
   
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                                      ขา่วท่ี 01/11 
                                                    วนัท่ี 25  พฤศจิกายน  2553          
 
         วันนี ้เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมงบประมาณ ชัน้ 3   อาคารรัฐสภา  3   ถนนอู่ทองใน  นายอภิสิทธ์ิ                
เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี                                                                                                                                        
  จากนัน้ รองศาสตราจารย์ปณิธาน วฒันายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบตัิหน้าท่ีโฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายศภุชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษก
ประจําสํานกันายกรัฐมนตรี  และนายมารุต   มสัยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานกันายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี   สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
  กฎหมาย 
  1. เร่ือง   การทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกมตคิณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัสิทธิพิเศษของหนว่ยงานตา่ง ๆ  
  2.  เร่ือง   การขยายเวลาการประกาศพืน้ท่ีปรากฏเหตกุารณ์อนักระทบตอ่ความมัน่คงภายใน  
    ราชอาณาจกัร 

 3.  เร่ือง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการอนญุาต การออกใบอนญุาต  
การตอ่อายใุบอนญุาต และการออกใบแทนใบอนญุาตเก่ียวกบัเมล็ดพนัธุ์ควบคมุ  
(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  

 4. เร่ือง   ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหนว่ยงานของรัฐตามพระราชบญัญัตคิวามรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  

 5. เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีการวมศนูย์หวัใจสิริกิติ ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเป็นส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. ....  

 
 เศรษฐกิจ 
 6. เร่ือง  งบประมาณในการดําเนินงานโครงการปฏิรูป พ.ศ. 2554-2556 
 7. เร่ือง  โครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ีไมมี่ไฟฟ้าใช้ 
 8. เร่ือง  กรอบยทุธศาสตร์การจดัการด้านอาหารของประเทศไทย 
 9. เร่ือง  การขออนมุตัใิห้องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพกู้ เงินชดเชยรายได้จากการดําเนินการตาม 

มาตรการลดคา่ครองชีพของประชาชน 
 10. เร่ือง   ขออนมุตัใิห้สํานกังบประมาณจดัสรรงบประมาณรายจา่ยเป็นคา่ดอกเบีย้สําหรับนโยบาย  

6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพ่ือคนไทยทกุคน ชดเชยให้การประปานครหลวง และขอขยาย
กรอบวงเงินงบประมาณ รวมทัง้ขออนุมัติกู้ เงินในประเทศเพ่ือชดเชยรายได้ค่านํา้ตาม
มาตรการลดภาระคา่ครองชีพของประชาชน ระยะท่ี 3 

  11. เร่ือง  การเปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถัว่เหลือง ปี 2554 – 2556  
 12. เร่ือง  ขออนมุตัหิลกัการการดําเนินงานเก่ียวกบัการจดัตัง้สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ 
 13. เร่ือง  ผลการประชมุคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ  

ครัง้ท่ี 6/2553  
 14. เร่ือง  ขออนมุตัใิช้วิธีการอนญุาโตตลุาการในการระงบัข้อพิพาทในสญัญาจ้างก่อสร้างงานโยธา  

สญัญาจ้างท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุโครงการ สําหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลกั 
เป็น 4 ชอ่งจราจร (ระยะท่ี 2) โดยเงินกู้จากธนาคารพฒันาเอเชียและธนาคารโลก 
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 15.  เร่ือง  การแก้ไขปัญหากรณีการละเมิดสิทธิในท่ีดนิชาวม้ง ตําบลป่ากลาง อําเภอปัว จงัหวดัน่าน 
 16.  เร่ือง   การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 
 17.  เร่ือง  ขออนมุตังิบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารอง 
   จา่ยกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น เพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน (อทุกภยั) ครัวเรือนละ 
   5,000 บาท (เพิ่มเตมิ) 
 18.  เร่ือง   การจดัตัง้สํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสํานกังานรัฐบาล 
   อิเล็กทรอนิกส์แหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน)  
 19. เร่ือง   ผลการประชมุคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครัง้ท่ี 12/2553 
 20.   เร่ือง    รายงานโรดแมปแผนการทํางานเพ่ือฟืน้ฟแูละพฒันาอตุสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย 
 21. เร่ือง  การปรับปรุงสวสัดกิารเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
   การเกษตร 
 
 สังคม 

 22. เร่ือง  การกําหนดเขตพืน้ท่ีจดัการนํา้เสีย และขอความเห็นชอบในการบริหารจดัการระบบบําบดันํา้ 
   เสียในเขตพืน้ท่ีจดัการนํา้เสีย 
  23.  เร่ือง  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการ บคุลากรภาครัฐ และพนกังานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการ 
    อปุสมบทพระสงฆ์ 999 รูป เฉลิมพระเกียรตถิวายเป็นพระราชกศุล เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี 
    มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554 โดยคูส่มรสคณะรัฐมนตรี โดยไมถื่อ 
    เป็นวนัลา 

 24.  เร่ือง   รายงานผลการดําเนินงานศนูย์เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตกุารณ์ 
ความไมส่งบ  ตัง้แตว่นัท่ี 12 มีนาคม  2553 เป็นต้นไป  

  25. เร่ือง   การจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ 
    ชนมพรรษา 83 พรรษา  5 ธันวาคม 2553  “แผน่ดินของเรา” 
 
  ต่างประเทศ 
 26. เร่ือง  กิจกรรมเสริมสร้างความสมัพนัธ์และศกึษาดงูานเก่ียวกบัสถาบนัการเงินชมุชนในระบบ 

อิสลาม (Islamic Micro Credit)  ประเทศอินโดนีเซีย  
 27.   เร่ือง   การประชุมคณะมนตรีขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก 

 28.  เร่ือง   ความตกลงวา่ด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหวา่งไทย-อาร์เจนตนิา  
 29. เร่ือง  รายงานผลการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  

    
 

 การศึกษา 
 30.  เร่ือง  โครงการพฒันาโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยัให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภมูิภาคเพ่ือ 

   กระจายโอกาสสําหรับนกัเรียนผู้ มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 
  เร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
  31.  เร่ือง  รายงานดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปและดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐานของประเทศเดือนตลุาคม  

2553   
 32. เร่ือง  มาตรการกํากบัดแูลสินค้าสําคญั 204 รายการ และบริการ 20 รายการ ประจําเดือน 

พฤศจิกายน 2553  
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 33. เร่ือง   การค้าระหวา่งประเทศของไทยในระยะ 9  เดือนของปี 2553  (มกราคม-กนัยายน) 
 34. เร่ือง   ดชันีราคาสง่ออก – นําเข้าของประเทศ  และดชันีคาดการณ์ภาวะธุรกิจสง่ออกเดือน 

กนัยายน  2553   
  35. เร่ือง    สรุปสถานการณ์อทุกภยั ภยัหนาว และการให้ความชว่ยเหลือ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2553) 
   36. เร่ือง สรุปสถานการณ์ภยัพิบตัิด้านการเกษตรปี 2553 ครัง้ท่ี 40  
 

 
 แต่งตัง้ 
 37.  เร่ือง   แตง่ตัง้ 

1. การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดบัทรง 
 คณุวฒุิ (กระทรวงสาธารณสขุ)  

 2.  การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู 
 3.   แตง่ตัง้ข้าราชการการเมือง (นายปรีชา  วชัราภยั) 
 4.  การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั 
 5.   แตง่ตัง้คณะกรรมการคา่จ้างชดุท่ี 18 
 6.   คําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรีท่ี  309  /2553  เร่ือง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและ 
  รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรีกํากบัและติดตามการปฏิบตัริาชการในภมูิภาค 
 7.    คําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรีท่ี   313   /2553เร่ือง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 

 รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอํานาจให้ 
 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรีปฏิบตัริาชการแทนกนั 

 8. คําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรีท่ี   314   /2553 เร่ือง  มอบหมายและมอบอํานาจให้ 
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรีปฏิบตัิหน้าท่ีประธาน 
  กรรมการ 
 
 

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

กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอยา่งเป็นทางการกบัสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครัง้หนึง่ 
สํานกัโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชมุคณะรัฐมนตรี 

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

และตดิตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีสําคญัได้ทางรายการ “เจาะลกึ ครม.” 
ทางสถานีวิทยโุทรทศัน์แหง่ประเทศไทย   ทกุวนัองัคารในเวลา  21.00-22.00 น. 

“หากทา่นใดประสงค์จะขอรับขา่วการประชมุคณะรัฐมนตรีสมคัรได้ทาง www.thaigov.go.th  “ 
 
 
 

http://www.thaigov.go.th/
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กฎหมาย 

 
1.  เร่ือง  การทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกมตคิณะรัฐมนตรีเก่ียวกับสิทธิพเิศษของหน่วยงานต่าง ๆ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงาน           
ตา่ง ๆ ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ ทัง้ 3 ข้อ  ดงันี ้
  1. ให้หนว่ยงานคงได้รับสิทธิพิเศษตอ่ไป โดยปรับปรุงหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขการได้รับสิทธิพิเศษของหน่วยงาน
ตา่ง ๆ จํานวน 13 หนว่ยงาน ได้แก่ 
   1.1 สิทธิพิเศษของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในการรับจ้างหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือบริการประเภทพืช              
พืชจากเนือ้เย่ือ หตัถกรรม และอาหารท่ีเป็นอตุสาหกรรมในครัวเรือน โดยยกเลิกมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2540 
   1.2 สิทธิพิเศษของสถาบนัวิจัยจุฬาภรณ์ในการให้บริการด้านวิชาการและการวิจัย โดยยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2532 
   1.3 สิทธิพิเศษขององค์การคลงัสินค้า องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย 
ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จํากดั และสถาบนัเกษตรกรในการจําหนา่ยข้าวสารและเคร่ืองอปุโภคและบริโภค โดย
ยกเลิกมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2532 
   1.4 สิทธิพิเศษขององค์การค้าของสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและ
บคุลากรทางการศกึษา (องค์การค้าของ สกสค.) (องค์การค้าของครุุสภาเดมิ) ในการจําหนา่ยเคร่ืองมือและอปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 
และวสัดุสํานักงาน โดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2524 และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพันธ์ 
2540  
   1.5 สิทธิพิเศษของร้านสหกรณ์ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รับรอง ชมุชนสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จํากดั องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรนิติบุคคลในการจําหน่ายวสัดกุารเกษตรท่ีเป็นพนัธุ์พืช
และพนัธุ์สตัว์  โดยยกเลิกมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2540 
   1.6 สิทธิพิเศษของบริษัท อตุสาหกรรมการบิน จํากดั ในการจําหน่ายอปุกรณ์อากาศยานหรือจ้างซ่อม
อากาศยานและอปุกรณ์  โดยยกเลิกมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 16  ธนัวาคม 2546 
   1.7 สิทธิพิเศษของมหาวิทยาลยัของรัฐและสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ในการให้บริการทางด้านวิชาการและการวิจยั โดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2526 มติคณะรัฐมนตรี           
เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2531 และมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2543  
  2. ให้สิทธิพิเศษเพิ่มเติม จํานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สิทธิพิเศษของโรงงานแบตเตอร่ีทหาร กองโรงงาน                 
อตุสาหกรรม กรมการอตุสาหกรรมทหาร  ศนูย์การอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร  ในการจําหน่ายหรือรับจ้าง
ผลิตหรือให้บริการเก่ียวกบัแบตเตอร่ี  วตัถพุลอยได้จากการผลิต และผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัแบตเตอร่ี 
  3. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีท่ีให้สิทธิพิเศษ จํานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สิทธิพิเศษของกรมส่งเสริมการเกษตร            
ในการจําหนา่ยเมล็ดพนัธุ์พืช ตามมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2527  
 
2. เร่ือง  การขยายเวลาการประกาศพืน้ที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
  คณะรัฐมนตรี 
  1.  รับทราบสรุปผลการปฏิบตังิานตามพระราชบญัญัตกิารรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 
ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (เขตพืน้ท่ีอ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา และ
อ าเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา) ตามท่ีกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) เสนอ 
  2.  เห็นชอบในหลกัการ 
   2.1  ร่างประกาศ เร่ืองพืน้ท่ีปรากฏเหตกุารณ์อนักระทบตอ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 
   2.2  ร่างประกาศ เร่ือง การให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญัตกิารรักษาความ
มัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 เป็นเจ้าพนกังานหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย 
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   2.3  ร่างข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 18 แหง่พระราชบญัญัตกิารรักษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 
รวม 3 ฉบบั (การขยายเวลาการประกาศพืน้ท่ีปรากฏเหตกุารณ์อนักระทบตอ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรในพืน้ท่ีอ าเภอจะ
นะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2554) ตามท่ี กอ.รมน. เสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองดว่นแล้วด าเนินการตอ่ไปได้ 
  3.  เม่ือเหตุการณ์สิน้สุดลงแล้ว ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดท ารายงานผลส่งให้ กอ.รมน. เพ่ือรวบรวมเสนอ
นายกรัฐมนตรี เพ่ือรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบโดยเร็ว ตามมาตรา 15 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติการ
รักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 ตอ่ไป 
 
3. เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธ์ุควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการอนุญาต การออก              
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตเก่ียวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ.  .... ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยให้รับข้อสังเกตของ                
สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วดําเนินการตอ่ไปได้  
   ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอวา่  
  1. เน่ืองจากเมล็ดพนัธุ์ควบคมุมีลกัษณะแตกต่างกัน  บางชนิดจําหน่ายในลกัษณะเป็นเมล็ดพนัธุ์  บางชนิด
จําหนา่ยเป็นเมล็ดงอก  และบางชนิดจําหนา่ยเป็นต้นกล้า  หรือเป็นก่ิงพนัธุ์ เป็นต้น การควบคมุกํากบัดแูลจึงแตกตา่งกนั  ดงันัน้ 
เพ่ือให้การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตเก่ียวกับเมล็ดพนัธุ์ควบคุม             
มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  สอดคล้องเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั  
  2. คณะกรรมการพันธุ์ พืชได้มีมติในการประชุมครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม  2551 ให้แก้ไขร่าง               
กฎกระทรวงดงักลา่ว  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2549 ร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ข้อ 1 ไมมี่ ข้อ 1 ให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประกาศกําหนดชนิดเมล็ดพันธุ์

ควบคมุท่ีต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรม
วิชาการเกษตรประกาศกําหนดก่อนการอนุญาต หรือประกาศ
กําหนดชนิดเมล็ดพันธุ์ควบคุมท่ีต้องย่ืนแบบแจ้งรายละเอียดของ
เมล็ดพนัธุ์ควบคมุ 

ข้อ 3 ไมมี่ ข้อ 3 นอกจากท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับนีใ้ห้เป็นไปตามท่ี
กําหนดไว้ในกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการ
ขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการ
ออกใบแทนใบอนญุาตเก่ียวกบัเมล็ดพนัธุ์ควบคมุ พ.ศ. 2549  

ข้อ 8 ผู้ รับใบอนุญาตตามมาตรา 17 ผู้ ใด
ประสงค์จะขอตอ่อายุใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอ
ตามแบบท่ีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรประกาศ
กําหนด  ก่อนท่ีใบอนุญาตนัน้สิน้อายุไม่น้อย
กวา่สิบห้าวนั   
     การอนญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาต รวบรวม 
นําเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมตาม
มาตรา  17 ใ ห้ออกใบอนุญาตตามแบบ
ใบอนญุาตเดมิให้ใหม่  ส่วนการอนญุาตให้ตอ่

- คงเดมิ 
 
 
 
 
การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต รวบรวม นําเข้า หรือส่งออกซึ่ง
เมล็ดพันธุ์ควบคุมตามมาตรา 17 ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ
ใบอนุญาตเดิมให้ใหม่  ส่วนการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขาย
เมล็ดพันธุ์ควบคุมให้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
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อายุใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ ควบคุมให้
พนกังานเจ้าหน้าท่ีบนัทึกการต่ออายดุงักล่าว 
ลงในใบอนุญาตแล้วส่งใบอนุญาตนัน้คืน
ให้แก่ผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาต 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประกาศกําหนด 

 

4. เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนุมตัิหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ  และให้ส่งสํานกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการตอ่ไปได้   
   ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอว่า  สํานกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมแห่งชาติมิได้มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  หากแต่ได้รับการจัดตัง้ให้มี
ฐานะเป็นหนว่ยงานของรัฐประเภทหนึง่  ตามพระราชบญัญตัิว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
ซึ่งขณะนีย้งัไม่มีการกําหนดให้สํานกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติเป็นหน่วยงาน
ของรัฐตามพระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 และโดยท่ีพระราชบญัญัติดงักล่าวบญัญัติให้การ
กําหนดให้หนว่ยงานอ่ืนของรัฐเป็นหนว่ยงานของรัฐตามกฎหมายดงักลา่วต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ดงันัน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ของสํานกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติได้รับความคุ้มครองตามพระราชบญัญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 สมควรกําหนดให้สํานกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรมแหง่ชาตเิป็นหนว่ยงานของรัฐตามพระราชบญัญัตดิงักลา่ว   
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้สํานกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติเป็นหน่วยงานของ
รัฐตามพระราชบญัญตัคิวามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539  
 
5. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีการวมศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเป็นส่วน
ราชการมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีการวมศูนย์หัวใจสิ ริ กิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเป็นส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ  และให้ส่งสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
โดยให้รับข้อสงัเกตของสํานกังบประมาณและสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วดําเนินการตอ่ไป
ได้   
   ข้อเทจ็จริง  
  กระทรวงศกึษาธิการเสนอวา่   
  1. ศนูย์หวัใจสิริกิติ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้จดัตัง้ขึน้เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ  และเพ่ือเป็นศนูย์รวมในการบําบดัผู้ ป่วย ศกึษาค้นคว้า วิจยั
ทางการแพทย์  ด้านการป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลือด  โดยเป็นสว่นราชการในมหาวิทยาลยัขอนแก่น มีฐานะเทียบเทา่คณะ  
   2.  สภ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาแล้ว เ ห็นว่า   การ ดํา เ นินการของศูน ย์หัว ใจสิ ริ กิติ์ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีประเด็นปัญหาท่ีสําคญัควรได้รับการแก้ไข 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบบริหารงาน และด้าน
บคุคล  ซึง่ปัญหาดงักลา่วและผลกระทบตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้เป็นผลจากระบบการบริหารงาน  ระบบการให้บริการและโครงสร้างการ
บริหารงานท่ีมีความบกพร่อง  นอกจากนีย้ังพบว่าความร่วมมือระหว่างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ในการดําเนินภารกิจการให้บริการรักษาพยาบาล  และภารกิจของการสนบัสนนุการ
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จดัการเรียนการสอนในการผลิตแพทย์และผู้ เช่ียวชาญด้านโรคหวัใจและหลอดเลือดไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั  อีกทัง้การผลิต
แพทย์  และผู้ เช่ียวชาญด้านโรคหวัใจและหลอดเลือดของคณะแพทยศาสตร์จะเกิดข้อจํากัดและไม่สมบรูณ์  หากไม่มีส่วนร่วม
จากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขณะเดียวกันการให้บริการในการรักษาพยาบาลของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  หากไม่มีส่วนร่วมจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  จะมีความจําเป็นในแง่ศกัยภาพ 
คณุภาพ และไม่ครบวงจร  ตลอดจนยงัไม่สอดคล้องกับวตัถุประสงค์หลกัของมหาวิทยาลยั  กล่าวคือ ขาดความเช่ือมโยงและ
การบูรณาการกับการจดัการเรียนการสอนทัง้การผลิตบณัฑิตสาขาแพทย์ศาสตร์และสาขาทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ  และการ
ผลิตผู้ เช่ียวชาญทางการแพทย์ด้านโรคหวัใจและหลอดเลือด  และยงัทําให้เกิดความสูญเสีย  หรือเกิดภาวะทางการเงินและ
งบประมาณเน่ืองจากการบริหารทรัพยากรท่ีขาดประสิทธิภาพ  จึงได้มีมติให้ปรับปรุงโครงสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเสียใหม่  โดยโอนภารกิจไปสังกัดคณะแพทยศาสตร์  และให้มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  เพ่ือให้การ
บริหารงานของศนูย์หวัใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงพยาบาลศรีนครินทร์มีความเช่ือมโยง  มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  
  3. คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครัง้ท่ี 7/2553 เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม  2553 พิจารณาแล้ว
เห็นชอบด้วย  
  4. พิจารณาแล้วเห็นว่า  การยบุศนูย์หวัใจสิริกิติ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ซึ่งเป็นส่วนราชการระดบัคณะ  ให้
เป็นสว่นราชการท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  ไปรวมอยู่ในสงักดัคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นกลไกหนึ่งในการ
ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ไปสูศ่นูย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ในอนภุมูิภาคลุม่นํา้โขง   และการปรับปรุงส่วนราชการดงักล่าว
สอดคล้องกบัมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม  2549 และวนัท่ี 26 มกราคม 2553 ท่ีมีนโยบายให้ขยายเวลาของมาตรการ
ระงบัการขอจดัตัง้หนว่ยงานใหม ่ หรือขยายหนว่ยงานยกเว้นกรณีการยบุ รวม โอน หนว่ยงานภายในสว่นราชการเดียวกนั  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้ยกเลิกศนูย์หวัใจสิริกิติ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามมาตรา 3 (24) แห่งพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้
สว่นราชการในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2542 (ร่างมาตรา 3)  
   2. กําหนดให้โอนบรรดาอํานาจหน้าท่ี กิจการ พนกังานมหาวิทยาลยั ลกูจ้างและงบประมาณรายจ่าย
ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปเป็นของคณะแพทยศาสตร์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ส่วนราชการใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2542 (ร่างมาตรา 4) 
 

เศรษฐกิจ 
 
6. เร่ือง งบประมาณในการด าเนินงานโครงการปฏิรูป พ.ศ. 2554-2556 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามความเห็นของสํานกังบประมาณ  ดงันี ้
  1. เห็นชอบหลกัการกรอบการดําเนินงานโครงการปฏิรูป พ.ศ. 2554 – 2556 ภายในวงเงิน 565,470,000 บาท 
เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมชัชาปฏิรูปดําเนินภารกิจ ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการปฏิรูป พ.ศ. 2553  
  2. เห็นชอบในหลกัการกรอบวงเงิน จํานวน 187,470,000 บาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น  ทัง้นี ้ให้สํานกังานคณะกรรมการสุขภาพ
แหง่ชาตทํิาความตกลงในรายละเอียดการใช้จา่ยกบัสํานกังบประมาณตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยดัตอ่ไป  
  3. ส่วนการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556 เห็นควรให้สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ           
แหง่ชาตเิสนอขอรับการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจําปีให้สอดคล้องกบัแผนการดําเนินงานในแตล่ะปีตอ่ไป  
 
7. เร่ือง โครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินการโครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้             
ครัวเรือนท่ีไมมี่ไฟฟ้าใช้ สําหรับครัวเรือนท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการปักเสาพาดสายไม่เกิน 50,000 บาทตอ่ครัวเรือน ประมาณ 91,527 
ครัวเรือน ใช้เงินลงทุนรวม 2,045 ล้านบาท (โดยมีท่ีมาจากเงินกู้ ในประเทศ 1,530 ล้านบาท และเงินรายได้ของ กฟภ. 515              
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ล้านบาท) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  โดยให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงมหาดไทย (มท.) รายงานวา่ กฟภ.ได้จดัทํารายงานการศกึษาความเหมาะสมของโครงการเร่งรัดขยาย
เขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ีไมมี่ไฟฟ้าใช้ สรุปสาระสําคญัของโครงการฯ ได้ดงันี ้
  1. ช่ือโครงการ : โครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ีไมมี่ไฟฟ้าใช้ 
  2. วตัถุประสงค์ : เพ่ือเร่งรัดขยายเขตจําหน่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรในปัจจุบนัท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ให้ครบทุก
ครัวเรือน ตามนโยบายของรัฐบาล  
  3. ระยะเวลาดําเนินการ : ปี 2553 -2554  
  4. พืน้ท่ีดําเนินการ : ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบของ กฟภ. (73 จงัหวดั) ทัว่ประเทศ 
  5. เป้าหมาย : ขยายเขตจําหนา่ยไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ีไมมี่ไฟฟ้าใช้ประมาณ 91,527 ครัวเรือน  
  6. ผลประโยชน์ของโครงการ :  6.1) สนบัสนนุนโยบายของรัฐบาล โดยการขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ี
ไม่มีไฟฟ้าใช้ คาดว่าจะมีผู้ ใช้ไฟเพิ่มประมาณ 91,527 ครัวเรือน 6.2) ช่วยเพิ่มผลผลิต สนบัสนุนธุรกิจ อุตสาหกรรมในชนบท 
ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชือ้เพลิง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน     ลดความเหล่ือมลํา้ด้าน         
รายได้ กระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค และชนบท  6.3) ช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตของประชากร ลดอตัราการโยกย้ายเข้า            
สูต่วัเมือง 6.4) ชว่ยให้ประชาชนมีความรู้สกึวา่ได้รับความเอาใจใสจ่ากรัฐบาล  
 
8. เร่ือง กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย และมอบหมายใ ห้สํานักงาน          
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ นํากรอบยทุธศาสตร์การจดัการด้านอาหารของประเทศไทยผนวกเข้ากบั
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 และให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงาน รวมทัง้ผลการ  
ดําเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติต่อไป ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์)                     
ประธานกรรมการอาหารแหง่ชาตเิสนอ  โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเ ทศ  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงอุตสาหกรรม  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  สภาความมัน่คงแห่งชาติ  สํานกังบประมาณ  ไปพิจารณา
ดําเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์) ประธานกรรมการอาหารแหง่ชาตริายงานวา่  
  1. โดยท่ีพระราชบญัญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 กําหนดให้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
เป็นองค์กรหลกัในการดําเนินการหรือจดัการด้านอาหารในทกุมิติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถประสานงานและ
บรูณาการงบประมาณและทรัพยากรในการบริหารจดัการด้านอาหารทัง้ภาวะปกติและภาวะฉกุเฉิน โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีใน
การเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านคณุภาพอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร ความมัน่คงด้านอาหาร และอาหารศึกษา 
รวมทัง้จัดทําแผนเผชิญเหตุและระบบเตือนภัยด้านอาหารต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมาย
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี อนัจะทําให้การบริหารจดัการด้านอาหารในภาพรวมของประเทศให้มีความ
เป็น             เอกภาพตอ่ไป 
  2. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติได้มีการประชุมครัง้ท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2552 มีมติเห็นชอบ
หลกัการกรอบยทุธศาสตร์การจดัการด้านอาหารของประเทศไทย และแต่งตัง้คณะกรรมการจดัทําแผนยทุธศาสตร์การจดัการ
ด้านอาหารของประเทศไทย เพ่ือศึกษาข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอาหาร และจดัทําแผนยุทธศาสตร์การจดัการด้าน
อาหารของประเทศไทยอยา่งมีสว่นร่วม  
  3. คณะกรรมการจดัทําแผนยทุธศาสตร์การจดัการด้านอาหารของประเทศไทย ได้จดัการประชุมระดมความ
คดิเห็นตอ่กรอบยทุธศาสตร์การจดัการด้านอาหารของประเทศไทย ในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เพ่ือรับ
ฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ภาครัฐ            
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เอกชน และภาคประชาสงัคม และได้นําข้อคิดเห็นมาปรับกรอบยทุธศาสตร์การจดัการด้านอาหารของประเทศไทย เพ่ือความ
สมบรูณ์ยิ่งขึน้ เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการอาหารแหง่ชาต ิ
  4. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติในการประชมุครัง้ท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2553 มีมติเห็นชอบกรอบ
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ตามท่ีคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ
ประเทศไทยเสนอและให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอ่ไป  
  5. สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติในฐานะ
ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงกรอบยทุธศาสตร์การจดัการด้านอาหารของประเทศไทยแล้ว โดยมีสาระสําคญัดงันี  ้
   5.1 วิสยัทศัน์ “ประเทศไทยผลิตอาหารท่ีมีคณุภาพและปลอดภยัมีความมัน่คงด้านอาหารอย่างยัง่ยืน 
เพ่ือชาวไทยและชาวโลก”  
   5.2 วตัถปุระสงค์ 
    5.2.1  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการฐานทรัพยากรในการผลิตอาหารของประเทศ           
ให้เกิดประโยชน์อยา่งยัง่ยืน 
    5.2.2  เพ่ือให้อาหารท่ีผลิตได้ในทกุระดบันบัตัง้แตใ่นระดบัครัวเรือน ระดบัชมุชน และในระดบั
อตุสาหกรรมเชิงพาณิชย์มีความพอเพียง มีคณุภาพ ปลอดภยั และมีคณุคา่ทางโภชนาการท่ีดี 
    5.2.3  เพ่ือสร้างกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอาหารเพ่ือให้ได้องค์ความรู้
ตลอดหว่งโซอ่าหาร รวมถึงการนําไปเผยแพร่เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถใช้ประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพ  
    5.2.4  เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านอาหารให้มีประสิทธิภาพทัง้ด้านโครงสร้าง
กฎหมาย สารสนเทศและอ่ืน ๆ  
    5.2.5  เพ่ือก่อให้เกิดความมัน่คงด้านอาหารในระดบัครัวเรือน ระดบัชุมชน และระดบัชาติทัง้
ในภาวะปกตแิละภาวะวิกฤต 
  6. ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ปี (2554 – 2559)  
  7. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 7.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คงอาหาร มี 10 กลยทุธ์ 7.2 ยุทธศาสตร์ด้านคณุภาพ
และความปลอดภยัอาหารมี 6 กลยทุธ์ 7.3 ยทุธศาสตร์ด้านอาหารศกึษา มี 5 กลยทุธ์  7.4 ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการ มี 
3 กลยทุธ์  
 
9. เร่ือง การขออนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกู้เงินชดเชยรายได้จากการด าเนินการตามมาตรการ          
ลดค่าครองชีพของประชาชน 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ทัง้ 2 ข้อ ดงันี ้
  1. อนุมตัิให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้ เงินเพ่ือชดเชยรายได้จากการดําเนินการตามมาตรการ           
ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ตัง้แต่วันท่ี  1 มกราคม – 31 มีนาคม 2553 จํานวน 604.990 ล้านบาท โดยให้
กระทรวงการคลงั (กค.) เป็นผู้ คํา้ประกันเงินกู้ และรัฐบาลเป็นผู้ รับภาระในการชําระคืนเงินต้น ดอกเบีย้เงินกู้  และค่าใช้จ่ ายใน 
การกู้ เงิน  
  2. อนุมัติให้ กค.เป็นผู้ คํา้ประกันเงินกู้  และรัฐบาลเป็นผู้ รับภาระในการชําระคืนเงินต้น ดอกเบีย้เงินกู้  และ           
คา่ใช้จ่ายในการกู้ เงิน เพ่ือชดเชยรายได้จากการดําเนินการตามมาตรการลดภาระคา่ครองชีพของประชาชนของ ขสมก.ตัง้แต ่          
วนัท่ี 1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2553 วงเงิน 1,259.360 ล้านบาท  
ทัง้นี ้ ให้กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม        
แหง่ชาตเิก่ียวกบัการตรวจสอบวงเงินชดเชยรายได้จากการดําเนินการตามมาตรการลดภาระคา่ครองชีพของประชาชนในระยะท่ี 
3 และระยะท่ี  5 ให้ตรงตามคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงและกู้ เงินชดเชยให้กบั ขสมก. ตอ่ไป เพ่ือมิให้เป็นภาระทางการเงินแก่องค์กร 
รวมทัง้ช่วยให้ ขสมก. สามารถบริหารความเส่ียงในการจดัการสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรได้ ไปพิจารณาดําเนินการใน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องด้วย ทัง้นี ้ภาระหนีข้อง ขสมก. ท่ีดําเนินการกู้ เงินเพ่ือชดเชยรายได้จากการดําเนินการตามมาตรการลดภาระ       
ค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรีภายในกรอบวงเงินทัง้สิน้ 6,098.9065 ล้านบาท ให้ดําเนินการตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ  
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10.  เร่ือง  ขออนุมัติให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าดอกเบีย้ส าหรับนโยบาย 6 มาตรการ 6 
เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน ชดเชยให้การประปานครหลวง และขอขยายกรอบวงเงินงบประมาณ รวมทัง้ขอ
อนุมัตกู้ิเงนิในประเทศเพ่ือชดเชยรายได้ค่าน า้ตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ระยะท่ี 3 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ทัง้ 3 ข้อ ดงันี ้
  1. ให้สํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นค่าดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีการประปา          
นครหลวง (กปน.) ได้ทดรองจ่ายไปก่อนแล้ว จํานวน 2,381,814.25 บาท ตามนโยบาย  6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพ่ือคน
ไทยทกุคน คืนให้ กปน. ตอ่ไป   
  2. ขยายกรอบวงเงินงบประมาณของมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ระยะท่ี  3 จํานวน 
3,563,300 บาท จากกรอบวงเงินเดิมท่ีได้รับจัดสรร จํานวน  388,500,000 บาท  เป็นตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง  จํานวน 
392,063,300 บาท  
  3. ให้ กปน. กู้ เงินในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ือชดเชยรายได้ค่านํา้จากการดําเนินมาตรการลด
ภาระค่าครองชีพของประชาชน ระยะท่ี  3 วงเงิน  392,063,300 บาท  โดยกระทรวงการคลงัคํา้ประกันเงินกู้   และรัฐบาลเป็น       
ผู้ รับภาระในการชําระคืนเงินต้น ดอกเบีย้เงินกู้และคา่ใช้จา่ยในการกู้ เงินทัง้จํานวน   
ทัง้นี ้ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
11. เร่ือง การเปิดตลาดน าเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2554 – 2556  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2554 – 2556 ไม่จํากัดปริมาณและช่วงนําเข้า 
อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 0 อัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 80 โดยให้คณะกรรมการพืชนํา้มันและนํา้มันพืชเป็นผู้ กําหนด        
แนวทางและมาตรการบริหารการนําเข้าปีต่อปี และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ตามท่ีรอ งนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น          
ขจรประศาสน์) ประธานกรรมการพืชนํา้มนัและนํา้มนัพืชเสนอ  ทัง้นี ้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย  
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์) ประธานกรรมการพืชนํา้มนัและนํา้มนัพืชรายงานวา่ 
  1. ในคราวประชมุคณะกรรมการพืชนํา้มนัและนํา้มนัพืช ครัง้ท่ี 1/2553 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 21 ตลุาคม 2553 ท่ี
ประชมุมีมตเิห็นชอบเปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถัว่เหลืองตามกรอบ WTO ดงันี ้ 
   1.1 เปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2554 – 2556 ไม่จํากัดปริมาณและช่วงนําเข้า อตัราภาษีใน
โควตาร้อยละ 0 อตัราภาษีนอกโควตาร้อยละ 80 
   1.2 ให้คณะกรรมการพืชนํา้มันและนํา้มันพืชกําหนดแนวทางและมาตรการบริหารการนําเข้าปีต่อปี  
และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
  2. ผลการดําเนินการท่ีผ่านมาตัง้แตปี่ 2540 – 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายและมาตรการเปิดเสรี
นําเข้าไม่จํากดัปริมาณและช่วงเวลานําเข้า อตัราภาษีในโควตาร้อยละ 0 อตัราภาษีนอกโควตาตามท่ีผกูพนักบั WTO โดยการ
เปิดตลาดแตล่ะปีคณะกรรมการพืชนํา้มนัและนํา้มนัพืชเป็นผู้ กําหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารการนําเข้า ทัง้นี ้เพ่ือมิ
ให้เกษตรกรผู้ปลกูถัว่เหลืองภายในประเทศได้รับผลกระทบจากนโยบายดงักล่าว โดยในอดีตท่ีผ่านมาผู้ประกอบการได้ให้ความ
ร่วมมือกบัภาครัฐด้วยดีเสมอมา และถัว่เหลืองเป็นพืชท่ีรัฐไมต้่องเข้าแทรกแซงตลาดตัง้แตเ่ร่ิมนโยบาย  
 
12. เร่ือง ขออนุมัตหิลักการการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดตัง้สภาเกษตรกรแห่งชาต ิ 
  คณะรัฐมนตรี 

1.  อนมุตัหิลกัการในการแตง่ตัง้คณะกรรมการอํานวยการเลือกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดั โดย 
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มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการดงักล่าว  ตามท่ีกระทรวงเก ษตรและ   
สหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิไปพิจารณาดําเนินการตอ่ไปด้วย 
  2. อนมุตักิรอบวงเงินงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  จํานวนไม่เกิน  357,740,700 บาท ให้สํานกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปดําเนินการ โดย     
เบกิจา่ยในลกัษณะเงินอดุหนนุทัว่ไป ทัง้นี ้ ขอให้สํานกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดัทําแผนปฏิบตัิงานและแผนการ
ใช้จา่ยงบประมาณ เพ่ือขอทําความตกลงในรายละเอียดกบัสํานกังบประมาณตอ่ไป    
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานวา่ 
  1. กษ.ได้เสนอร่างพระราชบญัญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการดําเนินการตามบทบัญญัต ิ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 84 (8) และมาตรา 303 (1) และร่างพระราชบญัญัติดงักล่าวได้ผ่านการพิจารณา
ตามกระบวนการทางนิตบิญัญตั ิโดยสภาผู้แทนราษฎรได้มีมตเิม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2553 เห็นชอบตามร่างท่ีวฒุิสภาแก้ไขแล้ว 
ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการดําเนินการของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพ่ือให้มีผลใช้บงัคบัเป็นกฎหมายตอ่ไป  
  2. โดยท่ีบทเฉพาะกาลของร่างพระราชบญัญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ....  ได้บญัญัติให้ปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ทําหน้าท่ีเลขาธิการของสภาเกษตรกรแหง่ชาต ิและให้เกษตรและสหกรณ์จงัหวดั ทําหน้าท่ีหวัหน้าสํานกังาน
สภาเกษตรกรจงัหวดั มีกําหนดเวลา 2 ปี รวมทัง้ให้ดําเนินการเก่ียวกบัการขึน้ทะเบียนเกษตรกร การขึน้ทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
การจัดให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก อันเป็นท่ีมาส่วนหนึ่งของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทัง้นี ้
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกําหนด  
  3. ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้การปฏิบตัิภารกิจตามบทเฉพาะกาลของร่างพระราชบญัญัติสภาเกษตรกร
แห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้แต่งตัง้
คณะกรรมการเตรียมการจดัตัง้สภาเกษตรกรขึน้คณะหนึ่ง และคณะกรรมการเตรียมการฯ ได้จดัทําแผนปฏิบตัิงานจดัตัง้สภา
เกษตรกรแหง่ชาต ิกําหนดกิจกรรม หน่วยงานผู้ รับผิดชอบ และระยะเวลาดําเนินการ  นอกจากนี ้คณะกรรมการเตรียมการฯ ได้
แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ รวม 3 คณะ เพ่ือให้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบตัิงาน ประกอบด้ว ย คณะอนุกรรมการ
จดัทําร่างหลกัเกณฑ์เก่ียวกับกฎหมายและคู่มือปฏิบตัิงานตามบทเฉพาะกาลของร่างพระราชบญัญัติสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ      
พ.ศ. .... คณะอนกุรรมการจดัทําแผนและกําหนดกรอบแนวทางดําเนินโครงการประชาสมัพนัธ์การเลือกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัด และคณะอนุกรรมการจัดเตรียมบญัชีรายช่ือเกษตรกร รวมทัง้เสนอให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตัง้ศูนย์
ประสานงานการเลือกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดั 
  4. ความคืบหน้าและผลการดําเนินการตามแผนงาน 
   4.1 คณะอนกุรรมการจดัเตรียมบญัชีรายช่ือเกษตรกรได้ประสานงานกับกรมส่งเสริมการเกษตรและ
กรมการปกครอง เพื่อร่วมกนัจดัเตรียมข้อมลูสําหรับการจดัทําบญัชีรายช่ือผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ ขณะนีไ้ด้ดําเนินการตรวจสอบข้อมลู
ไปแล้วจํานวนหนึง่  
   4.2 คณะอนุกรรมการจดัทําร่างหลกัเกณฑ์เก่ียวกับกฎหมายและคู่มือปฏิบตัิงานตามบทเฉพาะกาล
ของร่างพระราชบญัญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.  .... ได้ประสานงานขอข้อมูลจากกรมการปกครอง สํานักปกครองและ
ทะเบียน กรุงเทพมหานคร และเทศบาลเมืองนนทบรีุ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณายกร่าง โดยได้ยกร่างหลกัเกณฑ์ วิธีการ
และเง่ือนไขการเลือกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก และร่างหลักเกณฑ์การขึน้ทะเบียนองค์กรเกษตรก ร    ร่าง
หลกัเกณฑ์การจดัทําบญัชีรายช่ือผู้ มีสิทธิเลือกตัง้เสนอให้คณะกรรมการเตรียมการฯ พิจารณาแล้ว รวมทัง้ได้กําหนดแผนผัง
แสดงระยะเวลาและกิจกรรมการเลือกตัง้ผู้แทนเกษตรกร เพ่ือเป็นกรอบดําเนินการเลือกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกรฯ  
   4.3 คณะอนุกรรมการจัดทําแผนและกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินโครงการประชาสัมพนัธ์การ
เลือกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดัอยู่ระหว่างการจดัทํากรอบแนวทางการประชาสมัพนัธ์  โดยจะโอนเงินงบประมาณไปให้
เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัทุกจงัหวดัไปดําเนินการประชาสมัพนัธ์ในพืน้ท่ี ในขณะท่ี กษ. จะจดัทําโครงการประชาสมัพนัธ์ใน
ภาพรวมระดบัชาตอีิกทางหนึง่ 
  5. เม่ือพระราชบญัญตัสิภาเกษตรกรแหง่ชาตฯิ มีผลใช้บงัคบัแล้ว กษ.มีภารกิจท่ีจะต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิดงัตอ่ไปนี ้
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   5.1 ดําเนินการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการจดัตัง้สภาเกษตรกรจงัหวดัและสภาเกษตรกรแห่งชาติ การ
ขึน้ทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเตมิ และการเลือกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกรทกุระดบั 
   5.2 จดัให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกรระดบัหมูบ้่าน ระดบัตําบล และอําเภอ 
   5.3 ดําเนินการฝึกอบรมทัง้ก่อนการเลือกตัง้เพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัและเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในการปฏิบัติงานเลือกตัง้ รวมทัง้ฝึกอบรมหลังการเลือกตัง้เพ่ือให้ความรู้แก่สมาชิกสภา
เกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดั และเจ้าหน้าท่ีของสํานกังานฯ ในการทําหน้าท่ีเก่ียวกบัสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ
และสํานกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัอยา่งมีประสิทธิภาพ  
   5.4 จดัหาสถานท่ีเพ่ือใช้เป็นสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
พร้อมทัง้วสัดอุุปกรณ์สํานกังาน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนระบบสารสนเทศ สําหรับรองรับการปฏิบตัิงานและการประชุมของ
สมาชิกสภาเกษตรกรแหง่ชาต ิและสภาเกษตรกรจงัหวดั รวมทัง้พนกังานของสํานกังานฯ  
   นอกจากนี ้เพ่ือให้การดําเนินการเลือกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กษ.
จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้ ว่าราชการจังหวดั ผู้ ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร รวมทัง้แต่งตัง้คณะกรรมการอํานวยการเลือกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดขึน้ในส่วนกลางและ
จงัหวดั โดยมีผู้แทนของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องดงักล่าวร่วมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ  
 
13. เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครัง้ท่ี 6/2553  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามมตคิณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ครัง้ท่ี 6/2553 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2553  ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ กรรมการ
และเลขานกุารคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เสนอ ดงันี ้
  1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครัง้ท่ี 
6/2553  
  2. เห็นชอบผลการพิจารณาและมตขิองคณะกรรมการ กรอ. รวม 8 เร่ือง ดงันี ้
   2.1 ผลการดําเนินงานของคณะทํางานร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีเ ก่ียวข้องกบั
พระราชบญัญตัป่ิาไม้ พ.ศ. 2484 และสง่เสริมอตุสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา 
         มตคิณะกรรมการ กรอ. 
    2.1.1 มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการตามมติ
คณะทํางานร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และส่งเสริม
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ในการปรับปรุงแก้ไขข้อกําหนด ระเบียบ และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง โดย (1) ขยายรอบ
ระยะเวลาการจดัทําบญัชีไม้จากท่ีต้องทําเป็นปัจจุบนั เป็นภายใน 7 วนั พร้อมทัง้กําหนดค่ามาตรฐานในการแปลงคา่นํา้หนกั
เป็นปริมาตรเพ่ือประกอบการจดัทําบญัชีไม้ และ (2) ปรับปรุงการออกและต่ออายุใบอนญุาตจดัตัง้โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา
จากทกุ 1 ปี เป็นทกุ 3 ปี โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัจากวนัท่ี 15 ตลุาคม 2553 เป็นต้นไป 
    2.1.2 ให้ความเห็นชอบมาตรการระยะยาวท่ีให้มีการจัดตัง้คณะทํางานย่อยศึกษาความ
เหมาะสมในการแก้ไขพระราชบญัญตัป่ิาไม้ พ.ศ. 2484 ท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การสง่เสริมอตุสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา โดยมีรอง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายธราดล เป่ียมพงศ์สานต์) เป็นประธาน เพ่ือศึกษาความเหมาะสมในการแก้ไข
พระราชบญัญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา โดยเฉพาะในมาตรา 50 (4) 
พร้อมทัง้ให้นําร่างพระราชบญัญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... มาพิจารณาประกอบการศกึษา และเสนอผลการศกึษาตอ่
คณะทํางานฯ ภายในระยะเวลา 1 เดือน  
   2.2 ผลการดําเนินงานของคณะทํางานร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพิจารณาแนวทางการยกเลิกอตัรา
การนําเงินเข้ากองทนุอ้อยและนํา้ตาลทราย  
         มติคณะกรรมการ กรอ. :  เห็นชอบตามมติท่ีประชมุของคณะทํางานร่วมภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือพิจารณาแนวทางการยกเลิกอตัราการนําเงินเข้ากองทุนอ้อยและนํา้ตาลทราย ท่ีกําหนดให้กองทนุฯ ชําระหนีเ้งินกู้ เพ่ือเพิ่ม
ราคาอ้อยฤดกูารผลิตปี 2541/2542 - 2551/2552 ให้กบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เสร็จสิน้ภายในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2554 เน่ืองจากกองทนุฯ จะได้รับเงินดงักลา่วครบจํานวนท่ีเพียงพอสําหรับการชําระหนีใ้ห้กบัธนาคารเพ่ือการเกษตร
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และสหกรณ์การเกษตร และมอบหมายให้สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ร่วมกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องดําเนินการศกึษาอตัราการนําเงินเข้ากองทนุฯ ท่ีเหมาะสมใหม ่สําหรับช่วงหลงัเดือนกมุภาพนัธ์ 2554 โดยให้ได้ข้อสรุป
ผลการศกึษาเสร็จสิน้ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2554  
   2.3 แนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมการขนสง่ระบบรางและอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
         มติคณะกรรมการ กรอ. : มอบหมายให้กระทรวงอตุสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยสํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับไปพิจารณาเพิ่มเติมและปรับปรุงข้ อมูลเพ่ือ
สนบัสนุนแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมการขนส่งระบบรางและอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ือง ตามความเห็นของคณะกรรมการ 
กรอ. ให้ชดัเจนยิ่งขึน้  
   2.4 การขอปรับลดคา่อนรัุกษ์นํา้บาดาล 
         มตคิณะกรรมการ กรอ. : มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ดําเนินการ 
ดงันี ้
    2.4.1 ให้คงอัตราค่าอนุรักษ์นํา้บาดาลท่ี 8.50 บาท/ลบ.ม. เพ่ือป้องกันผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้นํา้บาดาลเพิ่มขึน้  
    2.4.2 เร่งรัดการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณาดําเนินการเก่ียวกบัเร่ืองการจ่ายเงินสําหรับโครงการท่ีจะได้รับการช่วยเหลือและ
อดุหนนุจากกองทนุพฒันานํา้บาดาล พ.ศ. .... เพ่ือให้สามารถนําเงินกองทนุพฒันานํา้บาดาลไปช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต
ของผู้ประกอบการให้สามารถใช้นํา้ประปาได้ และปรับปรุงคณุภาพนํา้บาดาลให้กบัภาคครัวเรือนและภาคการเกษตรท่ีประสบ
ปัญหานํา้บาดาลท่ีมีคุณภาพต่ําและไม่สามารถใช้นํา้ประปาได้ รวมทัง้ให้จดัทําแผนการบริหารเงินกองทุนพัฒนานํา้บาดาล 
เพ่ือให้มีเงินหมุนเวียนท่ีเหมาะสมและมัน่คง โดยการสํารวจและรวบรวมรายช่ือกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบในกรณีท่ี
นํา้ประปาเข้าไม่ถึงหรือมีนํา้ประปาเข้าถึงแต่ไม่สามารถใช้ได้ในกระบวนการผลิต เช่น อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมสิ่งทอ 
หรือกลุม่อตุสาหกรรมอ่ืน ๆ เป็นต้น ทัง้นี ้ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วนั 
    2.4.3 เร่งดําเนินการศกึษาโดยร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกําหนดค่า Safe Yield ในพืน้ท่ี
วิกฤตให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2554 และรายงานคณะกรรมการ กรอ. พิจารณา 
    2.4.4 ปรับปรุงข้อกําหนดการศกึษาโครงการจดัทําแผนการบริหารจดัการนํา้อย่างเป็นระบบ 
โดยแบง่การศึกษาออกเป็นระยะ (Phasing) ตามกลุ่มพืน้ท่ีและให้ความสําคญักับการศกึษาในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการ
จดัเก็บคา่อนรัุกษ์นํา้บาดาลก่อน เชน่ พืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นต้น  
   2.5 นโยบายและมาตรการนําเข้าวตัถดุบิอาหารสตัว์ 
          มตคิณะกรรมการ กรอ.  
    2.5.1 มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดการประกาศนโยบายและมาตรการนําเข้าวัตถดุิบ
อาหารสตัว์ เพ่ือให้กระทรวงการคลงั  โดยกรมศลุกากร  ออกประกาศลด/ยกเว้นอากรนําเข้าวตัถดุิบอาหารสตัว์ดงักล่าว ให้แล้ว
เสร็จภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
    2.5.2 มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดําเนินการพิจารณาความเหมาะสมในการปรับลด
อตัราภาษีนําเข้ากากถั่วเหลือง จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0  และการกําหนดระยะเวลาการประกาศนโยบายและมาตรการ
นําเข้าวตัถดุิบอาหารสตัว์ (กากถัว่เหลือง) ท่ีมีอายมุากกว่า 1 ปี แล้วเสนอท่ีประชมุคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาในคราวประชุม
วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2553 
    2.5.3 ขอความร่วมมือภาคเอกชนในการปรับลดราคาขายไข่ไก่ลงฟองละ 10 สตางค์ เพ่ือ
บรรเทาปัญหาของภาคประชาชนในหลายพืน้ท่ีท่ีประสบปัญหาอทุกภยั   
   2.6 การจดัตัง้คณะกรรมการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศของประเทศไทย 
         มตคิณะกรรมการ กรอ. : มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการ 
ดงันี ้
    2.6.1 แตง่ตัง้ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการเพิ่มเติมใน
คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศแหง่ชาติ 
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    2.6.2 รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาประกอบการจัดตัง้สํานกังาน
เฉพาะกิจด้านการเจรจาภายใต้อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเร่ืองโครงสร้างและรูปแบบ
การทํางานของสํานกังานฯ 
    2.6.3 ให้สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งทําความเข้าใจ
กบัภาคส่วนตา่ง ๆ ทัง้ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องและ ให้เกิดการยอมรับและมี
สว่นร่วมในกระบวนการตดัสินใจในการดําเนินนโยบายท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศตอ่ไป  
   2.7 แนวทางแก้ไขปัญหาการนําเข้าสินค้าวตัถอุนัตราย ตามพระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 
         มตคิณะกรรมการ กรอ. 
    2.7.1 มอบหมายให้ประธานผู้แทนการค้าไทยประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในเร่ืองของแนว
ทางการปฏิบตัติามประกาศ ฉบบัท่ี 6 ของกระทรวงอตุสาหกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กบัภาคเอกชน 
    2.7.2 สําหรับการจดัตัง้คณะทํางานร่วมระหวา่งภาคเอกชนและภาครัฐเพ่ือดําเนินการทบทวน
บญัชีรายช่ือวตัถุอันตราย ให้ใช้ช่องทางของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการวัตถุอนัตรายซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐและ
เอกชนท่ีเก่ียวข้องร่วมอยู่ด้วยแล้ว ทัง้นีใ้นการดําเนินการให้รับความเห็นและข้อสงัเกตของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
อตุสาหกรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย  
   2.8 การเร่งรัดให้ธนาคารออมสินดําเนินโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบกิจการใน 5 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ แทนธนาคารแหง่ประเทศไทย  
         มติคณะกรรมการ กรอ. :  รับทราบและมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารออมสิน) 
ประชาสมัพนัธ์ชีแ้จงแผนการดําเนินโครงการให้ผู้ประกอบกิจการและธนาคารพาณิชย์ท่ีเข้าร่วมโครงการต่อไป  
 
14. เร่ือง ขออนุมัติใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาจ้างที่
ปรึกษาบริหารและควบคุมโครงการ ส าหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะท่ี 2) โดยเงินกู้
จากธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัใิห้ใช้วิธีการอนญุาโตตลุาการในการระงบัข้อพิพาทในสญัญาจ้างก่อสร้างงานโยธา สญัญา
จ้างท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมโครงการ สําหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะท่ี 2) โดยเงินกู้ จาก
ธนาคารพฒันาเอเชียและธนาคารโลก ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  ทัง้นี ้ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการ
ตา่งประเทศ และกระทรวงยตุธิรรม ไปพิจารณาดําเนินการด้วย  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงคมนาคม (คค.) รายงานวา่  
  1. ร่างสญัญาเงินกู้ของธนาคารพฒันาเอเชีย โครงการ Greater Mekong Subregion Highway Expansion 
Project [Know as the Four – Lane Highway Widening Project (Phase 2)] และของธนาคารโลก โครงการ Additional 
Financing for the Highways Management Project กําหนดให้ดําเนินการจดัจ้างผู้ รับเหมางานก่อสร้างและท่ีปรึกษาตาม
เง่ือนไขในแนวปฏิบตัิ (Guidelines) ของแหล่งเงินกู้  และตามแบบฟอร์มมาตรฐานสําหรับสัญญาจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างและ          
ท่ีปรึกษาทกุประเภท ซึง่เง่ือนไขในแบบฟอร์มดงักลา่วระบใุห้ใช้วิธีการอนญุาโตตลุาการในการระงบัข้อพิพาท 
  2. เน่ืองจากกรมทางหลวงต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี   (17 มีนาคม 2552 และ 8 กันยายน 2552)          
กรมทางหลวงจึงได้ชี แ้จงเหตุผลความจําเป็นในการปรับปรุงเอกสารสัญญาจ้างเก่ียวกับการยกเลิกการใช้วิ ธีการ
อนุญาโตตุลาการไปยังธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก แต่แหล่งเงินกู้ ดังกล่าวได้ปฏิเสธการยกเว้นไม่ใช้วิธีการ
อนญุาโตตลุาการในการระงบัข้อพิพาท โดยแจ้งวา่รัฐสภาของไทยได้เห็นชอบเอกสารสญัญาเงินกู้ ท่ีระบวุ่า การจ้างก่อสร้างและ
การจ้างท่ีปรึกษาจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ของแหลง่เงินกู้แล้ว 
  ทัง้นี ้กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ สําหรับโครงการดังกล่าวกับธนาคารพัฒนาเอเชียและ
ธนาคารโลกแล้ว เม่ือวนัท่ี 11 มิถนุายน 2553 โดยเงินกู้ธนาคารพฒันาเอเชียมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยายน 2553   ส่วน
เงินกู้ธนาคารโลกมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 9 กนัยายน 2553  
 
15. เร่ือง การแก้ไขปัญหากรณีการละเมิดสิทธิในที่ดินชาวม้ง ต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
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  คณะรัฐมนตรีอนมุตักิารให้ความชว่ยเหลือเยียวยาผู้ เสียหาย จํานวน 114 ราย ในวงเงิน 153,071,200 บาท 
โดยใช้งบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือ        จําเป็น 
ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) ประธานกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนษุยชนเสนอ  
  การด าเนินงาน 
  คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยรัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี (นาย
สาทิตย์  วงศ์หนองเตย) ในฐานะประธานกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่กรณีการละเมิดสิทธิในท่ีดินชาวม้ง ตําบลป่ากลาง 
อําเภอปัว จงัหวดันา่น  ผู้ ร้องไมไ่ด้รับความเป็นธรรม โดยถกูร้องเรียนวา่บกุรุกพืน้ท่ีป่าไม้ ซึง่ตอ่มาได้มีการพิสจูน์สิทธิแล้ววา่ผู้
ร้องได้ครอบครองทําประโยชน์มาก่อนการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ และสามารถทํากินในพืน้ท่ีได้ แตเ่น่ืองจาก
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมิได้มีการแจ้งผลการพิสจูน์สิทธิให้แก่ผู้ ร้องทราบ รวมทัง้มิได้มีการชีแ้จงทําความเข้าใจให้แก่ชาวพืน้ราบ 
จนเป็นเหตใุห้เกิดความเข้าใจผิด และมีการขบัไล ่รือ้ถอน เผาสวนลิน้จ่ีของชาวม้งบ้านป่ากลางจนได้รับความเสียหาย ซึง่ถือเป็น
การละเมิดสิทธิมนษุยชน ประกอบกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกรณีดงักลา่วถือวา่มีความยืดเยือ้มาเป็นระยะเวลา นานกว่า 9 ปี สง่ผล
ให้เกิดความเดือดร้อนและการเสียโอกาสในการทํากิน ทัง้ในสว่นท่ีผู้ ร้องไมส่ามารถเก็บเก่ียวผลจากต้นลิน้จ่ี รวมถึงการไม่
สามารถเข้าทํากินในท่ีดนิเดิมได้จนถึงปัจจบุนั ดงันัน้ จงึเห็นควรให้ความชว่ยเหลือเยียวยาผู้ เสียหายจํานวน 114 ราย ตาม
จํานวนพืน้ท่ีท่ีครอบครองและทรัพย์สินท่ีเสียหาย ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการระดบัจงัหวดัและคณะกรรมการ
ตดิตามการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชนมาโดยลําดบัแล้ว ในวงเงิน 153,071,200 บาท  โดยใช้จา่ยงบประมาณ
รายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น ตามความเห็นของสํานกั
งบประมาณ  
 
16. เร่ือง  การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 2555 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนมุตัติามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ ทัง้ 4 ข้อ ดงันี  ้
  1. รับทราบวงเงินเหลือจ่ายภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้าง
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 จํานวน 4,148.68 ล้านบาท 
  2. อนมุตัใิห้ดําเนินโครงการจดัมหกรรมเศรษฐกิจนานาชาต ิ(Thailand International Creative Economy 
Forum : TICEF) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 และอนมุตักิาร
จดัสรรวงเงินเหลือจ่ายตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2552 ให้แก่โครงการจดัมหกรรมเศรษฐกิจนานาชาติ (Thailand International Creative Economy Forum : TICEF) ของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ วงเงิน 12.18 ล้านบาท ทัง้นี ้ในกรณีโครงการใดเข้าขา่ยต้องดําเนินการตามขัน้ตอน
ของระเบียบและกฎหมายใด ให้หนว่ยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามขัน้ตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดย
เคร่งครัดตอ่ไปด้วย  สําหรับวงเงินสว่นท่ีเหลือให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาปรับแผนการใช้จา่ยเงินจากงบประมาณรายจา่ย
ประจําปี พ.ศ. 2554 งบรายจา่ยอ่ืนโครงการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีได้รับจดัสรรงบประมาณในวงเงิน 77.29 ล้านบาท 
โดยให้ทําความตกลงกบัสํานกังบประมาณในรายละเอียดคา่ใช้จา่ย ตลอดจนเร่ืองเป้าหมายตวัชีว้ดัท่ีกําหนดไว้ตาม
พระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
  3. อนมุตัิการขยายระยะเวลาลงนามในสญัญา หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไมส่ามารถดําเนินโครงการได้
ทนั เห็นควรให้ยกเลิกวงเงินท่ีจดัสรรให้โครงการและนํามารวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายตอ่ไป 
  4. อนมุตัิการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 และจดัสรร
วงเงินเพิ่มเตมิจํานวน 271,985.06 บาท สําหรับโครงการจดัหาแหลง่นํา้และเพิ่มพืน้ท่ีชลประทาน ของกรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  
 
17. เร่ือง ขออนุมัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบัิตกิรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท (เพิ่มเตมิ) 
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  คณะรัฐมนตรีอนมุตังิบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจา่ยกรณี
ฉกุเฉินหรือจําเป็น เพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน (อทุกภยั) ครัวเรือนละ 5,000 บาท จํานวน  3,664 ครัวเรือน รวม
เป็นเงินทัง้สิน้ 18,320,000 บาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  
 
 
18. เร่ือง  การจัดตัง้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จดัตัง้สํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสํานกังาน   
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน)  ในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตามมติคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ ในการประชมุครัง้ท่ี 8/2553 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2553 ตามท่ีสํานกังาน ก.พ.ร.เสนอ  
 
19.  เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครัง้ท่ี 12/2553 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามมตคิณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครัง้ท่ี 12/2553 เม่ือวนัท่ี 15 
พฤศจิกายน 2553  ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิกรรมการและเลขานกุาร         
คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจเสนอ  ทัง้นี ้ในสว่นของการจดทะเบียนกิจการเพ่ือสงัคม  มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ (กรม
พฒันาธุรกิจการค้า) เป็นหนว่ยงานรับผิดชอบดําเนินการ  
  สาระส าคัญของเร่ือง  

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร รั ฐ ม น ต รี เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ( ร ศ ก . )  ไ ด้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ค รั ้ง ท่ี  1 2 / 2 5 5 3   เ ม่ื อ วั น ท่ี  
15 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชมุสีเขียว ตกึไทยคูฟ้่า  ทําเนียบรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.  มาตรการช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัยของกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานได้เสนอ 
ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณปี 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สําหรับโครงการจ้างงาน
เร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน วงเงินรวม 
406,759,600 บาท โดยมีสาระสําคญั และมตคิณะกรรมการ รศก. ดงันี ้

 1.1  สาระส าคัญ 
   1.1.1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานกังานปลดักระทรวงแรงงานได้รับจดัสรรงบประมาณ เพ่ือ
ดําเนินการตามโครงการจ้างงานเร่งดว่นและพฒันาทกัษะฝีมือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จํานวน 139,838,800 บาท 
โดยกําหนดเป้าหมายเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ ได้รับความเดือดร้อน 31,080 คน ซึ่งงบประมาณดงักล่าวไม่เพียงพอต่อการให้
ความชว่ยเหลือแก่ผู้ ได้รับผลกระทบจากอทุกภยัได้อยา่งทัว่ถึง ดงันัน้ เพ่ือให้ความชว่ยเหลือแก่ผู้ประสบอทุกภยัตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของหนว่ยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน จึงจําเป็นต้องขอรับการสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการฯ เพิ่มเติม 
โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึน้จํานวน 107,620 คน ทําให้มีกลุ่มเป้าหมายรวมทัง้สิน้ 138,700 คน หรือร้อยละ 5 ของ
ประชาชนท่ีได้รับความเดือนร้อนจํานวน 2,774,167 คน ตามข้อมลูจากกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  เม่ือวนัท่ี 26 ตะลา
คม 2553 และประมาณการคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิเป็นจํานวนเงิน 406,759,600 บาท  

1.1.2 การดําเนินการให้ความชว่ยเหลือดงักลา่ว มีวตัถปุระสงค์เพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบ 
อทุกภยัให้มีงานทําชัว่คราวด้วยการจ้างงานให้ทํางานตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัสาธารณประโยชน์ เพ่ือให้แรงงานมีรายได้ในการดํารงชีพ
ของตนเองและครอบครัวเป็นการชั่วคราว และส่งเสริมให้ผู้ประสบอุทกภัยมีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่หรือพัฒนาอาชีพเดิม  โดยงบประมาณท่ีขอเพิ่มเติม จํานวนเงิน  406,759,600 บาท 
ประกอบด้วย (1) การจ้างงานสําหรับการทํางานเพ่ือสาธารณะประโยชน์ (ค่าจ้างในการทํางาน) มีกลุ่มเป้าหมายจํานวน 
100,820 คน งบประมาณทัง้สิน้ 302,460,000 บาท (2) การพฒันาทกัษะฝีมือ (จ่ายเป็นคา่เบีย้เลีย้งและคา่เคร่ืองมือประกอบ
อาชีพ) มีกลุ่มเป้าหมายจํานวน 6,800 คน งบประมาณทัง้สิน้ 88,655,000 บาท และ (3) งบบริหารจดัการโครงการ จํานวนเงิน 
15,644,600 บาท 

1.2  มตทิี่ประชุม 
ให้กระทรวงแรงงานไปปรับแผนการดําเนินงาน โดยใช้งบประมาณปกติท่ีกระทรวงได้รับในปี 

2554  เพ่ือชว่ยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพของผู้ประสบอทุกภยั และให้เร่งสํารวจแรงงานผู้ถกูเลิกจ้างซึ่งมีสาเหตจุาก
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เหตกุารณ์อทุกภยั เพ่ือให้สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมตอ่ไป นอกจากนี ้ในการฟืน้ฟูแรงงานหลงัภาวะนํา้ท่วมนัน้
ใ ห้ พิ จ า ร ณ า ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ แ ร ง ง า น ท้ อ ง ถ่ิ น เ ป็ น ลํ า ดั บ แ ร ก   ร ว ม ทั ้ง ป ร ะ ส า น กั บ ส ภ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม  
แหง่ประเทศไทยเพ่ือสอบถามถึงความต้องการแรงงานของภาคเอกชนด้วย 

2.  การส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมของส านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาต ิ สืบเน่ืองจาก 
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2553 เห็นชอบแผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพ่ือสงัคม พ.ศ. 2553 -2557 หลกัการร่าง
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสงัคมแห่งชาติ พ.ศ. ... และแนวทางการจดัสรรงบประมาณจาก
ภาครัฐ  และมตคิณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสงัคมเม่ือวนัท่ี 8 ตลุาคม 2553 เห็นชอบกรอบแนวคิดภายใต้นโยบายสร้าง
เสริมกิจการเพ่ือสงัคม ใน 2 มาตรการหลกั คือ (1) การพฒันารูปแบบและขีดความสามารถของกิจการเพ่ือสงัคม และ (2) การ
พฒันาชอ่งทางการเข้าถึงแหลง่เงินทนุและทรัพยากร โดยได้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์การจดทะเบียนกิจการเพ่ือสงัคม มาตรการ
ส่งเสริมกิจการเพ่ือสงัคม และแนวทางเพ่ือเร่งรัดให้เกิดการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการเพ่ือสงัคม เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ 
รศก. พิจารณา โดยมีสาระสําคญั ความเห็นและประเดน็อภิปราย และมตคิณะกรรมการ รศก. ดงันี ้

 2.1  สาระส าคัญ 
   2.1.1  หลักเกณฑ์การจดทะเบียนกิจการเพื่อสังคม 

(1) การกําหนดนิยามกิจการเพ่ือสงัคม กิจการเพ่ือสงัคม (Social Enterprise) คือ 
กิจการท่ีภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเป็นเจ้าของ มีรายรับจากการขาย การผลิตสินค้า และ/หรือการให้บริการ ท่ีถกูตัง้ขึน้เพ่ือ
เป้าหมายอยา่งชดัเจนตัง้แตแ่รกเร่ิม หรือปรับเปล่ียนเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและพฒันาชมุชน สงัคม และ/หรือสิ่งแวดล้อม
เป็นหลกั โดยมิได้มีเป้าหมายท่ีจะสร้างกําไรสงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นและเจ้าของ และมีลกัษณะพิเศษ คือ กระบวนการผลิต การดําเนิน
กิจการ รวมถึงผลิตภณัฑ์หรือบริการ ไมก่่อให้เกิดผลเสียตอ่เน่ืองในระยะยาวตอ่สงัคม สขุภาวะ และสิ่งแวดล้อม มีศกัยภาพท่ีจะ
มีความยั่งยืนทางการเงินได้ด้วยตนเอง ผลกําไรส่วนใหญ่ถูกนําไปเพ่ือการลงทุนกลับไปใช้ในการขยายผลเพ่ื อการบรรลุ
เป้าหมาย หรือคืนผลประโยชน์ให้แก่สงัคม และมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

(2) การจดทะเบียนกิจการเพ่ือสงัคม มีองค์ประกอบเบือ้งต้น ดงันี ้(1) เป้าหมายของการ
ตัง้กิจการเพ่ือสังคม เป็นกลไกขับเคล่ือนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาและเสริมบทบาทภาครัฐในการแก้ไข
ปัญหาทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม และ(2) นโยบายการดําเนินกิจการ การจ่ายเงินปันผลคืนแก่ผู้ ถือหุ้นต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
กําไรสทุธิในแตล่ะปี เพ่ือสร้างหลกัประกนัวา่กิจการจะไม่มุ่งเน้นการทํากําไรสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น การจดัการสินทรัพย์เม่ือเลิกกิจการ 
หลงัจากชดเชยในส่วนของหนีส้ินแล้ว สินทรัพย์ส่วนเกินจากทุน (กําไรสะสม) จะถูกนําไปจัดสรรตามความประสงค์ของเจ้าของ
กิจการ โดยจํากดัให้กระจายสินทรัพย์เหลา่นัน้แก่บญัชีกองทนุสร้างเสริมกิจการเพ่ือสงัคม  

2.1.2  มาตรการและกลไกการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม 
(1) มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนนุการลงทนุในกิจการเพ่ือสงัคม โดยกระทรวงการคลงั

และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ร่วมกนัพิจารณาความเหมาะสมในการส่งเสริมให้บคุคลหรือ
นิติบุคคลลงทุนในกิจการเพ่ือสงัคม โดยกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับการลงทนุ และเง่ือนไขของการให้การสนับสนุน
การลงทนุ 

(2) มาตรการส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคม/ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม ได้แก่ การให้สิทธิ
ประโยชน์เป็นพิเศษและเพิ่มเตมิสําหรับกิจการเพ่ือสงัคมตามเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (สกท.) กําหนด 
การส่งเสริมและสนบัสนนุสถาบนัการเงินชมุชนเพ่ือการพฒันา (Community Development Financial Institution: CDFI) โดย
กระทรวงการคลงั การแก้ไขระเบียบให้สหกรณ์สามารถรวมตวัตัง้ชุมนมุสหกรณ์ข้ามกลุ่มได้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะกิจการเพ่ือสังคม โดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรว ง
อตุสาหกรรม การปลอ่ยสินเช่ือพิเศษเพ่ือกิจการเพ่ือสงัคม โดยธนาคารแห่งประเทศไทย และการปรับปรุงศนูย์ข้อมลูการค้าและ
จดทะเบียนพาณิชย์ โดยกระทรวงพาณิชย์ 

(3) แนวทางการดําเนินงาน เพ่ือเร่งรัดให้เกิดการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการเพ่ือ
สงัคม โดยมีสํานกังานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสงัคมแหง่ชาต ิ(สกส.) เป็นหนว่ยงานหลกัในการประสานงาน และติดตามผลการให้
สิทธิประโยชน์กับกิจการเพ่ือสังคม โดยให้ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจดัทํารายละเอียดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
นบัตัง้แตค่ณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจมีมตเิห็นชอบ เพ่ือให้มีการประกาศใช้ตอ่ไป 

    2.2  มตทิี่ประชุม 
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2.2.1 เห็นชอบหลกัเกณฑ์การจดทะเบียนกิจการเพ่ือสงัคม โดยมอบหมายให้กระทรวง 
พาณิชย์ เป็นหนว่ยงานรับผิดชอบดําเนินการ  

2.2.2 มอบหมายให้ สกส. หารือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการกําหนดแนวทางการ               
ดําเนินงาน รวมทัง้มาตรการสนบัสนนุและสง่เสริมกิจการเพ่ือสงัคมตอ่ไป 

 3.  มาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออกจากวิกฤตการแข็งค่าของเงนิบาทของกระทรวงพาณิชย์  
3.1  สาระส าคัญ 

   3.1.1  กระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานวา่กรมสง่เสริมการสง่ออกได้จดัประชมุและสมัมนาเพ่ือรับฟัง
ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับผู้ส่งออกจากวิกฤตการแข็งค่าของเงินบาท แล้วทัง้สิน้ 4 ครัง้ ซึ่งครัง้ต่อไปจะจดัในวนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2553 ซึง่ผลจากการประชมุดงักล่าวสามารถสรุปมาตรการสําคญัท่ีภาคเอกชนเสนอเพ่ือแก้ไขผลกระทบจากวิกฤต
การแข็งคา่ของเงินบาทได้ ดงันี ้ 

(1) การแทรกแซงคา่เงินไมใ่ห้ผนัผวนและสอดคล้องกบัคา่เงินในภมูิภาค เน่ืองจากผู้  
สง่ออกไมส่ามารถปรับราคาสินค้าได้ในระยะเวลาสัน้ๆ และสินค้าบางกลุม่ต้องสญูเสียส่วนแบง่การตลาดเพราะเป็นสินค้าท่ีต้อง
แข่งขนักบัประเทศในภูมิภาคท่ีมีคา่เงินแข็งคา่น้อยกว่าไทย ทัง้นี ้ธนาคารแห่งประเทศไทยควรใช้ อตัราซือ้สกุลเงินตา่งประเทศ
ของธนาคารพาณิชย์ เป็นอตัราอ้างอิงในการคํานวณการแข็งคา่ท่ีแท้จริงของเงินบาท 

(2) ควบคมุการไหลของเงินทนุตา่งประเทศ (Capital Control) ธนาคารแหง่ประเทศ 
ไทยควรกําหนดมาตรการเร่งดว่นในการป้องกนัไม่ให้เงินนอกทะลกัเข้ามาทํากําไรระยะสัน้ ทัง้นี ้จะต้องไม่กระทบการนําเงินเข้า
เพ่ือการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 

(3)  อนญุาตให้ชําระคา่ระวางเรือเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ ในกรณีท่ีใช้ราคาเป็น CIF  
(Cost, Insurance and Freight) ผู้สง่ออกสามารถชําระคา่ระวางเรือเป็นสกลุเงินตา่งประเทศได้โดยไม่ต้องแลกเป็นเงินบาท 
  (4)  ลดค่าธรรมเนียมศลุกากรในการส่งออก ดําเนินการในระยะสัน้ 3 – 6 เดือน เพ่ือ
ทดแทนกบัสว่นตา่งอตัราแลกเปล่ียนท่ีเพิ่มขึน้ 
  (5)  ชะลอการปรับขึน้ดอกเบีย้นโยบาย เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้นโยบายร้อยละ 1.75 ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยสูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาค ทําให้มีเงินนอกไหลเข้าสู่ประเทศไทยเพ่ือทํากําไรในตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดตราสารอ่ืน ๆ เป็นจํานวนมาก 
  (6)  ขอให้หน่วยงานภาครัฐรับฟังและติดตามการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ ส่งออกของไทย
อย่างใกล้ชิดภาคเอกชนเห็นว่า มาตรการการแทรกแซงคา่เงินไม่ให้ผนัผวนและสอดคล้องกบัค่าเงินในภูมิภาคการควบคมุการ
ไหลของเงินทุนต่างประเทศ (Capital Control) การชะลอการปรับขึน้ดอกเบีย้นโยบาย และการรับฟังและติดตามการแก้ไข
ปัญหาของ ภ าค รัฐ  กระทรวง การคลัง และธนาคารแห่ ง ประ เทศไ ทยไ ด้ ดํา เนินการแ ล้ว  สํ าห รับการอนุญาต  
ใ ห้ ชํ า ร ะ ค่ า ร ะ ว า ง เ รื อ เ ป็ น ส กุ ล เ งิ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ ก า ร ล ด ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ศุ ล ก า ก ร ใ น ก า ร ส่ ง อ อ ก  
ยงัไมไ่ด้การดําเนินการจากภาครัฐท่ีชดัเจน 

3.2  มตทิี่ประชุม 
              รับทราบข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออกจากวิกฤตการแข็งคา่ของเงินบาทของกระทรวงพาณิชย์ 
และให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการแข็งคา่ของเงินบาทเป็นรายกลุ่มอตุสาหกรรมเพ่ือกําหนดมาตรการ
ชว่ยเหลือท่ีเหมาะสมตรงกบักลุม่เป้าหมายและลกัษณะของผลกระทบตอ่ไป 
 
20.  เร่ือง   รายงานโรดแมปแผนการท างานเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานโรดแมปแผนการทํางานเพ่ือฟืน้ฟูและพฒันาอตุสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย  
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสนอ   
  ข้อเทจ็จริง 
  ด้วยสํานกังานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (สสปน.) ได้ตระหนกัถึงความเร่งด่วนในการพฒันาและ
ปรับกลยทุธ์ให้กบัภาคอตุสาหกรรมไมซ์ สืบเน่ืองจากวิกฤตการณ์การเมืองในช่วงเดือนมีนาคม-มิถนุายน พ.ศ. 2553 ส่งผลให้มี
การปิดการจราจรในพืน้ท่ี ถนนราชประสงค์ และการปิดให้บริการชั่วคราวของโรงแรมในพืน้ท่ีดงักล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบ            
ตอ่ความเช่ือมัน่ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ และความไม่มัน่ใจในความปลอดภยัในการเดินทางมายงัประเทศไทย  ซึ่ง
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ส่งผลกระทบต่อสาขาบริการท่องเท่ียว รวมถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ทัง้ภายในและต่างประเทศ ซึ่งตลอดช่วงปี                   
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีผ่านมา สสปน. ได้เร่งผลกัดนั และพฒันาอตุสาหกรรมไมซ์ด้วยกลยทุธ์เชิงรุก โดยเฉพาะการให้
ความสําคญักบัการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาในการ
กําหนดกรอบนโยบาย การวางกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือในการปรับยุทธวิธี เพ่ือการเร่งพลิกฟืน้
เศรษฐกิจชาติของประเทศอันเป็นผลจากวิกฤติการณ์ทางการเมือง โดยกําหนดกรอบวิสยัทศัน์ในการพัฒนาและส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นจดุหมายหลกัของอตุสาหกรรมไมซ์ของภมูิภาคเอเชีย 
  วัตถุประสงค์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ 
  การพฒันาอตุสาหกรรมไมซ์ของไทยท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาประเทศสู่ความยัง่ยืน มีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้ 
  -  กําหนดกรอบนโยบาย ปรับกลยุทธ์เพ่ือขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ควบคู่กับการผลกัดนั และส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ของประเทศให้สามารถฝ่าฟันวิกฤตการณ์ตา่งๆ ไปสูก่ารเป็นจดุหมายหลกัของไมซ์ในภมูิภาคเอเชีย    
  -  สง่เสริม และเปิดโอกาสเพ่ือรับฟังความคดิเห็นจากทกุภาคสว่นให้เข้ามามีบทบาทในการพฒันาอตุสาหกรรม
ไมซ์ของประเทศโดยมีทิศทางและเป้าหมายหลกัร่วมกนัในระยะยาว 
  -  ส่งเสริมให้การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เป็นวาระแห่งชาติท่ีเป็นการร่วมมือกันในทุกภาคส่วนทัง้รัฐต่อรัฐ            
รัฐตอ่เอกชน และเอกชนตอ่เอกชน 
  -  กระตุ้นและดงึดดูให้เกิดการลงทนุของอตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศและในภูมิภาค ทัง้ในภาคการบริการและ
ภาคการผลิต   
  -  พฒันาบคุลากรและการบริหารจดัการท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมไมซ์ให้มีคณุภาพ และประสิทธิภาพ         
  -  พฒันาประเทศไทยให้เป็นผู้ นําในอตุสาหกรรมไมซ์ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ประเทศชาติ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทนุ เทคโนโลยี และการศกึษา                            
  การด าเนินงานของ สสปน. ในช่วงเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2553 
กรอบระยะเวลา การด าเนินงาน 
มิถนุายน 2553 
 

สสปน. ได้จดังาน MICE Summit ผนึกกําลงั ระดมความคิด ขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมไมซ์              
โดยประชุมระดมความเห็นจากผู้ นําด้านต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมไมซ์ ในวันจันทร์ท่ี 28 
มิถนุายน  2553  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

กรกฎาคม-สิงหาคม 
2553 
 

ข้อสรุปของกรอบแนวทางจัดทําโรดแมปแผนการทํางานเพ่ือฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ประเทศไทย ได้นําไปผ่านกระบวนการสอบถามความคิดเห็นผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องจากองค์กร
ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง จํานวนกว่า 200 องค์กร เพ่ือนําไปพฒันา White 
Paper ฉบบัสมบรูณ์ 

กนัยายน 2553 
 
 

เชิญผู้ประกอบการไมซ์ และหน่วยงานรัฐและเอกชนในอตุสาหกรรมไมซ์ร่วมรับฟังการแถลง  
“White Paper เจตนารมณ์ร่วมของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย” ในงาน MICE 
Declaration โดยจดัขึน้ในวนัองัคารท่ี 28 กนัยายน 2553 ณ ศนูย์แสดงสินค้าและการประชมุ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้ เข้าร่วมงานกวา่ 300 ราย 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 
2553 

นํา “White Paper เจตนารมณ์ร่วมของการพฒันาอตุสาหกรรมไมซ์ไทย” ฉบบัสมบรูณ์เสนอ
ตอ่รัฐบาล  

 
  โรดแมปแผนการท างานเพ่ือฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย 

1. กระตุ้นให้เกิดการจดัประชมุ สมัมนาและการจดังานแสดงสินค้าในประเทศอย่างตอ่เน่ือง 
2. เพิ่มศกัยภาพทางการตลาด และสร้างโอกาสในการขายแก่อตุสาหกรรมไมซ์ 

 3.    รักษางานท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัโดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าและมี Incentive เพ่ือกระตุ้น           
การตดัสินใจ  
 4.   ประชาสมัพนัธ์ สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัอตุสาหกรรมไมซ์จากภายในประเทศ สูร่ะดบันานาชาติ  

5.   สร้างความเข้าใจเก่ียวกบัอตุสาหกรรมไมซ์กบับคุคลากรรัฐและท้องถ่ินและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
6. พฒันาคนเพ่ือพฒันาอตุสาหกรรมไมซ์ในระยะยาวอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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7. ให้มีมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมและสนบัสนนุการแสดงความจํานงเสนอตวัเป็นเจ้าภาพโดยการจดัสรรงบ 
ประมาณเพิ่มเตมิจากรัฐบาลเพ่ือการฟืน้ฟอูตุสาหกรรมไมซ์อยา่งเป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม และปรับกระบวนการให้คลอ่งตวั  
 8.   เสนอให้รัฐเป็นผู้ผลกัดนัการสร้างงานด้านอีเว้นท์  (Event) โดยเฉพาะ Flagship Event ทัง้ในและจากตา่งประเทศ 
  9.  ให้นําเสนอการจดัตัง้กองทนุสมทบของรัฐและเอกชนเพ่ือการสนบัสนุนการเสนอตวัเป็นเจ้าภาพ (Bidding 
Fund) โดย สสปน. จะศกึษาและดําเนินการหารือกบักระทรวงการคลงั และหนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ภาคเอกชน และ
จะเสนอท่ีประชมุคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอ่ไป  
  10.  ปรับปรุงฐานข้อมลูของอตุสาหกรรมไมซ์ทัง้ระบบเพ่ือการใช้ประโยชน์ตอ่ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

 

21. เร่ือง การปรับปรุงสวัสดกิารเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัิให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) ปรับปรุงคา่รักษาพยาบาล ใน
กรณีการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนประเภทคนไข้นอก ให้พนักงานและครอบครัวเบิกค่า
รักษาพยาบาล จากเดมิ ได้เตม็จํานวนท่ีจา่ยจริง  แตไ่มเ่กิน 2,000 บาทตอ่ปี เป็น รวมกนัไมเ่กิน 3,600 บาทตอ่ปี  และปรับปรุง
ค่าห้องและค่าอาหาร ในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลเอกชนให้
พนกังาน จากเดิม เบิกได้เต็มจํานวนเท่าท่ีจ่ายจริงแตไ่ม่เกินวนัละ 800 บาท เป็น เบิกได้เต็มจํานวนเท่าท่ีจ่ายจริงแตไ่ม่เกินวนั
ละ 1,200 บาท และครอบครัวพนกังาน จากเดิม เบิกได้เต็มจํานวนเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินวนัละ 600 บาท เป็น เบิกได้เต็ม
จํานวนเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินวนัละ 800 บาท  โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 25 พฤศจิกายน  2553 ตามมติคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ (ครส.) ครัง้ท่ี 11/2552 เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม  2552 ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ  
   สาระส าคัญของเร่ือง  
  กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานว่า ธ.ก.ส. ได้เสนอขอปรับปรุงสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของ
พนกังานและครอบครัวพนกังาน ธ.ก.ส.  ซึ่ง ครส. ในการประชมุครัง้ท่ี 11/2552 เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม  2552 ได้พิจารณาแล้ว 
และ กค. มีความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย สรุปสาระสําคญัได้ ดงันี ้ 
 ข้อเสนอของ ธ.ก.ส. มต ิครส.  

เม่ือวันท่ี 29 ธ.ค. 2552 
ความเหน็ กค. 

1.  ปรับปรุงค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานและครอบครัว 
สํ า ห รั บ ก า ร เ ข้ า รั บ ก า ร
รั ก ษ า พ ย า บ า ล ข อ ง
โรงพยาบาล    เอกชน ดงันี ้ 

 เน่ืองจากยังไม่มีการกําหนดมาตรฐานกลาง
ของ รัฐวิ สาห กิจ เ ก่ียวกับกรอบอัตราค่า
รักษาพยาบาล การพิจารณาการปรับปรุง
สวัสดิการเ ก่ียวกับการรักษาพยาบาล จึง
สมควรใช้เกณฑ์เปรียบเทียบกบัรัฐวิสาหกิจอ่ืน
โดยการปรับปรุงนัน้มิควรปรับให้สงูกว่าอตัรา
ข อ ง รั ฐ วิ ส า ห กิ จ คู่ เ ที ย บ  ทั ง้ นี  ้ เ พ่ื อ มิ ใ ห้
รัฐวิสาหกิจอ่ืนใช้อ้างอิงในการขอปรับปรุง
สวสัดกิารเพิ่มตอ่ไป 

 1.1 กรณีคนไข้นอก ปรับเพิ่ม
วง เ งิ นค่ า รั กษา พ ยา บา ล
สํ า ห รั บ พ นั ก ง า น แ ล ะ
ครอบครัว จากเดิม 2,000 
บาทต่อปี เป็น 5,000 บาท
ตอ่ปี  

เ ห็ น ช อ บ ใ ห้ ป รั บ ป รุ ง ค่ า
รักษาพยาบาลของพนักงาน
และครอบครัว ในกรณีเข้ารับ
ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล จ า ก
สถานพยาบาลเอกชนประเภท
คนไ ข้นอกใ ห้พนักงานและ
ค ร อ บ ค รั ว เ บิ ก ค่ า
รักษาพยาบาล จากเดิม เบิก
ค่ า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ไ ด้ เ ต็ ม
จํ า น ว นเ ท่ า ท่ี จ่ า ย จ ริ ง   แ ต่
รวมกันไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี 

เ น่ืองจากพนักงาน ธ.ก.ส. มีสิทธิ เบิกค่า
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนท่ี
ผู้ จัดการกําหนด (เช่น โรงพยาบาลมิชชั่น 
โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลธนบุรี 1 
โ ร ง พ ย า บ า ล ก รุ ง เ ท พ )  สํ า ห รั บ ต น เ อ ง
เช่นเดียวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก
สถานพยาบาลของราชการโดยมิได้รวมใน
วง เ งิ น ท่ี จํากัด  2 ,000 บาทต่อ ปีอยู่ แ ล้ ว 
ประกอบกับ ธ.ก.ส. ได้มีการใช้อตัราดงักล่าว
มาตัง้แต่ปี 2531 จึงเห็นสมควรให้มีการ
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นในอัตราไม่
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เป็น รวมกนัไม่เกิน 3,600 บาท
ตอ่ปี  

เกิน 3,600 บาทต่อปี  ซึ่งเป็นวงเงินท่ีเท่ากับ
วงเงินท่ีพนักงานและครอบครัวของธนาคาร
ออมสิน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย และองค์การเภสชักรรมได้รับตามมติของ 
ครส.  

 1.2 กรณีคนไข้ใน ปรับเพิ่ม
วง เ งิ นค่ า รั กษา พ ยา บา ล
สํ า ห รั บ พ นั ก ง า น แ ล ะ
ครอบครัว จากเดิม 5,000 
บาทต่อปี เป็น 15,000 บาท
ตอ่ปี  

ไม่เห็นชอบ ใ ห้ปรับปรุงค่า
รักษาพยาบาลของครอบครัว
ใ น ก ร ณี เ ข้ า รั บ ก า ร
รั ก ษ า พ ย า บ า ล จ า ก
สถานพย าบาลของ เอกชน
ประเภทคนไข้ใน จากเดิม เบิก
ได้เต็มจํานวนเท่าท่ีจ่ายจริงแต่
รวมกันไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 
เป็น รวมกันไม่เ กิน 15,000 
บาทตอ่ปี  

 

2.  ปรับเพิ่มอัตราค่าห้องรวม 
ค่าอาหารสําหรับการเข้ารับ
รั ก ษ า พ ย า บ า ล จ า ก
ส ถ า น พ ย า บ า ล ข อ ง ท า ง
ราชการและสถานพยาบาล
เอกชน  
- พนักงาน จากเดิม  800 
บาทต่อวัน เป็น 1,600 บาท
ตอ่วนั  
- ครอบครัวพนักงาน จาก
เดิม 600 บาท ต่อวัน เป็น 
800 บาทตอ่วนั  

เห็นชอบให้ปรับปรุงคา่ห้องและ
ค่าอาหาร ในกรณีเข้ารับการ
รั ก ษ า พ ย า บ า ล จ า ก
สถานพยาบาลของทางราชการ
และสถานพยาบาลเอกชน  
- ให้พนกังาน จากเดิม เบิกได้
เต็มจํานวนเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่
เกินวนัละ 800 บาท เป็น เบิก
ได้เต็มจํานวนเท่าท่ีจ่ายจริงแต่
ไมเ่กินวนัละ 1,200 บาท  
- ครอบครัวพนักงาน จากเดิม 
เบกิได้เตม็จํานวนเท่าท่ีจ่ายจริง
แตไ่ม่เกินวนัละ 600 บาท เป็น 
เบกิได้เตม็จํานวนเท่าท่ีจ่ายจริง
แตไ่มเ่กินวนัละ 800 บาท  

เน่ืองจากเป็นการขอปรับตามการเพิ่มของ
อัตราค่าห้องและค่าอาหารในโรงพยาบาล
รัฐ บ า ล แ ละ เ อ ก ช น ท่ี สู ง ขึ น้ ตา ม ส ภ า ว ะ
เศรษฐกิจ รวมทัง้ ครส. และคณะรัฐมนตรีเคย
มี มติ เ ห็ นช อบใ ห้ป รั บอัต ราดัง กล่ าวกับ
พนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็น
อตัรา 1,200 บาทต่อวนั จึงเห็นสมควรให้มี
การปรับปรุงอัตราดังกล่าวโดยให้ปรับเป็น 
1,200 บาทต่อวันส าหรับพนักงาน  และ
เห็นสมควรให้ ธ.ก.ส. ปรับค่าห้องส าหรับ
ครอบครัวพนักงานเป็น 800 บาทต่อวัน 
ตามมตขิองครส.   

  ทัง้นี  ้ให้มีผลตัง้แต่วันท่ีคณะ           
รัฐมนตรีเห็นชอบ  

 

  2. เพ่ือให้เป็นไปตามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ พ.ศ. 2543 กค. จึงเห็นสมควร
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงสวสัดกิาร ของ ธ.ก.ส. ตามท่ี ครส. เห็นชอบแล้ว 

 
สังคม 

 

22. เร่ือง การก าหนดเขตพืน้ที่ จัดการน า้เสีย และขอความเห็นชอบในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน า้เสียในเขต
พืน้ท่ีจัดการน า้เสีย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเสนอ ดงันี ้
  1. ให้เขตจังหวดันครศรีธรรมราชและจังหวดัเพชรบุรี ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีองค์การจดัการนํา้เสีย (อจน.) ได้รับการ       
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แล้ว เป็นเขตพืน้ท่ีจัดการนํา้เสียตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้       
องค์การจดัการนํา้เสีย พ.ศ. 2538 มาตรา 3 
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  2. ให้ อจน. ร่วมกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องดําเนินการศกึษาออกแบบรายละเอียด ก่อสร้าง และ
บริหารจดัการระบบบําบดันํา้เสียในเขตพืน้ท่ีจดัการนํา้เสีย 
  3. ให้ อจน.เข้าดําเนินการลงทนุตามนยัแห่งพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การจดัการนํา้เสีย พ.ศ. 2538 มาตรา 
30 (1) เพ่ือริเร่ิมโครงการหรือกิจการตอ่เน่ืองท่ีเก่ียวกบัการจดัการนํา้เสีย 
โดยให้องค์การจดัการนํา้เสียปฏิบตัิให้ถูกต้องตามขัน้ตอนของระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ทัง้นี ้ในส่วน
ของงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ให้องค์การจัดการนํา้เสียขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานัก          
งบประมาณ เพ่ือพิจารณาสนบัสนุนงบประมาณให้ตามความจําเป็นเร่งด่วนและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามเง่ือนไขของการบริหารจดัการต่อไป ตามความเห็นของสํานกังบประมาณ  และให้องค์การจดัการนํา้เสียรับความเห็นของ
กระทรวงมหาดไทย  สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  (เก่ียวกบัการจดัทําแผนปฏิบตัิการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถดําเนินการบริหารจดัการระบบบําบัดนํา้เสียได้ในระยะยาวตอ่ไป) และ
สํานกังบประมาณ  (เก่ียวกบัการเจรจาทําข้อตกลงร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้มีส่วนรับผิดชอบในการ
บริหารจดัการตอ่ไป)  ไปพิจารณาดําเนินการตอ่ไปด้วย  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานวา่ 
  1. ปัญหานํา้เสียท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริท่ีอยูน่อกเขตพืน้ท่ีจดัการนํา้เสีย  
ทําให้องค์การจดัการนํา้เสียซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. ไม่มีอํานาจตามกฎหมายโดยเบ็ดเสร็จท่ีจะดําเนินการแก้ไข
ปัญหานํา้เสียในพืน้ท่ีดงักลา่วได้อยา่งครบวงจร ทส.จงึมีความประสงค์จะขอให้กําหนดเขตพืน้ท่ีจดัการนํา้เสียเพิ่มเตมิ  
สรุปได้ดงันี ้
   1.1 หลกัการและเหตผุล : ดําเนินการศกึษาออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจดัการระบบบําบดันํา้เสีย
เฉพาะจดุในเขตพืน้ท่ีลุ่มนํา้ปากพนงั ตามโครงการพฒันาพืน้ท่ีลุ่มนํา้ปากพนงัอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548 
โดยดําเนินการในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ เทศบาลเมืองปากพนัง เทศบาลตําบลหัวไทร เทศบาลตําบลชะอวด 
เทศบาลตําบลเชียรใหญ่ และภายในพืน้ท่ีของมลูนิธิอทุยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อําเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบรีุ นอกจาก
โครงการพฒันาพืน้ท่ีลุม่นํา้ปากพนงัอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราชแล้ว อจน.ยงัได้เข้าดําเนินการจดั
ให้มีระบบบําบดันํา้เสียภายในพืน้ท่ีของมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยการ
ออกแบบก่อสร้าง และเดินระบบบําบดันํา้เสียแบบบ่อผึ่งควบรวบบึงประดิษฐ์ขนาดบําบดั 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ก่อสร้าง
แล้วเสร็จตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2552 นอกจากนีร้ะบบบําบดันํา้เสียดงักล่าวยงัเป็นสถานท่ีฝึกอบรมศกึษาเรียนรู้ ด้านการอนรัุกษ์
พลงังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัระบบบําบัดนํา้เสียแบบควบรวมบงึประดิษฐ์ให้แก่
นกัเรียน นกัศกึษาและประชาชนผู้สนใจ  
   1.2 ขัน้ตอนการดําเนินงาน : ในการศกึษา สํารวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจดัการระบบบําบดันํา้
เสียเฉพาะจุดดังกล่าว มีขัน้ตอนการดําเนินงานรวม 6 ขัน้ตอน และจัดทําคู่มือและถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากร ขององค์กร             
ปกครองสว่นท้องถ่ินให้มีศกัยภาพในการดําเนินงานด้วยตนเอง เป็นการเสริมสร้างความพร้อมให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในการบริหารจัดการนํา้เสียได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการแห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ด้วย 
   1.3 วัตถุประสงค์  :  1) เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหานํา้เสียในเขตพืน้ท่ีจัดการนํา้เสียอย่างมี                
ประสิทธิภาพและยัง่ยืน 2) เพ่ือเป็นการปรับปรุงคณุภาพนํา้ในแหลง่นํา้ให้มีคณุภาพนํา้ตามมาตรฐานคณุภาพนํา้ผิวดนิ 
 
23. เร่ือง ขอความเหน็ชอบให้ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการอุปสมบท
พระสงฆ์ 999 รูป เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี โดยไม่ถือเป็นวันลา 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการทหาร ตํารวจ พลเรือน พนกังานราชการ ลกูจ้างประจํา ลกูจ้างชัว่คราว   
ของสว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐ และพนกังานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอปุสมบทในโครงการท่ีคณะกรรมการฝ่ายจดั   
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตโิดยคูส่มรสคณะรัฐมนตรีจดัขึน้ เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภกัดี และเป็นการร่วมกระทําความดี   
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ถวายเป็นพระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยไมถื่อเป็นวนัลา ระหว่างวนัท่ี 6 – 23 มกราคม 2554 ตามท่ี        
สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  
 
24. เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานศูนย์เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ                
ตัง้แต่วันท่ี 12 มีนาคม  2553 เป็นต้นไป  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดําเนินงานศนูย์เยียวยาช่วยเหลือผู้ ได้รับความเสียหายจากเหตกุารณ์
ความไมส่งบ  ตัง้แตว่นัท่ี 12 มีนาคม  2553 เป็นต้นไป ตามท่ีกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์เสนอดงันี ้ 
 
 
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รายงานว่า  สืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรี              
(20 เมษายน 2553) พม. ได้ดําเนินการให้การช่วยเหลือผู้ ได้รับความเสียหายจากเหตกุารณ์ความไม่สงบฯ โดยแบง่เ ป็นประเภท
ของกรณีความเสียหาย ดงันี ้ 
   1. การช่วยเหลือเร่งด่วนได้เปิดรับลงทะเบียนผู้ ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ              
มาตัง้แตว่นัท่ี 12 มีนาคม 2553 – 15 ตลุาคม 2553 มีผู้มาลงทะเบียนจํานวน 1,871 ราย  โดยได้ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและ
การให้ความชว่ยเหลือไปแล้วจํานวน 1,820 ราย  เป็นเงิน 107,003,209 บาท  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
   1.1 กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย 1,014  ราย  เป็นเงิน  20,380,000 บาท  
   1.2 กรณีบาดเจ็บ      610  ราย  เป็นเงิน 36,600,000 บาท  
   1.3 กรณีบาดเจ็บสาหสั          87 ราย เป็นเงิน    8,700,000 บาท 
    1.4 กรณีทพุพลภาพ         13 ราย เป็นเงิน     2,900,000 บาท  
   1.5 กรณีเสียชีวิต                    95 ราย เป็นเงิน   38,000,000 บาท 
   1.6 กรณีชว่ยคา่รักษาพยาบาลเป็นกรณีพิเศษ  1 ราย เป็นเงิน  423,209  บาท 
   2. การช่วยเหลือต่อเน่ืองกรณีทุพพลภาพและทายาทผู้ เสียชีวิตได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือต่อเน่ือง                 
เป็นเงินยงัชีพรายเดือนแก่ผู้ทุพพลภาพ จํานวน 13 ราย  บตุรผู้ เสียชีวิตจํานวน 58 ราย  และบตุรผู้ทพุพลภาพ จํานวน 14 ราย 
เป็นเงิน 709,000 บาท  
  3. การช่วยเหลือผู้ ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ระเบิดท่ีอาคารสมานเมตตาแมนชั่น พม. ได้ให้การ           
ช่วยเหลือครอบครัวผู้ เสียชีวิต จํานวน 3 ราย เป็นเงิน 1,200,000 บาท  และผู้บาดเจ็บ จํานวน 1 ราย เป็นเงิน 60,000 บาท              
รวม 4 ราย เป็นเงิน 1,260,000 บาท  
 
25.  เร่ือง  การจัดงานเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 
พรรษา  5 ธันวาคม 2553  “แผ่นดนิของเรา” 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เน่ืองในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  5 ธันวาคม 2553  “แผ่นดินของเรา”  ตามผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจดังาน
เฉลิมพระเกียรตแิหง่การบรมราชาภิเษกปีท่ี 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษา  ซึง่มีรองนายกรัฐมนตรี (นายสเุทพ เทือกสบุรรณ) 
ประธานกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีท่ี 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษา   เป็น
ประธานการประชมุครัง้ท่ี 8/2553  เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2553 ดงันี ้ 
  ด้วยรัฐบาลและภาคเอกชนได้กําหนดจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  เน่ืองในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  83 พรรษา   5 ธนัวาคม 2553 ช่ืองาน "แผน่ดนิของเรา" โดยมีการจดังานตา่ง  ๆ  ดงันี ้
  1. ในส่วนกลาง   
   1.1  การจดังานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคมหาราช  มลูนิธิ 5 ธันวามหาราช  ได้จดังาน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวามหาราช  กําหนดจัดงานระหว่างวันท่ี  1 -6  ธันวาคม 2553 ท่ีบริเวณศาลฎีกา  
ประกอบด้วย  พิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชและสมเดจ็พระบรูพมหากษัตริยาธิราชเจ้า  พิธีอปุสมบท   พิธีเปิดงาน พิธีถวาย
พระพรชยัมงคลของศาสนาต่าง  ๆ  พิธีทําบญุตกับาตร   พิธีถวายเคร่ืองราชสกัการะ    พิธีจุดเทียนถวายพระพรชยัมงคล พิธี
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อญัเชิญเคร่ืองราชสกัการะ   และพิธีปิดงาน   สําหรับในวนัท่ี 4 ธันวาคม 2553  จะมีกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งพระเจ้า  
วรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา จะเสดจ็ฯ เป็นประธานและพิธีเจริญพระพทุธมนตร์ถวายพระพร   ซึ่งทลูกระหม่อม
หญิงอบุลรัตนราชกญัญา  สิริวฒันาพรรณวดี จะเสดจ็ฯ เป็นประธาน 
   1.2  การจดังาน  “แผ่นดินของเรา”  ท่ีบริเวณพระลานพระราชวงัดสุิต กําหนดจดังานระหว่างวนัท่ี 1-9  
ธนัวาคม 2553 เวลา  17.00-22.00 น.   ภายในบริเวณการจดังานได้จดัแบง่พืน้ท่ีเป็นกลุ่มตา่ง  ๆ  คือ กลุ่มการแสดงนิทรรศการ
ของกระทรวง 20 กระทรวง  กลุ่มการแสดงนิทรรศการของภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน   กลุ่ มจงัหวดั 18 กลุ่มจงัหวดั เป็นการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP  และกลุ่ม 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร   เป็นการจําหน่ายสินค้า  อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
หลากหลาย มีพิธีถวายพานพุม่เคร่ืองราชสกัการะ  พิธีจดุเทียนถวายพระพรชยัมงคลและการแสดงศิลปวฒันธรรมจากนกัแสดง         
พืน้บ้านและนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  รวมทัง้นกัแสดงพืน้บ้านและกลองประจําชาติจาก 9 ประเทศ  
ได้แก่ เกาหลีใต้ อินเดีย  ศรีลงักา  ตรุกี  สวิสเซอร์แลนด์  สโลวาเกีย  บลัแกเรีย  โปแลนด์  และไทย  มีการแสดงคอนเสิร์ตจาก
คา่ยดนตรีท่ีมีช่ือเสียง โดยได้รับเชิญจากศลิปิน คณุธงไชย แมคอินไตย  มาร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ซึ่งในวนัท่ี 1 ธันวาคม 2553 
จะมีพิธีเปิดงาน สําหรับรูปแบบและแนวคิดการจดังานในแตล่ะวนั ประกอบด้วย  “แผ่นดินของเรา”  “ทลูละอองฉลองพระชนม์”   
“รวมกมลถวายพระพร”   “มิ่งขวัญทวยนาคร” “ถวายบงัคมบรมราชา”  “พระบารมีเกริกเกรียงไกร”  “รวมนํา้ใจกตญัํุตา”   
“พระก่อพระเกือ้หล้า”  “พระชนมพรรษาสถาพร”   
  1.3 การจัดขบวนเรือประดบัไฟเฉลิมพระเกียรติในแม่นํา้เจ้าพระยา กําหนดในวนัท่ี 5 ธันวาคม 2553 เวลา 
18.00 น.  โดยจะมีขบวนเรือประดบัไฟประมาณ 32 ลํา   และมีขบวนเรือจากจงัหวดัตา่ง  ๆ  ประมาณ 600 ลํา   ขบวนเรือจะตัง้
บริเวณหน้าโรงพยาบาลศริิราช   และร่วมพิธีจดุเทียนถวายพระพรชยัมงคล    รวมทัง้มีการฉายภาพยนตร์สัน้เฉลิม   พระเกียรต ิ 
“หนึ่งในนํา้พระราชหฤทัย”  รวม 7 เร่ือง โดยผู้ กํากับภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียง  ได้แก่  “เร่ืองเดียวกัน”  “ราชประชานุเคราะห์”  
“เหรียญของพ่อ”  “อาม่า”   “จากฟ้าสู่ดิน”  “คนล่าเมฆ”  “แผ่นดินของเรา”  ซึ่งการฉายภาพยนตร์จะฉายผ่านจอม่านนํา้ตัง้อยู่
บริเวณมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     ท่าพระจนัทร์    นอกจากนี ้ มีการจดัทําวีซีดีภาพยนตร์จํานวน 5 ล้านชุด   เพ่ือแจกให้
ประชาชนทัว่ประเทศ 
  2. ในส่วนภูมิภาค   
      ทกุจงัหวดัจดัพิธีและกิจกรรมในวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2553  พร้อมกนัทัว่ประเทศ ประกอบด้วย  พิธีทําบญุตกั
บาตรพระสงฆ์  พิธีลงนามถวายพระพร  กิจกรรมบําเพ็ญพระราชกศุล  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ พิธีถวายเคร่ืองราชสกัการะ   
พิธีจดุเทียนถวายพระพรชยัมงคล  นอกจากนี ้ มีการจดัฉายภาพยนตร์สัน้เฉลิมพระเกียรติรวม 7 เร่ือง และมีการแจกวีซีดี
ภาพยนตร์ให้ประชาชน 
  3. การจัดพธีิและกิจกรรมทางศาสนา ประกอบด้วย 
   -  พิธีอปุสมบทพระสงฆ์ จํานวน 7,056 รูป  จดัพิธีในกรุงเทพมหานครจํานวน 9 วดั และจดัพิธีทกุ
จงัหวดั ๆ ละ 1 วดั  
   -  พิธีทําบญุตกับาตรพระสงฆ์ 84 รูป  ในโครงการทําดี 9 เช้า 9 วนั 9 วดั  ระหวา่งวนัท่ี     1 - 9 
ธนัวาคม 2553 เวลา 07.00 น. ท่ีบริเวณพระลานพระราชวงัดสุิต  
   -  พิธีทางศาสนาของ 5 ศาสนา  ในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2553  เวลา 15.00 น. ณ อาคารใหมส่วนอมัพร  
   -  พิธีละหมาดของศาสนาอิสลาม  ในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553 เวลา  12.00 น.  ณ  มสัยิดทกุแหง่ทัว่ประเทศ   
   -   พิธีบชูาขอบพระคณุนมสัการพระเจ้าของศาสนาคริสต์ ในวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2553 เวลา 08.00 น. ณ     โบสถ์
ทกุแหง่ทัว่ประเทศ 
   -  พิธีสวดถวายพระพรของศาสนาพราหมณ์ฮินด ูในวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2553 เวลา 08.00 น. และเวลา 
19.29 น. ท่ีโบสถ์เทพมณเฑียร   
   - พิธีสวดอรัดาอธิษฐานขอพรจากพระศาสดาของศาสนาซิกข์ ระหวา่งวนัท่ี 28 พฤศจิกายน ถึงวนัท่ี  9 
ธนัวาคม 2553 ท่ีวดัซิกข์ทกุแหง่ทัว่ประเทศ 
   -   พิธีเจริญพระพทุธมนต์และเจริญจิตตภาวนา  ณ วดัพระศรีรัตนศาสดารามและทกุวดัทัว่ประเทศ  
ซึง่จดัพิธีไปแล้วรวม 3 ครัง้  สว่นครัง้สดุท้ายกําหนดในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2553 เวลา 16.00 น.  
   - โครงการปฏิบตัธิรรมเฉลิมพระเกียรต ิ ระหวา่งวนัท่ี 3-7 ธนัวาคม 2553 ณ พทุธมณฑล 
   4. โครงการพาพ่อเที่ยว  
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-  กรมเจ้าท่าจดัโครงการพาพอ่เท่ียวไหว้พระทางเรือ ระหวา่งวนัท่ี 4-6 ธนัวาคม 2553 
-  กรมทางหลวงจดัโครงการพาพอ่ลว่งเรือในแมนํ่า้เจ้าพระยาชมแสงสีของสะพานข้ามแมนํ่า้ 

เจ้าพระยา  ในวนัท่ี  4 ธนัวาคม  2553  
   - การรถไฟแหง่ประเทศไทยจดัโครงการพาพอ่เท่ียวนัง่รถไฟฟ้าหวัจกัรไอนํา้  ระหว่างวนัท่ี 4-6 ธนัวาคม 
2553 
   - การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทยจดัโครงการพาพอ่โดยสารรถไฟฟ้า ในวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2553 
   - บริษัท การบนิไทย จํากดั (มหาชน) จดัโครงการจําหนา่ยบตัรโดยสารเคร่ืองบนิในราคาพิเศษ    
เส้นทางภายในประเทศระหว่างวนัท่ี 1-31 ธนัวาคม 2553 โดยสามารถเดนิทางได้ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 
มกราคม 2553 
   - องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพจดัโครงการครอบครัวสขุสนัต์ไหว้พระ 9 วดั ในวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2553 
  - บริษัท ขนสง่ จํากดั  จดัโครงการธนัวาพาพอ่เท่ียวไทยไปกบั บขส. ระหวา่งวนัท่ี 1-15 ธนัวาคม 2553   
 

ต่างประเทศ 
 
26. เร่ือง กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และศึกษาดูงานเก่ียวกับสถาบันการเงินชุมชนในระบบอิสลาม (Islamic 
Micro Credit)  ประเทศอินโดนีเซีย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการดําเนินกิจกรรมศึกษาดูงานสถาบันการเงินชุมชนในระบบอิสลาม 
(Islamic Micro Credit)  ในประเทศอินโดนีเซีย  ตามท่ีศูนย์อํานวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้เสนอ  โดยให้ศนูย์
อํานวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้รับความเห็นของสํานกังบประมาณ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย  
  สาระส าคัญของเร่ือง 

ศนูย์อํานวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รายงานวา่ 
  1. ด้วยท่ีประชุมสภาท่ีปรึกษาเสริมสร้างสนัติสุขจังหวดัชายแดนภาคใต้ (สสต.) ศอ.บต.ได้มีมติเม่ือวนัท่ี 15 
กมุภาพนัธ์ 2553 เห็นชอบให้จดักิจกรรมเสริมสร้างความสมัพนัธ์และศกึษาดงูานเก่ียวกบัสถาบนัการเงินชมุชนในระบบอิสลาม  
(Islamic Micro Credit)  ณ ประเทศอินโดนีเซีย  เพ่ือนํามาปรับใช้ในการพฒันาสถาบนัการเงินชมุชนในระบบอิสลามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ 
  2. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และศึกษาและดูงานเก่ียวกับสถาบันการเงินชุมชนในระบบอิสลาม 
(Islamic Micro Credit)  ณ ประเทศอินโดนีเซีย สรุปได้ดงันี ้
   2.1 วัตถุประสงค์ :  (1) เพ่ือให้สมาชิก สสต. ผู้บริหาร ศอ.บต. และเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องได้เกิด             
องค์ความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบ และการบริหารจัดการด้านสถาบันการเงินชุมชนของประเทศท่ีมีผลการดําเนินการ                
ประสบความสําเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ (2) เพ่ือนําความรู้และข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาดงูานมาศกึษาวิเคราะห์ เพ่ือสรุปเป็นข้อเสนอ
แนวทางการดําเนินการจดัตัง้ และบริหารจดัการแก่รัฐบาลและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  
   2.2 เป้าหมายกิจกรรม :  (1) บคุคลเป้าหมาย จํานวน 35 คน ประกอบด้วย สมาชิก สสต. จํานวน 20 
คน ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 5 คน และผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ศอ.บต. 10 คน  (2) เข้าพบบคุคลสําคญัของประเทศอินโดนีเซีย 
ประธานองค์กรมูฮมัมาดิยาห์ และเย่ียมชมกิจการขององค์กรในด้านการพฒันา เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม เย่ียมคารวะ
เลขาธิการอาเซียน (3) ศึกษาดูงานสถาบนัการเงินชุมชมในระบบอิสลาม (Islamic Micro Credit)  การบริหารจดัการด้าน
สถาบนัการเงินชมุชนของประเทศท่ีมีผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ (4) พบปะนกัเรียนไทย เพ่ือติดตามผล
การศกึษาของนกัเรียนทนุโครงการความร่วมมือด้านการศกึษากบัองค์กรศาสนาอิสลาม  ติดตามโครงกา รฝึกงานของนกัศกึษา
ไทยในประเทศอินโดนีเซียกบับริษัทซีพี และพบปะแลกเปล่ียนความคดิเห็นกบันกัวิชาการอินโดนีเซีย 
   2.3 พืน้ท่ีดําเนินการ ณ ประเทศอินโดนีเซีย   2.4 ระยะเวลาการดําเนินการ 5 วนั  
 
27.  เร่ือง  การประชุมคณะมนตรีขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะมนตรีขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก  
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เสนอ 
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  สาระส าคัญของเร่ือง 
  1.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (ทก.) รายงานว่า ได้ส่งคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการ ประชุม
คณะรัฐมนตรีขององค์การ APSCO  ระหว่างวันท่ี 14-17 กันยายน 2553 ณ กรุงปักก่ิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน    ทก.                
สรุปสาระสําคญัดงันี ้ 

1.1  การประชุมคณะมนตรีองค์การ APSCO ครัง้ท่ี 3  มีรัฐสมาชิกเข้าร่วมการประชุมจํานวน 9 ประเทศ 
ประกอบด้วย   สาธารณรัฐประชาชนบงัคลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน   อิน โดนี เซีย   
มองโกเลีย  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  สาธารณรัฐเปรู   สาธารณรัฐตุรกี  และประเทศไทย  โดยผู้ แทนประเทศ
ไทยได้รับเกียรติจากรัฐสมาชิกให้ดํารงตําแหน่งประธานคณะมนตรีองค์การ APSCO  (ตามมติท่ีประชมุ Second Meeting 
of the Ad Hoc Committees for Financial Arrangements and Service Regulations for APSCO) โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง่ 2 ปี ในการนี ้ทก. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แต่งตัง้  
นายธานีรัตน์              ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นผู้ แทนประเทศไทยเพื่อดํารง
ตําแหน่งประธานคณะมนตรีองค์การ APSCO สําหรับรองประธานคณะมนตรี ได้แก่ Mr. Chen Qiufa, Vice Minister of 
Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) และ Administrator of China National Space Administration 
(CNSA) จากสาธารณ             รัฐประชาชนจีน  

1.2  ท่ีประชมุคณะมนตรีขององค์การ APSCO ครัง้ท่ี 3 ได้มีมตท่ีิสําคญั ดงันี ้
1) รับทราบรายงานความคืบหน้าของการดําเนินโครงการทัง้ 5 โครงการ ดงันี ้ 

 Proposal for Spatial Data Sharing Service Platform and Its Application Pilot Project  
 Proposal for APSCO Applied High Resolution Satellite Project.  
 Research on Atmospheric Effects on:  

- Ka Band Rain Attenuation Modelling; and  
- Ionospheric Modelling through Study of Radio Wave Propagation and Solar Activity.  

 Development of Asia-Pacific Ground Based Optical Satellite Observation System 
(APOSOS).  

  Feasibility Study of the Applications of Compatible Navigation Terminal System.  
นอกจากนี ้ท่ีประชมุได้ขอให้ทกุรัฐมีสว่นร่วมในการศกึษาความเป็นไปได้ของแตล่ะโครงการ  

เพ่ือนําเสนอรายงานฉบบัสมบรูณ์ตอ่ท่ีประชมุคณะมนตรีในคราวตอ่ไป 
2)  เห็นชอบรายงานการศกึษาความเป็นไปได้โครงการ Spatial Data Sharing Service Platform  

and Its Application Pilot Project   of  APSCO   
3) เห็นชอบ Terms of Conditions for Associate Members of APSCO ซึง่กําหนดให้รัฐท่ีมิได้ 

อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การ  APSCO ในฐานะ
สมาชิกสมทบได้  

4) เห็นชอบ Service Rules และ Financial Rules ตามท่ีสํานกังานเลขาธิการฯ ได้แก้ไข  
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม ตามข้อเสนอแนะของรัฐสมาชิก 

5) เห็นชอบประมาณการงบประมาณขององค์การ APSCO ประจําปี 2554  จํานวน 3,707,442  
เหรียญสหรัฐ  

6) เห็นชอบให้บรรจโุครงการ Geostationary Telecommunication Satellite และโครงการร่วม 
สร้าง Small Student Satellite ในแผนงานโครงการขององค์การ APSCO ในส่วนของกิจกรรมทางเลือก เพ่ือให้รัฐสมาชิกแสดง
ความจํานงท่ีจะเข้าร่วมโครงการตามความสมคัรใจ  

7) เห็นชอบให้จดัการประชมุคณะมนตรีองค์การ APSCO ครัง้ท่ี 4 ในชว่งเดือนมกราคม 2554            
ณ ประเทศไทย 
  ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ 
  1.  รับความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ ด้านการวิจยัและพฒันา การฝึกอบรม 
ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีอยา่งใกล้ชิด 
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  2.  เป็นการกระตุ้ นและขยายกิจกรรมด้านอวกาศท่ีมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจทัง้ในระดับชาติและระดับ                 
พหภุาคี  กล่าวคือ การประสานงานเพ่ือเพิ่มความสามารถของประเทศ รวมทัง้การเสริมสร้างศกัยภาพและยกระดบัการพฒันาด้าน
เทคโนโลยีอวกาศในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างยัง่ยืน 
  3.  เป็นการสร้างสมัพนัธภาพกบัประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน และอีกหลายประเทศในภูมิภาค ท่ีจะทําให้มีการขยายความร่วมมือเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับอีกหลาย
ประเทศในภมูิภาคได้ในอนาคต   
 4.  การพฒันาด้านการส่ือสาร ด้านการสํารวจและป้องกันภัยพิบตัิ ด้านอุตนุิยมวิทยา รวมทัง้ ด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี จากการศึกษา วิจัย ค้นคว้าร่วมกันภายใต้ความร่วมมือในสาขาแห่งกิจกรรมท่ีจะกําหนดไว้               
ในอนสุญัญาฯ 
 5.  การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศท่ีมีความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีอวกาศ หากสามารถเข้าร่วมโครงการ
พฒันาและการผลิตร่วมกบัประเทศสมาชิก อีกทัง้ทําให้เกิดการเตรียมความพร้อมในด้านทรัพยากรบคุคล และการพฒันาสถาบนั
ทางวิชาการด้านอวกาศ เพ่ือรองรับการพฒันาอาชีพของคนไทยในอนาคต 

อนึ่ง การประชุมคณะมนตรีขององค์การ APSCO ครัง้ท่ี 4 จะเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีครัง้สดุท้ายของ  
ผู้แทนประเทศไทยในฐานะประธานคณะมนตรีคนแรก และเป็นการส่งมอบหน้าที่ให้กับประธานคณะมนตรีคนต่อไป ซึ่งท่ี
ประชุมคณะมนตรีองค์การ APSCO ครัง้ที่ 3 ได้มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมคณะมนตรีองค์การ APSCO ครัง้ท่ี 4 ในช่วงเดือนมกราคม 2554   
 
28. เร่ือง  ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างไทย-อาร์เจนตนิา  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอทัง้ 3 ข้อดงันี ้ 
  1. อนมุตักิารลงนามความตกลงวา่ด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหวา่งไทย-อาร์เจนตนิา  
   2. มอบหมายให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา  หรือผู้ ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬามอบหมาย  เป็นผู้ ลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างไทย -อาร์เจนตินา ทัง้นี ้หากมีความ
จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขความตกลงดงักล่าวท่ีมิใช่สาระสําคญั  ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  หรือผู้ ท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬามอบหมายเป็นผู้ ใช้ดลุยพินิจในเร่ืองนัน้ ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอ             
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครัง้หนึง่  
   3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจดัทําหนงัสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  หรือผู้ ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามอบหมายลงนามในความตกลง              
ดงักลา่ว   
   สาระส าคัญของเร่ือง  
   กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา (กก.) รายงานวา่  
   1. ท่ีประชุม Bilateral Economic Consultations (BEC) ไทย-อาร์เจนตินา เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม  2547 ได้
เสนอให้มีการจัดทําความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างไทย -อาร์เจนตินา  ซึ่งฝ่ายอาร์เจนตินาได้เสนอ            
ร่างความตกลงฯ ดงักลา่ว ให้ฝ่ายไทยพิจารณา   
   2. ในปี พ.ศ. 2551 นายมาริโอ  โลเปซ ท่ีปรึกษาด้านการกีฬา  กระทรวงการพัฒนาสังคม สาธารณรัฐอาร์         
เจนตนิา ได้เข้าพบรองปลดักระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา (นายภิรมย์  สิมะเสถียร) และแสดงความประสงค์ท่ีจะให้มีการเร่งรัด
การจําทําความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างไทยและอาร์เจนตินา  โดยเชิญผู้บริหารระดบัสูงข องฝ่ายไทย
เดนิทางไปศกึษาดงูานในสาขากีฬาท่ีทัง้สองฝ่ายมีความสนใจท่ีจะสง่เสริมความร่วมมือระหว่างกนั ณ สาธารณรัฐอาร์เจนตนิา  
  3. จากการเยือนสาธารณรัฐอาร์เจนตินาระหว่างวนัท่ี 4 – 13 มิถนุายน 2553 ของคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํา
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (นายธีระวัฒน์  ศิริวันสาณฑ์) เพ่ือเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารขององค์การการ
ท่องเท่ียวโลก  ครัง้ท่ี 88 ณ เมืองเปอร์โตอิกัวซู คณะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้เข้าพบหารือด้าน
การกีฬากบั Mr. Claudio Alberto Morresi ปลดักระทรวงพฒันาสงัคม เม่ือวนัท่ี 10 มิถนุายน 2553 ซึ่งทัง้สองฝ่ายยินดีเร่งรัด
การ จัดทําความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างไทยและอาร์เจนตินา  เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์ต่อการ
แลกเปล่ียนนกักีฬา ผู้ ฝึกสอนระหวา่งกนั  
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  4. ร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างไทย -อาร์เจนตินา มีวัตถุประสงค์และสาระสําคัญ              
สรุปได้ดงันี ้ 
   4.1 กําหนดกรอบท่ีจําเป็นเพ่ือข้อเสนอเฉพาะสําหรับโครงการความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้าน
การพฒันาการกีฬาและกีฬาท่ีต้องใช้องค์ความรู้และเทคนิคระดบัสงู  บนพืน้ฐานของการตา่งตอบแทนและผลประโยชน์ร่วมกนั  
และส่งเสริมและอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมในการแลกเปล่ียนกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างและผ่าน
หนว่ยงานทัง้สอง  
   4.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการแลกเปล่ียนโครงการ ประสบการณ์ ทกัษะ เทคนิค ข้อสนเทศ เอกสาร 
และองค์ความรู้ในสาขาความร่วมมือด้านการกีฬา  
   4.3 แลกเปล่ียนบคุลากรด้านการกีฬา นกักีฬา ทีมงาน ผู้ ฝึกสอนกีฬาและเจ้าหน้าท่ี  โดยท่ีฝ่ายเจ้าภาพ
จะรับผิดชอบค่าท่ีพัก ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายฉุกเฉินทางการแพทย์ในระหว่างการพํานักของ
ประเทศท่ีมาเย่ียมเยือน   
   4.4 ในกรณีท่ีมีการแลกเปล่ียนผู้ ฝึกสอนกีฬามืออาชีพและทีมงานด้านกีฬามืออาชีพ เง่ือนไขต่าง ๆ 
สําหรับกิจกรรมดงักลา่วอาจจะกระทําได้ระหวา่งสมาพนัธ์กีฬาแหง่ชาตท่ีิมีฐานะเท่าเทียมกนั  
 
29. เร่ือง รายงานผลการเดนิทางไปราชการต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอรายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์  พลบุตร) เพ่ือประชุมเจรจาแนวทางการ
บริหารจดัการระบบธุรกิจค้าสง่-ค้าปลีก และศกึษาชอ่งทางการขยายการค้า ระหวา่งวนัท่ี 10 – 12 ตลุาคม  2553 ดงันี ้   
    ข้อเทจ็จริง  
  1. การศึกษาช่องทางการขยายการค้า ณ เมืองอีอู่้ มณฑล เจ้อ เจียง ซึ่งเป็นเมืองแห่งการค้ามีลกัษณะ
เป็นตลาดค้าส่ง-ค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ีรวบรวมสินค้าหลากหลายจากทกุภูมิภาคในประเทศและตา่งประเทศให้อยู่ภายในบริเวณ
เดียวกัน  ซึ่งเป็นท่ีรู้จกักันในช่ือ “ตลาดอีอู้่” ปัจจุบนัเป็นแหล่งรวมสินค้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน  และได้รับการยกย่องจาก
องค์การสหประชาชาติ (UN) และธนาคารโลก (Worlf Bank) ว่าเป็นตลาดขายส่งท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก  มีพืน้ท่ีกว่า 4 ล้านตาราง
เมตร  ประกอบด้วยอาคารขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมตอ่กนั รวม 4 อาคาร  ภายในมีร้านค้าส่ง-ค้าปลีกรวม 62,000 ร้านค้า  และมีสินค้า
มากกว่า 1.7 ล้านรายการ  จากแหล่งผลิตท่ีหลากหลายตามความชํานาญ (Specialization) ของแต่ละพืน้ท่ี  โดยสินค้าส่วน
ใหญ่ร้อยละ 60 ใช้วตัถดุบิและผลิตในมณฑลเจ้อเจียง  อาทิ เคร่ืองชงกาแฟ เคร่ืองชา สินค้าถ้วยชาม เคร่ืองใช้ในครัวเ รือน ฯลฯ 
สินค้าอีกร้อยละ 40 ผลิตจากมณฑลใกล้เคียง อาทิ สินค้านาฬิกาจากมณฑลฝเูจีย้น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองหนงั/กระเป๋าหนงัจาก
มณฑลกวางตุ้ง เป็นต้น  
   2. การประชุมเจรจาและพบหารือผู้บริหารและผู้ประกอบธุรกิจ รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงพาณิชย์และ
คณะได้รับการต้อนรับจากรองนายกเทศมนตรี เมืองอีอู้่ (Mr. Ji Jin Pu) อธิบดี (Mr. Lou Zhang neng) และรองอธิบดี (Mr. Yao 
Xian Ming) สํานกัการค้าระหวา่งประเทศ  และได้ประชมุร่วมกบัผู้ประกอบธุรกิจจากนครเซ่ียงไฮ้และเมืองอีอู้่  โดยมีประเด็นการ
หารือ ดงันี ้  
    1) การขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยในเมืองอีอู้่ โดยสินค้าท่ีมีศกัยภาพ ได้แก่ ลําไยอบแห้ง และสินค้า
เกษตรแปรรูปอ่ืน ๆ ซึ่งจะต้องมีการสร้างตราสินค้า (Brand) แสดงให้เห็นว่าเป็นสินค้าท่ีมีคณุภาพจากประเทศไทย  โดยเฉพาะ
สินค้าอาหารท่ีได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีน ทัง้นี ้การนําสินค้าเกษตรของไทยเข้าร่วมแสดงและวางจําหน่ายในตลาดอีอู้่
จะเป็นช่องทางการกระจายสินค้าท่ีดี  ซึ่งผู้บริหารตลาดอีอู้่ได้จดัสรรพืน้ท่ีสําหรับการทดลองจําหน่ายเป็นเวลา 6 เดือน  โดยไม่
คิดค่าเช่าพืน้ท่ี ในการนี ้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  ได้มอบหมายให้สํานกังานส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ณ 
เมืองเซียเหมิน จดัทําแผนการขยายตลาดสินค้าการเกษตรแปรรูปในตลาดอีอู้้   เพ่ือสร้างความร่วมมือและจดักิจกรรมส่งเสริม
การจําหนา่ยให้สินค้าไทยเป็นท่ีรู้จกัในวงกว้างตอ่ไป  
   2) การอํานวยความสะดวกแก่นักธุรกิจจีนท่ีสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพ่ือเช่ือมโ ยงการค้า
ระหว่างเมืองอีอู้่กับไทย  แต่มีข้อจํากัดในเร่ืองการขอวีซ่าระยะยาว  การขอใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย  และการให้สิทธิ
พิเศษทางด้านมาตรการภาษี ทัง้นี ้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ชีแ้จงการได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษในการลงทนุใน
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ประเทศไทย  นอกจากนี ้ยงัได้ให้ความเช่ือมัน่ในความสมัพนัธ์ไทย-จีนและความร่วมมือระหว่างนกัธุรกิจจีนกบัไทยจะต้องได้รับ
การแก้ไขปัญหาเพ่ือสนบัสนนุการค้าและการลงทนุระหวา่งไทย-จีน ให้เจริญเตบิโต ตอ่ไป   
  ข้อคิดเหน็  
  ตลาดอีอู้่ เป็นตลาดการค้าส่ง-ค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ีประสบความสําเร็จ  โดยเป็นแหล่งรวบรวมและกระจาย
สินค้าจากพืน้ท่ีตา่ง ๆ ทัว่ประเทศตามความชํานาญเฉพาะของแตล่ะพืน้ท่ี  เป็นท่ีสนใจของพ่อค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
รวมถึงเป็นแหล่งดงึดดูนกัท่องเท่ียวจํานวนมาก  สามารถใช้เป็นต้นแบบในการส่งเสริมการจดัตัง้ตลาดการค้าส่ง -ค้าปลีกท่ีครบ
วงจรในประเทศไทยได้ ดงันี ้ 
    - เป็นศนูย์รวบรวมและกระจายสินค้าพืน้เมืองและสินค้านวตักรรมตามความชํานาญเฉพาะในแตล่ะ
พืน้ท่ีจากทกุภมูิภาคทัว่ประเทศ  ซึง่สามารถท่ีจะพฒันาให้เป็นศนูย์กลางการค้าของภมูิภาคอาเซียนได้ตอ่ไปในอนาคต  
    - เป็นแหลง่ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวจํานวนมากจากทัว่โลกเข้ามาทอ่งเท่ียวและซือ้สินค้า 
 

การศึกษา 
 
30. เร่ือง โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพ่ือกระจายโอกาส
ส าหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพเิศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอ ดงันี ้
  1. อนมุตัใิห้โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยัเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีภารกิจหน้าท่ีในการจดัการศกึษา
สําหรับผู้ มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 6 ในลกัษณะของโรงเรียนประจํา 
  2. อนมุตัโิครงการพฒันาโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยัให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพ่ือกระจายโอกาส
สําหรับนกัเรียนผู้ มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  3. อนุมัติการจัดตัง้คณะกรรมการบริหารโครงการ เพ่ือทําหน้าท่ีกําหนดแนวทาง ให้คําแนะนํา ส่งเสริมการ
ดําเนินงานของโรงเรียน และประสานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  
สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดงักล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับนักเรียนประจําและ          
คา่ใช้จา่ยในการจดัการเรียนการสอน เห็นควรสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายดงักล่าวในอตัราคนละ 84,000 บาทตอ่ปี ตามอตัราท่ีโรงเรียน
มหิดลวิทยานสุรณ์ได้ให้การสนบัสนนุห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยัในปัจจบุนั สําหรับในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 (พฤษภาคม – กนัยายน 2554) ให้สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จากโครงการสนับสนุนการจัด
การศกึษาโดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย 15 ปี ท่ีได้รับมาดําเนินการก่อน และเสนอขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจําปีตอ่ ๆ ไป ตามความ     
จําเป็นและเหมาะสมตามขัน้ตอนต่อไป  ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  และให้กระทรวงศึกษาธิการรับ        
ความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิไปพิจารณาดําเนินการตอ่ไปด้วย    
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) รายงานวา่ 
  1. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มีอยู่ 12 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นโรงเรียนท่ีมีจุด            
มุ่งหมายของการจดัตัง้เป็นพิเศษ นอกจากจัดตัง้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลกัษณ์ อคัรราชกมุารี ทรงเจริญพระชนมาย ุ3 รอบแล้ว ยังมีจดุมุ่งหมายเพ่ือเป็นสถานศกึษาท่ีจดัการศกึษาสําหรับนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ได้รับการพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพ เพ่ือให้โรงเรียน จุฬาภรณราช
วิทยาลยัเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับผู้ มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ในลกัษณะโรงเรียนประจํา ศธ. จึงได้จดัทําโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยัให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพ่ือการกระจายโอกาสสําหรับนกัเรียนผู้ มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ขึน้ โดยโครงการดงักลา่วมีสาระสําคญัสรุปได้ ดงันี ้
   1.1 หลักการและเหตุผล : เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้ มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์อย่างถูกทางและเหมาะสมตัง้แต่เยาว์วัย และกระจายการจดัการศึกษาสําหรับผู้ มีความสามารถพิเศษให้ทัว่ทุก
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ภูมิภาค เพ่ือให้ผู้ มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะผู้ ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และขาดโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศกัยภาพ  
   1.2 จดุมุ่งหมายของโครงการ : เพ่ือพฒันาโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยัให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภมูิภาคมีคณุภาพระดบัเดียวกบัโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชัน้นําของนานาชาติ (World Class) มีภารกิจในการจดัการศกึษาสําหรับ     
ผู้ มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดบัมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ในลักษณะของโรงเรียนประจํา และ           
เน้นการให้โอกาสกบัผู้ มีความสามารถพิเศษท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์  
   1.3 พืน้ท่ีให้บริการ : ปัจจบุนัโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มี 12 แห่ง รับนกัเรียนจากจงัหวดัตา่ง ๆ 
ดงัรายละเอียดในตาราง ซึง่ตอ่ไปอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 
 
ที่ โรงเรียนจุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัย 
จังหวัดท่ีอยู่ในพืน้ท่ีบริการ 

1 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สงขลา ชมุพร พทัลงุ สรุาษฎร์ธานี 
2 เชียงราย เชียงราย เชียงใหม ่ นา่น พะเยา แพร่ ลําพนู แมฮ่อ่งสอน ลําปาง 
3 ตรัง ตรัง ภเูก็ต กระบี่ พงังา ระนอง 
4 บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ นครราชสีมา ชยัภมูิ ศรีสะเกษ สริุนทร์ มหาสารคาม 
5 มกุดาหาร มกุดาหาร อบุลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด อํานาจเจริญ 
6 สตลู สตลู ยะลา นราธิวาส ปัตตานี 
7 เพชรบรีุ เพชรบรีุ ราชบรีุ กาญจนบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ สมทุรสงคราม สพุรรณบรีุ 
8 เลย เลย อดุรธานี ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย บงึกาฬ หนองบวัลําภ ู 
9 ลพบรีุ ลพบรีุ ชยันาท สระบรีุ พระนครศรีอยธุยา สิงห์บรีุ อา่งทอง อทุยัธานี 
10 พิษณโุลก พิษณโุลก กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบรูณ์ สโุขทยั อตุรดติถ์ 
11 ปทมุธานี ปทมุธานี นครปฐม นนทบรีุ สมทุรสาคร สมทุรปราการ กรุงเทพมหานคร  
12 ชลบรีุ  ชลบรีุ จนัทบรีุ ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบรีุ ระยอง สระแก้ว  
 
   1.4 ทรัพยากรสนับสนุน :  โดยใช้เกณฑ์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ของโครงการพัฒนาและ              
ส่งเสริมผู้ มีความสามารถพิเศษ (พสวท.) และของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชัน้นําของนานาชาติเป็นบรรทัดฐานในการกําหนด
ทรัพยากรสนบัสนนุโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยัในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ คา่ใช้จา่ยสําหรับนกัเรียนในการเป็นนกัเรียนประจํา  
คา่ใช้จ่ายสําหรับโรงเรียนเพ่ือใช้ในการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้สําหรับผู้ มี
ความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะ  ค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับปรุงหอพัก อาคาร สถานท่ี ห้องปฏิบตัิการ และส่ือการเรียน              
การสอน สําหรับนกัเรียนผู้ มีความสามารถพิเศษ  
   1.5 ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศกึษา 2554 – 2557  ทัง้นี ้กําหนดให้มีการประเมินผลในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศกึษา 2554 เพ่ือเป็นข้อมลูในการพิจารณารับนกัเรียนปีตอ่ ๆ ไป 
   1.6 คณะกรรมการบริหารโครงการ : เพ่ือให้การดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคบรรล ุ          
วตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ จําเป็นต้องมีคณะกรรมการท่ีแตง่ตัง้โดยคณะรัฐมนตรีเป็นกรรมการบริหารโครงการ เพ่ือทําหน้าท่ีกําหนด
แนวทาง ให้คําแนะนํา สง่เสริมการดําเนินงานของโรงเรียนและประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยมีนายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็น
ประธานกรรมการผู้ อํานวยการสํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพ ๙.) 
เป็นกรรมการและเลขานกุาร และกรรมการอ่ืนอีก 16 คน โดยมีอํานาจหน้าท่ี ดงันี ้ 
    1.6.1 กําหนดนโยบายในภาพรวม กรอบและทิศทางการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยัให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภมูิภาคเพ่ือให้การดําเนินการของแตล่ะโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
    1.6.2 กําหนดแนวทาง ให้คําแนะนํา ส่งเสริม กํากับติดตาม ดูแลและประสานงานกับ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  
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    1.6.3 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จัดทํารายงานผล
การตดิตามประเมินผลเสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการเพ่ือให้ข้อคิดเห็นทกุปีการศกึษา 
    1.6.4 ให้คณะกรรมการมีอํานาจในการตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือการนีไ้ด้ตาม
ความเหมาะสม  
   1.7 วตัถุประสงค์โครงการ :  1) เพ่ือพฒันาโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั ทัง้ 12 แห่ง เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 2) เพ่ือเพิ่มโอกาสให้กับผู้ มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุก 
ภมูิภาคทัว่ประเทศ โดยเน้นการให้โอกาสกบัผู้ มีความสามารถพิเศษท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ในภมูิภาคนัน้ ๆ 3) เพ่ือเป็นฐานในการ
ผลิตและพฒันากําลงัคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมให้มีปริมาณและคณุภาพสอดคล้องกบัความต้องการของ
ประเทศ ท่ีสามารถทําการวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างความรู้และนวตักรรมได้ 4) เพ่ือเป็นต้นแบบและกระตุ้นการพฒันาคณุภาพ
การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  
 

เร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
 
31.  เร่ือง   รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพืน้ฐานของประเทศเดือนตุลาคม 2553   
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูรายงานดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปและดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐานของประเทศเดือน
ตลุาคม 2553  ของกระทรวงพาณิชย์  สรุปได้ดงันี ้ 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  ดั ช นี ร า ค า ผู้ บ ริ โ ภคแสด งถึ งภ า ว ะ เ ศ รษฐกิ จ ท่ี เ ติ บ โ ต มี เ ส ถี ย รภ าพดี อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง 
  กระทรวงพาณิชย์รายงานดชันีราคาผู้ บริโภคเดือนตุลาคม  2553 เท่ากับ 108.52โดยเพิ่มสูงขึน้จากเดือน
เดียวกนัของปีท่ีผา่นมาร้อยละ 2.8 เป็นการเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีลดลงจากเดือนกนัยายนท่ีผ่านมา (ซึ่งสงูขึน้ร้อยละ 3.0 ) ถือว่าเป็น
การขยายตวัในระดบัท่ีเหมาะสมกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทย โดยเฉล่ีย 10 เดือนแรกของปี 2553 นี ้เพิ่มสงูขึน้ร้อยละ 
3.4 ซึ่งอยู่ในช่วงท่ีกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ตัง้แต่ต้นปี (โดยคาดว่าปีนีจ้ะเพิ่มขึน้ระหว่าง ร้อยละ 3.0 - 3.5 ) 
  การฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจไทยจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของโลกแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและโครงสร้าง      
พืน้ฐานเศรษฐกิจท่ีดีของไทย โดยอตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีท่ีผ่านมาปรับตวัเข้าสู่
ภาวะท่ีมีเสถียรภาพเป็นลําดบัตัง้แตเ่ดือน ต.ค. 2552 ระดบัร้อยละ 3.5 ในเดือนพ.ค. สําหรับเดือน มิ.ย., ก.ค., ส.ค. และ ก.ย. 
ร้อยละ 3.3, 3.4 , 3.3 และ3.0 จนถึงเดือน ต.ค. แสดงให้เห็นวา่ภาวะเศรษฐกิจของไทยเตบิโตมีเสถียรภาพดีอยา่งตอ่เน่ือง 
  ในช่วงสปัดาห์ท่ี 3 และ 4 ของเดือนตลุาคม ถึงแม้ว่าจะมีการเกิดอุทกภัยหลายแห่งทัว่ประเทศไทย  แตก็่ยงั
ส่งผลตอ่ดชันีราคาผู้บริโภคไม่มากนกั เน่ืองจากในช่วงเดือนตลุาคมนีเ้ป็นฤดกูาลท่ีเหมาะต่อผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะผกั
และผลไม้ แตเ่ป็นท่ีน่าจบัตาดวู่าถ้าปัญหาอุทกภัยยงัคงอยู่นานอาจจะส่งผลตอ่ราคาสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มอาหารสดในเดือน
พฤศจิกายนก็เป็นได้ 
  ดชันีราคาผู้บริโภคในเดือนตลุาคม 2553 เทียบกบัเดือนกนัยายนท่ีผ่านมาสงูขึน้ร้อยละ 0.03 โดยมีผลกระทบ
มาจากข้าวแป้งและผลิตภณัฑ์จากแป้ง สงูขึน้ ร้อยละ 0.25 ผกัสด ลดลงร้อยละ 1.21 ผลไม้สด ลดลงร้อยละ 3.86 ปลาและสตัว์
นํา้ สงูขึน้ร้อยละ 0.34 กบัข้าวสําเร็จรูป เพิ่มสงูขึน้ร้อยละ 0.59 ขณะท่ีของใช้ส่วนบคุคล สงูขึน้ร้อยละ 0.17 เนือ้สตัว์ตา่งๆ ลดลง
ร้อยละ 2.78 ไขไ่ก่ ลดลงร้อยละ 2.72 นอกจากนีร้าคานํา้มนัเชือ้เพลิง สงูขึน้ร้อยละ 2.60 และสินค้าในหมวดยาสบูและเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.07   
  มาตรการชว่ยเหลือคา่ครองชีพของรัฐบาลได้แก่ คา่ไฟฟ้า รถเมล์ฟรี การตรึงราคาแก๊สหงุต้ม และการช่วยเหลือ
คา่ชดุนกัเรียนและอปุกรณ์การเรียน และการดแูลราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิด ยงัคงมีส่วนช่วยทําให้คา่ครอง
ชีพของประชาชนให้อยูใ่นภาวะท่ีแสดงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพืน้ฐานของประเทศเดือนตุลาคม 2553 โดยสรุปเป็น    
ดงันี ้ 
  จากการสํารวจราคาสินค้าและบริการทัว่ประเทศจํานวน 417 รายการครอบคลมุหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 
เคร่ืองนุง่หม่และรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการสว่นบคุคล พาหนะ การขนส่งและการส่ือสาร การบนัเทิง การอ่าน 
การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเคร่ืองด่ืม มีแอลกอฮอล์  เพ่ือนํามาคํานวณดัชนีราคาผู้ บริโภคทั่วไป ได้ผลดังนี  ้
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  1. ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนตุลาคม 2553ใน ปี 2550 ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของ
ป ร ะ เ ท ศ  เ ท่ า กั บ  100 แ ล ะ เ ดื อ น ตุล า ค ม  2553 เ ท่ า กั บ  108.52 (เ ดื อ น กั น ย า ย น  2553 คื อ  108.49) 
  2. การเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนตุลาคม 2553 เม่ือเทียบกับ 
   2.1 เดือนกนัยายน 2553 สงูขึน้ร้อยละ 0.03   
   2.2 เดือนตลุาคม 2552 สงูขึน้ร้อยละ 2.8 
   2.3 เฉล่ียชว่งระยะ 10 เดือน ( มกราคม - ตลุาคม ) ปี 2552 สงูขึน้ร้อยละ 3.4 
  3. ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนตุลาคม 2553 เทียบกับ เดือนกันยายน 2553 สูงขึน้ร้อย
ละ 0.03 (เดือนกนัยายน 2553 ลดลงร้อยละ 0.07 ) เป็นภาวะท่ีราคาสินค้าและบริการปรับตวัสงูขึน้เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า  
โดยสินค้าอาหารสดและสินค้าอปุโภคท่ีราคาปรับตวัสงูขึน้ ได้แก่ ข้าว ปลาและสตัว์นํา้  อาหารสําเร็จรูป เคร่ืองประกอบอาหาร 
เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ผกัสดบางชนิด นํา้มนัเชือ้เพลิง วสัดกุ่อสร้าง เคร่ืองถวายพระและคา่ของใช้ส่วนบุคคล  ในขณะท่ี
สินค้าราคาปรับตวัลดลง ได้แก่ เนือ้สกุร ไข ่ไก่สด ผกัและผลไม้ เคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ คา่เชา่บ้านและเคร่ืองรับอปุกรณ์ส่ือสาร 
   3.1 ดัชนีหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม ลดลงร้อยละ 0.39 ( เดือนกนัยายน 2553 สงูขึน้ร้อยละ 0.27 
) สาเหตสํุาคญัเป็นผลจากราคาสินค้าอาหารสดบางรายการมีระดบัราคาลดลงตอ่เน่ืองจากเดือนก่อนหน้า  ประกอบด้วย เนือ้
สกุร ร้อยละ 4.00 ผลจากราคาท่ีปรับลดลงจากเดือนก่อนรวมทัง้เป็นช่วงเทศกาลถือศีลกินเจและสถานศกึษาปิดภาคเรียนทําให้
ความต้องการบริโภคลดลงคอ่นข้างมาก ไข่ ร้อยละ 2.53 ( ไข่ไก่ ไข่เป็ด ) จากภาวะไข่ไก่ท่ีล้นตลาดและความต้องการลดลงช่วง
เทศกาลถือศีลกินเจ ทําให้ ครม. มีมติ เม่ือวนัท่ี 12 ต.ค. 2553 ได้นํามาตรการรองรับผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดโดยขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานราชการให้รับซือ้ไข่ไก่และรณรงค์ส่งเสริมให้มีการบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึน้ ไก่สด ร้อยละ 0.87 ผกัและผลไม้ ร้อยละ 
2.35 เน่ืองจากมีฝนตกชกุและสภาพอากาศท่ีเร่ิมเย็นลงผกัเจริญเติบโตได้ดีทําให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากแตช่่วงปลาย
สปัดาห์เกิดอทุกภยัทําให้พืน้ท่ีเพาะปลกูหลายแห่งในหลายจงัหวดันํา้ท่วมได้รับความเสียหายอย่างมากราคาผกัสด จึงมีระดบั
ราคาลดลงไม่มากจากภาวะฤดกูาลปกติ ได้แก่ กะหล่ําปลี ผกักาดขาว ผกับุ้ง  มะเขือเทศ มะนาว พริกสด ต้นหอม ขึน้ฉ่าย 
ส้มเขียวหวาน มะม่วง กล้วยนํา้ว้า ฝร่ัง ส้มโอและลองกอง สําหรับสินค้าท่ีราคาปรับตวัสงูขึน้ ได้แก่ ข้าว ร้อยละ 0.25 ( ข้าวสาร
เจ้า ข้าวสารเหนียว ) ปลาและสตัว์นํา้ ร้อยละ 0.34 ( ปลาชอ่น ปลานิล ปลาทบัทิม ปลากะพง) เป็นผลกระทบตอ่เน่ืองจากเดือน
ก่อนหน้าท่ีปริมาณปลาและสตัว์นํา้ท่ีจบัได้ลดลง อาหารสําเร็จรูป ร้อยละ 0.34 ( กบัข้าวสําเร็จรูป ก๋วยเต๋ียว บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 
ปลากระป๋อง ) เคร่ืองประกอบอาหาร ร้อยละ 0.52 (เคร่ืองปรุงอาหาร ขนมหวาน ไอศกรีม ) เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 
0.12  ( เคร่ืองด่ืมรสชอกโกแลต กาแฟผงสําเร็จรูป นํา้อดัลม นํา้ผลไม้ ) และผกัสดบางชนิด (แตงกวา ผกัคะน้า ผกัชี ถัว่ฝักยาว 
ขิง เห็ด หวัผกักาดขาว )ผลกระทบจากภาวะนํา้ทว่มพืน้ท่ีเพาะปลกูได้รับความเสียหาย 
   3.2 ดัชนีหมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองดื่ม สูงขึน้ร้อยละ 0.28 ( เดือนกันยายน 2553 
ลดลงร้อยละ 0.27 ) สาเหตสํุาคญัเป็นผลกระทบจากราคาขายปลีกนํา้มนัเชือ้เพลิงในประเทศโดยเฉล่ียปรับสงูขึน้เม่ือเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า ร้อยละ 2.60 ตามภาวะราคานํา้มนัในตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงขึน้ วสัดกุ่อสร้าง ร้อยละ  0.37 ( ปนูซีเมนต์ อิฐ 
กระเบือ้งซีเมนต์ใยหินมงุหลงัคา) เคร่ืองถวายพระ ร้อยละ 0.82 ( ธูป เทียน ดอกไม้สด ) ของใช้ส่วนบคุคล ร้อยละ 0.17 (ยาสีฟัน 
สบูถ่ตูวั แชมพสูระผม ใบมีดโกน ครีมนวดผม ) สําหรับสินค้าท่ีราคาปรับตวัลดลง ได้แก่ เคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.13            
( เบียร์ ) คา่เชา่บ้าน ร้อยละ 0.02 และเคร่ืองรับอปุกรณ์ส่ือสาร ร้อยละ 1.05 (เคร่ืองรับโทรศพัท์ เคร่ืองรับโทรศพัท์มือถือ ) 
  4. ถ้าพิจารณาดัชนีเทียบกับเดือนตุลาคม 2552 สูงขึน้ร้อยละ 2.8 เป็นการสูงขึน้ในอัตราท่ีสูงขึน้
ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 13 สาเหตสํุาคญัมาจากการสงูขึน้ของดชันีหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม สงูขึน้ ร้อยละ 5.5 ได้รับผลกระทบ
มาจาก ดชันีหมวด ข้าว แป้งและผลิตภณัฑ์จากแป้ง ร้อยละ 11.2 เนือ้สตัว์ เป็ด ไก่ และสตัว์นํา้ ร้อยละ 3.7 ไข่และผลิตภณัฑ์นม 
ร้อยละ 3.3 ผกัและผลไม้ ร้อยละ 22.5 เคร่ืองประกอบอาหาร ร้อยละ 3.5 เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.0 และอาหาร
สําเร็จรูป ร้อยละ 1.0 รวมทัง้ผลกระทบจากดชันีหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ได้แก่ หมวดพาหนะการขนส่ง และการ
ส่ือสาร ร้อยละ 1.4 (ยานพาหนะและนํา้มนัเชือ้เพลิง) หมวดเคหสถาน ร้อยละ 2.0 (คา่เช่าบ้าน คา่นํา้ประปา ) หมวดการตรวจ
รักษาและบริการส่วนบคุคล ร้อยละ 0.7 (คา่ยาและเวชภณัฑ์ คา่ของใช้ส่วนบคุคล ) หมวดการบนัเทิง การอ่าน การศกึษาและ
การศาสนา ร้อยละ 0.5 ( การบนัเทิง การอา่นและการศกึษา ) 
  5. ถ้าพจิารณาดัชนีเฉล่ียเทียบกับช่วงระยะ 10 เดือน (มกราคม - ตุลาคม ) ปี 2552 สูงขึน้ร้อยละ 3.4 
สาเหตสํุาคญัมาจากการสูงขึน้ของราคานํา้มนัเชือ้เพลิง  ร้อยละ 16.2 ค่านํา้ประปา ร้อยละ 45.3 ค่ากระแสไฟฟ้า ร้อยละ1.3 
ผลิตภณัฑ์ยาสูบ ร้อยละ 8.7 เคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.6 และค่าเช่าบ้าน ร้อยละ 0.3 และจากดชันีหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่
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อาหารและเคร่ืองด่ืม สงูขึน้ร้อยละ 2.2 ในขณะท่ีดชันีหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึน้ร้อยละ 5.3 เป็นผลจากการสงูขึน้ของ 
ข้าว แป้งและผลิตภณัฑ์จากแป้ง ร้อยละ 10.3 เนือ้สตัว์ เป็ดไก่และสตัว์นํา้ ร้อยละ 3.5 ไข่และผลิตภณัฑ์นม ร้อยละ 3.1 ผกัและ
ผลไม้ ร้อยละ 24.4 เคร่ืองประกอบอาหาร ร้อยละ 2.6 เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.2 และอาหารสําเร็จรูป ร้อยละ 0.9 
เป็นสําคญั 
  6. ดัชนีราคาผู้บริโภคพืน้ฐานของประเทศ ( คํานวณจากรายการสินค้าและบริการ 300 รายการ) คือ              
ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศท่ีหกัรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และกลุ่มพลงังานจํานวน 117 รายการ คิดเป็นประมาณ           
ร้อยละ 24 ของสดัสว่นคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
  ดัชนีราคาผู้บริโภคพืน้ฐานของประเทศเดือนตุลาคม 2553 เท่ากับ 103.83 เม่ือเทียบกับ 
  6.1 เดือนกนัยายน 2553 สงูขึน้ร้อยละ 0.11 
  6.2 เดือนตลุาคม 2552 สงูขึน้ร้อยละ 1.1 
  6.3 เฉล่ียชว่งระยะ 10 เดือน ( มกราคม - ตลุาคม ) ปี 2552 สงูขึน้ร้อยละ 0.9 
  ดัชนีราคาผู้บริโภคพืน้ฐานของประเทศ เดือนตุลาคม 2553 เม่ือเทียบกับเดือนกันยายน 2553 สูงขึน้ 
ร้อยละ 0.11 ( เดือนสิงหาคม 2553 สงูขึน้ร้อยละ 0.04)โดยมีผลกระทบมาจาก ราคาสินค้าหลายชนิดปรับตวัทัง้สงูขึน้และ           
ลดลง สินค้าท่ีมีราคาสงูขึน้ ได้แก่ วสัดกุ่อสร้าง เคร่ืองถวายพระ และคา่ของใช้ส่วนบคุคล  ขณะท่ีสินค้าท่ีมีราคาลดลง ได้แก่ 
เคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ คา่เชา่บ้านและ เคร่ืองรับอปุกรณ์ส่ือสาร 
 
32. เร่ือง มาตรการก ากับดูแลสินค้าส าคัญ 204 รายการ และบริการ 20 รายการ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2553  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลมาตรการกํากับดูแลสินค้าสําคัญ 204 รายการ และบริการ 20 รายการ 
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2553 ของกระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอดงันี ้ 
   ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ได้ประเมินและคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ด้านราคาและปริมาณของสินค้า
และบริการ  โดยได้ปรับเปล่ียนการจดัระดบัความสําคญัของสินค้าทัง้ 3 กลุม่ เป็นดงันี ้ 
  1. กลุ่ม sensitive List (SL) สินค้า 9 รายการ ได้แก่ (1) อาหารปรุงสําเร็จ ราคาวตัถดุิบหลกั คือ เนือ้สตัว์และ
พืชผกัทุกชนิดโดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง (2) นํา้ตาลทราย ราคานํา้ตาลทรายยงัทรงตวัอยู่ในระดบัสูง (3) นํา้มนัเบนซิน (4) 
นํา้มนัดีเซล เงินดอลลาร์ออ่นคา่ลง เม่ือเทียบกบัเงินสกลุยโุรปและเงินเยน รวมทัง้การประท้วงในฝร่ังเศส ท่ีมีผลทําให้ปดโรงกลัน่          
8 แห่ง จากทัง้หมด 12 แห่ง  พร้อมทัง้การปิดท่าเรือขนส่ง (5) เหล็กเส้น (6) เหล็กแผ่น (รีดร้อนรีดเย็นและสแตนเลส) ราคา
วตัถดุบิทรงตวั  ขณะท่ีความต้องการจากอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองยงัคงมีอยู ่ แตจ่ากภาวะนํา้ท่วมทําให้มีความต้องการใช้เหล็กเพ่ือ
ซอ่มแซมบ้านเรือน (7) ปนูซีเมนต์ เน่ืองจากเป็นชว่งฤดฝูน ผู้ผลิต ผลิตถ่านหินออกสู่ตลาดน้อยลงทําให้ราคาคา่พลงังานถ่านหิน
ปรับสูงขึน้  และเม่ือนํา้ท่วมลดลง จะมีการใช้มากขึน้ (8) ทราย เน่ืองจากภาวะนํา้ท่วม ทําให้มีความต้องการใช้ทรายมากขึน้         
อาจฉวยโอกาสปรับราคาสงูขึน้และ (9) สายไฟฟ้า  ราคาวตัถดุิบได้ปรับตวัสงูขึน้ เน่ืองจากปริมาณสต๊อกทองแดงของผู้ ใช้ลดลง
และความต้องการใช้ของผู้ ใช้ยงัคงมีอย่างต่อเน่ือง  และบริการ 1 รายการ ได้แก่  บริการรับส่งสินค้า เอกสาร หรือพสัดภุัณฑ์
รับสง่โทรสาร สืบเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากราคานํา้มนัเชือ้เพลิงและสง่ผลตอ่ราคาสินค้า  
   2. กลุ่ม Priority Watch List (PWL) สินค้า 12 รายการ  ได้แก่ (1) นมผง ราคานมผงขาดมนัเนยลดลง  
เน่ืองจากเป็นชว่งท่ีผลผลิตออกสูต่ลาดมาก  แตย่งัอยูใ่นระดบัสงู (2) นํา้ด่ืมบรรจภุาชนะผนึก ราคาเม็ดพลาสติกทรงตวัแตค่วาม
ต้องการบริโภคนํา้ด่ืมบรรจุภาชนะผนึกมีมากขึน้ (3) นํา้มนัพืช ราคาวตัถดุิบสําคญัคือ นํา้มนัปาล์มดิบ ยงัเคล่ือนไหวขึน้ -ลงใน
ระดบัสงู  เน่ืองจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย  ขณะท่ีปริมาณความต้องการใช้มีอย่างตอ่เน่ือง  และเมล็ดถัว่เหลือง ราคา
ปรับสงูขึน้ เน่ืองจากผลผลิตออกสูต่ลาดน้อย เมล็ดถัว่เหลืองงวดใหมย่งัออกสู่ตลาดไม่มากนกั  ปริมาณความต้องการใช้มากขึน้  
เพ่ือใช้ผลิตเป็นอาหารและพลงังาน (4) ก๊าซ LPG หงุต้ม ราคาปรับตวัสงูขึน้ตามราคานํา้มนัดิบและการเพิ่มขึน้ของอปุสงค์ใน
ภมูิภาคเอเชีย (5) เหล็กแผ่นเคลือบดีบกุ (6) เหล็กแผ่นเคลือบโครเม่ียม  ความต้องการใช้และราคาวตัถดุิบเร่ิมลดลงในช่วงไตร
มาสท่ี 4 (7) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ราคาค่าพลงังานถ่านหินอยู่ในระดบัทรงตวัและปริมาณการใช้ปกติ (8) คอนกรีตบล็อก 
เน่ืองจากภาวะนํา้ท่วมความต้องการใช้มากขึน้  ราคาคอนกรีตบล็อกอาจฉวยโอกาสปรับราคาสงูขึน้และสงูขึน้ (9) ยาแก้ปวด 
(10) ยาแก้ไข้หวดั ผลจากภาวะนํา้ท่วมกอปรกับสภาพอากาศเร่ิมเข้าสู่ฤดหูนาว ความต้องการใช้ยาแก้ปวดและยาแก้ไข้หวดัมี
มากคาดวา่ราคาจําหนา่ยจะปรับสงูขึน้ (11) ยาป้องกนัหรือกําจดัศตัรูพืช เน่ืองจากโรงงานผลิตวตัถดุิบคือไกลโฟเสทของจีนบาง
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รายถูกปิด เป็นผลมาจากเร่ืองสภาพแวดล้อมทําให้ปริมาณเข้าสู่ตลาดน้อยลง และ (12) ปุ๋ ยเคมี ราคาปุ๋ ยยูเรียปรับตวัสูงขึน้  
เน่ืองจากความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีเพิ่มขึน้และบริการ 1 รายการ ได้แก่บริการซอ่มรถ 
  3. กลุ่ม Watch List (WL) ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าท่ีราคาเคล่ือนไหวเป็นปกติยงัไม่มีสญัญาณบง่ชีว้่าจะมีปัญหา            
ทัง้ด้านราคาและปริมาณสินค้าท่ีจําหนา่ย  ซึง่จะทําการตดิตาม ตามปกต ิจ านวน 183 รายการ และ บริการ 18 รายการ  
 
33.  เร่ือง  การค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 9  เดือนของปี 2553  (มกราคม-กันยายน) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูการค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 9 เดือนของปี 2553  (มกราคม-กนัยายน)  
ของกระทรวงพาณิชย์ สรุปได้ดงันี ้  
  1.  การส่งออก 
       1.1  การส่งออกเดือนกันยายน  2553 
                        1.1.1  การส่งออก  มีมลูคา่ 18,061.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สงูสดุเป็นประวตัิการณ์  เพิ่มขึน้
ตอ่เน่ืองร้อยละ  21.2 การส่งออกยงัมีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มขึน้ตอ่เน่ือง ในรูปเงินบาทการส่งออกมีมลูคา่ 565,874.2 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.4 
                        1.1.2  สินค้าส่งออก   สง่ออกเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองทกุหมวดสินค้า  โดยสินค้าเกษตร/อตุสาหกรรม
เกษตรเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.0    สินค้าอตุสาหกรรมสําคญัเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.2  และสินค้าอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ร้อยละ 41.7 
                       (1)  สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ส่วนใหญ่ส่งออกเพิ่มขึน้ทัง้ปริมาณและ
มูลค่า โดยเฉพาะ ยางพารา  กุ้ งแช่แข็งและแปรรูป และ ไก่แช่แข็งและแปรรูป      รวมทัง้ ข้าว ท่ีกลับมาส่งออกเพิ่มขึน้ทัง้
ปริมาณและมูลค่าร้อยละ 14.7 และ 6.2 ตามลําดบั     สินค้าท่ีปริมาณลดลงแต่มูลค่า เพิ่มขึน้ได้แก่ อาหารทะเลแช่แข็ง 
กระป๋องและแปรรูป   มันส าปะหลัง และ ผัก ผลไม้ ท่ีลดลงเล็กน้อยเน่ืองจากผลผลิตในประเทศลดลงแตร่าคาส่งออกสงูขึน้  
สว่นน า้ตาล สง่ออกลดลงทัง้ปริมาณและมลูคา่ร้อยละ 63.4 และ 51.9 ตามลําดบั  เน่ืองจากผลผลิตในประเทศลดลงและความ
ต้องการในประเทศเพิ่มขึน้ 
                 (2)  สินค้าอุตสาหกรรมส าคัญ  สินค้าสง่ออกสําคญัสว่นใหญ่สง่ออกเพิ่มขึน้ 
       สินค้าท่ีส่งออกเพิ่มขึน้สูงกว่าร้อยละ 20 ได้แก่  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า               
ยานยนต์  เม็ดและผลิตภณัฑ์พลาสตกิ  สิ่งทอ  ผลิตภณัฑ์ยาง  เคร่ืองสําอาง  เป็นต้น 
       สินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึน้น้อยกว่าร้อยละ 20 ได้แก่  เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  
สิ่งพิมพ์และกระดาษ  เฟอร์นิเจอร์  อาหารสตัว์เลีย้ง  เป็นต้น 
      สินค้าที่ส่งออกลดลง ได้แก่  อัญมณี ลดลงร้อยละ 11.0  เป็นผลจากการ
สง่ออกทองคําท่ีลดลงร้อยละ 31.0  ขณะท่ีอญัมณีท่ีหกัทองคําออกแล้วส่งออกเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 26.8 และ วัสดุก่อสร้าง ลดลง
ร้อยละ  7.9  เป็นการลดลงของการสง่ออกผลิตภณัฑ์เหล็กกล้า(โครงก่อสร้าง)ไปออสเตรเลียท่ีลดลงถึงร้อยละ 98.3  
            1.1.3  ตลาดส่งออก  ส่งออกเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองในอตัราสงู ในตลาดหลกัและตลาดศกัยภาพสงู 
ขณะท่ีตลาดศกัยภาพระดบัรองการสง่ออกมีแนวโน้มชะลอตวั 
          (1)  ตลาดหลัก ส่งออกเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ีสิบเอ็ดร้อยละ 22.9  เป็นการ
เพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองทกุตลาด  โดยเฉพาะ ญ่ีปุ่ นและสหภาพยโุรป(15) ท่ีเพิ่มขึน้ในอตัราสงูถึงร้อยละ 30.0 และ 22.5 ตามลําดบั       
              (2)  ตลาดศักยภาพสูง  ส่งออกเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ีสิบสาม ร้อยละ 29.5  
เป็นการเพิ่มขึน้ทกุตลาด  โดยเฉพาะ อาเซียน(5)  จีน และ ฮอ่งกงท่ีขยายตวัถึงร้อยละ 39.4 , 29.3 และ 26.0 ตามลําดบั 
          (3)  ตลาดศักยภาพระดับรอง ส่งออกเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ีสิบสาม  ในอตัรา
ชะลอตวัลงเพียงร้อยละ 5.5  โดยการส่งออกไปทวีปออสเตรเลียลดลงร้อยละ 18.7 ขณะท่ีการส่งออกไปรัสเซียและ CIS และ         
ลาตนิอเมริกาขยายตวัในอตัราสงูถึงร้อยละ 113.4 และ 71.7 ตามลําดบั 
   1.2  การส่งออกในระยะ 9  เดือนของปี 2553  (ม.ค.-ก.ย.) 
                       1.2.1   การส่งออก    การส่งออกมีมลูคา่ 143,144.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มขึน้ร้อยละ 
31.1   ในรูปเงินบาทการสง่ออกมีมลูคา่ 4,613,848.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.7 
                       1.2.2   สินค้าส่งออก  เพิ่มขึน้ทกุหมวดสินค้า ดงันี ้ สินค้าเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตรสําคญั   
เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.3  สินค้าอตุสาหกรรมสําคญัเพิ่มขึน้ร้อยละ 30.7 และสินค้าอ่ืน ๆ เพิ่มขึน้ร้อยละ 34.4 
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       (1)  สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรส าคัญส่งออกเพิ่มขึน้เกือบทุกรายการ 
เป็นการเพิ่มขึน้ทัง้ปริมาณและมูลค่า โดยเฉพาะ  ยางพารา มันสําปะหลัง นํา้ตาล และสินค้าอาหาร ประเภท อาหารทะเล           
แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป  กุ้ งแช่แข็งและแปรรูป และ ไก่แช่แข็งและแปรรูป  รวมทัง้ ผกัและผลไม้ ท่ีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึน้แต่
ปริมาณส่งออกลดลงเล็กน้อย  ยกเว้น ข้าว ท่ีส่งออกลดลงทัง้ปริมาณและมลูคา่ร้อยละ 6.7 และ 4.5  ตามลําดบั  จากปัญหา
การแขง่ขนัด้านราคากบัเวียดนาม ปากีสถานและอินเดียและการแข็งคา่ของเงินบาท 
         (2)  สินค้าอุตสาหกรรมส าคัญ  สง่ออกเพิ่มขึน้ทกุรายการ ยกเว้นทองคํา  
       สินค้าท่ีส่งออกเพิ่มขึน้สูงกว่าร้อยละ 20 ได้แก่  เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์   
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ยานยนต์  เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก  ผลิตภัณฑ์ยาง  เคร่ืองสําอาง  เฟอร์นิเจอร์  เลนส์ และ   นาฬิกา
รวมทัง้อัญมณีท่ีหักทองคําออกแล้วส่งออกเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ  26.8  (การส่งออกอัญมณีเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.0  แ ต่การส่งออก
ทองคําลดลงร้อยละ 8.1) 
       สินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึน้น้อยกว่าร้อยละ 20 ได้แก่  สิ่งทอ  วสัดุก่อสร้าง  
สิ่งพิมพ์  เคร่ืองเดนิทางและเคร่ืองหนงั  เคร่ืองใช้เคร่ืองประดบัตกแตง่  อาหารสตัว์เลีย้ง  เป็นต้น 
           1.2.3  ตลาดส่งออก   
          (1)   ตลาดหลัก  ส่งออกเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองร้อยละ 26.1  เป็นการเพิ่มขึน้ในทกุตลาด 
ได้แก่ ญ่ีปุ่ น  สหรัฐฯ และสหภาพยโุรป(15) เพิ่มขึน้ร้อยละ 32.0 , 24.9  และ 21.6 ตามลําดบั 
             (2)  ตลาดศักยภาพสูง  ส่งออกเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองในอตัราสูงถึงร้อยละ 40.6  และ          
เป็นการเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีคอ่นข้างสงูในทกุตลาด  ทัง้ อาเซียน(5)  จีน  อินโดจีนและพมา่ ฮอ่งกง และ อินเดีย 
               (3)  ตลาดศักยภาพระดับรอง ส่งออกเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองร้อยละ 21.4  และเป็นการ
ขยายตวัในเกือบทกุตลาด  ทัง้ทวีปออสเตรเลีย  ตะวนัออกกลาง โดยเฉพาะ  ลาตินอเมริกา และ รัสเซียและ  CIS ท่ีขยายตวัใน
อตัราสงู   ยกเว้นแอฟริกาท่ีสง่ออกลดลงร้อยละ  0.9  เป็นการลดลงของการส่งออกเหล็กกล้าและผลิตภณัฑ์(โครงก่อสร้าง) และ
ข้าว ท่ีลดลงร้อยละ 79.2 และ 25.3 ตามลําดบั 
  2. การน าเข้า  

  2.1  การน าเข้าเดือนกันยายน  2553 
           2.1.1  การน าเข้า  มีมลูคา่ 14,996.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกบัระยะเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.0  คดิในรูปเงินบาทมีมลูคา่ 475,393.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.6  
           2.1.2  สินค้าน าเข้า  สินค้านําเข้าสําคญัมีการนําเข้าเพิ่มขึน้เกือบทกุหมวดดงันี ้    
            (1)  สินค้าเชือ้เพลิง นําเข้าลดลงร้อยละ 19.9 การนําเข้าสินค้าเชือ้เพลิงท่ีสําคญั 

ได้แก่น า้มันดิบ มีมูลค่า 1,577.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 28.8 ในเชิงปริมาณมีจํานวน 20.26 ล้านบาร์เรล (675,190 
บาร์เรลต่อวนั) ลดลงร้อยละ 34.87   เน่ืองจากในเดือนกันยายน บริษัท ปตท. ได้ปิดโรงกลัน่เพ่ือซ่อมแซมเป็นเวลาประมาณ            
2 สปัดาห์ 
                 (2)  สินค้าทุน  นําเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.2  สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีเร่ิมขยายตวั และการลงทนุในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ประกอบกบัเงินบาทแข็งคา่ส่งผลให้ราคาสินค้าถกูลง จูง
ใจให้ผู้ประกอบการซือ้สินค้าในหมวดนีเ้พิ่มขึน้ โดยเฉพาะเคร่ืองจักรกลเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายการผลิต การนําเข้าสินค้า
ทุนท่ีสําคญั ได้แก่  เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ นําเข้า เพิ่มขึน้ร้อยละ 31.9  เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ นําเข้า
เพิ่มขึน้ร้อยละ 33.6  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ นําเข้า เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.7  
                   (3)  สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป  นําเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.6 สอดคล้องกบัการ
ส่งออกและการบริโภคในประเทศท่ีขยายตัวเพิ่มขึน้ ประกอบกับราคาสินค้าถูกลงจากค่าเงินบาทแข็งค่าจูงใจให้มีการซือ้                
เพิ่มขึน้ สินค้าวตัถดุบิและกึ่งสําเร็จรูปสําคญั ได้แก่  เคมีภัณฑ์ นําเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.3 สว่นใหญ่เป็นการนําเข้าเม็ดพลาสติก 
เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ชิน้ส่วนรถยนต์ และผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่ืนๆ    อุปกรณ์ส่วนประกอบ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นําเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.8  เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ นําเข้าปริมาณเพิ่มขึน้ร้อยละ 
5.3 และในเชิงมลูคา่เพิ่มขึน้ร้อยละ 42.7 เป็นการนําเข้าตามความต้องการภายในประเทศ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์ ภาค
ก่อสร้าง  และการผลิตภาชนะบรรจภุัณฑ์ เป็นต้น   ทองค า นําเข้าปริมาณเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.1 และในเชิงมลูค่าเพิ่มขึน้ร้อยละ 
52.9 เน่ือง จากราคาทองคําในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ และเงินบาทแข็งคา่  
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                          (4)  สินค้าอุปโภคบริโภค นําเข้า เพิ่มขึน้ร้อยละ 18.1 เน่ืองจากราคาสินค้าท่ีนําเข้า
ถกูลงจากคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้ การนําเข้าสินค้าอปุโภคบริโภคท่ีสําคญั ได้แก่  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน นําเข้าลดลงร้อยละ 3.2   
เคร่ืองใช้เบ็ดเตล็ด  นําเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 54.3   ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม  นําเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.0 
                   (5)  สินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง  นําเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 56.8  การนําเข้า
สินค้ายานพาหนะและอปุกรณ์ขนสง่ท่ีสําคญั ได้แก่   ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ นําเข้า เพิ่มขึน้ร้อยละ 53.4  รถยนต์
น่ัง นําเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 52.3   รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก นําเข้า เพิ่มขึน้ร้อยละ 147.2  ส่วนประกอบและอุปกรณ์
จักรยานยนต์และรถจักรยาน เพิ่มขึน้ร้อยละ  30.8 
        2.2  การน าเข้าในระยะ 9 เดือนของปี 2553  (ม.ค.-ก.ย.) 
         2.2.1 การน าเข้า    นําเข้ามลูคา่ 133,999.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับระยะเดียวกันของปี 
2552 เพิ่มขึน้ร้อยละ 43.4 คดิในรูปเงินบาทมีมลูคา่ 4,371,646.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 34.5        
      2.2.2  สินค้าน าเข้าส าคัญ     มีการนําเข้าเพิ่มขึน้ทุกหมวดสินค้าดงันี ้ สินค้าเชือ้เพลิง               
เพิ่มขึน้ร้อยละ 28.9  สินค้าทุน เพิ่มขึน้ร้อยละ 34.8  สินค้าวัตถุดิบกึ่งสําเร็จรูป เพิ่มขึน้ร้อยละ 55.7  สินค้าอุปโภคบริโภค            
เพิ่มขึน้ร้อยละ 30.9  และสินค้ายานพาหนะและอปุกรณ์  เพิ่มขึน้ร้อยละ 94.7 
      3. ดุลการค้า 
   เดือนกันยายน  2553 ไทยได้ดุลมูลค่า 3,065.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดในรูปเงินบาทได้ดุลมูลค่า 90,481.0              
ล้านบาท  ส่งผลให้ในระยะ 9  เดือน (ม.ค.-ก.ย.)  ไทยได้ดุลการค้าสะสมมูลค่า 9,145.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 242,201.6               
ล้านบาท  
  4.  เปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของการส่งออกของไทยกับประเทศคู่แข่ง ปี 2553 
 มค. 53 กพ. 53 มีค. 53 เมย. 53 พค.53 มิย.53 กค.53 สค.53  กย.53 
ไทย 30.8 23.1  40.9 35.2  42.1 46.3 20.6 23.9  21.2 
จีน 21.0 45.7  24.2 30.4  48.4 43.9 38.0 34.3  25.1 
ไต้หวนั 75.8 32.6  50.1 47.8  57.9 34.1 38.5 26.6  17.5 
เกาหลีใต้ 45.8 30.3  34.3 29.8  40.5 30.2 27.5 27.7  17.2 
เวียดนาม 34.8 -25.6    5.3 24.6  43.0 33.4 25.5 51.6  34.2 
สิงคโปร์ 37.0 19.2  29.3 30.0  29.0 28.3 16.6 25.5  18.8 
มาเลเซีย 37.0 18.4  36.4 26.6  21.9 17.2 13.5 10.6  Na 
ฟิลิปปินส์ 42.4 42.5  43.7 28.2  37.3 33.7 35.9 36.6  Na 
  
34. เร่ือง  ดัชนีราคาส่งออก – น าเข้าของประเทศ  และดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออกเดือนกันยายน  2553   
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลดชันีราคาส่งออก – นําเข้าของประเทศ  และดชันีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก
เดือนกนัยายน  2553  ของกระทรวงพาณิชย์ สรุปได้ดงันี ้ 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  ดัชนีราคาส่งออก – น าเข้าของประเทศเดือนกันยายน   
  กระทรวงพาณิชย์ มีการปรับปรุงการจัดทําดชันีราคาส่งออก-นําเข้าของประเทศ โดยปรับเปล่ียนนํา้หนกัจากปี 
2551 เป็นปี 2552 ใช้มูลคา่การส่งออก-นําเข้า จากกรมศลุกากรเป็นตวัถ่วงนํา้หนกั และได้มีการปรับปรุงรายการสินค้าท่ีใช้
คํานวณในปี 2553 คือ ดชันีราคาสง่ออก จํานวน 1,138 รายการ และดชันีราคานําเข้า จํานวน 909 รายการ เพ่ือให้สะท้อนภาวะ
การค้าของประเทศท่ีเป็นปัจจบุนั แตย่งัคงปีฐาน 2550 = 100 
  กระทรวงพาณิชย์ รายงานความเคล่ือนไหวดชันีราคาส่งออก-นําเข้าของประเทศ ในรูปเงินเหรียญสหรัฐ            
ดชันีราคาสง่ออก เดือนกนัยายน 2553 สงูขึน้ร้อยละ 1.2 และดชันีราคานําเข้า สงูขึน้ร้อยละ 0.3 
  1. ดัชนีราคาส่งออก 
   1.1 ดัชนีราคาส่งออกของประเทศ เดือนกันยายน 2553 
   ในปี 2550 ดชันีราคาส่งออกของประเทศ เท่ากบั 100 เดือนกนัยายน 2553 เท่ากบั 121.7 และเดือน
สิงหาคม 2553 เทา่กบั 120.3 
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   1.2 การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาส่งออกของประเทศ เดือนกันยายน 2553 เม่ือเทียบกับ 
    เดือนสิงหาคม 2553 สงูขึน้ร้อยละ 1.2    
    เดือนกนัยายน 2552 สงูขึน้ร้อยละ 7.4   
    เฉล่ีย มกราคม-กนัยายน 2553 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2552 สงูขึน้ร้อยละ 9.8 
   1.3 ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนกันยายน 2553 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2553 สูงขึน้
ร้อยละ 1.2 (เดือนสิงหาคม 2553 สูงขึน้ร้อยละ 0.4) จากการสูงขึน้ของหมวดสินค้าเกษตรกรรม ร้อยละ 1.9 หมวดสินค้า          
อตุสาหกรรมการเกษตร ร้อยละ 1.5 หมวดสินค้าอตุสาหกรรม ร้อยละ 1.0 และหมวดสินค้าแร่และเชือ้เพลิง 0.9 
  สินค้าส่งออกท่ีราคาสูงขึน้ 
   หมวดสินค้าเกษตรกรรม ดชันีราคาส่งออกสูงขึน้ร้อยละ 1.9 (เดือนสิงหาคม 2553 สูงขึน้ร้อยละ 
1.1) จากการสูงขึน้ของสินค้ากสิกรรมท่ีสําคญั ได้แก่ ข้าว ยางพารา ผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงั ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง    
ผกัสดแชเ่ย็นแชแ่ข็งและแห้ง สินค้าประมง (ปลาหมกึ ปลา) 
   หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ดชันีราคาส่งออกสูงขึน้ร้อยละ 1.5 (เดือนสิงหาคม 2553           
สูงขึน้ร้อยละ 0.5) จากการสูงขึน้ของอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป นํา้ตาลทรายและกากนํา้ตาล ผักกระป๋องและแปรรูป      
ผลิตภณัฑ์ข้าว และสิ่งปรุงรสอาหาร 
   หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ดชันีราคาส่งออกสูงขึน้ร้อยละ 1.0 (เดือนสิงหาคม 2553 สูงขึน้ร้อยละ 
0.4) สินค้าสําคญัท่ีราคาสูงขึน้ ได้แก่ สิ่งทอ อัญมณีและเคร่ืองประดบั เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ เม็ดพลาสติก       
ผลิตภณัฑ์พลาสตกิ เคมีภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ยาง ยานพาหนะ อปุกรณ์และสว่นประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภณัฑ์ 
   หมวดสินค้าแร่และเชือ้เพลิง ดชันีราคาส่งออกสงูขึน้ร้อยละ 0.9 (เดือนสิงหาคม 2553 สงูขึน้    ร้อยละ 
1.2) สินค้าสําคญัท่ีราคาสงูขึน้  ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว สงักะสีและนํา้มนัดบิ 
   1.4 ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนกันยายน 2553 เทียบกับเดือนกันยายน 2552 ดัชนี
ราคาส่งออกสูงขึน้ ร้อยละ 7.4 จากการสูงขึน้ของดชันีทกุหมวด ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม ร้อยละ 26.0 หมวดสินค้า        
อตุสาหกรรมการเกษตร ร้อยละ 5.4 หมวดสินค้าอตุสาหกรรม ร้อยละ 3.6  และหมวดสินค้าแร่และเชือ้เพลิง ร้อยละ 14.7 
   1.5 ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเฉล่ียมกราคม-กันยายน 2553 เทียบกับระยะเดียวกัน ของ
ปี 2552 ดัชนีราคาส่งออกสูงขึน้ร้อยละ 9.8  ดชันีสูงขึน้ทกุหมวด ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม ร้อยละ 36.3 หมวดสินค้า
อตุสาหกรรมการเกษตร ร้อยละ 6.7 หมวดสินค้าอตุสาหกรรม ร้อยละ  3.6 และหมวดสินค้าแร่และเชือ้เพลิง ร้อยละ 32.1 
  2. ดัชนีราคาน าเข้า 
   2.1 ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศ เดือนกันยายน 2553 
   ในปี 2550 ดชันีราคานําเข้าของประเทศ เท่ากบั 100 เดือนกันยายน 2553 เท่ากบั 119.3 และเดือน
สิงหาคม 2553 เทา่กบั 118.9 
   2.2 การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาน าเข้าของประเทศ เดือนกันยายน 2553 เม่ือเทียบกับ 
    เดือนสิงหาคม 2553 สงูขึน้ร้อยละ 0.3 
    เดือนกนัยายน 2552 สงูขึน้ร้อยละ 5.8 
    เฉล่ีย มกราคม-กนัยายน 2553 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2552 สงูขึน้ร้อยละ 8.6 
   2.3 ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนกันยายน 2553 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2553           
สูงขึน้ร้อยละ 0.3 (เดือนสิงหาคม 2553 สูงขึน้ร้อยละ 0.9) เป็นผลจากการสูงขึน้ของหมวดสินค้า อุปโภคบริโภค ร้อยละ 1.3 
หมวดยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง ร้อยละ 1.2 หมวดสินค้าทนุร้อยละ 0.7 และหมวดสินค้าวตัถดุิบและกึ่งสําเร็จรูป ร้อย
ละ 0.6 สําหรับหมวดสินค้าเชือ้เพลิง ลดลงร้อยละ 1.5 
  สินค้าน าเข้าท่ีราคาสูงขึน้ 
   หมวดสินค้าทุน ดชันีราคานําเข้าสูงขึน้ร้อยละ 0.7 (เดือนสิงหาคม 2553 สูงขึน้ร้อยละ 0.8) สินค้า
สําคญัท่ีราคาสงูขึน้ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์โลหะ เคร่ืองจกัรกลและสว่นประกอบ 
   หมวดสินค้าวัตถุดบิและกึ่งส าเร็จรูป ดชันีราคานําเข้าสงูขึน้ร้อยละ 0.6 (เดือนสิงหาคม 2553 สงูขึน้
ร้อยละ 0.7) สินค้าสําคญัท่ีราคาสงูขึน้ ได้แก่ ทองคํา แพลทินมั เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภณัฑ์ ทองแดงและผลิตภณัฑ์ ดีบุก
และสงักะสี 



 38 

   หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ดชันีราคานําเข้าสูงขึน้ร้อยละ 1.3 (เดือนสิงหาคม 2553 สงูขึน้ร้อยละ 
0.7) สินค้าสําคญัท่ีราคาสงูขึน้ ได้แก่ 
ยารักษาโรค วิตามิน ฮอร์โมน และเคร่ืองใช้เบด็เตล็ด 
   หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ดชันีราคานําเข้าสงูขึน้ร้อยละ 1.2 (เดือนสิงหาคม 2553 
สงูขึน้ร้อยละ 1.4) สินค้าสําคญัท่ีราคาสงูขึน้ ได้แก่ สว่นประกอบและอปุกรณ์ยานยนต์ 
  สินค้าน าเข้าที่ราคาลดลง 
   หมวดสินค้าเชือ้เพลิง ดชันีราคานําเข้าลดลงร้อยละ 1.5 (เดือนสิงหาคม 2553 สูงขึน้ร้อยละ 1.8)                
สินค้าสําคญัท่ีราคาลดลง ได้แก่นํา้มนัดบิ ตามราคาตลาดโลก 
   2.4 ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนกันยายน 2553 เทียบกับเดือนกันยายน 2552 ดัชนี
ราคาน าเข้าสูงขึน้ร้อยละ 5.8 จากการสูงขึน้ของหมวดสินค้าเชือ้เพลิง ร้อยละ 6.5 หมวดสินค้าทนุ ร้อยละ 3.3 หมวดสินค้า
วตัถดุิบและกึ่งสําเร็จรูป ร้อยละ 6.3 หมวดสินค้าอปุโภคบริโภค ร้อยละ  3.7 และหมวดยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง ร้อย
ละ 7.2 
   2.5 ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเฉล่ียมกราคม-กันยายน 2553 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 
2552 ดัชนีราคาน าเข้าสูงขึน้ร้อยละ 8.6  จากการสงูขึน้ของหมวดสินค้าเชือ้เพลิง ร้อยละ 23.6 หมวดสินค้าทนุ ร้อยละ 3.3 
หมวดสินค้าวตัถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป ร้อยละ 4.9 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 1.8 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์         
การขนสง่ ร้อยละ 5.9 
 
35.  เร่ือง   สรุปสถานการณ์อุทกภัย ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2553) 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์อุทกภัย ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2553)  ของกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ดงันี ้  
         สาระส าคัญของเร่ือง 
  ศนูย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภยั วาตภยั และดนิถลม่ และภยัหนาว ปี 2553 
กระทรวงมหาดไทย ณ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัสรุปสถานการณ์อทุกภยัเน่ืองจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ํา 
มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ และพายดีุเปรสชัน่บริเวณอา่วไทยตอนลา่ง (ระหวา่งวนัท่ี 10 ตลุาคม - 24 พฤศจิกายน 2553) 
      1. การคาดหมายลักษณะอากาศ (ระหว่างวันท่ี 24 - 29 พ.ย. 2553) 
    1.1 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลกัษณะอากาศว่า ในช่วงวนัท่ี 24 - 29 พ.ย. 2553 บริเวณความกด
อากาศสูงกําลงัค่อนข้างแรงจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทําให้บริเวณดงักล่าวมี
อณุหภูมิลดลงเล็กน้อย ส่วนมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลงัแรงขึน้ ทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึน้
และมีฝนตกหนกับางแหง่ ตัง้แตจ่งัหวดัชมุพรลงไป สว่นคล่ืนลมในอา่วไทยจะมีกําลงัแรงขึน้ โดยมีคล่ืนสงู 1 - 2 เมตร  
     1.2 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ได้แจ้งเตือนให้ศนูย์ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัเขต และจงัหวดัในภาคใต้ เตรียมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอนัเกิดจากสภาวะฝนตกหนกั และคล่ืนลมแรงในอา่วไทย อาจ
สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรของประชาชน และจดัเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวงัติดตามสถานการณ์
ในพืน้ท่ีอย่างต่อเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง รวมทัง้เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพ่ือสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อ                     
เหตกุารณ์ 
   2. สถานการณ์อุทกภัย 
     2.1 สถานการณ์อทุกภยัระหวา่งวนัท่ี 10 ต.ค. - 24 พ.ย. 2553 อนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศ
ต่ําพาดผา่นภาคใต้ตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวนัออก และมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้  
      มีจังหวัดท่ีประสบอุทกภัย และมีการประกาศเป็นพืน้ท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ใน
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก รวม 39 จงัหวดั 417 อําเภอ 3 ,038 ตําบล 25,879 หมู่บ้าน 
มีผู้ เสียชีวิต 166 ราย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,978,088 ครัวเรือน 6,934,719 คน พืน้ท่ีการเกษตรท่ีคาดว่าจะเสียหายประมาณ 11,244,776 
ไร่ ซึง่สถานการณ์ได้คล่ีคลายแล้วอยูร่ะหวา่งการฟืน้ฟ ู31 จงัหวดั 
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      ปัจจบุนัยงัคงมีสถานการณ์อทุกภยัทัง้สิน้ 8 จงัหวดั 27 อําเภอ 215 ตําบล 1,168 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
129,855 ครัวเรือน 452,710 คน ได้แก่ จงัหวดักาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สพุรรณบุรี พระนครศรีอยธุยา นนทบุรี และจงัหวดั
ปทมุธานี 
       2.2 สถานการณ์อทุกภัยระหว่างวนัท่ี 1 - 24 พ.ย. 2553  อนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน่บริเวณ
อา่วไทยตอนลา่งเคล่ือนผ่านภาคใต้ 
        มีจงัหวดัท่ีประสบอทุกภยั และมีการประกาศเป็นพืน้ท่ีประสบภยัพิบตัิกรณีฉกุเฉิน (อทุกภยั) ในภาคใต้ 
รวม 12 จงัหวดั 133 อําเภอ 856 ตําบล 5,991 หมู่บ้าน มีผู้ เสียชีวิต 78 ราย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 548,258 ครัวเรือน 1,732,473 คน 
ซึง่สถานการณ์ได้คล่ีคลายแล้ว  อยูร่ะหวา่งการฟืน้ฟ ู10 จงัหวดั 
       ปัจจบุนัยงัคงมีสถานการณ์อทุกภยัทัง้สิน้ 2 จงัหวดั 9 อําเภอ 73 ตําบล 641 หมู่บ้าน  ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
58,320 ครัวเรือน 184,620 คน ได้แก่ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และจงัหวดัพทัลงุ 
     2.3 การให้ความชว่ยเหลือของหนว่ยงาน 
            2.3.1 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
                       เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) พร้อมด้วย 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร) ผู้ ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา รักษาราชการแทน รองปลดักระทรวงมหาดไทย (นายสรุพล  พงษ์ทดัศิริกลุ) รองอธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั (นายประทีป  กีรตเิรขา) พร้อมคณะ เดินทางไปเย่ียมเยียนราษฎรและมอบถงุยงัชีพแก่ผู้ประสบอทุกภยัท่ีอําเภออทุมุพรพิสยั 
จงัหวัดศรีสะเกษ จํานวน 1,000 ชุด และเดินทางไปท่ีสนามกีฬาวิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ เพ่ือเป็นประธานจดักิจกรรมโครงการ
เทิดทนูสถาบนัสําคญัของชาต ิเพ่ือสร้างความสมานฉนัท์ 
                   2.3.2 รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย 
               1) เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 06.45 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร  
เสนเนียม) เป็นประธานปล่อยขบวนรถถุงยงัชีพขององค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) ท่ีรับบริจาค เพ่ือนําไปส่ง
มอบให้กบัผู้ประสบอทุกภยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลา และเวลา 09.00 น. ร่วมกบัภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน อาสาสมคัร และ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ดําเนินกิจกรรมบกิคลีนนิ่งเดย์ ในพืน้ท่ีเทศบาลนครหาดใหญ่ 
       2) เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร 
เสนเนียม) พร้อมคณะ เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ เสียชีวิตจากอุทกภัย รวม 34 ราย ๆ ละ 50,000 บาท และ
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว      ผู้ประสบอุทกภัยท่ีประสบอคัคีภัยซํา้ 1 ครอบครัว เป็นเงิน 100,000 บาท ท่ีศนูย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา จากนัน้ได้เดินทางไปตรวจสอบพืน้ท่ีก่อสร้างทางยกระดบับ้านหน้าควน ตําบลควนลัง 
อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา    
               2.3.3 การแจกจา่ยนํา้ด่ืมแก่ราษฎรผู้ประสบอทุกภยั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยและให้กระทรวงมหาดไทย       (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) ร่วมกบั การประปา
ส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง จงัหวดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จดัหานํา้ด่ืมสะอาดมอบแก่ผู้ประสบอุทกภยั ซึ่งขณะนีมี้
รายงานผลการแจกจา่ยนํา้ จํานวน 13 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดักาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชยันาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ บุรีรัมย์ 
ปทมุธานี ปราจีนบรีุ พระนครศรีอยธุยา สระบรีุ สริุนทร์ และจงัหวดัอบุลราชธานี รวม จํานวน 3,232,361 ลิตร 
     3. ส่ิงของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
     3.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงห่วงใยพสกนิกรท่ีได้รับความเดือดร้อน จึงได้พระราชทานถุงยงัชีพให้
มลูนิธิราชประชานเุคราะห์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เดินทางไปมอบ
สิ่งของพระราชทานเพ่ือบรรเทา ความเดือดร้อนแก่ราษฎรในเบือ้งต้น รวม จํานวน 94,850 ครอบครัว  
     3.2 สํานกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพิทกัษ์ สภากาชาดไทย มอบชดุธารนํา้ใจพระราชทานช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย รวม จํานวน 130,622 ชุด นํา้ด่ืม 11,014,320 ขวด     ผ้าห่ม 2,200 ผืน เสือ้กันหนาว 1,000 ตวั แก๊สหุงต้ม 
1,050 ชดุ หม้อเมเยอร์ 1,000 ใบ   รถผลิตนํา้ด่ืม 3 คนั หนว่ยครัวเคล่ือนท่ีสภากาชาดไทย และเรือท้องแบน 7 ลํา 
     3.3 กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ ผู้ แทนพระองค์ 
เดนิทางไปมอบถงุพระราชทานในพืน้ท่ีประสบอทุกภยั รวม จํานวน 19,250 ชดุ นมเม็ดจิตรลดา 700 ลงั และส้วมสําเร็จรูป 600 ชดุ   
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     3.4 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาต ุ(นายกกิตตมิศกัดิต์ลอดชีพ) และพระเจ้าหลาน
เธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา ประธานมลูนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้ผู้แทนพระองค์เดินทางไป
มอบถงุประทานแก่ราษฎร ในพืน้ท่ีประสบอทุกภยั รวม จํานวน 17,102 ถงุ และอาหารกลอ่ง จํานวน 3,500 กลอ่ง 
     3.5 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกลู) และคณะ นําถุงยงัชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอทุกภยัในพืน้ท่ีจงัหวดัราชบุรี 
และจงัหวดัเพชรบรีุ รวม จํานวน 1,000 ชดุ 
           สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันที่ 1 - 24 พฤศจิกายน 2553) 
  1. การเตรียมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัหนาวของกระทรวงมหาดไทย     
       กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ได้จดัตัง้ศนูย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ภยัหนาว ปี พ.ศ. 2553 - 2554 ของจงัหวดัขึน้ ณ สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั และจดัตัง้ศนูย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ 
อําเภอ และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทกุแหง่ในเขตพืน้ท่ี พร้อมทัง้แตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบประจําศนูย์ฯ เพ่ือเป็นศนูย์ประสานงานใน
การให้ความชว่ยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นท่ีเกิดขึน้ 
    นอกจากนี ้กระทรวงมหาดไทย ได้จดัตัง้ศนูย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภยัหนาว ณ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั และท่ีจงัหวดัทกุจงัหวดัด้วย 
    2. สถานการณ์ภยัหนาว (ระหวา่งวนัท่ี 1 - 24 พฤศจิกายน 2553) 
    ในขณะนีไ้ด้รับรายงานจงัหวดัท่ีได้ประกาศเป็นพืน้ท่ีประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) เน่ืองจากมีสภาพอากาศหนาว 
(อุณหภูมิ 8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจดั (อุณหภูมิต่ํากว่า 8.0 องศาเซลเซียส) จํานวน 15 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย 
พะเยา เพชรบรูณ์ ตาก น่าน แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพนู ขอนแก่น นครพนม เลย สกลนคร หนองคาย และจงัหวดัอดุรธานี รวม 188 
อําเภอ 1,326 ตําบล 15,203 หมูบ้่าน 
    3. การให้ความชว่ยเหลือของหน่วยงาน 
          3.1 จงัหวดัท่ีได้ประกาศเป็นพืน้ท่ีประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน (ภยัหนาว) ทัง้ 15 จงัหวดั รายงานว่าได้มอบเคร่ืองกนั
หนาวให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ี โดยได้รับการสนบัสนนุผ้าห่มกนัหนาวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) สมาคม มูลนิธิ ไปแล้ว รวม 
221,798 ชิน้ 
         3.2 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้ให้การสนบัสนุนผ้าห่มกนัหนาว จํานวน 200,000 ผืน เพ่ือ
แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพืน้ท่ี 15 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดันครพนม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบวัลําภ ู
ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครราชสีมา เชียงราย นา่น ลําปาง เชียงใหม ่และจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
    4. สิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภยัหนาว 
    กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ เดินทางไป
มอบถงุพระราชทานแก่ราษฎรท่ีประสบภยัหนาวในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย เพชรบรูณ์ ขอนแก่น สกลนคร ลําพนู เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
น่าน และจงัหวดัพะเยา ในระหว่างวนัท่ี 16 - 30 พฤศจิกายน 2553 รวม จํานวน 9,000 ถงุ นมอดัเม็ดจิตรลดา 50 กล่อง และนมสด 
50 กลอ่ง  
   5. การตรวจเย่ียมประชาชนและตดิตามการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาว  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
     เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) พร้อมด้วย รอง
ปลดักระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน ปลดักระทรวงมหาดไทย (นายขวญัชยั  วงศ์นิติกร) รองปลดักระทรวงมหาดไทย รักษา
ราชการแทน อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (นายวิบลูย์  สงวนพงศ์) พร้อมคณะ เดนิทางไปตรวจเย่ียมราษฎรและมอบผ้า
หม่กนัหนาวในพืน้ท่ีจงัหวดัพะเยา จํานวน 4,000 ชดุ 
  อนึ่ง จงัหวดัพิษณุโลก  ตามท่ีเกิดสถานการณ์สุกรเสียชีวิตในพืน้ท่ี หมู่ท่ี 6 ตําบลท่านางงาม อําเภอบางระ กํา 
ตัง้แตต้่นเดือนพฤศจิกายน 2553 เป็นต้นมา นัน้ 
  เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2553 ปศสุตัว์อําเภอบางระกํา จงัหวดัพิษณุโลก ได้รับแจ้งจากเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุร
อําเภอบางระกํา วา่สกุรท่ีเลีย้งมีอาการป่วยตายผิดปกตเิป็นจํานวนมาก (จํานวน 660 ตวั) โดยสกุรถกูเลีย้งบริเวณบ้านและไม่มี
ระบบการป้องกันโรคเข้าฟาร์ม โดยสุกรแสดงอาการซึม เป็นไข้ ไม่กินอาหาร ผิวหนังเป็นปืน้แดง แม่สุกรแท้งลูก ลูกท่ีคลอด
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ออ่นแอและตายในท่ีสดุ จึงได้เก็บตวัอย่างซากสกุรป่วยส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตัิการท่ีศนูย์วิจยัและพฒันาการสตัวแพทย์
ภาคเหนือตอนล่าง จงัหวดัพิษณุโลก ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างรอผลการยืนยนัทางห้องปฏิบตัิการ ทัง้นีจ้ากอาการในสุกรและการ
สอบถามเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุร คาดว่าสกุร    น่าจะป่วยด้วยโรค PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) 
สําหรับสาเหตกุารเกิดโรคยงัอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม และมีความเป็นไปได้ท่ีโรคดงักล่าวจะติดต่อมาจากรถรับซือ้สกุร
และพอ่ค้าเร่ ท่ีนําสกุรชําแหละมาขายในพืน้ท่ี 
  ปศสุตัว์อําเภอบางระกําได้ดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยรักษาสุกรท่ีกําลงัป่วยด้วยการให้ยา
ปฏิชีวนะและวิตามินแก่สกุรร่วมฝงูเพ่ือป้องกนัการติดเชือ้แทรกซ้อน และเสริมสร้างให้สตัว์แข็งแรง รวมทัง้แนะนําเกษตรกรและ
ควบคมุเร่ืองการฝังทําลายซากสุกรให้ถกูสุขลกัษณะ มีการทําบนัทึกสัง่กักสุกรป่วยไม่ให้มีการเคล่ือนย้าย อีกทัง้พ่นยาฆ่าเชือ้
เพ่ือลดปริมาณเชือ้โรค  ในฟาร์ม และให้ด่านกกักนัสตัว์ควบคมุการเคล่ือนย้ายสกุรเข้า -ออกพืน้ท่ี เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจาย
ของโรคไปยงัพืน้ท่ีอ่ืน พร้อมทัง้ทําการเฝ้าระวงัและค้นหาสกุรป่วยในพืน้ท่ี ตลอดจนแจ้งเกษตรกรและองค์การบริการส่วนตําบล 
(อบต.) ในพืน้ท่ีเพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้เกษตรกรทราบ ทัง้นีเ้กษตรกรท่ีจะนําสกุรเข้าโรงฆา่ ต้องเป็นสกุรท่ีไม่แสดงอาการป่วย หรือ
รักษาหายแล้ว โดยให้อยูภ่ายใต้การควบคมุของเจ้าหน้าท่ีปศสุตัว์ และต้องคํานงึถึงระยะตกค้างของยาในตวัสกุรด้วย นอกจากนี ้
ได้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ เพ่ือไม่ให้ต่ืนตระหนกจากการระบาดของโรคดงักล่าวแล้ว (ข้อมูลจากสํานกัควบคมุ ป้องกนั และ
บําบดัโรคสตัว์ กรมปศสุตัว์) 
  ขณะนีสํ้านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัพิษณุโลก ได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับ
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัพิษณุโลกอย่างใกล้ชิด เพ่ือพร้อมประกาศเป็นพืน้ท่ีประสบภยัพิบตัิ (โรคระบาดในสตัว์) เพ่ือสนบัสนนุ
การป้องกนัและแก้ไขปัญหาโรคระบาดครัง้นีต้อ่ไป  
 
36.  เร่ือง สรุปสถานการณ์ภัยพบัิตด้ิานการเกษตรปี 2553 ครัง้ท่ี 40  
 คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูสรุปสถานการณ์ภยัพิบตัิด้านการเกษตรปี 2553  ครัง้ท่ี 40 ณ วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 
2553 ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์นํา้ การช่วยเหลือด้านการเกษตร และผลกระทบด้าน
การเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปได้ดงันี ้
   สถานการณ์ภัยพบัิตด้ิานการเกษตร 
  ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัย รวมทัง้ประเทศ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย พระนครศรีอยุธยา 
นนทบรีุ ปทมุธานี สพุรรณบรีุ ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอบุลราชธานี เป็นพืน้ที่ภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดสงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
 สถานการณ์น า้ 
 1. สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ 
 สภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญ่และขนาดกลางทัง้ประเทศ (24 พฤศจิกายน 2553) มีปริมาณนํา้ทัง้หมด 
55,410 ล้านลกูบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของความจอุ่างเก็บนํา้ขนาดใหญ่และขนาดกลางทัง้หมด ลดลงจากสปัดาห์
ก่อน(55,923 ล้านลกูบาศก์เมตร) จํานวน 513 ล้านลกูบาศก์เมตร (ปริมาณนํา้ใช้การได้ 31,569 ล้านลกูบาศก์เมตร คิดเป็นร้อย
ละ 43 ของความจอุ่าง) น้อยกว่าปี 2552 (58,482 ล้านลกูบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 80) จํานวน 3,072 ล้านลกูบาศก์เมตร ปริมาณ
นํา้ไหลลงอา่งจํานวน 64.07 ล้านลกูบาศก์เมตร ปริมาณนํา้ระบาย 105.08 ล้านลกูบาศก์เมตร  
 สภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญ่ (24 พฤศจิกายน 2553) มีปริมาณนํา้ทัง้หมด 51,874 ล้านลูกบาศก์
เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญ่และขนาดกลางทัง้หมด ลดลงจากสัปดาห์ก่อน(52,336 ล้าน
ลกูบาศก์เมตร) จํานวน 462 ล้านลกูบาศก์เมตร (ปริมาณนํา้ใช้การได้ 28,351 ล้านลกูบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุ
อ่าง) น้อยกว่าปี 2552 (55,277 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 79) จํานวน 3,403 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํา้ไหลลงอ่าง
จํานวน 62.42 ล้านลกูบาศก์เมตร ปริมาณนํา้ระบาย 102.10 ล้านลกูบาศก์เมตร 
  สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้เข่ือนภูมิพล สิริกิติ์ และป่าสักชลสิทธ์ิ 

อ่างเก็บน า้ 

ปริมาตรน า้ในอ่างฯ ปริมาตรน า้ใช้การได้ ปริมาณน า้ไหลลง
อ่างฯ 

ปริมาณน า้ระบาย 

ปริมาณน า้รับได้อีก 
ปริมาตร

น า้ 
% 

ความจุอ่างฯ 
ปริมาตรน า้ 

% 
ความจุอ่างฯ 

วันนี ้ เมื่อวาน วันนี ้ เมื่อวาน 
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อ่างเก็บน า้ 

ปริมาตรน า้ในอ่างฯ ปริมาตรน า้ใช้การได้ ปริมาณน า้ไหลลง
อ่างฯ 

ปริมาณน า้ระบาย 

ปริมาณน า้รับได้อีก 
ปริมาตร

น า้ 
% 

ความจุอ่างฯ 
ปริมาตรน า้ 

% 
ความจุอ่างฯ 

วันนี ้ เมื่อวาน วันนี ้ เมื่อวาน 

1.ภมิูพล 8,754 65 4,954 37 12.92 11.40 5.00 10.50 4,708 
2.สิริกิติ์ 7,803 82 4,953 52 7.78 7.81 6.97 7.00 1,707 
ภมิูพล+สิริกิติ์ 16,557 72 9,907 43 20.70 19.21 11.97 17.50 6,415 
3.แควน้อยฯ 759 99 723 94 0.32 0.67 3.48 3.46 10 
4.ป่าสกัชลสิทธ์ิ 874 91 871 91 0.00 1.31 13.90 13.07 86 
รวม 4 อ่างฯ 18,190 74 11,501 47 21.01 21.19 29.35 34.03 6,511 

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
 
 
 อ่างเก็บน า้ท่ีอยู่ในเกณฑ์น า้มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จ านวน 22 อ่าง  ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ่างเก็บน า้ 
ปริมาตรน า้ในอ่างฯ ปริมาตรน า้ใช้การได้ ปริมาณน า้ไหลลงอ่างฯ ปริมาณน า้ระบาย ปริมาณน า้ 

รับได้อีก ปริมาตร
น า้ 

% ความ จุ
อ่างฯ 

ปริมาตร
น า้ 

% ความจุ
อ่างฯ 

วันนี ้ เมื่อวาน วันนี ้ เมื่อวาน 

1.สิริกิติ์ 7,803 82 4,953 52 7.78 7.81 7.06 7.00 1,707 
2.แม่งดัฯ 272 103 250 94 0.47 0.00 0.41 0.65 0 

3.ก่ิวลม 103 92 99 88 1.48 3.16 1.00 2.56 9 
4.ก่ิวคอหมา 191 112 185 109 0.48 1.09 0.21 1.65 0 

5.แควน้อยฯ 759 99 723 94 0.32 0.67 3.46 3.46 10 

6.ห้วยหลวง 123 104 118 100 0.00 0.03 0.05 0.05 0 

7.จฬุาภรณ์ 163 99 119 73 0.20 0.52 1.03 1.03 0 
8.อบุลรัตน์ 2,383 98 1,802 74 0.26 0.00 22.30 25.63 0 
9.ลําปาว 1,248 87 1,163 81 1.12 0.00 1.12 0.97 182 
10. ล าตะคอง 345 110 318 101 0.94 0.95 1.07 1.04 0 

11.ลําพระเพลิง 105 95 104 94 0.05 0.19 0.37 0.52 4 
12.มลูบน 115 82 108 77 0.00 0.00 0.00 0.00 26 
13.ลําแซะ 244 89 237 86 0.00 0.00 0.00 0.00 31 
14.สิรินธร 1,590 81 759 39 0.83 0.83 0.00 0.00 376 
15.ป่าสักฯ 874 91 871 91 0.00 1.31 13.90 13.07 86 

16.ทบัเสลา 161 101 153 96 0.09 0.32 0.26 0.32 0 

17.กระเสียว 247 103 207 86 0.24 0.67 0.06 0.84 0 

18.ขนุดา่นฯ 217 97 212 95 0.08 0.07 0.17 0.17 7 
19.คลองสียัด 412 98 382 91 0.00 0.00 1.00 0.50 8 

20.บางพระ 95 81 83 71 0.07 0.14 0.08 0.07 22 

21 .หนองปลา
ไหล 

162 99 148 91 0.16 0.17 0.38 0.39 2 

22.ประแสร์ 244 98 224 90 0.09 0.09 0.21 0.21 4 
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หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
 2. สภาพน า้ท่า 
  ปริมาณนํา้ในลํานํา้ตา่งๆ ตามสถานีสํารวจปริมาณนํา้ท่า กรมชลประทาน พบว่ามีปริมาณนํา้อยู่ในเกณฑ์
ปกต ิยกเว้น แมนํ่า้มลู อําเภอสะตกึ จงัหวดับรีุรัมย์ ปริมาณนํา้อยูใ่นเกณฑ์นํา้ทว่ม 
 ปริมาณนํา้ในแม่นํา้เจ้าพระยาไหลผ่านจงัหวดันครสวรรค์ 1,056 ลบ.ม./วินาที(ลดลงจากเม่ือวาน 37 ลบ.
ม./วินาที) 
 ปริมาณนํา้ไหลผา่นเข่ือนเจ้าพระยา 818 ลบ.ม./วินาที (เพิ่มขึน้จากเม่ือวาน 15ลบ.ม./วินาที) 
 รั บ นํ ้า เ ข้ า ร ะ บ บ ส่ ง นํ ้า ทุ่ ง ฝ่ั ง ต ะ วั น อ อ ก  2 3 0  ล บ . ม . / วิ น า ที  ( เ ท่ า กั บ เ ม่ื อ ว า น )  แ ล ะ 
รับนํา้เข้าระบบสง่นํา้ทุง่ฝ่ังตะวนัตก 224 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเม่ือวาน 1 ลบ.ม./วินาที) 
 ปริมาณนํา้ไหลผา่นเข่ือนพระรามหก 206 ลบ.ม./วินาที(เพิ่มขึน้จากเม่ือวาน 87 ลบ.ม./วินาที) 
 การช่วยเหลือด้านการเกษตร 
 1. แจ้งเตือนพืน้ที่น า้ท่วมและดินถล่มในพืน้ที่ภาคใต้ ระหว่างวนัท่ี 16-19 พฤศจิกายน 2553 จํานวน 1 
ฉบบั 
 2. สนับสนุนเคร่ืองสูบน า้เคล่ือนท่ี เคร่ืองผลักดันน า้ รถบรรทุก ดงันี ้
  2.1 เคร่ืองสูบนํา้เคล่ือนท่ี จํานวน 552 เคร่ือง ในพืน้ท่ี 38 จงัหวดั ได้แก่ ภาคเหนือ 4 จงัหวดั จํานวน 19 
เคร่ือง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 8 จงัหวดั จํานวน 82 เคร่ือง ภาคกลาง 14 จงัหวดั 305 เคร่ือง ภาคตะวนัออก 1 จงัหวดั จํานวน 
4 เคร่ือง ภาคใต้ 8 จงัหวดั จํานวน 142 เคร่ือง 
  2.2 เคร่ืองผลักดนันํา้ จํานวน 84 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดัสุพรรณบุรี (17) กรุงเทพฯ(7) พระนครศรีอยุธยา   
(17) นครปฐม(20) สงขลา(23)  
  2.3 รถบรรทกุ จํานวน 5 คนั ได้แก่ จงัหวดันครราชสีมา(5 คนั) 
  2.4 รถแบค็โฮ จํานวน 21 คนั ได้แก่ จงัหวดัลพบรีุ(21 คนั) 
  2.5 รถบรรทกุเทท้าย 6 ตนั จํานวน 6 คนั ได้แก่ จงัหวดัลพบรีุ(6 คนั) 
  3. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จํานวน 3,001,625 กิโลกรัม (เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ท่ีผ่านมา 637,795 กิโลกรัม) 
แร่ธาตแุละเวชภณัฑ์ 6,691 ชุด (เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ท่ีผ่านมา 2,693 ชุด) และดแูลสุขภาพสตัว์ 557,333 ตวั      (เพิ่มขึน้จาก
สปัดาห์ท่ีผา่นมา 47,687 ตวั) 
 ผลกระทบด้านการเกษตร 
  ด้านพืช แบ่งเป็น 3 ช่วงภัย  
  1. ช่วงภัย วันที่  1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 22 ต.ค. 53) ประสบภัย จํานวน 54 
จงัหวดั คาดว่าจะเสียหาย 2,757,236 ไร่  ได้ด าเนินการส ารวจแล้ว (ณ วนัท่ี 19 พ.ย.53) พบว่าพืน้ที่เสียหายแล้ว 1,137,460 
ไร่ แบง่เป็น ข้าว 1,047,476 ไร่ พืชไร่ 77,439 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 12,545 ไร่ เกษตรกร 120,319 ราย  
 2. ช่วงภัยวันที่  1 ตุลาคม ถึง 19 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 19 พ.ย. 53 ยกเว้น ภาคใต้) ประสบภัย 
จํานวน 51 จงัหวดั คาดว่าจะเสียหาย 7,270,667 ไร่ แยกเป็น ข้าว 5,532,936 พืชไร่ 1,544,390 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 193,351 ไร่ 
เกษตรกร 597,775 ราย 
 3. ช่วงภัยวันที่  1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปัจจุบัน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 19 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้ และไม่รวม
พืน้ท่ีความเสียหายของยางพารา) ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด ได้แก่จงัหวดั กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส 
ระนอง พทัลงุ ปัตตานี ยะลา สรุาษฎร์ธานี สตลู สงขลาคาดว่าจะเสียหาย 900,757 ไร่ แยกเป็น ข้าว 374,375 พืชไร่ 39,763 
ไร่  พืชสวนและอ่ืนๆ 486,619 ไร่ เกษตรกร 331,732 ราย 
 พืน้ที่คาดว่าจะเสียหาย (ยางพารา) ช่วงภัยวันที่  1 พฤศจิกายน 2553 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วนัท่ี 14 พ.ย. 
53) ประสบภยั จํานวน 12 จงัหวดั ได้แก่จงัหวดันราธิวาส กระบี่ พทัลงุ ปัตตานี สตลู สงขลา ชมุพร ระนอง ยะลา ตรัง นครศรีธรรมราช สุ
ราษฎร์ธานี คาดว่าจะเสียหาย 212,074 ไร่ 
 

ช่วงภัย เกษตรกร พืน้ที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย (ไร่) 
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(ราย) 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. – 19 พ.ย.53 597,775 5,532,936 1,544,390 193,351 7,270,677 
1 พ.ย. – ปัจจุบัน (ไม่รวมยางพารา) 331,732 374,375 39,763 486,619 900,757 
ยางพารา 1 พ.ย.– ปัจจุบัน(ภาคใต้) - - - 212,074 212,074 
รวม 1,223,454 8,348,680 1,867,770 924,294 11,140,744 

 ด้านประมง แบ่งเป็นความเสียหายเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ พืน้ท่ีเพาะเลีย้งสัตว์น า้และเรือประมง ดังนี ้
 1. พืน้ที่เพาะเลีย้งสัตว์น า้ แบ่งเป็น 2 ช่วงภัย 
 1.1  ช่วงภัย วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมูล ณ วนัท่ี 23 พ.ย. 53 ยกเว้นภาคใต้) ประสบภัย
ทัง้สิน้ 55 จังหวัด คาดว่าจะเสียหาย พืน้ท่ีเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 148,563 ไร่ และกระชังเลีย้งสัตว์นํา้ 580,306 ตารางเมตร 
เกษตรกร 89,799 ราย ได้ด าเนินการส ารวจแล้ว (ณ วนัท่ี 23 พ.ย. 53) พบว่าพืน้ท่ีเพาะเลีย้งเสียหายแล้ว 19,116 ไร่ และ 
14,342 ตารางเมตร  
 1.2 ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถงึ ปัจจุบัน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 23 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้) ประสบภยั 
จํานวน 12 จังหวัด ได้แก่จังหวัดชุมพร พัทลุง พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส คาดว่าจะเสียหาย พืน้ท่ีเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 26,979 ไร่ และกระชังเลีย้งสัตว์นํา้ 152,330 ตารางเมตร เกษตรกร 
21,204 ราย 

ช่วงภยั 
จ านวน 
จังหวดั 

เกษตรกร 
(ราย) 

พืน้ที่คาดว่าจะเสียหาย 
ไร่ ตรม. 

1 ส.ค.– 23 พ.ย. 53 55 89,799 148,563 580,306 
1 พ.ย. - ปัจจุบัน 12 21,204 26,979 152,330 
รวม 67 111,003 175,542 732,636 

 2 เรือประมง  
  ช่วงภัย วันที่  31 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 12 พ.ย. 53) ประสบภัย 10 จงัหวัด 
ได้แก่ จงัหวดัพงังา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สรุาษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี กระบี่ ตรัง พทัลุง ชุมพร จํานวน 1,096 ลํา แบง่เป็น 
เรือประมงพานิช 67 ลํา เรือประมงพืน้บ้าน 1,029 ลํา 
 ด้านปศุสัตว์  แบ่งเป็น 2 ช่วงภัย 
 1. ช่วงภัย วันที่  1 สิงหาคม 2553 ถึง 11 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมูล ณ วันท่ี 22 พ.ย. 53 ยกเว้น               
ภาคใต้) ประสบภยัทัง้สิน้ 41 จงัหวดั คาดว่าจะเสียหาย เกษตรกร 160,194 ราย สตัว์ได้รับผลกระทบ 22,366,676 ตวั แบง่เป็น 
โค-กระบือ 433,857 ตวั สกุร 444,160 ตวั แพะ-แกะ 24,924 ตวั สตัว์ปีก 21,463,735 ตวั แปลงหญ้า 39,407 ไร่ 
 2. ช่วงภัยวันที่  1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปัจจุบัน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 22 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้) ประสบภัย 
จํานวน 12 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดันครศรีธรรมราช พงังา ตรัง พทัลงุ สตลู ปัตตานี นราธิวาส สงขลา กระบี่ ยะลา ชมุพร สรุาษฎร์
ธานี คาดว่าจะเสียหาย เกษตรกร 115,025 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 5,360,066 ตัว แบ่งเป็น โค - กระบือ 259,074 ตวั สุกร 
237,172 ตวั แพะ - แกะ 52,026 ตวั สตัว์ปีก 4,811,794 ตวั แปลงหญ้า 6,305 ไร่ 

ช่วงภยั 
เกษตรกร 
(ราย) 

คาดว่าจะเสียหาย (ตัว) 
โค-

กระบือ 
สุกร แพะ-

แกะ 
สัตว์ปีก รวม แปลง

หญ้า (ไร่) 
1 ส.ค. – 22 พ.ย.53 160,194 433,857 444,160 24,924 21,463,735 22,366,676 39,407 
1 พ.ย. - ปัจจุบัน 115,025 259,074 237,172 52,026 4,811,794 5,360,066 6,305 
รวม 275,219 692,931 681,332 76,950 26,275,529 27,726,742 45,712 

 
แต่งตัง้ 
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37.  เร่ือง  แต่งตัง้ 
  1.  การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ ิ
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ ให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวฒุิ จํานวน 2 ราย ตัง้แตว่นัท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนสมบรูณ์ ดงันี ้ 
  1. นางเพ็ญศรี  รอดมา  ผู้ เ ช่ียวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  (ชีววิทยา) 
(นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดํารงตําแหนง่ ผู้ทรงคณุวฒุิด้านวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (ชีววิทยา) (นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคณุวฒุิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัง้แตว่นัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2553  
   2. นางอาภาศรี ลุสวัสดิ์ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารประสาทวิทยา) กลุ่มงานกุมาร
ประสาทวิทยา กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบนัประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคณุวฒุิ (ด้านเวชกรรม 
สาขากมุารประสาทวิทยา) กลุ่มงานกมุารประสาทวิทยา กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบนัประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ตัง้แตว่นัท่ี 
24 มีนาคม  2553  
   ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป   
 
 2.  การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตัง้ นายศุภกร  วงศ์ปราชญ์ ผู้ อํานวยการสํานัก 
(อํานวยการ ระดบัสูง)  สํานกัการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนกัเรียน สํานกังานปลดักระทรวง กระทรวงศกึษาธิการ ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ ระดบัสูง) กระทรวงศึกษาธิการ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แตง่ตัง้เป็นต้นไป 
 
  3.  แต่งตัง้ข้าราชการการเมือง (นายปรีชา  วัชราภัย) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมตัิตามท่ีสํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตัง้ นายปรีชา  วชัราภัย ให้ดํารงตําแหน่ง 
ข้าราชการการเมือง ตําแหน่งท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) ทัง้นี  ้ตัง้แต่วนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป 
 
  4.  การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอให้แตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั จํานวน 6 ราย  ดงันี ้         
  1.  นายกลุกมุทุ  สิงหรา ณ อยธุยา  เอกอคัรราชทตู (นกับริหารการทตู ระดบัสงู) สถานเอกอคัรราชทตู                 
ณ กรุงมะนิลา  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สํานกังานปลดักระทรวงการตา่งประเทศ  ดํารงตําแหนง่เอกอคัรราชทตู (นกับริหารการทตู 
ระดบัสงู) สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจกัรสเปน สืบแทน นางอจัรา  เสริบตุร ท่ีเกษียณอายุราชการ 
  2.  นายพิศาล  มาณวพฒัน์  เอกอคัรราชทตู  (นกับริหารการทตู ระดบัสงู) สถานเอกอคัรราชทตู ณ                 
กรุงบรัสเซลส์  ราชอาณาจกัรเบลเย่ียม  สํานกังานปลดักระทรวงการตา่งประเทศ  ดํารงตําแหนง่เอกอคัรราชทตู (นกับริหาร          
การทตู ระดบัสงู) สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงนิวเดลี  สาธารณรัฐอินเดีย  สํานกังานปลดักระทรวงการตา่งประเทศ  สืบแทน 
นายกฤต  ไกรจิตต ิ 
  3.  นายอภิชาติ  ชินวรรโณ  รองปลดักระทรวง  (นกับริหาร ระดบัสงู) สํานกังานปลดักระทรวงการตา่งประเทศ  
ดํารงตําแหนง่เอกอคัรราชทตู (นกับริหารการทตู ระดบัสงู) สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงบรัสเซลส์  ราชอาณาจกัรเบลเย่ียม  
สํานกังานปลดักระทรวงการตา่งประเทศ  สืบแทน นายพิศาล  มาณวพฒัน์  
  4.  นายประวิตร์  ชยัมงคล  อธิบดี (นกับริหาร ระดบัสงู) กรมเอเชียใต้ ตะวนัออกกลางและแอฟริกา  ดํารงตําแหนง่
รองปลดักระทรวง (นกับริหารการทตู ระดบัสงู) สํานกังานปลดักระทรวงการตา่งประเทศ  สืบแทน นายอภิชาติ  ชินวรรโณ   
  5.  นายเกียรตคิณุ  ชาตปิระเสริฐ  กงสลุใหญ่  (นกับริหารการทตู ระดบัต้น)  สถานกงสลุใหญ่ ณ นครซิดนีย์ 
เครือรัฐออสเตรเลีย  ดํารงตําแหนง่อธิบดี (นกับริหาร ระดบัสงู) กรมเอเชียใต้ ตะวนัออกกลางและแอฟริกา  สืบแทน                  
นายประวิตร์  ชยัมงคล   
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  6.  นายณฏัฐวฒุิ  โพธิสาโร  อคัรราชทตู (นกับริหารการทตู ระดบัต้น)  สถานเอกอคัรราชทตู  ณ กรุงมาดริด 
ราชอาณาจกัรสเปน  สํานกังานปลดักระทรวงการตา่งประเทศ  ดํารงตําแหนง่เอกอคัรราชทตู (นกับริหารการทตู ระดบัสูง)            
สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเทลอาวีฟ  รัฐอิสราเอล  สืบแทน นายชชัเวทย์  ชาตสิวุรรณ  ท่ีเกษียณอายรุาชการ 
  ทัง้นี ้ การแตง่ตัง้ให้มีผลนบัตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้  เป็นต้นไป 
 
  5.  แต่งตัง้คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัิตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอให้แตง่ตัง้คณะกรรมการคา่จ้างชดุท่ี 18 จํานวน 14 คน ดงันี ้ 
ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล  จํานวน  4 ราย  ประกอบด้วย  นางสุวรรณี  คํามั่น นางอัจนา  ไวความดี  นางพิมพาพรรณ  ชาญศิลป์   
นางอมัพร  นิติสิริ  ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  จํานวน  5 ราย    ประกอบด้วย  นายวลัลภ  ก่ิงชาญศิลป์  นายอรรถยทุธ  ลียะวณิช  
นายสเุทพ  ศรีเพียร  นายปัณณพงศ์  อิทธ์ิอรรถนนท์  นายสมพงศ์  นครศรี ผู้ แ ท น ฝ่ า ย ลู ก จ้ า ง    จํ า น ว น   5  ร า ย    
ประกอบด้วย  นายชยัพร  จนัทนา นายมานะ  จลุรัตน์  นายประจวบ  พิกลุ  นายณฎัฐ์พฒัน์  ปัตตายะโก  นายสรุเดช  ชมูณี 
   
  6.  ค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรีที่  309  /2553  เร่ือง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีก ากับและตดิตามการปฏิบัตริาชการในภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรีท่ี  309  /2553  เร่ือง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและ           
รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรีกํากบัและตดิตามการปฏิบตัิราชการในภมูิภาค 
 ตามท่ีสํานกันายกรัฐมนตรีได้มีคําสัง่ท่ี 12/2552 ลงวนัท่ี 9 มกราคม 2552 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบตัิราชการในภูมิภาค คําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรี ท่ี 92/2552 ลง
วันท่ี 7 เมษายน 2552 เร่ืองแก้ไขคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 12/2552 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2552 เร่ือง มอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  คําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ท่ี 30/2553 ลงวันท่ี 27 มกราคม 2553 เร่ือง ปรับปรุงคําสัง่มอบหมายให้รองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา
สํานกันายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบตัิราชการในภูมิภาค  และคําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรี ท่ี 145/2553 ลงวนัท่ี 15 
มิถุนายน 2553 เร่ือง ปรับปรุงคําสัง่มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและ         รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรีกํากบัและ
ตดิตามการปฏิบตัริาชการในภมูิภาค  ไปแล้ว นัน้ 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 10  มาตรา 11  และมาตรา 38  แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2550 และข้อ 13 ของระเบียบสํานกันายก          
รัฐมนตรีว่าด้วยการกํากับและติดตามการปฏิบตัิราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 
นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลิกคําสัง่คําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรี ท่ี 12/2552 ลงวนัท่ี 9 มกราคม 2552  คําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรี ท่ี 
92/2552 ลงวนัท่ี 7 เมษายน 2552  คําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรี ท่ี 30/2553 ลงวนัท่ี 27 มกราคม 2553  และคําสัง่สํานกันายก       
รัฐมนตรี ท่ี 145/2553 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2553  และมีคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีกํากบัและตดิตามการปฏิบตัริาชการในภมูิภาค  ดงัตอ่ไปนี ้

1.  พืน้ท่ี 
 1.1  รองนายกรัฐมนตรี  (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ)  กํากบัและตดิตามการปฏิบตัริาชการในพืน้ท่ี ดงันี ้
  เขตตรวจราชการที่  1   ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่    จังหวัดนนทบุรี   ปทุมธานี  
พระนครศรีอยธุยา  สระบรีุ 
  เขตตรวจราชการที่  2  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดชัยนาท  ลพบุรี  สิงห์บุรี  
อา่งทอง 
    เขตตรวจราชการที่  3  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี  
สระแก้ว  นครนายก  สมทุรปราการ 
     เขตตรวจราชการที่  5  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  
สมทุรสาคร  สมทุรสงคราม 
   เขตตรวจราชการที่ 9  ของสํานกันายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จงัหวดัจนัทบรีุ  ชลบรีุ  ระยอง  ตราด  

1.2  รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) กํากบัและตดิตามการปฏิบตัริาชการในพืน้ท่ี ดงันี ้
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  เขตตรวจราชการที่ 15   ของสํานกันายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จงัหวดัเชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  ลําปาง  
ลําพนู 
   เขตตรวจราชการที่ 16   ของสํานกันายกรัฐมนตรี  ได้แก่ จงัหวดันา่น  พะเยา  เชียงราย  แพร่ 
   เขตตรวจราชการที่  17   ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่ จังหวัดตาก  พิษณุโลก  สุโขทัย  
เพชรบรูณ์  อตุรดติถ์    
 1.3  รองนายกรัฐมนตรี  (พลตรี สน่ัน  ขจรประศาสน์) กํากบัและตดิตามการปฏิบตัริาชการในพืน้ท่ี ดงันี ้
   เขตตรวจราชการที่ 4  ของสํานกันายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จงัหวดักาญจนบรีุ  นครปฐม  ราชบุรี  
สพุรรณบรีุ   
  เขตตรวจราชการที่  10  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดหนองคาย  เลย  อุดรธานี  
หนองบวัลําภ ู
   เขตตรวจราชการที่  18   ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดกําแพงเพชร  พิจิตร  
นครสวรรค์  อทุยัธานี 
 1.4  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย)  กํากบัและติดตามการ
ปฏิบตัริาชการในพืน้ท่ี ดงันี ้
  เขตตรวจราชการที่  6   ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดชุมพร  สุราษฎร์ธานี  
นครศรีธรรมราช  พทัลงุ 
   เขตตรวจราชการที่  7  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จงัหวดัระนอง  พงังา  ภูเก็ต  กระบี่   
ตรัง 
   เขตตรวจราชการที่  8  ของสํานกันายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จงัหวดัสงขลา  สตลู  ปัตตานี  ยะลา  
นราธิวาส 
 1.5  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์) กํากบัและติดตามการปฏิบตัิ
ราชการในพืน้ท่ีดงันี ้
     เขตตรวจราชการที่  11  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดนครพนม  มุกดาหาร  
สกลนคร 
     เขตตรวจราชการที่  12    ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  
มหาสารคาม  กาฬสินธุ์  
     เขตตรวจราชการที่  13   ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดอํานาจเจริญ  ศรีสะเกษ  
ยโสธร  อบุลราชธานี 
   เขตตรวจราชการที่ 14  ของสํานกันายกรัฐมนตรี   ได้แก่  จงัหวดัสริุนทร์นครราชสีมา  บรีุรัมย์  
ชยัภมูิ 
 2.  การกํากับและติดตามการปฏิบตัิราชการในภูมิภาคตามคําสัง่นี  ้ หมายถึง  การตรวจราชการ  การขอให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐรายงานเหตกุารณ์และผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี  ยุทธศาสตร์ของชาต ิ         
ยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดั  และยุทธศาสตร์จงัหวดั  การประสานราชการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดั  และ              
ยทุธศาสตร์จงัหวดั  ไปสู่การปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรม  การเร่งรัด  การติดตามผล  การให้คําแนะนําช่วยเหลือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐใน    
พืน้ท่ี  และการประเมินผลการปฏิบตังิานของหนว่ยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 3.  ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรีรายงานปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข  
ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเน่ืองจากการกํากับและติดตาม การปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการหรือพืน้ท่ีในความ
รับผิดชอบตอ่นายกรัฐมนตรี 
 4.  ให้สํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรีจดัให้ผู้ตรวจราชการสํานกันายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการ    
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีประจําสํานัก นายกรัฐมนตรี  ในกรณีท่ีรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรีติดภารกิจจําเป็นเร่งด่วน สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการปฏิบตัิหน้าท่ีแทน แล้วรายงานผลการปฏิบตังิานให้ทราบตอ่ไป  
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 5.  ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั  ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหวัหน้าส่วนราชการ ในจงัหวดัท่ีเก่ียวข้องเสนอข้อมลู  
อํานวยความสะดวก  และ ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามคําสัง่นีด้้วย 
 6.  ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและ                      
รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรีจากงบประมาณของสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป   โครงการ
เพิ่มขีดสมรรถนะในการกํากบัและตดิตามการปฏิบตัริาชการในภมูิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 
  ทัง้นี ้   ตัง้แต ่วนัท่ี 24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 
 
 7. ค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรีที่   313   /2553  เร่ือง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการ
แทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัตริาชการแทนกัน 

 คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรีท่ี   313   /2553  เร่ือง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษา
ราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรีปฏิบตัิ
ราชการแทนกนั 
 ตามท่ีสํานกันายกรัฐมนตรีได้มีคําสัง่ท่ี 23/2553 ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2553 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี   และมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบตัิราชการแทนกัน  และคําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรี ท่ี 134/2553  ลงวนัท่ี 8 มิถนุายน 2553  เร่ือง ปรับปรุง
คําสัง่     มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี
และ          รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรีปฏิบตัริาชการแทนกนั  ไปแล้ว นัน้ 
 เพ่ือให้การปฏิบตัริาชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม  จงึอาศยัอํานาจตามความในมาตรา 10  มาตรา 
11  มาตรา 12  มาตรา 15  มาตรา 38  มาตรา 41  มาตรา 42  มาตรา 48  และมาตรา 49  แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงมีคําสัง่ยกเลิกคําสัง่
สํานกันายกรัฐมนตรี ท่ี 23/2553 ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2553 และคําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรี ท่ี 134/2553 ลงวนัท่ี 8 มิถนุายน 2553 
และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  และมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรีปฏิบตัริาชการแทนกนั  ดงัตอ่ไปนี ้
 ส่วนที่ 1  คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

1. ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไมอ่าจปฏิบตัริาชการได้  คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็น        
ผู้ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ตามลําดบั  ดงันี ้
   1.1  นายสเุทพ  เทือกสบุรรณ 
   1.2  นายไตรรงค์     สวุรรณคีรี 
   1.3  พลตรี สนัน่  ขจรประศาสน์ 
 2.  ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ผู้ รักษาราชการแทนข้างต้น      จะสัง่การใดเก่ียวกบัการ
บริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอํานาจของนายกรัฐมนตรีได้  ต้องได้รับความเห็นชอบ จาก
นายกรัฐมนตรีเสียก่อน 
 ส่วนที่  2   นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ แทน            
นายกรัฐมนตรี 
  ในกรณีท่ีรองนายกรัฐมนตรีทา่นใดทา่นหนึง่ไมอ่ยูห่รือไม่อาจปฏิบตัิราชการได้หรือไม่มีผู้ ดํารงตําแหน่งรองนายก-
รัฐมนตรี  ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบตัริาชการแทนกนัตามลําดบั ดงันี ้
 

ล าดับที่ รองนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัตริาชการแทน
ตามล าดับ 

    1.   นายสเุทพ        เทือกสบุรรณ   1.  นายไตรรงค์ สวุรรณคีรี 
    2.  พลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์ 
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    2.   นายไตรรงค์    สวุรรณคีรี    1.  นายสเุทพ เทือกสบุรรณ 
    2.  พลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์ 

3.   พลตรี สนัน่      ขจรประศาสน์   1.  นายสเุทพ เทือกสบุรรณ 
    2.  นายไตรรงค์ สวุรรณคีรี 

  
 ส่วนที่  3  นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอ านาจให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ    
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตัิราชการได้หรือไม่มี  ผู้ ดํารงตําแหน่ง      
รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบตัิราชการแทนกัน    
ตามลําดบั  ดงันี ้
 

ล าดับที่ รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทน 

ตามล าดับ 

   1.  นายสาทิตย์       วงศ์หนองเตย   1.  นายองอาจ         คล้ามไพบลูย์ 
     2.  นายสเุทพ          เทือกสบุรรณ 
   2.  นายองอาจ คล้ามไพบลูย์   1.  นายสาทิตย์        วงศ์หนองเตย 
     2.  นายสเุทพ          เทือกสบุรรณ 

 
  ทัง้นี ้  ตัง้แต ่ วนัท่ี  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553 
 
 8. ค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรีที่   314   /2553 เร่ือง  มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัตหิน้าที่ประธานกรรมการ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรีท่ี   314   /2553 เร่ือง  มอบหมายและมอบอํานาจให้          
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรีปฏิบตัิหน้าท่ีประธานกรรมการ 
  ตามท่ีสํานกันายกรัฐมนตรีได้มีคําสัง่ท่ี 4/2552 ลงวนัท่ี 6 มกราคม 2552 เร่ืองมอบหมายและมอบอํานาจให้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 
53/2552 ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2552  เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานกันายกรัฐมนตรีปฏิบตัิหน้าท่ีประธานกรรมการ  คําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรีท่ี 25/2553 ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2553 
และคําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรีท่ี 135/2553 ลงวนัท่ี 8 มิถุนายน 2553 เร่ือง ปรับปรุงคําสัง่มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ  และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 
152/2553 ลงวนัท่ี 18 มิถุนายน 2553 เร่ือง แก้ไขคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา
สํานกันายกรัฐมนตรีปฏิบตัหิน้าท่ีประธานกรรมการ  ไปแล้ว นัน้ 
  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 9  มาตรา 10  มาตรา 11  มาตรา 12  มาตรา 15 และมาตรา  38  แห่ง
พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
จึงให้ยกเลิกคําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรีท่ี 4/2552  ลงวนัท่ี 6 มกราคม 2552 คําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรีท่ี 53/2552 ลงวนัท่ี 19 
กมุภาพนัธ์ 2552  คําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรีท่ี 25/2553  ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2553 คําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรีท่ี 135/2553 ลง
วนัท่ี 8 มิถนุายน 2553  และคําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรีท่ี 152/2553 ลงวนัท่ี 18 มิถนุายน 2553 และมีคําสัง่มอบหมายและมอบ
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบตัิหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามกฎหมาย  และระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี  ดงัตอ่ไปนี ้

ส่วนที่ 1 
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  1.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) 
 1.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัตหิน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
ที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย  ดังนี ้
  1.1.1  คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นท่ี 
   สรรเสริญยิ่งดเิรกคณุาภรณ์ 
  1.1.2  คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ 

1.1.3 คณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชยนาวี 
1.1.4 คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ 
1.1.5   คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
1.1.6 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
1.1.7 คณะกรรมการคดีพิเศษ 

  1.1.8 คณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยตุธิรรมแหง่ชาต ิ  
  1.1.9 คณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิและ 
  1.1.10 รองประธานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ 

1.1.11 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก 
1.1.12 อปุนายกสภาลกูเสือไทย 
1.1.13 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ 

 1.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัตหิน้าที่ประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตัง้ขึน้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี ้

1.2.1 คณะกรรมการกํากบัและตดิตามการปฏิบตัริาชการในภมูิภาค 
  1.2.2 คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบ       

สืบเน่ืองจากสถานการณ์ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
1.2.3 คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ 
1.2.4 คณะกรรมการจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์ 
1.2.5 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราช 
 อิสริยาภรณ์ ชัน้สายสะพาย  
1.2.6 คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพฒันาเพื่อเสริม 
 ความมัน่คงแหง่ชาติ 
1.2.7  คณะกรรมการนโยบายท่ีอยูอ่าศยัแหง่ชาติ 
1.2.8 คณะกรรมการสง่เสริมประชาสงัคมเพื่อการพฒันาแหง่ชาติ 
1.2.9 คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํา้มนัแหง่ชาต ิ
1.2.10 คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภยัพิบตัแิหง่ชาติ 
1.2.11   คณะกรรมการป้องกนัอบุตัภิยัแหง่ชาติ 
1.2.12 คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉนัท์แหง่ชาติ 

ส่วนที่ 2 
  2.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี) 
         2.1  การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัตหิน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
ที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย  ดงันี ้
  2.1.1 คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
  2.1.2 คณะกรรมการนโยบายทนุรัฐวิสาหกิจ 

2.1.3 คณะกรรมการการมาตรฐานแหง่ชาติ 
2.1.4 คณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2.1.5 คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองแหง่ชาติ 
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  2.1.6 คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดทิศัน์แหง่ชาติ 
2.1.7 คณะกรรมการกองทนุเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน  และ 
2.1.8 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 

 2.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัตหิน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
ที่จัดตัง้ขึน้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี ้

2.2.1 คณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
2.2.2 คณะกรรมการบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษถนนราชดําเนิน 
2.2.3    คณะกรรมการอํานวยการหนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ์แหง่ชาติ 
2.2.4 คณะกรรมการจดัทําแผนการบริหารราชการแผน่ดนิ 
2.2.5 คณะกรรมการอํานวยการจดัระบบศนูย์ราชการ 
2.2.6 คณะกรรมการบริหารสินเช่ือเกษตรแหง่ชาต ิ
2.2.7 คณะกรรมการกํากบันโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ 
2.2.8 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
2.2.9 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชว่ยเหลือเกษตรกร 
2.2.10 คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมายเ พ่ือป้องปรามการ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญหา 
2.2.11  คณะกรรมการพฒันาระบบการเงินการคลงัด้านสขุภาพแหง่ชาติ 
2.2.12 คณะกรรมการพฒันาอตุสาหกรรมแหง่ชาต ิ  
2.2.13 คณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทนุ  และ 
2.2.14 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแหง่ชาต ิ
2.2.15 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาระบบการบริหารจดัการขนส่งสินค้า

และการบริการของประเทศ 
2.2.16  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แหง่ชาติ 

 
ส่วนที่ 3 

  3.  รองนายกรัฐมนตรี  (พลตรี สน่ัน   ขจรประศาสน์) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัตหิน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
ที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย  ดังนี ้

3.1.1  คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแหง่ชาติ 
  3.1.2 คณะกรรมการประสานและกํากบัการดําเนินงานป้องกนัและ 
   ปราบปรามการค้ามนษุย์   

3.1.3 คณะกรรมการกองทนุฟืน้ฟแูละพฒันาเกษตรกร 
3.1.4 คณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจชมุชน 
3.1.5 คณะกรรมการพลงังานปรมาณเูพ่ือสนัติ 
3.1.6 คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมแหง่ชาติ 
3.1.7    คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แหง่ชาติ 
3.1.8 คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 
3.1.9    คณะกรรมการสขุภาพจิตแห่งชาต ิ และ 
3.1.10  รองประธานสภาวิจยัแหง่ชาติ 

  3.1.11  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ 
 3.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัตหิน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  

ที่จัดตัง้ขึน้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี ้
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3.2.1 คณะกรรมการควบคมุการเร่ียไรของหนว่ยงานของรัฐ   
3.2.2 คณะกรรมการบริหารกองทนุพฒันาการกีฬาแหง่ชาติ 
3.2.3 คณะกรรมการชว่ยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 
3.2.4 คณะกรรมการอนรัุกษ์และพฒันากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 
3.2.5 คณะกรรมการทรัพยากรนํา้แหง่ชาติ 
3.2.6 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบกุรุกท่ีดนิของรัฐ 
3.2.7 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลกิจการประปาแหง่ชาต ิ
3.2.8 คณะกรรมการบริหารแรงงานตา่งด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
3.2.9  คณะกรรมการพฒันาแรงงานและประสานงานการฝึกอบรมอาชีพแหง่ชาติ 
3.2.10      คณะกรรมการพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์แหง่ชาติ 
3.2.11 คณะกรรมการภมูิสารสนเทศแหง่ชาติ 
3.2.12      คณะกรรมการพฒันาระบบยาแหง่ชาติ  และ 
3.2.13 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหง่ชาติ 

 
 

ส่วนที่ 4 
  4.  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายสาทติย์   วงศ์หนองเตย) 
 4.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ จัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมาย  ดังนี ้
  4.1.1  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
  4.1.2  กรรมการในคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
 4.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ที่จัดตัง้ขึน้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี ้

4.2.1 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราช 
 อิสริยาภรณ์ ชัน้ต่ํากวา่สายสะพาย  
4.2.2  คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ   
4.2.3     คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
4.2.4  คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจดัให้มีโฉนดชมุชนุ และ 
4.2.5  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ 
4.2.7  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์  

 
ส่วนที่ 5 

5.  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์) 
 5.1  การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ   
ที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย  ดังนี ้
  5.1.1  คณะกรรมการข้อมลูขา่วสารของราชการ    
  5.1.2  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 5.2  การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่าง ๆ    ที่จัดตัง้ขึน้
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี ้

5.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสมัพนัธ์แหง่ชาติ 
5.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสินเช่ือเกษตรแหง่ชาติ 
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ส่วนที่ 6 

 6. ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีสั่งและปฏิบัติราชการแทน               
นายกรัฐมนตรีในส่วนราชการใดเป็นประธาน อ.ก.พ.  ทําหน้าท่ี อ.ก.พ.กระทรวงของส่วนราชการนัน้ด้วย  ยกเว้น อ.ก.พ. สํานกั
นายกรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย)  เป็นประธาน 
 7. เม่ือรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและ
มอบอํานาจแล้ว  ให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบทกุสามสิบวนั 

 8. ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าท่ีประธาน
กรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีในคําสัง่นี ้ พิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสมในการยบุเลิก
คณะกรรมการดงักลา่ว  หากเห็นวา่หมดความจําเป็นหรือซํา้ซ้อนกบัภารกิจของหน่วยงานอ่ืน  หรืออาจยบุรวมคณะกรรมการชดุ
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดงักล่าว  โดยการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง หรือจดัทําระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีขึน้ใหม่โดยยึดหลกัการมีผู้ รับผิดชอบภารกิจอย่าง
ชดัแจ้ง การไม่ปฏิบตัิงานซํา้ซ้อนกัน และการบูรณาการภารกิจให้ เกิดการประสานและสอดคล้องรองรับกัน แล้วเสนอผลการ
พิจารณาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ท่ีขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือจดัทําขึน้ใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี  ใน
กรณีท่ีเห็นควร ให้คงระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีนัน้ ๆ ไว้ตามเดมิให้รายงานเหตผุลและความจําเป็นด้วยเชน่กนั 
  ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 
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