้
สง่ออกมีก าไร (PROFIT  MARGIN) หรือก าไรขัน้ต้นประมาณร้อยละ 5-10  แตค่า่เงินบาทขณะนีแ้ข็งค่าขึน้ร้อยละ 8  
 

แต่งตัง้ 
 
36.  เร่ือง  แต่งตัง้  
  1.  ขออนุมัติแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง             
ยุตธิรรม)  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงยตุธิรรมเสนอแตง่ตัง้ นายพสิษฐ์  อศัววฒันาพร รองอธิบดีกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ให้ด ารงต าแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคณุวฒุิ) ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
ตัง้แตว่นัท่ี 16 มิถนุายน  2553 ซึ่งเป็นวนัท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้
เป็นต้นไป  
 
  2.  แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาต ิเพิ่มเตมิ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุเสนอการแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาอนามยัการเจริญ
พนัธุ์แห่งชาติ เพิ่มเติม จ านวน 3 คน คือ ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ
ปลดักรุงเทพมหานคร  
 
  3.  การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้
และการเกษตร 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ แตง่ตัง้ พลเอกสริุนทร์ พิกลุทอง เป็น
กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ด้านการจัดการ (ซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ ปฏิบัติงานในหน่ วยงานของรัฐ) ใน
คณะกรรมการบริหารสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน า้และการเกษตร แทนนายวงศ์กลุพทัธ์ สนิทวงศ์ ณ อยธุยา ซึ่งลาออก
จากต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดงักล่าว โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ทัง้นี ้ตามมาตรา 13 (3) 
แหง่พระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน า้และการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551  
 
  4.  การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ ิ
(กระทรวงยุตธิรรม) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ แต่งตัง้นายพิทยา จินาวัฒน์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้ด ารง
ต าแหน่ง ท่ีปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ตัง้แต่วนัท่ี 4 มิถุนายน 2553 ซึ่งเ ป็นวนัท่ีมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนสมบรูณ์  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  
 
  5.  การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ ิ
(กระทรวงสาธารณสุข)  
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  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ นายส ารวม  ด่านประชันกุล นายแพทย์          
สาธารณสขุจงัหวดั (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสตลู ส านกังานปลดักระทรวง ให้ด ารง
ต าแหน่ง นายแพทย์ทรงคณุวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานเวชกรรมสงัคม โรงพยาบาลสตลู ส านกังานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตัง้แต่วันท่ี 8 กันยายน  2553 ซึ่งเป็นวันท่ีมีค าสั่งให้รักษา               
ราชการในต าแหนง่ดงักลา่วและไมก่่อนวนัท่ีส านกังาน ก.พ. ได้รับค าขอประเมินพร้อมเอกสารประกอบการประเมินครบถ้วน
สมบรูณ์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  
 
  6.  การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั สงักดักระทรวงการคลงั 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวฒุิ จ านวน 2 ราย ตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤษภาคม  2553 ซึ่งเป็นวนัท่ีมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนสมบรูณ์ ดงันี ้ 
  1. นางสาวเพรามาตร  หันตรา รองอธิบดีกรมสรรพากร ด ารงต าแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี              
(นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคณุวฒุิ) กรมสรรพากร  
   2. นางวณี  ทศันมณเฑียร รองอธิบดีกรมสรรพากร ด ารงต าแหนง่ ท่ีปรึกษาด้านยทุธศาสตร์การจดัเก็บภาษี 
(กลุม่ธุรกิจพลงังาน) (นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคณุวฒุิ) กรมสรรพากร  
   ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  
 
  7.  ขออนุมัตแิต่งตัง้กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรม  
  คณะรัฐมนตรีอนุมตัิตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตัง้กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการปฏิรูป          
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม จ านวน 9 คน  เน่ืองจากกรรมการชุดเดิมได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง โดยมีรายช่ือดงันี ้ 1. นาย
ประพันธ์  เทียนวิหาร ผู้ แทนเกษตรกร 2. นายปณิธาน  ตัง้พิทกัษ  ผู้แทนเกษตรกร 3. นายเอกวิทย์  สายแก้วเทศ ผู้แทน
เกษตรกร 4. นายตระกูล  สว่างอารมย์ ผู้แทนเกษตรกร 5. นายปัญญา  ถ า้แก้ว ผู้แทนเกษตรกร 6. นายสมชาย  รอดหยู ่      
ผู้แทนเกษตรกร 7. นายธันวา  จิตต์สงวน ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้ทรงคณุวุฒิ 8. นายอ านาจ  ทองเบ็ญญ์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  9. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อิทธิพล  ศรีเสาวลกัษณ์ ผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 28 กนัยายน  2553 เป็นต้นไป 
 
  8.  แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการองค์การพิพธิภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน              
คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ านวน 5 คน ดงันี ้1. นายสนัติ  สาทิพย์พงษ์  2. นายจรัลธาดา  
กรรณสูต 3. นางรุ่งทิพย์  สิงห์สุวรรณ 4. นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร 5. นายดิสทัต  โหตระกิตย์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วันท่ี 28 
กนัยายน  2553 เป็นต้นไป 
 
  9.  การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
พาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดบัสงู จ านวน 4 ราย คือ  
  1. นายสทุธิศกัดิ์  เลาหชีวิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เล่ือนขึน้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
พาณิชย์  
   2. นางอญัชนา  วิทยาธรรมธัช รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เล่ือนขึน้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงพาณิชย์  
  3. นางพิรมล  เจริญเผ่า รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เล่ือนขึน้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
พาณิชย์  
   4. นายบุณยฤทธ์ิ  กัลยาณมิตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เล่ือนขึน้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวงพาณิชย์  
  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  
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  10.  แต่งตัง้ข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแตง่ตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู 
จ านวน 2 ราย ดงันี ้ 
  1. แตง่ตัง้ นางสทุศันี  สืบวงศ์แพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดบัสงู) ส านกังาน
ปลดักระทรวง กระทรวงแรงงาน ให้ด ารงต าแหนง่รองปลดักระทรวง (นกับริหารระดบัสงู) ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวง
แรงงาน  
  2. แต่งตัง้ นายสุนนัท์  โพธ์ิทอง ท่ีปรึกษาวิชาการแรงงาน (นักวิชาการแรงงานทรงคณุวุฒิ) ส านกังาน
ปลดักระทรวง กระทรวงแรงงาน ให้ด ารงต าแหนง่รองปลดักระทรวง (นกับริหารระดบัสงู) ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวง 
แรงงาน  
   ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม  2553 ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  
 
  11.  ขออนุมัตแิต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดบัสงูท่ีจะว่างลง ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2553 เน่ืองจากผู้ครองต าแหน่งเกษียณอายรุาชการและทดแทนต าแหน่งท่ีว่างลง                
ดงัรายนามตอ่ไปนี ้ 
  1. นายถวลัย์รัฐ  ออ่นศริะ รองปลดักระทรวงคมนาคม โอนย้ายไปด ารงต าแหนง่ อธิบดีกรมเจ้าทา่  
  2. นายเทียนโชติ  จงพีร์เพียร ผู้ตรวจราชการกระทรวง โอนย้ายไปด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่ง             
ทางบก  
  3. นายศลิปชยั  จารุเกษมรัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ย้ายไปด ารงต าแหนง่ รองปลดักระทรวง  
  4. นายจ ารูญ  ตัง้ไพศาลกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ย้ายไปด ารงต าแหนง่ รองปลดักระทรวง  
   5. นายศรศกัดิ ์ แสนสมบตั ิผู้ตรวจราชการกระทรวง ย้ายไปด ารงต าแหนง่ รองปลดักระทรวง  
   6. นายวรเดช  หาญประเสริฐ ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง  
  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  
 
  12.  การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวง 
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมตัิตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัในสงักัดกระทรวง 
สาธารณสขุ ให้ด ารงต าแหนง่ประเภทบริหาร ระดบัสงู ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม  2553 จ านวน 5 ราย ดงันี ้ 
  1. นายสริุยะ  วงศ์คงคาเทพ สาธารณสขุนิเทศก์ (นายแพทย์) ประเภทวิชาการ ระดบัทรงคณุวฒุิ ส านกังาน
ปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร 
ระดบัสงู ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ  
   2. นายค ารณ  ไชยศิริ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์) ประเภทวิชาการ ระดบัทรงคุณวุฒิ ส านักงาน
ปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร              
ระดบัสงู ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ  
   3. นายวชิระ  เพ็งจันทร์ รองอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง ส านักงาน
ปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ  
   4. นายวิศิษฎ์  ตัง้นภากร รองอธิบดี (นกับริหาร) ประเภทบริหาร ระดบัต้น กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง                
ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ   
   5. นางวีรวรรณ  แตงแก้ว รองเลขาธิการ (นกับริหาร) ประเภทบริหาร ระดบัต้น ส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร 
ระดบัสงู ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ   
   ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  



 45 

 
  13.  การแต่งตัง้ข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัิตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการย้ายสบัเปล่ียนข้าราชการพลเรือนสามญั
ประเภทบริหาร ระดบัสงู เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัริาชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 3 ราย ดงันี ้ 
  1. นายสิงห์ทอง  ชินวรรังสี รองปลดักระทรวง (นกับริหาร ระดบัสูง) ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและ       
สหกรณ์ ให้ด ารงต าแหนง่อธิบดี (นกับริหาร ระดบัสงู) กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  
  2. นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล อธิบดี (นักบริหาร ระดบัสูง) กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจ           
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดบัสงู) ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  3. นายชวลิต  ชูขจร ผู้ ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง)  
ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ด ารงต าแหน่งรองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นกับริหาร ระดบัสูง) 
ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  
 
  14.  การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอย้ายสับเปล่ียนหมุนเวียน        
ข้าราชการพลเรือนสามญั ประเภทบริหารระดบัสงู จ านวน 7 ราย เล่ือนและแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั ประเภทบริหาร
ระดบัต้น ให้ด ารงต าแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู จ านวน 4 ราย รวม 11 ราย ดงันี ้ 
  1. ย้าย นางมิ่งขวัญ  วิชยารังสฤษดิ์ เลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดบัสงู) 
ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   
   2. ย้าย นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล ผู้ ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 
ระดบัสงู) ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   
   3. ย้าย นางนิศากร  โฆษิตรัตน์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  ไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่เลขาธิการ (นกับริหาร ระดบัสงู) ส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
   4. ย้าย นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ อธิบดี (นักบริหาร ระดบัสูง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช               
ไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อธิบดี (นกับริหาร ระดบัสงู) กรมทรัพยากรน า้  
  5. ย้าย นายเกษมสันต์  จิณณวาโส อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรน า้ ไปแต่งตัง้ให้ด ารง 
ต าแหนง่อธิบดี (นกับริหาร ระดบัสงู) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  
  6. ย้าย นายอดิศักดิ์  ทองไข่มุกต์ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง             
ไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   
  7. ย้าย นายสุนนัต์  อรุณนพรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดบัสงู) ส านกังาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมอุทยาน              
แหง่ชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุ์พืช  
   8. เล่ือนและแต่งตัง้ นายสุรพล  ปัตตานี รองอธิบดี (นักบริหาร ระดบัต้น) กรมทรัพยากรน า้ ให้ด ารง
ต าแหนง่ รองปลดักระทรวง (นกับริหาร ระดบัสงู) ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
  9. เล่ือนและแต่งตัง้ นายประวิม  วุฒิสินธุ์ รองอธิบดี (นกับริหาร ระดบัต้น) กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม    
  10. เล่ือนและแตง่ตัง้ นายสวุิทย์  รัตนมณี รองอธิบดี (นกับริหาร ระดบัต้น) กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า 
และพนัธุ์พืช ให้ด ารงต าแหนง่ อธิบดี (นกับริหาร ระดบัสงู) กรมป่าไม้   
  11. เล่ือนและแต่งตัง้ นายปราณีต  ร้อยบาง รองอธิบดี (นักบริหาร ระดบัต้น) กรมทรัพยากรน า้บาดาล      
ให้ด ารงต าแหนง่ อธิบดี (นกับริหาร ระดบัสงู) กรมทรัพยากรน า้บาดาล  
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  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  
 
  15.  การแต่งตัง้ผู้อ านวยการองค์การคลังสินค้า (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอให้แตง่ตัง้ นายอนกุลู  แต้มประเสริฐ เป็นผู้อ านวยการ
องค์การคลงัสินค้า ตัง้แตว่นัท่ีลงนามในสญัญาจ้างเป็นต้นไป  
 
  16.  แต่งตัง้กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งตัง้ นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี ด ารงต าแหน่ง
กรรมการผู้จดัการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)   
 
  17.  แต่งตัง้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายช่ือพร้อมประวัติของผู้ สมควรได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการผู้ ช่วยรัฐมนตรี 
จ านวน 1 ราย คือ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง  พรหมบญุ ตามท่ีส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให้มีผลตัง้แต่
วนัท่ีนายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแตง่ตัง้และมอบหมายให้เป็นผู้ชว่ยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป  
เพ่ือให้ผู้ ได้รับแตง่ตัง้ลาออกจากต าแหนง่อ่ืน ๆ ท่ีเป็นลกัษณะต้องห้ามได้ด าเนินการให้เรียบร้อย  
 
  18.  แต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารส านักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต ิ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสนอแต่งตัง้ประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ รวมจ านวน 8 คน ในคณะกรรมการบริหารส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ ดังนี ้ นายศุภชัย  ตัง้วงศ์ศานต์ เป็นประธานกรรมการ  กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายราเมศวร์         
ศิลปพรหม  นายสรรพัชญ โสภณ นายเฉลิมพล  ปุณโณทก นายปราโมทย์  พงษ์ทอง นายศิวะ  แสงมณี  นายวิวัฒน์       
วงศ์วราวิภทัร์ นางสาวรุ่งรัตน์  กยุสวุรรณ  
 
  19.  แต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมตัิตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสนอแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารง
ต าแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู ดงันี ้ 
  1. นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม ผู้อ านวยการส านกังานสถิติแห่งชาติ (นกับริหารระดบัสูง) ให้ด ารงต าแหน่ง 
ปลดักระทรวง (นกับริหารระดบัสงู) สงักดัส านกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
   2. นายต่อศกัดิ์  วานิชขจร รองอธิบดีกรมอุตนุิยมวิทยา (นกับริหารระดบัต้น) ให้ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรม
อตุนุิยมวิทยา (นกับริหารระดบัสงู) สงักดักรมอตุนุิยมวิทยา  
  ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม  2553 ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  
 
  20.  การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั ้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติรับโอน นายชั่งทอง  โอภาสศิริวิทย์ ผู้ ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (ผู้ ตรวจ
ราชการกระทรวง) ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดบัสงู ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ส านกันายกรัฐมนตรี ไปแตง่ตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) เพ่ือทดแทน     
นางสาวเยาวลกัษณ์  สขุวิวฒันพร ท่ีจะเกษียณอายรุาชการในวนัท่ี 1 ตลุาคม  2553 ตามท่ีประธานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาตเิสนอ  
  
  21.  การแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัแิตง่ตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหนง่ประเภทบริหาร ระดบัสงู กระทรวงมหาดไทย ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดงันี ้
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  1.แตง่ตัง้ (ย้าย) ข้าราชการต าแหนง่ประเภทบริหาร ระดบัสงู จ านวน 24 ราย  
  2.แต่งตัง้ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัทรงคณุวุฒิให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดบัสูง 
จ านวน 2 ราย 
  3.ให้ข้าราชการต าแหนง่ประเภทบริหาร ระดบัสงู พ้นจากต าแหน่ง เพ่ือแตง่ตัง้   ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดี
กรมการปกครอง จ านวน 1 ราย  
  4. แต่งตัง้ (เล่ือน) ข้าราชการต าแหน่งประเภทบริหารระดบัต้น ซึ่งผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเล่ือนข้าราชการพลเรือนสามัญขึน้แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 
กระทรวงมหาดไทยขึน้แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ประเภทบริหาร ระดบัสูง จ านวน 21 ราย 
  5.เน่ืองจากนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ต าแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง               
ดงักล่าวครบส่ีปี (14 ธันวาคม 2549 - ปัจจบุนั) แล้ว แตเ่น่ืองจากมีผลการปฏิบตัิราชการดีเย่ียม ดงันัน้ เพ่ือประโยชน์ใน             
การบริหารราชการของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นไปด้วยความต่อเน่ือง เกิดผลสมัฤทธ์ิ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงอนุมตัิให้           
นายสมศกัย์ ภรีูศรีศกัดิ ์อยูป่ฏิบตัหิน้าท่ีผู้วา่ราชการจงัหวดัสพุรรณบรีุ ตอ่ไปเป็นเวลา 1 ปี  
  ทัง้นี ้ส าหรับการแตง่ตัง้ตามข้อ 1-4 ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2553 เป็นต้นไป ดงันี ้

  1) นายสมชยั หทยะตนัติ พ้นจากต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัพิจิตร  และ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัเชียงราย 

  2)นายเชิดศักดิ์ ชูศรี พ้นจากต าแหน่ง ผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพะเยา และ              
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัสมทุรปราการ  

 3)นายปรีชา บุตรศรี พ้นจากต าแหน่ง ผู้ ว่าราชการจังหวดั (นกัปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดัปทุมธานี และ               
แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดบัสูง) ส านกังานปลดักระทรวง
มหาดไทย 

 4) นายธวชัชยั ฟักองักูร พ้นจากต าแหน่ง ผู้ ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสูง)    จงัหวดัร้อยเอ็ด 
และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดบัสงู) ส านกังานปลดักระทรวง
มหาดไทย 

  5) นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ พ้นจากต าแหน่ง ผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
สกลนคร และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัขอนแก่น  

 6)นายอ านาจ ผการัตน์  พ้นจากต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัอดุรธานี และ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัสกลนคร  

 7)นายคมสนั เอกชยั พ้นจากต าแหน่ง ผู้ ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสูง) จังหวดัหนองคาย และ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัอดุรธานี  

 8) นายธีรเทพ ศรียะพนัธ์ พ้นจากต าแหนง่ ผู้ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัปัตตานี และ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสูง) จงัหวดัจนัทบรีุ  

 9) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พ้นจากต าแหน่ง ผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
นครปฐม และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัเชียงใหม ่ 

 10) นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ พ้นจากต าแหน่ง ผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
สิงห์บรีุ และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดันครปฐม  

 11) นายระพี ผ่องบพุกิจ พ้นจากต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัสริุนทร์ และ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดันครราชสีมา  

 12) นายเริงศกัดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี พ้นจากต าแหน่ง ผู้ ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดั
กาญจนบรีุ และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดันครพนม  

 13) นายเสนีย์ จิตตเกษม พ้นจากต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัชลบรีุ และ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดันา่น  

 14) นายชวน ศิรินนัท์พร พ้นจากต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัอบุลราชธา นี 
และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัแพร่  

 15) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย พ้นจากต าแหน่ง ผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดบัสูง) จังหวัด
เพชรบรูณ์ และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวัด ระยอง  
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 16) นายวิลาศ รุจิวฒันพงศ์  พ้นจากต าแหนง่ ผู้ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัศรีสะเกษ 
และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัเพชรบรูณ์  

 17) นายสมศกัดิ์ สุวรรณสุจริต  พ้นจากต าแหน่ง ผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดบัสูง) จังหวัด
หนองบวัล าภ ูและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัศรีสะเกษ  

 18) นายวินยั บวัประดิษฐ์  พ้นจากต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดบัสูง) 
จงัหวดัหนองบวัล าภ ู 

 19) นายวนัชยั สทุธิวรชยั พ้นจากต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัชยัภูมิ และ
แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ระดบัสูง) ส านกังานปลดักระทรวง
มหาดไทย 

 20) นายวินยั ครุวรรณพฒัน์  พ้นจากต าแหน่ง ผู้ ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัพทัลุง 
และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัสตลู  

 21) นายแก่นเพชร ชว่งรังษี  พ้นจากต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัตราด และ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัอ านาจเจริญ  

 22) นายศภุกิจ บญุญฤทธิพงษ์ พ้นจากต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัล าปาง 
และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดบัสงู) ส านกังานปลดักระทรวง
มหาดไทย  

 23) นายอธิคม สพุรรณพงศ์ พ้นจากต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดบัสูง) 
จงัหวดัล าปาง  

 24) นายพินิจ เจริญพานิช พ้นจากต าแหน่ง รองอธิบดี (นกับริหาร ระดบัต้น) กรมการปกครอง และแตง่ตัง้
ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัชมุพร  

 25)นายชาญวิทย์ วสยางกรู พ้นจากต าแหนง่ ท่ีปรึกษาด้านบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ (นกัวิเคราะห์
นโยบายและแผน ระดบัทรงคณุวฒุิ) ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทยและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกั
ปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัมกุดาหาร  

 26)นายวิชิต ชาตไพสิฐ พ้นจากต าแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านความมัน่คง (นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดบั
ทรงคณุวุฒิ) ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย และแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสูง) 
จงัหวดัชลบรีุ  

 27)นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ พ้นจากต าแหน่ง ผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
มกุดาหาร 

  28) นายสวุิทย์ วชัโรทยางกรู พ้นจากต าแหนง่ รองผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัต้น) จงัหวดัพิจิตร 
และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัพิจิตร  

 29)  นายกิตต ิทรัพยวิสทุธ์ิ  พ้นจากต าแหนง่ รองผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัต้น) จงัหวดัราชบรีุ 
และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 30) นายพงษ์ศกัดิ ์วงัเสมอ พ้นจากต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัต้น) จงัหวดัพะเยา 
และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัพะเยา  

 31) นายวนัชยั โอสุคนธ์ทิพย์ พ้นจากต าแหน่ง รองผู้ ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัต้น) จังหวัด
สพุรรณบรีุ  และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัอทุยัธานี 

 32) นายธานี สามารถกิจ  พ้นจากต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัต้น) จงัหวดัชลบุรี 
และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัปทมุธานี  

 33) นายสมศกัดิ์ ข าทวีพรหม พ้นจากต าแหน่ง รองผู้ ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัต้น) จงัหวัด
กาฬสินธุ์ และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัร้อยเอ็ด 

 34) นายนิพนธ์ นราพิทกัษ์กุล พ้นจากต าแหน่ง รองผู้ ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัต้น) จงัหวดั
นราธิวาส และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัปัตตานี  

 35) นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ  พ้นจากต าแหน่ง รองผู้ ว่าราชการจังหวดั (นกัปกครอง ระดบัต้น) จังหวัด
นครนายก และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัสิงห์บรีุ  



 49 

 36) นายเสริม ไชยณรงค์  พ้นจากต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัต้น) จงัหวดับรีุรัมย์ 
และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัสริุนทร์  

 37) นายชัยโรจน์ มีแดง  พ้นจากต าแหน่ง รองผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัด
นครสวรรค์ และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดันครสวรรค์  

 38) นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ  พ้นจากต าแหน่ง รองผู้ ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัต้น) จงัหวดั
ร้อยเอ็ด และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดักาญจนบรีุ  

 39) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  พ้นจากต าแหน่ง รองผู้ ว่าราชการจงัหวัด (นกัปกครอง ระดบัต้น) จังหวัด
นครนายก  และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดันครนายก 

 40) นายวิรัตน์ ลิม้สวุฒัน์  พ้นจากต าแหนง่ รองผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัต้น) จงัหวดัอดุรธานี 
และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัหนองคาย  

 41) นายธ ารงค์ เจริญกลุ  พ้นจากต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัต้น) จงัหวดัสงขลา 
และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัพังงา  

 42) นายสุรพล สายพันธ์  พ้นจากต าแหน่ง รองผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัด
อบุลราชธานี และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัอบุลราชธานี  

 43) นายตรี อคัรเดชา พ้นจากต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัต้น) จงัหวดัภูเก็ต และ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัภเูก็ต  

 44) นายพิสิษฐ์ บญุช่วง พ้นจากต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัต้น) จงัหวดัอทุยัธานี 
และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัพทัลงุ  

 45) นายธีระยทุธ เอ่ียมตระกูล พ้นจากต าแหน่ง รองผู้ ว่าราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัต้น) จงัหวดั
ภเูก็ต และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

  46) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปร่ือง  พ้นจากต าแหน่ง รองผู้ ว่าราชการจงัหวัด (นกัปกครอง ระดบัต้น) 
จงัหวดัก าแพงเพชร และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัตราด  

 47) นายจลุภทัร แสงจนัทร์ พ้นจากต าแหน่ง รองอธิบดี (นกับริหาร ระดบัต้น) กรมโยธาธิการและผงัเมือง  
และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัสมทุรสาคร   

 48) นายจรินทร์ จกักะพาก  พ้นจากต าแหน่ง รองอธิบดี (นกับริหาร ระดบัต้น) กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดัชยัภมูิ 
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