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ขา่วท่ี 01/11                                              
วนัท่ี 16 พฤศจิกายน  2553          
                                                                                                                                             
  วนันี ้เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชมุงบประมาณ  ชัน้ 3  อาคารรัฐสภา  3    ถนน
อูท่องใน                 นายอภิสิทธ์ิ   เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี   
  จากนัน้  นายปณิธาน วฒันายากร  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
ปฏิบตัหิน้าท่ีโฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี  นายศภุชยั  ใจสมทุร รองโฆษกประจ าส านกั
นายกรัฐมนตรี  นายวชัระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี  และนายมารุต   มสั
ยวาณิช  รองโฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี   ได้แถลงขา่วผลการประชมุ                 คณะรัฐมนตรี  
สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
  กฎหมาย 
 1. เร่ือง   การแก้ไขรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  
 2. เร่ือง   ร่างพระราชบญัญตัิควบคมุการฆา่สตัว์เพ่ือการจ าหนา่ยเนือ้สตัว์ 
พ.ศ. ....  
 3. เร่ือง   ร่างพระราชบญัญตัิควบคมุการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 
พ.ศ. .... 
 4. เร่ือง  ร่างพระราชบญัญตัิการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึง่ พ.ศ. .... 
 5.  เร่ือง   ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองพนัธุ์พืช (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
 6. เร่ือง   ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการน าสิทธิ
ในบ าเหน็จตกทอดไป   เป็นหลกัทรัพย์ประกนัการกู้ เงิน พ.ศ. ....  
  7. เร่ือง   มาตรการภาษีเพ่ือชว่ยเหลือคนพิการ 
  8.  เร่ือง   ร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการส านกังานปลดักระทรวง กระทรวง
ยตุธิรรม (ฉบบัท่ี ..)     พ.ศ. ....  
   9.  เร่ือง   ร่างกฎกระทรวงวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแจ้งไมใ่ช้
รถ พ.ศ. .... 
  10.  เร่ือง   ร่างกฎกระทรวงก าหนดต าแหนง่พนกังานอยัการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน 
และร่างกฎกระทรวง 
   ก าหนดต าแหนง่ข้าราชการอยัการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและเทียบ
ต าแหนง่ 
  
 เศรษฐกิจ 

 11. เร่ือง   ร่างแผนปฏิบตักิารพฒันาเฮมพ์บนพืน้ท่ีสงู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-
2557) 

 12. เร่ือง   การปรับปรุงระเบียบวา่ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
  13. เร่ือง   มาตรการภาษีเพ่ือการพฒันากองเรือพาณิชย์ไทย  
 14.  เร่ือง   ขอยกเว้นไมป่ฏิบตัิตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการ
จ าหนา่ยกิจการหรือหุ้นท่ี 



สว่นราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2504 (และท่ีแก้ไข
เพิ่มเตมิ)  

  15.   เร่ือง  ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2553 โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีมว่ง  
     ชว่งบางใหญ่- บางซ่ือ 
 16.  เร่ือง  การขออนมุตัเิงินงบกลาง รายการเงินส ารองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉิน
หรือจ าเป็น เพ่ือจดัซือ้ 
   ผ้าหม่นวมชว่ยเหลือกลุม่ผู้ผลิตผ้าหม่นวม 
 17.  เร่ือง  ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมพลาสติกและการจดัตัง้สถาบนั
พลาสตกิ  
 18.  เร่ือง   ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 งบกลาง            รายการเงินส ารองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น  เพ่ือเป็น
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการ   ชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั 
  19.  เร่ือง  ขออนมุตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบ
กลาง รายการเงิน     ส ารองจา่ยกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น  เพ่ือ
ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน (อทุกภยั    และวาตภยั) ครัวเรือนละ 
5,000 บาท (ภาคใต้)  
  20.  เร่ือง  นโยบายและมาตรการน าเข้าวตัถดุบิอาหารสตัว์ ปี 2554  
  21.   เร่ือง  ขออนมุตักิ่อหนีผ้กูพนัข้ามปีงบประมาณส าหรับรายการงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบ    ประมาณ พ.ศ. 2554 
  22. เร่ือง  ผลการด าเนินการของคณะกรรมการอ านวยการ ก ากบั ติดตามการ
ชว่ยเหลือผู้ประสบ    อทุกภยั 
 
 สังคม 
 23. เร่ือง   ขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษในการก่อสร้างอาคารศนูย์ศกึษาวิจยัและ
ถ่ายทอดความรู้ด้าน 

 ระบบประสาท 
  24.    เร่ือง   ขออนมุตัแิผนยทุธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  4 ปี  
และขอเงินประเดมิ 
 25. เร่ือง  ขอก าหนดกรอบอตัราก าลงัเพิ่มใหม่ 
   
  ต่างประเทศ 
 26.  เร่ือง  รายงานผลการเข้าร่วมประชมุ Aichi – Nagoya Ministerial 
Meeting on  

 REDD+Partnership ณ เมือง  นาโงยา่ จงัหวดัไอจิ ประเทศญ่ีปุ่ น  
 27. เร่ือง   การเปล่ียนช่ือและขยายขอบเขตของกองทนุเพ่ือจดัตัง้ระบบเตือน
ภยัสนึามิในมหาสมทุร 

 อินเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 28. เร่ือง   การจดัตัง้คณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทยเพ่ือความร่วมมือทวิภาคี
ระหวา่งรัฐบาลแหง่ราช 



    อาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอซุเบกิสถาน 
  29.   เร่ือง   แผนฟืน้ฟปูระชากรเสือโคร่งและแผนปฏิบตักิารเพ่ืออนรัุกษ์เสือโคร่ง 
 30. เร่ือง  ขออนมุตัขิยายเวลาการจดัหมูเ่รือปราบปรามโจรสลดัไปปฏิบตังิาน
ในอา่วเอเดนและ 

 ชายฝ่ังโซมาเลีย 
   31. เร่ือง   ผลการประชมุคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว 
ครัง้ท่ี 16 

  32.   เร่ือง   รายงานผลการเดนิทางไปราชการ ณ เมืองนาราและกรุงโตเกียว 
ประเทศญ่ีปุ่ นของรัฐมนตรี 

 วา่การกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 
  33. เร่ือง      รายงานผลการประชมุระหว่าง รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์กบัผู้แทน 

                กรรมาธิการยโุรปด้านการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์ 
 34.  เร่ือง   ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรัฐมนตรีประจ าส านกั
นายกรัฐมนตรี  
   (นายองอาจ  คล้ามไพบลูย์)  
  35.  เร่ือง  รายงานการประชมุรัฐมนตรีความมัน่คงอาหารเอเปค ครัง้ท่ี 1 ณ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 
   
  เร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
  36. เร่ือง   สรุปผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2553 
 37.  เร่ือง    สรุปรายงานสถิติอุบติัเหตุในภาคการขนส่งประจ าเดือนตุลาคม 2553  
  38.  เร่ือง   ดชันีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนตลุาคม 2553 และแนวโน้ม
เดือนพฤศจิกายน      2553 
   39.  เร่ือง สรุปสถานการณ์ภยัพิบตัิด้านการเกษตรปี 2553 ครัง้ท่ี 39  
  40.  เร่ือง    สรุปสถานการณ์ภยัหนาว อทุกภยั และการให้ความชว่ยเหลือ 
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน       2553) 
   41.  เร่ือง การน าเสนอข้อมลูสภาวะอากาศ 
 42.  เร่ือง   แผนปฏิบตักิารรองรับการเดินทางของประชาชนชว่งเทศกาลลอย
กระทง ปี 2553      กระทรวงคมนาคม และมาตรการด้านความปลอดภยั
เก่ียวกบัการปลอ่ยโคมลอยและโคม    ควนัขนาดใหญ่ 
 43.  เร่ือง   รายงานสถานการณ์น า้ในรอบสปัดาห์ (วนัท่ี 9 – 15 พฤศจิกายน 
2553) 
 
 แต่งตัง้  
 44. เร่ือง  แตง่ตัง้ 
  1. การแตง่ตัง้รองประธานกรรมการคนท่ีสองและกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒุิใน     คณะกรรมการกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริม
สขุภาพ  



      2. การแตง่ตัง้รองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ
ธนาคารเพ่ือ        การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
      3. แตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือขบัเคล่ือนตามแนวทางในการป้องกนั 
แก้ไข และฟืน้ฟผูลกระทบ       จากโครงการ
ฝายราษีไศล 
      4. แตง่ตัง้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหวันา 
      5. แตง่ตัง้ข้าราชการ  (กระทรวงศกึษาธิการ) 
      6. แตง่ตัง้ข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสขุ)  
  7. การแตง่ตัง้ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  
  8. การแตง่ตัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารส านกังาน
พฒันาการวิจยั    การเกษตร  
   9. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยูป่ฏิบตัหิน้าท่ีอีกหนึง่วาระ  
 

******************************** 
 
กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอยา่งเป็นทางการกบัส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครัง้หนึง่ 

ส านกัโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชมุคณะรัฐมนตรี 
ทกุวนัองัคาร หรือวนัท่ีมีการประชมุ ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่ประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร สว่นตา่งจงัหวดั รับฟังได้ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่ประเทศไทยประจ า
จงัหวดั 

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

หากทา่นใดประสงค์จะขอรับขา่วการประชมุคณะรัฐมนตรีสมคัรได้ทาง www.thaigov.go.th 
 
 
 



 
กฎหมาย 

1. เร่ือง  การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 
..) พทุธศกัราช.... (มาตรา 93-มาตรา 98)  และร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย แก้ไขเพิ่มเตมิ 
(ฉบบัท่ี ..) พทุธศกัราช.... (มาตรา 190) รวม 2 ฉบบั ของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไข
รัฐธรรมนญูตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉนัท์เพ่ือการปฏิรูปการเมืองและศกึษาการแก้ไข
รัฐธรรมนญู   โดยให้แก้ไขหลกัการของร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี ..) 
พทุธศกัราช.... (มาตรา 93-มาตรา 98)  จาก “...เก่ียวกบัสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” เป็น “...เก่ียวกบั
ท่ีมาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” แล้วเสนอรัฐสภาพิจารณาตอ่ไป ทัง้นี ้ให้แจ้งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรทราบด้วย  
 
2. เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัตคิวบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนือ้สัตว์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบญัญตัิควบคมุการฆา่สตัว์เพ่ือการจ าหน่าย
เนือ้สตัว์ พ.ศ. ....               ท่ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  และให้สง่
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา  ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตอ่ไป  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัต ิ 
  1. ให้ยกเลิกพระราชบญัญัติควบคมุการฆา่สตัว์และจ าหนา่ยเนือ้สตัว์ พ.ศ. 2535 
(ร่างมาตรา 3)  
   2. บทนิยาม  
   แก้ไขเพิ่มเตมิบทนิยามค าวา่ “สตัว์” “การจ าหนา่ยเนือ้สตัว์” และได้ก าหนด
ค านิยาม เชน่                   “เนือ้สตัว์” “การประกอบกิจการฆา่สตัว์” “โรงฆา่สตัว์” “โรงพกัสตัว์” 
“องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน” และ “คณะกรรมการประจ าจงัหวดั” เป็นต้น (ร่างมาตรา 4)  
  3. หมวด 1 คณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์  
   ก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึง่เรียกวา่ “คณะกรรมการก ากบัดแูลการ
ประกอบกิจการ                 ฆา่สตัว์” ประกอบด้วย ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรม                    โยธาธิการและผงัเมือง อธิบดีกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน อธิบดีกรมอนามยั เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และ                    
นายกสตัวแพทยสภา เป็นกรรมการโดยต าแหนง่ และผู้ทรงคณุวฒุิซึง่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แตง่ตัง้จ านวนไมเ่กินสามคน เป็นกรรมการ ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานกุาร 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตามวรรคหนึง่ ต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ในด้านการค้า 
การลงทนุ หรือการประกอบกิจการฆา่สตัว์ โดยมีอ านาจหน้าท่ีให้               ค าแนะน าตอ่รัฐมนตรีใน
การก าหนดมาตรการเพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการประกอบกิจการฆ่าสตัว์ท่ีได้มาตรฐาน  และ
ออกกฎกระทรวงตามมาตรา 14 พิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์ ก ากบัดแูลการอนญุาตให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด             (ร่างมาตรา 6 ถึงร่างมาตรา 14)  
  4. หมวด 2 การประกอบกิจการฆ่าสัตว์  
   ก าหนดการขออนญุาตและการออกใบอนญุาตตัง้โรงฆา่สตัว์และประกอบ
กิจการฆา่สตัว์  โดยให้คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆา่สตัว์ประจ าจงัหวดัพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัขัน้ตอนและกระบวนการ  ก าหนดให้ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงฆา่สตัว์



สามารถโอนให้แก่บคุคลอ่ืนได้เม่ือได้รับอนญุาตจาก                     ผู้อนญุาต  สว่นกรณีท่ีผู้ รับ
ใบอนญุาตตายก็ให้โอนไปเป็นของทายาท  ก าหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตท่ีประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ
ฆา่สตัว์  ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบเป็นหนงัสือไมน้่อยกวา่หกสิบวนัก่อนเลิกประกอบกิจการ (ร่าง
มาตรา 15 ถึงร่างมาตรา 30)  
  5. หมวด 3 การฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนือ้สัตว์  
   ก าหนดให้พนกังานตรวจโรคสตัว์เพ่ือตรวจสอบและควบคมุการฆา่สตัว์เพ่ือ
การจ าหน่ายเนือ้สตัว์  ต้องแตง่ตัง้จากสตัวแพทย์ หรือบคุคลซึง่ผา่นการศกึษาและฝึกอบรมด้านการ
ตรวจโรคในสตัว์หรือการตรวจเนือ้สตัว์จากในประเทศหรือตา่งประเทศตามหลกัสตูรท่ีกรมปศสุตัว์
ก าหนดและได้รับการรับรองจากสตัวแพทยสภา  และได้รับการขึน้ทะเบียนไว้กบักรมปศสุตัว์  และการ
รับรองให้จ าหนา่ยเนือ้สตัว์และวิธีการช าระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา (ร่างมาตรา 31 ถึงร่างมาตรา 
40)  
 
  6. หมวด 4 การพักใช้และการเพกิถอนใบอนุญาต  
   ก าหนดให้ผู้อนญุาตมีอ านาจสัง่พกัใช้ใบอนญุาตได้  เม่ือปรากฏวา่ผู้ รับ
ใบอนญุาตไมป่ฏิบตัิตามท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีมีค าสัง่  และมีอ านาจสัง่เพิกถอนใบอนญุาตได้  เม่ือ
ปรากฏวา่ผู้ รับใบอนญุาตฝ่าฝืนค าสัง่พกัใช้ในใบอนญุาต  หรือผู้ รับใบอนญุาตเคยถกูสัง่พกัใช้
ใบอนญุาตและได้กระท าการอนัเป็นเหตใุห้ต้องถกูพกัใช้ใบอนญุาต (ร่างมาตรา 41 และถึงร่างมาตรา 
45)  
   7. หมวด 5 พนักงานเจ้าหน้าที่  
   ก าหนดให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปในสถานท่ีท่ีมีการฆา่สตัว์ โรงฆา่
สตัว์ โรงพกัสตัว์ สถานท่ีจ าหนา่ยเนือ้สตัว์ มีอ านาจสัง่ให้หยดุยานพาหนะท่ีใช้ในการขนสง่สตัว์  โดย
ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบตัรประจ าตวัพนกังานเจ้าหน้าท่ี  ซึง่เป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด  
รวมทัง้ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีอาญาด้วย 
(ร่างมาตรา 46 ถึงร่างมาตรา 50)  
  8. บทก าหนดโทษ  
   ก าหนดโทษของการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัตินีใ้ช้เกณฑ์ในการ
ก าหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญาคือ  การจ าคกุหนึง่ปีตอ่โทษปรับสองหม่ืนบาท  โดย
ก าหนดให้อธิบดีสามารถเปรียบเทียบปรับการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัตินีไ้ด้  เว้นแตก่รณี
การประกอบกิจการฆา่สตัว์โดยไมไ่ด้รับอนญุาตและการฆา่สตัว์นอกโรงฆา่สตัว์ในพืน้ท่ีท่ีไมไ่ด้มีการ
ยกเว้น (ร่างมาตรา 51 ถึงร่างมาตรา 60)  
   9. บทเฉพาะกาล  
   ก าหนดให้กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบงัคบั และค าสัง่ท่ีใช้บงัคบัอยู่
ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญัตนีิใ้ช้บงัคบั  ให้ยงัคงใช้บงัคบัได้ตอ่ไปเท่าท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญตันีิ ้
(ร่างมาตรา 61 ถึงร่างมาตรา 65)  
  10. อัตราอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย  
   ก าหนดอตัราอากร คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จา่ยตามพระราชบญัญัตนีิ ้ โดย
ค านงึถึงความ                 เหมาะสมกบัสถานการณ์และเศรษฐกิจในปัจจบุนัตามบญัชีท้าย
พระราชบญัญตันีิ ้ 
 



3. เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัตคิวบคุมการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ทัง้ 2 ข้อ ดงันี ้ 
  1. เห็นควรให้ชะลอร่างพระราชบญัญตัิควบคมุการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 
พ.ศ. .... ไว้ก่อน โดยยงัคงให้พระราชบญัญตัิควบคมุการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง พ.ศ. 2493 
ใช้บงัคบัไปพลางก่อน เน่ืองจากยงัไมมี่กฎหมายอ่ืนท่ีจะใช้บงัคบัแทนได้  
  2. ให้กระทรวงมหาดไทยและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไปพิจารณาหารือร่วมกนั เพ่ือ
ด าเนินการยกร่างกฎหมายกลางเก่ียวกบัการควบคมุการใช้เสียงเป็นการทัว่ไป แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครัง้หนึง่  
   
4. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัตกิารคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบญัญตัิการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึง่ พ.ศ. .... ท่ี
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนษุย์เสนอ   โดยให้รับความเห็นของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย  
และให้สง่คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนน าเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาตอ่ไป 
  
5. เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัตคุ้ิมครองพันธ์ุพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองพนัธุ์พืช (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
แล้วสง่ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา  ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาตอ่ไป  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัต ิ 
  1. แก้ไขเพิ่มเตมินิยามค าวา่ “พนัธุ์พืช” “พนัธุ์พืชพืน้เมืองทัว่ไป” “การดดัแปรสาร
พนัธุกรรม” “นกัปรับปรุงพนัธุ์พืช” และ “ชมุชน” (แก้ไขเพิ่มเตมิร่างมาตรา 3)  
   2. ก าหนดต าแหนง่คณะกรรมการคุ้มครองพนัธุ์พืชเพิ่มเติมคืออธิบดีกรมอทุยาน
แหง่ชาตสิตัว์ป่าและพนัธุ์พืช และแก้ไขช่ือจาก “ผู้อ านวยการสถาบนัการแพทย์แผนไทย” เป็น “อธิบดี
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” (แก้ไขเพิ่มเตมิร่างมาตรา 5)   
   3. ก าหนดคณุสมบตัิหรือลกัษณะของพนัธุ์พืชท่ีจะขอจดทะเบียนเป็นพนัธุ์พืชใหม ่
(แก้ไขเพิ่มเตมิร่างมาตรา 12 และร่างมาตรา 13)  
  4. แก้ไขขัน้ตอนการประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม ่(แก้ไขเพิ่มเตมิร่าง
มาตรา 21)  
  5. เพิ่มเตมิการคุ้มครองผู้ ย่ืนค าขอจากการกระท าละเมิดหรือกระท าการโดยไมส่จุริต
ตอ่พนัธุ์พืชท่ีมีการ           ย่ืนขอจดทะเบียนเป็นพนัธุ์พืชใหม ่ โดยผู้ ย่ืนค าขอสามารถเรียกคา่เสียหาย
จากบคุคลดงักลา่ว (แก้ไขเพิ่มเตมิร่างมาตรา 31)  
  6. ก าหนดการป้องกนัการลกัลอบในกรณีท่ีน าพนัธุ์พืชท่ีจดทะเบียนแล้วไปจดซ า้ทัง้ใน
และตา่งประเทศ (ร่างมาตรา 34)  
   7. แก้ไขบทบญัญตัเิก่ียวกบัชมุชน  เพ่ือให้ชมุชนใดก็ตามท่ีมีการอนรัุกษ์และพฒันา
พนัธุ์พืชสามารถขอรับเงินจากกองทนุเพ่ือใช้ประโยชน์ในการดงักล่าวได้ (แก้ไขเพิ่มเตมิร่างมาตรา 44)   
  8. ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเก็บ จดัหาหรือรวบรวมพนัธุ์พืชพืน้เมืองทัว่ไป  พนัธุ์
พืชป่าหรือส่วนหนึง่สว่นใดของพนัธุ์พืชดงักลา่ว  เพ่ือการปรับปรุงพนัธุ์ ศกึษา ทดลอง หรือวิจยัให้มี



ความชดัเจนในทางปฏิบตัิ  และข้อตกลงแบง่ปันผลประโยชน์อยา่งน้อยต้องมีวตัถปุระสงค์ของการเก็บ
หรือรวบรวมพนัธุ์พืช  จ านวนหรือปริมาณของตวัอยา่งพนัธุ์พืช   ข้อผกูพนัของผู้ได้รับอนญุาต  การ
ก าหนดความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานการปรับปรุงพนัธุ์  รายการอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง (แก้ไขเพิ่มเตมิร่างมาตรา 52 และร่างมาตรา 53)  
  9. เพิ่มเตมิโทษของผู้ เก็บ จดัหา หรือรวบรวมพนัธุ์พืชพืน้เมืองทัว่ไป พนัธุ์พืชป่า หรือ
สว่นหนึง่สว่นใดของพนัธุ์พืชดงักลา่ว เพ่ือการปรับปรุงพนัธุ์ ศกึษา ทดลอง หรือวิจยัแล้วไมแ่จ้งให้
พนกังานเจ้าหน้าท่ี ทราบ (แก้ไขเพิ่มเตมิ             ร่างมาตรา 66/1) 
 
6. เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการน าสิทธิในบ าเหน็จตก
ทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงนิ พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีอนมุตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
ในการน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรัพย์ประกนัการกู้ เงิน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลงั
เสนอ  และให้สง่ส านกังาน              คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
   ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงการคลงัเสนอวา่  โดยท่ีพระราชบญัญตัิบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 
2494 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตบิ าเหน็จบ านาญ (ฉบบัท่ี 26) พ.ศ. 2553 มาตรา 47/2 บญัญตัิ
ให้ผู้ รับบ านาญปกต ิหรือผู้ รับบ านาญพิเศษ เพราะเหตทุพุพลภาพ  อาจน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไป
เป็นหลกัทรัพย์ในการประกนัการกู้ เงินกบัสถาบนัการเงิน ทัง้นี ้              ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั มีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขของสถาบนัการเงินท่ีผู้ รับบ านาญจะน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรัพย์ประกนัการกู้
เงิน (ร่างข้อ 2)  
   2. ก าหนดให้กรมบญัชีกลางมีอ านาจในการท าบนัทึกข้อตกลงร่วมกนัระหวา่ง
กรมบญัชีกลางกบัสถาบนัการเงิน  เพ่ือให้ผู้ รับบ านาญมีสิทธิในวนัท่ีกฎกระทรวงมีผลใช้บงัคบัน าสิทธิ
ในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรัพย์ประกนั             การกู้ เงิน (ร่างข้อ 3-4)   
   3. ก าหนดให้ผู้ รับบ านาญจะต้องยินยอมให้กรมบญัชีกลางหกับ านาญรายเดือนเพ่ือ
ช าระคืนเงินกู้ ให้แก่สถาบนัการเงิน  และก าหนดให้การหกับ านาญรายเดือนเพ่ือช าระคืนเงินกู้ ให้แก่
สถาบนัการเงินเป็นการช าระเงินให้แก่ทางราชการในล าดบัแรก  ถดัจากหนีภ้าษีอากรและหนีส้หกรณ์ 
(ร่างข้อ 5 – 6)  
  4. ก าหนดวิธีปฏิบตัแิละเง่ือนไขเก่ียวกบัการย่ืนค าร้องขอหนงัสือรับรองตอ่ส่วน
ราชการผู้ เบิกเบีย้หวดับ านาญ (ร่างข้อ 7-9)  
  5. การพิจารณาให้กู้ เงินต้องเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกนัระหวา่งกรมบญัชีกลางและ
สถาบนัการเงิน  และ วิธีปฏิบตัใินการหกัเงินบ านาญให้เป็นไปตามท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด (ร่างข้อ 
11-12)  
  6. วิธีปฏิบตัใินการช าระคืนเงินกู้กรณีผู้ รับบ านาญผิดสญัญากู้ เงินหรือถึงแก่ความ
ตายให้เป็นไปตามท่ี          กรมบญัชีกลางก าหนด (ร่างข้อ 13)  
 
 
 



7. เร่ือง  มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพกิาร 
  คณะรัฐมนตรี 

1. เห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือชว่ยเหลือคนพิการ  และอนมุตัหิลกัการ 
1.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ

ยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี ..)  
พ.ศ. ....  

1.2 ร่างกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
วา่ด้วยการยกเว้น 

รัษฎากร  
ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงแรงงานไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วด าเนินการตอ่ไปได้ 
  2. ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์เสนอเร่ือง
นีต้อ่คณะกรรมการ      สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการแหง่ชาต ิเพ่ือพิจารณาเสนอ
ความเห็น แล้วสง่ผลการพิจารณาให้ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงดงักล่าวตอ่ไป  
   ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงการคลงัเสนอวา่  
  1. โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึน้และ
พึง่ตนเองได้ ดงันัน้  เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่คนพิการ  อนัจะท าให้มีเงินเพ่ือใช้ด ารงชีพ
เพิ่มขึน้  รวมทัง้จงูใจให้ภาคเอกชนด าเนินการให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ตา่ง ๆ ตามมาตรา 20 
แหง่พระราชบญัญตัสิง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และสนบัสนนุให้นายจ้าง
หรือผู้ประกอบการได้มีการจ้างคนพิการเข้าท างานเพิ่มขึน้  จงึเห็นสมควรก าหนดมาตรการภาษีเพ่ือ
ชว่ยเหลือคนพิการเพิ่มเตมิ  
  2. การด าเนินการตามมาตรการภาษีดงักลา่วจะต้องด าเนินการตราร่างพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และร่าง
กฎกระทรวง  ฉบบัท่ี.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
   3. มาตรการภาษีดงักลา่วจะชว่ยบรรเทาภาระภาษีให้แก่คนพิการ  ท าให้คณุภาพชีวิต
ของคนพิการดีขึน้  และชว่ยจงูใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการชว่ยเหลือคนพิการ  ตลอดจนชว่ย
บรรเทาภาระภาษีให้แก่นายจ้างหรือสถานประกอบการท่ีได้มีการจ้างคนพิการ  และช่วยลดรายจา่ย
ของภาครัฐส าหรับการจา่ยเงินสงเคราะห์เพ่ือชว่ยเหลือคนพิการ  ทัง้นี ้มาตรการภาษีนีอ้าจมี
ผลกระทบตอ่รายได้การจดัเก็บภาษีเพียงเล็กน้อย  แตจ่ะมีสว่นชว่ยลดภาระงบประมาณภาครัฐได้อีก
ทางหนึง่  
  สาระส าคัญของร่างกฎหมาย  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกามีสาระส าคญั ดงันี ้  
   1.1 ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบคุคล ส าหรับเงินได้
ขององค์กรเอกชนท่ีจดัให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 20 แหง่พระราชบญัญตัสิง่เสริมและ
พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เป็นจ านวนร้อยละร้อยของรายจา่ยท่ีได้จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยใน
การจดัให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ดงักลา่ว  แตเ่ม่ือรวมกบัคา่ใช้จ่ายท่ีจ่ายไปเป็นคา่ใช้จา่ยเพ่ือ
สนบัสนนุการศกึษาส าหรับโครงการท่ีกระทรวงศกึษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว               ต้องไมเ่กิน
ร้อยละสิบของเงินได้พงึประเมินหลงัจากหกัคา่ใช้จา่ยและคา่ลดหย่อนดงักล่าวนัน้  และหรือรายจ่ายใน



การจดัสร้างและการบ ารุงรักษาสนามเด็กเลน่ สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนท่ีเปิดให้
ประชาชนใช้เป็นการทัว่ไป  โดยไมเ่ก็บคา่บริการใด ๆ หรือสนามเด็กเลน่สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬา
ของทางราชการแล้ว  ต้องไมเ่กินร้อยละสิบของก าไรสทุธิก่อนหกัรายจ่ายเพ่ือการกศุลสาธารณะหรือ
เพ่ือการสาธารณประโยชน์และเพ่ือการศกึษาหรือเพ่ือการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี (3) แหง่ประมวล
รัษฎากร ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด  
   1.2 ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบคุคล  ส าหรับเงินได้
ของนายจ้างหรือ             เจ้าของสถานประกอบการซึง่รับคนพิการท่ีมีบตัรประจ าตวัคนพิการตาม
กฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการเข้าท างาน  ท่ีจ้างคนพิการเข้าท างาน
มากกวา่ร้อยละหกสิบของลกูจ้างในสถานประกอบการนัน้  โดยมีระยะเวลาจ้างเกินกวา่หนึง่ร้อยแปด
สิบวนัในปีภาษีใดเป็นจ านวนร้อยละร้อยของรายจา่ยท่ีได้จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจ้างคนพิการ
ดงักลา่ว  ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 
  2. ร่างกฎกระทรวงมีสาระส าคญัเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาส าหรับ
เงินได้พงึประเมินท่ีผู้ มีเงินได้เป็นคนพิการท่ีมีบตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการสง่เสริม
และพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการซึง่เป็นผู้อยูใ่นประเทศไทย  และมีอายไุมเ่กินหกสิบห้าปีบริบรูณ์ในปี
ภาษีท่ีได้รับ  เฉพาะสว่นท่ีไม่เกินหนึง่แสนเก้าหม่ืนบาทในปีภาษีนัน้ 
 
8. เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุตธิรรม (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการส านกังานปลดักระทรวง 
กระทรวงยตุธิรรม      (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  และ
ให้ด าเนินการตอ่ไปได้   โดยให้ยกเว้นมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2549 เร่ือง แนวทาง
ปฏิบตัใินการเสนอร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการภายในกรม  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. เพิ่มเตมิ (8/1) ของข้อ 1 เพ่ือให้ส านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรมมีอ านาจหน้าท่ี
สนบัสนนุการบงัคบัคดีอาญาและการบงัคบัใช้กฎหมาย  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
ยตุธิรรมและเพิ่มหลกัประกนัความยตุธิรรมให้แก่ประชาชน (ร่างข้อ 1)  
   2. เพิ่มเตมิ (10) ของข้อ 2 ให้มีส านกับงัคบัคดีอาญาและบงัคบัใช้กฎหมายใน
กฎกระทรวงแบง่สว่นราชการส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงยตุธิรรม พ.ศ. 2545 (ร่างข้อ 2)  
  3. เพิ่มเตมิ (10) ของข้อ 3 เพ่ือให้ส านกังานบงัคบัคดีอาญาและการบงัคบัใช้กฎหมาย
มีอ านาจหน้าท่ี เชน่ สนบัสนนุการบงัคบัคดีอาญาและการบงัคบัใช้กฎหมาย  เม่ือได้รับการร้องขอจาก
หนว่ยงานอ่ืน  ตรวจสอบข้อมลูบคุคลตามหมายจบัโดยใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยี  ตรวจสอบและรายงาน
เก่ียวกบัการปฏิบตัหิน้าท่ี  การละเว้นการปฏิบตัหิน้าท่ี  โดยมิชอบของข้าราชการ พนกังาน หรือลกูจ้าง
ของหนว่ยงานของรัฐ เป็นต้น 
 
9.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งไม่ใช้รถ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีอนมุตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การแจ้งไมใ่ช้รถ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ   และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้ 
 สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 



 1. ก าหนดให้การแจ้งไมใ่ช้รถมี 2 กรณี ได้แก่ การแจ้งไมใ่ช้รถชัว่คราว ครัง้ละ 2 ปี และ
การแจ้งไมใ่ช้รถตลอดไป   (ร่างข้อ 3)  
 2. ก าหนดหลกัฐานการแจ้งไมใ่ช้รถ และการย่ืนค าขอตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดตอ่นาย
ทะเบียน (ร่างข้อ 4)  
 3. ก าหนดให้กรณีเจ้าของรถแจ้งไมใ่ช้รถชัว่คราวไว้แล้ว มีความประสงค์จะใช้รถหรือ
จะแจ้งไมใ่ช้รถชัว่คราวตอ่ไปอีก ก่อนถึงวนัครบก าหนด 2 ปี ให้ย่ืนค าขอตอ่นายทะเบียนท้องท่ีท่ีแจ้งไม่
ใช้รถนัน้ หากไมย่ื่นภายในระยะเวลา          ให้เจ้าของรถมีหน้าท่ีเสียภาษีประจ าปี พร้อมกบัเงินเพิ่ม
ตามกฎหมาย  (ร่างข้อ 5)  
 4. ก าหนดให้กรณีเจ้าของรถแจ้งไมใ่ช้รถตลอดไปไว้แล้วมีความประสงค์จะใช้รถ ให้ย่ืน
ค าขอตอ่               นายทะเบียนรถ  (ร่างข้อ 6)  
 
10.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดต าแหน่งพนักงานอัยการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน และร่าง
กฎกระทรวงก าหนดต าแหน่งข้าราชการอัยการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและเทียบต าแหน่ง 
 คณะรัฐมนตรีอนมุตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดต าแหนง่พนกังานอยัการท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืน และ                ร่างกฎกระทรวงก าหนดต าแหนง่ข้าราชการอยัการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน
และเทียบต าแหนง่ ตามท่ีกระทรวงยตุธิรรมเสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
 สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
 1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดต าแหนง่พนกังานอยัการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. 
.... ก าหนดให้ต าแหนง่อธิบดีอยัการฝ่ายคดีกิจการอยัการสงูสดุ และอธิบดีอยัการฝ่ายนโยบาย 
ยทุธศาสตร์ และงบประมาณ เป็นต าแหนง่พนกังานอยัการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน 
  2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดต าแหนง่ข้าราชการอยัการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและเทียบ
ต าแหนง่ข้าราชการอยัการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนกบัต าแหนง่ข้าราชการอยัการ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
ก าหนดให้ต าแหนง่อธิบดีอยัการฝ่ายคดีกิจการอยัการสงูสดุเทียบกบัต าแหนง่อยัการพิเศษฝ่ายคดี 
และต าแหนง่อธิบดีอยัการฝ่ายนโยบาย ยทุธศาสตร์ และงบประมาณ เทียบกบัต าแหน่งอยัการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 

เศรษฐกิจ 
 
11.  เร่ือง  ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพืน้ท่ีสูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาตเิสนอ                    ทัง้ 2 ข้อ ดงันี ้  
  1.  เห็นชอบร่างแผนปฏิบตัิการพฒันาเฮมพ์บนพืน้ท่ีสงู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557)  
ภายใต้แผนยทุธศาสตร์การส่งเสริมการปลกูเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจบนพืน้ท่ีสงู   และร่างแผนปฏิบตัิ
การพืน้ท่ีน าร่องสง่เสริมการปลกูเฮมพ์ใน 5 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม ่ นา่น เชียงราย ตาก และ
เพชรบรูณ์ เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีต้นแบบท่ีมีการสง่เสริมการปลกูเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคมุ และน าไป
ขยายผลในพืน้ท่ีอ่ืน ตลอดจนกลไกการขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตักิารไปสูก่ารปฏิบตัิ   



  2.  มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู 
(องค์การมหาชน) เป็นหนว่ยงานรับผิดชอบหลกัในการประสานหนว่ยงานตา่งๆ เพ่ือพิจารณาบรรจุ
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตักิารนีไ้ว้ในแผนบริหารราชการแผน่ดนิ และแผนปฏิบตัริาชการ 4 ปี 
ของหนว่ยงานตอ่ไป 
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอตุสาหกรรม 
รวมทัง้ความเห็นของส านกังบประมาณ ในประเดน็ความคุ้มคา่ของการใช้งบประมาณเพ่ือพฒันาเฮมพ์
ตามยทุธศาสตร์ ไปพิจารณาด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  สว่นงบประมาณในการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบตัิการพฒันาเฮมพ์บนพืน้ท่ีสงู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557)  วงเงิน 72.350 ล้านบาท 
และแผนปฏิบตักิารโครงการน าร่องพฒันาเฮมพ์บนพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2554-2555) 
วงเงิน 17.549 ล้านบาท  รวมวงเงินทัง้สิน้ 89.899 ล้านบาท  ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาใช้จา่ย
จากงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายในกรอบงบประมาณท่ีได้รับไว้แล้ว และ
ส าหรับงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557 ให้สว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง
เสนอค าขอตัง้งบประมาณให้สอดคล้องกบัแผนตามความจ าเป็นและเหมาะสม  รวมทัง้ต้องตรวจสอบ
และก าหนดแผนงาน/โครงการไว้ในแผนบริหารราชการแผ่นดนิ/แผนปฏิบตัริาชการ 4 ปี  ของหน่วยงาน
ตามขัน้ตอนตอ่ไป ตามความเห็นของส านกังบประมาณ  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.)  รายงานวา่ 
สืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรี (22  กนัยายน 2552) ในสว่นของ สศช.  ได้มอบหมายสถาบนัวิจยัและ
พฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน) เป็นท่ีปรึกษาโครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาเฮมพ์บนพืน้ท่ีสงู 
ในชว่งเดือนสิงหาคม 2552–มิถนุายน 2553 โดยมีผู้แทนจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมเป็น
คณะกรรมการก ากบัการศกึษาโครงการฯ ได้แก่ กรมสง่เสริมการเกษตร กรมพฒันาท่ีดนิ           
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
และกรมการพฒันา            ชมุชน ร่วมกนัจดัท าแผนปฏิบตักิารพฒันาเฮมพ์บนพืน้ท่ีสงู ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2553-2557)  ดงันี ้  
 1.  สาระส าคัญร่างแผนปฏิบัตกิารพัฒนาเฮมพ์บนพืน้ท่ีสูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2553-2557) 
  1.1  วัตถปุระสงค์ 
   1.1.1  เพ่ือให้แนวทางการวิจยัและพฒันาเฮมพ์บนพืน้ท่ีสงูภายใต้แผน
ยทุธศาสตร์ 
การสง่เสริมการปลกูเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจบนพืน้ท่ีสงู ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2552-2556) และน าไปสูก่าร
พฒันาเฮมพ์ท่ีเป็นรูปธรรม 
   1.1.2  เพ่ือสร้างความเช่ือมโยงของการด าเนินงานพฒันาเฮมพ์บนพืน้ท่ีสงู 
โดยบรูณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้อง
กบัสภาพภมูิสงัคมของชมุชนบนพืน้ท่ีสงู 
   1.1.3  เพ่ือให้มีกลไกการขบัเคล่ือนการพฒันาเฮมพ์ท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกบับริบทของ                พืน้ท่ีสงู 
  1.2  แผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัตกิาร 
  เพ่ือให้สามารถขบัเคล่ือนการพฒันาเฮมพ์บนพืน้ท่ีสงูอย่างเป็นรูปธรรมตามแนว
พระราชเสาวนีย์ สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันาเฮมพ์



บนพืน้ท่ีสงู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) โดยมีข้อเสนอรวมทัง้สิน้ 9 แผนงาน 23 โครงการ สรุปได้
ดงันี ้ 
   1.2.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี   ให้
ความส าคญักบัการปรับปรุงพนัธุ์ การศกึษาเขตกรรม และการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว ซึง่
ประกอบด้วย 4 แผนงาน12 โครงการ วงเงิน  34.25  ล้านบาท  โดยมีมลูนิธิโครงการหลวง สถาบนัวิจยั
และพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหนว่ยงานรับผิดชอบหลกั 
จ าแนกตามแผนงาน/กิจกรรม  ดงันี ้
    (1) แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพันธ์ุและผลิตเมล็ดพันธ์ุ จ านวน 4 
โครงการ  
โดยเน้นการพฒันาพนัธุ์เฮมพ์ท่ีมีปริมาณสาร  Tetra  Hydro Cannabinol  (THC)  ต ่ากวา่ร้อยละ  0.5 
%  มีผลผลิตเส้นใย หรือปริมาณเมล็ดสงู และมีคณุภาพดี  
    (2) แผนงานที่ 2  การวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตเฮมพ์                       จ านวน 2   โครงการ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัเฮมพ์และ
การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณสาร THC และ              ระดบัความสงูของพืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนั 
และการศกึษาวิธีการปลกูและการใช้ปัจจยัในการผลิต  
    (3) แผนงานที่ 3  ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ
หลังการเก็บเก่ียว และการแปรรูป  จ านวน   4 โครงการ  โดยเน้นการพฒันากระบวนการแปรรูป
จากเส้นใย และกระบวนการทอผ้าให้             มีคณุภาพ  
    (4) แผนงานที่ 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้า
จากเฮมพ์ จ านวน  
2  โครงการ โดยเน้นการศกึษาต้นทนุการผลิตตลอดหว่งโซก่ารผลิตเส้นใยและการแปรรูปเฮมพ์ 
   1.2.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการปลูก และการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
เป็นการสง่เสริมเกษตรกรปลกูเพ่ือผลิตเส้นใยภายใต้ระบบควบคมุและการแปรรูปจากเส้นใย 
ประกอบด้วย 2 แผนงาน  
5 โครงการ วงเงิน 25.85  ล้านบาท   มีมลูนิธิโครงการหลวง สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การ
มหาชน) และ                 กรมสง่เสริมสหกรณ์ เป็นหนว่ยงานรับผิดชอบหลกั  จ าแนกตามแผนงาน/
กิจกรรม  ดงันี ้
    (1) แผนงานที่ 5 การส่งเสริมเกษตรกรปลูกเพ่ือผลิตเส้นใยภายใต้
ระบบควบคุม  จ านวน 3 โครงการ โดยเน้นการสง่เสริม และพฒันากลุม่สหกรณ์ หรือกลุม่วิสาหกิจ
ชมุชนผู้ผลิตเฮมพ์ เพ่ือเป็นการรวมกลุ่มขออนญุาตปลกู และผลิตเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคมุของรัฐ 
โดยรับเมล็ดพนัธุ์เฮมพ์เพ่ือน ามาปลกูจากมลูนิธิโครงการหลวง สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู 
(องค์การมหาชน) และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการสนบัสนนุเมล็ดพนัธุ์เฮมพ์  
    (2) แผนงานที่ 6 การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเส้นใย  
จ านวน 2 โครงการ โดยเน้นการพฒันากระบวนการแปรรูปจากเส้นใยให้มีคณุภาพ เพื่อลดขัน้ตอน 
และลดระยะเวลาในการผลิต รวมทัง้การปรับปรุงและออกแบบผลิตภณัฑ์จากเฮมพ์ท่ีมีรูปแบบท่ี
ทนัสมยัสอดคล้องกบัความต้องการตลาด 
   1.2.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ประกอบด้วย  
1 แผนงาน 1 โครงการ วงเงิน 1.35  ล้านบาท โดยมีกระทรวงการตา่งประเทศ และสถาบนัวิจยัและ



พฒันาพืน้ท่ีสงู                   (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกั  จ าแนกตามแผนงาน/
กิจกรรม ดงันี ้
     แผนงานที่ 7 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ  
จ านวน  1 โครงการ โดยเน้นการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัตา่งประเทศท่ีมีการผลิตเฮมพ์เชิง
เศรษฐกิจ เพ่ือให้เกิด             การด าเนินการทัง้ทางด้านการผลิตและการค้าร่วมกนัอยา่งตอ่เน่ือง 
   1.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ เป็นการปรับปรุงกฎ  ระเบียบ 
และกลไกการ              ด าเนินงาน ประกอบด้วย 2 แผนงาน 5 โครงการ วงเงิน 10.90  ล้านบาท โดยมี
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงมหาดไทย และสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
หลกั  จ าแนกตามแผนงาน/กิจกรรม ดงันี ้
     (1) แผนงานที่ 8 การปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่
เก่ียวข้อง จ านวน                 1 โครงการ โดยเน้นการปรับปรุงระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
สง่เสริมการปลกูและการแปรรูปผลิตภณัฑ์เฮมพ์ 
     (2) แผนงานที่ 9 การอ านวยการและประสานงาน  จ านวน  
4 โครงการ โดยเน้นการก าหนดกลไกการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ ในรูปของคณะกรรมการก ากบั
ดแูล หรือหน่วยงานรับผิดชอบหลกั   
 2.  การด าเนินการในพืน้ท่ีน าร่อง 
 เพ่ือผลกัดนัแผนยทุธศาสตร์การปลกูเฮมพ์ให้เป็นพืชเศรษฐกิจบนพืน้ท่ีสงู และ
แผนปฏิบตักิารพฒันาเฮมพ์บนพืน้ท่ีสงู ไปสูก่ารปฏิบตัไิด้อย่างเป็นรูปธรรม จ าเป็นต้องมีการวางระบบ
และศกึษาจากพืน้ท่ีน าร่องท่ีมีความเหมาะสมและมีศกัยภาพในการด าเนินงาน เพ่ือเป็นต้นแบบในการ
ขยายผล  ดงันี ้
  2.1  หลักเกณฑ์การคัดเลือกพืน้ท่ีน าร่อง เพ่ือให้ได้พืน้ท่ีท่ีมีความเหมาะสม
ในการด าเนินงาน โดยพิจารณาหลกัเกณฑ์ใน 3 ด้าน ดงันี ้ (1) ระดับความสูงของพืน้ท่ี (2) ความ
พร้อมของชุมชนในพืน้ท่ี  (3)  ความพร้อมของหน่วยงานในพืน้ที่  
   ทัง้นี ้ผลการพิจารณาจากเกณฑ์การก าหนดพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมตอ่การสง่เสริม
การปลกูเฮมพ์ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) สรุปได้วา่พืน้ท่ีท่ีมีความสงูเหมาะสมในการสง่เสริมการ
ปลกูเฮมพ์ ระยะท่ี 1 ได้แก่ พืน้ท่ีชนเผา่ม้งใน 5 จงัหวดั ประกอบด้วยเชียงใหม ่นา่น เชียงราย ตาก 
และเพชรบรูณ์   ส าหรับพืน้ท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการสง่เสริมการปลกูเฮมพ์ ระยะท่ี 2  จะได้มีการ
ประเมินผลจากการด าเนินงานในพืน้ท่ีน าร่องระยะท่ี 1 เพ่ือก าหนดพืน้ท่ีเหมาะสมเพิ่มเตมิ โดยพฒันา
ปัจจยัตา่งๆ ท่ีส าคญั  

  2.2  แผนปฏิบัตกิารพืน้ท่ีน าร่องการพัฒนาเฮมพ์  เพ่ือสามารถขบัเคล่ือน
การพฒันาเฮมพ์บนพืน้ท่ีสงูได้อย่างเป็นรูปธรรมตามแผนปฏิบตัิการพฒันาเฮมพ์บนพืน้ท่ีสงู ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2553-2557)   ได้ก าหนดแผนปฏิบตัิการพืน้ท่ีน าร่องการพฒันาเฮมพ์ ใน 5 พืน้ท่ี ระยะ 2 ปี  
(พ.ศ. 2554 – 2555)  ซึง่จะให้ความส าคญักบัการปรับปรุงและ           ผลิตเมล็ดพนัธุ์ การวิจยัและ
ศกึษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ์  รวมงบประมาณ 17.549 ล้านบาท ได้แก่  
    2.2.1  แผนปฏิบัตกิารพืน้ท่ีน าร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์จังหวัด
เชียงใหม่ ในพืน้ท่ีบ้านขนุวาง ต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง ระยะ 2 ปี  7 แผนงาน 12 โครงการ วงเงิน
รวม 4,545,000 บาท  



    2.2.2  แผนปฏิบัตกิารพืน้ท่ีน าร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์จังหวัด
น่าน ในพืน้ท่ีบ้าน               ถ า้เวียงแก ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว ระยะ 2 ปี 7 แผนงาน 13 
โครงการ วงเงินรวม 3,433,500 บาท  
    2.2.3 แผนปฏิบัตกิารพืน้ท่ีน าร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์จังหวัด
เชียงราย ในพืน้ท่ีบ้านพญาเลาอ ูต าบลตบัเตา่ อ าเภอเทิง ระยะ 2 ปี 7 แผนงาน 13 โครงการ วงเงิน
รวม 3,542,500 บาท 
    2.2.4  แผนปฏิบัตกิารพืน้ท่ีน าร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์จังหวัด
ตาก ในพืน้ท่ีบ้านใหมคี่รีราษฎร์และบ้านใหมย่อดคีรี ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ ระยะ 2 ปี 6 
แผนงาน 11 โครงการ วงเงินรวม 3,360,000 บาท  
    2.2.5  แผนปฏิบัตกิารพืน้ที่น าร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์จังหวัด
เพชรบูรณ์ ในพืน้ท่ี           บ้านทบัเบกิ หมูท่ี่ 14 ต าบลวงับาล อ าเภอหลม่เก่า  ระยะ 2 ปี 6 แผนงาน 
11 โครงการ วงเงินรวม 2,668,000 บาท 
 3.  การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารไปสู่การปฏิบัต ิ
 เพ่ือให้การขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์การสง่เสริมการปลกูเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจบน
พืน้ท่ีสงู  
ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2552-2556) สูก่ารปฏิบตัไิด้เป็นรูปธรรมตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของ
แผนปฏิบตักิารพฒันาเฮมพ์บนพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557)   จงึได้ก าหนดกลไก
การด าเนินงานร่วมกนัในระดบัสว่นกลาง ระดบัจงัหวดั และระดบัพืน้ท่ี ทัง้จากกลไกเดิมท่ีมีอยู ่และ
กลไกใหมท่ี่จะจดัตัง้เพิ่มเตมิ ดงันี ้
  3.1  กลไกท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นการด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพตดิให้โทษ     ท่ีมีปลดักระทรวงสาธารณสขุ เป็นประธานกรรมการ และมีเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและ       เลขานกุาร  มีหน้าท่ีด าเนินงานตาม
พระราชบญัญตัิยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  เป็นกลไกหลกัในการก ากบัดแูลและ           การขอ
อนญุาตให้ผลิต  
  3.2  กลไกใหม่ที่จะจัดตัง้ตามมตคิณะรัฐมนตรีวันท่ี 22 กันยายน 2552 
ได้แก่ 
    3.2.1  คณะกรรมการประสานงานและก ากับการพัฒนาและ
ส่งเสริมเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจ ท่ีมีเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาต ิเป็นประธานกรรมการ และมีผู้อ านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน) 
เป็นกรรมการและเลขานกุาร ท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและ           ยทุธศาสตร์การสนบัสนนุ
เฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจ และการขบัเคล่ือนนโยบายไปสูก่ารปฏิบตัไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม รวมทัง้การ
ก าหนดแนวทางการควบคมุอนญุาตการปลกู การครอบครอง   การเคล่ือนย้าย และการแปรรูปเฮมพ์ 
ตลอดจนการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  การปรับปรุงนโยบาย  และก าหนดแนวทางให้
เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์  
    3.2.2 คณะอนุกรรมการวิจัยและส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ ท่ีมี
ผู้อ านวยการสถาบนัวิจยั 
และพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน) เป็นประธานอนกุรรมการ และมีเจ้าหน้าท่ีสถาบนัวิจยัและ
พฒันาพืน้ท่ีสงู เป็นอนกุรรมการและเลขานกุารฯ เพ่ือท าหน้าท่ีในการประสานงานด้านการวิจยัพฒันา
และการสง่เสริมเฮมพ์ในระดบัพืน้ท่ี         ให้เกิดการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ 



  3.3  กลไกใหม่ที่จะเสนอจัดตัง้เพิ่มเตมิในแผนปฏิบัตกิารฯ   ก าหนดตาม
พืน้ท่ีน าร่อง  
5 จงัหวดั คือ จงัหวดัเชียงใหม ่นา่น เชียงราย ตาก และเพชรบรูณ์ ดงันี ้
    3.3.1  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ระดับจังหวัด 
ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นประธานอนกุรรมการ ร่วมด้วยผู้แทนหนว่ยงานภาครัฐในพืน้ท่ี 
และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินร่วมเป็นอนกุรรมการ ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดการประสานการด าเนินงาน
ร่วมกนัอยา่งเป็นรูปธรรม และตดิตามประเมินผลเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน
ของหนว่ยงาน 
    3.2.3  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ระดับอ าเภอ 
ประกอบด้วย            นายอ าเภอเป็นประธานอนกุรรมการ มีผู้แทนหนว่ยงานภาครัฐในระดบัอ าเภอ 
และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินระดบัต าบลและหมู่บ้านร่วมเป็นอนกุรรมการ ท าหน้าท่ีในการ
สนบัสนนุการด าเนินงานระดบัพืน้ท่ีทัง้ในเร่ืองของการขออนญุาตปลกู        การครอบครอง การ
เคล่ือนย้าย และการแปรรูป   เป็นต้น 
 
12. เร่ือง  การปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ี                      ส านกังบประมาณเสนอ  และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง
อนบุญัญัตท่ีิเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้   
  ข้อเทจ็จริง 
  ส านกังบประมาณเสนอวา่ ได้พิจารณาด าเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรี (15 
มิถนุายน 2553) แล้ว                   เห็นสมควรแก้ไขระเบียบฯ ข้อ 18 ข้อ 24 และข้อ 25 ท่ีให้อ านาจ
หวัหน้าสว่นราชการและรัฐวิสาหกิจในการโอนเปล่ียนแปลงรายการและรายละเอียดของรายการ
งบประมาณรายจา่ยท่ีได้รับการจดัสรรแล้ว 
  สาระส าคัญของร่างระเบียบ 
  1. เพิ่มเตมิหลกัการให้ส านกังบประมาณ สามารถก าหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีปฏิบตั ิ
เพ่ือก าหนดขอบเขตหรือข้อจ ากดัของการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของรายการในการจดัหาครุภณัฑ์ 
ท่ีดนิหรือสิ่งก่อสร้างได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น (ร่างข้อ 3) 
  2. เพิ่มเตมิเง่ือนไขการโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณภายใต้แผนงาน
เดียวกนั (ร่างข้อ 4)  ดงันี ้ 
   2.1 เง่ือนไขห้ามโอนงบประมาณออกจากงบบคุลากร 
   2.2 เง่ือนไขห้ามโอนไปด าเนินการรายการคา่จดัหาครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
  3. เพิ่มเตมิเง่ือนไขการโอนเงินเหลือจา่ยโดยจ ากดัมิให้โอนไปก าหนดเป็นรายการท่ีมี
ความส าคญั  
(ร่างข้อ 5) ดงันี ้
   3.1 รายการอตัราบคุลากรตัง้ใหม่ 
   3.2 คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศชัว่คราวท่ีไมไ่ด้ก าหนดไว้
ใน 
แผนการปฏิบตังิานฯ 
   3.3 เพ่ือสมทบหรือจดัหาครุภณัฑ์ท่ีมีวงเงินตอ่หน่วย 1 ล้านบาทขึน้ไป และ
เพ่ือสมทบหรือจดัหา สิ่งก่อสร้างท่ีมีวงเงินตอ่หนว่ย 10 ล้านบาทขึน้ไป 



   3.4 คา่จดัหายานพาหนะ ยกเว้นการจดัหาทดแทนของเดิม  
 
13. เร่ือง  มาตรการภาษีเพื่อการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือการพฒันากองเรือพาณิชย์ไทย และอนมุตัิ
หลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดให้กิจการท่ีได้รับ
ยกเว้นภาษีมลูคา่เพิ่มเสียภาษีมลูคา่เพิ่มได้ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ และให้
สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา                           แล้วด าเนินการตอ่ไปได้   
  ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอวา่ 
  1. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) โดยสมาคมเจ้าของเรือไทยได้มี
ข้อเสนอขอให้เจ้าของเรือไทยท่ีให้บริการขนสง่ทางทะเลภายในประเทศมีสิทธิเลือกขอจดทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิ่มและเสียภาษีมลูคา่เพิ่มได้              เน่ืองจากปัจจบุนัเจ้าของเรือไทยท่ีให้บริการขนสง่
ทางทะเลภายในประเทศ (เรือค้าชายฝ่ัง) ไมส่ามารถน าภาษีซือ้ท่ีถกูจดัเก็บจากการซือ้สินค้าหรือรับ
บริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่มมาใช้ประโยชน์ในการค านวณภาษีมลูคา่     เพิ่ม
ได้ ท าให้เจ้าของเรือไทยมีต้นทนุเพิ่มขึน้และไมส่ามารถบริหารจดัการกระแสเงินสด (Cash Flow 
Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีผู้ประกอบการต้องมีการเฉล่ียภาษีซือ้
และเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถขอคืนภาษีซือ้ได้ ตลอดจนเพื่อให้ระบบใบก ากบัภาษีตอ่เน่ืองไปยงั
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องและลดต้นทนุภาษีท่ีแฝงอยูใ่นคา่ขนสง่ จึงเห็นควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากร  
  2. การปรับปรุงกฎหมายภายใต้มาตรการภาษีดงักลา่วจะเป็นการสนบัสนนุให้การ
บริหารจดัการกระแส     เงินสดมีประสิทธิภาพมากขึน้ และลดต้นทนุในการประกอบธุรกิจเรือค้า
ชายฝ่ัง และลดปัญหาอนัเกิดจากความผิดพลาด          ในการเฉล่ียภาษีซือ้ระหวา่งกิจการท่ีได้รับ
ยกเว้นภาษีมลูคา่เพิ่มและกิจการท่ีต้องเสียภาษีมลูคา่เพิ่ม 
 
 
 
   สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ก าหนดให้กิจการให้บริการขนสง่ในราชอาณาจกัรโดยเรือเดนิทะเลท่ีได้รับยกเว้น
ภาษีมลูคา่เพิ่มเสียภาษี มลูคา่เพิ่มได้   
 
14. เร่ือง  ขอยกเว้นไม่ปฏิบัตติามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ าหน่ายกิจการ
หรือหุ้นท่ีส่วน               ราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2504 (และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ)  
  คณะรัฐมนตรี 

2. เห็นชอบในหลกัการการแก้ไขเพิ่มเตมิร่างระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการ
จ าหนา่ยหุ้นท่ี          

สว่นราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2504  โดยให้คณะรัฐมนตรีมีอ านาจอนมุตักิารผ่อนผนั
ให้สว่นราชการหรือ      รัฐวิสาหกิจได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตามระเบียบนี ้ โดยเห็นชอบในหลักการ
ร่างระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการจ าหนา่ยหุ้นท่ีสว่นราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ 
(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ยกร่างขึน้ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ 



และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนบุญัญตัิท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการตอ่ไปได้    
  2. เม่ือระเบียบตามข้อ 1 มีผลใช้บงัคบัแล้ว  ให้สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้แก่ 
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร
เพ่ือการสง่ออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย และบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ได้รับยกเว้นไมต้่อง
ปฏิบตัิตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการจ าหน่ายกิจการหรือหุ้นท่ีสว่นราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2504 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ) เว้นแตใ่นกรณีการจ าหน่ายจ่ายโอนหุ้นท่ี
ได้มาตามนโยบายของรัฐบาล หรือหุ้นในกิจการท่ีกระทรวงการคลงัถือครองร่วมอยูด้่วย จะต้องได้รับ
อนมุตัจิากกระทรวงการคลงัก่อนจงึจะด าเนินการได้ 
  ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอวา่ 
  1. ปัจจบุนัสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐได้มีการขยายขอบเขตในการด าเนินการ
ตา่ง ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุได้มากขึน้  ประกอบกบัธุรกรรมในตลาดเงินมีการ
พฒันาอยา่งกว้างขวาง ซึง่เป็นการเพิ่มทางเลือกแก่สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐให้สามารถบริหาร
สภาพคลอ่งทางการเงินได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึง่นอกจากการปลอ่ยสินเช่ือแล้ว การลงทนุใน
หลกัทรัพย์ในตลาดเงินและตลาดทนุท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะเงินทนุยงัเป็นอีกทางเลือกหนึง่ในการสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่กิจการและลดการสญูเสียโอกาสทางการเงิน ซึง่การแสวงหาประโยชน์ในเร่ือง
ดงักลา่วหมายความรวมถึงการลงทนุในหุ้นหรือตราสารทนุของกิจการตา่ง ๆ ซึง่จะต้องจ าหนา่ยออกไป
ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและ           ทนัทว่งทีด้วย  
  2. นอกจากนี ้การด าเนินกิจการของธุรกิจสถาบนัการเงินเม่ือเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ตกต ่า และสง่ผลกระทบตอ่ลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจ ท าให้ลกูค้าท่ีประสบปัญหาจ านวนหนึง่โดยเฉพาะ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จะต้องเข้าสูก่ระบวนการปรับโครงสร้างหนีโ้ดยการแปลงหนีเ้ป็น
ทนุ  ซึง่ถือเป็นเร่ืองปกตธิุรกิจ จากสภาวการณ์ดงักล่าวได้สง่ผลให้สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
จ าเป็นต้องได้มาซึง่หุ้นในกิจการตา่ง ๆ ท่ีได้มีการปรับโครงสร้างหนี ้และมีความจ าเป็น              ต้อง
จ าหนา่ยหุ้นท่ีได้มาดงักลา่วออกไปในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นการบริหารสินทรัพย์ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ 
  3. ปัจจบุนัมีรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับการอนมุตัจิากคณะรัฐมนตรีให้ได้รับการยกเว้นไมต้่อง
ปฏิบตัิตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการจ าหน่ายกิจการหรือหุ้นฯ ดงันี  ้
   3.1 รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  
(มหาชน) บรรษัทประกนั           สินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย (ธอท.) ได้รับการ
ยกเว้นเพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการด าเนินการ  
   3.2 รัฐวิสาหกิจท่ีแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ได้แก่ บริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน)                      บริษัททา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) และบริษัท  ทีโอที จ ากดั (มหาชน)  
  4. กค.พิจารณาแล้วเห็นวา่ เน่ืองจากระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการ
จ าหนา่ยกิจการหรือหุ้นฯ ก าหนดให้การจ าหนา่ยกิจการหรือหุ้นต้องได้รับอนมุตัจิากคณะรัฐมนตรีหรือ
กระทรวงเจ้าสงักดั รวมทัง้ต้องผา่นความ              เห็นชอบเก่ียวกบัวิธีการจ าหนา่ยและราคาจาก
คณะกรรมการท่ีตัง้ขึน้ภายใต้ระเบียบดงักล่าว  ซึง่การปฏิบตัติามวิธีการและขัน้ตอนตา่ง ๆ ดงักลา่ว 
จะก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบตัท่ีิยุง่ยากในการจ าหนา่ยจา่ยโอนหุ้น และไมท่นัตอ่สถานการณ์           



ด้านราคาหุ้นท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว รวมทัง้จะท าให้เกิดความไมค่ลอ่งตวัตอ่การด าเนิน
กิจการของสถาบนั              การเงินเฉพาะกิจของรัฐในปัจจบุนั ซึง่จะต้องจ าหนา่ยจ่ายโอนหุ้นท่ีได้มา
จากบริหารสภาพคล่องโดยการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่ง ๆ รวมทัง้หุ้นท่ีรับโอนช าระหนีจ้ากลกูหนีจ้าก
การปรับโครงสร้างหนี ้เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลตอบแทนสงูสดุ  

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ าหน่ายหุ้นท่ีส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  มีสาระส าคญั ดงันี ้
  1. เพิ่มเตมิให้คณะรัฐมนตรีมีอ านาจพิจารณาอนมุตักิารยกเว้นหรือผอ่นผนัให้สว่น
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมต้่องปฏิบตัิตามระเบียบนี ้(ร่างข้อ 3 เพิ่มเตมิข้อ 11) 
  2. ให้คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับยกเว้นหรือผอ่นผนัไมต้่องปฏิบตัิตาม
ระเบียบนีก้ าหนดวิธีปฏิบตัใินการจ าหนา่ยจา่ยโอนหุ้นตามข้อเสนอของกระทรวงการคลงั และให้
คณะกรรมการดงักล่าวมีหน้าท่ีเชน่เดียวกบั            คณะกรรมการตามข้อ 7 ของระเบียบฯ โดยอนโุลม 
(ร่างข้อ 3 เพิ่มเตมิข้อ 13) 
  3. ส าหรับกรณีของสว่นราชการท่ีได้รับยกเว้นหรือผ่อนผนัไมต้่องปฏิบตัติามระเบียบนี ้
มีข้อพิจารณาวา่            สมควรจะยงัคงให้มีคณะกรรมการท่ีจะก าหนดวิธีปฏิบตัใินการจ าหนา่ยจา่ย
โอนหุ้นเพ่ือให้เกิดความรอบคอบ โปร่งใส และเพื่อประโยชน์ของทางราชการเชน่เดียวกบัรัฐวิสาหกิจ 
จงึได้ก าหนดให้น าเร่ืององค์ประกอบของคณะกรรมการในข้อ 6 และหน้าท่ีของคณะกรรมการในข้อ 7 
ของระเบียบฯ มาใช้บงัคบักบักรณีนีโ้ดยอนโุลมด้วย (ร่างข้อ 3 เพิ่มเตมิข้อ 12)  
 
15.  เร่ือง ขอแก้ไขมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2553 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
ช่วงบางใหญ่-          บางซ่ือ 
   คณะรัฐมนตรี  

  1.  เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเตมิมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2553  (เร่ือง  ผล
การประชมุ                 คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครัง้ท่ี 1/2553) ท่ีให้มีเอกชนเข้าร่วมลงทนุงาน
ระบบรถไฟฟ้าและบริหารจดัการเดนิรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง ชว่งบางใหญ่ – บางซ่ือ ใน
รูปแบบ PPP Gross Cost นัน้  ให้สามารถด าเนินการคดัเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทนุฯ ส าหรับชว่งบาง
ใหญ่ – เตาปนู 1 ราย  ตามมตคิณะกรรมการตามมาตรา 13 แหง่พระราชบญัญัตวิา่ด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535  ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  

  2.  ส าหรับการคดัเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทนุฯ ชว่งเตาปนู – บางซ่ือ  เห็นชอบให้การ
รถไฟฟ้าขนสง่มวลชน                        แหง่ประเทศไทย (รฟม.)  ด าเนินการศกึษาให้ได้ข้อยตุใินประเดน็
ตา่ง ๆ เชน่ ประเดน็กฎหมาย และข้อดี – ข้อเสียในการ        ด าเนินการตามแนวทางตา่ง ๆ และน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอ่ไป  ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 

  3. ให้กระทรวงคมนาคม  (การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย) รับความเห็น
ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ และส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเก่ียวกบัการด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง  ชว่งเตาปนู – บางซ่ือ รวมทัง้ข้อสงัเกตของ
กระทรวงการคลงัและส านกังบประมาณ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย  
   สาระส าคัญของเร่ือง 
   กระทรวงคมนาคม  (คค.) รายงานวา่ 



1.  การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (รฟม.)   มีหนงัสือท่ี รฟม 007/1173 
ลงวนัท่ี 29 มิถนุายน 2553 เสนอกระทรวงคมนาคม เร่ือง ขอแก้ไขมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 12 
มกราคม 2553 โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง           ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ สรุปได้ดงันี ้ 
   1)  การแต่งตัง้คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้า
และรับจ้าง                ด าเนินกิจการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ  
   รฟม. มีค าสัง่ท่ี 61/2553 ลงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2553 แตง่ตัง้คณะกรรมการ
คดัเลือกเอกชนลงทนุงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างด าเนินกิจการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง ชว่งบาง
ใหญ่-บางซ่ือ เพ่ือท าหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัิ (พ.ร.บ.) วา่ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 มาตรา 14  

 2)  ผลประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ 
 ในการประชมุคณะกรรมการคดัเลือกเอกชนลงทนุงานระบบรถไฟฟ้าและ

รับจ้างด าเนินกิจการโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่งฯ (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะใช้ค าย่อวา่ “คณะกรรมการคดัเลือก
เอกชนลงทนุฯ”)  ครัง้ท่ี 2/2553 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2553 ท่ีปรึกษา BBML  ซึง่ รฟม.  ได้วา่จ้าง
เพ่ือให้ท าหน้าท่ีศกึษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดตามประเดน็หวัข้อท่ี           ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.)  ก าหนด ตามมาตรา 7 และจดัท าร่าง
ประกาศเชิญชวน  ขอบเขตโครงการ เง่ือนไขสญัญาและความเห็นประเมินการคดัเลือกให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือด าเนินการตามโครงการตามมาตรา 17 แหง่พระราชบญัญตัิวา่ด้วยการให้เอกเชนเข้า
ร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ได้น าเสนอ           รายละเอียดการด าเนิน
โครงการในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการคดัเลือกให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการตามโครงการ ดงันี ้ 

 2.1)  โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง ฯ  มีโครงสร้างเป็นระบบรถไฟฟ้าแบบ
ยกระดบั ระยะทางรวมประมาณ 23   กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้าจ านวน 16  สถานี เส้นทางของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่งฯ    เร่ิมต้นจากสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าสายสีน า้เงิน  (สายเฉลิมรัช
มงคล)  ซึง่เป็นระบบรถไฟฟ้าใต้ดนิท่ีบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางซ่ือไปยงัสถานีเตาปนูซึง่เป็นสถานี
เช่ือมตอ่ระหวา่งเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน า้เงินสว่นตอ่ขยายและเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีมว่ง และจาก
สถานีเตาปนูมีเส้นทางไปสิน้สดุปลายทางท่ีสถานีคลองบางไผ ่ซึง่เป็นท่ีตัง้ของศนูย์ซ่อมบ ารุงระบบ
รถไฟฟ้าด้วย         โครงการฯ จะถกูแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือชว่งบางใหญ่ – เตาปนู (สถานีคลองบาง
ไผ ่- สถานีเตาปนู) เป็นสว่นของเส้นทางสายสีมว่งฯ โดยตรง และชว่งเตาปนู – บางซ่ือ   (สว่นของ
เส้นทางวิ่งระหวา่งสถานีเตาปนูและสถานีบางซ่ือไมร่วมตวัสถานี)            ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเส้นทาง
สายสีน า้เงินสว่นตอ่ขยายจากบางซ่ือ - ทา่พระ แตเ่น่ืองจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่งฯ ได้เร่ิม
ด าเนินการก่อนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน า้เงินสว่นตอ่ขยาย  จงึก าหนดให้เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน า้เงิน
สว่นตอ่ขยายชว่ง      เตาปนู – บางซ่ือ อยูใ่นโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่งฯ ด้วย เพ่ือให้สามารถ
เช่ือมตอ่เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีมว่งกบัเส้นทางรถไฟสายสีน า้เงินได้เม่ือการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
สายสีมว่งแล้วเสร็จ โดยแบง่สญัญาก่อสร้างงานโยธาออกเป็น                 4 สญัญา (สญัญาท่ี 1 – 3 
และสญัญาท่ี 6) และแบง่สญัญางานลงทนุระบบรถไฟฟ้าและให้บริการเดินรถออกเป็น 2 สญัญา 
(สญัญาท่ี 4 ชว่งบางใหญ่ – เตาปนู และสญัญาท่ี 5 ชว่งเตาปนู – บางซ่ือ)  

  2.2) แผนการเดินรถของเส้นทางสายสีมว่งก าหนดให้ผู้ โดยสารสามารถ
ใช้บริการตอ่จาก      สายสีน า้เงินจากสถานีปลายทางท่ีบางซ่ือผา่นเส้นทางชว่งสัน้ๆ (ชว่งเตาปนู – 
บางซ่ือ) ถึงสถานีเตาปนู และผู้ โดยสาร                   ท่ีต้องการเดนิทางตอ่ไปในเส้นทางสายสีมว่ง
จะต้องเปล่ียนขบวนรถไฟฟ้าท่ีสถานีเตาปนูซึง่ก าหนดให้เป็นสถานีเปล่ียนถ่าย    ผู้ โดยสารระหวา่ง
ขบวนรถไฟฟ้าสายสีมว่งและสายสีน า้เงินสว่นตอ่ขยาย ซึง่มีรางอยูต่า่งระดบักนั  และไมเ่ช่ือมตอ่กนั              



ทางกายภาพ  ในขณะเดียวกนัผู้ โดยสารท่ีใช้บริการในเส้นทางสายสีมว่งท่ีต้องการเดนิทางตอ่ในสายสี
น า้เงินก็สามารถเดนิทางได้ด้วยวิธีเดียวกนั 

  2.3) ถึงแม้วา่เส้นทางสายสีน า้เงินสว่นตอ่ขยายชว่งเตาปนู – บางซ่ือ 
ก าหนดให้อยูใ่นโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่งแล้ว แตด้่วยสภาพทางกายภาพท่ีรางของสายสีน า้เงินสว่น
ตอ่ขยายและสายสีมว่งอยูค่นละระดบั            ไมส่ามารถเช่ือมตอ่กนัได้ ท าให้การด าเนินโครงการใน
สว่นของการลงทนุงานระบบรถไฟฟ้าและให้บริการเดนิรถ   (ซึง่ตอ่ไปจะใช้ค าย่อวา่ “ลงทนุ” และจะใช้
ค าย่อวา่ “ผู้ลงทนุฯ”  ส าหรับผู้ลงทนุงานระบบรถไฟฟ้าและให้บริการเดนิรถ)   ถกูแบง่ออกเป็น 2 สว่น  
และไมเ่หมาะสมท่ีจะมีการลงทนุฯ โดยเอกชนผู้ลงทนุฯ  ในสายสีมว่งชว่งบางใหญ่-เตาปนู  เพราะ
ขบวน        รถไฟฟ้าท่ีวิ่งระหวา่งสถานีบางซ่ือและสถานีเตาปนูไมมี่รางตอ่เช่ือมเพ่ือวิ่งไปรับการซ่อม
บ ารุงท่ีศนูย์ซอ่มบ ารุงของโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่งท่ีบางใหญ่ได้ ดงันัน้  ท่ีปรึกษา BBML  จงึเสนอ
การลงทนุฯ ชว่งเตาปนู – บางซ่ือ  โดยเอกชนรายอ่ืน          แยกตา่งหากจากชว่งบางใหญ่ – เตาปนู ซึง่
เอกชนผู้ลงทนุฯ รายใหมนี่จ้ะต้องมีศนูย์ซอ่มบ ารุงส าหรับรถท่ีวิ่งระหวา่งสถานีบางซ่ือและสถานีเตาปนู
สามารถวิ่งเข้าไปรับการซอ่มบ ารุงได้  ซึง่ได้แก่ผู้ลงทนุฯ สายสีน า้เงินสว่นตอ่ขยายซึง่มีศนูย์ซ่อมบ ารุง
อยูท่ี่บริเวณเพชรเกษม 48 หรือผู้ให้บริการสายสีน า้เงิน  ซึ่งมีศนูย์ซอ่มบ ารุงอยูท่ี่บริเวณห้วยขวางอยู่
แล้ว  โดยในการคดัเลือกจะต้องพิจารณาข้อดี – ข้อเสีย ทางด้านเทคนิค   แผนการด าเนินการและ
ความสะดวก ฯลฯ ของผู้ โดยสาร   

  2.4)  คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ พิจารณาการน าเสนอ
รายละเอียด                        การด าเนินโครงการในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการคดัเลือกให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือด าเนินการโครงการ  โดย รฟม. และท่ีปรึกษา BBML แล้ว  และมีความเห็นวา่  สภาพทาง
กายภาพของโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่งฯ   ท าให้การด าเนินโครงการลงทนุงานระบบรถไฟฟ้าและ
ให้บริการเดนิรถถกูแบง่ออกเป็น 2 สว่น และในแตล่ะสว่นจ าเป็นต้องให้คดัเลือกเอกชนเข้ามาร่วม
ลงทนุแยกจากกนั นัน่คือมีความเหมาะสมท่ีจะให้มีการลงทนุฯ โดยเอกชน 2 ราย โดยจะด าเนินการ
ตามหลกัการท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2553 ท่ีให้มี
เอกชนเข้าร่วมลงทนุโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง ชว่งบางใหญ่ – บางซ่ือ    ในรูปแบบ PPP Gross 
Cost นัน้ ให้สามารถด าเนินการคดัเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทนุส าหรับ               ชว่งบางใหญ่ – เตาปนู  
1 ราย และชว่งเตาปนู – บางซ่ือ  อีก 1 ราย   

  2.5) รฟม.  ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการคดัเลือกเอกชน
ลงทนุฯ ประกอบกบัการน าเสนอรายละเอียดการด าเนินโครงการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการคดัเลือกให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในโครงการนีข้องท่ีปรึกษา BBML  แล้ว เห็นพ้องกบัความเห็นของ
คณะกรรมการคดัเลือกเอกชนลงทนุฯ ท่ีเห็นสมควรให้มีการคดัเลือกเอกชนในโครงการรถไฟฟ้าสายสี
มว่ง ฯ 2 ราย  ส าหรับชว่งบางใหญ่ – เตาปนู  (สถานีคลองบางไผ-่สถานีเตาปนู) และ               ชว่ง
เตาปนู – บางซ่ือ แยกจากกนั  ซึง่จะสามารถแก้ปัญหาการด าเนินโครงการท่ีเกิดจากสภาพทาง
กายภาพได้  จงึเห็นสมควรน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอให้พิจารณาแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 12 
มกราคม 2553 (ข้อ 2) ท่ีให้มีเอกชนเข้าร่วมลงทนุ โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่งฯ นัน้ สามารถ
ด าเนินการคดัเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทนุฯ ส าหรับชว่งบางใหญ่เตาปนู 1 ราย และชว่งเตาปนู – บางซ่ือ 
อีก 1 ราย 

 3) คค. มีหนงัสือ คค ดว่นมาก ท่ี คค (ปคร) 0805.2/190 ลงวนัท่ี 9 กนัยายน 
2553 เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอหารือแนวทางท่ีถกูต้อง ชดัเจนในการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2553      ซึง่ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนงัสือ ดว่นท่ีสดุ 
ท่ี นร 0506/ท 6411 ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 แจ้งแนวทางการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ซึง่



คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2553 (เร่ือง การตดิตามการปฏิบตัิตามมตคิณะรัฐมนตรี) 
อนมุตัใิห้สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนว่ยงานของรัฐถือปฏิบตัวิา่ กรณีคณะรัฐมนตรีมีมตใิห้
หนว่ยงานถือปฏิบตัใินเร่ืองใด หน่วยงานจะต้องปฏิบตัิตามมตคิณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด หาก
หนว่ยงานใดไมส่ามารถปฏิบตัติามมตไิด้ให้เสนอขอทบทวนหรือยกเว้นการไมป่ฏิบตัติามมติ
คณะรัฐมนตรีทนัทีก่อนท่ีจะมีการไมป่ฏิบตัิตามมตคิณะรัฐมนตรีหรือ             ทนัทีเม่ือเร่ิมมีการไม่
ปฏิบตัิตามมติคณะรัฐมนตรี  
   4) คค. พิจารณาแล้วเห็นวา่  มตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2553   
ได้เห็นชอบในหลกัการให้เอกชนเข้าร่วมลงทนุโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง ฯ  ในรูปแบบ PPP Gross 
Cost    ตามท่ีได้น าเสนอไว้ในรายงานการศกึษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง ฯ ฉบบั
ปรับปรุง ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2552  จงึเห็นสมควรด าเนินการตามผลรายงานการศกึษาและ
วิเคราะห์โครงการฯ ซึง่ได้น าเสนอรูปแบบการลงทนุและการให้บริการเดนิรถส าหรับช่วงเตาปนู – บาง
ซ่ือแยกเฉพาะชว่งไว้ 4 รูปแบบ  และการพิจารณาศกึษาประเดน็ทางกฎหมายในแตล่ะรูปแบบให้
ชดัเจนก่อนน าเสนอ                     คณะรัฐมนตรีตอ่ไป 
 
16. เร่ือง การขออนุมัตเิงินงบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อ
จัดซือ้ผ้าห่มนวม      ช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตผ้าห่มนวม  
  คณะรัฐมนตรี 
  1. อนมุตัใิห้กระทรวงมหาดไทยจดัหาผ้าหม่ตามความต้องการของประชาชน
ผู้ประสบภยัพิบตั ิ(ภยัหนาว) ในพืน้ท่ีท่ีผู้วา่ราชการจงัหวดัประกาศภยัพิบตั ิ(ภยัหนาว) ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 
  2. ให้จงัหวดัจดัซือ้เคร่ืองกนัหนาวได้ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  โดยให้ซือ้จากกลุม่อาชีพ
ผู้ผลิตผ้าหม่นวมท่ีจดทะเบียนท่ีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัได้ส ารวจแล้ว ในราคาผืนละไม่
เกิน 180 บาท ภายในวงเงินไมเ่กิน 1 ล้านบาท หากวงเงินดงักลา่วไมเ่พียงพอ ขอให้กรมบญัชีกลาง
ขยายวงเงินให้จงัหวดัจดัซือ้เคร่ืองกนัหนาวได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตอ่ไป 
  3. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานภาคเอกชนและมลูนิธิตา่ง ๆ เพ่ือจดัซือ้
ผ้าหม่นวมจากกลุม่อาชีพผู้ผลิตผ้าหม่นวมท่ีจดทะเบียนท่ีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัได้
ส ารวจแล้ว เพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภยัพิบตั ิ(ภยัหนาว) ด้วย 
  4. มอบหมายให้ส านกังบประมาณก าหนดราคาผ้าหม่ตอ่ผืนตามคณุสมบตัขิองผ้าหม่ 
เพ่ือใช้เป็นราคาในการจดัซือ้ผ้าหม่ตอ่ไป  
  5. มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยกรมอตุนุิยมวิทยา 
กระจายเครือขา่ยการวดัอณุหภมูิเพ่ือประโยชน์ในการประกาศภยัพิบตั ิ(ภยัหนาว) ในแตล่ะพืน้ท่ีได้
ตรงกบัความเป็นจริงด้วย 
  6. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการสง่มอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภยัพิบตัิ 
(ภยัหนาว) โดยเร็ว 
  7. ให้คณะกรรมการอ านวยการ ก ากบั ติดตามการชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั และ
จดัตัง้ศนูย์ประสานการชว่ยเหลือเยียวยาผู้ประสบอทุกภยั  มีอ านาจหน้าท่ีเพิ่มเตมิเก่ียวกบัอ านวยการ 
ก ากบั ติดตามการช่วยเหลือเยียวยา              ผู้ประสบอทุกภยั (ภยัหนาว) ด้วย  
 
17. เร่ือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสตกิและการจัดตัง้สถาบันพลาสตกิ  



  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอตุสาหกรรมเสนอ  ดงันี ้
   1. เห็นชอบในหลกัการยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมพลาสตกิ และเห็นชอบใน
หลกัการการจดัตัง้สถาบนัพลาสตกิ  ตามท่ีกระทรวงอตุสาหกรรมเสนอ  โดยให้กระทรวงอตุสาหกรรม
รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงการคลงั  ส านกังบประมาณ และ         ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาต ิไปพิจารณาด าเนินการด้วย  
  2. มอบหมายให้ส านกังบประมาณรับไปพิจารณาแนวทางการจดัสรรงบประมาณ
ให้แก่สถาบนัพลาสตกิ เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการตามยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมพลาสติก
ให้บรรลเุป้าหมายท่ีก าหนด  
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  กระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) รายงานวา่  
  1. อก. โดยส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรมได้ประชมุหารือกบักลุม่อตุสาหกรรม
พลาสตกิ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  และสมาคมอตุสาหกรรมพลาสตกิไทยเพ่ือพิจารณาแนว
ทางการพฒันาอตุสาหกรรมพลาสตกิของประเทศ  และเห็นวา่  อตุสาหกรรมพลาสติกท่ีมีความส าคญั
ตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  โดยสร้างรายได้มลูคา่กวา่ 2.2 แสนล้านบาท การจ้างงาน 350,000 
คน มีผู้ประกอบการกวา่ 3 ,000 ราย  แตเ่น่ืองจากอตุสาหกรรมพลาสตกิประสบปัญหาการชะลอตวั
ของการเตบิโต  ซึง่สง่ผลตอ่การพฒันาอตุสาหกรรมโดยรวมของประเทศ  จงึมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้
ความ                    ชว่ยเหลือผู้ประกอบการโดยเร่งดว่น  โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มท่ีไมส่ามารถปรับตวัตอบสนองตอ่การแขง่ขนัได้ด้วยตนเอง   
   2. ในคราวประชมุคณะกรรมการพฒันาอตุสาหกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 
9 กรกฎาคม 2553 ซึง่มีรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์  สวุรรณคีรี) เป็นประธานกรรมการ ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจดัตัง้สถาบนัพลาสตกิ  และให้ส านกังบประมาณ (สงป.) พิจารณาหา
แนวทางในการจดัสรรเงินงบประมาณ  เม่ือการจดัตัง้สถาบนัและแผนงานโครงการภายใต้ยทุธศาสตร์
ได้ปรับปรุงบรูณาการ  และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว  
  3. ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมพลาสตกิ  
   3.1 การพฒันาผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีและการจดัการ  โดยมุง่เน้นการสง่เสริม
พฒันาผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี การจดัการ และพฒันาบคุลากรส าหรับอตุสาหกรรมพลาสตกิ  
   3.2 การเพิ่มความสามารถทางการตลาด โดยเสริมสร้างศกัยภาพตลาดใน
ประเทศทดแทนการน าเข้า และสนบัสนนุการสง่ออกผลิตภณัฑ์พลาสตกิ  
   3.3 การสร้างฐานข้อมลูอตุสาหกรรมพลาสตกิ โดยพฒันาศนูย์ข้อมลูและ
วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลกึ  รวมทัง้การศกึษาข้อมลูแนวโน้มในการพฒันาเทคโนโลยีและผลิตภณัฑ์  
   โดยมีแผนงานโครงการเร่งดว่น ระยะ 5 ปี (ปี 2555 – 2559) งบด าเนิน
โครงการรวม 720 ล้านบาท ทัง้นี ้อก. ได้เพิ่มเตมิแผนงานโครงการพฒันาพลาสติกชีวภาพไว้เป็น
ภารกิจสว่นหนึง่ของสถาบนัพลาสตกิ  ตามมต ิ            คณะกรรมการพฒันาอตุสาหกรรมแหง่ชาติ
เรียบร้อยแล้ว     
  4. การจดัตัง้สถาบนัพลาสติก สถาบนัพลาสติกจะอยู่ในรูปแบบองค์กรอิสระ ภายใต้
อตุสาหกรรมพฒันา    มลูนิธิ  เพ่ือท าหน้าท่ีขบัเคล่ือนการพฒันาอตุสาหกรรมพลาสติกไทย  โดย
ภาคเอกชนจะให้การสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยในการบริหารงานของสถาบนัฯ ประมาณ 10 -12 ล้านบาทตอ่
ปี  ซึง่เป็นการยืนยนัได้วา่ สถาบนัฯ จะสามารถด าเนินการได้อยา่ง    ตอ่เน่ือง  และเป็นไปอยา่งมี



ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้สถาบนัฯ จะมีรายได้จากการฝึกอบรม การให้ค าปรึกษา การบริการ               
ข้อมลูและรับทดสอบคณุสมบตัขิองผลิตภณัฑ์พลาสตกิ  
  5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
   5.1 ด้านเศรษฐกิจ ในชว่ง 5 ปี จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ดงันี ้ 
    5.1.1 ปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้เฉล่ียร้อยละ 5 ตอ่ปี  จาก 3.18 ล้าน
ตนั เป็น 4.48 ล้านตนั  
    5.1.2 มลูคา่การผลิตผลิตภณัฑ์เพิ่มขึน้เฉล่ียร้อยละ 6 ตอ่ปี จาก 2.2 
แสนล้านบาท เป็น 3.3 แสนล้านบาท  
     5.1.3 สามารถยกระดบัการผลิตผลิตภณัฑ์พลาสตกิไปสูผ่ลิตภณัฑ์
ท่ีมีมลูคา่เพิ่มสงู  
   5.2 ด้านเทคโนโลยี ผู้ประกอบการจะได้รับการยกระดบัเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภณัฑ์พลาสตกิ   ซึง่สว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการออกแบบและการผลิต               มากขึน้  
   5.3 ด้านแรงงาน จะมีการพฒันาทกัษะของแรงงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการให้แก่อตุสาหกรรมพลาสตกิ  
 
18. เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง 
รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุเสนอเพิ่มเตมิวา่ ได้
ตรวจสอบความเสียหายจากอทุกภยัทัง้หมดแล้ว จงึขอรับการสนบัสนนุงบประมาณเพื่อเป็นคา่ใช้จา่ย
ในการด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั จ านวน 403,947,630 บาท   โดยให้ใช้เงินงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553  ท่ีกนัไว้เบกิจา่ยเหล่ือมปี  โดยไมมี่ข้อผกูพนั
จ านวนประมาณ  63.3 ล้านบาท และเงินจากโครงการตามแผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 สาขา
สาธารณสขุ  (โครงสร้างพืน้ฐาน) ท่ีคงเหลืออยูป่ระมาณ 582 ล้านบาท  ไปชว่ยเหลือและฟืน้ฟเูพ่ือ
แก้ไขปัญหาอทุกภยั โดยให้ตกลงในรายละเอียดกบัส านกังบประมาณ  
 
19. เร่ือง ขออนุมัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงนิ
ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบัิตกิรณีฉุกเฉิน (อุทกภัยและ
วาตภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท (ภาคใต้)  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีผู้อ านวยการส านกังบประมาณเสนอวา่ คณะรัฐมนตรีได้มี
มตเิม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2553 [เร่ือง ขออนมุตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น  เพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณี
ฉกุเฉิน (อทุกภยั)] อนมุตักิรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง 
จ านวน 3,161,440,000 บาท และอนมุตัใิห้ส านกังบประมาณจดัสรรเงินงบประมาณตรงให้ธนาคาร
ออมสินซึง่เป็นหนว่ยรับงบประมาณ  เพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิกรณีฉกุเฉิน (อทุกภยั) โดยดว่น 
แล้ว  จงึเห็นควรอนมุตัเิพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน (อทุกภยัและวาตภยั) จ านวน  
373,182 ครัวเรือน         ครัวเรือนละ 5,000 บาท  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,865,910,000 บาท ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ  โดยให้ส านกังบประมาณจดัสรรเงินงบประมาณตรงให้ธนาคารออมสินซึง่
เป็นหนว่ยรับงบประมาณจากวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมตอินมุตุไิว้แล้ว   ข้างต้น 



 
20. เร่ือง นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดบิอาหารสัตว์ ปี 2554  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก าหนดนโยบายและมาตรการน าเข้าวตัถดุิบอาหารสตัว์ ปี 
2554 ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร  ครัง้ท่ี 1/2553  เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2553  ตามท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการนโยบายอาหารเสนอ  ทัง้นี ้ให้กระทรวงพาณิชย์รับ
ความเห็นของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ไปพิจารณาด าเนินการ
ในสว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไปด้วย  
  ข้อเทจ็จริง   
  การก าหนดนโยบายและมาตรการน าเข้าวตัถดุิบอาหารสตัว์ ปี 2554 
คณะกรรมการนโยบายอาหารได้มีมตเิม่ือวนัท่ี 11 พ.ย. 2553 เห็นชอบการก าหนดนโยบายและ
มาตรการน าเข้าฯ ปี 2554 ดงันี ้ 
   1. กากถั่วเหลือง  
   (1) การน าเข้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) 1) ในโควตา ก าหนดอากร
น าเข้าร้อยละ 2 และผู้ มีสิทธิน าเข้าทัง้สิน้ 8 สมาคม (สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย สมาคมผู้ผลิตไก่
เพ่ือสง่ออกไทย สมาคมผู้ เลีย้งไก่เนือ้เพ่ือการสง่ออก สมาคมผู้ เลีย้งเป็ดเพ่ือการค้าและการสง่ออก  
สมาคมปศสุตัว์ไทย สมาคมสง่เสริมการเลีย้งไก่แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ สมาคม
สง่เสริมผู้ใช้วตัถดุบิอาหารสตัว์ และสมาคมผู้ เลีย้งสกุรแหง่ชาติ) และมีเง่ือนไขผู้ มีสิทธิน าเข้าต้องรับซือ้
กากถัว่เหลืองท่ีผลิตจากเมล็ดถัว่เหลืองในประเทศของโรงงานสกดัน า้มนัพืชทัง้หมดในราคาไม่ต ่ากว่า 
กก. ละ 11.25 บาท ณ หน้าโรงงานสกดัน า้มนั พืช  ตลาด กทม. โดยต้องท าสญัญาการปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขดงักลา่วไว้กบักระทรวงพาณิชย์  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทัง้นี ้หากมีผู้ ย่ืนขอมีสิทธิ
น าเข้ารายใหมใ่ห้อยูใ่นดลุยพินิจของประธานกรรมการนโยบายอาหารพิจารณาตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  2) นอกโควตา ก าหนดอากรน าเข้าร้อยละ 119  
    (2) การน าเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อากรน าเข้าร้อยละ 0  
    (3) การน าเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย – 
ออสเตรเลีย (FTA) ตามความตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA) อากรน าเข้าในโควตาร้อยละ 
0  
   (4) การน าเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) 
อากรน าเข้าในโควตาร้อยละ 5.56  
    (5) การน าเข้าทัว่ไป อากรน าเข้าร้อยละ 6 และคา่ธรรมเนียมพิเศษ ตนัละ 
2,519 บาท  
    ทัง้นี ้การน าเข้าข้อ (1) – (5) ให้น าเข้าได้โดยไมจ่ ากดัปริมาณและช่วงเวลา
น าเข้า  
  2. ข้าวโพดเลีย้งสัตว์  
   (1) การน าเข้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)  1) อากรน าเข้าในโควตา
ร้อยละ 20 ปริมาณโควตา 54,700 ตนั  โดยให้ อคส. เป็นผู้น าเข้าและก าหนดระยะเวลาน าเข้าระหว่าง
วนัท่ี 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2554     2) อากรน าเข้านอกโควตาร้อยละ 73 และคา่ธรรมเนียมพิเศษตนัละ 
180 บาท  
   (2) การน าเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อากรน าเข้าร้อยละ 0 
ก าหนดชว่งเวลาน าเข้าระหว่าง 1 มี.ค. – 30 ม.ิย. 2554 ผู้น าเข้าต้องปฏิบตัติามข้อก าหนดมาตรฐาน
และควบคมุการน าเข้าตามพระราชบญัญัตคิวบคมุคณุภาพอาหารสตัว์ พ.ศ. 2525  



   (3) การน าเข้าตามความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ (FTA) อากรน าเข้า
ในโควตาร้อยละ 0  
   (4) การน าเข้าตามความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย  1) อากร
น าเข้าในโควตาร้อยละ 12 ปริมาณโควตา 7,330.32 ตนั  โดยให้ อคส. เป็นผู้น าเข้า ระหวา่งวนัท่ี 1 
มี.ค. – 30 ม.ิย. 2554  2) อากรน าเข้านอกโควตาร้อยละ 65.70  
   (5) การน าเข้าตามความตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจไทย – ญ่ีปุ่ น (JTEPA) อากร
น าเข้าในโควตาร้อยละ 0  
   (6) การน าเข้าตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ญ่ีปุ่ น (AJCEP) อากร
น าเข้าในโควตาชว่ง 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2554 ร้อยละ 14.50 และชว่ง 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2554 ร้อยละ 
12.70  
   (7) การน าเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) 
อากรน าเข้าในโควตาร้อยละ 11.11  
   (8) การน าเข้าทัว่ไป อากรน าเข้า กก. ละ 2.75 บาท  และคา่ธรรมเนียมพิเศษ 
ตนัละ 1,000 บาท   
    ทัง้นี ้การน าเข้าตามข้อ (1) – (8) นอกเหนือจากปริมาณในโควตาให้น าเข้าได้
โดยไมจ่ ากดัปริมาณและชว่งเวลาน าเข้า   
   3. ปลาป่น การน าเข้าปลาป่นทกุชนิดโปรตีน  
   (1) ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) การน าเข้าภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-ออสเตรเลีย (FTA) อาเซียน-จีน อาเซียน-ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ 
อากรน าเข้าร้อยละ 0  
   (2) การน าเข้าตามความตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA) ชว่ง
เดือน ม.ค.-มี.ค. 2554 อากรน าเข้าร้อยละ 3.33 และชว่งเดือนเม.ย.-ธ.ค. 2554 ร้อยละ 1.67  
   (3) การน าเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) 
อากรน าเข้าร้อยละ 10   
    (4) การน าเข้าทัว่ไป ปลาป่นโปรตีน 60% ขึน้ไป อากรร้อยละ 15 โปรตีนต ่า
กวา่ 60% อากรร้อยละ 6  
   ทัง้นี ้การน าเข้าปลาป่นโปรตีน 60% ขึน้ไปไมจ่ ากดัปริมาณน าเข้า สว่น
โปรตีนต ่ากว่า  60% เป็นสินค้าต้องขออนญุาตน าเข้า 
  
21.  เร่ือง ขออนุมัตก่ิอหนีผู้กพันข้ามปีงบประมาณส าหรับรายการงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีส านกังบประมาณเสนอ  ทัง้ 4 ข้อ ดงันี ้ 

4. อนมุตัใิห้สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจก่อหนีผ้กูพนัข้ามปีงบประมาณรายการก่อ
หนีผ้กูพนัท่ีมีวงเงินรวม 

ไมเ่กิน 1,000 ล้านบาท  จ านวน  918 รายการ เป็นงบประมาณรายจา่ยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
จ านวน 15,509.5 ล้านบาท  จากวงเงินภาระผกูพนัรวมทัง้สิน้จ านวน 92,150.2 ล้านบาท 

       ส าหรับรายการก่อหนีผ้กูพนัข้ามปีงบประมาณท่ีมีวงเงินรวมตัง้แต ่1,000 ล้าน
บาทขึน้ไปจ านวน 22               



รายการ เห็นสมควรให้สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจเจ้าของเร่ืองด าเนินการตามระเบียบการก่อหนี ้
ผกูพนัข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตัิ
เป็นกรณี ๆ ไปอีกครัง้หนึง่ 

5. อนมุตัใิห้สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจ ท่ีไมส่ามารถด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
การก่อหนีผ้กูพนัข้ามปี 

งบประมาณตามนยัมตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์  2552  สามารถก่อหนีผ้กูพนัข้าม
ปีงบประมาณได้ 

11. รายการก่อหนีผ้กูพนัข้ามปีงบประมาณท่ีเสนอในครัง้นี ้ หากเป็นรายการท่ีจะต้อง
จา่ยในรูปของเงินตรา 

ตา่งประเทศ เชน่ รายการคา่เชา่บ้าน คา่เชา่อาคารส านกังาน และคา่เชา่ทรัพย์สินในตา่งประเทศ ฯลฯ  
ขอให้                        ส านกังบประมาณสามารถพิจารณาอนมุตัิวงเงินผกูพนัท่ีเปล่ียนแปลงไปจากท่ี
ได้รับอนมุตัเิน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียน           ในกรณีท่ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนัน้ๆ สามารถปรับ
แผนการใช้จา่ยจากงบประมาณท่ีได้รับการจดัสรรได้โดยไมต้่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบอีก   

4.  อนมุตัใิห้ส านกัพระราชวงัและมหาวิทยาลยัศลิปากรเปล่ียนแปลงรายการ โดยมี
วงเงินก่อหนีผ้กูพนัข้าม 

ปีตามผลการพิจารณาความเหมาะสมของส านกังบประมาณ 
 
 
22. เร่ือง ผลการด าเนินการของคณะกรรมการอ านวยการ ก ากับ ตดิตามการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนมุตัติามท่ีรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นายสา
ทิตย์  วงศ์หนองเตย)  
ประธานกรรมการอ านวยการ ก ากบั ตดิตามการชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั เสนอ ทัง้ 2 ข้อ  ดงันี ้

1. รับทราบผลการประชมุคณะกรรมการอ านวยการ ก ากบั ตดิตามการชว่ยเหลือผู้
ประสบอทุกภยั (คชอ.)  

ครัง้ท่ี  7/2553 เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2553  
  2. อนมุตัิ ดงันี ้ 
    2.1 อนมุตัใิห้กรมสง่เสริมการเกษตรใช้งบประมาณ จ านวน 14,883 ล้านบาท  
โดยใช้งบกลาง  รายการเงินส ารองจา่ยกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  เพ่ือ
ชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอทุกภยั  ปี  2553 
    2.2 อนมุตัใิห้จา่ยเงินชว่ยเหลือประชาชนผู้ประสบภยัภาคใต้เพิ่มเตมิ  จ านวน 
373,182 ครัวเรือน           ครัวเรือนละ   5,000  บาท    รวมงบประมาณทัง้สิน้ 1,865,910,000  บาท  
โดยใช้งบประมาณงบกลาง  รายการเงินส ารองจา่ยกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
และท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพิ่มเตมิวา่ ขออนมุตัใิห้เพิ่มกรมประมง และ
กรมปศสุตัว์  เป็นหนว่ยงานท่ีใช้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง 
รายการเงินส ารองจา่ยกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 14,883 ล้านบาท  เพ่ือชว่ยเหลือเกษตรกรผู้
ประสบอทุกภยัปี 2553 ด้วย 
 
 



สังคม 
 
23. เร่ือง  ขอยกเว้นเป็นกรณีพเิศษในการก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาวิจัยและถ่ายทอดความรู้
ด้านระบบประสาท 
  คณะรัฐมนตรี 
  1. รับทราบตามท่ีรองอธิบดีกรมการแพทย์ (นายวิวฒัน์ วิริยะกิจจา) เสนอเพิ่มเตมิวา่ 
สถาบนัประสาทวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้เพิ่มความสงูของอาคารศนูย์
ศกึษาวิจยัและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบประสาท จากเดมิอีกประมาณ 4.80 เมตร แล้ว 

9. อนมุตัิยกเว้นการปฏิบตัิตามข้อบญัญัตกิรุงเทพมหานคร เร่ือง การก าหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้างดดัแปลง 

ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทฯ พ.ศ. 2526 และกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 
2543) ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2552 โดยให้สถาบนัประสาทวิทยา
ด าเนินการก่อสร้างอาคารศนูย์ศกึษาวิจยัและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบประสาท ท่ีมีความสงูเกิน 12 
เมตร ในพืน้ท่ีบริเวณท่ี 1 และก่อสร้างใกล้เคียงอาคารอ่ืน ๆ ในบริเวณสถาบนัประสาทวิทยาน้อยกวา่ 
6 เมตร  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุเสนอ  
   
24.  เร่ือง  ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  4 ปี  และขอเงนิ
ประเดมิ 
 คณะรัฐมนตรี 
 1. อนมุตัใินหลกัการของแผนยทุธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  4 ปี (พ.ศ. 
2554-2557) ตามท่ีกระทรวงวฒันธรรมเสนอ  โดยให้กระทรวงวฒันธรรม [หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน)] รับความเห็นของส านกังาน           คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิท่ี
เห็นควรให้ความส าคญักบัการตอ่ยอดการใช้ประโยชน์จากมรดกภาพยนตร์ของชาตใิห้เกิดมลูคา่เพิ่ม
ทัง้ในเชิงการสร้างสรรค์ทางศลิปวฒันธรรมและเชิงเศรษฐกิจ  รวมทัง้การสง่เสริม         กิจกรรมท่ี
สามารถสร้างรายได้ให้กบัองค์กรในระยะยาว อาทิ  การระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนมา
สนบัสนนุทางด้านการเงิน  การเข้าร่วมทนุกบันิตบิคุคลอ่ืนในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และการจดักิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม  เชน่  การ
สร้างพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิตชีวาสามารถบอกเลา่เร่ืองราวท่ีน่าสนใจ และสร้างแรงจงูใจให้นกัทอ่งเท่ียวเดนิ
ทางเข้ามาเย่ียมชม  เป็นต้น  ไปพิจารณาด าเนินการด้วย  
 2. ในสว่นของงบประมาณในการด าเนินการ ให้กระทรวงวฒันธรรมพิจารณาตาม
ความพร้อม ความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และส าหรับเงินประเดมิเพ่ือการ
จดัหาอปุกรณ์การอนรัุกษ์ภาพยนตร์และขยาย   ห้องเย็นเก็บรักษาภาพยนตร์ นัน้  อนมุตัใินหลกัการ
ให้ใช้จา่ยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินส ารองจา่ยเพ่ือ
กรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น  ภายในกรอบวงเงิน 120 ล้านบาท เพ่ือเป็นคา่จดัซือ้อปุกรณ์การอนรัุกษ์ฟิล์ม
ภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีดจิิตอล  ซึง่มีความจ าเป็นเร่งดว่นในการอนรัุกษ์ฟิล์มภาพยนตร์ท่ีเป็นมรดก
ทางศลิป          วฒันธรรมของชาต ิ โดยให้ขอท าความตกลงในรายละเอียดกบัส านกังบประมาณ  
สว่นท่ีเหลือให้กระทรวงวฒันธรรมเสนอขอรับการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ตอ่ไป ตามความเห็นของส านกังบประมาณ  

 สาระส าคัญของเร่ือง 
 กระทรวงวฒันธรรม  (วธ.)  [หอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน)]  รายงานวา่ 



 1.  ปัจจบุนัหอภาพยนตร์ฯ   ได้เก็บรักษาภาพยนตร์ตา่ง ๆ ซึง่จ าแนกเป็น ภาพยนตร์
ขา่วโทรทศัน์ ประมาณ 50,000 เร่ือง  ภาพยนตร์สารคดี ประมาณ 8,000 เร่ือง  ภาพยนตร์เร่ืองหรือ
หนงัไทย ประมาณ 1,500 เร่ือง และวีดิทศัน์ประมาณ 100,000 เร่ือง  สิ่งเก่ียวเน่ืองกบัภาพยนตร์ ได้แก่ 
บทภาพยนตร์  200   เร่ือง รูปนิ่ง 23,000  รูป  ใบปิดหรือโปสเตอร์ 2,500  เร่ือง  หนงัแผน่หรือโชว์
การ์ด  1,000 เร่ือง หนงัสือ  5,000  เลม่  สจูิบตัรภาพยนตร์ 350 เร่ือง  แผน่เสียง 700 แผน่  วตัถุ
พิพิธภณัฑ์ภาพยนตร์ 600  ชิน้ 
  2.  หอภาพยนตร์ฯ  ให้บริการสาธารณะใน   2 ลกัษณะ คือ 
   2.1  การให้บริการแก่ผู้สนใจเข้ามาขอศกึษาค้นคว้าจากภาพยนตร์และสิ่ง
เก่ียวเน่ืองกบัภาพยนตร์  ซึง่หอภาพยนตร์จดัให้บริการท านองเดียวกบัหอสมดุหรือหอจดหมายเหต ุ 
และให้บริการท าส าเนาภาพยนตร์และ                       สิ่งเก่ียวเน่ืองโดยผู้ใช้บริการต้องปฏิบตัิตาม
ระเบียบและเสียคา่บริการ   
   2.2   การให้บริการแก่สาธารณชนเข้าชมและร่วมกิจกรรมตา่งๆ ท่ีหอ
ภาพยนตร์จดัขึน้ เชน่           รายการจดัฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์  การแสดง
นิทรรศการ การบรรยาย การอบรม รวมทัง้การ           เข้าชมพิพิธภณัฑ์ภาพยนตร์ไทยของหอ
ภาพยนตร์ฯ 
   2.3  แตเ่ดมิหอภาพยนตร์แห่งชาตเิป็นหนว่ยราชการสงักดักรมศลิปากรไม่
เคยได้รับงบประมาณลงทนุในด้านการก่อสร้างอาคารและครุภณัฑ์ท่ีเหมาะสม  ท าให้ภาพยนตร์และ
สิ่งของท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาพยนตร์ซึง่เป็นสมบตัขิองชาตเิส่ียงตอ่การช ารุดทรุดโทรม  และท าให้หอ
ภาพยนตร์ไมส่ามารถปฏิบตัิภารกิจการอนรัุกษ์และการให้บริการ             แก่ประชาชนได้ตามท่ีควร 
จงึได้จดัท าแผนยทุธศาสตร์ของหอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน)   4 ปี  (ปี 2554-2557)  เพ่ือจดัสร้าง
อาคารและจดัหาอปุกรณ์ครุภณัฑ์ส าหรับการอนรัุกษ์และเผยแพร่ภาพยนตร์   
   2.4  สาระส าคญัของแผนยทุธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  4 
ปี (ปี 2554- 2557)   มีดงันี ้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาการอนรัุกษ์ภาพยนตร์หรือส่ือโสตทศัน์ของ
ชาต ิให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานของสมาพนัธ์หอภาพยนตร์ระหวา่งชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศกึษาวิจยัเพ่ือ
สร้างสมองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ หรือส่ือโสตทศัน์และ                  สิ่งเก่ียวเน่ืองของชาต ิ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการและการเผยแพร่องค์ความรู้โดยสนบัสนนุให้มีการใช้ประโยชน์สงูสดุ
จากภาพยนตร์  ส่ือโสตทศัน์และสิ่งเก่ียวเน่ืองเพ่ือสร้างคณุคา่เพิ่มทางปัญญา สร้างมลูคา่เพิ่มทาง
เศรษฐกิจ และสร้างความปรองดองแหง่ชาต ิ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาการบริหารจดัการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
   2.5  ตามแผนยทุธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ดงักลา่ว  มีโครงการจดัตัง้ศนูย์
อนรัุกษ์และบริการ     โสตทศัน์แหง่ชาต ิเพ่ือเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอ
ดลุยเดช  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม        พระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธนัวาคม 2554 และ 60 ปี  
ภาพยนตร์สว่นพระองค์  เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางอนรัุกษ์และการให้บริการค้นคว้าศกึษา และ
เผยแพร่ภาพยนตร์และส่ือโสตทศัน์ทัง้หลายของชาต ิ ท่ีศาลายา  จงัหวดันครปฐม  ซึง่เป็นความจ าเป็น
เร่งดว่น  ขณะเดียวกนัโครงการนีจ้ะเป็นการเทิดพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุย
เดช                ในฐานะท่ีทรงเป็นพระราชาธิบดีแหง่ภาพยนตร์ เพราะ “ภาพยนตร์สว่นพระองค์”  ใน
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  นบัเป็นภาพยนตร์ท่ีบนัทกึเก่ียวกบับคุคลท่ีมีปริมาณมากท่ีสดุและ
ตอ่เน่ืองยืนนานท่ีสดุในโลก   กลา่วคือมีจ านวนประมาณ              10 ล้านฟตุ  บนัทึกตอ่เน่ืองนบัจาก
ปี 2493 เกือบทกุวนั  จวบจนปีปัจจบุนั ซึง่นบัเป็นเวลา  60 ปีเตม็   ศนูย์อนรัุกษ์ภาพยนตร์ของหอ
ภาพยนตร์นีจ้ะสามารถรองรับความจ าเป็นในการอนรัุกษ์ภาพยนตร์สว่นพระองค์ในอนาคต  



 
25. เร่ือง ขอก าหนดกรอบอัตราก าลังเพิ่มใหม่ 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงยตุธิรรมเสนอ ทัง้ 2 ข้อ  โดยให้กรมสอบสวนคดี
พิเศษเปล่ียนแปลงเงินกนัไว้เบกิเหล่ือมปี และปรับแผนการใช้จา่ยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ือรองรับการบรรจแุตง่ตัง้อตัราเพิ่มใหม ่ตามความเห็นของส านกั
งบประมาณ   

1. อนมุตัิก าหนดกรอบอตัราก าลงัเพิ่มใหม ่เพ่ือปฏิบตังิานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
รวม 269 อตัรา จาก 

เดมิ 300 อตัรา (คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ (คปร.) ได้ก าหนดกรอบ
อตัราก าลงัให้แล้ว จ านวน 31 อตัรา ซึง่เป็นต าแหนง่ เจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดบั
ปฏิบตัิการ/ข้าราชการ) โดยมีรายละเอียดของต าแหนง่ทัง้ 269 อตัรา ดงันี ้ 
   1.1 รองอธิบดี ประเภทนกับริหาร ระดบัต้น   
 จ านวน  1 อตัรา 
   1.2 ผู้อ านวยการส านกั ประเภทอ านวยการ ระดบัสงู  
 จ านวน 11 อตัรา 
   1.3 พนกังานสอบสวนคดีพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ  
 จ านวน   9 อตัรา 
   1.4 พนกังานสอบสวนคดีพิเศษ ประเภทอ านวยการ ระดบัต้น 
 จ านวน  21 อตัรา 
   1.5 พนกังานสอบสวนคดีพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ
 จ านวน  85 อตัรา 
   1.6 พนกังานสอบสวนคดีพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ 
 จ านวน   4 อตัรา 
   1.7 เจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ 
 จ านวน 55 อตัรา 
   1.8 เจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ/ปฏิบตักิาร
 จ านวน 83 อตัรา 
  2. ให้ส านกังบประมาณจดัสรรเงินงบประมาณ งบบคุลากร เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายด้าน
บคุคล ได้แก่ เงินเดือน และเงินสิทธิประโยชน์อ่ืน ตามท่ีกฎหมายก าหนดส าหรับต าแหนง่ตามกรอบ
อตัราข้าราชการ 300 อตัรา และพนกังาน        ราชการ 170 อตัรา ในคราวเดียวกนั  
 

ต่างประเทศ 
 
26. เร่ือง รายงานผลการเข้าร่วมประชุม Aichi – Nagoya Ministerial Meeting on 
REDD+Partnership  
ณ เมืองนาโงย่า จังหวัดไอจิ ประเทศญ่ีปุ่น  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการเข้าร่วมประชมุ Aichi – Nagoya Ministerial 
Meeting on REDD+Partnership ณ เมืองนาโงยา่ จงัหวดัไอจิ ประเทศญ่ีปุ่ น ระหวา่งวนัท่ี 25 – 26 
ตลุาคม 2553 ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเสนอ ดงันี ้ 
   สาระส าคัญของเร่ือง  



  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานวา่  
  1. ตามมติคณะรัฐมนตรี (25 พฤษภาคม 2553) ประเทศไทยได้ร่วมเป็นหุ้นสว่นความ
ร่วมมือ (REDD+Partnership)โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเป็น
หวัหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมการประชมุ Oslo Climate and Forest Conference ณ กรุงออสโล 
ราชอาณาจกัรนอร์เวย์  และได้รายงานผลการประชมุ             ให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้วตามมติ
คณะรัฐมนตรี (22 มิถนุายน 2553)   
   2. สถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทยมีหนงัสือลงวนัท่ี 26 สิงหาคม 2553 
ขอเชิญรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชมุ Aichi – 
Nagoya Ministerial Meeting on REDD+Partnership ซึง่รัฐบาลญ่ีปุ่ นเป็นเจ้าภาพในระหวา่งวนัท่ี 
25 – 26 ตลุาคม 2553 ณ เมืองนาโงยา่ จงัหวดัไอจิ ประเทศญ่ีปุ่ น ในการนีรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้นางนิศากร  โฆษิตรัตน์ เลขาธิการส านกันโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และนายนิพนธ์  โชติบาล รองอธิบดีกรมอทุยาน    
แหง่ชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุ์พืช และ นางสาวแสงจนัทร์  ลิม้จิรกาล ผู้อ านวยการหลกัสตูรสหสาขา
สิ่งแวดล้อม การพฒันา และความยัง่ยืน บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในฐานะ
ผู้ เช่ียวชาญ  ให้เข้าร่วมประชมุดงักลา่ว  
  3. การประชมุครัง้นีเ้ป็นการประชมุระดบัรัฐมนตรี  โดยเป็นการประชมุ back-to-
back กบัการประชมุสมชัชาอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมยัท่ี 10 ซึง่มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือทบทวนความส าเร็จในการด าเนิน กิจกรรมและกลไกทางการเงินในการด าเนินการ
ตัง้แตจ่ดัตัง้กรอบความร่วมมือ REDD+Partnership ท่ีสืบเน่ืองมาจากการประชมุ Oslo Climate and 
Forest Conference เม่ือวนัท่ี 25 – 29 พฤษภาคม 2553 ณ กรุงออสโล ราชอาณาจกัรนอร์เวย์  
  4. ในการประชมุสมชัชาภาคีอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครัง้ท่ี 
10 (The Tenth Conference of the Parties of the Convention on Biological Diversity) ณ เมืองนา
โงยา่ จงัหวดัไอจิ ประเทศญ่ีปุ่ น ระหว่างวนัท่ี 18-25 ตลุาคม 2553 รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้จดัให้มีการประชมุ
ระดบัรัฐมนตรี เร่ือง REDD+Partnership (Aichi-Nagoya Ministerial Meeting on 
REDD+Partnership) เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2553 โดยการประชมุดงักลา่วมีรัฐมนตรี          
สิ่งแวดล้อมและผู้แทนของประเทศตา่ง ๆ เข้าร่วมการประชมุ 62 ประเทศ  และมีผู้แทนจากองค์กร
ระหวา่งประเทศ                องค์กรเอกชน และภาคประชาสงัคมเข้าร่วมประชมุด้วย  
  5. รัฐมนตรีประเทศตา่ง ๆ ได้กลา่วถ้อยแถลงเน้นถึงความส าคญัและความก้าวหน้า
ของการเป็นหุ้นสว่นความร่วมมือ  การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตดัไม้ท าลายป่าและการ
ท าให้ป่าเส่ือมโทรมในประเทศก าลงัพฒันา  บทบาทของการอนรัุกษ์การจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยืนและ
การเพิ่มคาร์บอนสต๊อกในพืน้ท่ีป่าในประเทศก าลงัพฒันา (REDD+Partnership) โดยเน้นย า้ถึงความ
จ าเป็น  ในการเตรียมการเสริมสร้างการประสานงานของกิจกรรม REDD+                การสนบัสนนุ
ทางการเงิน และการแลกเปล่ียนประสบการณ์  นอกจากนี ้   ยงัย า้ถึงเป้าหมายในการด าเนินงานและ             
ความพยายามระดบันานาชาตใินการชว่ยเหลือทางการเงินในกิจกรรม REDD+  
  6. ท่ีประชมุได้ให้ความส าคญักบักิจกรรม REDD+ ท่ีมีสารัตถะการด าเนินงานแบบ
องค์รวม  อนัจะเป็นประโยชน์ด้านสงัคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ดงันัน้ การบรูณาการเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพจงึมีความส าคญัตอ่
บทบาทของหุ้นส่วนความร่วมมือ REDD+ ในการแลกเปล่ียน              ประสบการณ์ในการด าเนินงาน  
ซึง่รวมถึงการปกป้อง คุ้มครอง และอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  และวิถีและ            สิทธิของ
ชนพืน้เมืองและชมุชนท้องถ่ิน  โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้ 



   6.1 การยืนยนัการให้เงินชว่ยเหลือเพิ่มเตมิกิจกรรม REDD+ ของประเทศ
พฒันาแล้ว ได้แก่ ประเทศเบลเย่ียม ประเทศอิตาลี สหราชอาณาจกัร ซึง่ประเทศพฒันาแล้วบาง
ประเทศได้กลา่วถึงการยืนยนัให้ความชว่ยเหลือเก่ียวกบักิจกรรม REDD+ ท่ีเคยให้ไว้ในการประชมุท่ี
ผา่นมา ได้แก่ ประเทศแคนาดา ประเทศเยอรมนันี ประเทศ              ฝร่ังเศส ประเทศสวีเดน และ
สหรัฐอเมริกา  
   6.2 ผลการด าเนินงาน REDD+Partnership ในปี 2553  
    ท่ีประชมุช่ืนชมความก้าวหน้าของการด าเนินกิจกรรมภายใต้ 
REDD+Partnership โดยจ านวนสมาชิกของหุ้นสว่นความร่วมมือมีการเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  และมี
การด าเนินงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  เข้ามาร่วมมีบทบาทตามความเหมาะสม  
นอกจากนีท่ี้ประชมุยงัได้แสดงความยินดีตอ่ความส าเร็จของการด าเนินงานตามโปรแกรม 
REDD+Partnership ปี 2553 ในสว่นของความโปร่งใสด้านการเงินและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้ 
website ท่ีจดัท าเพ่ือการแลกเปล่ียนและส่ือสารข้อมลู  อนัเป็นพืน้ฐานส าคญัท่ีน าไปสู่การปรับปรุงการ
ด าเนินงาน REDD+ ได้อยา่งตอ่เน่ือง  ท่ีประชมุได้เน้นถึงความส าคญัของการลดชอ่งวา่งและ
หลีกเล่ียงความซ า้ซ้อนทางการเงิน   โดยให้เพิ่มศกัยภาพ   การด าเนินงานและการสนบัสนนุทาง
การเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ท าให้การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2553  
    6.3 ทศิทางของกิจกรรม REDD+Partnership ในอนาคต  
    ท่ีประชมุเห็นความส าคญัของความตอ่เน่ืองในการด าเนินงานตาม
เอกสาร REDD+Partnership และโปรแกรมงานท่ีพฒันาขึน้  และได้ให้ความเห็นชอบท่ีจะให้หุ้นสว่น
ความร่วมมือด าเนินการเสริมศกัยภาพทางการเงินและกิจกรรม REDD+ โดยการเสริมสร้างความ
โปร่งใส  และเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน  โดยการขยายเวลาการด าเนินกิจกรรมภายใต้
โปรแกรมงานปี พ.ศ. 2553 ท่ียงัไมแ่ล้วเสร็จ  ให้ด าเนินการตอ่ไปในปี พ.ศ. 2554 – 2555 ซึง่ได้แก่
การจดัตัง้หนว่ยงานรองรับ (institutional arrangement) ด้าน REDD+ การเตรียมความพร้อมในการ
เสริมศกัยภาพด้าน REDD+ การจดัท าโครงการน าร่องด้าน REDD+ กิจกรรมท่ีอยู่บนพืน้ฐานของ
ผลสมัฤทธ์ิ (result based action) REDD+ ท่ีมีกระบวนการรายงาน ตดิตามผล และตรวจสอบได้  
และการเพิ่มศกัยภาพด้านการเงิน (scaling up finance) ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้ย า้ถึงความจ าเป็นจะต้อง
จดัท าโปรแกรมงานปี พ.ศ. 2554 – 2555 ให้แล้วเสร็จภายในปีนี ้ 
    ท่ีประชมุได้เน้นย า้จดุยืนของหุ้นสว่นความร่วมมือวา่ควรมีการ
ผลกัดนัให้เกิดการปฏิบตัิ งานได้มากกวา่ท่ีใช้เร่ืองนีเ้ป็นเวทีของการเจรจาตอ่รอง  โดยการด าเนินงาน
จะต้องท าให้เกิดความมัน่ใจในการส่ือสารอยา่ง    มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเปิดเผยตอ่ผู้ ท่ีมีสว่น
เก่ียวข้องทกุภาคส่วน  
   6.4 REDD+Partnership และความส าเร็จของ UNFCCC COP  
    ท่ีประชมุเห็นพ้องถึงความส าคญัของหุ้นส่วนความร่วมมือ REDD+ 
ในการใช้เป็นเคร่ืองมือขบัเคล่ือนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความร่วมมือเสริมศกัยภาพ
กิจกรรมด้าน REDD+ และความชว่ยเหลือทางการเงิน  อนัจะชว่ยผลกัดนัและสง่เสริมกลไกท่ีสามารถ
สร้างแรงจงูใจทางบวกทางนโยบายและกิจกรรมด้าน REDD+ ภายใต้อนสุญัญาสหประชาชาตวิ่าด้วย
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ (UNFCCC) ทัง้นี ้ท่ีประชมุคาดหวงัวา่การด าเนินงานแบบคอ่ยเป็น
คอ่ยไปของ REDD+Partnership จะท าให้กลไกของ REDD+ ภายใต้ UNFCCC จะได้รับการรับรองใน           
ท่ีประชมุสมชัชาประเทศภาคีอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ครัง้ท่ี 
16 ณ เมืองแคนคนู สหรัฐเม็กซิโก  
 



27. เร่ือง  การเปล่ียนช่ือและขยายขอบเขตของกองทุนเพื่อจัดตัง้ระบบเตือนภัยสึนามิใน
มหาสมุทรอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเปล่ียนช่ือและขยายขอบเขตของกองทนุเพ่ือจดัตัง้ระบบ
เตือนภยัสนึามิในมหาสมทุรอินเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอ 
ทัง้ 2 ข้อ ดงันี ้
  1. เห็นชอบการเปล่ียนช่ือและขยายขอบเขตของกองทนุ Tsunami Regional Trust 
Fund (Multi-Donor Voluntary Trust Fund on Tsunami Early Warning Arrangements in the 
Indian Ocean and Southeast Asia) เป็น “ESCAP Multi-Donor Trust Fund for Tsunami, 
Disaster and Climate Preparedness in Indian Ocean and Southeast Asia Countries” 
  2. เห็นชอบให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศลงนามในร่างความตกลงฉบบั
แก้ไขของกองทนุฯ  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) รายงานว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมตรัิบทราบ
รายงานเก่ียวกบัสถานะของกองทนุฯ (การเปล่ียนช่ือและขยายขอบเขตของกองทนุ) นัน้ 
  1. ESCAP ได้หยิบยกข้อเสนอให้เปล่ียนช่ือกองทนุฯ จากเดมิ Multi-Donor 
Voluntary Trust Fund on Tsunami Early Warning Arrangements in the Indian Ocean and 
Southeast Asia) เป็น “ESCAP Multi-Donor Trust Fund for Tsunami, Disaster and Climate 
Preparedness in Indian Ocean and Southeast Asia Countries” ขึน้หารือในการประชมุสภาท่ี
ปรึกษา ครัง้ท่ี 6 เม่ือวนัท่ี 3 มิถนุายน 2551  ซึง่ทัง้ฝ่ายไทยและสวีเดนในฐานะสมาชิกสภาท่ีปรึกษามี    
ทา่ทีไมข่ดัข้องตอ่ข้อเสนอดงักลา่ว  โดยผู้ แทนไทยได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่เร่ืองดงักลา่วอาจต้องผา่นการ
พิจารณาของ                  คณะรัฐมนตรี ท่ีประชมุจงึมีมตใิห้ ESCAP จดัท าข้อเสนอดงักลา่วอยา่งเป็น
ทางการ และให้สมาชิกสภาท่ีปรึกษามีหนงัสือตอบรับอย่างเป็นทางการเชน่กนั 
  2. กระทรวงการตา่งประเทศเห็นวา่ 
   2.1 การขยายขอบเขตของกองทนุฯ จะสง่ผลกระทบด้านจ านวนประเภทของ
ภยัพิบตัทิางธรรมชาตเิทา่นัน้  กลา่วคือ กองทนุฯ จะรับผิดชอบภยัพิบตัปิระเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสึ
นามิ อาทิ พายไุซโคลน น า้ท่วม แผน่ดินไหว แตจ่ะไมส่ง่ผลกระทบด้านภารกิจและขอบเขตด้าน
ภมูิศาสตร์ เน่ืองจากกองทนุฯ จะยงัคงจ ากดัภารกิจอยูท่ี่การเตือนภยั           ลว่งหน้า และไมมี่การเพิ่ม
จ านวนประเทศท่ีสามารถขอรับเงินสนบัสนนุจากกองทนุฯ โดย ESCAP ได้จดัท ารายละเอียดเก่ียวกบั
การเปล่ียนช่ือและขยายขอบเขตของกองทนุฯ ซึง่ประกอบด้วย หลกัการและเหตผุล และแผน
ยทุธศาสตร์ของกองทนุฯ (Strategic Plan) ซึง่ในคราวประชมุสภาท่ีปรึกษา ครัง้ท่ี 8 เม่ือวนัท่ี 16 
มิถนุายน 2552 ได้เห็นชอบแล้วภายใต้เง่ือนไขวา่         รัฐบาลไทยจะเห็นชอบการเปล่ียนช่ือและขยาย
ขอบเขตของกองทนุฯ ตอ่ไป  
   2.2 ประโยชน์ท่ี ESCAP คาดวา่จะได้รับจากการเปล่ียนช่ือและขยาย
ขอบเขตของกองทนุฯ คือ           1) การเตือนภยัสนึามิจะมีประสิทธิภาพมากขึน้ หากมีความเช่ือมโยง
กบัการเตือนภยัพิบตัปิระเภทอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกนั ศนูย์เตือนภยัพิบตัท่ีิรับผิดชอบภยัพิบตัหิลาย
ประเภทมีความคุ้มคา่ทางเศรษฐกิจและมีโอกาสอยูร่อดในด้านงบประมาณ           สูงกวา่ศนูย์เตือน
ภยัสนึามิเพียงประเภทเดียว และ 2) การขยายขอบเขตกองทนุฯ ให้ครอบคลมุภยัพิบตัิประเภทอ่ืน ๆ 
นา่จะชว่ยดงึดดูผู้บริจาคท่ีให้ความส าคญักบัภยัพิบตัปิระเภทอ่ืน ๆ ให้บริจาคเงินเข้าสู่กองทนุฯ ได้ 
เน่ืองจากสนึามิเป็นภยัพิบตั ิ        ท่ีมีโอกาสเกิดขึน้น้อยครัง้มากเม่ือเทียบกบัภยัธรรมชาตปิระเภทอ่ืน 
ๆ  



  3. กระทรวงการตา่งประเทศได้ร่วมกบั ESCAP จดัท าร่างความตกลงฉบบัแก้ไข
เพ่ือให้สาระของร่างความ 
ตกลงสอดคล้องกบัช่ือและขอบเขตใหมข่องกองทนุฯ แล้ว และเห็นวา่ 
   3.1 ร่างความตกลงฉบบัแก้ไขเป็นการแก้ไขความตกลงเดิม ซึง่ประเทศไทย
เป็นคูส่ญัญาอยู่แล้ว เพ่ือขยายกรอบในการใช้เงินกองทนุฯ ให้ครอบคลมุถึงการเตรียมความพร้อมใน
การรับมือภยัพิบตัปิระเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภยัสึนามิ โดยจะเป็นการใช้เงินในกองทนุฯ ท่ีมีอยู่ใน
ปัจจบุนัซึง่รัฐบาลไทยได้เคยบริจาคไปแล้ว เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจดัการ  ซึง่ท าให้รัฐบาลไทยไม่
มีภาระผกูพนัทางการเงินเพิ่มเตมิ โดยผลจากการท าความตกลงฉบบันี ้ประกอบเหตผุลข้างต้นจงึเห็น
วา่ร่างความตกลงฯ ดงักลา่ว ไมน่า่จะเป็นหนงัสือสญัญาตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนญู             
แหง่ราชอาณาจกัรไทย ท่ีจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนด าเนินการให้มีผลผกูพนั 
   3.2 การเปล่ียนช่ือและขยายขอบเขตของกองทนุฯ นา่จะเป็นผลดีตอ่
ภาพลกัษณ์ของไทย เน่ืองจากไทยมีสถานะเป็นผู้บริจาคเงินรายใหญ่ท่ีสดุส าหรับกองทนุฯ และมี
โอกาสสงูท่ีจะคงสถานะดงักลา่วไว้ในอนาคตอนัใกล้โดยไมต้่องบริจาคเพิ่มเตมิ ดงันัน้ เม่ือกองทนุฯ 
ได้รับอนมุตัใิห้สนบัสนนุโครงการเตือนภยัพิบตัปิระเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก               ภยัสนึามิ 
บทบาทของไทยในฐานะผู้สนบัสนนุการเตือนภยัพิบตัใินภมูิภาคก็จะได้รับการกลา่วถึงในวงกว้างมาก
ยิ่งขึน้ 
   3.3 กต.ได้สอบถามความคิดเห็นสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ทก.) และกระทรวงมหาดไทยแล้ว และได้รับแจ้งจาก ทก. วา่
เห็นชอบในหลกัการและเห็นชอบตอ่ร่างความตกลงฉบบัแก้ไขดงักลา่ว 
   3.4 ปัจจบุนัประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และมหาสมทุรอินเดีย
ประสบภยัพิบตัทิางธรรมชาตท่ีิไมใ่ชส่นึามิเพิ่มมากขึน้ หากรัฐบาลไทยสามารถให้ความเห็นชอบตอ่
การเปล่ียนช่ือและขยายขอบเขตของ            กองทนุฯ ได้ในอนาคตอนัใกล้นี ้ก็จะชว่ยให้กองทนุฯ 
สามารถเปิดรับโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัภยัพิบตัปิระเภทอ่ืน ๆได้ทนัทีตัง้แตร่อบการเปิดรับสมคัร
โครงการรอบถดัไป (ซึง่คาดว่าจะมีขึน้ในชว่งต้นปี 2554) และสามารถตอบสนองตอ่ความจ าเป็นใน
การพฒันาระบบการเตือนภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินภมูิภาคได้อยา่งทนัทว่งทีมากยิ่งขึน้  
 
28. เร่ือง  การจัดตัง้คณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทยเพื่อความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอ ทัง้ 2 ข้อ  ดงันี ้ 
  1. อนมุตัใินหลกัการเก่ียวกบัองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการร่วม
ฝ่ายไทยเพ่ือความร่วมมือทวิภาคีระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอซุ
เบกิสถาน โดยให้กระทรวงการตา่งประเทศสามารถปรับเปล่ียนองค์ประกอบได้ตามท่ีเก่ียวข้องกบั
สารัตถะของการประชมุ  
   2. อนมุตัใิห้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ หรือ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ เป็นหวัหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชมุ
คณะกรรมาธิการร่วมฯ ครัง้ท่ี 1 ณ กรุงทาชเคนต์ สาธารณรัฐอซุเบกิสถาน  
   สาระส าคัญ/ข้อเทจ็จริงและข้อกฎหมาย  
  คณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทยเพ่ือความร่วมมือทวิภาคีระหวา่งรัฐบาลแหง่
ราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแหง่สาธารณรัฐอซุเบกิสถานเป็นกลไกของรัฐบาลไทย  ซึง่ประกอบด้วย
หนว่ยงานภาครัฐ เชน่ กระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวง



เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลงังาน ฯลฯ และหนว่ยงานตวัแทน          ภาคเอกชน อาทิ สภา
หอการค้าแหง่ประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย โดยมีอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคญั ดงันี ้ 
  1) ก าหนดทา่ทีและเป้าหมายของฝ่ายไทยในการประชมุคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อ
ความร่วมมือทวิภาคีระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแหง่สาธารณรัฐอซุเบกิสถาน  
   2) เข้าร่วมประชมุ และ/หรือ ให้ข้อมลูแก่คณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทยฯ ท่ีเข้าร่วม
การประชมุคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบั
รัฐบาลแหง่สาธารณรัฐอซุเบกิสถาน  
 3) ประสานงานระหวา่งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย หรือ 
ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาความสมัพนัธ์ทวิภาคีระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐอซุ
เบกิสถานอย่างรอบด้าน  และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  รวมทัง้การด าเนินการตา่ง ๆ อนัเป็นผล
ตอ่เน่ืองจากการประชมุคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือ           ทวิภาคีระหวา่งประเทศทัง้สอง 
 
29.  เร่ือง  แผนฟ้ืนฟูประชากรเสือโคร่งและแผนปฏิบัตกิารเพ่ืออนุรักษ์เสือโคร่ง 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทัง้ 3 
ข้อ ดงันี ้ 
  1.  เห็นชอบในหลกัการและมอบหมายให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้การรับรองเอกสารท่ีจะมีการรับรองในการประชมุ 
International Forum on Tiger Conservation ระหวา่งวนัท่ี 21-24 พฤศจิกายน 2553 ณ นครเซนต์ปี
เตอร์สเบร์ิก สหพนัธรัฐรัสเซีย  ตามความเหมาะสม 
 2.  มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ด าเนินการตาม

แผนปฏิบตักิารเพ่ืออนรัุกษ์ 
เสือโคร่งของประเทศไทย 
 3.  ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิเชน่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลงั 
กระทรวงกลาโหม  กระทรวงศกึษาธิการ และส านกังบประมาณ สนบัสนนุการด าเนินงานตามแผนงาน
ดงักลา่ว   
ทัง้นี ้ งบประมาณคา่ใช้จา่ยตามแผนฟืน้ฟปูระชากรเสือโคร่งของโลกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้
เป็นไปตามความเห็นของส านกังบประมาณ  
 สาระส าคัญของเร่ือง 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานวา่ 

1.  การประชมุระดบัรัฐมนตรีประเทศเอเชียด้านการอนรัุกษ์เสือโคร่ง ครัง้ท่ี 1 ในเดือน
มกราคม 2553  

ท่ีอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีประชมุมีมตเิก่ียวกบัแผนการด าเนินงานก่อนการประชมุ 
International Forum on Tiger Conservation ในระดบัผู้น าประเทศและรัฐมนตรี ท่ีเมืองเซนต์ปีเตอร์
สเบร์ิก สหพนัธรัฐรัสเซีย ในวนัท่ี 21-24 พฤศจิกายน 2553 โดยก าหนดให้มีการประชมุเตรียมการ
ส าหรับการประชมุสดุยอดเสือโลก (Pre-Tiger Summit Partner Dialogue Meeting) ท่ีเมืองบาหลี 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหวา่งวนัท่ี 12-14 กรกฎาคม 2553 เพ่ือให้ผู้แทนของประเทศท่ีเป็นแหลง่
อาศยัของเสือโคร่ง 13 ประเทศ ร่วมวางแผนโครงร่างของแผนฟืน้ฟปูระชากรเสือโคร่งของโลก (Global 
Tiger Recovery Program : GTRP) และน าเสนอแผนแห่งชาตเิพ่ือฟืน้ฟปูระชากรเสือโคร่ง (NTRP) 
ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ GTRP 



 2.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ได้ร่างแผนแหง่ชาตเิพ่ือฟืน้ฟู
ประชากรเสือโคร่งในประเทศไทยขึน้ และได้จดัการประชมุโดยเชิญผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุภาคสว่น
มาร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนแหง่ชาตเิพ่ือ          ฟืน้ฟปูระชากรเสือโคร่งของประเทศไทย 
ในวนัท่ี 5-6  กรกฎาคม 2553 และได้สง่แผนนีใ้ห้ Global Tiger Initiative (GTI)  น าไปรวบรวมจดัท า
แผนฟืน้ฟปูระชากรเสือโคร่งของโลก โดยมีการจดัท า Tele Video Conference ร่วมกนัระหวา่ง
เจ้าหน้าท่ีของ GTI และผู้แทนของประเทศท่ีเป็นแหลง่อาศยัของเสือโคร่ง 2 ครัง้ ในวนัท่ี 6 ตลุาคม 
2553 และวนัท่ี 15 ตลุาคม 2553 ครัง้สดุท้ายได้จดัให้มีการประชมุเพ่ือตรวจสอบแผนฟืน้ฟปูระชากร
เสือโคร่งของโลก ท่ีเมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ระหวา่งวนัท่ี 21-22 ตลุาคม 2553 
 3.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ได้น าข้อมลูจากแผนแหง่ชาติเพ่ือ
ฟืน้ฟปูระชากรเสือโคร่งมาจดัท าแผนปฏิบตักิารเพ่ืออนรัุกษ์เสือโคร่ง เพื่อเป็นแนวทางในการอนรัุกษ์
เสือโคร่งในประเทศไทย ซึง่จะได้น าแผนนีไ้ป เผยแพร่ในการประชมุท่ีสหพนัธรัฐรัสเซีย และสถานทตู
รัสเซียประจ าประเทศไทย ได้มีหนงัสือ ท่ี 195 n ลงวนัท่ี 21 มิถนุายน 2553 และ 265 n ลงวนัท่ี 12 
สิงหาคม 2553 แจ้งเร่ืองการประชมุ International Forum on Tiger Conservation ท่ีนครเซนต์ปีเตอร์
สเบร์ิก และเชิญนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชมุโดยในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 เป็นการประชมุ
ระดบัผู้น าประเทศ 
 4.  แผนฟืน้ฟปูระชากรเสือโคร่งของโลกและแผนแหง่ชาตเิพ่ือฟืน้ฟปูระชากรเสือโคร่ง
ของประเทศไทย เป็นเอกสารวิชาการท่ีประกอบด้วยยทุธศาสตร์และนโยบายในการอนรัุกษ์เสือโคร่ง
ของโลกและของประเทศไทย โดยท่ีเอกสาร ดงักลา่วมีวาระท่ีจะต้องรับรองในการประชมุ 
International Forum on Tiger Conservation ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 ซึง่เป็นการประชมุระดบั
ผู้น าประเทศและรัฐมนตรี และแผนปฏิบตัิการเพ่ืออนรัุกษ์เสือโคร่ง ท่ีน าเสนอกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจะ
น าไปสูค่วามส าเร็จในการอนรัุกษ์เสือโคร่ง เอกสารนีจ้ะถกูน าไปเผยแพร่ในการประชมุดงักลา่ว จงึเห็น
วา่ควรน าเอกสาร          ดงักลา่วทัง้ 3 ฉบบั เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนให้การ
รับรองในการประชมุ International Forum on Tiger Conservation ระหวา่งวนัท่ี 21-24 พฤศจิกายน 
2553 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก สหพนัธรัฐรัสเซีย 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  ได้สรุปสาระส าคัญของ
เอกสารที่จะมีการรับรอง             ในการประชุมดังกล่าว ดงันี ้
 1.  สรุปแผนฟ้ืนฟูประชากรเสือโคร่งของโลก เป็นการสรุปกิจกรรมและนโยบาย
ของประเทศท่ีเป็น           แหลง่อาศยัของเสือโคร่ง 13 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย จีน อินเดีย เนปาล ภฏูาน 
บงัคลาเทศ พมา่ ไทย ลาว เวียดนาม กมัพชูา มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
 วัตถุประสงค์ของแผนฟืน้ฟปูระชากรเสือโคร่งของโลกท่ีจะมุง่เน้นในการลดความ
สญูเสียเสือโคร่งใน             ธรรมชาต ิและเพิ่มจ านวนประชากรเสือโคร่งในธรรมชาตใิห้เป็น 2 เทา่ ใน 
12  ปีข้างหน้า แตส่ าหรับเป้าหมายของประเทศไทยนีเ้ป็นการเพิ่มจ านวนเสือโคร่งอีกร้อยละ 50 จาก
จ านวนประชากรเสือโคร่งในปัจจบุนั 250 ตวั ให้เป็น 375 ตวั 
 องค์ประกอบของแผนท่ีฟืน้ฟปูระชากรเสือโคร่งของโลกประกอบด้วยแผนแหง่ชาติ
เพ่ือฟืน้ฟปูระชากรเสือโคร่งของประเทศท่ีเป็นแหลง่อาศยัของเสือโคร่ง 13 ประเทศ และแผนของ
ประเทศไทย มีแผนการด าเนินงานท่ีประกอบด้วย 

49 พฒันานโยบายในการสง่เสริมขวญัก าลงัใจ คา่ตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
ท่ีด าเนินงานในพืน้ท่ีคุ้มครองและเจ้าหน้าท่ีพิทกัษ์ป่า 



50 กระตุ้นให้ผู้ มีอ านาจในการพฒันานโยบายเก่ียวกบัเส้นทางอาชีพ
ของหวัหน้าอทุยานแหง่ชาต ิหรือเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตอ่เน่ือง 

51 จดัตัง้ศนูย์วิจยัและติดตามประชากรเสือโคร่งในกลุม่ป่าตะวนัตก 
กลุม่ป่าแก่งกระจาน กลุม่ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 
    -    จดัตัง้ศนูย์ตดิตามการลกัลอบค้าสตัว์ป่าท่ีผิดกฎหมายบริเวณดา่น
ชายแดน  ในแผนนีไ้ด้ระบมุาตรการในการด าเนินงานเพ่ือฟืน้ฟปูระชากรเสือโคร่ง 
 2.  แผนแห่งชาตเิพ่ือพืน้ฟูประชากรเสือโคร่งของประเทศไทย (NTRP)  
 เป้าหมาย 12 ปี : เพิ่มประชากรเสือโคร่งของประเทศไทยโดยการเพิ่มจ านวนเสือ
โคร่งในพืน้ท่ีกลุม่ป่าตะวนัตก กลุม่ป่าแก่งกระจาน กลุม่ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ให้เพิ่มมากขึน้ร้อยละ  
50  และฟืน้ฟปูระชากรเสือโคร่งในพืน้ท่ี               ป่าอนรัุกษ์ท่ีมีศกัยภาพในการเป็นแหลง่อาศยัของ
เสือโคร่ง  ประกอบด้วยกิจกรรมหลกัท่ีส าคญั 5 กิจกรรม  ดงันี ้ กิจกรรมหลกัท่ี 1: เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการอนรัุกษ์และการบงัคบัใช้กฎหมาย  กิจกรรมหลกัท่ี 2: สร้างเสริมศกัยภาพตาม           
แบบจ าลองท่ีประสบผลส าเร็จ  กิจกรรมหลกัท่ี 3: เสริมสร้างความเข้มแข็งในมาตรฐานการติดตาม
ตรวจวดั การวิจยัและ การบริหารจดัการข้อมลู  กิจกรรมหลกัท่ี 4: สง่เสริมการศกึษา การสร้าง
จิตส านกึและการมีสว่นร่วมของประชาชน  กิจกรรมหลกัท่ี 5: ยทุธศาสตร์การเงินเพ่ือการอนรัุกษ์เสือ
โคร่ง 
 คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานตามแผนในระยะเวลา 5 ปี  โดยคิดเป็นคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
97.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่เป็นทนุจากภาครัฐ จ านวน 53.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจากแหลง่ทนุ
ภายนอก  จ านวน 44.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทัง้นี ้ ทนุจากรัฐบาลเป็นงบประมาณปกติท่ี ทส. ได้รับ
ประจ าปี   
 3.  แผนปฏิบัตกิารเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่ง เป็นแผนงาน 12 ปี  ประกอบด้วยกล
ยทุธ์และแนวทางการด าเนินงานเพื่ออนรัุกษ์เสือโคร่ง โดยพฒันามาจากแผนแหง่ชาตเิพ่ือฟืน้ฟู
ประชากรเสือโคร่ง โดยมีเป้าหมายเหมือนกนั ในการเพิ่มประชากรเสือโคร่งของประเทศไทยมากขึน้
ร้อยละ  50  โดยมีพืน้ท่ีเป้าหมายในการด าเนินการในกลุ่มป่าตะวนัตก กลุม่ป่าแก่งกระจาน  กลุม่ป่า
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และฟืน้ฟปูระชากรเสือโคร่งในพืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์ท่ีมีศกัยภาพ ประกอบด้วย
กิจกรรมหลกั 5 กิจกรรม ได้แก่   1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการอนรัุกษ์และการบงัคบัใช้กฎหมาย  
2. เสริมสร้างศกัยภาพตามแบบจ าลองท่ีประสบความส าเร็จ  3.  เสริมสร้างความเข้มแข็งในมาตรฐาน
การติดตามตรวจวดั การวิจยัและการบริหารจดัการข้อมลู 4. สง่เสริมการศกึษา การสร้างจิตส านกึ 
และการมีสว่นร่วมของประชาชน 5.  กลยทุธ์ทางการเงินเพ่ือการอนรัุกษ์เสือโคร่ง  
 
30. เร่ือง ขออนุมัตขิยายเวลาการจัดหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดไปปฏิบัติงานในอ่าวเอเดน
และชายฝ่ังโซมาเลีย 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงกลาโหม ดงันี ้ 
  1. ให้หมูเ่รือปราบปรามโจรสลดัขยายเวลาการปฏิบตัภิารกิจไปอีก 36 วนั โดยเล่ือน
ก าหนดกลบัถึงฐานทพัเรือสตัหีบ จากเดมิวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2553 เป็นวนัท่ี 17 มกราคม 2554  
  2. ให้คณะนายทหารประสานงานร่วมปฏิบตังิานในกองก าลงัผสมทางทะเล ณ 
ราชอาณาจกัรบาห์เรนขยายระยะเวลาการปฏิบตัภิารกิจไปอีก 41 วนั โดยเล่ือนก าหนดกลบัถึง
ราชอาณาจกัร จากเดมิวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2553 เป็นวนัท่ี 14 มกราคม 2554  และอนมุตัใิห้จดัก าลงัพล



ชดุใหม ่จ านวน 2 นาย เดนิทางไปผลดัเปล่ียนก าลงัพลชดุเดมิ ตัง้แตว่นัท่ี 14 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 
30 กนัยายน 2554 โดยมีวงรอบผลดัเปล่ียนทกุ 4 เดือน  
  3. ให้ก าลงัพล ณ ศนูย์ประสานการปฏิบตัใินพืน้ท่ีเมืองซาลาลา่ห์ รัฐสลุตา่นโอมาน 
ขยายระยะเวลาการปฏิบตัภิารกิจไปอีก 41 วนั โดยเล่ือนก าหนดกลบัถึงราชอาณาจกัรไทย จากเดมิ
วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2553 เป็นวนัท่ี 15 มกราคม 2554  
  4. ให้กองทพัเรือสามารถปรับก าลงัพล การปฏิบตั ิและแผนการเดินทางได้ตามความ
จ าเป็น (ตามข้อ 1-3) และให้ได้รับสิทธิในการนบัเวลาราชการเป็นทวีคณู ตามมาตรา 24 แหง่
พระราชบญัญตัิบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พทุธศกัราช 2494 รวมถึงสิทธิในการพิจารณาบ าเหน็จ
พิเศษในเวลาฉกุเฉินตามข้อบงัคบักระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบ าเหน็จพิเศษในเวลาฉกุเฉิน 
พทุธศกัราช 2529 ตลอดชว่งปฏิบตัภิารกิจดงักลา่ว และให้การปฏิบตัหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีถือเป็นการ
ปฏิบตัริาชการพิเศษ ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด ทัง้นี ้ให้ครอบคลมุถึงเจ้าหน้าท่ีของ
กระทรวงกลาโหม ท่ีเข้าไปยงัพืน้ท่ีปฏิบตัิการเพ่ือการสง่ก าลงับ ารุง การตรวจเย่ียมหรือปฏิบตังิานหรือ
หน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีผู้บงัคบับญัชามอบหมาย โดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมการเคล่ือนย้ายออก
จากท่ีตัง้ปกติหรือประเทศไทยเพ่ือไปปฏิบตัภิารกิจในอา่วเอเดนและ      ชายฝ่ังโซมาเลีย รวมถึงพืน้ท่ี
ใกล้เคียง จนกระทัง่ถึงวนัท่ีเสร็จสิน้ภารกิจและเคล่ือนย้ายกลบัสูท่ี่ตัง้ปกตหิรือประเทศไทย 
  ยกเว้นในส่วนของการจดัก าลงัของกองทพัเรือไปปฏิบตัภิารกิจในพืน้ท่ีดงักลา่วในแต่
ละปีจนกวา่          สถานการณ์จะคล่ีคลายหรือมีการยตุกิารปฏิบตัภิารกิจร่วมกบักองก าลงัผสมทาง
ทะเลให้พิจารณาความจ าเป็นและ      เหมาะสม  โดยเสนอขออนมุตัติอ่คณะรัฐมนตรีเป็นคราว ๆ ไป  
ทัง้นี ้ คา่ใช้จา่ยในการปฏิบตัิภารกิจให้กระทรวงกลาโหม (กองทพัเรือ)  ด าเนินการตามความเห็นของ
ส านกังบประมาณตอ่ไป  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงกลาโหม (กห.) รายงานดงันี ้
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนมุตัใิห้กองทพัเรือจดัหมูเ่รือปราบปรามโจรสลดั 
(มปจ.) ปฏิบตัิ             ราชการ ระหวา่งวนัท่ี 8 กนัยายน 2553 - 15 ธนัวาคม 2553 และจดัตัง้ศนูย์
ประสานการปฏิบตัใินพืน้ท่ี ณ เมืองซาลาลา่ห์ รัฐสลุตา่นโอมาน ปฏิบตัริาชการระหว่างวนัท่ี 12 
กนัยายน 2553-5 ธนัวาคม 2553  
  2. กองก าลงัผสมทางทะเล (Combined Maritime Forces : CMF) มีหนงัสือถึงผู้
บญัชาการทหารเรือ           ขอความร่วมมือในการขยายระยะเวลาการปฏิบตังิานของ มปจ. ร่วมกบั
กองเรือผสมเฉพาะกิจ 151 (Combined Task Forces 151 : CTF 151) เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ท่ี
ยงัคงความรุนแรงจากกลุม่โจรสลดัในพืน้ท่ีปฏิบตัิการในอา่วเอเดนและชายฝ่ังโซมาเลีย  
  3. สมาคมการประมงนอกนา่นน า้ไทย บริษัท ศริิชยัมารีน ฟิชเชอร่ี จ ากดั บริษัท ไทย
รวมสินพฒันา             อตุสาหกรรม จ ากดั และบริษัท พี.ที.อินเตอร์ฟิชเชอร่ี จ ากดั ได้มีหนงัสือถึงผู้
บญัชาการทหารเรือขอความอนเุคราะห์กองทพัเรือให้ขยายระยะเวลาในการปฏิบตัภิารกิจปราบปราม
การกระท าอนัเป็นโจรสลดัและการปล้นเรือด้วยอาวธุบริเวณ               อา่วเอเดนและชายฝ่ังโซมาเลีย
ของ มปจ. เพ่ือคุ้มครองรักษาความปลอดภยัให้แก่เรือสินค้าและเรือประมงออกไปจนกวา่สถานการณ์
จะคล่ีคลาย 
  4. สภาพภมูิอากาศในชว่งเดือนธันวาคม 2553-มกราคม 2554 เป็นชว่งฤดมูรสมุ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ        จงึท าให้พืน้ท่ีดงักลา่วมีสภาพคล่ืนลมสงบ สง่ผลให้มีแนวโน้มท่ีการ
ปฏิบตัิการของโจรสลดัจะเพิ่มขึน้ เน่ืองจากเป็นชว่งเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการเดนิทางผา่นเส้นทาง
เดนิเรือของเรือสินค้าไทย และการท าประมงนัน้มีแนวโน้มของจ านวนเรือท่ี              เพิ่มขึน้ในชว่ง



เวลาดงักลา่ว ซึง่เป็นชว่งท่ีคล่ืนลมสงบเชน่กนั สง่ผลให้แนวโน้มสถานการณ์โจรสลดัในพืน้ท่ีอา่วเอเดน
และชายฝ่ังโซมาเลียจะยงัคงความรุนแรงอยา่งตอ่เน่ือง และยงัไมมี่แนวโน้มท่ีจะยตุลิงในเวลาอนัสัน้  
  5. ในชว่งเดือนธนัวาคม 2553 - มกราคม 2554 จะไมมี่เรือจากกองก าลงัของ NATO 
ลาดตระเวนในพืน้ท่ีอา่วเอเดนและชายฝ่ังโซมาเลีย  ท าให้ก าลงัท่ีเหลืออยูไ่มเ่พียงพอท่ีจะแก้ไข
สถานการณ์โจรสลดัในพืน้ท่ี 
  6. การขยายระยะเวลาปฏิบตักิารของ มปจ.เพ่ือคุ้มครองเรือไทยและรักษา
ผลประโยชน์ของชาตทิางทะเลอยา่งตอ่เน่ืองในครัง้นี ้เป็นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์และความ
ร่วมมือด้านความมัน่ทางทะเล อีกทัง้ยงัสง่เสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก ซึง่เม่ือการปฏิบตัิ
ภารกิจของกองทพัเรือสิน้สดุลง และไมมี่ก าลงัทางเรือของกองทพัเรือปฏิบตักิารในพืน้ท่ีประเทศไทยจะ
ยงัคงมีคณะนายทหารจากกองทพัเรือท าหน้าท่ีประสานในพืน้ท่ี เพ่ือให้ความชว่ยเหลือเรือไทยท่ี
ประสบเหตไุด้ทนัตอ่เหตกุารณ์  
 
31.  เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว ครัง้ท่ี 16 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชมุคณะกรรมาธิการร่วมวา่ด้วยความร่วมมือไทย – 
ลาว ครัง้ท่ี 16 ระหวา่งวนัท่ี 14 – 15 ตลุาคม 2553 ณ โรงแรมดสุิตธานี กรุงเทพฯ ตามท่ีกระทรวงการ
ตา่งประเทศเสนอ สรุปผลการประชมุ ดงันี ้
 1. รูปแบบการประชมุ การประชมุคณะกรรมาธิการร่วมฯ แบง่เป็น 3 ระดบั คือ 1) การ
ประชมุกลุม่ยอ่ย            3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่คง กลุม่ความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และกลุม่ความร่วมมือด้านการพฒันา สงัคม และการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม  
2) การประชมุระดบัเจ้าหน้าท่ีอาวโุส ซึง่มีปลดักระทรวงการ                  ตา่งประเทศกบัรัฐมนตรีช่วย
วา่การกระทรวงการตา่งประเทศ สปป.ลาว เป็นประธานร่วม และ 3) การประชมุระดบัรัฐมนตรี ซึง่มี
รัฐมนตรี    ว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ กบัรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ
ตา่งประเทศ สปป.ลาว เป็นประธานร่วม 
 2. วตัถปุระสงค์ของการประชมุ เพื่อทบทวนผลการด าเนินความสมัพนัธ์ไทย – ลาวท่ี
ผา่นมา และเพื่อหารือก าหนดทิศทางและวางแผนความร่วมมือระหวา่งกนัในอนาคต อนัจะชว่ยกระชบั
และพฒันาความสมัพนัธ์ไทย – ลาวให้ แนบแนน่และเกือ้กลูกนัยิ่ง ๆ ขึน้ไป 
 3. ผลการประชมุ 
  3.1 ด้านการเมืองและความมัน่คง ท่ีประชมุรับทราบผลส าเร็จของการด าเนินความ
ร่วมมือในสาขาตา่ง ๆ อาทิ แรงงาน ยตุธิรรม การสง่กลบัชาวม้งลาวท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การ
ดแูลรักษาและป้องกนัตลิ่งพงัตามแมน่ า้โขงและแมน่ า้เหือง นอกจากนี ้ท่ีประชมุยงัเห็นชอบกิจกรรม
ความร่วมมือท่ีมีแผนการจดัขึน้ในอนาคต อาทิ การประชมุคณะ             ผู้ว่าราชการจงัหวดัและเจ้า
แขวงชายแดนไทย – ลาว การประชมุความร่วมมือด้านการประสานงานตอ่ต้านการค้ามนษุย์ระหวา่ง
จงัหวดัอบุลราชธานีกบัแขวงจ าปาสกั การประชมุคณะกรรมาธิการร่วมไทย – ลาววา่ด้วยความร่วมมือ
ด้านกิจการต ารวจ ความร่วมมือด้านกงสลุ เชน่ การแลกเปล่ียนบญัชีรายช่ือบคุคลท่ีถกูคมุขังประจ าปี 
รวมทัง้ได้หารือประเดน็เร่ือง        เขตแดน ตลอดจนประเดน็ความมัน่คงอ่ืน ๆ เชน่ ปัญหาผู้ลกัลอบเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมาย ซึง่เปิดโอกาสให้ทัง้สองฝ่ายได้ท าความเข้าใจกนัดียิ่งขึน้ 
  3.2 ด้านเศรษฐกิจ ท่ีประชมุรับทราบผลส าเร็จและความคืบหน้าของความร่วมมือ
ด้านตา่ง ๆ อาทิ              ด้านไฟฟ้าและพลงังาน การขนสง่ทางบก โครงสร้างพืน้ฐาน การบิน 
โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การค้าและการลงทนุ ตลอดจนด้านการเงินและภาษี การธนาคาร และ
ความร่วมมือภายใต้กรอบอนภุมูิภาค รวมถึงกรอบความร่วมมือเฉพาะด้านตา่ง ๆ อาทิ การประชมุ



แผนความร่วมมือระหวา่งกระทรวงพาณิชย์แหง่ราชอาณาจกัรไทยกบักระทรวงอตุสาหกรรมและ
การค้า       แหง่ สปป.ลาว การประชมุหารือด้านการขนส่งทางถนนระหวา่งไทย – ลาว การประชมุ
คณะอนกุรรมการด้านการศกึษาและการวิจยัไทย – ลาวเพ่ือสง่เสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี ้ท่ีประชมุยงัได้หารือความร่วมมือในสาขาใหมอี่ก          3 ประเดน็ ได้แก่ การขนสง่ทางน า้ 
การขนสง่ทางรถไฟ การสง่เสริมและพฒันาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) โดยทัง้สองฝ่ายยงั
ได้เสนอแนวคิดการจดัตัง้เวทีหารือเพ่ือเป็นกลไกสง่เสริมและแก้ไขปัญหาการด าเนินธุรกิจและการ
ลงทนุ        ใน สปป.ลาว เพิ่มขึน้อีกช่องทางหนึง่ด้วย 
  3.3 ด้านการพฒันา สงัคม และการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม ท่ีประชมุรับทราบผล
การให้ทนุฝึกอบรมและทนุการศกึษา ตลอดจนการด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพฒันาสาขาตา่ง ๆ 
อาทิ เกษตรกรรม การศกึษา สาธารณสขุ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยยืนยนัท่ีจะร่วมมือกนัในประเดน็เหล่านีต้อ่ไป ส าหรับด้านสงัคมและการแลกเปล่ียนทาง
วฒันธรรม ท่ีประชมุสนบัสนนุความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนควบคูไ่ปกบักิจกรรมความร่วมมือท่ี
ภาครัฐสองฝ่ายด าเนินอยู ่โดยให้ความส าคญักบักิจกรรมระหวา่งชมุชนตามล าน า้โขงและกิจกรรม
สง่เสริมการทอ่งเท่ียวและกีฬา นอกจากนี ้ท่ีประชมุยงัช่ืนชมบทบาทของหน่วยงานร่วมในเร่ืองดงักลา่ว 
โดยเฉพาะสมาคมไทย – ลาว / ลาว – ไทยเพ่ือมิตรภาพ ซึง่ได้ร่วมกบักระทรวงการตา่งประเทศ
อญัเชิญผ้ากฐินพระราชทานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัไปทอดถวายท่ี สปป.ลาว เพ่ือสืบตอ่
พระพทุธศาสนาอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุปี 
 4. การจดัท าเอกสารบนัทกึการประชมุ ทัง้สองฝ่ายเห็นชอบกบัวิธีการรับรอง (adopt) 
บนัทกึการประชมุโดยไมมี่การลงนาม เน่ืองจากสาระส าคญัเป็นการติดตามผลการประชมุหารือตาม
แนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบส าหรับการประชมุคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครัง้ท่ี 15 แล้ว 
รวมทัง้เป็นการทบทวนสถานะความสมัพนัธ์และความร่วมมือระหวา่งไทยกบั สปป.ลาว และแสดง
เจตนารมณ์ทางการเมืองเพ่ือการด าเนินความสมัพนัธ์ดงักลา่วตอ่ไปในอนาคต ซึง่มิได้ก่อให้เกิด
พนัธกรณีภายใต้บงัคบัของกฎหมายระหวา่งประเทศ 
  
32.  เร่ือง  รายงานผลการเดนิทางไปราชการ ณ เมืองนาราและกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่นของ

รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ เมืองนาราและกรุงโตเกียว 

ประเทศญ่ีปุ่ นของ           
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ  
   สาระส าคัญของเร่ือง 
   กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา (กก.) รายงานวา่  
   1.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬาได้เดนิทางไปเข้าร่วมประชมุระดบั

รัฐมนตรีท่องเท่ียวเอเปค  
ครัง้ท่ี 6 (The 6th APEC Tourism Ministerial Meeting) ในวนัท่ี 22 - 23 กนัยายน 2553 ณ เมืองนารา 

และเข้าร่วมงาน  
JATA  World Tourism Congress and Travel Fair (JATA) 2010 ในวนัท่ี 24 - 26 กนัยายน 2553 ณ 
กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น  

 2.  กก.  โดยการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย(ททท.)  รายงานผลการเดนิทาง โดยสรุป
ดงันี ้ 



  2.2   การประชมุระดบัรัฐมนตรีทอ่งเท่ียวเอเปค  ครัง้ท่ี 6 มีผู้ เข้าร่วมประชมุ
ทัง้สิน้ 21 ประเทศ    
การประชมุครัง้นีมี้ Theme ว่า “Change and Action” ซึง่ตระหนกัถึงความส าคญัของการทอ่งเท่ียวท่ี
มีตอ่เศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างงาน การขจดัความยากจน และต้องการท าให้อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวมี
การเติบโตอยา่งยัง่ยืนและสมดลุพร้อมกบัการรักษาสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีทอ่งเท่ียวเอเปคท่ีเข้าร่วม
ประชมุตา่งเห็นพ้องตรงกนัให้เสนอผู้น าเอเปควา่ควรกลา่วถึง “ความส าคญัของการท่องเท่ียวในการ
พฒันาเศรษฐกิจ และสร้างความเจริญให้กบัภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก” ในปฏิญญาเอเปคซึง่มีก าหนดจดั
ท่ีเมืองโยโกฮามาในครัง้ตอ่ไป  เพ่ือยกระดบัการรับรู้เก่ียวกบัความส าคญัของการท่องเท่ียวและ
บทบาทในเชิงเศรษฐกิจ ซึง่จะท าให้เวทีอ่ืนๆ ในเอเปคและผู้ก าหนดนโยบายกลา่วถึงประเดน็ท่ีมีผลตอ่
การทอ่งเท่ียวรวมทัง้สง่เสริมการจดัการธุรกิจท่องเท่ียวและแหลง่ทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน 
   2.3  ท่ีประชมุขอให้คณะท างานทอ่งเท่ียวเอเปคจดัท าแผนยทุธศาสตร์
ทอ่งเท่ียวเอเปค (APEC Tourism Strategic Plan: ATSP) ให้แล้วเสร็จ และตกลงรับแผนยทุธศาสตร์ฯ 
ในการประชมุระดบัคณะท างานทอ่งเท่ียว     เอเปค ครัง้ท่ี 38 ซึง่มีก าหนดจดัในเดือนเมษายน 2554 
และขอให้คณะท างานท่องเท่ียวเอเปคน าข้อมลู/ข้อสรุปท่ีได้จากรายงานข้างต้น (Independent 
Assessment) มาใช้ในการจดั ท าแผนยทุธศาสตร์ฯ ตามท่ีก าหนดไว้ในปฏิญญาโซล และ “APEC 
Tourism Charter”   ซึง่ท่ีประชมุระดบัรัฐมนตรีท่องเท่ียวเอเปค ครัง้ท่ี 1 มีมตรัิบในปี 2543 และ
ขอบคณุ SOM Steering Committee on ECOTECH (SCE) ท่ีจดัท า Independent Assessment 
แล้วเสร็จ และขอให้ SCE พิจารณาให้      ค าแนะน ารวมทัง้ให้ความสนใจในประเดน็ตา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัการทอ่งเท่ียว   ซึง่อยูน่อกเหนือกรอบอ านาจของคณะท างานด้านการทอ่งเท่ียว  ทัง้นี ้ท่ีประชมุยงั
ได้สนบัสนนุให้เขตเศรษฐกิจตา่งๆ เสนอและสนบัสนนุโครงการใหม่ๆ  มากขึน้ และให้มีการทบทวน
โครงการตา่งๆ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนในอนาคตของคณะท างานท่องเท่ียวเอเปค  เชน่        
แผนปฏิบตักิารเอเปคในการป้องกนัและด าเนินการในเร่ืองโรคระบาด    ซึง่คณะท างานทอ่งเท่ียว
เอเปคจะต้องร่วมมือกบัคณะท างานอ่ืน  เพ่ือให้สามารถบรรลเุป้าหมายส าคญัท่ีก าหนดไว้ รวมถึงการ
ท างานร่วมกบัองค์กรอ่ืน  ทัง้นี ้การประชมุระดบัรัฐมนตรีทอ่งเท่ียว ครัง้ท่ี 7 ในปี 2555  สหพนัธรัฐ
รัสเซียจะเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ 
   2.3 ในสว่นของประเทศไทย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา
ได้กลา่วถึงสถานการณ์การท่องเท่ียวของไทยวา่  ได้รับผลกระทบทางลบจากวิกฤตเศรษฐกิจ แตไ่ด้ฟืน้
ตวัในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2552 โดยมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางมาเย่ียมเยือนรวม 14.1 ล้านคน ท าให้
เศรษฐกิจของไทยฟืน้ตวัในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553 ทัง้นี ้คาดวา่ในปี 2553 เศรษฐกิจไทยจะ
ขยายตวัถึงร้อยละ 7 และมัน่ใจวา่จะมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางมาเย่ียมเยือนถึง 14.5 ล้านคน ตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ รวมทัง้น าเสนอมาตรการบรรเทาและฟืน้ฟกูารทอ่งเท่ียวตา่งๆ ของ กก. ภายหลงัเกิด
เหตวุิกฤตทางการเมือง  

  2.4  การเข้าร่วมงาน JATA World Tourism Congress and Travel Fair 
(JATA) 2010 ในวนัท่ี 24 - 26 กนัยายน 2553 ณ Tokyo Big Sight  กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น   ซึง่
เป็นงานสง่เสริมการขายสินค้าทางการท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศญ่ีปุ่ น จดัโดยสมาคมบริษัทน า
เท่ียวญ่ีปุ่ น (Japan Association of Travel Agents) และจดัขึน้เป็นประจ าทกุปี    ครัง้นีเ้ป็นการจดั
งานครัง้ท่ี 22 มีหนว่ยงานการทอ่งเท่ียวทัง้ภาครัฐและเอกชนจากประเทศตา่งๆ   เข้าร่วมงาน 139 
ประเทศทัว่โลก  ร่วมออกบธูจ านวน 685 หนว่ยงาน และมีผู้สนใจเข้าชมงานจ านวนทัง้สิน้ 111,232 
คน จ าแนกเป็นหนว่ยงานด้านทอ่งเท่ียวจ านวน 39,492 คน และบคุคลทัว่ไป จ านวน 71,740 คน    
คหูาประเทศไทยตลอด 3 วนั              มีผู้มาตดิตอ่ธุรกิจ และขอข้อมลูข่าวสารทางการทอ่งเท่ียวเป็น



จ านวนมากโดยแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีได้รับความสนใจจากผู้ เข้าร่วมงานเป็นหาดทราย ชายทะเล 
ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม วิถีชีวิต อาหารไทย และนวดแผนไทย ทัง้นี ้การจดัสาธิต             
ศลิปวฒันธรรมไทยและการจดักิจกรรมภายในคหูาประเทศไทย เป็นสว่นหนึง่ในการดงึดดูให้ผู้ เข้าร่วม
งานสนใจประเทศไทยเพิ่มมากขึน้  ทัง้นี ้ ผู้ประกอบการธุรกิจทอ่งเท่ียวไทยท่ีเข้าร่วมงาน จ านวน 15 
ราย ทัง้หมดมีความพงึพอใจในการเข้า        ร่วมงานและมีความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมงาน JATA ในปี
ตอ่ไปจ านวน ร้อยละ 73.14 
 
33.  เร่ือง  รายงานผลการประชุมระหว่าง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กับผู้แทนกรรมาธิการยุโรป 
ด้านการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชมุระหวา่ง รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์กบั  
ผู้แทนกรรมาธิการยโุรปด้านการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้โปรดอนมุตัใิห้รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (นายศภุชยั   
โพธ์ิส)ุ เดนิทางไปราชการตา่งประเทศ ระหวา่งวนัท่ี 20 – 27 กนัยายน 2553 เพ่ือประชมุหารือข้อ
ราชการกบัผู้แทนกรรมาธิ 
การยโุรปด้านการเกษตรและพฒันาชนบทและสมาพนัธ์เกษตรกรกลางของสหภาพยโุรป โดยในการ
เยือนครัง้นีไ้ด้เข้าพบกบั  
Deputy Director General, DG-AGRI CULTURE (Mr. Jerzy Bodgan Plewa) และ Secretary 
General, Mr. Pekka  
Pesonen ตามล าดบั สรุปสาระส าคญัของการประชมุดงันี ้
  1. การหารือกับผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตร (DG-AGRI) 
  เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2553 (10.00 – 14.00 น.) ได้เข้าหารือกบั Mr. Jerzy Bodgan 
Plewa Deputy Director General for International Affairs ซึง่เคยด ารงต าแหนง่ รัฐมนตรีชว่ยวา่การ
กระทรวงเกษตรของประเทศโปแลนด์ โดยในการหารือครัง้นี ้ได้สอบถามถึงรายละเอียดกลไกการให้
เงินชว่ยเหลือภาคการเกษตร ภายใต้นโยบายเกษตรร่วม (Common Agricultural Policy : CAP) โดย
มุง่หวงัท่ีจะได้รับทราบรายละเอียดและรูปแบบการพฒันาความชว่ยเหลือเกษตรกรของสหภาพ โดย
สรุป CAP ของสหภาพยโุรปได้มีการปรับเปล่ียนระบบการให้เงินอดุหนนุจากรายสินค้าในอดีตมาเป็น
รูปแบบการให้เงินอดุหนนุตามจ านวนพืน้ท่ีการเกษตร ในรูปแบบการจ่ายตรงให้เกษตรกร ซึง่รูปแบบนี ้
สามารถกระท าได้ภายใต้ WTO เน่ืองจากไมเ่ป็นการให้เงินอดุหนนุท่ีมีกลไกบดิเบือนราคาสินค้า ใน
รายละเอียดของการให้เงินอดุหนนุนัน้ได้แบง่นโยบายเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การจ่ายเงินโดยตรงท่ีกลา่ว
ข้างต้น และรูปแบบการเงินเพ่ือการพฒันาชนบท (Rural Development) การจา่ยเงินในสว่นท่ีสองนี ้
เป็นการจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมจากการจา่ยในสว่นแรก อาทิเชน่ การท าเกษตรอินทรีย์ ซึง่ถือวา่เป็นการ
ท าการเกษตรอย่างยัง่ยืน และรักษาสิ่งแวดล้อม ดงันัน้ สหภาพฯ จะจา่ยเงินสมทบเพิ่มเตมิให้อีก
จ านวนหนึง่ ตอ่ข้อซกัถามถึงรายละเอียดการให้เงินอดุหนนุทัง้สองสว่น ทางฝ่าย อีย ูสรุปให้ทราบวา่มี
การจดัท าตาราง       การให้เงินอดุหนนุตามพืน้ท่ีตา่งๆ ในแตล่ะประเทศ โดยเกษตรกรจะได้รับเงิน
ชดเชยไมเ่ทา่กนั แตเ่ฉล่ียอยู่ท่ีระดบั 270 –    700 ยโูร ตอ่ เฮกตาร์ นอกจากนี ้สหภาพฯ แจ้งวา่ปัจจบุนั
อยูร่ะหว่างการร่างมาตรการ CAP ฉบบัใหมท่ี่จะเร่ิมใช้ในปี ค.ศ. 2014 – 2021 โดยอยู่ระหวา่งการ
จดัท าและหารือกบัผู้ มีสว่นได้เสียซึง่ร่วมทัง้กลุม่เกษตรกร และอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง       ทัง้หมด 



  นอกจากนี ้ยงัได้หารือประเด็นเก่ียวกบัโครงสร้างกลุม่เกษตรกร และองค์การ
เกษตรกรของสหภาพ เน่ืองจากทราบวา่กลุม่เกษตรกรของสหภาพยโุรปมีบทบาทส าคญัในการล๊อบบี ้
และเจรจาด้านนโยบายกบัรัฐบาลยโุรป ทางฝ่ายสหภาพ แจ้งวา่องค์การเกษตรกรของสหภาพมี
ความส าคญัมากเน่ืองจากมีสมาชิกมากถึง 14 ล้านคน และมีการท างานอยา่งใกล้ชิดกบั DG-AGRI 
โดยจะมีการหารือและก าหนดนโยบายร่วมในทกุระดบั ทัง้นี ้องค์กรด้านการเกษตรของสหภาพฯ มี
ลกัษณะเป็น 2 มิต ิประสานกนัคือองค์กรจดัตัง้ตามกลุม่สินค้า และจดัตัง้ตามพืน้ท่ี  
  ในท่ีประชมุ ได้เสนอขอความร่วมมือฝ่ายสหภาพท่ีจะชว่ยเหลือด้านองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในการจดัตัง้กลุม่องค์การเกษตรกร และกลไกการท างาน เพ่ือให้นโยบายการจดัตัง้สภา
เกษตรกรแหง่ชาต ิของไทยบรรลผุลประโยชน์สงูสดุแก่เกษตรกร ซึง่ในเร่ืองนี ้ทางฝ่ายสหภาพยินดีให้
ความร่วมมือตามท่ีฝ่ายไทยเสนอ ซึง่อาจเป็นไปในรูปแบบการจดัสมัมนาร่วมกนั 
  ส าหรับประเดน็ท่ีทางฝ่ายสหภาพได้หยิบยกขึน้หารือ ได้แก่ประเด็นการจดัท าความ
ตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกบัสหภาพยโุรป (FTA Thai-EU) ฝ่ายสหภาพได้แจ้งว่าเข้าใจดีถึง
กลไกภายในของไทย ท่ีเก่ียวกบัมาตรา 190 ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 และ
ขอทราบความคืบหน้า โดยได้ชีแ้จงว่า จากรายงานลา่สดุของ         ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ 
กระทรวงพาณิชย์ได้เสร็จขัน้ตอนการจดัท าประชาพิจารณ์ และอยูร่ะหวา่งน าเสนอ คณะรัฐมนตรีเพ่ือ
เห็นชอบ และน าเข้าสู่กระบวนการสภาตอ่ไป โดยได้ฝากประเดน็ความสามารถด้านการแขง่ขนัของ
ประเทศก าลงัพฒันา อยา่งประเทศไทยท่ีมีประชากรจ านวนมากอยูภ่าคเกษตรและสว่นใหญ่เป็น
ประชากรท่ีมีฐานะยากจน ดงันัน้ไมอ่ยากให้ทางฝ่ายสหภาพฯ เห็นวา่ประเทศไทยเป็นคูแ่ขง่ทางการค้า
สินค้าเกษตรในเวทีโลก แตอ่ยากให้การจดัท า FTA ครัง้นี ้เกิดประโยชน์ตอ่การพฒันาและยกระดบั
ฐานะเกษตรกรให้พ้นความยากจนได้กล่าวทิง้ท้ายวา่หากกรอบเจรจาเป็นไป        เพ่ือประโยชน์ท่ี
กลา่วไว้ ยินดีให้การสนบัสนนุการเจรจาดงักลา่ว 
  2. การหารือกับองค์กรกลางเกษตรกรแห่งสหภาพยุโรป (COPA-COGECA) 
  คณะได้เข้าหารือกบั นาย Pekka Pesonen  เลขาธิการองค์กรกลางเกษตรกรแหง่
สหภาพยโุรป (Secretary General COPA-COGECA) ในการประชมุนาย Pekka ได้กลา่วต้อนรับ
คณะของ รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ของประเทศไทย ซึง่โดยปกต ิCOPA-
COGECA มิคอ่ยได้หารือร่วมกบัภาครัฐของประเทศท่ีสาม ในครัง้นีถื้อเป็นโอกาสดีท่ีได้เร่ิมมี
ความสมัพนัธ์กบัประเทศไทย ดงันัน้ จงึได้ชีแ้จงให้ นาย Pekka ทราบวา่วตัถปุระสงค์หลกัท่ีมาหารือใน       
วนันี ้เน่ืองจากประเทศไทยอยูร่ะหวา่งการจดัตัง้สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิซึง่กฎหมายได้ผา่นสภาและจะ
มีผลบงัคบัใช้ในอีก 2 – 3 เดือน จงึอยากทราบถึงรูปแบบการจดัการองค์กรของ Copa-Cogeca และ
การบริหารรวมทัง้ระบบงบประมาณ 
  นาย Pekka แจ้งวา่องค์กรเป็นองค์กรกลางส าหรับกลุม่เกษตรกร COPA และกลุม่
สหกรณ์ COGECA โดยมีสมาชิก 14 ล้านคน ภายใต้องค์กรยอ่ยระดบัประเทศอีก 77 องค์กร 
คณะกรรมการบริหารแบง่เป็น 2 คณะ จากสว่นท่ีได้รับการเลือกตัง้ของ COPA และ COGECA 
ส าหรับหน่วยงานกลางนีท้ าหน้าท่ีหลกัในการ Lobby และจดัการประชมุร่วมระหวา่งสมาชิกใน
ประเดน็ตา่งๆ โดยงบประมาณสว่นใหญ่เรียกเก็บจากสมาชิก รัฐจะอดุหนนุในกรณีท่ีองค์กรด าเนินการ
จดัการประชมุสมัมนา ตอ่ข้อถามถึงประเดน็ด้านการท างานร่วมกบัคณะกรรมาธิการกลางของสหภาพ 
COPA-COGECA          ท าหน้าท่ีทัง้ในสว่นการให้ค าปรึกษาระดบันโยบาย และการท างานแบบมี
สว่นร่วมในคณะท างานยอ่ยตา่งๆ ของสหภาพซึง่มีอยูห่ลายสิบคณะ ทัง้นี ้เสียงสะท้อนจากเกษตรกร
จะผา่นการพิจารณาจากคณะท างานภายในและผา่นการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารก่อนเสนอ
คณะกรรมาธิการตอ่ไป ทัง้นี ้หากไมไ่ด้รับการพิจารณาความเห็นจากคณะกรรมาธิการฯ        ก็



สามารถใช้กลไกสภายโุรป และการเดนิขบวนเป็นการแสดงออกถึงความไมเ่ห็นด้วยกบัการก าหนด
นโยบายอีกทางหนึง่ อย่างไรก็ตามในภาพรวม COPA-COGECA ท างานอย่างใกล้ชิดกบัองค์กรของรัฐ
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร 
  ในสว่นความร่วมมือในอนาคตกบัสภาเกษตรกรแหง่ชาต ิของประเทศไทยนัน้ COPA-
COGECA ยินดีท่ีจะแลกเปล่ียนประสบการณ์ในขัน้ตอนและขบวนการตา่งๆ โดยได้เสนอให้มีการจดั
สมัมนาถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองนีใ้นประเทศไทยตอ่ไป 
  ข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิและการด าเนินงานขยายผลจากการหารือครัง้นี  ้
  ก. สหภาพยโุรปมีความรู้และมีประสบการณ์ยาวนานในการปกป้องภาคการเกษตร 
และมีระบบการให้          การอดุหนนุภาคการเกษตรถึงปีละ 35,000 ล้านยโูร ซึง่ถือวา่เป็น
งบประมาณก้อนใหญ่ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของ        สหภาพ โดยงบประมาณดงักลา่ว น าไป
อดุหนนุภาคการเกษตรให้สามารถแข่งขนักบัภาวะการค้าสินค้าเกษตรในตลาดโลกได้ อยา่งไรก็ตาม
ถึงแม้จะใช้งบประมาณอดุหนนุท่ีสงูมากดงักล่าว เกษตรกรในสหภาพก็ยงัมีรายได้เฉล่ียต ่ากวา่รายได้             
ประชากรท่ีท างานในเมืองถึงร้อยละ 50 ส าหรับรูปแบบการอดุหนนุสหภาพได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
ให้สอดคล้องกบั           ข้อตกลงระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะ WTO ดงันัน้ การน ารูปแบบมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกบัไทยโดยการวิเคราะห์ข้อดีและ        ข้อเสีย รวมทัง้ความพร้อมของประเทศไทยด้านกรอบ
นโยบายและงบประมาณจงึมีความส าคญัอยา่งเร่งดว่น    จงึได้สัง่การให้ส านกังานท่ีปรึกษา
การเกษตรตา่งประเทศ ประจ าสหภาพยโุรป กระทรวงเกษตรฯ  เร่งด าเนินการเชิญผู้แทนทัง้ใน        
สว่นของ DG-AGRI และ COPA-COGECA  เดนิทางมาแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ กบั
ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ และผู้น ากลุม่เกษตรกรตอ่ไป 
  ข. ในสว่นของการจดัท า FTA จากการหารือครัง้นี ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ตระหนกัวา่ภายใต้          ภาวการณ์แขง่ขนัการค้าสินค้าเกษตรในตลาดโลก และการปรับตวัขึน้ลงของ
ระดบัราคาสินค้าซึง่ท าให้บางชว่งสินค้าเกษตรมีราคาแพงและขาดตลาดนัน้ ฝ่ายไทยมีความจ าเป็นท่ี
ต้องพิจารณากรอบการเปิดตลาดการค้าเสรี FTA ไทย – อีย ูอย่างรอบคอบและให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ทกุฝ่ายมีโอกาสได้แสดงความคดิเห็น ดงันัน้ จงึได้สัง่การให้มีการจดัตัง้คณะท างานเตรียมความพร้อม
การเจรจาเปิดตลาดเสรีสินค้าเกษตร เป็นคณะท างานหลกัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่มีท่ี
ปรึกษา       รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประพฒัน์  ปัญญาชาตรัิกษ์ เป็นประธาน
คณะท างาน ทัง้นี ้การประสานงานการเจรจาระหวา่งกระทรวงตา่งๆ โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ ซึง่
เป็นหนว่ยงานรับผิดชอบหลกั ขอให้ด าเนินการ           ผ่านคณะท างานดงักล่าว 
  
34. เร่ือง  ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(นายองอาจ             คล้ามไพบูลย์)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการ
เยือนสาธารณรัฐ              ประชาชนจีนของรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นายองอาจ  คล้าม
ไพบลูย์) ระหวา่งวนัท่ี 14 – 17 กนัยายน  2553 เพ่ือเข้าร่วมการประชมุรัฐมนตรีสารนิเทศจีน – 
อาเซียน ครัง้ท่ี 2 (The 2nd Conference of China – ASEAN Ministers of Information) และพบปะ
หารือกบัผู้บริหารระดบัสงูของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดงันี ้ 
  สาระส าคัญ  
  1. การเข้าเย่ียมคารวะนายหวัง เฉิน รัฐมนตรีก ากับดูแลงานข่าวสารของจีน  



    - ทัง้สองฝ่ายย า้ถึงความร่วมมือด้านขา่วสารและสารสนเทศระหว่างอาเซียน-
จีน และ จีน-ไทย โดยเห็นว่าส่ือของสองประเทศมีบทบาทส าคญัในการสง่เสริมความสมัพนัธ์ระหวา่ง
กนั  
    - รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีฝากความระลกึถึงจากนายกรัฐมนตรี
ถึงนายกรัฐมนตรีจีน  และช่ืนชมความสมัพนัธ์ทวิภาคีท่ีแนน่แฟ้น  เห็นวา่ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้มาจาก
ความไมเ่ข้าใจกนั  ซึง่อาจเป็นเพราะการส่ือสารท่ีคลาดเคล่ือน  เช่ือวา่ความตกลงท่ีมีอยูร่ะหวา่งไทย
กบัหนว่ยงานของจีน อาทิ สถานีวิทยจีุนระหวา่งประเทศ ส านกังานกิจการวิทย ุภาพยนตร์และ
โทรทศัน์มณฑลยนูนานและกวางสี  จะชว่ยให้ท างานกนัใกล้ชิดมากขึน้  ทัง้นี ้หวงัท่ีจะเห็นหนว่ยงานท่ี
ก ากบัดแูลงานด้านส่ือขยายความร่วมมือเพ่ือสร้างความเข้าใจระหวา่งประชาชน  โดยหากมีเร่ือง
เร่งดว่น รัฐมนตรีหวงัฯ สามารถติดตอ่กบัรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีได้โดยตรง  
  2. การเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศจีน-อาเซียน ครัง้ท่ี 2  
   - ท่ีประชมุได้หารือและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นเพ่ือสง่เสริมความร่วมมือด้าน
สารสนเทศระหวา่ง         อาเซียน-จีน โดยรับทราบว่าปี 2554 จะครบรอบ 20 ปีการสถาปนา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาเซียน-จีน  ซึง่ในการพฒันาความร่วมมือระหวา่งกนัส่ือมวลชนมีบทบาท
ส าคญัในการกระจายข้อมลูขา่วสาร  แก้ไขข้อสงสยัในเร่ืองของข้อมลูข่าวสาร  และสนบัสนนุการ
พฒันาท่ียัง่ยืนในความสมัพนัธ์จีน-อาเซียน  
   - ท่ีประชมุเห็นว่า กระทรวงตา่ง ๆ ท่ีรับผิดชอบงานด้านสารสนเทศในจีนและ
อาเซียน  ควรเพิ่ม          บทบาทของตนและท างานให้เพิ่มขึน้  เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีน าไปสูส่นัตภิาพ
และการพฒันาในภมูิภาค  
   - ท่ีประชมุเห็นว่าจีนและอาเซียนควรกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐเร่งให้มีการ
แลกเปล่ียนและ           ความร่วมมือด้านสารสนเทศ  การแลกเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีและฝึกอบรมส่ือ  และ
ทัง้สองฝ่ายจะจดัการประชมุหารือกนัเป็นประจ าในเร่ืองความร่วมมือด้านการกระจายเสียงทางวิทยุ
และโทรทศัน์  นโยบายส่ือ และการพฒันาเทคโนโลยีของส่ือตา่ง ๆ รวมทัง้สร้างบรรยากาศท่ีดีในวงการ
ส่ือระหวา่งจีน-อาเซียน 
   3. การเข้าเยี่ยมคารวะคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน  
   - นายหลิว  หยนุซาน กรรมการคณะกรรมการกลางพรรคฯ    ย า้วา่รัฐบาลจีน
ให้ความส าคญั       ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านสารสนเทศและส่ือสารมวลชนกบัมิตรประเทศ  
โดยเฉพาะอาเซียน  และเห็นวา่การน าเสนอข้อมลูขา่วสารต้องมีความสมดลุเพื่อให้เสียงในภมูิภาคเป็น
เสียงท่ีแข็งแกร่ง  
  4. การเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ CCTV  
    - รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี และรองประธาน CCTV หารือถึง
ความเป็นไปได้ใน          การท างานร่วมกนัตอ่ไป  โดยรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีแจ้งความ
สนใจท่ีจะน าละครไทยออกอากาศทางสถานี โทรทศัน์ CCTV ซึง่ฝ่ายจีนยินดีสนบัสนนุเตม็ท่ี  
   - รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีขอบคณุ CCTV ท่ีรายงานขา่ว
สถานการณ์การเมืองในไทยเม่ือเดือนเมษายน 2553 แบบตรงไปตรงมา  
  5. การเยี่ยมชมสถานีวิทยุจีนระหว่างประเทศ (CRI)  
   - รองประธาน CRI ยินดีท่ีปี 2553 เป็นปีท่ี CRI และไทยออกอากาศครบ 60 
ปี  ซึง่ท่ีผา่นมา CRI กบัไทยมีความร่วมมือด้านส่ืออยา่งใกล้ชิด  และ CRI ต้องการกระชบั
ความสมัพนัธ์กบัไทยตอ่ไป   
 



35. เร่ือง รายงานการประชุมรัฐมนตรีความม่ันคงอาหารเอเปค ครัง้ท่ี 1 ณ ประเทศญ่ีปุ่น  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการประชมุรัฐมนตรีความมัน่คงอาหารเอเปค ครัง้ท่ี 1 
ณ ประเทศญ่ีปุ่ น           ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอดงันี ้ 
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานวา่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และคณะ            ได้เดนิทางเข้าร่วมการประชมุรัฐมนตรีเพ่ือให้การรับรองปฏิญญานิอิกาตะว่า
ด้วยความมัน่คงด้านอาหารเอเปค (The Niigata Declaration on APEC Food Security) ซึง่จดัขึน้
ระหวา่งวนัท่ี 15-17 ตลุาคม 2553 ณ เมืองนิอิกาตะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่ผลการประชมุสรุปสาระส าคญั
ได้ ดงันี ้ 
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กลา่วแลกเปล่ียนความคดิเห็นในท่ี
ประชมุเก่ียวกบั       เป้าหมายร่วม 2 ด้าน ตามปฏิญญาฯ ได้แก่ การพฒันาภาคการเกษตรอยา่งยัง่ยืน
และการอ านวยความสะดวกด้านการลงทนุ การค้า และการตลาด  
  2. ท่ีประชมุฯ ได้ร่วมรับรองปฏิญญาฯ อยา่งเป็นเอกฉันท์  โดยมีการปรับแก้ไข
เล็กน้อยในสว่นท่ีไมใ่ช ่         สาระส าคญั 
   3. ผู้ ส่ือขา่วในประเทศญ่ีปุ่ นได้ให้ความสนใจการประชมุฯ นีเ้ป็นอยา่งมากโดยมีการ
เสนอขา่วในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนั  นอกจากนี ้ในชว่งการจดัแถลงขา่วหลงัจากจบการประชมุฯ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยืนยนัความพร้อมของไทยในการผลิตอาหารเพ่ือสง่ออก
เป็นครัวของโลกตอ่ไป  
  4. ในชว่งการประชมุฯ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะได้ร่วม
กิจกรรมตา่ง ๆ   
  5. นายอนรัุกษ์  จรีุมาศ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พร้อมเจ้าหน้าท่ีจากส านกังานท่ีปรึกษาการเกษตรตา่งประเทศ  ประจ ากรุงโตเกียว ได้ศกึษาดงูานการ
เก็บข้อมลูด้านพฤตกิรรมของผู้บริโภคในประเทศญ่ีปุ่ น ระหวา่งวนัท่ี 15-16 ตลุาคม 2553 ณ 
กรุงโตเกียว โดยพบวา่ครอบครัวชาวญ่ีปุ่ นมีขนาดเล็ก  การปรุงอาหารบริโภคเองภายในครัวเรือนมี
คา่ใช้จา่ยสงูกวา่การซือ้อาหารปรุงส าเร็จพร้อมบริโภค  ซึ่งผู้บริโภคให้ความส าคญัตอ่สขุอนามยัและ
ความปลอดภยัของอาหารมากท่ีสดุ  รวมทัง้เป็นผู้ ซือ้ท่ีศกึษาข้อมลูและสามารถเข้าถึงแหลง่ข้อมลูตา่ง 
ๆ ได้อยา่งรวดเร็ว  และมีความออ่นไหวตอ่ข้อมลูขา่วสาร ทัง้นี ้ผู้บริโภคญ่ีปุ่ นเช่ือมัน่วา่ไทยเป็นแหลง่
ผลิตอาหารท่ีมีมาตรฐานสงู  ดงันัน้ ไทย       จงึมีโอกาสขยายตลาดได้อีกมากในอนาคต 
 

เร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
 
36.  เร่ือง  สรุปผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูสรุปผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2553 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สรุปได้ดงันี ้ 
   สาระส าคัญของเร่ือง  
  ส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิได้ท าการส ารวจภาวะการท างานของประชากรเป็นประจ าทกุ
เดือน โดยสอบถามประชากรท่ีมีอาย ุ15 ปีขึน้ไป ด้วยวิธีการสุม่ตวัอยา่ง ทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ  มี
ครัวเรือนตกเป็นตวัอยา่ง 26,520 ครัวเรือน                 ตอ่เดือน ส าหรับในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553  
ในภาพรวมสถานการณ์แรงงาน  จ านวนผู้วา่งงานลดลง 9.3 หม่ืนคน            (จาก 4.46 แสนคน เป็น 
3.53 แสนคน) เม่ือเปรียบเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนักบัปี 2552  หากเปรียบเทียบกบัชว่งเดือนท่ีผ่าน



มา (กรกฎาคม พ.ศ. 2553) จ านวนผู้วา่งงานเพิ่มขึน้ 8 พนัคน  (จาก 3.45 แสนคน เป็น 3.53 แสนคน)  
ส าหรับ        สาระส าคญัการส ารวจสรุปได้ ดงันี ้
  1.  ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 
  ผู้ ท่ีอยูใ่นก าลงัแรงงาน มีจ านวนทัง้สิน้ 39.08 ล้านคน  ประกอบด้วย ผู้ มีงานท า 
38.71 ล้านคน ผู้วา่งงาน 3.53 แสนคน และผู้ ท่ีรอฤดกูาล 2 หม่ืนคน ทัง้นี ้ผู้ ท่ีอยูใ่นก าลงัแรงงานมี
จ านวนเพิ่มขึน้จากชว่งเวลาเดียวกนักบัปี 2552 จ านวน 3.1 แสนคน (จาก 38.77  ล้านคน  เป็น  
39.08  ล้านคน) 
  2.  ผู้มีงานท า 
  ผู้ มีงานท า 38.71 ล้านคน เพิ่มขึน้จากชว่งเวลาเดียวกนักบัปี 2552 จ านวน 4.1 แสน
คน (จาก 38.30          ล้านคน เป็น 38.71 ล้านคน) หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 ซึง่มีผู้ท างานเพิ่มขึน้และ
ลดลงในสาขาตา่งๆ ดงันี ้
    (1)  ผู้ท างานเพิ่มขึน้  ได้แก่  ผู้ท างานในสาขาการขายสง่ ขายปลีกฯ เพิ่มขึน้ 
2.0 แสนคน           (จาก 5.91 ล้านคน เป็น 6.11 ล้านคน)  สาขาการบริหารราชการแผน่ดนิฯ 1.1 แสน
คน (จาก 1.41 ล้านคน เป็น 1.52            ล้านคน)  สาขาการก่อสร้าง 1.1 แสนคน (จาก 1.93  ล้านคน 
เป็น 2.04 ล้านคน)  ตามล าดบั 
   (2) ผู้ท างานลดลง  ได้แก่ สาขาการผลิต 3.0 แสนคน (จาก 5.57 ล้านคน 
เป็น 5.27 ล้านคน)  สาขาการโรงแรมและภตัตาคาร 1.2 แสนคน  สาขาการบริการชมุชนฯ 9 หม่ืนคน  
สาขาการขนสง่ฯ 5 หม่ืนคน  สว่นสาขาการผลิต เม่ือพิจารณาในสาขายอ่ยมีการเพิ่มขึน้และลดลง คือ
ลดลงในสาขาการผลิตไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้และไม้ก๊อก 1.28 แสนคน (จาก 3.83 แสนคน เป็น 
2.55 แสนคน)  การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม 8.5 หม่ืนคน (จาก 12.08 แสนคน เป็น 11.23 
แสนคน)  การผลิตยานยนต์  7.2 หม่ืนคน (จาก 3.08 แสนคน เป็น 2.36 แสนคน) การผลิตเคมีภณัฑ์
และเคมีภณัฑ์เคมี 5.6 หม่ืนคน (จาก 2.28 แสนคน เป็น 1.72 แสนคน)  การผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีท าจาก
โลหะประดษิฐ์ 4.5 หม่ืนคน (จาก 3.66 แสนคน เป็น 3.21 แสนคน)  การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 3.9 หม่ืนคน 
(จาก 5.12 แสนคน เป็น 4.73 แสนคน) ตามล าดบั  สว่นสาขาการผลิตย่อยท่ีเพิ่มขึน้ เป็นการผลิต
ผลิตภณัฑ์จากแร่อโลหะ 8.2 หม่ืนคน  การผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์กระดาษ 6.7 หม่ืนคน  การ
ฟอกและตกแตง่หนงัฟอก 4.4 หม่ืนคน  การพิมพ์โฆษณา 1.6 หม่ืนคน ท่ีเหลืออยูใ่นสาขาการผลิตอ่ืน 
ๆ 
   ทัง้นี ้หากเปรียบเทียบกบัชว่งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ท่ีผา่นมา  จ านวนผู้ มีงาน
ท าเพิ่มขึน้ 2.9 แสนคน  โดยเป็นการเพิ่มขึน้ในภาคเกษตรกรรม 8.1 แสนคน  ส่วนนอกภาค
เกษตรกรรมลดลง 5.2 แสนคน  3.3 ผู้วา่งงาน 
  (1)  ผู้วา่งงานทัว่ประเทศมีจ านวน 3.53 แสนคน  คิดเป็นอตัราการวา่งงานร้อยละ 0.9 
ของก าลงัแรงงานรวม  (ลดลง 9.3 หม่ืนคน หรือลดลงร้อยละ 0.3  เม่ือเปรียบเทียบกบัชว่งเวลา
เดียวกนักบัปี 2552) ประกอบด้วย ผู้วา่งงานท่ีไมเ่คยท างานมาก่อนจ านวน 1.58 แสนคน  และเป็นผู้
วา่งงานท่ีเคยท างานมาก่อนจ านวน 1.95 แสนคน โดยเป็นผู้วา่งงานจากภาคการผลิต 9.9 หม่ืนคน 
ภาคการบริการและการค้า 8.6 หม่ืนคน  และภาคเกษตรกรรม 1.0 หม่ืนคน 
  (2)  ผู้วา่งงานเป็นผู้ ท่ีจบการศกึษาในระดบัอดุมศกึษามากท่ีสดุ จ านวน 1.19  แสน
คน  รองลงมา ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 8.2 หม่ืนคน ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 7.6 หม่ืนคน 
ระดบัประถมศกึษา 5.4 หม่ืนคน  และไมมี่         การศกึษาและต ่ากวา่ประถมศกึษา 2.2 หม่ืนคน  
ตามล าดบั 



  (3)  ผู้วา่งงานอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากท่ีสดุ 1.07 แสนคน  ภาคกลาง 9.2 
หม่ืนคน  ภาคเหนือ 7.8 หม่ืนคน  กรุงเทพมหานคร  4.3 หม่ืนคน  และภาคใต้ 3.4 หม่ืนคน  และหาก
คดิเป็นอตัราการว่างงาน กรุงเทพมหานครและภาคเหนือเป็นภาคท่ีมีอตัราการวา่งงานสงูสดุ คือ ร้อย
ละ 1.1  สว่นภาคท่ีมีอตัราการวา่งงานต ่าสดุเป็นภาคใต้              ร้อยละ 0.6 
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารพิจารณาแล้วเห็นวา่ สรุปผลการส ารวจ
ภาวะการท างานของประชากรนีจ้ะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
37.  เร่ือง   สรุปรายงานสถิติอุบัติเหตุในภาคการขนส่งประจ าเดือนตุลาคม 2553  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบขอ้มูลสรุปรายงานสถิติอุบติัเหตุในภาคการขนส่งประจ าเดือน
ตุลาคม 2553  ของกระทรวงคมนาคม สรุปไดด้งัน้ี                   
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงคมนาคมขอรายงานสรุปสถิติอุบติัเหตุในภาคการขนส่งในความรับผดิชอบ
ประจ าเดือนตุลาคม 2553  โดยเปรียบเทียบกบัสถิติการเกิดอุบติัเหตุในภาคการขนส่งประจ าเดือน
ตุลาคม 2552  สถิติอุบติัเหตุเฉพาะการขนส่งทางถนนเปรียบเทียบระหวา่งเดือนกนัยายน 2553 กบัเดือน
ตุลาคม 2553  ความกา้วหนา้ในการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุการขนส่งทางถนน โดย
ใชข้อ้มูลจากศูนยป์ลอดภยัคมนาคม และระบบ TRAMS จากศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม  ณ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09:00 น.  ดงัน้ี 
   1.   สถิติการเกดิอุบัติเหตุในภาคการขนส่งประจ าเดือนตุลาคม 2553  โดยเปรียบเทยีบ
กบัสถิติการเกดิอุบัติเหตุในภาคการขนส่งประจ าเดือนตุลาคม 2552 
  

 
สาขาการขนส่ง 

อุบัตเิหตุที่รับรายงาน 
(ครัง้) 

ผู้บาดเจ็บ (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 

ต.ค.
52 

ต.ค.
53 

เปรียบเ
ทียบ 

ต.ค.
52 

ต.ค.
53 

เปรียบเ
ทียบ 

ต.ค.5
2 

ต.ค.
53 

เปรียบเที
ยบ 

ถนน 795 440  -44.7% 531 480 -9.6% 77 75 -2.6% 
จุดตัดรถไฟกับ
ถนน 

9 8 -11.1% 3 14 +366.7% 9 4 -55.6% 

ทางน า้ 1 3 +200% 2 1 -50.0% 0 0 - 
ทางอากาศ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

รวม 805 451 -44.0% 536 494 -7.8% 86 79 -8.1% 
  

 

   จากสถิติการเกิดอุบติัเหตุจากภาคการขนส่งในความรับผดิชอบ เปรียบเทียบในช่วง
เดือนตุลาคมของปี 2552 กบัปี 2553 พบวา่ ในภาพรวมของทุกสาขาการขนส่งมีจ านวนคร้ังของสถิติการ
เกิดอุบติัเหตุลดลงเฉล่ียร้อยละ 44 จ านวนผูบ้าดเจบ็ลดลงร้อยละ 7.8  และจ านวนผูเ้สียชีวติลดลงร้อยละ 
8.1  และเม่ือพิจารณาจากความรุนแรงเม่ือเทียบกบัเดือนตุลาคม 2552  พบวา่  การเกิดอุบติัเหตุทางถนน
ยงัคงสร้างความสูญเสียอยา่งร้ายแรง ซ่ึงจากสถิติขา้งตน้ อุบติัเหตุทางถนน  เดือนตุลาคม 2553 พบวา่ 
เกิดข้ึนสูงถึงร้อยละ 97.6 เม่ือเทียบกบัการขนส่งระบบอ่ืน มีผูบ้าดเจบ็ร้อยละ 97.2 และมีผูเ้สียชีวติร้อยละ 
94.9 โดยการเกิดอุบติัเหตุทางถนนในเดือนตุลาคม 2553 มีจ  านวนคร้ัง  จ  านวนผูบ้าดเจบ็  และจ านวน
ผูเ้สียชีวติลดลง  เม่ือเทียบกบัเดือนตุลาคม 2552 โดยเส้นทางตรงยงัคงเกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุด  พฤติกรรม



การขบัข่ีท่ีไม่เคารพกฎจราจรและไม่ปลอดภยั ไดแ้ก่ การขบัรถเร็วเกินอตัราท่ีก าหนด และการตดัหนา้
กระชั้นชิด ยงัคงเป็นมูลเหตุสันนิษฐานส าคญัของการเกิดอุบติัเหตุ  ทั้งน้ี การขบัรถเร็วเกินอตัราท่ีก าหนด 
มีสถิติท่ีลดลงร้อยละ 34 และการตดัหนา้กระชั้นชิด มีสถิติลดลงร้อยละ 26.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือน
เดียวกนัของ ปี 2552 นอกจากน้ี ประเภทรถท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุท่ีส าคญั ไดแ้ก่ รถปิคอพั
บรรทุก 4 ลอ้ รถจกัรยานยนต ์และรถยนต์ 

   2.  สถิติอุบัติเหตุเฉพาะการขนส่งทางถนนเปรียบเทยีบระหว่างเดือนกนัยายน 2553  
กบัเดือนตุลาคม 2553 
 

ข้อมูลอุบัตเิหต ุ ก.ย. 53 ต.ค. 53 รวม (ม.ค. – ต.ค. 53) 
อุบติัเหตุ (คร้ัง) 680 440  (-35.3%) 9,873 
ผูเ้สียชีวติ (ราย) 80 75  (-6.3%) 1,320 
ผูบ้าดเจ็บ (ราย) 467 480 (+2.8%) 8,878 

       

   สถิติอุบติัเหตุการขนส่งทางถนนระหวา่งเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 เกิดอุบติัเหตุ
รวม 9,873 คร้ัง ผูเ้สียชีวติ 1,320 ราย และผูบ้าดเจบ็ 8,878 ราย โดยในเดือนตุลาคม 2553 มีจ  านวนคร้ัง
ของการเกิดอุบติัเหตุ  และจ านวนผูเ้สียชีวติ  ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนกนัยายน 2553   
   3. ความก้าวหน้าในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการขนส่งทางถนน 
   กระทรวงคมนาคมขอรายงานความกา้วหนา้ในการด าเนินการ  ดงัน้ี 
    3.1  การตรวจสอบพฤติกรรมความพร้อมของผูข้บัข่ีไม่ใหเ้มาสุรา (แอลกอฮอลเ์ป็น
ศูนย)์  กรมการขนส่งทางบก ไดด้ าเนินการตรวจวดัแอลกอฮอลใ์นเลือดของผูข้บัรถสาธารณะ โดยใน
เดือนตุลาคม 2553  ไดด้ าเนินการตรวจผูข้บัรถสาธารณะจ านวน 117,073 ราย  ไม่ผูข้บัข่ีท่ีมีแอลกอฮอล์
ในเลือด 
    3.2  การปรับปรุงแกไ้ขจุดอนัตราย  และโคง้อนัตราย  โดยกรมทางหลวงได้
ด าเนินการรวบรวมรายงานการเกิดอุบติัเหตุและแนวทางแกไ้ขจากหน่วยงานแขวงการทาง และ
ส านกังานบ ารุงทางทัว่ประเทศ เพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งรวดเร็ว โดยไดด้ าเนินการแลว้
เสร็จรวมทั้งส้ิน 501 แห่ง ครบตามแผนท่ีก าหนดไวคิ้ดเป็นร้อยละ 100 
    3.3  การยกระดบัความปลอดภยับริเวณจุดเส่ียงอนัตรายของกรมทางหลวงชนบท ได้
ด าเนินการแกไ้ข/ปรับปรุงจุดตดัทางรถไฟ และสายทางท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ังแลว้จ านวน 774 แห่ง  
และไดด้ าเนินการจดัฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ดา้นความปลอดภยังานทางใหก้บัประชาชนแลว้ 
จ านวน 3,450 คน 
   4.   ข้อเสนอเพือ่การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการขนส่งทางถนน 
    เม่ือวนัอาทติย์ที ่31 ตุลาคม 2553 เวลาประมาณ 17.00 น. ไดเ้กิดอุบติัเหตุรถตู้รับจ้าง
ไม่ประจ าทาง  บรรทุกผูโ้ดยสารมาเตม็คนัรถ ขบัมาถึงท่ีเกิดเหตุบริเวณทางลงด่านฯ คลองประปา 1 
หลกั กม. ท่ี 10+900B ทิศทางจากพญาไท มุ่งหนา้แจง้วฒันะ ซ่ึงเป็นทางแยก  ขณะเกิดเหตุสภาพอากาศ
ปกติ  รถคนัดงักล่าวไดช้นหัวเกาะทางแยกเสียหลกัตกจากทางพเิศษลงไปบนถนนพระราม 6 ซ่ึงมีความ
สูงประมาณ 15 เมตร ซ่ึงรถคนัดงักล่าวใชแ้ก็ส NGV  และไดเ้กดิไฟลุกไหม้ทั้งคัน ในท่ีเกิดเหตุพบ
ผู้เสียชีวติทั้งหมด 8 ราย เสียชีวติทีโ่รงพยาบาล จ านวน 1 ราย และบาดเจ็บสาหัส 8 ราย   ซ่ึงจากผลการ
วเิคราะห์อุบติัเหตุขา้งตน้ กระทรวงคมนาคมจะไดด้ าเนินการเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุใน
ภาคการขนส่งทางถนน  ดงัน้ี 



    4.1  ใหก้รมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยงัคงมาตรการเร่งรัดการปรับปรุงแกไ้ขจุดอนัตราย โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริเวณทางตรง ซ่ึงยงัคงเกิด
อุบติัเหตุในสัดส่วนท่ีมากกวา่บริเวณอ่ืน  และการแกไ้ขปรับปรุงโคง้อนัตรายเพื่อลดความเส่ียงในการ
เกิดอุบติัเหตุ 
    4.2  ใหก้รมการขนส่งทางบก  องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  และบริษทั ขนส่ง 
จ ากดั  ยงัคงด าเนินมาตรการเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทางถนนท่ีเกิดจากรถโดยสาร
สาธารณะอยา่งเขม้ขน้และต่อเน่ือง  เน่ืองจากในเดือนตุลาคม 2553  มีจ านวนผูเ้สียชีวติและผูบ้าดเจบ็
จากอุบติัเหตุทางถนนท่ีเกิดจากรถโดยสารสาธารณะ (ทั้งจากรถโดยสารและคู่กรณี) โดยมีผูเ้สียชีวติ 18  
ราย จากค่าเฉล่ีย 17  ราย  และผูบ้าดเจบ็ 251 ราย จากค่าเฉล่ีย 216.3 ราย  หรือคิดเป็นร้อยละ 10.6  และ
ร้อยละ 11.6   ตามล าดบั จากยอดสะสมตั้งแต่ มกราคม ถึง ตุลาคม 2553)  

    4.3  ใหห้น่วยงานท่ีก ากบัดูแลทางพิเศษ (กรมทางหลวง  และการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย)  เพิ่มมาตรการในการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมความเร็ว  รวมถึงการพิจารณาน าระบบ
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชด้ าเนินการตรวจจบัความเร็วของรถ  เพื่อป้องกนัการเกิดเหตุซ ้ าในบริเวณ
เดียวกนัและบริเวณท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุในลกัษณะเดียวกนั   
 

38.  เร่ือง  ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม 2553 และแนวโน้มเดือน
พฤศจิกายน 2553 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูดชันีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนตลุาคม 2553 
และแนวโน้มเดือนพฤศจิกายน 2553  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปไดด้งัน้ี                   

สาระส าคัญของเร่ือง  
1.  ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของเดือนตลุาคม 2553 เปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนั

ของปีท่ีผา่นมาพบวา่   ดชันีราคาสินค้าเกษตร สูงขึน้ ร้อยละ 29.07  ซึง่สงูขึน้ในทกุหมวดสินค้า  โดย
สินค้าส าคญัท่ีราคาสงูขึน้  ได้แก่ ข้าวโพดเลีย้งสตัว์  มนัส าปะหลงั  ปาล์มน า้มนั  ยางพารา   และปศุ
สตัว์  โดย  ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ราคาสงูขึน้ เน่ืองจากอตุสาหกรรมอาหารสตัว์มีความต้องการมากขึน้    
มนัส าปะหลงั  ราคาสงูขึน้ เน่ืองจาก ผลผลิตลดลง ขณะท่ีความต้องการยงัคงมีมาก  ปาล์มน า้มนั  
ราคาสงูขึน้ เน่ืองจาก ผลผลิตลดลง  ขณะท่ีความต้องการใช้ภายในประเทศเพิ่มขึน้ ส่งผลให้โรงงาน
สกดัน า้มนั แขง่ขนักนัรับซือ้ผลผลิต ยางพารา   ราคาสงูขึน้ เน่ืองจาก ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2553 
เร่ิมฟืน้ตวั ประกอบกบัราคาน า้มนัดิบเดือนตลุาคม ในปี 2553 สงูกวา่ ตลุาคม 2552   เม่ือ
เปรียบเทียบกบั เดือนกนัยายนท่ีผา่นมา ดชันีราคา สูงขึน้ ร้อยละ 1.23 โดยสินค้าท่ีราคาปรับตวัสงูขึน้ 
ได้แก่ ปาล์มน า้มนั  ยางพารา และสบัปะรดโรงงาน สว่นสินค้าท่ีราคาปรับตวัลดลง ได้แก่ ข้าวโพด
เลีย้งสตัว์  มนัส าปะหลงั และปศสุตัว์  ในเดือนพฤศจิกายน คาดวา่ดชันีราคาจะปรับตวัสงูขึน้ 
เน่ืองจาก ยางพารา และปาล์มน า้มนั มีฝนตกในแหลง่ผลิต ในขณะท่ี ราคาข้าวสงูขึน้ เน่ืองจากในช่วง
เดือนตลุาคมแหลง่รับซือ้หลายแหง่ได้ปิดกิจการชัว่คราว และได้เร่ิมด าเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
ท าให้ความต้องการของตลาดมีมากขึน้ ประกอบกบัแหล่งผลิตในหลายพืน้ท่ีได้รับความเสียหายจาก
อทุกภยั ท าให้ผลผลิตท่ีออกสูต่ลาดในขณะนีล้ดลงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

2.2 ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตร เม่ือเปรียบเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีท่ีผ่าน
มาดชันีผลผลิต ลดลง คดิเป็นร้อยละ 5.85  สินค้าส าคญัท่ีผลผลิตลดลง ได้แก่ มนัส าปะหลงั ปาล์ม
น า้มนั และสบัปะรดโรงงาน   สว่นสินค้าท่ีผลผลิต สูงขึน้ ได้แก่ ข้าวโพดเลีย้งสตัว์  ยางพารา  สกุร  ไก่
เนือ้ และไขไ่ก่ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนกนัยายน ท่ีผา่นมา  ดชันีผลผลิตสงูขึน้ ร้อยละ 4.39 สินค้า
ส าคญัท่ีผลผลิตเพิ่มขึน้ ได้แก่ ข้าวโพดเลีย้งสตัว์  มนัส าปะหลงั สบัปะรดโรงงาน สกุร ไก่เนือ้ และไขไ่ก่ 



สว่นสินค้าท่ีผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน า้มนั และยางพารา ในเดือนพฤศจิกายน คาดวา่ดชันีผลผลิต
ในภาพรวมจะยงัคงสงูขึน้จากเดือนท่ีผา่นมา เพราะมีผลผลิตสินค้าส าคญัหลายชนิดออกสู่ตลาดมาก
ขึน้ ได้แก่ ข้าวนาปี และสบัปะรดโรงงาน  

2.3 ผลผลิตออกสูต่ลาดมากเดือนตลุาคม  ได้แก่ ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ในเดือน
พฤศจิกายน  ผลผลิตท่ีคาดว่า จะออกสูต่ลาดมาก ได้แก่ ข้าวนาปี  ข้าวโพดเลีย้งสตัว์  และสบัปะรด  
โดยคาดวา่จะออกสูต่ลาด คิดเป็นร้อยละ 47.45  18.25  และ 11.46 ของผลผลิตทัง้หมด  ตามล าดบั 
  

39.  เร่ือง สรุปสถานการณ์ภัยพบัิตด้ิานการเกษตรปี 2553 ครัง้ที่ 39  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูสรุปสถานการณ์ภยัพิบตัิด้านการเกษตรปี 2553 ครัง้ท่ี 
39 ณ วนัท่ี15 พฤศจิกายน 2553 ประกอบด้วย สถานการณ์ภยัพิบตัด้ิานการเกษตร สถานการณ์น า้ 
และการด าเนินการตามแผนเตรียมรับสถานการณ์ภยัพิบตัด้ิานการเกษตรปี 2553  ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สรุปได้ดงันี ้ 
   สถานการณ์ภัยพบัิตด้ิานการเกษตร 
  ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัย จ านวน 19 จังหวัด ได้แก่ จงัหวดัสงขลา ตรัง  สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พทัลงุ สระบรีุ สโุขทยั ชยันาท พระนครศรีอยธุยา นนทบรีุ ปทมุธานี 
สพุรรณบรีุ ศรีสะเกษ สริุนทร์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอบุลราชธานี 
 1. สงขลา เม่ือวนัท่ี 30 ต.ค. 53 เกิดฝนตกหนกัและตอ่เน่ือง ปัจจุบันมีน า้ท่วมขัง 5 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอระโนด กระแสสินธ์ุ สิงหนคร สทงิพระ บางกล ่า ระดบัประมาณ 0.30–
0.50 เมตร 
  2. ตรัง เกิดฝนตกหนกั ตัง้แตว่นัท่ี 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 53 สง่ผลให้เกิดน า้ทว่มในพืน้ที่ 
2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง และกันตัง  
  3. สุราษฎร์ธานี มีสถานการณ์อทุกภยัในพืน้ท่ี 19 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง พนม 
เคียนซา พนุพิน           วิภาวดี เวียงสระ พระแสง ทา่ฉาง กาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร ไชยา ดอนสกั บ้าน
ตาขนุ บ้านนาเดมิ คีรีรัฐนิคม เกาะพงนั ชยับรีุ เกาะสมยุ ทา่ชนะ  ปัจจุบันมีน า้ท่วมขัง 4 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอไชยา กาญจนดษิฐ์ ดอนสัก และพระแสง คาดวา่จะเข้าสูภ่าวะปกต ิ3 - 5 วนั 
  4. นครศรีธรรมราช มีสถานการณ์อทุกภยัในพืน้ท่ี 21 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหวัไทร 
ลานสกา สิชล               ชะอวด ขนอม พิปนู นบพิด า จฬุาภรณ์ เมือง ปากพนงั พรหมคีรี ทุง่สง ทา่
ศาลา 
ถ า้พรรณรา ช้างกลาง ร่อนพิบลูย์ พระพรหม ฉวาง บางขนั นาบอน ทุง่ใหญ่ ปัจจุบันมีน า้ท่วมขัง 15 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอขนอม สิชล นบพดิ า ท่าศาลา พรหมคีรี เมืองนครศรีธรรมราช ลานสกา 
พระพรหมร่อนพบูิลย์ พปูิน ฉวาง ถ า้พรรณรา นาบอน ทุ่งใหญ่ และทุ่งสง คาดวา่จะเข้าสูภ่าวะ
ปกติ 3-5 วนั 
  5. พัทลุง สถานการณ์น า้ท่วมขงัในพืน้ที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอปากพะยนู ควน
ขนนุ 
เขาชยัสน บางแก้ว เมือง ยงัคงมีน า้ทว่มขงัในพืน้ท่ีลุม่ 0.20–0.30 ม. คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ 2-3 วนั 
 6. สระบุรี สถานการณ์น า้ป่าไหลหลาก เม่ือวนัท่ี 15 ต.ค.53 ในพืน้ที่ 13 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมือง บ้านหมอ พระพทุธบาท มวกเหล็ก แก่งคอย วงัมว่ง เสาไห้ เฉลิมพระเกียรต ิดอนพดุ 
หนองแซง หนองแค วิหารแดง หนองโดน  ปัจจุบันมีน า้ท่วม 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบ้านหมอ 
และดอนพุด 



 7. สุโขทัย สถานการณ์น า้ท่วมพืน้ท่ีลุม่ต ่า เม่ือวนัท่ี 29 ส.ค.53  ในพืน้ท่ี 1 อ าเภอ 
คือ อ าเภอกงไกลาศ ต าบลกง คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกตปิระมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 
 8. ชัยนาท สถานการณ์น า้ท่วมขงั เม่ือวนัท่ี 3-4 ต.ค. 53 ในพืน้ท่ี 7 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเนินขาม หนัคา เมืองชยันาท วดัสิงห์ หนองมะโมง มโนรมย์ สรรพยา ปัจจุบันมีน า้ท่วม 4 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองชัยนาท วัดสิงห์ มโนรมย์ และสรรพยา คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกต ิ
15 พฤศจิกายน 2553 
 9. พระนครศรีอยุธยา สถานการณ์น า้ทว่มขงั เม่ือวนัท่ี 19-20 ต.ค. 53 ในพืน้ท่ี 13 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา บางไทร มหาราช ผกัไห ่บางบาล เสนา บางปะอิน อทุยั บาง
ซ้าย ลาดบวัหลวง นครหลวง บางปะหนั บ้านแพรก สถานการณ์ปัจจุบันน า้เร่ิมลดลง 
 10. นนทบุรี สถานการณ์น า้ล้นตลิ่ง เม่ือวนัท่ี 21 ต.ค. 53 ในพืน้ท่ี 6 อ าเภอ ได้แก่ 
ได้แก่ อ าเภอปากเกร็ด เมืองนนทบรีุ บางกรวย บางใหญ่ บางบวัทอง ไทรน้อย  
 11. ปทุมธานี สถานการณ์น า้ล้นตลิ่ง เม่ือวนัท่ี 21 ต.ค. 53  ในพืน้ที่ 7 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมืองปทมุธานี สามโคก ลาดหลมุแก้ว ธญับรีุ ล าลกูกา คลองหลวง และหนองเสือ 
 12. สุพรรณบุรี สถานการณ์น า้ป่าไหลหลาก เม่ือวนัท่ี 16 ต.ค. 53 ในพืน้ท่ี 7 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง บางปลาม้า สองพี่น้อง สามชกุ หนองหญ้าไซ เดมิบางนางบวช อูท่อง  
ปัจจุบันมีน า้ท่วม 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบางปลาม้า และสองพ่ีน้อง 

13. ศรีสะเกษ สถานการณ์น า้ป่าไหลหลาก เม่ือวนัท่ี 16 ต.ค.53 ในพืน้ท่ี 5 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอราศีไศล กนัทรารมย์ ศลิาลาด บงึบรูพ์ และยางชมุน้อย 

 14. สุรินทร์ สถานการณ์น า้ทว่มขงั เม่ือวนัท่ี 19 ต.ค.53 ในพืน้ท่ี 7 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมือง สงัขะ บวัเชด ศรีขรภมูิ ศรีณรงค์ ชมุพลบรีุ กาบเชิง  ปัจจุบันมีน า้ท่วม 2 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอท่าตูม และรัตนบุรี 

 15. ขอนแก่น สถานการณ์น า้ทว่มขงั เม่ือวนัท่ี 20 ต.ค.53 ในพืน้ท่ี 14 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอแวงใหญ่            แวงน้อย ชนบท บ้านแฮด มญัจาคีรี โคกโพธ์ิชยั โนนศิลา เปลือยน้อย 
หนองสองห้อง ภเูวียง  
เมือง น า้พอง อบุลรัตน์ หนองนาค า  ปัจจุบันมีน า้ท่วม 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอชนบท มัญจาคีรี 
เมือง และอุบลรัตน์ 

 16. กาฬสินธ์ุ สถานการณ์น า้ทว่มขงั  ในพืน้ที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอกมลาไสย 
ร่องค า ฆ้องชยั  

 17. มหาสารคาม สถานการณ์น า้ทว่มขงั  ในพืน้ท่ี 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง 
โกสมุพิสยั  
กดุรัง เชียงยืน กนัทรวิชยั นาเชือก บรบือ  ปัจจุบันมีน า้ท่วม 3 อ าเภอ ได้แก่ เมือง โกสุมพสัิย 
และกันทรวิชัย 
  18. ร้อยเอ็ด สถานการณ์น า้ทว่มขงั  ในพืน้ที่ 2 อ าเภอ ได้แก่อ าเภอจงัหาร และ
ขวญัเชียง 
  19. อุบลราชธานี สถานการณ์น า้ทว่มขงั  ในพืน้ท่ี 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง วา
รินช าราบ  
 สถานการณ์น า้ 
 1. สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ 
 สภาพน า้ในอา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่และขนาดกลางทัง้ประเทศ (15 พฤศจิกายน 
2553) มีปริมาณน า้           ทัง้หมด 55,923 ล้านลกูบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของความจอุา่ง



เก็บน า้ขนาดใหญ่และขนาดกลางทัง้หมด ลดลงจากสปัดาห์ก่อน(56,059 ล้านลกูบาศก์เมตร) จ านวน 
136 ล้านลกูบาศก์เมตร (ปริมาณน า้ใช้การได้ 32,082                            ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็น
ร้อยละ 44 ของความจอุา่ง) น้อยกวา่ปี 2552 (58,680 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 80) จ านวน 
2,757 ล้านลกูบาศก์เมตร ปริมาณน า้ไหลลงอา่งจ านวน 75.41 ล้านลกูบาศก์เมตร ปริมาณน า้ระบาย 
102.53 ล้าน         ลกูบาศก์เมตร สามารถรับน า้ได้อีก 17,632 ล้านลกูบาศก์เมตร 
 สภาพน า้ในอา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ (15 พฤศจิกายน 2553) มีปริมาณน า้ทัง้หมด 
52,336 ล้านลกูบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 75  ของความจอุา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ทัง้หมด ลดลง
จากสปัดาห์ก่อน(52,467 ล้านลกูบาศก์เมตร) จ านวน 131 ล้านลกูบาศก์เมตร (ปริมาณน า้ใช้การได้ 
28,813 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 41 ของความจอุา่งฯ)              น้อยกวา่ปี 2552 (55,457 
ล้านลกูบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 80) จ านวน 3,121 ล้านลกูบาศก์เมตร วนันีมี้ปริมาณน า้ไหลลงอา่ง
ฯ จ านวน 69.61 ล้านลกูบาศก์เมตร ปริมาณน า้ระบาย 96.03 ล้านลกูบาศก์เมตร สามารถรับน า้ได้อีก 
17,259                     ล้านลกูบาศก์เมตร 
 สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้เข่ือนภูมิพล สิริกิติ์ และป่าสักชลสิทธ์ิ 
 

อ่างเก็บน า้ 

ปริมาตรน า้ในอ่าง
ฯ 

ปริมาตรน า้ใช้การ
ได้ 

ปริมาณน า้ไหลลง
อ่างฯ 

ปริมาณน า้
ระบาย 

ปริมาณน า้รับได้อีก 
ปริมาต
รน า้ 

% 
 ความจุ
อ่างฯ 

ปริมาต
รน า้ 

%  
ความจุ
อ่างฯ 

วันนี ้
เมื่อ
วาน 

วันนี ้
เมื่อ
วาน 

1.ภมูิพล 8,718 65 4,918 37 13.12 11.42 5.00 5.00 4,744 
2.สริิกิติ ์ 7,810 82 4,955 52 5.51 7.98 7.06 7.17 1,700 
ภมูิพล+
สริิกิติ ์

16,528 72 9,814 43 18.63 19.40 12.06 12.17 6,444 

3.แควน้อยฯ 773 101 740 96 0.75 3.56 3.46 3.46 0 
4.ป่าสกัชล
สทิธ์ิ 

960 100 964 100 4.65 1.77 4.65 1.73 0 

รวม 4 อ่างฯ 18,261 74 11,518 47 24.03 24.73 20.17 17.36 6,444 
หน่วย : ล้านลกูบาศก์เมตร 
 
  อ่างเก็บน า้ท่ีอยู่ในเกณฑ์น า้มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จ านวน 
22 อ่าง  ดงันี ้
 

อ่างเก็บน า้ 

ปริมาตรน า้ในอ่าง
ฯ 

ปริมาตรน า้ใช้การได้ ปริมาณน า้ไหลลง
อ่างฯ 

ปริมาณน า้
ระบาย 

ปริมาณ

น า้ 

รับได้อีก ปริมาตร

น า้ 

% ความจุอ่าง

ฯ 

ปริมาตร

น า้ 

% ความจุอ่างฯ วันนี ้ เมื่อวาน วันนี ้ เมื่อวาน 

1.สริิกิติ ์ 7,810 82 4,960 52 5.51 7.98 7.06 7.17 1,700 
2.แม่งดัฯ 280 106 258 97 0.86 0.98 0.80 0.43 0 

3.ก่ิวลม 103 92 99 88 1.89 0.75 1.70 0.12 9 



4.กิ่วคอหมา 197 116 191 112 1.00 0.57 1.28 0.15 0 

5.แควน้อยฯ 773 101 737 96 0.75 3.56 3.46 3.46 0 

6.ห้วยหลวง 126 107 121 103 0.02 0.00 0.14 0.18 0 

7.จุฬาภรณ์ 169 103 125 76 0.39 0.28 1.02 1.02 0 

8.อุบลรัตน์ 2,621 108 2,040 84 2.19 2.00 28.83 28.52 0 

9.ล าปาว 1,258 88 1,173 82 0.00 1.28 1.30 1.28 172 
10. ล าตะคอง 348 111 321 102 0.98 1.40 1.17 1.21 0 

11.ล าพระเพลงิ 108 98 107 97 0.09 0.20 0.52 0.52 1 
12.มลูบน 116 82 109 77 0.05 0.05 0.34 0.34 25 
13.ล าแซะ 247 90 240 87 0.03 0.32 0.89 0.89 28 
14.สริินธร 1,587 81 756 38 0.83 0.83 0.00 0.00 379 
15.ป่าสักฯ 960 100 957 100 4.65 1.77 4.65 1.73 0 

16.ทับเสลา 162 101 154 96 0.45 0.45 0.45 0.45 0 

17.กระเสียว 250 104 210 88 1.30 1.30 1.47 1.47 0 

18.ขนุดา่นฯ 219 98 214 96 0.16 0.16 0.25 0.26 5 
19.คลองสียดั 419 100 389 93 0.00 0.00 0.00 0.65 1 

20.บางพระ 95 81 83 71 0.08 0.08 0.08 0.09 22 

21.หนองปลา
ไหล 

164 100 150 92 0.42 0.39 0.40 0.37 0 

22.ประแสร์ 247 100 227 92 0.00 0.00 0.06 0.30 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
 2. สภาพน า้ท่า 
  ปริมาณน า้ในล าน า้ตา่งๆ ตามสถานีส ารวจปริมาณน า้ทา่ กรมชลประทาน พบวา่
มีปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิยกเว้น แมน่ า้มลู อ าเภอสะตกึ จงัหวดับรีุรัมย์ ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้
ทว่ม อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี และอ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ ปริมาณน า้อยูใ่นเกณฑ์น า้
มาก 
 ปริมาณน า้ในแมน่ า้เจ้าพระยาไหลผา่นจงัหวดันครสวรรค์ 1,704 ลบ.ม./วินาที
(ลดลงจากเม่ือวาน 64 ลบ.ม./วินาที) 
 ปริมาณน า้ไหลผา่นเข่ือนเจ้าพระยา 1,516 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเม่ือวาน 32
ลบ.ม./วินาที) 
 รับน า้เข้าระบบสง่น า้ทุง่ฝ่ังตะวนัออก 191 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเม่ือวาน 51 
ลบ.ม./วินาที) และ           ทุง่ฝ่ังตะวนัตก 278 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเม่ือวาน 5 ลบ.ม./วินาที) 
 ปริมาณน า้ไหลผา่นเข่ือนพระรามหก (ปิดการระบาย) 14 พ.ย. 7 ลบ.ม./วินาที 
 การด าเนินการตามแผนเตรียมสถานการณ์ภัยพบัิติด้านการเกษตร 
 1. แจ้งเตือนให้เตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพืน้ที่ภาคใต้ ระหวา่งวนัท่ี  
9-10 พฤศจิกายน 2553 จ านวน 4 ฉบบั 
 2. สนับสนุนเคร่ืองสูบน า้เคล่ือนท่ี  ได้เตรียมการไว้ จ านวน 1,200 เคร่ือง 
สนบัสนนุแล้ว จ านวน 659 เคร่ือง ในพืน้ท่ี 38 จงัหวดั ดงันี ้
  ภาคเหนือ 5 จงัหวดั จ านวน 23 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดัล าพนู(2) พิษณโุลก (2) 
นครสวรรค์(15) ก าแพงเพชร(2) สโุขทยั(2) 
  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 9 จงัหวดั จ านวน 81 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดัขอนแก่น(24) 
มหาสารคาม(4) ร้อยเอ็ด(18) กาฬสินธุ์(7) อบุลราชธานี(4) บรีุรัมย์(1) ศรีสะเกษ(4) นครราชสีมา(15) 
สริุนทร์(4) 
  ภาคกลาง 14 จงัหวดั 414 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดัชยันาท(20) ลพบรีุ(37) สิงห์บรีุ
(52) สระบรีุ(12) พระนครศรีอยธุยา(36) อา่งทอง(32) อทุยัธานี(4) สพุรรณบรีุ(52) นนทบรีุ(57) 
ปทมุธานี(56) กรุงเทพฯ(3) ฉะเชิงเทรา(18) นครปฐม(31) สมทุรสาคร(4) 
  ภาคตะวนัออก 1 จงัหวดั จ านวน 5 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดันครนายก(5)  
  ภาคใต้ 9 จงัหวดั จ านวน 136 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดั เพชรบรีุ(1) สรุาษฎร์ธานี(6) 
นครศรีธรรมราช                      (33) พทัลงุ(9) สงขลา(58) ปัตตานี(7) ตรัง(1) ยะลา(2) นราธิวาส(19) 
  เคร่ืองผลกัดนัน า้รวมจ านวน 72 เคร่ือง ได้แก่จงัหวดั สพุรรณบรีุ (17) กรุงเทพฯ
(7) พระนครศรีอยธุยา                 (7) นครปฐม(20) สงขลา(21)  
  รถบรรทกุจ านวน 5 คนั ได้แก่ จงัหวดันครราชสีมา(5 คนั) 



  รถแบ็คโฮ จ านวน 21 คนั ได้แก่ ลพบรีุ(21 คนั) 
  รถบรรทกุเทท้าย 6 ตนั จ านวน 6 คนั ได้แก่ ลพบรีุ(6 คนั) 
  3. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จ านวน 2,363,830 กิโลกรัม (เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ท่ี
ผา่นมา 577,924 กิโลกรัม) แร่ธาตแุละเวชภณัฑ์ 3,926 ชดุ (เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ท่ีผา่นมา 652 ชดุ) 
และดแูลสขุภาพสตัว์ 509,646 ตวั                 (ลดลงจากสปัดาห์ท่ีผา่นมา 141,959 ตวั) 
 ผลกระทบด้านการเกษตร 
  ด้านพืช แบ่งเป็น 3 ช่วงภัย  
  1. ช่วงภัย วันท่ี 1 สิงหาคม ถงึ 30 กันยายน 2553 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 22 ต.ค. 53) 
ประสบภยั จ านวน 54 จงัหวดั  
  คาดว่าจะเสียหาย 2,757,236 ไร่  ได้ด าเนินการส ารวจแล้ว (ณ วนัท่ี 4 
พ.ย.53) พบว่าเสียหายแล้ว 868,225 ไร่ แบง่เป็น ข้าว 778,640 ไร่ พืชไร่ 77,385 ไร่ พืชสวนและ
อ่ืนๆ 12,539 ไร่ เกษตรกร 101,745 ราย คิดเป็นวงเงนิช่วยเหลือทัง้สิน้ 1,008.31 ล้านบาท 
แบง่เป็น ช่วยเหลือแล้ว 167.48 ล้านบาท (เงินท้องถ่ิน เงินทดรองราชการอ าเภอและจงัหวดั 100.16 
ล้านบาท) เงินทดรองราชการปลดักระทรวงเกษตรฯ 67.32 ล้านบาท) อยู่ระหว่างขอรับการ
ช่วยเหลือ 480.83 ล้านบาท 
 2. ช่วงภัยวันท่ี 1 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 12 พ.ย. 53 
ยกเว้น ภาคใต้) ประสบภยั จ านวน 48 จงัหวดั  
 คาดว่าจะเสียหาย 6,918,802 ไร่ แยกเป็น ข้าว 5,206,301  พืชไร่ 1,525,165 ไร่ 
พืชสวนและอ่ืนๆ 187,336 ไร่ เกษตรกร 555,198 ราย 
 3. ช่วงภัยวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ถงึ ปัจจุบัน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 12 พ.ย. 53 
เฉพาะภาคใต้ และไมร่วมพืน้ท่ีความเสียหายของยางพารา) ประสบภยั จ านวน 12 จงัหวดั ได้แก่
จงัหวดั กระบี่ ชมุพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ระนอง พทัลงุ ปัตตานี ยะลา สรุาษฎร์ธานี สตลู 
สงขลา  
 คาดว่าจะเสียหาย 852,604 ไร่ แยกเป็น ข้าว 374,112 พืชไร่ 38,486 ไร่ พืชสวน
และอ่ืนๆ 440,006 ไร่ เกษตรกร 329,175 ราย  
 พืน้ท่ีคาดว่าจะเสียหาย (ยางพารา) ช่วงภัยวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ถงึ
ปัจจุบัน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 14 พ.ย. 53) ประสบภยั จ านวน 12 จงัหวดั ได้แก่จงัหวดั นราธิวาส กระบี่ 
พทัลงุ ปัตตานี สตลู สงขลา ชมุพร ระนอง ยะลา ตรัง นครศรีธรรมราช สรุาษฎร์ธานี คาดว่าจะ
เสียหาย 212,074 ไร่ 
 รวม 3 ช่วงภัย 

ช่วงภัย เกษตรกรราย พืน้ท่ีการเกษตรคาดว่าจะเสียหาย (ไร่) 
ข้าว พืชไร่ พืชสวน รวมทัง้สิน้ 

1 ส.ค. - 30 ก.ย.53 293,947 2,441,369 283,617 32,250 2,757,236 
1 ต.ค. – 12 พ.ย.53 555,198 5,206,301 1,525,165 187,336 6,918,802 
1 พ.ย. – ปัจจุบัน (ไม่รวมยางพารา) 329,175 374,112 38,486 440,006 852,604 
ยางพารา 1 พ.ย.– ปัจจุบัน(ภาคใต้) - - - 212,074 212,074 

รวม 1,178,320 8,021,782 1,847,268 871,666 10,740,716 
 ด้านประมง แบ่งเป็นความเสียหายเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ พืน้ท่ีเพาะเลีย้งสัตว์
น า้และเรือประมง ดังนี ้
 1.) พืน้ท่ีเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 



 1.1 ช่วงภัย วันท่ี 1 สิงหาคม 2553 - 10 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 
10 พ.ย. 53 ยกเว้นภาคใต้) ประสบภยั            ทัง้สิน้ 55 จงัหวดั  
 คาดว่าจะเสียหาย  พืน้ท่ีเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 131,550 ไร่ และกระชงัเลีย้งสตัว์
น า้ 105,455 ตารางเมตร เกษตรกร 84,072 ราย ได้ด าเนินการส ารวจแล้ว (ณ วนัท่ี 29 ต.ค.53) 
พบว่าพืน้ท่ีเพาะเลีย้งเสียหายแล้ว 9,496 ไร่ และ 10,267 ตารางเมตร คิดเป็นวงเงนิช่วยเหลือ
ทัง้สิน้ 31.65 ล้านบาท แบง่เป็น ช่วยเหลือแล้ว 17.92             ล้านบาท (เงินท้องถ่ิน เงินทดรอง
ราชการอ าเภอและจงัหวดั 12.84 ล้านบาท เงินทดรองราชการปลดักระทรวงเกษตรฯ 5.08 ล้านบาท) 
อยู่ระหว่างขอรับการช่วยเหลือ 13.73 ล้านบาท 
 1.2 ช่วงภัยวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ถงึ ปัจจุบัน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 10 พ.ย. 53 
เฉพาะภาคใต้) ประสบภยั จ านวน 10 จงัหวดั ได้แก่จงัหวดั พงังา ระนอง สรุาษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช ตรัง สตลู สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
 คาดว่าจะเสียหาย  พืน้ท่ีเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 14,619 ไร่ และกระชงัเลีย้งสตัว์
น า้ 112,236 ตารางเมตร เกษตรกร 13,027 ราย 
 รวม 2 ช่วงภัย 

ช่วงภัย จ านวน 
จังหวัด 

เกษตรกร 
ราย 

พืน้ท่ีคาดว่าจะเสียหาย 
ไร่ ตรม. 

1 ส.ค.– 10 พ.ย. 53 55 84,072 131,550 105,455 
1 พ.ย. - ปัจจุบัน 10 13,027 14,619 112,236 

รวม  97,099 146,169 217,691 
 2) เรือประมง ช่วงระหว่าง วันท่ี 31 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมลู ณ 
วนัท่ี 12 พ.ย. 53) ประสบภยัพิบตัทิัง้สิน้ 10 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัพงังา ภเูก็ต นครศรีธรรมราช สุ
ราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี กระบี่ ตรัง พทัลงุ ชมุพร จ านวน 1,096 ล า แบง่เป็น เรือประมงพานิช 67 
ล า เรือประมงพืน้บ้าน 1,029 ล า 
 ด้านปศุสัตว์  แบ่งเป็น 2 ช่วงภัย 
 1. ช่วงภัย วันท่ี 1 สิงหาคม 2553 - 11 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 11 
พ.ย. 53 ยกเว้นภาคใต้) ประสบภยัทัง้สิน้ 41 จงัหวดั  
 คาดว่าจะเสียหาย เกษตรกร 137,944 ราย สตัว์ได้รับผลกระทบ 17,170,467 
ตวั แบง่เป็น โค - กระบือ 400,798 ตวั สกุร 401,414 ตวั แพะ - แกะ 22,438 ตวั สตัว์ปีก 16,345,817 
ตวั แปลงหญ้า 37,467 ไร่ 
 2. ช่วงภัยวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ถงึ ปัจจุบัน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 11 พ.ย. 53 
เฉพาะภาคใต้) ประสบภยั จ านวน 12 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดันครศรีธรรมราช พงังา ตรัง พทัลงุ สตลู 
ปัตตานี นราธิวาส สงขลา กระบี่ ยะลา ชมุพร               สรุาษฎร์ธานี 
 คาดว่าจะเสียหาย เกษตรกร 112,075 ราย สตัว์ได้รับผลกระทบ 5,302,997 ตวั 
แบง่เป็น โค - กระบือ 250,962 ตวั สกุร 236,556 ตวั แพะ - แกะ 50,903 ตวั สตัว์ปีก 4,764,576 ตวั 
แปลงหญ้า 6,305 ไร่ 
 รวม 2 ช่วงภัย 

ช่วงภัย เกษตรกร 
ราย 

คาดว่าจะเสียหาย (ตัว) 
โค-
กระบือ 

สุกร แพะ-
แกะ 

สัตว์ปีก รวม แปลงหญ้า 
(ไร่) 

1 ส.ค. – 11 137,944 400,798 401,414 22,438 16,345,817 17,170,467 37,467 



พ.ย.53 
1 พ.ย. - 
ปัจจุบัน 

112,075 250,962 236,556 50,903 4,764,576 5,302,997 6,305 

รวม 250,019 651,760 637,970 73,341 21,110,393 22,473,464 43,772 
  
 
 
40.   เร่ือง   สรุปสถานการณ์ภัยหนาว อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันท่ี 
15 พฤศจิกายน 2553) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูสรุปสถานการณ์ภยัหนาว อทุกภยั และการให้ความ
ชว่ยเหลือ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2553) ของกระทรวงมหาดไทย  สรุปไดด้งัน้ี                   
  สาระส าคัญของเร่ือง 
 สรุปสถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต ่า มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ และ พายุดีเปรสชัน (ระหว่างวันท่ี 10 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2553) 
    1. การคาดหมายลกัษณะอากาศ (ระหวา่งวนัท่ี 15 - 21 พ.ย. 2553) 
   1.1 กรมอตุนุิยมวิทยา คาดหมายลกัษณะอากาศว่า ในชว่งวนัท่ี 15 - 17 พ.ย. 
2553 บริเวณความกดอากาศสงูแผเ่สริมลงมาปกคลมุประเทศไทยตอนบน ท าให้มีอณุหภมูิลดลง สว่น
ภาคใต้มีฝนตกหนกัถึงหนกัมากบางแหง่และคล่ืนลมในอา่วไทยมีก าลงัแรงขึน้ ขอให้ประชาชนในพืน้ท่ี
เส่ียงภยัของภาคใต้บริเวณจงัหวดัชมุพร      สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพทัลงุ ระวงัอนัตราย
จากฝนตกหนกั อาจท าให้เกิดน า้ท่วมฉบัพลนั น า้ป่าไหลหลาก และน า้ล้นตลิ่ง ตามท่ีลาดเชิงเขา ใกล้
ทางน า้ไหลผา่น หรือท่ีลุม่ริมฝ่ังแมน่ า้ และในชว่งวนัท่ี 18 - 21 พ.ย. 2553 ความกดอากาศสงู และลม
มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือมีก าลงัออ่นลง แตย่งัคงท าให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกบัมีหมอก
ในตอนเช้า สว่นภาคใต้มีฝนลดลงและคล่ืนลมในอา่วไทยมีก าลงัออ่นลง  
    1.2 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ได้แจ้งเตือนให้
ศนูย์ป้องกนัและบรรเทา             สาธารณภยัเขต และจงัหวดัในภาคใต้ เตรียมการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาอทุกภยั วาตภยั ดินถลม่ อนัเกิดจากสภาวะฝนตกหนกั และคล่ืนลมแรง อาจท าให้เกิดน า้ทว่ม
ฉบัพลนั น า้ป่าไหลหลาก น า้ล้นตลิ่ง และดินถล่ม สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดจนพืชผลทางการเกษตร ของประชาชน และจดัเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวงัติดตามสถานการณ์ในพืน้ท่ี
อยา่งตอ่เน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้เตรียมเคร่ืองมือ อปุกรณ์ไว้ให้พร้อม เพื่อสามารถชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยัได้ทนัตอ่เหตกุารณ์ 
   2. สถานการณ์อทุกภยัปัจจบุนั (วนัท่ี 10 ต.ค. - 15 พ.ย. 2553) 
     2.1 ระหวา่งวนัท่ี 10 ต.ค. - 15 พ.ย. 2553 มีจงัหวดัท่ีประสบภยัทัง้สิน้ 39 จงัหวดั
413 อ าเภอ 3,021 ต าบล 25,725 หมูบ้่าน มีผู้ เสียชีวิต 155 ราย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
1,975,350 ครัวเรือน 6,930,748 คน พืน้ท่ีการเกษตรท่ีคาดวา่จะเสียหายประมาณ 6,316,156 ไร่ 
           ปัจจบุนัจงัหวดัท่ียงัคงมีสถานการณ์อทุกภยัทัง้สิน้ 12 จงัหวดั 49 อ าเภอ 390 
ต าบล 2,545 หมูบ้่าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 206,405 ครัวเรือน 718,031 คน ได้แก่ จงัหวดัศรี
สะเกษ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อบุลราชธานี ชยันาท สพุรรณบรีุ พระนครศรีอยธุยา 
สระบรีุ นนทบรีุ และจงัหวดัปทมุธานี 
     2.2 สถานการณ์อทุกภยัในพืน้ท่ีภาคใต้ ระหว่างวนัท่ี 1 - 15 พฤศจิกายน 2553  
อนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของพายดีุเปรสชนับริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีพืน้ท่ีประสบภยัทัง้สิน้ 12 จงัหวดั 



133 อ าเภอ 856 ต าบล 5,991 หมูบ้่าน มีผู้ เสียชีวิต 72 ราย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 548,258 
ครัวเรือน 1,732,473 คน ได้แก่ จงัหวดัสงขลา สตลู ตรัง นราธิวาส ยะลา  
ปัตตานี พทัลงุ สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ชมุพร และจงัหวดัระนอง 
     ปัจจบุนัจงัหวดัท่ียงัคงมีสถานการณ์อทุกภยัในพืน้ท่ีภาคใต้ รวม 4 จงัหวดั 45 
อ าเภอ 324 ต าบล 2,800 หมูบ้่าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 210,206 ครัวเรือน 672,098 คน ได้แก่ 
จงัหวดัสงขลา สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจงัหวดัพทัลงุ      
   2.3 การให้ความชว่ยเหลือของหนว่ยงาน 
            2.3.1 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
                         รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกลู) พร้อมด้วย
รองปลดักระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน ปลดักระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนกรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค การประปาสว่นภมูิภาค พร้อมคณะ เดนิทางไปเย่ียมเยียน
ราษฎรและมอบถงุยงัชีพ ในพืน้ท่ีจงัหวดันครราชสีมา สระแก้ว ปราจีนบรีุ สระบรีุ นครนายก ปทมุธานี 
นนทบรีุ สิงห์บรีุ พระนครศรีอยธุยา สริุนทร์ และจงัหวดัอบุลราชธานี รวม จ านวน 5,300 ถงุ  
               2.3.2 การแจกจา่ยน า้ด่ืมแก่ราษฎรผู้ประสบอทุกภยั พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยูห่วั และสมเดจ็  พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ทรงหว่งใยและให้จดัหาน า้ด่ืมสะอาด
มอบแก่   ผู้ประสบอทุกภยั ซึง่ขณะนีมี้รายงานผลการแจกจา่ยน า้ จ านวน 13 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดั
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชยันาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ บรีุรัมย์ ปทมุธานี ปราจีนบรีุ 
พระนครศรีอยธุยา สระบรีุ สริุนทร์ และจงัหวดัอบุลราชธานี รวม จ านวน 3,232,361 ลิตร 
     3. สิ่งของพระราชทานชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยัและภยัหนาว 
      3.1 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พระราชทานถงุยงัชีพ ให้มลูนิธิราชประชานุ
เคราะห์ ในพระบรมราชปูถมัภ์           มอบแก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบือ้งต้น รวม 
จ านวน 94,850 ครอบครัว  
       3.2 ส านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพิทกัษ์ สภากาชาดไทย มอบชดุธาร
น า้ใจพระราชทาน         ชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั รวม จ านวน 130,622 ชดุ น า้ด่ืม 11,014,320 ขวด     
ผ้าหม่ 2,200 ผืน เสือ้กนัหนาว 1,000 ตวั         แก๊สหงุต้ม 1,050 ชดุ หม้อเมเยอร์ 1,000 ใบ   รถผลิต
น า้ด่ืม 3 คนั หนว่ยครัวเคล่ือนท่ีสภากาชาดไทย และเรือท้องแบน            7 ล า 
      3.3 กองงานพระวรชายาฯ ในสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 
ทรงโปรดให้ ผู้แทนพระองค์ เดนิทางไปมอบถงุพระราชทานในพืน้ท่ีประสบอทุกภยั รวม จ านวน 
18,350 ชดุ นมเม็ดจิตรลดา 700 ลงั นมน า้จิตรลดา 400 ลงั และส้วมส าเร็จรูป 600 ชดุ   
      3.4 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาต ุ(นายก
กิตตมิศกัดิ์ตลอดชีพ) และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิตยิาภา ประธานมลูนิธิอาสาเพ่ือนพึง่ 
(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงให้ผู้แทน    พระองค์เดนิทางไปมอบถงุพระราชทานแก่ราษฎร ใน
พืน้ท่ีประสบอทุกภยั รวม จ านวน 17,102 ถงุ และอาหารกลอ่ง จ านวน 3,500 กลอ่ง 
      3.5 สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ได้พระราชทานพระราชา
นญุาตให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์  ชาญวีรกลู) และคณะ น าถงุยงัชีพ
พระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอทุกภยัในพืน้ท่ีจงัหวดัราชบรีุ และจงัหวดัเพชรบรีุ  รวม จ านวน 
1,000 ชดุ 
         สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลือ  (ระหว่างวันที่ 1 - 15   
พฤศจิกายน 2553) 
   1. การเตรียมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัหนาวของกระทรวงมหาดไทย     



       กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ได้จดัตัง้ศนูย์อ านวยการ
เฉพาะกิจป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัหนาว ปี พ.ศ. 2553 - 2554 ของจงัหวดัขึน้ ณ ส านกังานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั และจดัตัง้ศนูย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ อ าเภอ และองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินทกุแหง่ในเขตพืน้ท่ี พร้อมทัง้แตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบประจ าศนูย์ฯ เพ่ือเป็น         ศนูย์
ประสานงานในการให้ความชว่ยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นท่ี
เกิดขึน้ 
    นอกจากนี ้กระทรวงมหาดไทย ได้จดัตัง้ศนูย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภยัหนาว 
ณ กรมป้องกนัและ                บรรเทาสาธารณภยั และท่ีจงัหวดัทกุจงัหวดัด้วย 
   2. สถานการณ์ภยัหนาว (ระหวา่งวนัท่ี 1 - 15 พฤศจิกายน 2553) 
   ในขณะนีไ้ด้รับรายงานจงัหวดัท่ีได้ประกาศเป็นพืน้ท่ีประสบภยัพิบตัิกรณีฉกุเฉิน (ภยั
หนาว) เน่ืองจากมีสภาพอากาศหนาว (อณุหภมูิ 8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจดั (อณุหภมูิต ่า
กวา่ 8.0 องศาเซลเซียส) จ านวน 13 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม ่เชียงราย พะเยา เพชรบรูณ์ นา่น 
ล าพนู แมฮ่อ่งสอน ขอนแก่น นครพนม เลย สกลนคร หนองคาย และจงัหวดัอดุรธานี รวม 177 อ าเภอ 
1,243 ต าบล 14,466 หมูบ้่าน  
   3. การให้ความชว่ยเหลือของหนว่ยงาน 
         3.1 จงัหวดัท่ีได้ประกาศเป็นพืน้ท่ีประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน (ภยัหนาว) ทัง้ 13 
จงัหวดั รายงานวา่ได้มอบเคร่ืองกนัหนาวให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ี โดยได้รับการสนบัสนนุผ้าหม่กนั
หนาวจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส านกังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) สมาคม มลูนิธิ          ไปแล้ว รวม 
147,235 ชิน้ 
        3.2 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ได้ให้การสนบัสนนุผ้าหม่กนัหนาว 
จ านวน 200,000 ผืน เพ่ือแจกจา่ยชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาว 
      4. สิ่งของพระราชทานชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาว 
     กองงานพระวรชายาฯ ในสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ทรง
โปรดให้ ผู้แทนพระองค์ เดนิทางไปมอบถงุพระราชทานแก่ราษฎรท่ีประสบภยัหนาวในพืน้ท่ีจงัหวดั
เชียงราย เพชรบรูณ์ ขอนแก่น สกลนคร ล าพนู เชียงใหม ่แมฮ่อ่งสอน น่าน และจงัหวดัพะเยา ใน
ระหวา่งวนัท่ี 16 - 30 พฤศจิกายน 2553 รวม จ านวน 10,000 ชดุ 
   5. การตรวจเย่ียมประชาชนและตดิตามการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาว  
    รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
    - เม่ือวนัท่ี 10 - 11 พฤศจิกายน 2553 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย (นายชว
รัตน์ ชาญวีรกลู) พร้อมด้วย รองปลดักระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน ปลดักระทรวงมหาดไทย 
(นายขวญัชยั  วงศ์นิตกิร)  
รองปลดักระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  (นาย
วิบลูย์  สงวนพงศ์) ผู้แทนกรมการพฒันาชมุชน กรมท่ีดนิ กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน  พร้อม
คณะ เดินทางไปตรวจเย่ียมราษฎรและมอบเคร่ืองกนัหนาวในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย 
     การเตรียมการป้องกันอุบัตภิัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง  ปี 2553 
   กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ได้เตรียมการป้องกนั
อบุตัภิยัในชว่งเทศกาล           วนัลอยกระทง ปี 2553 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกนั
และลดอนัตรายจากอบุตัเิหต ุอบุตัภิยัอนัเกิดจาก พล ุ           ปะทดั ดอกไม้ไฟ และอบุตัเิหตจุาก



การจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอบุตัภิยัทางน า้ท่ีอาจเกิดขึน้ในชว่งเวลาดงักล่าว จงึได้สัง่การให้ทกุ
จงัหวดั และกรุงเทพมหานครด าเนินการ ดงันี ้ 
  1. ก าชบัให้นายทะเบียนท้องท่ีเข้มงวด กวดขนั การพิจารณาออกใบอนญุาต หรือตอ่
อายใุบอนญุาต ให้ท า สัง่ น าเข้า หรือค้าซึง่ดอกไม้เพลิง รวมทัง้ตรวจสอบสถานท่ีเก็บ ท า หรือค้า
ดอกไม้เพลิง 
  2. ก าชบัให้ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนกังานตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัตรวจตราอาคารสถานท่ีใด โป๊ะ ทา่เทียบเรือโดยสาร ท่ีมีสภาพไมม่ัน่คงแข็งแรง  
  3. ให้ผู้อ านวยการท้องถ่ินตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั    
ในพืน้ท่ีรับผิดชอบเตรียมความพร้อมด้านบคุลากร อปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
  4. ก าชบัให้หนว่ยงานภาครัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และภาคเอกชน ท่ีจะจดั
งานเทศกาลวนัลอยกระทง เตรียมการป้องกนัและระมดัระวงัเพ่ือมิให้เกิดอบุตัภิยัจากการจดุพล ุ ปะ
ทดั หรือดอกไม้เพลิง รวมทัง้จดัให้มีอปุกรณ์ชว่ยชีวิตทางน า้ในบริเวณใกล้เคียงสถานท่ีท่ีจดัเตรียมไว้
ส าหรับลอยกระทง ส าหรับพืน้ท่ีภาคใต้ของประเทศนัน้ มีโอกาสเกิดพาย ุฝนฟ้าคะนองและวาตภยั จงึ
ขอให้เข้มงวดในการดแูลสิ่งปลกูสร้างในบริเวณการจดังาน ให้มีความมัน่คงแข็งแรงด้วย 
  5. ก าชบัเจ้าหน้าท่ีให้ด าเนินการตามมาตรการความปลอดภยัทางถนน และเข้มงวด 
กวดขนั ให้ถือปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนน  
  6. จดัชดุเจ้าหน้าท่ีและสัง่ใช้สมาชิกอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
พร้อมทัง้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีต ารวจ เฝ้าระวงัสถานท่ีท่ีเส่ียงตอ่การเกิดอคัคีภยั และอบุตัภิยัอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอบุตัภิยัทางน า้ จดัระเบียบและอ านวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมทัง้รักษา
ความสงบเรียบร้อย และเฝ้าระวงัความปลอดภยับริเวณท่ีมีประชาชนหนาแนน่ โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีมีการ
จดังานเทศกาลวนัลอยกระทง บริเวณโป๊ะ ทา่เทียบเรือโดยสาร สถานท่ีริมน า้ ส าหรับประชาชนใช้ลอย
กระทง  และเส้นทางคมนาคมทางน า้  ท่ีเป็นจดุเส่ียงตอ่การเกิดอนัตราย รวมทัง้ความปลอดภยัของเรือ
โดยสาร พร้อมทัง้จดัหนว่ยเคล่ือนท่ีเร็วพร้อมอปุกรณ์ดบัเพลิง อปุกรณ์ไฟฟ้าสอ่งสวา่งและกู้ภยั เตรียม
ความพร้อมประจ า ณ สถานท่ีท่ีมี        ผู้ ไปร่วมงานประเพณีลอยกระทง  
   7. ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าซึง่ดอกไม้เพลิงได้ปฏิบตัิตาม
พระราชบญัญตัิอาวธุปืน เคร่ืองกระสนุปืน วตัถรุะเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปืน พ.ศ.2490 
รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึง สถานท่ีจดังานประเพณี กิจกรรมสง่เสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี
ของการสืบสานวฒันธรรมประเพณีลอยกระทง  
  8. หากเกิดอคัคีภยัหรืออบุตัิภยัท่ีท าให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก    ให้
ด าเนินการตามแผนเผชิญเหตท่ีุก าหนด และรายงานให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทราบ
ทนัที ทางโทรศพัท์/โทรสาร หมายเลข 0-2241-7450-5 หรือสายดว่นนิรภยั 1784  

 
41.   เร่ือง  การน าเสนอข้อมูลสภาวะอากาศ 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูการน าเสนอข้อมลูสภาวะอากาศของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและ               การส่ือสาร  สรุปได้ดงันี ้ 
 สาระส าคัญ 
 ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันท่ีผ่านมา  (วันจันทร์ที่ 8 - วันอาทติย์ที่ 14 พฤศจิกายน 
2553) 
 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553  บริเวณความกดอากาศสงูก าลงัออ่นปกคลมุ
ประเทศไทยตอนบนและมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือปกคลมุภาคใต้และอา่วไทย  ท าให้ภาคเหนือ  ภาค



ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  และ             ภาคตะวนัออก  มีอากาศเย็นกบัมีหมอกในตอนเช้า  
สว่นภาคใต้มีฝนตกอยูใ่นเกณฑ์กระจาย ทะเลมีคล่ืนสงู 1 - 2 เมตร 
 ในช่วงวันอังคารท่ี 9 - วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553  บริเวณความกด
อากาศสงูก าลงัคอ่นข้างแรงอีกระลอกหนึง่จากประเทศจีนแผล่ิ่มลงมาปกคลมุประเทศไทยตอนบน  
และมรสมุตะวนัออก- เฉียงเหนือมีก าลงัคอ่นข้างแรง  ท าให้ภาคเหนือ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาค
กลาง  และภาคตะวนัออก  มีอณุหภมูิลดลง 3 - 5 องศา  และอากาศหนาวเย็นลง  ส าหรับบริเวณยอด
ดอย และยอดภ ู มีอากาศหนาว ถึงหนาวจดั  สว่นภาคใต้  ตัง้แตจ่งัหวดัชมุพรลงไปมีฝนตกอยูใ่น
เกณฑ์กระจายถึงเกือบทัว่ไป  และมีฝนตกหนกัถึงหนกัมากบางพืน้ท่ี  คล่ืนลมในอา่วไทยและทะเลอนั
ดามนัมีก าลงัคอ่นข้างแรง  ความสงูของคล่ืน 2 - 3 เมตร 
 ในช่วงวันศุกร์ที่ 12 - วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553  บริเวณความกดอากาศสงู 
และมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีปกคลมุประเทศไทย  และอา่วไทยมีก าลงัออ่นลง  แตย่งัคงท าให้มี
อากาศหนาวเย็นในบริเวณประเทศไทยตอนบนกบัมีหมอกในตอนเช้า  และภาคใต้ยงัมีฝนตกหนกับาง
พืน้ท่ี  คล่ืนลม   ในอา่วไทยมีก าลงัออ่นลง 
 ในวันอาทติย์ 14 พฤศจิกายน 2553  ความกดอากาศสงูก าลงัคอ่นข้างแรงอีกระลอก
หนึง่แผเ่สริม         ลงมาปกคลมุประเทศไทยตอนบน  ท าให้ประเทศไทยตอนบนมีอณุหภมูิลดลง  และ
มรสมุตะวนัออก- เฉียงเหนือเร่ิมมีก าลงัแรงขึน้  ท าให้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก  มีฝนเพิ่มขึน้ และมีฝนตก
หนกับางแหง่ 
 สรุป  ในช่วงวันอังคารท่ี 9 - วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553  ประเทศไทยมี
อากาศหนาวเย็น   สว่นภาคใต้ตัง้แตจ่งัหวดัชมุพรลงไปมีฝนตกหนกัถึงหนกัมากบางแหง่  จนเกิดน า้
ทว่มฉบัพลนั  น า้ป่าไหลหลาก  และดินโคลนถลม่ในจงัหวดัชมุพร  สรุาษฏร์ธานี  นครศรีธรรมราช  
และตรัง  
 ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันข้างหน้า (วันอังคารท่ี 16 – วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 
2553) 
 การคาดหมายลกัษณะอากาศท่ีส าคญัในชว่ง 7 วนัข้างหน้า  (วนัองัคารท่ี 16 - วนัจนัทร์ท่ี 
22 พฤศจิกายน 2553) 
 ในช่วงวันอังคารท่ี 16 - วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553  บริเวณความกดอากาศสงู  
อีกระลอกหนึง่แผเ่สริมลงมาปกคลมุประเทศไทยตอนบน  ท าให้ภาคเหนือ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ภาคกลาง และภาคตะวนัออกมีอณุหภมูิลดลง  ส่วนภาคใต้มีฝนตกในเกณฑ์กระจายกบัมีฝนตกหนกั
บางแหง่  และคล่ืนลมในอา่วไทย  มีก าลงัแรงขึน้  ส่วนในช่วงวันพฤหัสบดีที่ 18 - วันอาทติย์ที่ 21 
พฤศจิกายน 2553  ความกด-อากาศสงูนี ้ มีก าลงัอ่อนลง  ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีปกคลมุ
ประเทศไทย  และอา่วไทยมีก าลงัออ่นลง  แตย่งัคงท าให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกบั      มี
หมอกในตอนเช้า  ส่วนภาคใต้มีฝนลดลง  และคล่ืนลมในอา่วไทยมีก าลงัอ่อนลง 
 ข้อควรระวัง  ในช่วงวันอังคารที่ 16 - วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553  ขอให้
ประชาชนในพืน้ท่ีเส่ียงภยัของภาคใต้  ตัง้แตจ่งัหวดัชมุพรลงไประวงัอนัตรายจากฝนตกหนกั  สว่น
ชาวเรือในอา่วไทยควรเพิ่มความระมดัระวงัอนัตรายในการเดนิเรือ   
 
42.  เร่ือง  แผนปฏิบัตกิารรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2553 
กระทรวงคมนาคม และมาตรการด้านความปลอดภัยเก่ียวกับการปล่อยโคมลอยและโคม
ควันขนาดใหญ่ 



   คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูแผนปฏิบตักิารรองรับการเดินทางของประชาชนชว่ง
เทศกาลลอยกระทง               ปี 2553 กระทรวงคมนาคม และมาตรการด้านความปลอดภยัเก่ียวกบั
การปล่อยโคมลอยและโคมควนัขนาดใหญ่                     ของกระทรวงคมนาคม 
    สาระส าคัญของเร่ือง  
  ด้วยในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทกุปีจะมีประชาชนจ านวนมากเดนิทางเพื่อไปร่วม
กิจกรรมตามประเพณีของแตล่ะท้องถ่ิน ซึง่กิจกรรมสว่นใหญ่ถกูจดัขึน้บริเวณแมน่ า้ ล าคลอง ตามแนว
ชายฝ่ัง และแหลง่ชมุชนเมือง โดยเฉพาะ             รูปแบบของกิจกรรม เช่น การปล่อยโคมลอยและโคม
ควนัขนาดใหญ่ อาจสง่ผลกระทบตอ่ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทัง้มีความ
เส่ียงท่ีจะเกิดอนัตรายร้ายแรงตอ่การบนิ และอากาศยาน ประกอบกบัในปัจจบุนัประเทศไทยเกิด
ปัญหาอทุกภยัในหลายจงัหวดั ซึง่ในเทศกาลลอยกระทงท่ีใกล้จะมาถึงในวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2553 
คาดวา่แหลง่น า้ตา่งๆ จะยงัคงมีปริมาณน า้ในระดบัท่ีสงูและมีลกัษณะไหลเช่ียว ซึง่อาจมีความเส่ียงท่ี
จะเกิดอบุตัเิหตรุะหว่างการด าเนินกิจกรรมในวนัลอยกระทงของประชาชนได้ 
  กระทรวงคมนาคมได้จดัท าแผนปฏิบัตกิารรองรับการเดนิทางของประชาชนช่วง
เทศกาลลอยกระทง ปี 2553 และมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย
และโคมควันขนาดใหญ่ขึน้ เพ่ือตอบสนองตอ่นโยบายของรัฐบาล ภารกิจหน้าท่ี และยทุธศาสตร์ของ
กระทรวงคมนาคม โดยค านงึถึงความปลอดภยัของประชาชนเป็นส าคญั ซึง่มีหนว่ยงานในสงักดั
กระทรวงคมนาคมร่วมปฏิบตังิาน จ านวน 15 หนว่ยงาน ประกอบด้วย กรมเจ้าทา่ กรมการขนสง่ทาง
บก กรมการบนิพลเรือน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ส านกังานนโยบายและแผนการขนสง่และ
จราจร การทา่เรือแหง่ประเทศไทย การรถไฟแหง่ประเทศไทย บริษัท ขนสง่ จ ากดั การทางพิเศษแหง่
ประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ บริษัท การบนิ
ไทย จ ากดั (มหาชน) บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัท  วิทยกุารบนิแหง่ประเทศ
ไทย จ ากดั ซึง่แผนปฏิบตักิารฯ ดงักลา่ว มีสาระส าคญั ดงันี ้ 
  1. เป้าหมาย 
 1.1 การจดัให้บริการและอ านวยความสะดวกอยา่งเพียงพอ รวมถึงการจดัเตรียม
มาตรการรองรับเพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาโดยทนัทีและเร่งดว่น กรณีเกิดสถานการณ์ไมป่กติ 
 1.2 ต้องไมมี่ผู้ เสียชีวิตจากอบุตัเิหตทุางน า้และความสญูเสียจากประชาชนท่ีร่วม
กิจกรรมตามประเพณีลอยกระทง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากเรือโดยสารและทา่เรือในความรับผิดชอบ 
 1.3 ก าหนดแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการปลอ่ยโคม เพ่ือลดความ
เส่ียงและป้องกนัอนัตรายร้ายแรงอนัอาจจะกระทบตอ่การบนิและอากาศยาน และยงัคงรักษา
วฒันธรรมประเพณีท้องถ่ินไว้ 
 1.4 ประชาชนมีความเช่ือมัน่ในเขตพืน้ท่ีและความรับผิดชอบ โดยประชาชนต้องมี
ความมัน่คงและปลอดภยัสงูสดุ 
 1.5 ไมมี่เหตกุารณ์ก่อความไมส่งบเกิดขึน้ในพืน้ท่ีความรับผิดชอบของกระทรวง
คมนาคม 
 2. แผนงาน 
    แผนปฏิบตักิารฯ เทศกาลลอยกระทง ปี 2553 ของกระทรวงคมนาคม 
ประกอบด้วย   3 แผนงานหลกั และ            1 มาตรการ ดงันี ้
    2.1 แผนงานการให้บริการและอ านวยความสะดวก 
     การจดัให้บริการและอ านวยความสะดวกในการเดนิทางของประชาชน 
กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้หนว่ยงานในสงักดัท่ีมีหน้าท่ีจดัให้บริการระบบขนสง่สาธารณะ 



และหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบเส้นทางเตรียมความพร้อมและจดัให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรมในเทศกาลลอยกระทงอยา่งเพียงพอ โดยให้ด าเนินการ     
     2.1.1 ยานพาหนะและสถานีขนสง่/ ทา่รถประจ าทาง ขสมก./ สถานีรถไฟ/ 
สถานีรถไฟฟ้า   
                     จดัเตรียมความพร้อมของสถานีขนสง่/ทา่รถประจ าทาง ขสมก./สถานี
รถไฟ  จ านวนรถโดยสาร บขส. รถประจ าทาง ขสมก. รถร่วมบริการ รถโดยสารไมป่ระจ าทาง และ
ขบวนรถไฟ ให้เพียงพอในการให้บริการ รวมถึงจดัเจ้าหน้าท่ีและอปุกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน  
                 2.1.2 ถนน/ ทางพิเศษ/ สะพาน 
      การประชาสมัพนัธ์การให้บริการและอ านวยความสะดวกของ
หนว่ยงานทาง    รับเร่ืองร้องเรียนการให้บริการ จดัให้มีศนูย์ประสานการปฏิบตังิานของหนว่ยงาน 
เช่ือมโยงเครือขา่ย ประสาน การชว่ยเหลือ บรรเทา และแก้ไขปัญหาการเดินทางให้แก่ประชาชน 
รวมถึงการบ ารุงรักษาทางหลวง ระบบจราจร เคร่ืองหมาย ป้าย สญัญาณไฟ ให้อยูใ่นสภาพดี  
       2.1.3 ทา่อากาศยาน/ สนามบนิและเคร่ืองบนิ 
        จดัเคร่ืองบนิโดยสาร เจ้าหน้าท่ีจราจร และอปุกรณ์เพ่ืออ านวยความ
สะดวก    ให้เพียงพอกบัความต้องการเดนิทางของประชาชน 
                     2.1.4  การขนสง่และการจราจรทางน า้ 
                    การจดัท าแผนรักษาการณ์ทางน า้และออกประกาศค าสัง่เพ่ืออ านวย
ความสะดวก ควบคมุ ดแูลการเดนิเรือและการใช้เรือ ตลอดจนด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ในเทศกาลลอย
กระทง และร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย กองทพัเรือ กรุงเทพมหานคร กองบงัคบัการ
ต ารวจน า้ สถานีต ารวจนครบาลท่ีรับผิดชอบพืน้ท่ีริมแม่น า้เจ้าพระยา และมลูนิธิตา่งๆ จดัเรือตรวจ
การณ์และเรือยนต์ รวมถึงการจดัเจ้าหน้าท่ีประจ าทา่เทียบเรือ โป๊ะเทียบเรือ เพ่ืออ านวยความสะดวก
การจราจรทางน า้และพร้อมให้ความชว่ยเหลือประชาชน  
 2.2  แผนงานด้านความม่ันคง 
                    การบริการขนสง่สาธารณะของหนว่ยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม มีความ
เส่ียงสงู   ตอ่การเป็นเป้าหมายของการก่อวินาศกรรม เพ่ือลดความเช่ือมัน่ของประชาชนตอ่การ
เดนิทางในระบบขนสง่สาธารณะ และเม่ือเกิดเหตกุารณ์และสถานการณ์ฉกุเฉินมกัจะเกิดผลกระทบท่ี
ร้ายแรงตามมา ดงันัน้ หน่วยงาน    ของกระทรวงคมนาคมท่ีรับผิดชอบ จงึจ าเป็นต้องเข้มงวดและวาง
ระบบการป้องกนัพืน้ท่ีในความรับผิดชอบของหนว่ย  

  2.2.1  ยานพาหนะและสถานีขนสง่/ ทา่รถประจ าทาง ขสมก./ สถานีรถไฟ/ 
สถานีรถไฟฟ้า 

      จดัเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบดแูลพืน้ท่ีสถานีขนสง่/ ทา่รถประจ าทาง 
ขสมก./ สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบพืน้ท่ีจอดรถยนต์ ตรวจตรารถยนต์ท่ีเข้าไป
ในอาคารจอดรถ เข้มงวด กวดขนั ก าชบัเจ้าหน้าท่ีตรวจ สงัเกต เฝ้าระวงัสิ่งผิดปกต ิและเพิ่มความถ่ีใน
การตรวจตรา เข้มงวดในการสงัเกตบคุคล สมัภาระ ต้องสงสยั หรือท่ีไมมี่ผู้แสดงตวัเป็นเจ้าของ รวมถึง
ประสานงานอยา่งใกล้ชิดกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจพืน้ท่ี และประชาสมัพนัธ์ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ   
      2.2.2  ถนน/ ทางพิเศษ/ สะพาน 
                                ทกุหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบเส้นทางและสะพาน และเพิ่มเตมิเฉพาะ
เส้นทาง สะพานข้ามแมน่ า้เจ้าพระยา และสะพานข้ามแม่น า้ท่ีส าคญัในความรับผิดชอบ จดัเจ้าหน้าท่ี
ตรวจ สงัเกต เฝ้าระวงัพฤตกิรรมบคุคลต้องสงสยั และสิ่งผิดปกต ิหรือสิ่งของท่ีไมมี่ผู้แสดงตวัเป็น



เจ้าของ และเพิ่มความถ่ีในการตรวจในพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงสงู และให้ประสานงานอยา่งใกล้ชิดกบั
เจ้าหน้าท่ีต ารวจพืน้ท่ี  
      2.2.3  ทา่อากาศยาน/ สนามบนิและเคร่ืองบนิ 
      จดัเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ตรวจตรารถยนต์ท่ีจอดตามแนว
ชานชลาอาคารท่ีพกัผู้ โดยสาร ท่ีจอดรถยนต์ ตรวจรถยนต์ท่ีเข้าไปจอดในอาคารจอดรถ เข้มงวด 
กวดขนั ก าชบัเจ้าหน้าท่ีตรวจ สงัเกต เฝ้าระวงัสิ่งผิดปกติ และเพิ่มความถ่ีในการตรวจตรา ในพืน้ท่ี
อาคารท่ีพกัผู้ โดยสารและบริเวณโดยรอบ เข้มงวดในการตรวจค้นบคุคล สมัภาระ และเพิ่มมาตรการ
สุม่ตรวจ ประชาสมัพนัธ์ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ ประสานงาน       อยา่งใกล้ชิดกบัหนว่ยงาน
ด้านการขา่ว หนว่ยเก็บกู้วตัถรุะเบดิ กรณีเกิดเหตฉุกุเฉินร้ายแรงให้ปฏิบตัิตามแผนฉกุเฉิน    ของทา่
อากาศยานหรือสนามบิน  รวมถึงให้เจ้าหน้าท่ีสายการบินเข้มงวดการตรวจ สงัเกต เฝ้าระวงัพฤตกิรรม
บคุคลและสิ่งผิดปกติ ทัง้ก่อนและขณะท าการบนิ  
      2.2.4  การขนสง่และการจราจรทางน า้ 
       จดัเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั เพิ่มความเข้มข้น ในการตรวจ
บคุคล ยานพาหนะ   ท่ีผา่นเข้าออกทา่เรือทัง้ทางบกและทางน า้ จดัเจ้าหน้าท่ีตรวจ สงัเกต เฝ้าระวงั
พฤตกิรรมบคุคล ต้องสงสยั และสิ่งผิดปกตหิรือสิ่งของท่ีไมมี่ผู้แสดงตวัเป็นเจ้าของในบริเวณทา่เทียบ
เรือ โป๊ะเทียบเรือ เพ่ือให้พืน้ท่ีในความรับผิดชอบให้มีความมัน่คงและปลอดภยัสงูสดุส าหรับประชาชน 
 2.3 แผนงานด้านความปลอดภัย 
             ภารกิจด้านความปลอดภยัในภาคสว่นของการขนสง่เป็นเร่ืองส าคญั 
โดยเฉพาะความสญูเสียจากอบุตัเิหต ุท่ีเกิดขึน้จะสง่ผลกระทบทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคม กระทบ
ความเช่ือมัน่ตอ่การลงทนุและการทอ่งเท่ียว ทกุหนว่ยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมท่ีเก่ียวข้องได้ให้
ความส าคญัตอ่การป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองมาโดยตลอด ดงันัน้ในช่วง
เทศกาลลอยกระทงนี ้กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภยัแก่ประชาชน ภายใต้กรอบภารกิจของหนว่ย  
       2.3.1  ยานพาหนะและสถานีขนสง่/ ทา่รถประจ าทาง ขสมก./ สถานีรถไฟ/ 
สถานีรถไฟฟ้า 
         ควบคมุและจดัการจราจรในพืน้ท่ีให้ปฏิบตัติามกฎจราจรโดยเคร่งครัด 
ประสานร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจรในพืน้ท่ี การตรวจสภาพของรถโดยสาร รถประจ าทาง ขบวน
รถไฟ และรถไฟฟ้า   สภาพเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และอปุกรณ์ให้มีความพร้อมส าหรับให้บริการประชาชน 
รวมถึงการตรวจสภาพความพร้อมของผู้ขบัข่ี โดยพิจารณาจดัหาเคร่ืองมือในการตรวจวดัคา่
แอลกอฮอล์พนกังานขบัรถ และจดัให้มีผู้ขบัข่ีส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนดเม่ือต้องขบัรถเกินกวา่ 4 
ชัว่โมง และควบคมุมิให้ขบัรถเร็วเกินกวา่ 90 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง 
       2.3.2  ถนน/ ทางพิเศษ/ สะพาน 
        หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบเส้นทางและสะพาน จดัเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความปลอดภยั    บนถนนและสะพานท่ีประชาชนใช้สญัจร รวมทัง้จดุเส่ียงและจดุอนัตรายท่ีเกิด
อบุตัเิหตซุ า้ซาก และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภยั บ ารุงรักษาเส้นทางและสะพานให้
อยูใ่นสภาพดี และดแูลระบบจราจร เคร่ืองหมาย   ป้ายสญัญาณไฟมีความชดัเจนใช้งานได้และ
สามารถป้องกนัอบุตัเิหตจุราจรท่ีอาจเกิดขึน้ได้ จดัเจ้าหน้าท่ีประจ าสะพานข้ามแมน่ า้เพ่ืออ านวยการ
จราจรให้ความชว่ยเหลือ บรรเทา และแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีความปลอดภยั   ในการเดนิทาง 
       2.3.3  ทา่อากาศยาน/ สนามบนิและเคร่ืองบนิ 



       ควบคมุและจดัการจราจรในพืน้ท่ีให้ปฏิบตัติามกฎจราจรโดยเคร่งครัด 
จดัเตรียม ความพร้อมส าหรับเจ้าหน้าท่ี เคร่ืองมือและอปุกรณ์ การรักษาพยาบาล การดบัเพลิงและ
กู้ภยั จดัเตรียมเคร่ืองบิน ให้มีความพร้อมและมีความปลอดภยัสงูสดุในการให้บริการประชาชน กปัตนั
เคร่ืองบินให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกบัเจ้าหน้าท่ีสนามบนิและเจ้าหน้าท่ีประจ าหอบงัคบัการบิน 
กรณีการแจ้งขา่วการปลอ่ยโคมลอย โคมควนั และบัง้ไฟ  
 2.3.4  การขนสง่และการจราจรทางน า้ 
                               การออกประกาศมาตรการเพ่ือความปลอดภยัในเร่ืองก าหนด
มาตรการเก่ียวกบั การใช้โป๊ะ ทา่เทียบเรือ การเดนิเรือ และประชาชนท่ีจะมาลอยกระทง เพื่อให้ผู้
ประกอบกิจการ ผู้ใช้เรือ ผู้ครอบครองโป๊ะและทา่เทียบเรือ ด าเนินการในเร่ืองความปลอดภยั โดยต้อง
มีป้ายระบจุ านวนคน มีพวงชชีูพ ตดิตัง้ไฟสอ่งสวา่ง  จดัเจ้าหน้าท่ีควบคมุ เจ้าของเรือและผู้ควบคมุเรือ
ต้องตรวจสอบเรือและระมดัระวงัความปลอดภยัในการเดินเรือส าหรับประชาชนทัว่ไป เพ่ือเป็นการ
ป้องกนัการเกิดอบุตัเิหตทุางน า้ตอ่ประชาชนผู้ โดยสารเรือหรือผู้ เดินทางมาลอยกระทง รวมถึงการออก
ประกาศเตือนให้ใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเรือและใช้เรือชว่งเทศกาลลอยกระทง โดยส าหรับผู้
ควบคมุเรือต้องปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัไมป่ระมาท ไมด่ื่มสรุา ไมเ่สพยาเสพตดิ
ให้โทษ หรือของมนึเมาขณะปฏิบตัหิน้าท่ี ไมเ่ดินเรือด้วยความเร็วเกินสมควร ส าหรับเจ้าของเรือหรือผู้
ประกอบกิจการเดินเรือต้องตรวจสอบดแูล       ตวัเรือ เคร่ืองจกัร และทา่เทียบเรือให้อยูใ่นสภาพดีมี
ความมัน่คงแข็งแรงเหมาะสมแก่ การให้บริการผู้ โดยสาร  
 3.  มาตรการด้านความปลอดภัยเก่ียวกับการปล่อยโคมลอยและโคมควัน
ขนาดใหญ่ในปี 2553 
    กระทรวงคมนาคมก าหนดมาตรการ เพ่ือลดความเส่ียงตอ่การเกิดอบุตัเิหตรุ้ายแรง
ตอ่การบินและอากาศยานจากกรณีการปล่อยโคมลอยและโคมควนัขนาดใหญ่ ดงันี  ้
    3.1 มาตรการด้านความปลอดภัยเก่ียวกับการปล่อยโคมลอย 
   3.1.1 การก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชนโคมลอย มผช.808/2552 โดย
ให้โคมลอยท าจากวสัดธุรรมชาตแิละมีขนาดตามท่ีก าหนดเพ่ือควบคมุระยะเวลาการเผาไหม้ของ
เชือ้เพลิงและความสงูของโคมลอย ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงความปลอดภยัและอนัตรายท่ีอาจจะเกิดตอ่การ
บนิและอากาศยาน 
   3.1.2 ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย กรมประชาสมัพนัธ์ และจงัหวดัใน
พืน้ท่ีเส่ียงภยัในการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนหนัมาปลอ่ยโคมลอยท่ีได้มาตรฐาน 
มผช.808/2552 และให้ปลอ่ยโคมหลงัเวลา 21.30 น. ในชว่งเทศกาลลอยกระทง รวมถึงให้ผู้ผลิตหนั
มาผลิตโคมลอยตามมาตรฐาน มผช.808/2552 เพิ่มมากขึน้ 
      3.1.3 ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในเร่ืองการป้องกนัหรือลดความ
เส่ียงตอ่     การเกิดอบุตัภิยัร้ายแรงตอ่การบนิและอากาศยานกรณีการปลอ่ยโคมลอยและบัง้ไฟ โดย
น าประเด็นดงักล่าวเข้าสู ่การพิจารณาของคณะกรรมการป้องกนัอบุตัภิยัแหง่ชาต ิเพ่ือพิจารณา
ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบตัใินรูปของประกาศ ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายอ่ืนใด 
   3.1.4 ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและจงัหวดัท่ีเป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียวในการรณรงค์และประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบว่าหากต้องการปล่อยโคมลอยเป็น
จ านวนมากขอให้แจ้งรายละเอียดของจ านวนโคมลอย ห้วงเวลาการปลอ่ย และจดุท่ีท าการปล่อยท่ี
ชดัเจนให้หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม ได้แก่ กรมการบนิพลเรือน บริษัท การบนิไทย จ ากดั 
(มหาชน) บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัท วิทยกุารบินแหง่ประเทศไทย จ ากดั 



ซึง่รับผิดชอบและดแูลความ             ปลอดภยัในการเดนิทางทางอากาศทราบ เพ่ือจดัเจ้าหน้าท่ีเฝ้า
ระวงัเหตรุ้ายท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
    3.2 มาตรการด้านความปลอดภัยเก่ียวกับการปล่อยโคมควันขนาดใหญ่ 
  3.2.1 การก าหนดแนวทางและมาตรการการปลอ่ยโคมควนัขนาดใหญ่ ดงันี ้
    3.2.1.1 การควบคมุขนาดและรูปแบบของโคมควนัให้เหมาะสม เพ่ือ
ควบคมุความสงูและระยะการลอยของโคมควนั ซึง่จะชว่ยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดอนัตรายตอ่การบนิ
และอากาศยาน โดยโคมควนัท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย     
    -  ท าจากกระดาษว่าว จ านวนไมเ่กิน 72 แผน่  (ขนาด 50x75 
เซนตเิมตร/แผน่) 
     - ความกว้างของปากโคมควนัมีเส้นผา่นศนูย์กลางไมต่ ่ากวา่ 60 
เซนตเิมตร        -  ควรหลีกเล่ียงการใช้สีกระดาษว่าวท่ีม่ีลกัษณะ
คล้ายกบัสีของท้องฟ้า เชน่ ฟ้า ขาว และเทา เพ่ือให้นกับินสงัเกตเห็นโคมควนัได้อยา่งชดัเจน 
   3.2.1.2 การขอความร่วมมือประชาชนปล่อยโคมควนัตามประเพณี
เฉพาะวนัท่ี    21 พฤศจิกายน 2553  (วนัลอยกระทง ขึน้ 15 ค ่า เดือน 12) ระหวา่งเวลา  09.00-12.00 
น.  
   3.2.1.3 ขอความร่วมมือจากวดัในพืน้ท่ีภาคเหนือซึง่นิยมจดัให้มี
กิจกรรมการปล่อยโคมควนั แจ้งให้ผู้จดัประสานการขออนญุาตตอ่กรมการบนิพลเรือนก่อนการจดั
กิจกรรม 
   3.2.2 ขอความร่วมมือจากส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตปิระชาสมัพนัธ์
และขอความร่วมมือวดัในพืน้ท่ีจงัหวดัภาคเหนือละเว้นการจดักิจกรรมการปลอ่ยโคมควนัในรูปแบบซึง่
มีความเส่ียงและอาจเกิดอนัตรายตอ่การบนิและอากาศยาน และน าแนวทางและมาตรการปล่อยโคม
ควนัขนาดใหญ่ตามข้อ 3.2.1 ไปปฏิบตัิ 
   3.2.3 ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยให้ผู้วา่ราชการจงัหวดั
ภาคเหนือ (เชียงใหม ่เชียงราย ล าพนู และล าปาง) ประชาสมัพนัธ์และขอความร่วมมือหนว่ยงาน
ราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ภาคเอกชน และประชาชนในการละเว้นการจดักิจกรรมการปลอ่ย
โคมควนัในรูปแบบซึง่มีความเส่ียงและอาจเกิดอนัตรายตอ่การบินและอากาศยาน และน าแนวทาง
และมาตรการปล่อยโคมควนัขนาดใหญ่ตามข้อ 3.2.1 ไปปฏิบตัิ 
   3.2.4 ขอความร่วมมือกระทรวงวฒันธรรม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
และ    กรมประชาสมัพนัธ์ ในการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจถึงรากเหง้าของ
วฒันธรรมประเพณีดัง้เดมิ พร้อมทัง้รณรงค์/เชิญชวนประชาชนและองค์กรภาคประชาสงัคม คง
อนรัุกษ์ สืบสานวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามสืบไป 
    3.3  ก าหนดแนวทางปฏิบัตสิ าหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในสังกัดกระทรวง
คมนาคมด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
      3.3.1 ทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึง
อนัตรายร้ายแรงอนัอาจเกิดขึน้ได้จากการปล่อยโคมลอยและโคมควนัขนาดใหญ่ โดยการเชิญชวนให้
ประชาชนใช้โคมลอยท่ีได้มาตรฐาน มผช.808/2552 และใช้โคมควนัในขนาดและรูปแบบท่ีเหมาะสม
ตามข้อ 3.2.1              
     3.3.2 กรมการบนิพลเรือน บริษัท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) บริษัท ท่า
อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัท วิทยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากดั พิจารณาด าเนินการ



หลีกเล่ียงการจดัเท่ียวบนิขึน้และลง   ท่ีทา่อากาศยานเชียงใหม ่ในระหวา่งวนัท่ี 20-22 พฤศจิกายน 
2553 ตัง้แตเ่วลา 21.30 น. เป็นต้นไป  
     3.3.3 กรมการบนิพลเรือนและบริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) จดั
เจ้าหน้าท่ี  ลงพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่ประสานงานกบัส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเชียงใหมร่่วม
พิจารณาหาแนวทางท่ีเหมาะสมกรณีวดัในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหมท่กุวดั จะมีประเพณีการปลอ่ยโคม
ควนัขนาดใหญ่ ในวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2553 (วนัขึน้ 15 ค ่าเดือน12) ระหวา่งเวลา 09.00-12.00 น. 
และให้ออกประกาศแจ้งเตือนนกับนิ (NOTAM) ทราบถึงก าหนดการและห้วงเวลาการปลอ่ยโคมควนั
ขนาดใหญ่ รวมทัง้ให้พิจารณาด าเนินการเพิ่มเตมิในพืน้ท่ีจงัหวดัท่ีมีทา่อากาศยานหรือสนามบนิใน
ความรับผิดชอบโดยเฉพาะจงัหวดัทางภาคเหนือท่ีมีประชาชนนิยมปล่อยโคมลอยเป็นจ านวนมาก โดย
น ารูปแบบแนวทางการด าเนินการของจงัหวดัเชียงใหมเ่ป็นแนวทางประกอบการพิจารณา 
     3.3.4 บริษัท วิทยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ ากดั จดัท าแผนท่ีพืน้ท่ีโซนนิ่ง
บริเวณโดยรอบทา่อากาศยาน/สนามบิน ส าหรับเฝ้าระวงัเป็นพิเศษตามแนวขึน้ลงของเคร่ืองบินใน
พืน้ท่ีจงัหวดัท่ีมีประชาชนนิยมปลอ่ยโคมลอยเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะจงัหวดัทางภาคเหนือ 
   4. การประสานการปฏิบัต ิการรายงานเหตุการณ์และการส่ือสาร 
    ให้ทกุหนว่ยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมซึง่ได้รับมอบหมายภารกิจในการจดั
ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มีความปลอดภยัในการเดนิทางและการเข้าร่วม
กิจกรรมลอยกระทง    ร่วมประสานการปฏิบตังิานทัง้กบัหนว่ยในสงักดัเดียวกนัและหนว่ยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจในพืน้ท่ีการปฏิบตังิาน โดยมีศนูย์ปลอดภยัคมนาคม 
กระทรวงคมนาคม ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นศนูย์ประสานงานของกระทรวงคมนาคม ในการรับข้อมลูขา่วสาร
และ                ประชาสมัพนัธ์ขา่ว สถานการณ์ เหตกุารณ์ ผา่นทางโทรศพัท์สายดว่น 1356 โทรสาร 0 
2280 8400 และศนูย์วิทยส่ืุอสาร ศปภ.คค. ความถ่ี 151.600 MHz   
 
43. เร่ือง  รายงานสถานการณ์น า้ในรอบสัปดาห์ (วันท่ี 9 – 15 พฤศจิกายน 2553) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูรายงานสถานการณ์น า้ในรอบสปัดาห์ (วนัท่ี 9 – 15 
พฤศจิกายน 2553) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  สรุปได้ดงันี ้ 
  สาระส าคัญของเร่ือง 

 คณะอนกุรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเร่ืองน า้ ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน า้
แหง่ชาต ิโดยมี              รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ได้
มีการประชมุเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 เพ่ือตดิตามสถานการณ์น า้ และเตรียมความพร้อมรับ
อทุกภยัและภยัแล้ง รวบรวม วิเคราะห์ พยากรณ์ คาดการณ์ และ             ตดิตามข้อมลูสถานการณ์
น า้ เพ่ือการเตือนภยัและก าหนดแผนบริหารจดัการน า้ในภาพรวมของประเทศ มีประเด็นส าคญั               
สรุปได้ดงันี ้

 1.   สถานการณ์น า้ในภาพรวม  
 - สภาพภมูิอากาศในรอบสปัดาห์ท่ีผ่านมา ความกดอากาศสูงท่ีปกคลมุ

ประเทศไทยตอนบนออ่นก าลงัลง ประกอบกบัมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปกคลมุประเทศไทยมี
ก าลงัออ่นลง และมีร่องมรสมุพาดผา่นทะเล              อนัดามนั ภาคใต้ และอ่าวไทยตลอดชว่ง ท าให้
ประเทศไทยตอนบนมีอณุหภูมิสงูขึน้โดยเฉพาะชว่งปลายสปัดาห์ สว่นภาคใต้มีฝนตกหนาแนน่ 

 - สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ มีปริมาณน า้เก็บกกั ประมาณร้อยละ 75 
อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง 



เข่ือนท่ีมีน า้ล้นอาคารระบายน า้ มีจ านวน 9 แหง่ คือ เข่ือนแมง่ดัสมบรูณ์ชล จ.
เชียงใหม ่เข่ือนก่ิวคอหมา จ.ล าปาง เข่ือนแควน้อยบ ารุงแดน จ.พิษณโุลก เข่ือนห้วยหลวง จ.อดุรธานี 
เข่ือนจฬุาภรณ์ จ.ชยัภมูิ เข่ือนอบุลรัตน์ จ.ขอนแก่น เข่ือนล าตะคอง จ.นครราชสีมา เข่ือนทบัเสลา จ.
อทุยัธานี และเข่ือนกระเสียว  จ.สพุรรณบรีุ 

เข่ือนท่ีมีน า้ระหวา่งร้อยละ 81 - 100 มีจ านวน 13 แหง่ คือ เข่ือนสิริกิติ ์จ.อตุรดิตถ์ เข่ือน
ก่ิวลม จ.ล าปาง              เข่ือนล าปาว จ.กาฬสินธุ์ เข่ือนล าพระเพลิง จ.นครราชสีมา เข่ือนมลูบน 
เข่ือนล าแซะ จ.นครราชสีมา เข่ือนสิรินธร จ.อบุลราชธานี เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ จ.ลพบรีุ เข่ือนขนุดา่น
ปราการชล จ.นครนายก เข่ือนคลองสียดั จ.ฉะเชิงเทรา เข่ือนบางพระ จ.ชลบรีุ เข่ือนหนองปลาไหล จ.
ระยอง และเข่ือนประแสร์ จ.ระยอง 

เข่ือนท่ีมีน า้ระหวา่งร้อยละ 50 - 80 มีจ านวน 9 แหง่ ประกอบด้วย เข่ือนภมูิพล จ.ตาก 
เข่ือนแมก่วงอดุมธารา จ.เชียงใหม ่เข่ือนน า้อนู เข่ือนน า้พงุ จ.สกลนคร เข่ือนล านางรอง จ.บรีุรัมย์ 
เข่ือนศรีนครินทร์ เข่ือนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบรีุ เข่ือนรัชชประภา จ.สรุาษฎร์ธานี และเข่ือนบางลาง 
จ.ยะลา 

เข่ือนท่ีมีน า้น้อยกวา่ร้อยละ 50 มีจ านวน 2 แหง่ ประกอบด้วย เข่ือนแก่งกระจาน จ.
เพชรบรีุ และเข่ือนปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

  -  สภาพน า้ในแมน่ า้สายส าคญั สว่นใหญ่อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิ 
แมน่ า้ท่ีมีปริมาณน า้ล้นตลิ่ง คือ แมน่ า้ยม ท่ี อ.บางระก า จ.พิษณโุลก แมน่ า้ชี ท่ี อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น ท่ี อ.โกสมุพิสยั จ.มหาสารคาม และท่ี อ.เมือง จ.มหาสารคาม แม่น า้มลู ท่ี อ.สตกึ จ.
บรีุรัมย์ และท่ี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ และแมน่ า้ตรัง ท่ี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

แมน่ า้ท่ีมีปริมาณน า้มาก คือ แมน่ า้พอง ท่ี อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น ห้วยส าราญ ท่ี อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ แมน่ า้โก-ลก ท่ี อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธิวาส คลองพระแสง ท่ี อ.พระแสง จ.สรุาษฎร์ธานี 
และแมน่ า้ตะกัว่ป่า  
ท่ี อ.กะปง จ.พงังา 

2. สถานการณ์อุทกภัยในรอบสัปดาห์ มีพืน้ท่ีท่ีเกิดเหตนุ า้ท่วมใน 9 จงัหวดั 
ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อบุลราชธานี อ่างทอง สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
ตรัง พทัลงุ 

3.  การให้ความช่วยเหลือ  
  3.1 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย

ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมทรัพยากรน า้ ได้เดินทางตรวจพืน้ท่ี
น า้ทว่มและมอบสิ่งของชว่ยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากเหตกุารณ์น า้ท่วม ในพืน้ท่ี
จงัหวดัขอนแก่น ลพบรีุ และปราจีนบรีุ 

  3.2 กรมทรัพยากรน า้ มอบน า้ด่ืมเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั ในพืน้ท่ี
จงัหวดัล าปาง นา่น พิษณโุลก ขอนแก่น ชยัภมูิ นครราชสีมา นครสวรรค์ ลพบรีุ พระนครศรีอยธุยา 
ปทมุธานี สระบรีุ ปราจีนบรีุ กาญจนบรีุ ราชบรีุ สมทุรสงคราม จ านวนรวม 100,000 ขวด สนบัสนนุรถ
ผลิตน า้ประปาเคล่ือนท่ี 4 คนั แจกจา่ยน า้ประปา 672,962 ลิตร จดัรถยนต์รับสง่ประชาชนท่ีประสบ
ภยั เคร่ืองสบูน า้ 21 เคร่ือง ถงุยงัชีพ 250 ชดุ ชดุสารส้มและคลอรีนเม็ด 65 ชดุ 

  3.3 ในรอบสปัดาห์นี ้สถานีเตือนภยัล่วงหน้าของกรมทรัพยากรน า้มีการแจ้ง
เตือนภยั จ านวน 5 ครัง้ ครอบคลมุ 14 หมูบ้่าน ใน 2 จงัหวดั คือ สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เป็น
การเตือนในระดบัเตรียมอพยพ  
2 ครัง้ 6 หมูบ้่าน และระดบัเฝ้าระวงั 3 ครัง้ 8 หมูบ้่าน  



  3.4 กรมทรัพยากรน า้บาดาล ได้ด าเนินการป้องกนัน า้ท่วมบอ่บาดาลแบบ
ถาวร 1,086 บอ่ เป่าล้างท าความสะอาดบอ่น า้บาดาล 223 บอ่ ซ่อมเคร่ืองสบูน า้ 164 เคร่ือง ซ่อมแซม
ระบบประปา 51 ระบบ  
แจกน า้ด่ืม 570,782 ขวด และแจกน า้จากระบบประปาเคล่ือนท่ี 921,400 ลิตร 

  3.5 กรมทรัพยากรธรณี ได้ออกประกาศพร้อมสง่ข้อความ SMS แจ้ง
เครือข่ายฯ และประสานงานหนว่ยงานตดิตามสถานการณ์ธรณีพิบตัภิยั 

  3.6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จดัเรือท้องแบนและอปุกรณ์ด้านการ
ชว่ยเหลือหรือกู้ภยั 

  3.7 กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุ์พืช บริจาคสิ่งของ 100,000 บาท 
  3.8 กรมป่าไม้ ให้ความชว่ยเหลือด้าน เงินบริจาค 150,000 บาท ถงุยงัชีพ 

2,859 ชดุ ข้าวกลอ่ง 1,573 กลอ่ง เทียนไข 100 กลอ่ง น า้ด่ืม 2,600 ขวด เคร่ืองนุง่หม่ 360 ชดุ ยา
รักษาโรค 150 ชดุ 

4. การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2553 
  4.1 ให้แจ้งทุกหน่วยงานเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ช่วงวันท่ี 15 - 

17 พ.ย. 2553 ในพืน้ท่ี 5 จังหวัด ประกอบด้วย ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
และตรัง อาจมีฝนตกหนักในบางพืน้ท่ี เน่ืองจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีก าลังแรงขึน้ ประกอบกับ
มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ 

  4.2 กรมทรัพยากรน า้ รายงานสถานการณ์น า้ในลุม่น า้โขงวา่ ปริมาณน า้ใน
แมน่ า้โขงลดลง 
แตมี่ปริมาณใกล้เคียงกบัสถิตปิริมาณน า้เฉล่ียในรอบ 30 ปี โดยมีปริมาณน า้มากกวา่ปี 2552 และ
มากกวา่ปริมาณน า้ต ่าสดุ ซึง่แนวโน้มปริมาณน า้ในแมน่ า้โขงจะลดลงอย่างตอ่เน่ือง ตามสภาพ
ภมูิอากาศของลุม่น า้ท่ีเร่ิมเข้าสูฤ่ดนู า้แล้ง อยา่งไรก็ตาม กรมทรัพยากรน า้จะได้ตดิตามสถานการณ์น า้
อยา่งใกล้ชิดตอ่ไป 

  4.3 กรมทรัพยากรธรณี รายงานวา่ ในพืน้ท่ี ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.
นครศรีธรรมราช ท่ีมีรอยแยกความยาวประมาณ 2 กม. เป็นรอยแยกท่ีเกิดมา 1 – 2 ปี แล้ว ซึง่มีโอกาส
เกิดเหตกุารณ์ดนิถลม่ได้ จงึขอแจ้งกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทราบเพ่ือเป็นข้อมลูในการเฝ้า
ระวงัเตือนภยั สว่นในชว่งนี ้มีพืน้ท่ีเฝ้าระวงัเส่ียงภยัดนิถลม่ ในจงัหวดั            สรุาษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช และตรัง 

  4.4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย รายงานสถานการณ์น า้ของเข่ือน
อบุลรัตน์ ท่ีมีปริมาณ                น า้เก็บกกัเตม็อา่ง โดยวนัท่ี 14 พ.ย. 2553 มีน า้ประมาณร้อยละ 108 
การระบายน า้ออกได้พิจารณาทัง้พืน้ท่ีขอบอา่งและผลกระทบตอ่พืน้ท่ีท้ายน า้ด้วยแล้ว ขณะนี ้มีน า้เออ่
ทว่มเหนือเข่ือนใน 2 จงัหวดั 5 อ าเภอ คือ  
จ.ขอนแก่น ท่ี อ.หนองเรือ อ.หนองนาค า อ.ภเูวียง และ จ.หนองบวัล าภ ูท่ี อ.โนนสงั อ.ศรีบญุเรือง รวม 
105 หมูบ้่าน พืน้ท่ีน า้ทว่ม 11,000 ไร่ ซึง่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทยได้ให้การชว่ยเหลือ
เบือ้งต้น โดยการแจกถงุยงัชีพ 

  4.5 สถานการณ์น า้ทว่มในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  จากการตดิตามสถานการณ์น า้ในลุม่น า้ชีและลุม่น า้มลู ปัจจบุนั ปริมาณน า้

สงูสดุของลุม่น า้มลู เร่ิมเคล่ือนตวัออกจาก อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เข้าสู ่จ.อบุลราชธานีแล้ว สว่น
ปริมาณน า้ในแมน่ า้ชียงัอยูท่ี่  



จ.ร้อยเอ็ด ซึง่คาดวา่ จะมาถึงอบุลราชธานี ในอีก 7 – 10 วนั ซึง่จะท าให้ระดบัแมน่ า้มลูท่ีอบุลราชธานี 
สงูขึน้เล็กน้อยไมเ่กิน 0.50 ซม. อย่างไรก็ตาม ขอให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเตรียมรับสถานการณ์น า้ทว่ม 

  4.6 สถานการณ์น า้ทว่มในพืน้ท่ีภาคกลาง 
  พืน้ท่ีลุม่น า้เจ้าพระยา ปัจจบุนั แมน่ า้เจ้าพระยามีปริมาณน า้ไหลผา่นเข่ือน

เจ้าพระยา (วนัท่ี 15 พ.ย. 2553) 1,516 ลบ.ม. ลดลงจากเม่ือวนัท่ี 29 ต.ค. 2552 ท่ีมีปริมาณน า้สงูสดุ 
3,717 ลบ.ม. ซึง่คาดวา่ พืน้ท่ีชมุชนริมแมน่ า้จะ           เข้าสูส่ภาวะปกตไิด้ภายใน วนัท่ี 18 พ.ย. 2553 
สว่นพืน้ท่ีลุม่ต ่าจะเข้าสูส่ภาวะปกตภิายในต้นเดือนธนัวาคมนี  ้
   4.7 การแก้ไขปัญหาน า้เสียในพืน้ท่ีน า้ทว่มขงั กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
โดยกรมควบคมุมลพิษ ได้ออกส ารวจพืน้ท่ีน า้ท่วมขงัและตดิตามตรวจวดัคณุภาพน า้ เม่ือวนัท่ี 11-12 
พฤศจิกายน 2553           ในจงัหวดัลพบรีุ สระบรีุ นครสวรรค์ ชยันาท และสพุรรณบรีุ พร้อมกบัน าน า้
สกดัชีวภาพไปใช้ในการบรรเทาปัญหาน า้                เนา่เสียในพืน้ท่ีน า้ท่วมขงัด้วยแล้ว 
 

แต่งตัง้ 
 
44.  แต่งตัง้  
 
  1.  การแต่งตัง้รองประธานกรรมการคนท่ีสองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสขุภาพเสนอแตง่ตัง้รองประธานกรรมการคนท่ีสองและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิใน
คณะกรรมการกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ จ านวน 9 คน  เน่ืองจากรองประธานกรรมการ
คนท่ีสองและกรรมการในคณะกรรมการกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพชดุปัจจบุนัได้ด ารง
ต าแหนง่มาจะครบก าหนดวาระในวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2554 ตามท่ีคณะกรรมการกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสขุภาพได้สรรหาและเห็นชอบแล้ว  โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 1. นายวิชยั  โชควิวฒัน รอง
ประธานกรรมการคนท่ีสอง ซึง่แตง่ตัง้จากผู้ซึง่มีคณุวฒุิด้านการสร้างเสริมสขุภาพและด้านการบริหาร 
2. กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิประกอบด้วย 2.1 นายศริิวฒัน์  ทิพย์ธราดล กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากภาค
ราชการ ด้านการสร้างเสริมสขุภาพ                2.2 นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจาก
ภาคเอกชน ด้านการพฒันาชมุชน 2.3 รองศาสตราจารย์จมุพล      รอดค าดี  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ
จากภาคเอกชน ด้านการส่ือสารมวลชน 2.4 นางมกุดา  อินต๊ะสาร กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากภาค
ราชการ ด้านการศกึษา 2.5 นายธงชยั  พรรณสวสัดิ ์กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากภาคเอกชน ด้านการ
กีฬา            2.6 รองศาสตราจารย์ประภาภทัร  นิยม กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากภาคเอกชน ด้าน
ศลิปวฒันธรรม 2.7 นายสงขลา  วิชยัขทัคะ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากภาคราชการ ด้านกฎหมาย 2.8 
นายสวุิทย์  วิบลุผลประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากภาคราชการ ด้านการบริหาร ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 
15 กมุภาพนัธ์ 2554 เป็นต้นไป   
 
  2.   การแต่งตัง้รองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ การแตง่ตัง้รองประธานกรรมการ
และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวม 2 คน ตาม



มาตรา 14 แหง่พระราชบญัญตัธินาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเตมิ เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรายช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้
 1. นายเฉลิมพร  พิรุณสาร ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร แทน นายยคุล  ลิม้แหลมทอง 
 2. นายเลิศวิโรจน์  โกวฒันะ เลขาธิการส านกังานการปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรม 
ผู้แทนส านกังานการปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรม เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แทน นายเฉลิมพร  พิรุณสาร 
 ทัง้นี ้ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 พฤศจิกายน 2553  เป็นต้นไป โดยให้ผู้ซึง่ได้รับแตง่ตัง้แทน
นีอ้ยูใ่นต าแหนง่ตามวาระของผู้ซึง่ตนแทน ตามนยัพระราชบญัญัตธินาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร พ.ศ. 2509 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ มาตรา 16 วรรคสอง 
 
  3. แต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อขับเคล่ือนตามแนวทางในการป้องกัน แก้ไข 
และฟ้ืนฟูผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 
 คณะรัฐมนตรีอนมุตัแิตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือขบัเคล่ือนตามแนวทางในการป้องกนั 
แก้ไข และฟืน้ฟผูลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานวา่ ได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วนัท่ี 29 มิถนุายน 2553   แล้ว โดยใช้ช่ือคณะกรรมการชดุนีว้า่ “คณะกรรมการเพ่ือขบัเคล่ือนตาม
แนวทางในการป้องกนั แก้ไข และฟืน้ฟผูลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล” คณะกรรมการฯ ดงักล่าว 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 25 คน มีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นประธานกรรมการ  ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมาย  
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการ  รองอธิบดีกรมชลประทานท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานกุาร และมีกรรมการประกอบด้วย 1) อธิบดีกรมชลประทาน  2) 
ผู้วา่ราชการจงัหวดัศรีสะเกษ หรือ      ผู้แทน  3) ผู้วา่ราชการจงัหวดัสริุนทร์ หรือผู้แทน  4) ผู้วา่ราชการ
จงัหวดัร้อยเอ็ด หรือผู้แทน  5) เลขาธิการส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน  6) เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิหรือ
ผู้แทน  7) ผู้อ านวยการส านกังบประมาณ หรือผู้แทน  8) อธิบดีกรมพฒันาท่ีดนิ หรือผู้แทน  9) ผู้แทน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  10) ผู้แทนมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  11) ดร.ศภุวิทย์  
เป่ียมพงศ์สานต์  12) นายบณัฑร  ออ่นค า  13) นางสภุา  ใยเมือง  14) นางสาวพรพนา  ก๊วยเจริญ  
15) นางผา  กองธรรม  16) นายไพฑรูย์  โถทอง  17) นายประดิษฐ์  โกศล  18) นายบญุมี  โสภงัค์  มี
อ านาจหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองแนวทางตามแผนในการป้องกนั แก้ไข และฟืน้ฟผูลกระทบตามผล
การศกึษาผลกระทบทางสงัคมโครงการฝายราษีไศลและการแก้ไขผลกระทบอยา่งยัง่ยืน ท่ี
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการศกึษาไว้แล้ว ให้น าไปสู่การปฏิบตัจิริง รวมทัง้พิจารณาและเสนอการ
ขบัเคล่ือนแผนงานในการป้องกนัแก้ไข และฟืน้ฟ ูซึง่ได้รับการเห็นชอบร่วมกนัท่ีมีขัน้ตอนปฏิบตั ิ
ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบท่ีชดัเจนแล้ว ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น าแผนการ
ขบัเคล่ือนท่ีได้พิจารณาแล้วเสนอขอความเห็นชอบตอ่คณะรัฐมนตรีอีกครัง้ เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปอยา่งถกูต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
  



 4.  แต่งตัง้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา 
 คณะรัฐมนตรีอนมุตัแิตง่ตัง้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหวันา ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและ   สหกรณ์เสนอ  และท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพิ่มเตมิ
วา่ เห็นควรแตง่ตัง้ให้รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) ร่วมเป็นรอง
ประธานกรรมการในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหวันา ด้วย  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานวา่ เพ่ือแก้ไขปัญหาและให้การด าเนินงาน
โครงการท่ีมีผลกระทบกบัราษฎรเป็นจ านวนมากเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวตัถปุระสงค์
การศกึษาผลกระทบทัง้ด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม     ดงักลา่ว กษ. พิจารณาแล้วเห็นชอบตามท่ีกรม
ชลประทานเสนอ โดยเห็นควรแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึง่ เรียกว่า คณะกรรมการแก้ไขปัญหา
โครงการฝายหวันา มีองค์ประกอบดงันี ้ รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ    กรรมการประกอบด้วย 
ผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการท่ี 13  อธิบดีกรมชลประทาน  อธิบดีกรมท่ีดนิ  
อธิบดีกรมเจ้าทา่  ผู้ว่าราชการจงัหวดัศรีสะเกษ     ผู้แทนกลุม่ราษฎรท่ีคณะกรรมการแตง่ตัง้   โดยมี 
รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นกรรมการและเลขานกุาร        ผู้อ านวยการกองกฎหมายและท่ีดนิ  กรม
ชลประทาน  และผู้อ านวยการศนูย์บริการประชาชน ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  เป็น
กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร   โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาก าหนดราคาคา่ทดแทนทรัพย์สินทกุ
ประเภท และให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบทรัพย์สินเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตัิ
จา่ยเงินคา่ทดแทน ก ากบั และให้ค าแนะน าในการปฏิบตังิาน รวมทัง้แก้ไขปัญหาอปุสรรคตา่ง ๆ 
ปฏิบตังิานอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการนี ้ตลอดจนแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะท างานเพ่ือ
มอบหมายให้ด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ท่ีเก่ียวข้องตามความจ าเป็น ทัง้นี ้ในการปฏิบตังิานของ
คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ คณะท างาน ให้กรรมการ อนกุรรมการ คณะท างานท่ีได้รับแตง่ตัง้
ได้รับคา่เบีย้เลีย้ง คา่เชา่ท่ีพกัและคา่พาหนะเดนิทาง อนโุลมตามระเบียบราชการโดยให้เบกิจา่ยจาก
กรมชลประทาน 
 
  5.  แต่งตัง้ข้าราชการ  (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอ  แตง่ตัง้ นางบญุช ู ชลษัเฐียร   
ผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาเคร่ืองมือวดัผล (นกัวิชาการศกึษาเช่ียวชาญ) ส านกัทดสอบทางการศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ให้ด ารงต าแหนง่ ท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานการศกึษา 
(นกัวิชาการศกึษาทรงคณุวฒุิ) ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 
ตัง้แตว่นัท่ี 25 พฤษภาคม 2553 ซึง่เป็นวนัท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนสมบรูณ์  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  
 
  6.  แต่งตัง้ข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงสาธารณสขุเสนอ  แตง่ตัง้ นางสาวปิยนิตย์  
ธรรมาภรณ์พิลาศ       นายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชกรรมป้องกนั กลุม่โรคตดิตอ่ทางอาหารและน า้ 
ส านกัโรคตดิตอ่ทัว่ไป กรมควบคมุโรค ให้ด ารงต าแหนง่ นายแพทย์ทรงคณุวฒุิ (ด้านเวชกรรมป้องกนั 
สาขาโรคติดตอ่อบุตัใิหมอ่บุตัซิ า้) ส านกัโรคตดิตอ่ทัว่ไป กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ตัง้แต่
วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2552 ซึง่เป็นวนัท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนสมบรูณ์  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  
 



 
  7.  การแต่งตัง้ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแจ้งช่ือ 
นายวรพฒัน์  ทิวถนอม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  
 
  8.  การแต่งตัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแตง่ตัง้ นายเฉลิมพร  
พิรุณสาร ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารส านกังาน
พฒันาการวิจยัการเกษตร แทนนายยคุล        ลิม้แหลมทอง ซึง่ได้เกษียณอายรุาชการ โดยให้มีผล
ตัง้แตว่นัท่ี 16 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป ตามท่ีคณะกรรมการบริหารส านกังานพฒันาการวิจยั
การเกษตรได้คดัเลือกแล้ว ทัง้นี ้ตามมาตรา 13 แหง่พระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ส านกังานพฒันาการวิจยั
การเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 19 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัอิงค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542  
 
  9.  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัตหิน้าท่ีอีกหน่ึงวาระ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ นายอิสรา  
สนุทรวฒัน์ ผู้ชว่ยรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหนง่ในวนัท่ี 19 
พฤศจิกายน 2553 คงอยูป่ฏิบตัหิน้าท่ีอีกหนึง่วาระ  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหตุ : เพิม่เติม ข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที ่16 พฤศจิกายน 2553  จ านวน 1 เร่ือง ดงันี ้ 
 

เร่ือง แนวทางการช่วยเหลอืเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภยั วาตภยั และดนิถล่ม   
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยั วาตภยั และดินถล่ม 

ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  แล้วมีมตดิงันี ้
  1. เห็นชอบในหลกัการแนวทางการชว่ยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับความเสียหายจากอทุกภยั  วาต
ภยั และดนิถลม่ ดงันี ้
   1.1 กรณีช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
    1.1.1 ให้การชว่ยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีได้รับความ
เสียหายจากอทุกภยั วาตภยั และดนิถลม่ ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2553 ถึงสิน้สดุฤดฝูนปี 2553 
    1.1.2 ให้การชว่ยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราทกุรายท่ีได้รับ
ความเสียหาย (เสียสภาพสวน) เป็นกรณีพิเศษร้อยละ 55 ของต้นทนุการผลิตยางพารา 7 – 22 ปี 
เฉล่ียทัง้ประเทศ (ไร่ละ 10,922 บาท) ในอตัราไร่ละ 6,007 บาท โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดการด าเนินการจ่ายเงินชว่ยเหลือให้ถึงมือเกษตรกรชาวสวนยางโดยเร็ว 
โดยให้ใช้แนวทางเดียวกบักรณีการจา่ยเงินชว่ยเหลือแก่ผู้ประสบอทุกภยัครอบครัวละ 5,000 บาท โดย
ให้ด าเนินการจา่ยเงินผา่นธนาคาร   เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
    1.1.3 กรณีสวนยางพาราท่ีเป็นพืน้ท่ีป่าสงวนหรือหวงห้ามอ่ืน ๆ 
มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) ประธานกรรมการ
อ านวยการ ก ากบั ตดิตามการชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั รับไปพิจารณาแนวทางการชว่ยเหลือและ
การแก้ไขปัญหาการใช้พืน้ท่ีดงักลา่วร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
   1.2 กรณีเสบียงสัตว์ 
          เห็นชอบในหลกัการให้ผลิตหญ้าแห้งเพิ่มเตมิจากเป้าหมายเดมิอีก
จ านวน 2,000 ตนั  
   1.3 กรณีช่วยเหลือเรือและเคร่ืองมืออุปกรณ์การจับปลา 
    1.3.1 ให้การชว่ยเหลือเรือประมงและเคร่ืองมือท าการประมงท่ี
ประสบภยัพายดีุเปรสชัน่ใน พืน้ท่ีจงัหวดัภาคใต้ ตัง้แต่วนัท่ี 31 ตลุาคม 2553 เป็นต้นไป 
    1.3.2 กรณีเรือประมง ให้การชว่ยเหลือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตาม
ระเบียบกรมประมงวา่ด้วยการจา่ยเงินชว่ยเหลือและฟืน้ฟอูาชีพประมงท่ีประสบภยัธรณีพิบตัใิน 6 
จงัหวดัภาคใต้ พ.ศ. 2548 โดยการชว่ยเหลือเป็นการปรับฐานจากความชว่ยเหลือ ปี 2541 ให้เป็นปี
ปัจจบุนั โดยใช้ดชันีราคาผู้ผลิตของกระทรวงพาณิชย์ในหมวดยานพาหนะและอปุกรณ์ท่ีเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 21.5 และให้กรมประมงด าเนินการออกระเบียบเพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบตัใินการให้ความ         
ชว่ยเหลือผู้ประกอบอาชีพประมงท่ีประสบภยัพิบตัิในครัง้นีต้อ่ไป 
    1.3.3 กรณีเคร่ืองมืออปุกรณ์ท าการประมง ให้กรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัชว่ยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบตั ิพ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ           ข้อ 5.1.15 คา่เคร่ืองมือประกอบอาชีพและ
หรือเงินทนุประกอบอาชีพส าหรับผู้ประสบภยัพิบตั ิเทา่ท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละ            ไมเ่กิน 10,000 
บาท 



    1.3.4 กรณีเคร่ืองมือจบัปลาแบบโพงพางและไซนัง่ในพืน้ท่ีโดยรอบ
ทะเลสาบสงขลา ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ความชว่ยเหลือกรณี
ดงักลา่วร้อยละ 70 เชน่เดียวกบัการชว่ยเหลือกรณีสนึามิในปี พ.ศ. 2548   
  2. ในส่วนของงบประมาณคา่ใช้จา่ยเพ่ือการด าเนินการให้ความชว่ยเหลือตามข้อ 1 
ให้กระทรวงเกษตรและ    สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบข้อมลู
ความเสียหายตา่ง ๆ ให้ถกูต้อง ครบถ้วน รวมทัง้แหลง่เงินงบประมาณท่ีจะใช้ และประสานงานกบั
ส านกังบประมาณเพ่ือขอตกลงในรายละเอียดให้สอดคล้องกบัข้อเท็จจริง ก่อนด าเนินการตอ่ไปด้วย 
ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายรายการใดไม่สามารถจะใช้เงินงบประมาณท่ีกนัไว้เบกิจ่ายเหล่ือมปีของปีงบประมาณ       
ท่ีผา่นมา หรือปรับแผนการใช้จา่ยของปีงบประมาณปัจจบุนัได้  อนมุตัใิห้เบิกจา่ยจากงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ       พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินส ารองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือ
จ าเป็น โดยจดังบให้กระทรวงการคลงั (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) เพ่ือจา่ยให้
เกษตรกรได้โดยเร็วตอ่ไป  
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