
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                                 ข่ าว ท่ี  01/10
                                                       วนัท่ี 5  ตลุาคม 2553          
                                                                                                                                             
  วนันี ้เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชมุคณะรัฐมนตรี ชัน้ 2 สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
นายสเุทพ เทือกสบุรรณ รองนายกรัฐมนตรี  รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี   
  จากนัน้  นายศภุชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษก
ประจําสํานกันายกรัฐมนตรี  และนายมารุต   มสัยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานกันายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการประชมุ                 
คณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
  กฎหมาย 
 1. เร่ือง  ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การออกประกาศให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
   แหง่ชาตแิละคณะกรรมการผู้ ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
   สิ่งแวดล้อม มีอํานาจใช้ดลุพินิจในการประกาศกําหนดโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้
   เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอย่างรุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิ
   และสุขภาพ ในเขตพืน้ท่ีท่ีสําคญั  เพ่ือให้การดําเนินการในพืน้ท่ีดงักล่าวต้องจัดทําราย
   งานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 2.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนญุาต
   ขบัรถ และการขอตอ่อายแุละการอนญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตขบัรถ พ.ศ. .... 
  3. เร่ือง  ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินท่ีมีความร้ายแรง การแตง่ตัง้ศนูย์อํานวย
    การแก้ไขสถานการณ์ฉกุเฉิน และการแตง่ตัง้ผู้ กํากบัการปฏิบตังิาน  
 4. เร่ือง  ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วา่ด้วยกองทนุเพ่ือพฒันาการผลิตถัว่เหลือง  

 (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
 
 เศรษฐกิจ 
 5. เร่ือง  การขออนมุตักิู้ เงินเพ่ือนําไปชําระหนีค้า่ดอกเบีย้ท่ีถึงกําหนดชําระในปีงบประมาณ 2554  

 ขององค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ 
 6. เร่ือง  ผลการประชมุคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ  

 ครัง้ท่ี 5/2553 
 7. เร่ือง  ขอเงินงบกลางชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยัศตัรูพืชระบาด (เพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล)  

 ปี 2553  
  8.  เร่ือง  ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการดําเนินงานของบรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรม
    ขนาดยอ่มเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ินนอกระบบ  
 9. เร่ือง  ขออนมุตัจิา่ยเงินคา่ชดเชยให้แก่ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 
 10. เร่ือง  ขออนมุตัใินหลกัการโครงการไปรษณีย์เพ่ือสินเช่ือรายยอ่ย  
 
 สังคม 
 11.  เร่ือง  การกําหนดให้วนัพอ่ขนุรามคําแหงมหาราช และวนัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชเป็น 
   วนัรัฐพิธี 
 12. เร่ือง  สรุปผลการดําเนินงานปฏิบตักิารประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพตดิยัง่ยืน ภายใต้ 
   ยทุธศาสตร์ 5 รัว้ป้องกนั ระยะท่ี 2 
 13.  เร่ือง  ผลการสํารวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามญั พ.ศ. 2553 
 14.  เร่ือง   สรุปผลการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนท่ีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
    จากเหตกุารณ์ความไมส่งบจากการชมุนมุทางการเมือง  
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  ต่างประเทศ 
 15.  เร่ือง  ผลการประชมุระดบัรัฐมนตรี 6 ประเทศลุม่แมนํ่า้โขง ครัง้ท่ี 16  
 16. เร่ือง  ผลการประชมุระดบัรัฐมนตรี ครัง้ท่ี 2 และการประชมุหารือร่วมรัฐมนตรีและภาคเอกชน  

 ครัง้ท่ี 1 ภายใต้กรอบความร่วมมือประเทศลุม่แมนํ่า้โขง-ญ่ีปุ่ นด้านเศรษฐกิจและ 
   อตุสาหกรรม 
 17.  เร่ือง  การจดัทําร่างความตกลงระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัราชอาณาจกัรสเปนว่าด้วยการ 
   ยกเว้นการตรวจลงตราระหวา่งกนัสําหรับผู้ ถือหนงัสือเดินทางทตู 
 18.  เร่ือง  รายงานความคืบหน้าการจดัการแขง่ขนัฟิสิกส์โอลิมปิกระหวา่งประเทศ ครัง้ท่ี 42  
  19.  เร่ือง  การรับรอง Paracas Declaration 
 
  เร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
 20. เร่ือง  ผลการสํารวจความคดิเห็นของประชาชนเก่ียวกบัโครงการชมุชนพอเพียง พ.ศ. 2553  
   21. เร่ือง สรุปสถานการณ์ภยัพิบตัิด้านการเกษตรปี 2553 ครัง้ท่ี 33  
  22.   เร่ือง    สรุปสถานการณ์อทุกภยัเน่ืองจากร่องมรสมุกําลงัคอ่นข้างแรงพาดผา่นประเทศไทย  
     (ระหวา่งวนัท่ี 10 กนัยายน – 4 ตลุาคม 2553) 
 
 แต่งตัง้ 
 23.  เร่ือง   แตง่ตัง้ 
 1.  ขออนุมัติแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง 
       (กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา)  
 2.  การแตง่ตัง้คณะกรรมการการดําเนินการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจดัการแขง่ขนั 
      มหกรรมกีฬาระดบันานาชาต ิ ชิงแชมป์โลกและการจดัประชมุองค์กรกีฬาระดบั 
      นานาชาต ิ 
 3.  การแตง่ตัง้คณะกรรมการในการเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัฟตุซอลชิงแชมป์โลก  
      พทุธศกัราช 2555 (FIFA FUTSAL WORLD CUP 2012)  
 4.  แตง่ตัง้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
  

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

กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอยา่งเป็นทางการกบัสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครัง้หนึง่ 
สํานกัโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชมุคณะรัฐมนตรี 

ทกุวนัองัคาร หรือวนัท่ีมีการประชมุ ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่ประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร สว่นตา่งจงัหวดั รับฟังได้ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่ประเทศไทยประจําจงัหวดั 

และตดิตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีสําคญัได้ทางรายการ “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 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การออกประกาศให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและ
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มีอ านาจใช้ดุลพินิจ                    
ในการประกาศก าหนดโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ในเขตพืน้ที่ที่ส าคัญ  เพื่อให้การด าเนินการในพืน้ที่ดังกล่าวต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การออกประกาศให้คณะกรรมการ                    
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะกรรมการผู้ ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแว ดล้อม มีอํานาจใช้
ดลุพินิจในการประกาศกําหนดโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ ในเขตพืน้ท่ีท่ีสําคญั  เพ่ือให้การดําเนินการในพืน้ท่ีดงักล่าวต้องจดัทํารายงาน           
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ    
  ข้อเทจ็จริง  
  สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอวา่  
  1. ด้วยสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้หารือสํานกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในประเด็นว่า “จะสามารถออกประกาศในเร่ืองการให้คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติและคณะกรรมการ          
ผู้ ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีอํานาจกําหนดเขตพืน้ท่ีท่ีขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก 
อทุยานแหง่ชาต ิหรือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญั เป็นเขตพืน้ท่ีท่ีโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอย่าง
รุนแรง  ทัง้ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ซึ่งการดําเนินการในพืน้ท่ีดงักล่าวต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะกระทําได้หรือไม่”  
  2. คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 7) ได้กําหนดประเด็นในการพิจารณาคือ การออกประกาศตามมาตรา 
46 แห่งพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 จะสามารถกําหนดให้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะกรรมการผู้ ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีอํานาจใช้ดลุย
พินิจในการประกาศกําหนดโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ในเขตพืน้ท่ีท่ีมีความสําคญั เช่น พืน้ท่ีท่ีขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก อุทยาน
แห่งชาติ หรือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญั  เพ่ือให้การดําเนินการในพืน้ท่ีดงักล่าวต้องจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้หรือไม ่และมีความเห็น ดงันี ้ 
   2.1 บทบญัญตัติามมาตรา 46 แหง่พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2535 ได้กําหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอํานาจประกาศในราชกิจจา           
นุเบกษากําหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีมีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึง่ต้องจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตัิและแนวทางใน
การจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการแตล่ะประเภทและขนาดตามท่ีกําหนดใน
ประกาศดงักล่าว ประกอบกับมาตรา 13 (9) แห่งพระราชบญัญัติดงักล่าวกําหนดให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมี
อํานาจ       หน้าท่ีในการกํากบัดแูลและเร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ข้อบงัคบั ข้อบญัญัติท้องถ่ิน 
ประกาศ ระเบียบ และคําสัง่ท่ีจําเป็น เพ่ือให้กฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมมีความเป็นระบบ
โดยสมบรูณ์ และมาตรา 48 ประกอบกบัมาตรา 49 แห่งพระราชบญัญัติดงักล่าวกําหนดให้คณะกรรมการผู้ ชํานาญการมี
อํานาจหน้าท่ีใน การพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
   2.2 จากบทบญัญตัข้ิางต้นจะเห็นได้วา่  ไมมี่บทบญัญตัอ่ืินใดตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาตท่ีิบญัญตัใิห้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะกรรมการผู้ ชํานาญการมีอํานาจ
ในการประกาศกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่ง ต้องจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไว้แต่ประการใด จึงเห็นว่า ในการประกาศกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการท่ีมีผลกระทบสิ่งแวดล้อม         
ซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนัน้  ฝ่ายนิติบญัญัติได้มอบอํานาจให้ฝ่ายบริหาร คือ รัฐมน ตรี            
ผู้ รักษาการตามกฎหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการ  โดยขัน้ตอนและกระบวนการในการดําเนินการนัน้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแหง่ชาตมีิอํานาจหน้าท่ีในการกํากบัดแูล เร่งรัด และให้ความเห็นชอบตอ่การออกประกาศดงักลา่ว  
   2.3 ดังนัน้ การออกประกาศตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 จึงต้องกระทําโดยรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ               
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สาระสําคญัของประกาศต้องเป็นการกําหนดประเภท  และขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนท่ีมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โดยไม่อาจกําหนดให้อํานาจ              
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะกรรมการผู้ ชํานาญการใช้ดลุยพินิจในการออกประกาศกําหนดโครงการหรือ              
กิจการดงักลา่วได้  ไมว่า่โครงหารหรือกิจการนัน้จะเป็นโครงการหรือกิจการท่ีมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยทัว่ไปหรือโครงการ
หรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ทัง้ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ        
สขุภาพหรือไม่ ทัง้นี ้ตามนยัมาตรา 46 ประกอบกบัมาตรา 13 มาตรา 48 และมาตรา 49 แห่งพระราชบญัญัติส่งเสริมและ
รักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535  
 
2. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการ
ขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออก
ใบอนญุาตขบัรถ และการขอต่ออายแุละการอนุญาตให้ต่ออายใุบอนุญาตขบัรถ พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
และให้สง่สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการตอ่ไปได้  
  ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงคมนาคม (คค.) ได้เสนอตามรายงานกรมการขนส่งทางบกว่า กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์                 
วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนญุาตขบัรถ และการขอตอ่อายุและการอนญุาตให้ต่ออายใุบอนญุาตขบัรถ 
พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบญัญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 กําหนดให้ผู้ ท่ีประสง ค์จะขอรับและขอตอ่อายใุบอนุญาต
ขบัรถต้องย่ืนหลกัฐานในการดําเนินการด้านใบอนุญาตขบัรถ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน ภาพถ่ายหรือสําเนาทะเบียน
บ้าน ใบรับรองแพทย์ รูปถ่าย เป็นต้น ในปัจจบุนัการขอตอ่อายใุบอนญุาตขบัรถในบางกรณีสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้อง
ใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน จึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 46 แห่งพระราชบญัญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 หรือไม่ ประกอบกับกรมการขนส่งทางบกได้ใช้ระบบการ         
เช่ือมโยงข้อมลูตวับคุคลกบัสํานกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ทําให้สามารถตรวจสอบช่ือและท่ีอยู่ของผู้ขอรับและ
ผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตขบัรถได้ สมควรยกเลิกการใช้สําเนาทะเบียนบ้านเป็นเอกสารประกอบคําขอ ดงันัน้ เพ่ือความสะดวก
ในการตรวจสอบว่าผู้ขบัรถนัน้มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามในการขอตอ่อายุใบอนญุาตขบัรถ และลดภาระให้กับ
ประชาชนในการเตรียมหลกัฐานมาดําเนินการด้านใบอนุญาตขบัรถทุกกรณี จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์        
วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนญุาตขบัรถ และการขอตอ่อายุและการอนญุาตให้ต่ออายใุบอนญุาตขบัรถ 
พ.ศ. .... เพ่ือแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงดงักลา่วเสียใหมใ่ห้เหมาะสมยิ่งขึน้  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาต
ขบัรถ และการขอตอ่อายแุละการอนญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตขบัรถ พ.ศ. 2548 (ร่างข้อ 2) 
  2. กําหนดหลักเกณฑ์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อ                
ส่วนบคุคลชัว่คราว ใบอนญุาตขบัรถจกัรยานยนต์ส่วนบคุคลชัว่คราว หรือใบอนญุาตขบัรถชนิดอ่ืน ตามมาตรา 43 (9) ให้
ย่ืนคําขอตามแบบท่ีกรมการขนสง่ทางบกกําหนดพร้อมด้วยหลกัฐาน เช่น บตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีใช้แทนบตัร
ประจําตวัประชาชนพร้อมด้วยภาพถ่าย ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่มีโรคประจําตวั อันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและ               
ไมเ่ป็นบคุคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน เป็นต้น (ร่างข้อ 3)  
  3. กําหนดหลกัเกณฑ์ขอรับใบอนญุาตและการต่อใบอนญุาตขบัรถยนต์ส่วนบคุคล ใบอนุญาตขบัรถยนต์
สามล้อสว่นบคุคลหรือใบอนญุาตขบัรถจกัรยานยนต์ส่วนบคุคล  ให้ย่ืนคําขอตามแบบท่ีกรมการขนส่งทางบกกําหนดพร้อม
ด้วยหลักฐาน เช่น  บตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีใช้แทนบตัรประจําตวัประชาชนพร้อมด้วยภาพถ่าย ใบรับรอง
แพทย์แสดงวา่ไมมี่โรคประจําตวัอนัอาจเป็นอนัตรายขณะขบัรถและไมเ่ป็นบคุคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน เป็นต้น (ร่างข้อ 4
และข้อ 8)  
  4. กําหนดหลกัเกณฑ์ขอรับใบอนญุาตและการต่อใบอนญุาตขบัรถยนต์ส่วนบคุคล ใบอนุญาตขบัรถยนต์
สามล้อสาธารณะหรือใบอนญุาตขบัรถจกัรยานยนต์สาธารณะ ให้ย่ืนคําขอตามแบบท่ีกรมการขนส่งทางบกกําหนดพร้อม
ด้วยหลกัฐาน เชน่  บตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีใช้แทนบตัรประจําตวัประชาชน พร้อมด้วยภาพถ่าย หลกัฐานการ
รับรองซึง่แสดงวา่ผา่นการอบรมและจบหลกัสตูรการอบรมจากกรมการขนสง่ทางบก เป็นต้น (ร่างข้อ 5 และข้อ 9)  
  5. กําหนดหลกัเกณฑ์ขอรับใบอนญุาตขบัรถบดถนนหรือใบอนญุาตขบัรถแทรกเตอร์ให้ย่ืนคําขอตามแบบท่ี   
กรมการขนสง่ทางบกกําหนดพร้อมด้วยหลกัฐาน เช่น บตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีใช้แทนบตัรประจําตวัประชาชน
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พร้อมด้วยภาพถ่าย ใบรับรองแพทย์แสดงวา่ไมมี่โรคประจําตวัอนัอาจเป็นอนัตรายขณะขบัรถและไม่เป็นบคุคลวิกลจริตหรือ
จิตฟ่ันเฟือน เป็นต้น (ร่างข้อ 6)  
  6. กําหนดหลักเกณฑ์ขอรับใบอนุญาตขบัรถตามความตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาคีให้          
ย่ืนคําขอตามแบบท่ีกรมการขนส่งทางบกกําหนดพร้อมด้วยหลกัฐาน เช่น ใบอนุญาตขบัรถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ เป็นต้น               
(ร่างข้อ 7) 
  7. กําหนดให้การย่ืนคําขอให้ย่ืนตอ่นายทะเบียน ณ สํานกังานขนส่งกรุงเทพมหานครพืน้ท่ี สํานกังานขนส่ง
จงัหวดั สํานกังานขนสง่จงัหวดัสาขา หรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด (ร่างข้อ 10) 
  8. กําหนดให้ผู้ ขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือผู้ ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถต้องผ่านการอบรมและทดสอบ  
ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด (ร่างข้อ 11)  
 
3. เร่ือง ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง การแต่งตัง้ศูนย์อ านวยการแก้ไข          
สถานการณ์ฉุกเฉิน และการแต่งตัง้ผู้ก ากับการปฏิบัตงิาน  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาตเิสนอ ทัง้ 3 ข้อ ดงันี  ้
  1. ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานคร จงัหวดั
นนทบรีุ จงัหวดัปทมุธานี และจงัหวดัสมทุรปราการ ออกไปอีก 3 เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 5 ตลุาคม 2553 
  2. คําสัง่แตง่ตัง้ศนูย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉกุเฉิน (ศอฉ.) โดยให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 
เป็นผู้ อํานวยการ ศอฉ. และเพิ่มปลดักระทรวงศกึษาธิการ เป็นกรรมการ ตัง้แตว่นัท่ี 5 ตลุาคม 2553 
  3. รับทราบคําสัง่แตง่ตัง้ผู้ กํากบัการปฏิบตังิาน หวัหน้าผู้ รับผิดชอบ และพนกังานเจ้าหน้าท่ีในการแก้ไข
สถานการณ์ฉกุเฉินท่ีมีความร้ายแรง (เพิ่มเตมิครัง้ท่ีสาม)  โดยให้พลเอก ประวิตร วงษ์สวุรรณ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงกลาโหม เป็นผู้ กํากบัการปฏิบตังิานของหวัหน้าผู้ รับผิดชอบ พนกังานเจ้าหน้าท่ีและสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบตังิานตามประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินท่ีมีความร้ายแรง  ตัง้แตว่นัท่ี 5 ตลุาคม 2553  
  ข้อเทจ็จริง 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายสเุทพ เทือกสบุรรณ) รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเสนอว่า  
  1. นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องท่ีจงัหวดั
ขอนแก่น จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัอดุรธานี รวม 3 จงัหวดัดงักลา่วแล้ว เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 
  2. โดยท่ีสถานการณ์ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบรีุ จงัหวดัปทมุธานี และจงัหวดัสมทุรปราการ 
ได้มีกลุม่แนวร่วมประชาธิปไตยตอ่ต้านเผดจ็การแหง่ชาติ (นปช.) จดักิจกรรมเชิงสญัลกัษณ์อยา่งตอ่เน่ืองในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร ซึง่มีความเส่ียงท่ีอาจตกเป็นเป้าการสร้างสถานการณ์ก่อเหตรุุนแรงได้ สว่น 3 จงัหวดัในเขตปริมณฑลเป็น
ฐานมวลชน นปช.มีการรวมตวัอยา่งหนาแนน่เป็นกลุม่ก้อน และเป็นมวลชนสว่นใหญ่ท่ีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานครได้ โดยมีข้อสงัเกตวา่ในพืน้ท่ีเหลา่นีถ้กูแสวงหาประโยชน์โดยกลุม่บอ่นทําลายสถาบนัเพิ่มมากขึน้ ทัง้นี ้
ศอฉ.ได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกบักองทพับก กระทรวงมหาดไทย สํานกัข่าวกรองแหง่ชาต ิและกองบญัชาการตํารวจ     
สนัตบิาล และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องแล้วเห็นวา่ ปัจจบุนัยงัคงมีความจําเป็นในการคงสถานการณ์ฉกุเฉินในบางพืน้ท่ีไว้ 
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือประโยชน์ในการควบคมุสถานการณ์ในภาพรวม 
  3. มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเปล่ียนแปลงคําสัง่ ดงันี ้ 
   3.1 คําสัง่แตง่ตัง้ศนูย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉกุเฉิน (ศอฉ.) โดยให้รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงกลาโหม เป็นผู้ อํานวยการ ศอฉ. และเพิ่มปลดักระทรวงศกึษาธิการ เป็นกรรมการ 
   3.2 คําสัง่แต่งตัง้ผู้ กํากับการปฏิบตัิงาน หวัหน้าผู้ รับผิดชอบ และพนกังานเจ้าหน้าท่ีในการแก้ไข
สถานการณ์ฉกุเฉินท่ีมีความร้ายแรง (เพิ่มเตมิครัง้ท่ีสาม)   
 
4.  เร่ือง ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่ วเหลือง (ฉบับที่  ..)                
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนเพ่ือพัฒนาการ           
ผลิตถัว่เหลือง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนบุญัญตัท่ีิเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการตอ่ไปได้   
 
 



 6 

   ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอวา่  
   1. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทนุเพ่ือพฒันาการผลิตถัว่เหลือง พ.ศ. 2535 กําหนดให้
มีความหมายของนิยามคําว่า “ภาคเอกชน” หมายความถึง สมาคมโรงงานสกดัและกลัน่นํา้มนัรําข้าว-ถัว่เหลือง-เมล็ดฝ้าย
ด้วย ต่อมาได้มีประกาศสํานกังานกลางทะเบียนสมาคมการค้าท่ี 24/2539 เร่ือง อนุญาตให้เปล่ียนช่ือสมาคมการค้าโดย
อนญุาตให้ “สมาคมโรงงานสกดัและกลัน่นํา้มนัรําข้าว-ถัว่เหลือง-เมล็ดฝ้าย” เป็น “สมาคมผู้ผลิตนํา้มนัถัว่เหลืองและรําข้าว” 
ดงันัน้ เพ่ือให้ความหมายของนิยามคําว่า “ภาคเอกชน” สอดคล้องตามข้อเท็จจริงในประกาศสํานักงานกลางทะเบียน
สมาคมการค้าฯ ดงักล่าว  สมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนเพ่ือพฒันาการผลิตถั่วเหลือง 
พ.ศ. 2535 ในข้อ 2.1  
   2. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทนุเพ่ือพฒันาการผลิตถัว่เหลือง (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2537 
กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง มีอํานาจหน้าท่ีในการพิจารณาอนุมัติแผนงาน          
งบประมาณรายจา่ย ควบคมุ ตดิตาม และประเมินผลการดําเนินงานบริหารงานกองทนุ จดัสรรเงินกองทนุ โดยองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการประกอบด้วย   
   2.1 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ  
   2.2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์มอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ  
   2.3 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมการค้าภายใน 
อธิบดีกรมบญัชีกลาง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร นายกสมาคมโรงงานสกดัและกลัน่นํา้มนัรําข้าว-ถัว่เหลือง-เมล็ดฝ้าย นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ 
และผู้แทนสถาบนัเกษตรกรผู้ปลกูถัว่เหลืองสองคน เป็นกรรมการ  
   2.4 ผู้ อํานวยการกองวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและ
เลขานกุาร  
   2.5 หวัหน้ากลุม่งานวิจยัสินค้าเกษตรกรรมท่ี 5 เป็นกรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร  
  3. ต่อมาได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ. 2545 กําหนดให้มีหนว่ยงานใหมคื่อสํานกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร มีอํานาจหน้าท่ีศกึษา วิเคราะห์ วิจยั เศรษฐกิจการ
ผลิต การตลาด ระบบการจดัการฟาร์มในเชิงเศรษฐกิจ แนวทางการแปรรูปสินค้าเกษตร และแรงงานภาคเกษตร  
   ดงันัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการฯ ดงักล่าว ให้เหมาะสมกับ
สภาพของงาน  และให้สามารถปฏิบตังิานได้ตามภารกิจ สมควรแก้ไขระเบียบกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทนุ
เพ่ือพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2537 ในข้อ 2.2 โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาการผลิต          
ถั่วเหลือง ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ได้มีมติเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2553           
เห็นชอบให้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนฯ ดงักล่าว ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับความหมายของ         
คํานิยาม องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพฒันาการผลิตถั่วเหลือง และแก้ไขช่ือตําแหน่งกรรมการและ         
ผู้ชว่ยเลขานกุาร  เพ่ือชว่ยดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ดงันี ้ 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ว่าด้วยกองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง พ.ศ. 2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2537 

ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ว่าด้วยกองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ข้อ 3 ในระเบียบนี ้ 
“ภาคเอกชน” หมายความว่า สถาบันเกษตรกรผู้ ปลูก         
ถั่วเหลือง สมาคมโรงงานสกัดและกล่ันน า้มันร าข้าว -               
ถั่วเหลือง-เมล็ดฝ้าย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์”  

ข้อ 3 ในระเบียบนี ้ 
“ภาคเอกชน” หมายความว่า สถาบันเกษตรกรผู้ ปลูก          
ถั่วเหลือง สมาคมผู้ผลิตน า้มันถ่ัวเหลืองและร าข้าว      
และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย”  

ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
บริหารกองทนุเพ่ือพฒันาการผลิตถัว่เหลือง” ประกอบด้วย  
 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
กรรมการ 
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ ง

ข้ อ  6  ใ ห้ มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ณ ะ ห นึ่ ง  เ รี ย ก ว่ า 
“คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาการผลิตถั่ว
เหลือง” ประกอบด้วย  
- คงเดมิ  
 
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย เป็น
รองประธานกรรมการ  
- ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
- อธิบดีกรมการค้าตา่งประเทศ  
- อธิบดีกรมการค้าภายใน 
- อธิบดีกรมบญัชีกลาง 
- อธิบดีกรมปศสุตัว์  
- อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  
- อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร  
- เลขาธิการสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร  
- นายกสมาคมโรงงานสกัดและกลัน่นํา้มนัรําข้าว-ถัว่เหลือง-
เมล็ดฝ้าย  
- นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ และ  
- ผู้ แทนสถาบันเกษตรกรผู้ ปลูกถั่วเหลืองสองคน เป็น
กรรมการ  
- ผู้ อํานวยการกองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานกุาร  
- หัวหน้ากลุ่มงานวิจยัสินค้าเกษตรกรรมท่ี 5 เป็นกรรมการ
และผู้ชว่ยเลขานกุาร  

เป็นรองประธานกรรมการ  
 
- คงเดมิ  
- คงเดมิ  
- คงเดมิ  
- คงเดมิ  
- คงเดมิ  
- คงเดมิ  
- คงเดมิ  
- คงเดมิ  
- นายกสมาคมผู้ผลิตน า้มันถ่ัวเหลืองและร าข้าว  
 
- นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และ  
- คงเดมิ   
 
- ผู้ อํานวยการสํานกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร สํานกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานกุาร  
- ผู้แทนสํานกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและ
ผู้ชว่ยเลขานกุาร  

ข้อ 13 ให้ผู้ อํานวยการกองวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเป็น
กรรมการและเลขานกุารจดัทําบญัชีแสดงฐานะการเงิน และ
รายงานผลงานตอ่ประธานกรรมการเป็นประจําทกุเดือน ฯลฯ  

ข้อ 5 ให้ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
จดัทําบญัชีแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่อประธาน
กรรมการเป็นประจําทกุเดือน ฯลฯ 

 
 

เศรษฐกิจ 
5.  เร่ือง การขออนุมัติกู้เงินเพ่ือน าไปช าระหนีค่้าดอกเบีย้ท่ีถึงก าหนดช าระในปีงบประมาณ 2554 ขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัใิห้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้ เงินเพ่ือนําไปชําระคา่ดอกเบีย้ท่ีถึงกําหนด
ในปีงบประมาณ 2554 จํานวน 2,041.677 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลงั (กค.) คํา้ประกนัเงินกู้  กําหนดวิธีการ เง่ือนไข
และรายละเอียดตา่ง ๆ ในการกู้ เงิน ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ โดยให้กระทรวงคมนาคม (ขสมก.) รับข้อสงัเกต
ของสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ [เก่ียวกบัการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนีส้ินของ 
ขสมก. และให้ ขสมก.เร่งดําเนินการปรับโครงสร้างองค์กร และลดค่าใช้จ่ายการดําเนินงานเพ่ือบรรเทาปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงิน] และความเห็นของสํานักงบประมาณ [เก่ียวกับการแก้ไขประเด็นปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปรับปรุง              
การบริหารจดัการให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เพ่ือลดภาระคา่ใช้จ่ายและลดภาระหนีส้ินท่ีสะสมมาตอ่เน่ืองทกุปี] ไปพิจารณา
ดําเนินการตอ่ไปด้วย   
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  คค.เสนอตามท่ีได้รับรายงานจาก ขสมก. ว่า ในปีงบประมาณ 2554 ขสมก. ถึงกําหนดต้องชําระค่า                
ดอกเบีย้ตามสญัญาเงินกู้ จํานวน 2,338.400 ล้านบาท ซึ่ง ขสมก. จะนํารายได้ค่าโดยสารคงเหลือไปชําระหนีค้่าดอกเบีย้ 
296.723 ล้านบาท โดยยงัขาดเงินเพ่ือชําระหนีด้งักล่าว จํานวน 2,041.677 ล้านบาท และเม่ือพิจารณาฐานะการเงินจาก
ประมาณการเงินสดรับ-จ่ายในปีงบประมาณ 2554 ขสมก. มีเงินสดรับ จํานวน 8,394.306 ล้านบาท เงินสดจ่าย จํานวน 
20,639.569 ล้านบาท และเงินสดขาดมือ จํานวน 12,245.263 ล้านบาท ดงันัน้ เพ่ือให้ ขสมก.สามารถดําเนินการบริหาร          
กิจการได้เพียงพอโดยมีเงินสดคงเหลือปลายงวด จํานวน 185.234 ล้านบาท ขสมก.จึงต้องกู้ เงิน จํานวน 8,999.034            
ล้านบาท เพ่ือชําระหนีท่ี้ถึงกําหนดซึ่งประกอบด้วย ต้นเงินกู้  จํานวน 6,957.357 ล้านบาท และดอกเบีย้พนัธบตัร จํานวน 
2,041.677 ล้านบาท รวมทัง้ค้างชําระค่าใช้จ่าย จํานวน 3,431.464 ล้านบาท ประกอบด้วย คา่นํา้มนั จํานวน 2,252.316 
ล้านบาท ค่าเหมาซ่อม จํานวน 920.148 ล้านบาท และกองทุนบําเหน็จพนักงาน จํานวน 259.000 ล้านบาท ทัง้นี ้               
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คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ ได้มีมติเห็นชอบให้ ขสมก.กู้ เงินเพ่ือชําระหนีท่ี้ถึงกําหนดดงักล่าว
แล้วในการประชมุ ครัง้ท่ี 6/2553 เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2553  
 
6. เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครัง้ท่ี 5/2553 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรองเลขาธิการฯ  (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) รักษาราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เสนอ ดงันี ้
  1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)             
ครัง้ท่ี 5/2553  
  2. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ กรอ. เร่ือง มาตรการเร่งดว่นและมาตรการเสริมเพ่ือส่งเสริม
การลงทนุในอตุสาหกรรมพลาสตกิชีวภาพในประเทศไทย ตามท่ีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) เสนอ และ
มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ดําเนินการจดัทําและขบัเคล่ือนแผนท่ีนําทางแห่งชาติการพฒันา 
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (พ.ศ. 2551-2555)  รับเป็นหน่วยงานเจ้าภาพและประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลงั และหนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในการพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอ 
มาตรการเร่งด่วนและมาตรการเสริมเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยของ                      
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) และให้นําผลการพิจารณากลบัมาเสนอคณะกรรมการ กรอ.ภายใน 2 เดือน  
  3. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ กรอ. เร่ือง การส่งเสริมธุรกิจวิชาชีพทางวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรมออกสู่ตลาดตา่งประเทศ ตามท่ีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) โดยสภาวิศวกรและสมาคม
วิชาชีพทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 4 สมาคม (สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมสถาน               
แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ และสมาคมสถาปนิกสยาม  
ในพระบรมราชูปถัมภ์) เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพ่ือสนบัสนุน              
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยไปขยายงานในตลาดต่างประเทศ ท่ีมีประธานผู้ แทนการค้าไทยเป็นประธาน
กรรมการ รับไปพิจารณามาตรการสง่เสริมธุรกิจวิชาชีพทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมออกสู่ตลาดตา่งประเทศทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว และให้รายงานให้ท่ีประชมุคณะกรรมการ กรอ.ตอ่ไป 
  4. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ กรอ. เร่ือง มาตรการทางการเงินเพ่ือสนบัสนนุการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างในต่างประเทศ ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการด้านการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยไปขยายงานในตลาดต่างประเทศท่ีมี
ประธานผู้ แทนการค้าไทยเป็นประธานกรรมการ รับไปพิจารณามาตรการทางการเงินเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ                  
อตุสาหกรรมก่อสร้างในต่างประเทศอีกครัง้หนึ่ง โดยคํานึงถึงกฎระเบียบขององค์การการค้าโลกท่ีอาจจะเป็นข้อจํากัดของ
การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่ผู้ประกอบการไทยด้วย ทัง้นี ้ ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 
30 วนั และรายงานให้ท่ีประชมุคณะกรรมการ กรอ.ทราบตอ่ไป 
  5. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ กรอ. เร่ือง การเร่งรัดออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 190 วรรคห้า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) เสนอ  
  6. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ กรอ. เร่ือง การระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ  
ตามท่ีสํานกังานผู้แทนการค้าไทยเสนอ โดยมอบหมายให้สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
เป็นเจ้าภาพจัดให้มีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือหาข้อสรุปทางนโยบาย และ             
นําเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 1 เดือน 
  7. รับทราบผลการเดนิทางเยือนนครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาของผู้แทนการค้าไทย (นายวชัระ 
พรรณเชษฐ์) และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข (สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา) และกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ เร่งรัดการดําเนินมาตรการ Pre-clearance ตามข้อเสนอของประธานผู้แทนการค้าไทย 
  8. รับทราบความคืบหน้าเร่ืองความช่วยเหลือทางการเงินสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑ์ยางพารา
ของสมาคมผู้ผลิตถงุมือยางไทย ตามท่ีบรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เสนอ 
  9. รับทราบความคืบหน้าเร่ืองความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจัดซือ้จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์          
(e-Auction) ตามท่ีกระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง) เสนอ  
  10. รับทราบผลการสมัมนาเร่ือง “Thailand’s Investment Environment : Looking Forward” ตามท่ี 
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) ร่วมกบัหอการค้าตา่งประเทศ เสนอ  
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7. เร่ือง ขอเงนิงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยศัตรูพืชระบาด (เพลีย้กระโดดสีน า้ตาล) ปี 2553  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และตามท่ีรั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็นเพิ่มเติม  หากกรณีงบประมาณ (งบกลางปี 2553)  ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือเกษตรกร           
ผู้ประสบภยัศตัรูพืชระบาด (เพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล)  ของจงัหวดักาญจนบรีุ นครสวรรค์ พิจิตร (อําเภอสามง่ามและอําเภอ
วงัทรายพูน) พิษณุโลก ลพบรีุ สิงห์บรีุ สพุรรณบุรี ศรีสะเกษ และพระนครศรีอยธุยา รวมจํานวน 9 จงัหวดั  และมอบหมาย
ให้สํานกังบประมาณรับไปตรวจสอบและประสานในรายละเอียดกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือดําเนินการตอ่ไป 
 
8. เร่ือง ขอแก้ไขมตคิณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการด าเนินงานของบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ินนอกระบบ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้แก้ไขมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2542 เก่ียวกบัการดําเนินงานของ
บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อมเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ินนอกระบบ ตามท่ี
กระทรวงการคลงัเสนอ ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้
  1. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค า้ประกัน จากเดิม “ให้ลดอตัราคา่ธรรมเนียมคํา้ประกนัลงจากร้อย
ละ 2.00-2.75 ลงเหลือประมาณร้อยละ 1.75 ของวงเงินคํา้ประกนัในระยะแรก และจะมีการปรับปรุงคา่ธรรมเนียมท่ี
เหมาะสมในระยะตอ่ไป โดยจะคํานงึถึงคณุภาพของลกูค้า และคณุภาพการคดัเลือกลกูค้าของสถาบนัการเงินท่ีใช้บริการ”  
เป็น “ให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงคณุภาพของลกูค้า และคณุภาพการคดัเลือกลกูค้าของ
สถาบนัการเงิน” ทัง้นี ้เน่ืองจากโครงการคํา้ประกนัสินเช่ือในลกัษณะ Portfolio Guarantee Scheme สําหรับโครงการแก้ไข
ปัญหาหนีส้ินนอกระบบ บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนัร้อย
ละ 2 ตอ่ปี ของวงเงินท่ีคํา้ประกนั นอกจากนี ้การแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีดงักลา่วจะรองรับแนวทางการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมตามความเส่ียงของลกูค้าท่ี บสย. อาจนํามาใช้ในอนาคต 
  2. เกณฑ์การจ่ายค่าประกันชดเชย จากเดมิ “ปรับปรุงเกณฑ์การชดเชยความเสียหายให้รวดเร็วขึน้จากท่ี
จะต้องจ่ายเม่ือคดีถึงท่ีสดุ และมีการบงัคบัคดียึดอายดัทรัพย์สินท่ีเป็นหลกัประกนัครบถ้วนแล้ว เป็นจ่ายเม่ือมีการฟ้องร้อง
ดําเนินคดีระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ กู้ ” เป็น “จ่ายเม่ือลูกหนีผ้ิดนัดชําระหนีเ้ฉพาะการคํา้ประกันให้กับธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายใต้การคํา้ประกันสินเช่ือโครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ินนอกระบบ โดยให้          
ธ.ก.ส. และ บสย. ตกลงในรายละเอียดเก่ียวกบัแนวทางและขัน้ตอนของการจ่ายคา่ประกนัชดเชยตอ่ไป” ทัง้นี ้เน่ืองจากได้มี
มตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2550 และวนัท่ี 24  มิถนุายน 2551 ให้ชะลอการฟ้องร้องดําเนินคดีกบัลกูหนีข้อง  
ธ.ก.ส. ไว้ก่อน ธ.ก.ส.จึงไม่สามารถฟ้องร้องลูกหนีไ้ด้ จึงจําเป็นต้องแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2542 
เพ่ือให้ บสย.สามารถจา่ยคา่ประกนัชดเชยให้กบั ธ.ก.ส.ได้โดยท่ี ธ.ก.ส.ยงัไมมี่การฟ้องร้องดําเนินคดีกบัลกูหนี ้
 
9. เร่ือง ขออนุมัตจ่ิายเงนิค่าชดเชยให้แก่ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัแิละเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 
ในการประชมุ ครัง้ท่ี 1/2553 (10) เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2553 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ประธาน
กรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล เสนอ ทัง้ 2 ข้อ ดงันี ้

1. อนมุตัใินหลกัการการจา่ยเงินชดเชยให้แก่ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จํานวน  
647 แปลง เนือ้ท่ี 2,335-0-63.61 ไร่ ในอตัราไร่ละ 32,000 บาท (กรณีท่ีดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ) เป็นเงิน 74,725,088.80 บาท 
โดยให้กรมชลประทานใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น   จํานวน 74,725,088.80 บาท และให้กรมชลประทานจัดทําแผนปฏิบตัิงานและแผนการ
เบกิจา่ยงบประมาณเพ่ือประกอบการพิจารณาจดัสรรเงินงบประมาณของสํานกังบประมาณตอ่ไป 

2. เห็นชอบให้มีคณะกรรมการกํากบัดแูลการจา่ยเงินทัง้ 3 จงัหวดั (จงัหวดัศรีสะเกษ สริุนทร์ และร้อยเอ็ด)  
เพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการจา่ยเงินและจํานวนเงินคา่ชดเชยให้ถกูต้องครบถ้วนตรงตามบญัชีรายช่ือผู้ มีสิทธิ และจํานวนเงิน
คา่ชดเชยเพื่อให้เป็นไปตามบญัชีรายละเอียดผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะอนกุรรมการแก้ไขปัญหาในระดบัจงัหวดั 
และให้เพิ่มผู้แทนจากฝ่ายของผู้ได้รับผลกระทบร่วมเป็นกรรมการด้วย 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝาย                
ราษีไศล รายงานว่า  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2545 และวนัท่ี 19 มกราคม 2553 มอบหมายให้เป็น
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ประธานกรรมการฯ นัน้ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ ได้ประชุมครัง้ท่ี 1/2553 (10) เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2553 มีมต ิ           
เห็นชอบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาในระดบัจังหวัด (จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และ
ร้อยเอ็ด) และเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดงันี ้
   1. อนมุตัจิา่ยเงินคา่ชดเชยให้แก่ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลในแปลงท่ีดินท่ี
คณะทํางานฯ พิจารณาคําร้องคดัค้านประกาศอําเภอ (คณะทํางานฯ อุทธรณ์) ได้รับรองการทําประโยชน์และผ่านความ
เห็นชอบการตรวจสอบจากคณะอนกุรรมการฯ จงัหวดัทัง้ 3 จงัหวดั  และประกาศรับรองเนือ้ท่ีให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียคดัค้าน
ครบกําหนด 30 วนั ไม่มีผู้ ใดคดัค้าน ซึ่งเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ กําหนดไว้ แยกเป็น 1.1จงัหวดั                 
ศรีสะเกษ จํานวน 541แปลง เนือ้ท่ี 1,910-3-58.46 ไร่ เป็นเงิน 61,148,676.80 บาท 1.2 จงัหวดัสริุนทร์ จํานวน 94 แปลง 
เนือ้ท่ี 411-1-31.15 ไร่ เป็นเงิน 13,162,492 บาท   1.3 จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 12 แปลง เนือ้ท่ี 12-3-74 ไร่ เป็นเงิน 
413,920 บาท 
   รวมจํานวน 647 แปลง เนือ้ท่ี 2,335-0-63.61 ไร่ ในอัตราไร่ละ 32,000 บาท (กรณีท่ีดินไม่มี
เอกสารสิทธ์ิ) เป็นเงิน 74,725,088.80 บาท ตามบญัชีรายละเอียดผลการตรวจสอบร่องรอยการทําประโยชน์ท่ีดินท่ีได้รับ          
ผลกระทบฯ จงัหวดัศรีสะเกษ สริุนทร์ และร้อยเอ็ด โดยขออนมุตัิใช้เงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือ
จําเป็น ให้กรมชลประทานนํามาใช้จา่ยเพ่ือการนี ้

  2. เพ่ือให้การจา่ยเงินคา่ชดเชยเป็นไปอยา่งถกูต้องโปร่งใส และมิให้มีบคุคลหรือกลุม่บคุคล 
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากราษฎร เห็นควรให้มีคณะกรรมการกํากับดแูลการจ่ายเงินทัง้ 3 จงัหวดั เพ่ือทําหน้าท่ี
กํากับดแูลการจ่ายเงินและจํานวนเงินค่าชดเชยให้ถกูต้องครบถ้วนตรงตามบญัชีรายช่ือผู้ มีสิทธิ และจํานวนเงินค่าชดเชย
เพ่ือให้เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบฯ โดยมี ผู้ ว่าราชการ จังหวัด เป็นประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย อัยการจังหวัด ผู้ บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด คลังจังหวัด นายอําเภอท้องท่ี 
ผู้ อํานวยการ            กองกฎหมายและท่ีดิน กรมชลประทาน  และมีหัวหน้าโครงการส่งนํา้และบํารุงรักษามูลล่าง เป็น
กรรมการและเลขานกุาร  
ในการจ่ายเงินเห็นสมควรจ่ายด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายช่ือบุคคลผู้ มีสิทธิ โดยถือ                    
ความเห็นของคณะกรรมการชดุนีเ้ป็นหลกัฐานในการจ่ายเงิน ซึ่งเป็นไปเช่นเดียวกบัมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 19 มิถนุายน 
2550 วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2551 วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 วนัท่ี 15 กนัยายน 2552  และวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2552  
   3. ในส่วนท่ีเหลืออีก จํานวน 2,345 แปลง (จากทัง้หมด 11,299 แปลง) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
พิสูจน์และพิจารณาของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาในระดบัจังหวัด (ศรีสะเกษ สุรินทร์ และร้อยเอ็ด) เม่ือดําเนินการ             
ครบทกุขัน้ตอนแล้ว คณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตั ิ  
 
10. เร่ือง ขออนุมัตใินหลักการโครงการไปรษณีย์เพื่อสินเช่ือรายย่อย 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัิหลกัการการดําเนินโครงการไปรษณีย์เพ่ือสินเช่ือรายย่อย ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเสนอ   โดยให้กระทรวงการคลงัร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานัก
งบประมาณ   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไปจัดทํา
รายละเอียดต่าง ๆ  อาทิ  รูปแบบ   แผน   การดําเนินการ โดยให้นําความเห็นของกระทรวงการคลงั สํานกังบประมาณ ไป
ประกอบการพิจารณาและให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครัง้หนึง่   
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ทก.) รายงานวา่  
  1.  สืบเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการให้บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด (ปณท.) จัดทําโครงการ
ไปรษณีย์เพ่ือสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือดําเนินการปลอ่ยเงินกู้ ให้กบัประชาชนท่ีมีฐานะยากจนในระดบัรากหญ้าได้มีโอกาสกู้ เงินไป
ลงทนุหรือบรรเทาความเดือดร้อนในการดํารงชีวิต  ซึ่งไปรษณีย์ไทยมีจดุแข็งในด้านเครือข่ายท่ีมีศกัยภาพ ความใกล้ชิดและ
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัชมุชนท้องถ่ินในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ผา่นชอ่งทางของท่ีทําการไปรษณีย์ จํานวน 1,200 แห่ง ทัว่ประเทศ โดยใช้
แนวทางของธนาคารกรามีน (หรือธนาคารหมูบ้่าน) เป็นต้นแบบ   
  2.  กรามีน แบงค์ (Grameen Bank/GB) หรือธนาคารหมู่บ้าน เป็นสถาบนัการเงินสําหรับผู้ ท่ีมีรายได้น้อย 
และเป็นท่ียอมรับ อีกทัง้สามารถให้บริการทางการเงินแก่ผู้ มีรายได้น้อยได้อย่างทัว่ถึง โดยการส่งเจ้าหน้าท่ีไปให้บริการแก่               
ลูกค้า ซึ่งรวมตวักันเป็นกลุ่ม ๆ ละ   5 คน ณ ศูนย์สมาชิกประจําหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นรายสัปดาห์ มีอัตราชํา ระคืนสูงถึง                 
ร้อยละ 97.86 อีกทัง้ ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ฝากและผู้กู้ ถือหุ้น  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการหรือกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของกรามีน  แบงค์  
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  3.  เน่ืองจากภารกิจดงักลา่วเป็นนโยบายเร่งดว่นหลกัของรัฐบาลท่ีต้องการลดปัญหาความยากจน และ 
ลดบทบาทความสําคัญของหนีน้อกระบบในกลุ่มผู้ มีรายได้น้อยท่ีนํามาซึ่งปัญหาสังคมอีกมากมาย โดยมีกําหนดท่ีจะ     
ดําเนินการโครงการในเดือนธนัวาคม 2553 โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้ 
   3.1   เสริมและสร้างสภาพคล่องโดยเปิดโอกาสให้เฉพาะแก่ผู้ มีรายได้น้อยเข้าสู่บริการทางการเงิน
ท่ีไมมี่ความซบัซ้อนผา่น ณ ท่ีทําการไปรษณีย์และ/หรือ เครือขา่ยไปรษณีย์ไทย  

3.2  แก้ปัญหาความยากจนให้เฉพาะแก่ผู้ มีรายได้น้อย  
3.3  เพิ่มทางเลือกทางการเงินให้เฉพาะแก่ผู้ มีรายได้น้อย 
3.4  แก้/บรรเทาปัญหาหนีน้อกระบบให้เฉพาะแก่ผู้ มีรายได้น้อย  
3.5  ป้องกนัและ/หรือ บรรเทาการถกูคกุคามทางสงัคมของผู้กู้ ให้เฉพาะแก่ผู้ มีรายได้น้อย          
3.6  สร้างและสง่เสริมการออมทรัพย์ การประกนัชีวิต และ/หรือ บริการทางการเงินอ่ืน ๆ  ซึง่ยงัประโยชน์ 

ให้เฉพาะแก่ผู้ มีรายได้น้อย  
 

สังคม 
 
11. เร่ือง การก าหนดให้วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช และวันสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช เป็นวันรัฐพธีิ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกําหนดให้วนัพ่อขนุรามคําแหงมหาราช  วนัท่ี 17 มกราคม ของทกุปี และวนัสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช วนัท่ี 11 กรกฎาคม ของทกุปี เป็นวนัรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวนัหยดุราชการ ตามท่ีสํานกันายกรัฐมนตรี
เสนอ  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  1. พ่อขนุรามคําแหงมหาราช และสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงได้รับการถวาย “มหาราช” ด้วยทรงมี
คณุปูการในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองตอ่ชาตไิทยนานปัการ เป็นท่ีประจกัษ์ชดัแจ้งทัง้ในด้านการปกครอง ด้านความมัน่คง 
ด้านการเจริญสมัพนัธไมตรีและการค้าขายกบัตา่งประเทศ รวมทัง้ด้านการศาสนาและศลิปวฒันธรรม 
  2. ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนงัสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาข้อเสนอของนายวิรัตน์ 
วิริยะพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดัสโุขทยั  ท่ีขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2532 โดยขอให้
กําหนดให้วนัพอ่ขนุรามคําแหงมหาราช  วนัท่ี 17 มกราคม ของทกุปี เป็นวนัรัฐพิธี 
  3. สํานกันายกรัฐมนตรีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้พิจารณาเร่ืองตามข้อ 2 ประกอบกบัมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2532 แล้ว เห็นสมควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณากําหนดให้วนัพ่อขนุรามคําแหงมหาราช และ
วนัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช เป็นวนัรัฐพิธี โดยไมถื่อเป็นวนัหยดุราชการ  
  4. รัฐพิธี หมายถึง งานท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กําหนดเป็นรัฐพิธี และได้นําความกราบบังคม            
ทลูพระกรุณาขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นงานรัฐพิธี มีหมายกําหนดการท่ีกําหนดไว้เป็นประจําเช่นเดียวกบังานพระ ราช
พิธี ซึง่จะเสดจ็พระราชดําเนินไปทรงเป็นประธานในพิธี หรือจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธาน 
โดยข้าราชการผู้ มีตําแหนง่เฝ้าฯ มีหน้าท่ีจะต้องไปเข้าเฝ้าฯ ในรัฐพิธีดงักลา่ว  
  5. พระมหากษัตริย์ไทยท่ีทรงได้รับการถวาย “มหาราช” มี 6 พระองค์  โดยได้มีการกําหนดให้วนัสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ                     
วันปิยมหาราช (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) เป็นวันรัฐพิธีแล้ว ส่วนวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช และ                
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ยังมิได้กําหนดเป็นวันรัฐพิธี เพ่ือเป็นการเทิดทูนและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
มหาราชทัง้สองพระองค์นี ้จึงสมควรกําหนดให้วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็น        
วนัรัฐพิธีเชน่เดียวกบัมหาราชพระองค์อ่ืน  
 
12. เร่ือง สรุปผลการด าเนินงานปฏิบัตกิารประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รัว้
ป้องกัน ระยะที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสเุทพ เทือกสบุรรณ) ประธานกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิเสนอ ทัง้ 4 ข้อ ดงันี ้
  1. รับทราบผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามปฏิบตัิการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด
ยัง่ยืน ภายใต้ยทุธศาสตร์ 5 รัว้ป้องกนั ระยะท่ี 2 (พฤศจิกายน 2552-กนัยายน 2553) 
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  2. รับทราบและเห็นชอบในหลกัการของปฏิบตักิารฯ ระยะท่ี 3 ในขัน้ต้น ซึง่ได้จากหน่วยตา่ง ๆ และ           
คณะกรรมการ ป.ป.ส. เพ่ือให้สํานกังาน ป.ป.ส. ร่วมกบัหนว่ยตา่ง ๆ ไปจดัทํารายละเอียด และเร่ิมดําเนินการในต้น
พฤศจิกายน 2553 
  3. สนบัสนนุทรัพยากรและงบประมาณการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ เพ่ือให้หน่วยงานใช้ในการแก้ไขปัญหา 
ทัง้งบกลางท่ียงัคงเหลือในปี 2553 และจะมีการขอรับการสนบัสนนุงบกลางในปี 2554 เพิ่มเตมิ หากเม่ือจดัทําแผนบรูณา
การแล้ว ไมเ่พียงพอตอ่การแก้ไขปัญหาท่ีสําคญั 
  4. สนบัสนนุความดีความชอบพิเศษแก่ผู้ปฏิบตังิานดีเดน่ ในปี 2554 ซึง่เป็นสิ่งท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตั ิ        
อยูแ่ล้ว  
  ทัง้นี ้ให้สํานกังาน ป.ป.ป. ดําเนินการกนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น ไว้เบิกเหล่ือมปีเพ่ือดําเนินการตามปฏิบตัิการ “ประเทศไทยเข้มแข็งชนะ
ยาเสพติดยัง่ยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์  5 รัว้ป้องกนัระยะท่ี 2” ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ.  2554 ให้สํานกังาน ป.ป.ส. ประสาน
และเร่งรัดการจดัทําแผนงบประมาณเชิงบรูณาการเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ตามปฏิบตัิการฯ ระยะท่ี 3 โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท่ีได้รับจดัสรรก่อนหากไม่
เพียงพอตอ่การแก้ไขปัญหาท่ีสําคญั ให้สํานกังาน ป.ป.ส. ประเมินสถานการณ์และผลการดําเนินงานเพ่ือประกอบการขอรับ
การสนบัสนนุงบกลางในปี 2554 เพิ่มเตมิตอ่ไปตามความเห็นของสํานกังบประมาณ  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  สํานักงาน ป.ป.ส. รายงานว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ (9 มีนาคม 2553) สรุปผลการดําเนินงาน
ปฏิบตักิารประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพตดิยัง่ยืน ภายใต้ยทุธศาสตร์ 5 รัว้ป้องกนั ระยะท่ี 2 ได้ดงันี ้
   1. ผลการดําเนินงานท่ีสําคญัโครงการ 5 รัว้ ป้องกนั ระยะท่ี 2  คือ  
   1.1  รั้วชายแดน 1) ของกลางยาเสพติดท่ียึดได้ ยาบ้า 10,275,170 เม็ด กัญชาแห้ง 8,652 
กิโลกรัม 2) จดัตัง้อาสาสมคัรประชาชนในหมูบ้่านตามแนวชายแดน 2,503 หมูบ้่าน  
   1.2  รั้วชุมชน 1) จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ 80,137 หมู่บ้าน/ชุมชน 2) 
ประกาศชัยชนะกับยาเสพติด  โดยจดัตัง้หมู่บ้าน/ชุมชน (ป้ายสีขาว) 50,667 หมู่บ้าน/ชุมชน และจัดตัง้ครอบครัว (ธงสี             
นํา้เงิน) 937,318 ครอบครัว 3) จดัประชมุประชาคมหมูบ้่าน/ชมุชนเป้าหมายรัว้ชมุชน 15,957 หมูบ้่าน/ชมุชน  
   1.3  รั้วสังคม 1) ขจัดปัจจัยลบโดยออกตรวจสถานบนัเทิง ร้านอินเตอร์เน็ต  และแหล่งมั่วสุม             
ตา่ง ๆ โดยใช้มาตรการทางสงัคมป้องปราบ 105,187 ครัง้  และใช้มาตรการทางกฎหมาย 25,936 ครัง้  2) ดําเนินการเพิ่ม/
ขยายพืน้ท่ีเชิงบวกโดยจดักิจกรรมลานกีฬา ลานดนตรี  และกิจกรรมสร้างสรรค์อ่ืน ๆ เป็นต้น  102,251 ครัง้ 
   1.4 รัว้โรงเรียน 1) จดักิจกรรมสําหรับเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง 18,659 แห่ง 2) นํานกัเรียนท่ี
เสพยาเสพตดิเข้าบําบดัรักษาโดยสมคัรใจ 8,283 คน 
   1.5 รัว้ครอบครัว 1) อบรมให้ความรู้ครอบครัวผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด 46,775 ครอบครัว 2)         
ดแูลชว่ยเหลือภายหลงัการอบรม 15,078 ครอบครัว  
  สรุปผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา พบว่า ผลการจับกุมปราบปราม  มีการจับกุม            
ยาเสพติดได้มากท่ีสดุ เม่ือเปรียบเทียบกบัหลายปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาบ้า ไอซ์ ยาแก้หวดั กระท่อม ฯลฯ มียอด          
ผู้ เข้าบําบดัรักษาได้สงูท่ีสุดในรอบหลายปีท่ีผ่านมาเช่นกนั อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากวิกฤตการเมืองในประเทศ ช่วงมีนาค ม-
พฤษภาคม 2553 ทําให้การแก้ไขปัญหายาเสพตดิหยดุชะงกัชว่งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพืน้ท่ี กทม. แตจ่ากการประเมิน
สถานการณ์ทางการข่าวและนิติวิทยาศาสตร์ พบว่า ในปี 2553 และแนวโน้มปี 2554 การผลิตยาเสพติดในประเทศเพ่ือน
บ้านมีปริมาณเพิ่มสงูขึน้มากหลายเท่า คิดเป็นยาบ้าหลายร้อยล้านเม็ด ทําให้ supply ยาเสพติดในประเทศไม่ขาดแคลน 
และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของไอซ์ ซึ่งจะทําให้มีผู้ เสพเพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/       
ชมุชน สถานศกึษา โรงงาน และในกลุม่เยาวชน มีแนวโน้มสงูขึน้ หากไมมี่มาตรการท่ีดีเพียงพอ 
  2. แนวทางการดําเนินงานในปี 2554  
      เป็นการปฏิบตัิการฯ 5 รัว้ป้องกนั ระยะท่ี 3 จะมีสาระสําคญั 7 ประการ ท่ีจะลดการขยายตวัของปัญหา
ยาเสพตดิในภาพรวมให้ได้ มิให้ปัญหายาเสพตดิส่งผลกระทบตอ่ประชาชน ประกอบด้วย การกําหนดพืน้ท่ีเป้าหมายสําคญั
ในการแก้ไขปัญหา การใช้ยุทธศาสตร์ 5 รัว้ป้องกนัตอ่เน่ือง การกําหนด critical point ท่ีเป็นจดุวิกฤตในแตล่ะรัว้/โครงการ  
การแก้ไขปัญหาอย่างบรูณาการ การปรับปรุงประสิทธิภาพของมาตรการหลกัท่ีใช้แก้ไขปัญหา การใช้นโยบายกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาใหม่เพ่ือลดจํานวนผู้กระทําความผิด  การให้ความสําคัญในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตัิ ซึ่งในแต่ละ
ประเดน็จะมีรายละเอียดท่ีสํานกังาน ป.ป.ส. ร่วมกบัหนว่ยตา่ง ๆ เร่งจดัทําและจะเร่ิมดําเนินการในพฤศจิกายน 2553  
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  3. เน่ืองจากเกิดเหตกุารณ์ชมุนมุทางการเมืองทําให้การดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ประกอบกบังบประมาณด้านยาเสพตดิท่ีหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไม่สมดลุกบั
ขนาดของปัญหา ดังนัน้ เพ่ือให้การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรลุผลตามเป้าหมาย หน่วยงาน              
ท่ีเก่ียวข้องยงัมีความจําเป็นท่ีจะต้องขอกนัเงินงบกลาง รายการเ งินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น ปี พ.ศ. 2553 ไว้
เบกิจา่ยเหล่ือมปีโดยไมมี่หนีผ้กูพนั เพ่ือใช้ในการดําเนินงานโดยไมต้่องของบกลางในภารกิจสว่นนีเ้พิ่มเตมิอีก  
 
13. เร่ือง ผลการส ารวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2553  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการสํารวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามญั พ.ศ. 2553 ตามท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสนอ ดงันี ้ 
  ข้อเทจ็จริง  
  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  และเพ่ือสนองความต้องการของ             
ผู้ ใช้ข้อมูลหลักคือ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ดงันัน้สํานักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้ดําเนินการสํารวจ           
ภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนทุก 2 ปี เพ่ือให้ได้ข้อมูลพืน้ฐานของครอบครัวข้าราชการอย่างต่อเน่ือง  ได้แก่                 
ข้อมลูเก่ียวกบัรายได้ คา่ใช้จ่าย ภาวะหนีส้ิน โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมลูจากข้าราชการ (ในสงักดั ก.พ.) ทกุประเภทและ
ระดบัตําแหน่ง ท่ีตกเป็นตวัอย่างทุกจงัหวดัทัว่ประเทศทัง้สิน้ 12,886 ราย  และได้จดัทําสรุปผลเบือ้งต้นการสํารวจภาวะ             
การครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามญั พ.ศ. 2553 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยมีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี ้ 
  1. รายได้ของครอบครัวข้าราชการ  
    ครอบครัวข้าราชการทําประเภทและระดบัตําแหน่งทั่วประเทศ  มีรายได้เฉล่ียเดือนละ 43,650 
บาท  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.1) เป็นค่าตอบแทนท่ีได้รับเป็นประจํา  จากการทํางาน เช่น เงินเดือน/เงินประจําตําแหน่งและ
เงินเพิ่มพิเศษ  มีรายได้ท่ีได้รับเป็นครัง้คราว เช่น คา่เบีย้ประชมุ/คา่ล่วงเวลา/โบนสั (ร้อยละ 2.8) นอกจากนีย้งัมีรายได้จาก
การประกอบธุรกิจสว่นตวั(ร้อยละ 8.1) จากการให้เช่าทรัพย์สิน (ร้อยละ 1.4) และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ดอกเบีย้ เงินปันผล และ
เงินชว่ยเหลือจากบคุคลอ่ืน/รัฐ เป็นต้น (ร้อยละ 3.6)  
   2. คา่ใช้จา่ยของครอบครัวข้าราชการ (ไมร่วมคา่ใช้จา่ย เพ่ือการสะสมทนุ เชน่ คา่ชําระบ้าน/ท่ีดนิ ฯลฯ)  
   ครอบครัวข้าราชการทกุประเภทและระดบัตําแหน่งทัว่ประเทศ  มีคา่ใช้จ่ายเฉล่ียเดือนละ 32,386 
บาท  ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ (ร้อยละ 24.9) เป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับยานพาหนะ  การ
เดินทางและการส่ือสาร (ร้อยละ 19.6) ค่าซือ้ยานพาหนะ เคร่ืองเรือน/เคร่ืองใช้ คอมพิวเตอร์และโทรศพัท์มือถือ (ร้อยละ 
14.6) การศึกษา (ร้อยละ 9.6) ค่าท่ีอยู่อาศยั (ร้อยละ 6.5) สําหรับคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าของใช้และบริการส่วนบคุคล ค่า
ภาษี ดอกเบีย้เงินกู้  คา่ใช้จา่ยด้านสงัคม ฯลฯ มีร้อยละ 14.5  
  3. หนีส้ินของครอบครัวข้าราชการ  
   ครอบครัวข้าราชการทุกประเภทและระดบัตําแหน่ง  มีหนีส้ินร้อยละ 84.1 มีจํานวนหนีส้ินเฉล่ีย 
872,388 บาท  ต่อครอบครัวท่ีมีหนี  ้ และพบว่าข้าราชการประเภททั่วไปมีสัดส่วนของครอบครัวท่ีเป็นหนีสู้งสุด                       
(ร้อยละ 87.1) รองลงมาคือข้าราชการประเภทวิชาการและอํานวยการ (ร้อยละ 83.0 และ 65.4) ในขณะท่ีข้าราชการ
ประเภทบริหาร มีสดัส่วนท่ีเป็นหนีต่ํ้าสดุ (ร้อยละ 39.2) แตจํ่านวนเงินท่ีเป็นหนีก้ลบัมีจํานวนสงูสดุ (1,657,690 บาท) และ
ข้าราชการประเภททั่วไปมีหนีส้ินเฉล่ียต่อครอบครัวต่ําสุด (794,565 บาท) โดยจํานวนเงินท่ีเป็นหนีส้่วนใหญ่เพิ่มขึน้              
ตามประเภทและระดบัตําแหนง่ท่ีสงูขึน้  
  4. วตัถปุระสงค์ของการมีหนีข้องครอบครัวข้าราชการ  
   ข้าราชการมีหนีส้ินเพื่อท่ีอยูอ่าศยัสงูท่ีสดุคือร้อยละ 56.4 รองลงมาเป็นหนีส้ินเพ่ือซือ้หรือซ่อมแซม
ยานพาหนะ (ร้อยละ 15.2) เพ่ือใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค (ร้อยละ 13.3) เป็นหนีเ้พ่ือการลงทุนในธุรกิจของครอบครัว 
(ร้อยละ 5.8) และเป็นหนีส้ินเพื่อการศกึษาร้อยละ 3.9  
  5. การเปรียบเทียบรายได้ คา่ใช้จา่ย หนีส้ิน และหนีส้ินตอ่รายได้ ในปี 2549 – 2553   
   ในปี 2549 – 2553 ครอบครัวข้าราชการมีรายได้เฉล่ียสูงกว่าค่าใช้จ่ายซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเพ่ือ           
การสะสมทุน  โดยรายได้และคา่ใช้จ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึน้  กล่าวคือ รายได้เพิ่มจาก 36,276 บาทในปี 2549 เป็น 43,650 
บาทในปี 2553 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.4 ตอ่ปี  และค่าใช้จ่ายเพิ่มจาก 30,223 บาทในปี 2549 เป็น 32,386 บาทในปี 2553 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.3 ต่อปี  สําหรับครอบครัวข้าราชการท่ีมีหนี ้มีสดัส่วนเพิ่มขึน้จากร้อยละ 81.6 ใน ปี 2549 เป็นร้อยละ 
84.1 ในปี 2553 และมีจํานวนหนีส้ินเฉล่ียเพิ่มจาก 657,449 บาท  เป็น 872,388 บาท นอกจากนีพ้บว่าหนีส้ินตอ่รายได้ของ
ครอบครัวข้าราชการเพิ่มขึน้จาก 18.1 เทา่ในปี 2549 เป็น 20.0 เทา่ในปี 2553   
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   6. ความคดิเห็นของข้าราชการ  
   สําหรับความคดิเห็นของข้าราชการเก่ียวกบัความต้องการให้รัฐปรับปรุงคา่ตอบแทนและสวสัดิการ
ประเภทต่าง ๆ นัน้ พบว่า ในลําดบัแรกมีข้าราชการถึงร้อยละ 91.9 ต้องการให้รัฐเพิ่มเงินเดือน รองลงมาต้องการให้เข้ารับ
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนได้ โดยสามารถเบิกได้ทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก (ร้อยละ 47.8) เพิ่มค่า                
เบีย้เลีย้งสําหรับการเดินทางไปราชการ (ร้อยละ 44.4) และต้องการให้ยกเลิกค่าเช่าบ้านแต่ให้ข้าราชการทุกคนได้รับเงิน              
ชว่ยเหลือเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั (ร้อยละ 44.0)  
 
14.  เร่ือง  สรุปผลการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจาก           
เหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง  
 คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนท่ีทรัพย์สินได้รับความ              
เสียหายจากเหตกุารณ์ความไมส่งบจากการชมุนมุทางการเมือง   ตามท่ีคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและ
ประชาชนท่ีทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตกุารณ์ความไมส่งบจากการชมุนมุทางการเมือง  (คชส.) เสนอ  
  1. เร่ืองเดมิ 
   คณะรัฐมนตรีในคราวประชมุเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2553 มีมติรับทราบผลการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
รายย่อยและประชาชนท่ีทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตกุารณ์ความไม่สงบจากการชมุนมุทางการเมือง  กรณีร้านค้า
หรือทรัพย์สินถูกเพลิงไหม้ ถูกโจรกรรม ถูกทําลาย เป็นต้น ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์                
วงศ์หนองเตย) ประธานกรรมการช่วยเหลือผู้ ประกอบการรายย่อยและประชาชนท่ีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 
จากเหตกุารณ์ความไม่สงบจากการชมุนมุทางการเมือง (คชส.) เสนอ  ซึ่งได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยไปแล้ว
จํานวน 7 ครัง้  ผู้ ได้รับความช่วยเหลือทัง้สิน้ 3,061 รายๆ ละ 50,000 บาท  เป็นเงิน 153,050,000 บาท (หน่ึงร้อย              
ห้าสิบสามล้านห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
  2. การด าเนินงานจ่ายเงนิช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ฯ 
   คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนท่ีทรัพย์สินได้รับความเสียหายจาก               
เหตกุารณ์ความไม่สงบจากการชมุนมุทางการเมือง (คชส.) ได้เห็นชอบให้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้งต้นแก่ผู้ประกอบการ
รายยอ่ยและประชาชนท่ีทรัพย์สินได้รับความเสียหายฯ ขึน้ ณ  ตกึสนัติไมตรี  ทําเนียบรัฐบาล ไปแล้ว 7 ครัง้  และได้กําหนด
จ่ายเงินช่วยเหลือครัง้ท่ี 8  จํานวน 35 ราย  ในวันจันทร์ท่ี 27 กันยายน 2553  ณ  กองคลัง สํานักงานปลัดสํานักนายก              
รัฐมนตรี  รวมจ่ายเงินช่วยเหลือทัง้สิน้จํานวน 3,096 ราย เป็นเงิน 154,800,000 บาท(หน่ึงร้อยห้าสิบส่ีล้านแปดแสน
บาทถ้วน) ดังนี ้
 

การจ่ายเงนิ ก าหนดวันจ่ายเงนิ จ านวน(ราย) จ านวนเงนิ(บาท) 
ครัง้ท่ี 1 2 มิ.ย. 53 769 38,450,000 
ครัง้ท่ี 2 7 มิ.ย. 53 189 9,450,000 
ครัง้ท่ี 3 9 มิ.ย. 53 176 8,800,000 
ครัง้ท่ี 4 11 มิ.ย. 53 102 5,100,000 
ครัง้ท่ี 5 20 มิ.ย. 53 773 38,650,000 
ครัง้ท่ี 6 20 ก.ค. 53 961 48,050,000 
ครัง้ท่ี 7 11 ส.ค. 53 91 4,550,000 
ครัง้ท่ี 8 27 ก.ย. 53 35 1,750,000 
รวมทัง้สิน้ 3,096 154,800,000 

    จากการประชุม คชส. ครัง้ท่ี 9/2553  เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2553 ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบในการให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนท่ีทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตกุารณ์ความไม่สงบจากการ
ชมุนมุทางการเมืองเพิ่มเติม จํานวน 35 ราย และให้ดําเนินการดงันี ้
   1.  เร่งรัดจ่ายเช็คเงินสดให้ผู้ มีสิทธิ จํานวน 3,096 ราย ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ซึ่งขณะนีย้งัมีผู้ ไม่มารับ 
จํานวน 91 ราย  สามารถให้รับได้ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2554หากพ้นกําหนดให้สง่เงินจํานวนนีคื้นคลงัตอ่ไป 
   2.  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ือการช่วยเหลือ จํานวน 250 ล้านบาท  ในส่วนท่ีเหลือจ่าย               
เป็นเงินสด  จํานวน 95,200,000 บาท  ให้สง่คืนสํานกังบประมาณ 
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   3.  จดัสง่ข้อมลูของผู้ประกอบการรายยอ่ยและประชาชนท่ีไม่เข้าหลกัเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของ 
คชส. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด คือ ทรัพย์สินเสียหายกรณีเพลิงไหม้ ถูกทําลาย และถูกโจรกรรม  ให้แก่หน่วยงาน              
ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือพิจารณาดําเนินการให้ความชว่ยเหลือตามอํานาจหน้าท่ี 
   4.  เน่ืองจาก คชส. ได้ปฏิบตัิการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนท่ีได้รับความเสียหายฯ  
มาเป็นเวลา 4 เดือนเศษ  และได้ชว่ยเหลือเป็นไปอยา่งทัว่ถึงแล้ว  จึงยุติภารกิจตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป  และขอให้ส่วนราชการ
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องดําเนินการให้ความชว่ยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีในระยะยาวตอ่ไป 
 

ต่างประเทศ 
15. เร่ือง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น า้โขง ครัง้ท่ี 16  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) 
เสนอ  
  1. รับทราบผลการประชมุระดบัรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่นํา้โขง ครัง้ท่ี 16 ของแผนงานความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา้โขง (Greater Mekong Subregion Economie Cooperation Program : GMS)                         
ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหวา่งวนัท่ี 19-20 สิงหาคม 2553  
  2. เห็นชอบข้อเสนอแผนการดําเนินงานระยะเร่งด่วนเพ่ือสนับสนุนแผนงาน GMS และมอบหมาย                  
หนว่ยงานรับไปดําเนินการโดยประสานกบัสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติตอ่ไป  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) รายงานผลการประชมุระดบัรัฐมนตรี 6 
ประเทศลุ่มแม่นํา้โขง ครัง้ท่ี 16  โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุม ได้แก่  รองประธานธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development 
Bank: ADB) พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีอาวุโสและภาคเอกชนจาก 6 ประเทศลุ่มแม่นํา้โขง และภาคีการพฒันาจากภูมิภาค
ตา่งๆ    ซึ่งสาระสําคญัหลกัของการประชมุระดบัรัฐมนตรีในครัง้นี ้คือ แผนงานการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน             
อนภุูมิภาคลุ่มแม่นํา้โขงในทศวรรษหน้า: แนวทางความร่วมมือใหม่ (GMS in the next decade: New Frontiers of 
Cooperation) โดยสรุปสาระสําคญั ดงันี ้ 
  1.  ผลการประชมุอยา่งเป็นทางการของการประชมุระดบัรัฐมนตรี 6 ประเทศลุม่แมนํ่า้โขง  ครัง้ท่ี 16   ได้แก่  
   1.1  รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานท่ีผ่านมาของแผนงาน GMS ใน 9 สาขา (คมนาคม                 
โทรคมนาคม พลงังาน การอํานวยความสะดวกการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เกษตร และ               
สิ่งแวดล้อม)  
   1.2  ให้ความเห็นชอบผลการศกึษาและแผนงาน จํานวน 6 เร่ือง  
   1.3  รับทราบข้อเสนอจากสภาธุรกิจ 6 ประเทศลุม่แมนํ่า้โขง  
   1.4  รับทราบความก้าวหน้าการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา้โขงใน             
ทศวรรษหน้า 
 

2. ผลการประชมุหารืออยา่งไมเ่ป็นทางการระดบัรัฐมนตรี (Ministerial Retreat) โดยมีผู้ เข้าร่วม   ได้แก่            
รัฐมนตรีประจําแผนงาน GMS และผู้ประสานงานของแผนงาน GMS ของ 6 ประเทศ รวมถึงรองประธานและผู้แทนธนาคาร
พฒันาเอเชีย รวม 14 คน ซึ่งท่ีประชมุได้หารือประเด็นภาพรวมความก้าวหน้าการพฒันาแผนงาน GMS และเตรียมความ
พร้อมสําหรับความร่วมมือในทศวรรษหน้าท่ามกลางบริบทของโลกและภูมิภาคท่ีมีความเปล่ียนแปลงสูง โดยผลการหารือ 
สรุปได้ดงันี ้ 
   2.1  ทกุประเทศเห็นพ้องกนัวา่ แผนงาน GMS จะต้องรักษาความเป็นเอกภาพร่วมกนัของประเทศ
สมาชิก   
   2.2 ความร่วมมือ GMS ในทศวรรษหน้า  
   2.3  แผนงาน GMS ควรจะพิจารณาแนวทางความร่วมมือเพ่ือตอบสนองตอ่ประเด็นเร่งดว่นหรือ
ประเดน็ท่ีเกิดขึน้ใหมท่ัง้ในระดบัโลกและภมูิภาค 

2.4 การพฒันาเส้นทางสายรอง (Feeder Road/Rural Road) เช่ือมโยงพืน้ท่ีชนบทกบั                        
แนวเส้นทางหลกัตามแนวพืน้ท่ีพฒันาเศรษฐกิจ  
   2.5  การเสริมสร้างศกัยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
   2.6  การพฒันาเมืองและการจดัการสิ่งแวดล้อมของเมือง  
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   2.7 บทบาทของ ADB  
  3.  ข้อเสนอของฝ่ายไทยในการประชมุ ได้แก่ 
                                3.1 ยืนยนัการสนบัสนนุของรัฐบาลไทยตอ่การดําเนินงานแผนงาน GMS อยา่งตอ่เน่ือง  
   3.2  สนบัสนนุให้เร่งพฒันาเส้นทางรถไฟเช่ือมโยงอนภุมูิภาคให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว  
   3.3  เน้นถึงความสําคัญของการดําเนินการเพ่ือให้มีการขยายแนวเส้นทางของ SEC ให้ถึง               
เมืองทวายของพมา่  
 

3.4  ยืนยนัการดําเนินงานของไทยเพ่ือเร่งรัดกระบวนการภายในประเทศเพ่ือให้สตัยาบนัภาค 

ผนวกและพิธีสารแนบท้ายความตกลง CBTA (Cross Border Transport Agreement)  ให้เกิดผลโดยเร็ว  

   3.5  เสนอให้ ADB ชว่ยผลกัดนัการดําเนินงาน 24 ชัว่โมงของศลุกากร ณ ดา่นพรมแดน  
   3.6  เน้นถึงความสําคญัของความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงและปลอดภยัของอาหาร และ
ความมัน่คงทางพลงังาน  

   3.7  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการจากกระทรวงการท่องเท่ียว              
และกีฬาของไทย ในการฝึกอบรมการท่องเท่ียวชมุชน (Community Based Tourism Training Program) แก่สหภาพพม่า 
และได้ผลกัดนัให้แผนงาน GMS มีการดําเนินงานเชิงรุกท่ีเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวร่วมกนั ในขณะเดียวกนั           
ได้แสดงเจตจํานงในการร่วมมือกบัประเทศสมาชิกพฒันาพลงังานหมนุเวียน พลงังานสะอาด และ Bio-fuels รวมทัง้ได้ขอให้ 
ADB พิจารณาแนวทางการดําเนินงานความร่วมมือในเร่ืองดงักลา่วให้มีความยัง่ยืนตอ่ไป     

  4.  ข้อเสนอแผนการดําเนินงานในระยะเร่งดว่นเพ่ือสนบัสนนุแผนงาน GMS 

   4.1  กระทรวงคมนาคม เร่งผลกัดนักระบวนการออกกฎหมาย 5 ฉบบั และให้สตัยาบนัภาคผนวก
และพิธีสารแนบท้ายความตกลง CBTA ท่ีเหลืออีก 6 ฉบบัให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเตรียมข้อเสนอของฝ่ายไทยในการ             
ทบทวนเส้นทางท่ีกําหนดให้ดําเนินงานตามความตกลง CBTA ให้สอดคล้องกบัความต้องการของภาคเอกชน  

   4.2  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ให้ความช่วยเหลือแก่สหภาพพม่าในการฝึกอบรมโครงการ
ทอ่งเท่ียวชมุชน  และอาจพิจารณาขยายความร่วมมือให้แก่ประเทศ GMS อ่ืน ๆ ท่ีสนใจรับความชว่ยเหลือตอ่ไป 

   4.3  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                
ร่วมกําหนดแนวทางความร่วมมือของประเทศ GMS โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเกษตรและสาขาสิ่งแวดล้อม เพ่ือบรรเทา         
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพ่ือสนับสนุนความร่วมมือในการบริหารจัดการนํา้ในแม่นํา้โขง              
นําเสนอตอ่ท่ีประชมุระดบัเจ้าหน้าท่ีอาวโุสแผนงาน GMS และธนาคารพฒันาเอเชีย 

   4.4  สภาธุรกิจ 6 ประเทศลุม่แมนํ่า้โขงของไทย ประสานธนาคารพฒันาเอเชีย เพ่ือเร่งรัดการศกึษา
รูปแบบกองทนุพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีความเป็นไปได้ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วตอ่ไป 

   4.5  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดําเนินงาน                       
ดงัตอ่ไปนี ้ 

    4.5.1  ประสานกรมศุลกากร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือผลักดนัการดําเนินงาน 24            
ชัว่โมง ณ ดา่นพรมแดน 

    4.5.2  ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เผยแพร่ความก้าวหน้าของการประชุม และ               
เตรียมความพร้อมในระดบัจงัหวดัและท้องถ่ินตามแนวทางของแผนงาน GMS ตอ่ไป 

 
16. เร่ือง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่  2 และการประชุมหารือร่วมรัฐมนตรีและภาคเอกชน ครั้งที่  1            
ภายใต้กรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น า้โขง-ญ่ีปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชมุระดบัรัฐมนตรีของกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่นํา้โขง-ญ่ีปุ่ นด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครัง้ท่ี 2 และการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชน ครัง้ท่ี 1 ณ เมืองดานงั ประเทศ
เวียดนาม ในวนัท่ี 25-26 สิงหาคม 2553 และมอบหมายสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ประสานส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการดงักล่าวต่อไป ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี 
(นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เสนอ 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
 รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) หวัหน้าคณะผู้แทนไทยรายงานผลการ
ประชุมระดบัรัฐมนตรีของกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่นํา้โขง – ญ่ีปุ่ นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  ครัง้ท่ี 2 และ                 
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การประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชน ครัง้ท่ี  1 ณ เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม ในวนัท่ี 25-26 สิงหาคม 2553  
โดยมีผู้ เข้าร่วมประชมุประกอบด้วยรัฐมนตรีอาวโุสกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจกัรกมัพชูา  รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ
การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่ น   รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของ สปป.ลาว รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเศรษฐกิจและการวางแผนของสหภาพพม่า  รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)  
ของไทย  และรัฐมนตรีกระทรวงวางแผนและการลงทนุสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม  ซึง่ผลการประชมุสรุปได้ดงันี ้ 

1.  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครัง้ท่ี 2 และการประชุมหารือร่วมรัฐมนตรีและภาคเอกชน  
ครั้งที่  1 ภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น า้โขง-ญ่ีปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เห็นชอบแผนปฏิบตัิการ
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมระหว่างลุม่แมนํ่า้โขง – ญ่ีปุ่ น  ประกอบด้วยการดําเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่  
  (1) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือเช่ือมโยงตลาดนอกภมูิภาค  
  (2) การอํานวยความสะดวกการค้าและพฒันาระบบโลจิสตกิส์  
  (3) การพฒันาศกัยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และภาคอตุสาหกรรม  
  (4) การขยายศกัยภาพอตุสาหกรรมบริการและอตุสาหกรรมใหมข่องอนภุมูิภาค  
โดยจะนําเสนอแผนปฏิบตักิาร MJ-CI   และท่ีประชมุเห็นชอบเพิ่มเตมิ ดงันี ้  
  (1) แผนปฏิบตัิการ MJ-CI มีความสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั และมีส่วนช่วยลดความเหล่ือม
ลํา้ในการพฒันาในกลุม่ประเทศลุม่นํา้โขง 
  (2)  ควรจดัทํารายงานความก้าวหน้าและทําการทบทวนแผนปฏิบตัิการ MJ-CI ทุก 6 เดือน โดยใน              
การทบทวนรอบตอ่ไป  
  (3)  ควรจดัทํากรอบเวลาในการดําเนินโครงการให้ชัดเจน เพ่ือเป็นองค์ประกอบในการติดตามและ
ประเมินผล  
  (4)  ข้อเสนอแนะของภาคเอกชนต่อแผนปฏิบตัิการฯ  เป็นส่วนสําคญัท่ีภาครัฐของประเทศลุ่มแม่นํา้
โขง-ญ่ีปุ่ น ควรพิจารณานําไปปฏิบตัิอย่างเป็นขัน้ตอน และให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและศกัยภาพของแต่ละ
ประเทศสมาชิก   

(5) ญ่ีปุ่ นควรทําการประสานงานกบัธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)             
อยา่งใกล้ชิดเพ่ือหลีกเล่ียงการทํางานท่ีซํา้ซ้อน  
 2.  เห็นชอบข้อเสนอของภาคเอกชนประเทศลุ่มแม่น า้โขง-ญ่ีปุ่น   ซึ่งได้บรรจุข้อเสนอส่วนใหญ่
ไว้ในแผนปฏิบัตกิาร MJ-CI แล้ว โดยมีสาระส าคัญ ดงันี ้
  (1)  เร่งพัฒนาเส้นทางคมนาคมท่ียังไม่สมบูรณ์ตามแนวพืน้ท่ีพัฒนาเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก 
(EWEC) และแนวพืน้ท่ีพฒันาเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) การพัฒนาเส้นทางรถไฟ                
การพฒันาทา่เรือขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศบนสองฝ่ังมหาสมทุร คือ ฝ่ังอนัดามนั และทะเลจีนใต้  
  (2)  อํานวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินรถข้ามพรมแดนระหว่าง
กนัอยา่งสะดวก การตรวจปลอ่ย ณ จดุเดียว ลดจํานวนและความซบัซ้อนของเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  
  (3)  ให้ความช่วยเหลือ SMEs เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงแหล่งเงินโดย           
จดัตัง้กองทนุพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Development Fund) และร่วมมือกบัสถาบนัทางการเงิน
ของญ่ีปุ่ นโดยใช้แนวทางการปลอ่ยกู้ตอ่ (Two-step loan) 
  (4)  เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพการผลิตในภาคบริการและอุตสาหกรรม             
ใหม่ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมท่องเท่ียว รวมทัง้การใช้เทคโนโลยีการจัดการนํา้ใน                        
ภาคอตุสาหกรรม 
  (5)  ร่วมมือในการพัฒนาเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการค้าการลงทุน เช่น การปรับปรุงระบบ                        
การแลกเปล่ียนเงินตราในอนุภูมิภาคและการใช้สกุลเงินท้องถ่ินสําหรับการค้าชายแดน การเพิ่มความโปร่งใส                             
ในการทําธุรกิจ และการสง่เสริมอตุสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีชัน้สงู 
 3.  ข้อเสนอของฝ่ายไทยในการประชุม 
  (1)  ยืนยนับทบาทการเป็นประเทศผู้ ให้ในกรอบความร่วมมือนี ้โดยเป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือร่วมกับ
ญ่ีปุ่ นในการพฒันาประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํา้โขง โดยได้เน้นถึงการดําเนินงานของไทยในการให้ความช่วยเหลือพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานเช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน และศกัยภาพในการเป็นศนูย์กลางการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในอนภุมูิภาค  
  (2)  แจ้งผลการดําเนินงานของไทยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา้โขง ในด้านต่าง ๆ            
ดงันี ้
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   1)  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน โดยไทยได้ให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือพัฒนา   
โครงสร้างพืน้ฐานเช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน รวมวงเงินประมาณ 4,200 ล้านบาท ได้แก่ (1) เส้นทางหมายเลข 11                  
ใน สปป.ลาว วงเงินประมาณ 1,400 ล้านบาท เป็นเงินกู้ เง่ือนไขผ่อนปรน (2) เส้นทางรถไฟท่านาแล้ง-เวียงจนัทน์ ใน สปป.
ลาว วงเงินประมาณ 1,650 ล้านบาท เป็นเงินกู้ เง่ือนไขผ่อนปรน  (3) การพัฒนาเส้นทาง EWEC ฝ่ังตะวันตก                 
เช่ือมโยงสหภาพพมา่วงเงินประมาณ 1,166 ล้านบาท เป็นเงินให้เปลา่  
   2)  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยสถาบันสิ่งทอของไทย                 
ได้ตอบตกลงจะสง่ผู้ เช่ียวชาญไปถ่ายทอดความรู้ให้กบัพมา่ 
   3)  การผลกัดนักระบวนการภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนการอํานวยความสะดวกการขนส่ง
ข้ามพรมแดน โดยไทยได้ให้สตัยาบนัภาคผนวกและพิธีสารแนบท้าย (Annexes and Protocols) ภายใต้ความตกลง             
การขนส่งข้ามพรมแดนในอนภุูมิภาคลุ่มแม่นํา้โขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) เพิ่มเติมอีก 3 ฉบบั             
ทําให้ไทยได้ให้สตัยาบนัไปแล้วจํานวน 14 ฉบบั และเหลืออีกเพียงจํานวน 6 ฉบบั  
   (3)  เสนอให้มีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้และประสบการณ์กับญ่ีปุ่ น ในเร่ืองท่ีญ่ีปุ่ นมีความ           
เช่ียวชาญ  

        (4)  ขอให้ญ่ีปุ่ นร่วมมีบทบาทท่ีแข็งขนัในการพฒันาอนุภูมิภาค ในด้านการพฒันาโครงข่ายระบบ
ราง โดยเฉพาะในสหภาพพม่า การให้ความช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และ                      
สหภาพพม่า ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการอํานวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งข้ามพรมแดน การพฒันา
ศกัยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่การผลิตเช่ือมโยงตลาดญ่ีปุ่ น 
รวมถึงการเสนอให้ญ่ีปุ่ นเข้ามาสง่เสริมการลงทนุและการพฒันาพืน้ท่ีเศรษฐกิจใหมข่องอนภุมูิภาค  
 
17. เร่ือง การจัดท าร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรสเปนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจ
ลงตราระหว่างกันส าหรับผู้ถือหนังสือเดนิทางทูต 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนมุตัติามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอ ทัง้ 3 ข้อ ดงันี ้
  1. เห็นชอบตอ่ร่างความตกลงระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัราชอาณาจกัรสเปนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจ
ลงตราระหว่างกันสําหรับผู้ ถือหนงัสือเดินทางทตู โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถเปล่ียนแปลงถ้อยคําในส่วนท่ี           
ไมก่ระทบตอ่สาระสําคญัของร่างความตกลงฯ โดยไมต้่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก  
  2. อนมุตัใิห้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศเป็นผู้ลงนามความตกลงฯ  
  3. อนมุตัใินหลกัการให้กระทรวงการตา่งประเทศมีหนงัสือแจ้งฝ่ายสเปนเพ่ือให้ความตกลงฯ มีผลบงัคบัใช้
ตอ่ไปตามข้อ 10 วรรคสองของร่างความตกลงฯ  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการตา่งประเทศรายงานวา่  
  1. ไทยเคยเป็นฝ่ายทาบทามสเปนให้พิจารณาเร่ืองการจดัทําความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา
ระหว่างกันสําหรับผู้ ถือหนงัสือเดินทางทูตและหนงัสือเดินทางราชการตัง้แต่เม่ือปี 2536 ซึ่งทางการสเปนในขณะนัน้ แจ้ง
ตอบวา่ ฝ่ายสเปนเสนอขอทําความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราเฉพาะหนงัสือเดินทางทตูเท่านัน้ โดยให้เหตผุลว่า ในแตล่ะ
ปีไทยออกหนงัสือเดินทางราชการเป็นจํานวนมากทําให้ไม่สามารถควบคมุได้ หากทําความตกลงดงักล่าวก็จะเป็นการไม ่          
สมดลุกบัฝ่ายสเปน 
  2. กระทรวงการตา่งประเทศไทยและสเปนเห็นพ้องท่ีจะจดัทําความตกลงวา่ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา
ระหว่างกนัสําหรับผู้ ถือหนงัสือเดินทางทตู (Agreement between the Kingdom of Thailand and the Kindom of Spain 
on the Reciprocal Waiver of Visas for Diplomatic Passports) โดยฝ่ายสเปนได้เสนอร่างความตกลงฯ ให้ฝ่ายไทย
พิจารณา และกระทรวงการต่างประเทศได้รวบรวมความเห็นชอบของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ปรับถ้อยคําของร่าง
ความตกลงฯ และได้มีการแลกเปล่ียนร่างโต้ตอบระหวา่งกนัตามลําดบั จนทัง้สองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกนัตอ่ร่างความตกลงฯ  
  3. ฝ่ายไทยและสเปนเห็นพ้องท่ีจะให้มีการลงนามร่างความตกลงฯ ร่วมกนัระหวา่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การตา่งประเทศของทัง้สองประเทศในโอกาสการเยือนสเปนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศของไทย ระหว่าง
วนัท่ี 6-9 ตลุาคม 2553 
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  สาระส าคัญ 
  1) ความตกลงวา่ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกนัสําหรับผู้ ถือหนงัสือเดินทางทตูระหว่างไทยกบั
สเปน มีสาระเง่ือนไขท่ีจะเอือ้ประโยชน์ตอ่การสง่เสริมความสมัพนัธ์ฉนัมิตรและอํานวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างผู้
ถือหนงัสือเดนิทางทตูของทัง้สองประเทศ 
  2) ฝ่ายไทยจะได้รับประโยชน์จากการจดัทําความตกลงฯ เม่ือคํานึงว่าสเปนเป็นประเทศท่ีบคุคลระดบัสูง 
ตลอดจนข้าราชการสายการทตูของไทยเดินทางไปเยือนและประชมุอย่างสม่ําเสมอ กอปรกบัปัจจบุนั ฝ่ายไทยนิยมใช้สเปน
เป็นจดุแวะพกัเปล่ียนเคร่ืองบนิเพ่ือเดนิทางตอ่ไปยงัจดุหมายปลายทางตา่ง ๆ ดงันัน้ จึงจะเป็นการช่วยอํานวยความสะดวก
ให้แก่ฝ่ายไทยได้เป็นอยา่งมาก   
 
18. เร่ือง รายงานความคืบหน้าการจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครัง้ท่ี 42  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความคืบหน้าการจดัการแข่งขนัฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครัง้ท่ี  42 
ระหว่างวนัท่ี 10-18 กรกฎาคม 2554 ณ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และเห็นชอบให้หน่วยงานตา่ง ๆ ให้ความร่วมมือในการ
สนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครัง้ท่ี 42 ทางส่ือภายในและ           
ตา่งประเทศตามความเหมาะสม ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอ  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รายงานความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ครัง้ท่ี 42 พ.ศ. 2554 (42nd International Physics Olympiad 2011) ซึ่งจะจดัขึน้ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั               
ในระหวา่งวนัท่ี 10-18 กรกฎาคม 2554 โดยมีสาระสําคญัสรุปได้ ดงันี ้
  1. ศธ. ได้มีคําสัง่ท่ี 417/2553 ลงวนัท่ี 11 มิถนุายน 2553 แตง่ตัง้คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการฝ่าย
ต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ จํานวน 14 คณะ ทัง้นีไ้ด้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพ ระเทพรัตน             
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงรับเป็นองค์ประธานกิตติมศกัดิ์ และท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม รับเป็นรอง
ประธานท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ ์
  2. คณะท่ีเดินทางไปรับมอบการเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขันฯ ครัง้ท่ี 42 ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์              
เย็นใจ สมวิเชียร เหรัญญิกมลูนิธิสง่เสริมโอลิมปิกวิชาการและพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศกึษา ศาสตราจารย์ ดร.สพุจน์ 
หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้ อํานวยการ                
ศนูย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ นางดวงสมร คลอ่งสารา รองผู้ อํานวยการสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้เข้าร่วมในพิธีปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศครัง้ท่ี 41 ท่ีประเทศโครเอเชีย ซึ่งจัดระหว่างวันท่ี 17 -25 
กรกฎาคม 2553 โดยศาสตราจารย์ ดร.สพุจน์ หารหนองบวั เป็นผู้แทนในการรับมอบและกล่าวเชิญชวนให้ประเทศต่าง ๆ 
ส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขนัฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศครัง้ท่ี 42 ท่ีประเทศไทย นอกจากนีย้งัได้มีการจดัส่งคณาจารย์
ร่วมเดินทางไปกบัคณะผู้แทนประเทศท่ีไปแข่งขนัฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศครัง้ท่ี 41 ท่ีประเทศโครเอเชีย เ พ่ือศกึษา        
รูปแบบการจดังาน ประกอบด้วยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ โรงเรียนเตรียม  
อดุมศกึษา และโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
  3. คณะอนกุรรมการดําเนินงานได้รวบรวมรายช่ือประเทศท่ีเคยเข้าแข่งขนัฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ครัง้ท่ีผ่าน ๆ มา และรายช่ือประเทศท่ีจะขออนุมตัิ  IPhO advisory committee (International Physics Olympiad 
advisory committee) เพ่ือเชิญเข้าร่วมการแข่งขนัในครัง้นี ้ทัง้นีค้าดว่าจะมีนกัเรียนมาร่วมการแข่งขันจาก 90 ประเทศ 
จํานวนประมาณ 400 คน และมีอาจารย์ ผู้สงัเกตการณ์ และผู้ตดิตามประมาณ 300 คน 
  4. การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวิชาการ สถานท่ีสําหรับการจดัการแข่งขนั การจดัทํา
โปสเตอร์และเว็บไซต์ประชาสมัพนัธ์การแขง่ขนั การเตรียมนิสิต นกัศกึษาพ่ีเลีย้งดแูลผู้มาร่วมการแข่งขนั การจดัทศันศกึษา
ให้แก่ผู้มาร่วมการแข่งขนั การเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือสารในการแข่งขนัและการเตรียมการประชาสมัพนัธ์การ
แขง่ขนั 
  5. ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดงานครัง้นีเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย จําเป็นต้องขอ
ความอนเุคราะห์จากหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่  
   - กรุงเทพมหานคร ในการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพเลีย้งรับรองผู้ เข้าร่วมการแข่งขนัในฐานะเจ้าเมือง 
และการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือตา่ง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
   - ทา่อากาศยาน ในการอํานวยความสะดวกการรับ-สง่ ผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนั 
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   - การบินไทย ในการเป็นสายการบินหลักสําหรับการเดินทางข องผู้ เข้าร่วมการแข่งขัน การ               
ประชาสมัพนัธ์ และอนเุคราะห์ตัว๋โดยสารราคาพิเศษสําหรับประชาชน IPhO เลขานกุาร IPhO และผู้แทนจากบางประเทศ 
   - สํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิในการเดนิทางระหวา่งการแขง่ขนั การรักษาความปลอดภยั 
   - สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง ในการอํานวยความสะดวกตรวจตราวีซ่า 
   - การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย ในการให้ข้อมลูและอํานวยความสะดวกเก่ียวกบัทศันศกึษา 
   - กระทรวงการต่างประเทศ ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประเทศใหม่ ๆ เข้าร่วมการแข่งขันฯ 
และการอํานวยความสะดวกด้านการตรวจตราวีซา่ 
   - บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) ด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสารระหว่างกรรมการใน                  
การปฏิบตังิาน 
   - การไฟฟ้านครหลวง ในการสํารองไฟฟ้าสําหรับการประชมุและการแขง่ขนั  
 
19. เร่ือง การรับรอง Paracas Declaration 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมรับรองปฏิญญา       
ปาราคสั (Paracas Declaration) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเสนอ  
  สาระส าคัญของเร่ือง 

 1.  ความเป็นมา 
  1) คณะทํางานภายใต้  APEC ทางด้านท่ี เ ก่ียวข้องทางทะเลประกอบด้วย  

2 คณะทํางานได้แก่ คณะทํางานด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเล (Marine Resource Conservation Working Group, 
MRCWG) จดัตัง้ในปี 2533 และคณะทํางานด้านประมง (Fisheries Working Group, FWG) จดัตัง้ในปี 2534 มีสมาชิกทัง้หมด 
21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน ฮอ่งกง อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ 
ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวนั ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม โดยมีแนวทางยทุธศาสตร์อนรัุกษ์และ
จดัการอยา่งยัง่ยืนบนพืน้ฐาน Integrated Management, Cooperation, Capacity Building, Harmonization 

  2) คณะทํางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล มีหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองและให้ความ
เห็นชอบต่อแผนการและโครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในกลุ่มสมาชิกของเอเปค รวมทัง้การ
กําหนดมาตรการและทา่ทีในด้านการบริหารจดัการ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลของสมาชิกและการกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานในภูมิภาค ตลอดจนเสนอแนะมาตรการและนโยบายต่อท่ีประชุมระดบัรัฐมนตรี และท่ีประชุมสุดยอด
ผู้ นํา           เอเปค ตามลําดบั โดยมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เป็นคณะทํางานและผู้ประสานงานหลกั 

  3) คณะทํางานด้านประมง มีหน้าท่ีดแูลจัดการในเร่ืองการประมง การเพาะเลีย้ง ให้ได้ผลผลิตท่ี
เหมาะสมทางเศรษฐกิจ เพ่ือสนบัสนุนความเป็นอยู่ของชุมชนในสมาชิกเขตเศรษฐกิจ   โดยต้องคํานึงถึงการอนุรักษ์และ
ความยัง่ยืนของการใช้ทรัพยากร ตลอดจนเสนอแนะมาตรการและนโยบายตอ่ท่ีประชมุระดบัรัฐมนตรี และท่ีประชมุสดุยอด
ผู้ นําเอเปค ตามลําดบัโดยมีกรมประมงเป็นคณะทํางานและผู้ประสานงานหลกั 

  4) การประชมุรัฐมนตรี 1st APEC Oceans-related Ministerial Meeting, AOMM-1 จดัขึน้ระหวา่ง           
วนัท่ี 22 – 26 เมษายน 2545 ณ สาธารณรัฐเกาหลี มีนายอดุม ปาติยเสวี ผู้ เช่ียวชาญด้านประมงทะเล กรมประมง เป็น
ผู้แทนประเทศไทย และมีการรับรอง Seoul Ocean Declaration 

  5) การประชุม AOMM-2 จัดขึน้ระหว่างวันท่ี 13-17 กันยายน 2549 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐ           
อินโดนีเซีย มีนายวีระชยั วีระเมธีกลุ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ เป็นหวัหน้าคณะผู้แทนไทย และผู้แทนจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชมุ และได้พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบตัิการบาหลี (Bali Plan of Action) 
ซึ่งมีแนวทางหลกั 3 ประการ คือ 1) การสร้างความมัน่ใจร่วมกนัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่าง
ยัง่ยืน 2) การใช้ประโยชน์จากทะเลเพ่ือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน และ 3) การส่งเสริมสนบัสนนุการพฒันาชมุชน
ชายฝ่ังทะเลอยา่งยัง่ยืน 

  6) สํ า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ไ ด้ มี ห นั ง สื อ  
นําส่งสําเนาหนงัสือกระทรวงการตา่งประเทศ เร่ืองการประชมุ  3rd APEC Oceans-related Ministerial Meeting, AOMM-3 
ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐเปรูจะเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ  ณ เมืองปาราคสั (Paracas) สาธารณรัฐเปรู ในระหว่างวนัท่ี 11- 12 
ตลุาคม 2553 ภายใต้หวัข้อ “Healthy Oceans and Fisheries Management towards Food Security และหวัข้อหลกัใน
การหารือใน 4 หวัข้อ คือ 1) The Oceans in Food Security 2) Sustainable Development and Protection of the Marine 
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Environment 3) Promote fair and equitable trade และ 4) Effects of Climate Change on the Oceans โดยในการ
ประชมุดงักลา่วจะมีการรับรองปฏิญญาปาราคสั (Paracas Declaration)  

 1.2  ผลการด าเนินงาน 
  1) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0402.4/1304  ลงวันท่ี 24 

กนัยายน 2553 เสนอองค์ประกอบผู้แทนไทยไปเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหวัหน้าคณะผู้แทนไทย 

  2) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้มีหนังสือถึงกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ            
ต่างประเทศ ขอให้พิจารณาร่าง Paracas Declaration และขอทราบขัน้ตอนในการดําเนินการเพ่ือรับรองร่างดงักล่าว         
ซึง่กระทรวงการตา่งประเทศ ได้มีหนงัสือ ดว่นท่ีสดุ ท่ี กต 0802/827 ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2553 พิจารณาให้ความเห็น ดงันี ้

   2.1) สาระสําคญัของร่าง Paracas Declaration เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองด้าน  
สิ่งแวดล้อมในเร่ือง (1) มหาสมทุรและความมัน่คงทางอาหาร (2) การพฒันาอย่างยัง่ยืนและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล (3) การสง่เสริมการค้าท่ีเป็นธรรม และ (4) ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศในมหาสมทุร โดยสร้างความ
ตระหนกัถึงบทบาทสําคญัในการบริหารจดัการอยา่งยัง่ยืน และเน้นการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศและระดบัภูมิภาคใน
การอนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเลในมหาสมทุรแปซิฟิก การส่งเสริมการวิจยัทางวิทยาศาสตร์เพ่ือเพิ่มพนูความรู้เก่ียวกบัระบบ
นิเวศทางทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก การส่งเสริมความร่วมมือเพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมิได้ก่อให้เกิด
พนัธกรณีภายใต้บงัคบักฎหมายระหว่างประเทศ อีกทัง้จะไม่มีการลงนามในเอกสารดงักล่าว จึงไม่เข้าข่ายเป็น สนธิสญัญา
ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่น่าจะเป็นหนงัสือสญัญาตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 190 ประกอบคําวินิจฉัยของ   
ศาลรัฐธรรมนญูท่ี 6-7/2551 ฉบบัวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2551 เก่ียวกบัแถลงการณ์ร่วมไทย-กมัพชูา 

   2.1) อย่างไรก็ดี เอกสารข้างต้นอาจมีผลผูกพนัรัฐบาลไทยในแง่นโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การระบมุาตรการท่ีรัฐมนตรีได้ตกลงร่วมกนั (Agreed Actions) ในการเรียกร้องให้ประเทศในเขตเศรษฐกิจ APEC เข้าร่วม
ในความตกลงระหว่างประเทศท่ีไทยยงัไม่เป็นภาคี อาทิ Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing หรือเรียกร้องให้ปฏิบตัิตามแผนการดําเนินงานในกรอบ UNEP’s 
Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from land-based activities เป็นต้น                 
จึงควรเสนอเร่ืองให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านนโยบายก่อนให้การรับรองโดยท่ีประชุมระดบัรัฐมนตรีฯ               
ทัง้นี ้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยการเสนอเร่ืองและการประชมุคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (7) 

 1.3 ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ 
  การรับรอง Paracas Declaration เป็นการยืนยนัเจตนารมณ์การดําเนินงานในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัมหาสมทุร 
ตามแผนปฏิบัติการบาหลี และขยายระยะเวลาแผนปฏิบัติการดังกล่าวจนถึงปี 2558  และโดยมีการเสริมสร้างการ                
ดําเนินการตามแผนดงักล่าวอย่างเป็นรูปธรรมในเร่ือง 1) บทบาทของมหาสมุทรในด้านความมั่นคงทางอาหาร 2) การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล 3) การส่งเสริมการเปิดการค้าและการลงทุนอย่างเสรี และ 4) 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อมหาสมุทร  ซึ่งจะส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยัง่ยืน โดยเน้นการจดัการเชิงระบบนิเวศ ช่วยให้ประเมินศกัยภาพและการบริหารจดัการเป็นไป
อยา่งถกูต้อง เน้นการทําประมงระหว่างประเทศโดยชอบธรรม การทําการประมงและการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้อย่างยัง่ยืน  เพ่ือ
บรรลุ             วตัถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญาผู้ นําเอเปค 2552 ตามยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตระยะยาว (Long 
Term Growth Strategy: balanced growth, inclusive growth, sustainable growth, innovative growth and secure 
growth) 
 

เร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
20. เร่ือง ผลการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนเก่ียวกับโครงการชุมชนพอเพียง พ.ศ. 2553  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลผลการสํารวจความคิดเห็นชองประชาชนเก่ียวกับโครงการชุมชนพอเพียง  
พ.ศ. 2553  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สรุปได้ดงันี ้ 
  สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําโครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับโครงการชุมชน
พอเพียง พ.ศ. 2553 โดยสอบถามประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปีขึน้ไป  ระหว่างวันท่ี 1-15 พฤษภาคม 2553 จากประชาชน
ตัวอย่าง       ทัง้สิน้ 5,800 คน แบ่งเป็นประชาชนตัวอย่างในเขตเทศบาล 2,240 คน  นอกเขตเทศบาล 3,560 ซึ่งมี
สาระสําคญั สรุปดงันี ้ 
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  1. การทราบถึงโครงการชมุชนพอเพียง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.7 ระบวุ่าทราบ (โดยทราบ
จากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด ร้อยละ 56.6 รองลงมากํานนั / ผู้ ใหญ่บ้าน ร้อยละ 31.9  และผู้ นําชุมชน ร้อยละ 25.9)  มีเพียง 
ร้อยละ 15.3 ระบวุา่ไมท่ราบ 
  2. การเข้าร่วมประชุมประชาคมคดัเลือกคณะกรรมการชุมชน พบว่า ประชาชนท่ีทราบถึงโครงการชุมชน  
พอเพียง ระบวุา่หมูบ้่าน / ชมุชนได้มีการประชมุประชาคมคดัเลือกคณะกรรมการชมุชน ร้อยละ 78.6 (โดยได้เข้าร่วม ร้อยละ 
73.1 และไม่ได้เข้าร่วม ร้อยละ 26.9) ส่วนอีกร้อยละ 21.4 ระบุว่าหมู่บ้าน / ชุมชนยงัไม่มีการประชุมประชาคมคดัเลือก             
คณะกรรมการชมุชน  
  3. การเข้าร่วมประชุมประชาคมคดัเลือกโครงการชุมชนพอเพียง พบว่า ประชาชนท่ีหมู่บ้าน / ชมุชน ได้มี
การประชุมประชาคมคดัเลือกคณะกรรมการชุมชน  ระบุว่าหมู่บ้าน / ชุมชนได้มีการประชุมประชาคมคดัเลือกโครงการ
ชมุชนพอเพียง ร้อยละ 98.7 (โดยไมเ่ข้าร่วม ร้อยละ 75.1 และไมไ่ด้เข้าร่วม ร้อยละ 24.9) ส่วนอีกร้อยละ 1.3 ระบวุ่าหมู่บ้าน 
/ ชมุชนยงัไมมี่การประชมุประชาคมคดัเลือกโครงการชมุชนพอเพียง  
  4. โครงการชุมชนพอเพียงท่ีหมู่บ้าน / ชุมชนได้คัดเลือกเพ่ือดําเนินการ  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเร่ือง
การเกษตรมากท่ีสดุร้อยละ 33.4 รองลงมาสาธารณูปโภค  ร้อยละ 27.4  การส่งเสริมอาชีพ  ร้อยละ 23.6 สวสัดิการชมุชน  
ร้อยละ 20.7 ส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานหรือพลงังานทดแทน  ร้อยละ 6.6  ส่งเสริมการคุ้มครองรักษา ป่า นํา้ ดิน  ร้อยละ 
3.7 และสง่เสริมการอนรัุกษ์และพฒันาศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน ร้อยละ 2.0 ตามลําดบั 
  5. โครงการชมุชนพอเพียงท่ีหมู่บ้าน  / ชมุชนจดัทําขึน้ตรงตามความต้องการ พบว่า ประชาชนท่ีหมู่บ้าน / 
ชมุชนมีการประชุมประชาคมส่วนใหญ่  ร้อยละ 76.5   ระบุว่า ตรงตามความต้องการ  มีร้อยละ 23.5 ระบุว่าไม่ตรงตาม
ความต้องการ โดยได้ให้เหตผุลได้แก่  ความต้องการของคนในหมู่บ้าน / ชมุชนมีหลากหลาย  และขาดความเข้าใจเก่ียวกบั
การดําเนินการโครงการ เป็นต้น  
  6. วิธีการดําเนินงานโครงการชุมชนพอเพียง พบว่า ประชาชนท่ีหมู่บ้าน / ชุมชนมีการประชุมประชาคม 
สว่นใหญ่  ระบวุา่ทําเองทัง้หมด  ร้อยละ 37.6 สว่นท่ีระบวุา่ทําได้แตต้่องมีคนแนะนํา / ให้คําปรึกษา  ร้อยละ 17.0  สําหรับท่ี
ระบวุา่ทําเองได้แตต้่องขอความชว่ยเหลือจากหนว่ยงาน ร้อยละ 14.9 และทําเองไมไ่ด้ต้องให้หน่วยงานอ่ืนทํา มีเพียงร้อยละ 
1.9 
  7. ปัญหา / อุปสรรคในการดําเนินงานโครงการชุมชนพอเพียง พบว่า ประชาชนท่ีหมู่บ้าน / ชุมชนมีการ
ประชมุประชาคม ประมาณร้อยละ 57.5 ระบวุา่ไมมี่ปัญหา / อปุสรรคในการดําเนินโครงการ ส่วนผู้ ท่ีระบวุ่ามีปัญหา มีเพียง
ร้อยละ 10.7 (ซึ่งปัญหา/อปุสรรค ได้แก่  อนมุตัิงบล่าช้า และงบประมาณได้มาไม่เพียงพอ เป็นต้น) และไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ 
ร้อยละ 31.8 
  8.  ประโยชน์ของโครงการชุมชนพอเพียง พบว่า ประชาชนท่ีหมู่บ้าน / ชุมชนมีการประชุมประชาคม           
ส่วนใหญ่ ระบุว่ามีประโยชน์ในเร่ืองของคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือนดีขึน้ ร้อยละ 44.4 สร้างงาน / อาชีพ  
ร้อยละ 40.3 สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน / พึ่งพาตนเองได้ ร้อยละ 37.5 การสร้างรายได้ของครัวเรือน ร้อยละ 35.9 สร้าง
ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 27.9 และเสริมสร้างการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย ร้อยละ 6.8 
ตามลําดบั 
  9. ความพึงพอใจต่อโครงการชุมชนพอเพียง พบว่า ประชาชนท่ีหมู่บ้าน / ชุมชนมีการประชุมประชาคม  
ระบุว่าพึงพอใจต่อโครงการชมุชนพอเพียงในระดบัปานกลางถึงมาก ร้อยละ 83.7 (โดยพอใจปานกลาง ร้อยละ 61.1 และ
พอใจมาก ร้อยละ 22.6)  มีร้อยละ 16.3 ท่ีระบวุา่พงึพอใจน้อยถึงไมพ่งึพอใจ 
 
21.  เร่ือง สรุปสถานการณ์ภัยพบัิตด้ิานการเกษตรปี 2553 ครัง้ท่ี 33  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครัง้ ท่ี  33 ณ วันท่ี  
4 ตุลาคม 2553 ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์นํา้ และการดําเนินการตาม  
แผนเตรียมรับสถานการณ์ภยัพิบตัด้ิานการเกษตรปี 2553  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สรุปได้ดงันี ้
 สถานการณ์ภัยพบัิตด้ิานการเกษตร 
 สถานการณ์อุทกภัย ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัย 10 จังหวัด ดังนี ้
 ช่วงวันที่  30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2553  ประสบภัย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชุบรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสาคร  
 1. จังหวัดราชบุรี สถานการณ์นํา้ท่วมขัง ในพืน้ท่ีอําเภอเมือง 6 ตําบล ได้แก่ ตําบลอ่างทอง เขาแร้ง 
หนองกลางนา ห้วยไผ่ หินกอง และเกาะพลับพลา อําเภอสวนผึง้ 2 ตําบล คือ ตําบลสวนผึง้ ตะนาวศรี อําเภอปากท่อ  
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6 ตําบล ได้แก่ ตําบลทุ่งหลวง อ่างหิน ห้วยยางโทน หนองกระทุ่ม ปอกระดาน และป่าไก่ อําเภอจอมบึง 6 ตําบล ได้แก่ 
ตําบลรางบวั ปากชอ่ง แก้มอ้น เบกิไพร จอมบงึ และดา่นทบัตะโก 
 2. จังหวัดเพชรบุรี สถานการณ์นํา้ท่วมขงั ในพืน้ท่ีอําเภอท่ายาง 1 ตําบล คือ ตําบลกลดัหลวง อําเภอ  
เขาย้อย 1 ตําบล คือ ตําบลทบัคาง อําเภอบ้านลาด 2 ตําบล ได้แก่ ตําบลถํา้รงค์ และไร่มะขาม อําเภอเมือง 3 ตําบล ได้แก่ 
ตําบลไร่ส้ม บ้านหม้อ หวัสะพาน 
 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานการณ์นํา้ท่วมขัง ในพืน้ท่ีอําเภอหัวหิน อําเภอกุยบุรี และอําเภอ 
สามร้อยยอด  
 4. จังหวัดสมุทรสาคร สถานการณ์นํา้ล้นตลิ่งและนํา้ทะเลหนุน ในพืน้ท่ีอําเภอเมือง 2 ตําบล ได้แก่ 
ตําบลบางนํา้จืด และนาดี  อําเภอกระทุม่แบน  
 ช่วงวันท่ี 10 กันยายน – 3 ตุลาคม 2553 ยังมีสถานการณ์อุทกภัย จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สุโขทัย พษิณุโลก พจิิตร สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา  
 1. จังหวัดสุโขทัย สถานการณ์นํา้ท่วมพืน้ท่ีลุ่มต่ํา ในพืน้ท่ีตําบลกง อําเภอกงไกลาศ ระดบันํา้ท่วมสูง
ประมาณ 1.30 ถึง2.00 เมตร  
 2. จังหวัดพิษณุโลก สถานการณ์นํา้ล้นตลิ่ง ในพืน้ท่ีอําเภอบางระกํา นํา้ล้นตลิ่ง 199 เมตร  แนวโน้ม
ระดบันํา้ลดลง  
 3. จังหวัดพิจิตร สถานการณ์นํา้ล้นตลิ่ง ในพืน้ท่ีอําเภอสามง่าม 4 ตําบล ได้แก่ ตําบลสามง่าม กําแพงดิน  
รังนก เนินปอโพธ์ิประทบัช้าง 4 ตําบล ได้แก่ ตําบลโพธ์ิประทบัช้าง วงัจิก ไผ่ท่าโพ ไผ่รอบ บงึนางราง 1 ตําบล คือ ตําบลบางลาย 
โพทะเล 5 ตําบล ได้แก่ ตําบลโพทะเล ทา่เสา ทะนง ท้ายนํา้ ทา่ขมิน้  แนวโน้มระดบันํา้ลดลง 
 4. จังหวัดสิงห์บุรี สถานการณ์นํา้ขงั ในพืน้ท่ีอําเภออินทร์บุรี 6 ตําบล 1 เทศบาล ได้แก่ ตําบลท่างาม 
นํา้ตาล ประศกุ ทบัยา อินทร์บรีุ ชีนํา้ราย เทศบาลตําบลอินทร์บรีุ แนวโน้มระดบันํา้ลดลง 
 5. จังหวัดอ่างทอง สถานการณ์นํา้ล้นตลิ่ง  ในพืน้ท่ีอําเภอป่าโมก 2 ตําบล ได้แก่ ตําบลโผงเผง บางเสด็จ 
แนวโน้มระดบันํา้ลดลง 
 6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานการณ์นํา้ท่วมขงั ในพืน้ท่ีอําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางไทร 
อําเภอมหาราช อําเภอผกัไห ่อําเภอบางบาล แนวโน้มระดบันํา้ลดลง 
 สถานการณ์น า้ 
 1. สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ 
 สภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญ่และขนาดกลางทัง้ประเทศ (4 ตุลาคม 2553) มีปริมาณนํา้ทัง้หมด 
49,497 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญ่และขนาดกลางทัง้หมด เพิ่มขึน้จาก
สปัดาห์ก่อน(48,144 ล้านลกูบาศก์เมตร) จํานวน 1,353 ล้านลกูบาศก์เมตร (ปริมาณนํา้ใช้การได้ 25,656 ล้านลกูบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯ) น้อยกว่าปี 2552 (55,222 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 75) จํานวน 5,725                       
ล้านลกูบาศก์เมตร  สามารถรับนํา้ได้อีก 24,058 ล้านลกูบาศก์เมตร  
 สภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญ่ (4 ตุลาคม 2553) มีปริมาณนํา้ทัง้หมด 46,496 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ             
คิดเป็นร้อยละ 67 ของความจอุ่างเก็บนํา้ขนาดใหญ่ทัง้หมด เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ก่อน(45,206 ล้านลกูบาศก์เมตร) จํานวน 1,290 
ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณนํา้ใช้การได้ 22,973 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 33 ของความจุอ่างฯ) น้อยกว่าปี 2552 
(52,115 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75) จํานวน 5,619 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรับนํา้ได้อีก 23,099                        
ล้านลกูบาศก์เมตร 
 ปริมาณน า้ไหลลงอ่างภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อย และป่าสักฯ  

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
อ่างเก็บน า้ ม.ค.- เม.ย. พ.ค.- ส.ค. ก.ย. 1- 4 ต.ค. รวม 

1 ม.ค.- 4 
ต.ค. 

เฉลี่ย  
1 ม.ค.- 4 ต.ค. 

ผลต่างปี53 กับ
ค่าเฉลี่ย 

1.ภมูิพล 58.78 1,270.65 1,509.77 178.67 3,017.87 3,841.62 -823.75 
2.สริิกิติ์ 389.40 3,071.75 1,855.85 116.62 5,433.62 4,722.41 711.21 
ภมูิพล+สริิกิติ์ 448.18 4,342.40 3,365.62 295.29 8,451.49 8,564.03 -112.54 
3.แควน้อย 113.72 344.00 470.22 48.34 976.28 1,346.10 -369.82 
4.ป่าสกั 75.75 438.77 1,038.51 116.49 1,669.52 1,456.11 213.41 
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อ่างเก็บน า้ ม.ค.- เม.ย. พ.ค.- ส.ค. ก.ย. 1- 4 ต.ค. รวม 
1 ม.ค.- 4 
ต.ค. 

เฉลี่ย  
1 ม.ค.- 4 ต.ค. 

ผลต่างปี53 กับ
ค่าเฉลี่ย 

รวม 4 อ่าง 637.65 5,125.17 4,874.35 460.12 11,097.29 11,366.24 -268.95 
 
  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 

ปริมาณ
น า้รับได้
อีก ปริมาตร

น า้ 
% ปริมาตร

น า้ 
% ปริมาตร

น า้ 
% วันนี ้ เมื่อวาน วันนี ้ เมื่อ

วาน 
ภมูิพล 8,081 60 6,595 49 2,795 21 31.36 35.84 2.00 2.00 6,867 
สริิกิติ์ 5,852 62 7,481 79 4,631 49 20.43 26.74 3.54 2.94 2,029 
ภมูิพล+สริิกิติ์ 13,933 61 14,076 61 7,426 32 51.79 62.58 5.54 4.94 8,896 
แควน้อยฯ 353 46 704 92 668 87 11.66 12.33 11.23 11.23 65 
ป่าสกัชลสทิธ์ิ 881 92 885 92 882 92 34.69 29.47 18.63 13.25 75 
รวม 4 อา่งฯ 15,167 65 15,665 76 8,976 76 98.14 104.38 35.40 29.42 9,036 

  อ่างเก็บน า้ท่ีอยู่ในเกณฑ์น า้น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จ านวน 1 อ่าง ได้แก่ ปราณบรีุ(28) 
  อ่างเก็บน า้ท่ีอยู่ในเกณฑ์น า้มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จ านวน 12 อ่าง คือ  
  1. แมง่ดัฯ ปริมาณนํา้ 247 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 93 สามารถรับนํา้ได้อีก 18 ล้านลกูบาศก์เมตร 
  2. ก่ิวคอหมา ปริมาณนํา้ 171 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 101 
  3. แควน้อยฯ ปริมาณนํา้ 704 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 92 สามารถรับนํา้ได้อีก 65 ล้านลกูบาศก์เมตร 
  4. ห้วยหลวง ปริมาณนํา้ 120 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 102 
  5. จฬุาภรณ์ ปริมาณนํา้ 134 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 82 สามารถรับนํา้ได้อีก 30 ล้านลกูบาศก์เมตร 
  6. อบุลรัตน์ ปริมาณนํา้ 2,089 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 86 สามารถรับนํา้ได้อีก 343 ล้านลกูบาศก์เมตร 
  7. ลําปาว ปริมาณนํา้ 1,310 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 92  สามารถรับนํา้ได้อีก 120 ล้านลกูบาศก์เมตร  
  8. ลําพระเพลิง ปริมาณนํา้ 117 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 106 
  9. ป่าสักชลสิทธ์ิ  ปริมาณนํา้ 885 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 92  สามารถรับนํ า้ได้ อีก 75                                          
ล้านลกูบาศก์เมตร  
  10. กระเสียว ปริมาณนํา้ 271 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 113  
  11. หนองปลาไหล ปริมาณนํา้ 160 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 98 สามารถรับนํา้ได้อีก 4 ล้านลกูบาศก์เมตร 
  12. ประแสร์ ปริมาณนํา้ 223 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 90 ของความจุอ่างฯ สามารถรับนํา้ได้อีก 25                    
ล้านลกูบาศก์เมตร  
 2. สภาพน า้ท่า 
  ปริมาณนํา้ในลํานํา้ต่างๆ ตามสถานีสํารวจปริมาณนํา้ท่า กรมชลประทาน พบว่ามีปริมาณนํา้อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ยกเว้น แม่นํา้ยม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก (นํา้ท่วม) แม่นํา้น่าน อําเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค์                
(นํา้มาก) แมนํ่า้มลู  อําเภอสตกึ จงัหวดับรีุรัมย์(นํา้มาก) อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี(นํา้มาก) 
  ปริมาณนํา้ในแม่นํา้เจ้าพระยาไหลผ่านจงัหวดันครสวรรค์ 1,759 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเม่ือวาน 46 
ลบ.ม./วินาที) 
  ปริมาณนํา้ไหลผา่นเข่ือนเจ้าพระยา 1,742 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเม่ือวาน 13 ลบ.ม./วินาที)  
  รับนํา้เข้าระบบส่งนํา้ทุ่งฝ่ังตะวนัออก 179 ลบ.ม./วินาที (เพิ่มขึน้จากเม่ือวาน 2 ลบ.ม./วินาที)  และ           
ทุง่ฝ่ังตะวนัตก 180 ลบ.ม./วินาที (เทา่กบัเม่ือวาน) 
  ปริมาณนํา้ไหลผา่นเข่ือนพระรามหก 238 ลบ.ม./วินาที (เพิ่มขึน้จากเม่ือวาน 73 ลบ.ม./วินาที) 
  การด าเนินการตามแผนเตรียมสถานการณ์ภัยพบัิตด้ิานการเกษตร 
 1. แจ้งเตือนผ่านศูนย์ตดิตามและแก้ไขปัญหาภัยพบัิตด้ิานการเกษตรจังหวัด 
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  “ฝนตกหนกัและนํา้ทว่มฉบัพลนั” ช่วงวนัท่ี 1-4 ตลุาคม 2553 ในพืน้ท่ีเส่ียงภยับริเวณท่ีลาดเชิงเขาหรือ
ท่ีราบลุ่มทางนํา้ไหลใกล้แม่นํา้ โดยเฉพาะจงัหวดักาญจนบุรี ราชบุรี สมทุรสาคร สมทุรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์  
และชมุพร เน่ืองจากร่องมรสมุกําลงัแรงพาดผ่านภาคใต้ อ่าวไทย และภาคตะวนัออก  ซึ่งจะทําให้มีฝนตกชกุหนาแน่นกบัมี
ฝนหนกัถึงหนกัมาก สง่ผลให้เกิดนํา้ทว่มฉบัพลนัและนํา้ป่าไหลหลาก 
  “เพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล” ให้เกษตรกรผู้ปลกูข้าวในพืน้ท่ีภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ เฝ้าระวงัการระบาดของเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล โดยให้ใช้สารเคมีและวิธีปฏิบตัติามคําแนะนําของเจ้าหน้าท่ี 
 2. สนับสนุนเคร่ืองสูบน า้เคล่ือนท่ี  ได้เตรียมการไว้ จํานวน 1,200 เคร่ือง สนบัสนุนแล้วจํานวน 870 
เคร่ือง (เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ก่อน 15 เคร่ือง) ในพืน้ท่ี 59 จงัหวดั(เทา่กบัสปัดาห์ท่ีผา่นมา) ดงันี ้
   ภาคเหนือ 16 จังหวัด จํานวน 213 เคร่ือง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่(35) นครสวรรค์(1) เพชรบูรณ์               
(2) ลําปาง(34) น่าน(12) พิษณุโลก(20) แพร่(16) ตาก(16) ลําพูน(17) พะเยา(6) แม่ฮ่องสอน(18) เชียงราย(3) อุตรดิตถ์          
(5) สโุขทยั(12) กําแพงเพชร(10) พิจิตร(6) 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวดั จํานวน 272 เคร่ือง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา(47) ขอนแก่น              
(20) มหาสารคาม(17) ร้อยเอ็ด(32) กาฬสินธุ์(45) อุบลราชธานี(6) นครพนม(14) มุกดาหาร(11) ชยัภูมิ(9) อํานาจเจริญ 
(14) สริุนทร์(7) ศรีสะเกษ(11) อดุรธานี(5) สกลนคร(9) ยโสธร(12) บรีุรัมย์(9) หนองคาย(4) 
   ภาคกลาง 14 จงัหวดั จํานวน 238 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวัดชยันาท(12) พระนครศรีอยุธยา(12) สิงห์บุรี  
(10) นนทบุรี(7) ปทุมธานี(11) นครปฐม(8) ลพบุรี(19) สุพรรณบุรี(85) สระบุรี(8) ราชบุรี(30) อุทัยธานี(15) อ่างทอง            
(12) กาญจนบรีุ(7) กรุงเทพฯ(2) 
   ภาคตะวนัออก 4 จงัหวดั จํานวน 55 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดันครนายก(15) ปราจีนบุรี(16) ฉะเชิงเทรา   
(16) ระยอง(8) 
   ภาคใต้ 8 จงัหวดั จํานวน 92 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดั เพชรบรีุ(39) นครศรีธรรมราช(19) พงังา(1) สงขลา       
(14) ยะลา(6) พทัลงุ(2) ปัตตานี(3) ชมุพร(8) 
  3. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จํานวน 118,540 กิโลกรัม แร่ธาตแุละเวชภณัฑ์ 396 ชุด และดแูลสุขภาพ
สัตว์ 42,077 ตัว (เท่ากับสัปดาห์ท่ีผ่านมา) ในพืน้ท่ี 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี 
อํานาจเจริญ นา่น เชียงราย พิจิตร พิษณโุลก เพชรบรูณ์ สโุขทยั อตุรดติถ์ พระนครศรีอยธุยา 
  ผลกระทบด้านการเกษตร 
 อุทกภัย ชว่งภยัวนัท่ี 1 สิงหาคม – 30 กนัยายน 2553 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 4 ต.ค. 2553) 
 ประสบภัยด้านการเกษตร 53 จังหวัด ได้แก่  
 ภาคเหนือ 17 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดักําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร 
พิษณโุลก เพชรบรูณ์ แพร่ แมฮ่อ่งสอน ลําปาง ลําพนู สโุขทยั อตุรดติถ์ อทุยัธานี 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา 
บรีุรัมย์ มกุดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบวัลําภ ูอํานาจเจริญ อดุรธานี อบุลราชธานี 
 ภาคกลาง 8 จงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพฯ ชยันาท นนทบรีุ พระนครศรีอยธุยา ลพบรีุ สระบรีุ สิงห์บรีุ  อา่งทอง 
 ภาคตะวนัตก 4 จงัหวดั ได้แก่ กาญจนบรีุ นครปฐม ราชบรีุ สพุรรณบรีุ  
 ภาคตะวนัออก 6 จงัหวดั ได้แก่ จนัทบรีุ ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ตราด นครนายก ปราจีนบรีุ  
 ภาคใต้ 1 จงัหวดั ได้แก่ ระนอง 
 คาดว่าจะเสียหาย 
 ด้านพืช 52 จงัหวดั  เกษตรกร 264,357 ราย พืน้ท่ี 2,306,728 ไร่ แยกเป็น ข้าว 2,061,588 พืชไร่ 221,133 
ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 24,007 ไร่ 
 ด้านประมง 38 จงัหวดั  เกษตรกร 27,690 ราย พืน้ท่ีเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 28,609 ไร่ และกระชงัเลีย้งสตัว์นํา้ 
10,670 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 

แปลง
หญ้า 

ราย ไร่ ราย ไร่ ตรม. ราย ตัว ไร่ 
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เหนือ 98,344 962,831 8,166 7,488 993 24,406 1,054,646 30.75 
ต.อ.เฉียงเหนือ 126,424 906,075 18,229 17,919 1,639 4,715 114,935 - 
กลาง 28,950 283,973 833 1,357 525 1,215 33,746 40.50 
ตะวนัตก 6,564 98,387 85 75 7,513 - - - 
ตะวนัออก 4,060 55,445 377 1,770 - - - - 
ใต้ 15 17 - - - - - - 
รวม 264,357 2,306,728 27,690 28,609 10,670 27,537 1,203,327 71.25 

 การดําเนินการ 
 การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบตักิรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 
 ด้านพืช  ชว่ยเหลือแล้วบางสว่นด้วยงบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบทดรองราชการในอํานาจอําเภอและ
จังหวัด จํานวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน ลําปาง เชียงราย ตราด และชลบุรี เกษตรกร 6,065  ราย พืน้ท่ีเสียหาย                 
14,283 ไร่ เป็นเงิน 10,180,051 บาท  
  
22.  เร่ือง   สรุปสถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากร่องมรสุมก าลังค่อนข้างแรงพาดผ่านประเทศไทย (ระหว่างวันที่ 10 
กันยายน – 4 ตุลาคม 2553) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูสรุปสถานการณ์อทุกภยัเน่ืองจากร่องมรสมุกําลงัคอ่นข้างแรงพาดผ่านประเทศ
ไทย (ระหวา่งวนัท่ี 10 กนัยายน – 4 ตลุาคม 2553) ของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ได้ติดตาม
สถานการณ์อทุกภยัเน่ืองจากร่องมรสมุกําลงัคอ่นข้างแรงพาดผา่นประเทศไทย (ระหว่างวนัท่ี 10 กนัยายน – 4 ตลุาคม 2553)   
ดงันี ้  
    1. สรุปสถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากร่องมรสุมก าลังค่อนข้างแรงพาดผ่านประเทศไทย (ระหว่าง
วนัท่ี 10 กนัยายน-4 ตลุาคม 2553)  

  1.1 พืน้ที่ประสบภัย 13 จังหวัด 28 อ าเภอ 130 ต าบล 504 หมู่บ้าน ได้แก่ จงัหวดัเชียงราย น่าน 
สุโขทัย ลําพูน พิจิตร นครสวรรค์ ชยันาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ประจวบคีรีขนัธ์ และจังหวัด
ราชบรีุ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 19,490 ครัวเรือน 48,575 คน พืน้ท่ีการเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 28,528 ไร่  
    1.2 สถานการณ์ปัจจุบัน ยงัคงมีสถานการณ์อทุกภยัในพืน้ที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร สิงห์บุรี 
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดราชบุรี ดงันี ้ 
       1) จังหวัดพิจิตร ปริมาณนํา้ในแม่นํา้ยมมีระดบัสูงขึน้ ประกอบมีฝนตก  ในพืน้ท่ีทําให้นํา้ใน
แม่นํา้ยมเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพืน้ท่ีลุ่มต่ําริมฝ่ัง 4 อําเภอ 14 ตําบล ได้แก่ อ าเภอสามง่าม 4 ตําบล ได้แก่ ตําบลสามง่าม 
กําแพงดิน รังนก และตําบลเนินปอ อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง  4 ตําบล ได้แก่ ตําบลโพธ์ิประทับช้าง วังจิก ไผ่ท่าโพ และ           
ตําบลไผ่รอบ อ าเภอบึงนาราง ท่ีตําบลบางลาย และอ าเภอโพทะเล 5 ตําบล ได้แก่ ตําบลโพทะเล ท่าเสา ทะนง ท้ายนํา้ และ               
ตําบลทา่ขมิน้  
     2) จังหวัดสิงห์บุรี ยงัคงมีนํา้ท่วมบ้านเรือนราษฎร พืน้ท่ีการเกษตร  ริมแม่นํา้เจ้าพระยา ซึ่งเป็นท่ี
ลุ่มต่ํา ในพืน้ท่ีอ าเภออินทร์บุรี 6 ตําบล 1 เทศบาล ได้แก่ ตําบลท่างาม ตําบลนํา้ตาล ตําบลประศกุ ตําบลทบัยา ตําบล
อินทร์บรีุ ตําบลชีนํา้ร้าย และเทศบาลตําบลอินทร์บรีุ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 434 คน 124 ครัวเรือน  
     3) จังหวัดอ่างทอง นํา้จากแม่นํา้เจ้าพระยา เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพืน้ท่ีอ าเภอป่าโมก 2 ตําบล 
ได้แก่ ตําบลโผงเผง และตําบลบางเสดจ็ เน่ืองจากปริมาณนํา้เจ้าพระยาไหลผา่นเข่ือนเจ้าพระยาเกิน 1,800 ลบ.ม./วินาที   
       4) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณนํา้ในแม่นํา้เจ้าพระยา แม่นํา้ลพบุรี และแม่นํา้น้อย           
มีระดบัสูงขึน้ ประกอบกับมีฝนตกในพืน้ท่ี ทําให้เกิดนํา้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพืน้ท่ีลุ่มการเกษตรใน 5 อําเภอ 54 ตําบล 297               
หมู่บ้าน ได้แก่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 4 ตําบล อ าเภอบางไทร 23 ตําบล อ าเภอมหาราช 12 ตําบล อ าเภอผักไห่ 
7 ตําบล และอ าเภอบางบาล 8 ตําบล ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 13,977 คน 4,494 ครัวเรือน 
     5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงวันท่ี 1-2 ตุลาคม 2553 ได้เกิดฝนตกหนักต่อเน่ืองและ           
นํา้ป่าไหลหลากเข้าท่วมพืน้ท่ีเทศบาลเมืองหัวหิน ในเขตชุมชนหนองแก หมู่บ้านพงศ์นเรศร์ และโครงการบ้านจดัสรร           
ใกล้เคียง ซึง่ตัง้อยูใ่นซอยหวัหิน 102 ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 100 ครัวเรือน  
      สถานการณ์ปัจจุบัน เข้าสู่ภาวะปกตแิล้ว 
      การให้ความช่วยเหลือ  
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      - ผู้วา่ราชการจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ได้มอบหมายให้ รองผู้วา่ราชการจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
(นายพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์) เหล่ากาชาดจงัหวดั เทศบาลเมืองหวัหิน อําเภอหวัหิน และสํานกังานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แจกจา่ยถงุยงัชีพ จํานวน 200 ชดุ และอปุกรณ์แสงสวา่ง จํานวน 200 ชดุ    
         - เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ตัง้เต๊นท์กองอํานวยการให้ความช่วยเหลือ ณ บริเวณศูนย์ซ่อม             
เคร่ืองจักรกลเทศบาลเมืองหัวหิน จดัข้าวกล่อง นํา้ด่ืม ให้กับราษฎรหมู่บ้านพงศ์นเรศร์ และโครงการหมู่บ้านจัดสรรใกล้เคียง 
จํานวน 200 ชดุ จดัเรือยางอํานวยความสะดวก จํานวน 1 ลํา 
      - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ จัดชุด ERT จํานวน 1 ชุด  
สนบัสนนุถงุยงัชีพ  จํานวน 200 ชดุ  เรือท้องแบน  จํานวน 2 ลํา เต๊นท์ยกพืน้  จํานวน 5 หลงั รถแบค็โฮขดุลอกสิ่งกีดขวางทางนํา้ 
จํานวน 1 คนั รถไฟฟ้าสอ่งสวา่ง จํานวน 1 คนั 
      - แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีเร่งระบายนํา้ และ รถแบ็คโฮขุดลอก          
สิ่งกีดขวางทางนํา้ จํานวน 1 คนั 
      - มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด สนับสนุนเรือยาง จํานวน 1 ลํา  เรือท้องแบน 
จํานวน 1 ลํา พร้อมเจ้าหน้าท่ี 10 นาย 
     6) จังหวัดราชบุรี เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2553 เวลาประมาณ 05.30 น. ได้เกิดฝนตกหนักทําให้          
นํา้ทว่มบ้านเรือนราษฎรและพืน้ท่ีการเกษตรใน 4 อ าเภอ 17 ต าบล 59 หมู่บ้าน ดงันี ้ 
      (1) อ าเภอเมืองราชบุรี 6 ตําบล ได้แก่ ตําบลอ่างทอง เขาแร้ง หนองกลางนา ห้วยไผ่ หินกอง 
และตําบลเกาะพลบัพลา  
      (2) อ าเภอสวนผึง้ ท่ีตําบลสวนผึง้ (หมู่ท่ี 3,5,6,8) มีนํา้ท่วมทําให้ถนนขาดบริเวณ กม.ท่ี 8 
ระหวา่งหมูท่ี่ 5 กบัหมูท่ี่ 8 บ้านห้วยคลมุ หน้าคนัทรีฮิลล์รีสอร์ท ประชาชน        ไมส่ามารถสญัจรไป-มาได้ 
      (3) อ าเภอปากท่อ 6 ตําบล 29 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลทุ่งหลวง อ่างหิน ห้วยยางโทน หนอง
กระทุม่ บอ่กระดาน และตําบลป่าไก่ 
      (4) อ าเภอจอมบึง 4 ตําบล 26 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลรางบวั ปากช่อง แก้มอ้น และตําบลดา่น
ทบัตะโก  
     การให้ความช่วยเหลือ ในพืน้ท่ีอ าเภอสวนผึง้ ซึง่ถนนทางเข้าคนัทรีฮิลล์รีสอร์ท 
ขาด 2 สาย มีนักท่องเท่ียวจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน ติดค้างอยู่ในรีสอร์ท รองผู้ ว่าราชการจังหวัดราชบุรี           
(นายณรงค์  พลละเอียด) พร้อมศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบรีุ สํานกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จงัหวดัราชบุรี นายอําเภอสวนผึง้ อบต.สวนผึง้ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยสร้างสะพานไม้ชั่วคราว และ             
เรือท้องแบน เพ่ือนําผู้ตดิค้างออกจากรีสอร์ท พร้อมสง่กลบัภมูิลําเนาตอ่ไป 
   1.3 การให้ความช่วยเหลือ จงัหวดั ศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเขตสํานกังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ในเบือ้งต้นแล้ว พร้อมเร่งออกสํารวจความเสียหาย เพ่ือให้การชว่ยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงั ตอ่ไป 
      1.4 การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ  
      1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง จัดส่งรถผลิตนํา้ด่ืม จํานวน 1 คัน 
รถบรรทกุนํา้ขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 1 คนั สนบัสนนุชว่ยเหลือผู้ประสบภยัท่ีตําบลนางแล 
      - ศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย สนบัสนุน     รถแบ็กโฮ จํานวน 1 
คนั แก่สํานกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัเชียงรายเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภยั     ในพืน้ท่ีตําบลวาวี และรถบรรทกุนํา้ จํานวน 
2 คนั ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัท่ีตําบลนางแล 
      2) กรมชลประทาน 
        ได้เตรียมความพร้อมเคร่ืองสูบนํา้ จํานวน 1,200 เคร่ือง เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรตามจังหวัดต่าง  ๆ            
ซึง่ปัจจบุนัได้ให้การสนบัสนนุเคร่ืองสบูนํา้เคล่ือนท่ี 872 เคร่ือง ในพืน้ท่ี 59 จงัหวดั  
     3) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก 
        - จทบ.น.น. จัดกําลังพล 24 นาย รยบ. 1 คัน และเรือพระราชทาน     1 ลํา เข้าให้การ
ช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของ และรับ-ส่งประชาชน ท่ีหมู่บ้านแสงดาว หมู่บ้านท่าล้อ ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง และ
หมูบ้่านภมูินทร์-ทา่ล่ี ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนา่น จงัหวดันา่น 
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      - กองทพัภาคท่ี 2 จดักําลังพล และรถแบ็กโฮ จํานวน 10 คนั ให้การช่วยเหลือราษฎรสร้าง
แนวคนักัน้นํา้ ในพืน้ท่ีตําบลหนองบวัศาลา (หมู่ท่ี 2,8,10) อําเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา พร้อมทัง้เร่งสูบนํา้
ออกจากพืน้ท่ีอยา่งตอ่เน่ือง 
   1.5 ส่ิงของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
    1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงห่วงใยพสกนิกรท่ีได้รับความเดือดร้อน จึงได้พระราชทานถุง
ยงัชีพ ให้มลูนิธิราชประชานเุคราะห์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ฯ เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพืน้ท่ี จังหวัดเพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา น่าน สุโขทัย ชัยนาท 
อ่างทอง มหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมจํานวน 11,350 ครอบครัว  
      2) สํานกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพิทกัษ์ สภากาชาดไทย ได้นําชดุ  ธารนํา้ใจพระราชทาน 
ชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยัในพืน้ท่ีจังหวัดล าปาง แพร่ นครสวรรค์ เชียงราย อุตรดิตถ์ พิจิตร นครนายก เพชรบูรณ์ 
หนองคาย อุดรธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครสวรรค์ รวมจํานวน 13,532 ชดุ นํา้ด่ืม 24,900 ขวด 
และสนบัสนนุเรือท้องแบน 2 ลํา รถผลิตนํา้ด่ืม 1 คนั ชว่ยเหลือผู้ประสบภยั  
    3) กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ผู้ แทน              
พระองค์ฯ เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรท่ีประสบอุทกภัยในพืน้ท่ี จังหวัดล าปาง แพร่ แม่ฮ่องสอน น่าน 
สกลนคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจํานวน 5,550 ชดุ  
    4) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ)  และ           
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ประธานมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ทรงโปรดให้ผู้แทน           
พระองค์ฯ เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรท่ีประสบอุทกภัยในพืน้ท่ี จังหวัดเชียงราย แพร่ ล าพูน อุตรดิตถ์ 
ปทุมธานี และจังหวัดชัยภูม ิรวมจํานวน 10,090 ถงุ และอาหารกลอ่ง จํานวน 3,500 กลอ่ง  
   2. สถานการณ์วาตภัย (ระหวา่งวนัท่ี 30 กนัยายน - 2 ตลุาคม 2553) 
     ในช่วงระหว่างวนัท่ี 30 กันยายน - 2 ตลุาคม 2553 ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายพืน้ท่ี              
ทําให้ได้รับความเสียหายในพืน้ที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 อําเภอ  
มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (สมุทรปราการ) ได้แก่ นางจินดา สุขสิริ อายุ 42 ปี บ้านเลขท่ี 48 หมู่ท่ี 6 ตําบลในคลองปลากด อําเภอ        
พระสมทุรเจดีย์ เน่ืองจากถกูไฟฟ้าดดู บ้านเรือนเสียหายบางสว่น 563 หลงั     
   3. การคาดหมายลักษณะอากาศระหว่างวันที่ 4 – 9 ตุลาคม 2553 
                             3.1 กรมอุตุนิยมวิทยา  คาดหมายลกัษณะอากาศว่า  ในวนัท่ี 4 ตลุาคม 2553 บริเวณความกดอากาศ
สงูจากประเทศจีนแผ่ปกคลมุภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะท่ีร่องมรสมุพาดผ่านภาคตะวนัออก 
และภาคใต้ ทําให้ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวนัออก และภาคใต้มีฝนตกชกุหนาแน่น และมีฝนตกหนกับางแห่ง ส่วนในช่วง
วนัท่ี 5 – 8 ตลุาคม 2553 ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทําให้
ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึน้ และมีฝนตกหนกับางแห่งในระยะนี  ้ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคกลางตอนล่าง และ
ภาคใต้  โดยเฉพาะจงัหวดักาญจนบรีุ ราชบรีุ เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์  ระวงัอนัตรายจากสภาวะนํา้ท่วมฉับพลนัและ
นํา้ป่าไหลหลากจากฝนตกหนกัไว้ด้วย  
   3.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งเตือนเก่ียวกับสภาวะอากาศ   ให้ศนูย์ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต และจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต้ เตรียมการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และคล่ืนลมแรง  อนัเกิดจากสภาวะฝนตกหนักและคล่ืนลมแรง อาจทําให้เกิดนํา้ท่วม
ฉับพลัน นํา้ป่าไหลหลาก นํา้ล้นตลิ่ง และดินถล่ม สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิต ทรัพย์สิน และผลิตผลทางการเกษตรของ
ประชาชนแล้ว และให้ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต และจงัหวดั จดัเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวงัติดตามสถานการณ์ในพืน้ท่ี
อย่าง         ตอ่เน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้ เตรียมเคร่ืองมืออปุกรณ์ไว้ให้พร้อม เพ่ือสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภยัได้ทนัต่อ
เหตกุารณ์        เม่ือเกิดสาธารณภยัขึน้ 
     อน่ึง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานข้อมูลเหตุแผ่นดินไหว (ระหว่างวันท่ี 2 8 
กนัยายน-4 ตลุาคม 2553) จากศนูย์เตือนภยัพิบตัิแห่งชาติ และกรมอตุนุิยมวิทยา ว่าได้เกิดแผ่นดินไหว แต่ไม่มีผลกระทบ
ต่อประเทศไทย เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2553 เวลา 18.33 น. แผ่นดินไหวบริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ขนาด 5.0            
ริกเตอร์ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 เวลา 00.10 น. แผน่ดนิไหวบริเวณ Irian Jaya ประเทศอินโดนีเซีย ขนาด 7.2 ริกเตอร์ เวลา 
16.00 น. แผน่ดนิไหวในทะเลบริเวณหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ขนาด 6.0 ริกเตอร์  และเวลา 16.54 น. แผ่นดินไหวบริเวณตอนเหนือ
ของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ขนาด 5.3 ริกเตอร์ วนัท่ี 3 ตุลาคม 2553 เวลา 09.58 น. แผ่นดินไหวในทะเล บริเวณ 
Andaman Islands , India Region ขนาด 5.0 ริกเตอร์ และวนัท่ี 4 ตลุาคม 2553 เวลา 06.22 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 
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4.0 ริกเตอร์ ศนูย์กลางอยูห่า่งประมาณ 152 กิโลเมตร จากอําเภอแมส่าย จงัหวดัเชียงราย และเวลา 08.38 น. แผ่นดินไหวใน
ทะเล บริเวณ Philippine Islands Region ขนาด 5.7 ริกเตอร์  
 
 
 
 

แต่งตัง้ 
 
23.  เร่ือง  แต่งตัง้  
  1.  ขออนุมัติแต่งตั ้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมตัิตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดํารง
ตําแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู จํานวน 2 ราย ดงันี ้   
   1. นายสมบตัิ  ครุุพันธ์   อธิบดีกรมพลศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา  
   2. นางแสงจนัทร์ วรสมุนัต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานกังานปลดักระทรวง ให้ดํารงตําแหนง่  
รองปลดักระทรวง สํานกังานปลดักระทรวง กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา  
   ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  
 
  2.  การแต่งตัง้คณะกรรมการการด าเนินการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา
ระดับนานาชาต ิ ชิงแชมป์โลกและการจัดประชุมองค์กรกีฬาระดับนานาชาต ิ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬาเสนอการแตง่ตัง้คณะกรรมการการดําเนินการ
เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดบันานาชาติ  ชิงแชมป์โลกและการจัดประชุมองค์ก รกีฬาระดับ
นานาชาต ิโดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีดงันี ้ 
  ที่ปรึกษา นายบรรหาร  ศิลปอาชา เป็นประธานท่ีปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี ท่ีกํากับการบริหารราชการ
กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั เป็นท่ีปรึกษา  
  องค์ประกอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เลขาธิการ
คณะกรรมการ 
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ปลดักระทรวงการคลงั 
เลขานกุารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ผู้ อํานวยการสํานกังบประมาณ อธิบดีกรมพลศกึษา อธิการบดี
สถาบนัการพลศกึษา ผู้วา่การการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยท่ีมีการเสนอตวัเป็นเจ้าภาพ 
นายวราวธุ  ศลิปอาชา นายสรุชยั  ภู่ประเสริฐ นายกิตตรัิตน์ ณ ระนอง นายสงขลา  วิชยัขทัคะ   ผศ.ดร. วนัชยั  สทุธะนนัทน์ 
นางพรศริิ  มโนหาญ โดยมีผู้วา่การการกีฬาแหง่ประเทศไทย เป็นกรรมการและเลขานกุาร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นกรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร  
  อ านาจหน้าที่  
  1. ศกึษา วางแผน ประสานงานหนว่ยตา่ง ๆ ถึงความเป็นไปได้ในการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนั
มหกรรมกีฬาระดบันานาชาติ ชิงแชมป์โลกและการจดัประชมุองค์กรกีฬาระดบันานาชาติ  อํานวยการเสนอตวัเป็นเจ้าภาพ
จดัการแขง่ขนัดงักลา่ว ให้เป็นไปตามกฎ ธรรมนญูของคณะกรรมการโอลิมปิคสากล คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งเอเชีย หรือ
สหพนัธ์กีฬานัน้ ๆ   
   2. บริหาร จดัหา อนมุตัิงบประมาณ และจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินการด้านเอกสารเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ ชิงแชมป์โลกและการจัดประชุมองค์กรกีฬาระดับนานาชาติ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการโอลิมปิคสากล คณะกรรมการโอลิมปิคแหง่เอเชีย หรือสหพนัธ์กีฬานัน้ ๆ   
  3. แต่งตัง้คณะทํางาน ในคณะกรรมการดําเนินการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา
ระดบันานาชาติ  ชิงแชมป์โลกและการจดัประชมุองค์กรกีฬาระดบันานาชาติ  เพ่ือมอบหมายความรับผิดชอบใน แตล่ะด้าน
หรือให้ตอบคําถามคณะกรรมการโอลิมปิคสากล  คณะกรรมการโอลิมปิคแหง่เอเชีย หรือสหพนัธ์กีฬานัน้ ๆ  
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  4. ควบคมุ ดแูลการเตรียมการของคณะทํางาน หรือ บริษัท หรือองค์กรนิติบคุคลท่ีได้แต่งตัง้หรือจดัตัง้ขึน้  
เพ่ือมาชว่ยดําเนินงานของคณะกรรมการฯ  
  5. ประสานงาน ตลอดจนขอรับการสนับสนุนในการเตรียมงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หนว่ยงานเอกชน  
  6. ดําเนินการจดัหาทนุ เพ่ือสนบัสนนุเป็นคา่ใช้จา่ยในการเสนอตวัเป็นเจ้าภาพฯ ได้ตามความเหมาะสม  
  7. รายงานผลการดําเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ  
  8. ปฏิบตังิานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี  
  ในกรณีท่ีจําเป็นให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับ
นานาชาติ ชิงแชมป์โลกและการจดัประชมุองค์กรกีฬาระดบันานาชาติ สามารถเปล่ียนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการฯ 
ได้ตามความเหมาะสม  
 
  3.  การแต่งตัง้คณะกรรมการในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก พุทธศักราช 
2555 (FIFA FUTSAL WORLD CUP 2012)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอการแต่งตัง้คณะกรรมการในการเป็น
เจ้าภาพจดัการแขง่ขนัฟตุซอลชิงแชมป์โลก พทุธศกัราช 2555 (FIFA FUTSAL WORLD CUP 2012) จํานวน 2 คณะ ดงันี ้ 
   1. คณะกรรมการอ านวยการการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก พุทธศักราช 2555 
(FIFA FUTSAL WORLD CUP 2012)  
     นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี ท่ีกํากบัการบริหารราชการกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยตุธิรรม ปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ ปลดักรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัท่ีเป็นเจ้าภาพ ผู้แทนอยัการสงูสดุ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยมี ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็นกรรมการและเลขานุการ รองปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา ท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีด้านการกีฬา ผู้วา่การการกีฬาแหง่ประเทศไทย เป็นกรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร  
   อ านาจหน้าที่  
   1) กําหนดนโยบาย อํานวยการเก่ียวกับการจดัการแข่งขนักีฬาฟุตซอลชิงแชมป์โลก พุทธศกัราช 
2555 (FIFA FUTSAL WORLD CUP 2012) ให้บรรลเุป้าหมายและเป็นผลดีแก่ประเทศชาต ิ 
    2) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงแชมป์โลก 
พทุธศกัราช 2555 (FIFA FUTSAL WORLD CUP 2012)  
   3) วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้  เพ่ือให้การดําเนินการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงแชมป์โลก 
พทุธศกัราช 2555 (FIFA FUTSAL WORLD CUP 2012) เป็นไปด้วยดี  
   4) กําหนดนโยบายและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณท่ีใช้ในการจดัการแข่งขนักีฬาฟุตซอลชิงแชมป์
โลก พทุธศกัราช 2555 (FIFA FUTSAL WORLD CUP 2012) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  
   5) ให้ประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงแชมป์โลก พุทธศกัราช 2555 (FIFA 
FUTSAL WORLD CUP 2012) มีอํานาจแตง่ตัง้คณะกรรมการได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
   6) ในกรณีท่ีจําเป็นให้คณะกรรมการอํานวยการจดัการแข่งขนัฟุตซอลชิงแชมป์โลก พุทธศกัราช 
2555 (FIFA FUTSAL WORLD CUP 2012) สามารถเปล่ียนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ได้ตามความเหมาะสม  
    2. คณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก พุทธศักราช 2555 (FIFA 
FUTSAL WORLD CUP 2012)  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่อง เ ท่ียวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ ผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร      นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ ว่าราชการ
จังหวัดท่ีเป็นเจ้าภาพ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ปลัดสํานักนายกรัฐ มนตรี ปลัดกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงสาธารณสขุ ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ ปลดักรุงเทพมหานคร 
เลขานกุารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา อธิบดีกรมพลศึกษา อธิบดีกรมการท่องเท่ียว อธิบดีสถาบนัการ
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พลศกึษา อธิบดีกรมประชาสมัพนัธ์ ผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ ผู้ อํานวยการสํานกั
งบประมาณ ผู้ ว่าการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ผู้ แทน
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนกองบงัคบัการตํารวจท่องเท่ียว นายวราวธุ ศิลปอาชา นายธง ชยั  ศรีดามา   นาย
สรุชยั             ภู่ประเสริฐ นางพรศิริ  มโนหาญ ผศ.ดร. วนัชยั  สุทธะนนัทน์ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง  โดยมี ผู้ ว่าการการ
กีฬาแหง่ประเทศไทย เป็นกรรมการและเลขานกุาร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์
การกีฬา เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายอดิศักดิ์  เบ็ญจศิริวรรณ เป็นกรรมการและ
ผู้ชว่ยเลขานกุาร  
 
   อ านาจหน้าที่  
   1) กํากับ ควบคุม ดูแล ประสานและบริหารการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการแข่งขัน และให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของสหพนัธ์กีฬา  
    2) กําหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของสํานักบริหารจัดการแข่งขันให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบตังิานท่ีมีประสิทธิภาพ   
   3) จัดทําแผน บริหาร อนุมัติงบประมาณ กําหนดระเบียบวิธีการทางพัสดุ อัตราค่าใช้จ่าย 
คา่ตอบแทน คา่ธรรมเนียม ฯลฯ ในสว่นของคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารการจดัการแขง่ขนั  
   4) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั  
   5) วินิจฉยัและแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ อนัเกิดจากการจดัการแขง่ขนั  
   6) รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการอํานวยการแขง่ขนัทราบเป็นระยะ  
   7) ดําเนินการเสนอแต่งตัง้คณะกรรมการจัดการแข่งขันต่อประธานอํานวยการ และมีอํานาจ           
แตง่ตัง้คณะกรรมการอ่ืน ๆ อีกได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
   8) ในกรณีท่ีจําเป็นให้คณะกรรมการบริหารการจดัการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก พุทธศกัราช 
2555 (FIFA FUTSAL WORLD CUP 2012) สามารถเปล่ียนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ได้ตามความเหมาะสม  
 
  4.  แต่งตัง้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตง่ตัง้ นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร และ
นายไพโรจน์  ศรศิลป์ เป็นกรรมการผู้ ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตัง้แต่วันท่ีนายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตัง้และ             
มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป  เพ่ือให้ผู้ ได้รับแตง่ตัง้ลาออกจากตําแหน่งอ่ืน ๆ 
ท่ีเป็นลกัษณะต้องห้ามได้ดําเนินการให้เรียบร้อย   
 
 

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


