
มติคณะรัฐมนตรีวันที ่7 ธันวาคม 2553  (เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของ)         
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ทานสามารถตรวจสอบและสืบคนมติคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดที่ 
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3.   เรื่อง  รายงานผลการติดตามและเรงรัดการดําเนินงานโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว  
ป 2552/53 รอบท่ี 2  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการติดตามและเรงรัดการดําเนินงานโครงการประกันรายได
เกษตรกรผูปลูกขาว ป 2552/53 รอบที่ 2 กรณีผลการดําเนินการตรวจสอบขอมูลรอยละ 100 ในพื้นที่เพาะปลูกของ
เกษตรกรที่มีผลการเปรียบเทียบขอมูลภาพถายดาวเทียมของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(สทอภ.) กับขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรมีความแตกตางกันเกินกวารอยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม  2553 ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
    สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) รายงานวา ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
กรรมการติดตามและเรงรัดการดําเนินงานโครงการประกันรายไดเกษตรกร  ไดกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ประธาน
กรรมการนโยบายขาวแหงชาติ  เพื่อเห็นชอบใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดําเนินงานการตรวจสอบ
ขอมูลรอยละ 100 ในพื้นที่เพาะปลูกที่มีผลการเปรียบเทียบขอมูลภาพถายดาวเทียมกับขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร
มีความแตกตางกันเกินกวารอยละ 20 ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํารายงานดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบ  โดยมีสาระสําคัญสรุป ดังนี้  
  1. คณะอนุกรรมการติดตามผลฯ ในระดับพื้นที่ไดสุมตรวจสอบพื้นที่ทั้ง 14 จังหวัด ไดแก จังหวัดลพบุรี 
สระบุรี สมุทรสาคร ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร อุบลราชธานี และ
เลยแลว  โดยการนําขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ขอมูลพื้นที่จากการแปลภาพถายดาวเทียม  และขอมูลทาง
กายภาพในพื้นที่มาเทียบเคียงรวมทั้งสุมตรวจสอบพื้นที่และสอบถามเกษตรกรซ่ึงพบวา  พื้นที่สวนใหญการแปลพื้นที่
จากภาพถายดาวเทียมระบุวา  ไมมีการเพาะปลูกในพื้นที่  แตเม่ือตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่แลว  ปรากฏวามีการขึ้น
ทะเบียนและมีการเพาะปลูกจริง  และในตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร การแปลพื้นที่จากภาพถาย
ดาวเทียมระบุวาสภาพพื้นที่บางสวนที่ภาพถายดาวเทียมแสดงใหเห็นวาเปนพื้นที่ชุมน้ําสามารถทํานาได  แตเกษตรกร
ในพื้นที่ยืนยันวาไมไดมีการเพาะปลูกในพื้นที่ดังกลาว  และในเดือนเมษายน  2553 ไมไดมีภาพถายมาเปรียบเทียบ
ยืนยันอีกคร้ังเนื่องจากสภาพอากาศมีเมฆมาก  จึงคํานวณตามที่คาดคะเนไวในพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังพบวาบาง
พื้นที่มีการเพาะปลูกโดยอาศัยน้ําจากโครงการสูบน้ําดวยไฟฟามาใชในการทํานาปรังและในบางพ้ืนที่ เชน ตําบลพนอม 
อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม เกษตรกรแจงข้ึนทะเบียนตามเอกสารสิทธิ์   แตเมื่อทําการเพาะปลูกจริงเกษตรกร
เพาะปลูกนอยกวาที่แจงข้ึนทะเบียน  เนื่องจากประสบภัยแลงหรือมีโรคระบาด เปนตน ซึ่งไดมีการปรับขอมูลดังกลาว
แลว ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่สามารถประมวลขอคนพบและสาเหตุของการคลาดเคล่ือนที่ทําใหเกิด
ความแตกตางระหวางขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับขอมูลการแปลพื้นที่จากภาพถายดาวเทียม ดังนี้  
   1.1 พื้นที่เพาะปลูกอาจจะคลาดเคล่ือนเมื่อนําภาพถายดาวเทียมมาครอบกับแผนที่ขอบเขต
จังหวัด อําเภอ ตําบล ของกรมการปกครอง ซึ่งแนวเขตที่แสดงขอบเขตการปกครองระดับตําบลตามขอมูลแผนที่ใน
รูปแบบ GIS ไมตรงกับขอบเขตการปกครองของประชาชนในพื้นที่ที่กําหนดสําหรับการข้ึนทะเบียนเกษตรกรปลูกขาวนา
ปรัง จากการยึดถือขอบเขตการปกครองระดับตําบล จากแผนที่ และจากชาวบาน ในบางพื้นที่ไมตรงกัน ทําใหการ
คํานวณเน้ือที่ปลูกขาวนาปรังในระดับตําบลตามเขตการปกครองไมตรงกับเนื้อที่การปลูกขาวนาปรังจากการขึ้น
ทะเบียน ไดแก จังหวัดลพบุรี รอยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และยโสธร   
    1.2 ชวงระยะเวลาการถายภาพมีเมฆปกคลุมทําใหไมสามารถนําขอมูลมาแปลผลพื้นที่ปลูก
ขาวนาปรังไดครบถวน  และการเพาะปลูกขาวของเกษตรกรไมตรงตามฤดูกาลผลิต  จากการสุมสํารวจขอมูลเชิงพื้นที่
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   1.3 ลักษณะพื้นที่ของเกษตรกรบางรายมีการปลูกขาวแปลงละประมาณ 3 – 10 ไร และมี
แปลงพืชชนิดอ่ืนรอบพื้นที่ปลูกขาว การเพาะปลูกของเกษตรกรมีลักษณะเปนวงกวางและกระจายตามแหลงน้ํา
ธรรมชาติ ซึ่งจะไมสามารถจําแนกขอมูลพืชแตละชนิดไดทั้งหมด ทําใหการแปลตีความภาพถายดาวเทียมมีความ
คลาดเคล่ือนได ไดแก พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ขอนแกน สุรินทร สกลนคร อุบลราชธานี และยโสธร  
  2. คณะกรรมการติดตามและเรงรัดฯ ในคราวประชุม คร้ังที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2553 ได
นําผลการแปลขอมูลพื้นที่การปลูกขาวป 2552/53 รอบที่ 2 จากภาพถายดาวเทียมทั้งประเทศ ซึ่งมีพื้นที่รวม 
14,862,030 ไร  มาเปรียบเทียบกับพื้นที่การขึ้นทะเบียน ผานประชาคม และออกใบรับรองแลว ขอมูล ณ วันที่ 24 
กันยายน 2553 ซึ่งมีพื้นที่รวม 16,586,976 ไร พบวา มีความแตกตางกัน จํานวน 1,724,946 ไร คิดเปนรอยละ 10.39 
ของผลการข้ึนทะเบียน ผานประชาคม และออกใบรับรองแลว ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและเรงรัดฯ มีความเห็นวา 
ขอมูลการแปลพื้นที่เพาะปลูกจากภาพถายดาวเทียมเปนแหลงขอมูลที่เปนประโยชนในการวางแผนพัฒนาการเกษตร
และในการสอบทานพื้นที่เพาะปลูกที่มีการข้ึนทะเบียนและทําประชาคม  ดังนั้น ในการดําเนินโครงการประกันรายได
รอบตอไป  หากมีนโยบายในการนําขอมูลภาพถายดาวเทียมมาใชในการสอบทานการข้ึนทะเบียนเกษตรกร  ควรใหมี
การเรงดําเนินการและนําสาเหตุที่เปนปจจัยที่อาจทําใหขอมูลเกิดความคลาดเคล่ือนมาพิจารณาในการแปลผล  และ
เรงจัดสงใหแกจังหวัด  รวมทั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่มีหนาที่สอบทานในเร่ืองดังกลาวใหทันชวงระยะเวลาการจัดทํา     
ประชาคม  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน  หรืออาจจะนําผลการแปลพื้นที่เพาะปลูกจากภาพถายดาวเทียมมาใชใน
การสุมตรวจสอบพื้นที่  โดยเจาะลงไปในบางพื้นที่ที่ตองการสุมตรวจสอบ  หรือมีขอสงสัยเพื่อเปนขอมูลประกอบการในการลง
ไปสอบทานในพื้นที่  
 
7. เรื่อง การแข็งคาของเงินบาท 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานที่ไดรับประโยชนจากการแข็งคาเงินบาท 
ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ทั้ง 2 ขอ  ดังนี้ 
  1. รายการคาใชจายที่เกี่ยวกับเงินตราตางประเทศ จํานวน 61,106.27 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะได
ประโยชนสุทธิจากการแข็งคาของเงินบาท จํานวน 5,834.10 ลานบาท สวนใหญประมาณรอยละ 62.80 หรือจํานวน 
38,373.02 ลานบาท เปนรายจายเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ/ครุภัณฑที่นําเขาจากตางประเทศ (Import Content) 
โดยเฉพาะรายการคาใชจายในการจัดหายุทโธปกรณ ดังนั้น จึงเห็นควรกําหนดแนวทางใหหนวยงานภาครัฐที่มีรายการ
คาใชจายจากเงินตราตางประเทศและไดรับประโยชนในกรณีดังกลาว เสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อนําเงินประหยัดไดไป
ดําเนินภารกิจที่เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน โดยเฉพาะการแกไขปญหาอุทก
ภัย หรืออุบัติภัยอ่ืน ๆ เปนลําดับแรก  
  2. สําหรับรายจายที่ตองจายเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งมีจํานวน 14,380.58 ลานบาท เชน นักเรียน
ทุนรัฐบาลคาใชจายงบดําเนินงานในตางประเทศ คาบํารุงสมาชิกองคการระหวางประเทศ ซึ่งเงินตราตางประเทศ
ดังกลาวจะตองนําไปใชในชวงเวลาที่หนวยงานภาครัฐดําเนินการจริง ดังนั้น กรณีที่หนวยงานไดประโยชนจากอัตรา
แลกเปล่ียน ใหดําเนินการตามแนวทางเดียวกันกับขอ 1 
และหากหนวยงานภาครัฐใดไดมีการตรวจสอบแลวพบวาไดรับประโยชนจากอัตราแลกเปล่ียนเชนกรณีขางตนก็ให
ดําเนินการตามแนวทางดังกลาวเชนกันดวยตามที่สํานักงบประมาณเสนอ 
  ขอเท็จจริง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 เห็นชอบใหสํานักงบประมาณตรวจสอบและรวบรวม
รายการงบประมาณคาใชจายของหนวยงานภาครัฐทั้งระบบวามีรายการใดที่ไดรับประโยชนจากการแข็งคาของเงินบาท 
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  1. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 2,070,000 ลานบาท มี
รายการคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการใชจายเปนเงินตราตางประเทศ ประมาณ 61,106.27 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 2.95 ของวงเงินงบประมาณรายจายทั้งสิ้น จําแนกได 3 ประเภท ดังนี้ 
   1.1 รายจายที่ตองจายเปนเงินตราตางประเทศ ประกอบดวย รายการคาใชจายของ
นักเรียนทุนรัฐบาล คาใชจายบุคลากร เชน เงิน พ.ข.ต. คาจางลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ เปนตน คาใชจายการ
ดําเนินงานในตางประเทศ คาบํารุงสมาชิกองคการระหวางประเทศ เงินสมทบกองทุนระหวางประเทศ และคาเชา
ทรัพยสินในตางประเทศ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 14,380.58 ลานบาท โดยจายเปนเงินดอลลารสหรัฐ รอยละ 45.42 เงิน
ยูโรรอยละ 18.71 เงินเยนรอยละ 8.50 สวนที่เหลืออีกรอยละ 27.37 จายเปนเงินปอนดสเตอรลิง เงินดอลลารแคนาดา 
และเงินสกุลอ่ืน ๆ  
   1.2 รายจายเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ/ครุภัณฑที่นําเขาจากตางประเทศ (Import 
Content) ที่มีราคาต้ังแต 1 ลานบาท ประกอบดวย รายการคาใชจายในการจัดหายุทโธปกรณ คาครุภัณฑการแพทย 
และคาครุภัณฑวิทยาศาสตร มีจํานวน 38.373.02 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนวัสดุอุปกรณ/ครุภัณฑนําเขาที่ต้ัง
งบประมาณในรูปเงินดอลลารสหรัฐ รอยละ 94.46  
   1.3 รายจายเพื่อชําระหนี้ตางประเทศ มีจํานวน 8,352.67 ลานบาท โดยจายเปนเงินเยน
รอยละ 97.53 สวนที่เหลืออีกรอยละ 2.47 จายเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ  
ตารางที่ 1 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตามรายการคาใชจายและเงินตราสกุลตาง ๆ 

รายการ USD POUND EURO YEN CAD สกลุเงิน 
อ่ืน ๆ 

รวม 

1. รายจายที่ตองจายเปน
เงินตราตางประเทศ 

  6,532.13 1,192.12 2,691.21 1,221.88 115.49 2,627.75 14,380.58 

2. รายจายเพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ/ครุภัณฑที่นําเขา
จากตางประเทศ (Import 
Content) 

36,248.93 170.26 1,700.73 62.76 10.99 179.35 38,373.02 

3. รายจายเพื่อชําระหนี้
ตางประเทศ 

206.02 - - 8,146.65 - - 8,352.67 

รวมทั้งสิ้น 42,987.08 1,362.38 4,391.94 9,431.29 126.48 2,807.10 61,106.27 
  2. สถานการณคาเงินบาทในปจจุบัน (ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553) เมื่อเทียบกับคาเงินสกุลหลักที่
ใชตามหลักเกณฑการต้ังงบประมาณรายจายที่เกี่ยวกับตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีอัตราการแข็งคา
ขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เมื่อเทียบกับเงินยูโร คิดเปนรอยละ 16.64 ปอนดสเตอรลิง รอยละ 12.36 ดอลลาร
สหรัฐ รอยละ 11.04 ดอลลารแคนาดา รอยละ 6.06 และเยนญ่ีปุน รอยละ 1.88 สําหรับคาเงินสกุลอ่ืน ๆ มีการ
เปล่ียนแปลงและสัดสวนตองบประมาณที่ต้ังไวนอยมาก จึงไมมีผลตองบประมาณอยางมีนัยสําคัญ  
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบอัตราแลกเปล่ียนระหวางเงินบาทกับเงินสกุลหลักที่ใชในการต้ังงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2554 กับอัตราแลกเปล่ียนในปจจุบัน (ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553) 
สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนท่ีใชต้ัง

งบประมาณป 2554 (1) 
อัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันที่ 23 พ.ย.53  (2) 

อัตราการแข็งคาของเงิน
บาท (รอยละ) 

USD 
POUND 
EURO 
YEN 
CAD 

34.00 
54.50 
48.50 
37.00 
32.00 

30.24 
47.76 
40.42 
36.30 
30.05 

11.04 
12.36 
16.64 
1.88 
6.06 
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ที่มา :  (1) สํานักงบประมาณ (2) ธนาคารแหงประเทศไทย  
 
  3. งบประมาณรายจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ไดประโยชนจากการแข็งคาของเงินบาทมี
จํานวนสุทธิทั้งส้ิน 5,834.10 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   3.1 รายจายที่ตองจายเปนเงินตราตางประเทศ ไดประโยชน จํานวน 1,346.97 ลานบาท 
   3.2 รายจายเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ/ครุภัณฑที่นําเขาจากตางประเทศ (Import Content) ที่มี
ราคาต้ังแต 1 ลานบาท ไดประโยชน จํานวน 4,310.68 ลานบาท  
   3.3 รายจายเพื่อชําระหนี้ตางประเทศ ไดประโยชน จํานวน 176.45 ลานบาท  
 
ตารางที่ 3 รายการคาใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ไดประโยชน/เสียประโยชนจากการแข็งคาของเงินบาทจําแนกตาม
เงินตราสกุลตาง ๆ  
รายการ USD POUND EURO YEN CAD รวม 
1 .  ร า ย จ า ยที่ ต อ ง จ า ย เ ป น
เงินตราตางประเทศ 

721.67 147.42 447.83 23.05 7.01 1,346.97 

2 .  ร า ยจ า ย เพื่ อ จั ด ห า วั ส ดุ
อุปกรณ/ครุภัณฑที่นําเขาจาก
ตางประเทศ (Import Content) 

4,004.76 21.05 238.01 1.18 0.67 4,310.68 

3 .  ร า ย จ า ย เ พื่ อ ชํ า ร ะ ห นี้
ตางประเทศ 

22.76 - - 153.69 - 176.45 

รวมทั้งสิ้น 4,749.19 168.47 730.84 177.92 7.68 5,834.10 
   
  ทั้งนี้ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการแข็งคาของเงินบาทจํานวนสุทธิ 5,834.10 ลานบาทดังกลาว 
เปนการคาดการณภายใตสมมติฐานของขอมูลอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553  
 
10. เรื่อง การกําหนดราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายขั้นสุดทาย 
ฤดูการผลิตป 2552/2553  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกําหนดราคาออยข้ันสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาล
ทรายข้ันสุดทาย ฤดูการผลิตป 2552/2553 ตามที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเสนอ โดยกําหนดราคาออยข้ัน
สุดทายเปน รายเขต ในอัตราตันออยละ 999.71 บาท ณ ระดับคาความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. กําหนดอัตราข้ึน/ลงของ
ราคาออยเทากับ 59.98 บาทตอ 1 หนวย ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิตฯ ข้ันสุดทาย เทากับ 428.45 บาทตอตัน
ออย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
  ขอเท็จจริง 

การกําหนดราคาออยข้ันสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายข้ันสุดทาย  
ฤดูการผลิตป 2552/2553 
  1. คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2553 ไดมีมติเห็นชอบการกําหนดราคาออย
ข้ันตน ฤดูการผลิตป 2552/2553 ในอัตราตันออยละ 965.00 บาท ณ ระดับคาความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. กําหนดอัตรา
ข้ึน/ลง ของราคาออยเทากับ 57.90 บาทตอ 1 หนวย ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิตฯ ข้ันตนฤดูการผลิตป 
2552/2553 เทากับ 413.57 บาทตอตันออย  
  2. คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย ในการประชุมคร้ังที่ 11/2553 เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 
ไดมีมติเห็นชอบการกําหนดราคาออยข้ันสุดทายและผลตอบแทนการผลิตฯ ข้ันสุดทาย ฤดูการผลิตป 2552/2553 
ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ โดยกําหนดราคาออยข้ันสุดทายเปนรายเขตในอัตราตันออยละ 999.71 บาท ณ 
ระดับคาความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. กําหนดอัตราข้ึน/ลงของราคาออย เทากับ 59.98 บาทตอ 1 หนวย ซี.ซี.เอส. และ
ผลตอบแทนการผลิตฯ ข้ันสุดทาย เทากับ 428.45 บาทตอตันออย  
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11. เรื่อง การกําหนดราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายขั้นตน ฤดูการผลิต
ป  2553/2554 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกําหนดราคาออยข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย
ข้ันตนฤดูการผลิตป 2553/2554 ตามที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเสนอ ในอัตราตันออยละ 945.00 บาท ณ 
ระดับคาความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. โดยกําหนดอัตราข้ึน/ลง ของราคาออยเทากับ 56.70 บาทตอ 1 หนวย ซี.ซี.เอส. และ
ผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายข้ันตน ฤดูการผลิตป2553/2554 เทากับ 405.00 บาทตอตันออย ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
 
12. เรื่อง การแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวไรออย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้ง 3 ขอ ดังนี้ 
  1. อนุมัติใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายกูเงิน (Straight loan) จากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามมาตรา 27 (6) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ในอัตราดอกเบ้ีย
ผอนปรน เพื่อนํามาชวยเหลือชาวไรออยในอัตราตันออยละ 105.00 บาท โดยใหจายตรงใหกับชาวไรออยในทุกตันออย
ที่สงเขาหีบในโรงงานน้ําตาลทรายในฤดูการผลิตป 2553/2554 จากประมาณการผลผลิตออยเบ้ืองตนที่ 66 ลานตัน 
รวมเปนจํานวนเงินประมาณ 6,930 ลานบาท (ไมรวมดอกเบ้ีย) หรือจํานวนเงินที่จะตองจายตามปริมาณออยเขาหีบ
จริงฤดูการผลิตป 2553/2554  
  2. เห็นชอบใหแกไขเพ่ิมเติมการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ที่
เห็นชอบใหปรับข้ึนราคาขายนํ้าตาลทรายอีกกิโลกรัมละ 5.00 บาท เพื่อเปนรายไดของกองทุนออยและน้ําตาลทราย 
สําหรับนําไปชําระ หนี้ใหแกชาวไรออย โดยใหกองทุนสามารถนําเงินรายไดจากสวนที่ปรับข้ึนราคาน้ําตาลทราย
ดังกลาวไปใชในการชวยเหลือ และบรรเทาความเดือดรอนของชาวไรออยที่สงออยเขาหีบในโรงงานน้ําตาลฤดูการผลิต
ป 2553/2554 ดวย  
  3. อนุมัติแนวทางการจัดการภาระหนี้ของกองทุนในสวนของชาวไรออยซึ่งมีอยูเดิม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
2553 จํานวน 4,062 ลานบาท (ไมรวมดอกเบ้ีย) รวมกับที่จะขอกูเพิ่มจากการประมาณการเบ้ืองตนอีกจํานวน 6,930 
ลานบาท (ไมรวมดอกเบ้ีย) รวมเปนเงินประมาณ 10,992 ลานบาท (ไมรวมดอกเบ้ีย) เห็นควรใหกองทุนดําเนินการปรับ
โครงสรางหนี้กับ ธ.ก.ส.ใหสอดคลองกับสถานะทางการเงินของกองทุน  
  ขอเท็จจริง 
  กระทรวงอุตสาหกรรมไดรับรายงานจากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (กอน.) ดังนี้ 
  1. เนื่องจากในชวงฤดูการผลิตติดตอกันมาเปนเวลา 2 ป ชาวไรออยประสบภาวะภัยแลงอยางรุนแรง 
ทําใหออยไดรับความเสียหายมาก ออยไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ ชาวไรออยบางรายตองทิ้งออยและหันไป
ปลูกพืชอ่ืนทดแทน และบางรายตองลงทุนปลูกออยใหมหรือซอมแซมออยที่เสียหายอันเกิดจากภัยแลง อีกทั้ง ในชวง
ใกลถึงฤดูตัดออยไดเกิดอุทกภัย มีน้ําทวมขังไรออย ทําใหออยที่ปลูกไวไดรับความเสียหายเพิ่มข้ึน และออยที่ไดรับน้ํา
มากจะมีคาความหวาน ตํ่าและผลผลิตน้ําตาลทรายตอตันออยลดลง จากสภาวะภูมิอากาศที่ไมเอ้ือ อํานวยดังกลาว 
สงผลใหผลผลิตออยลดลงประมาณรอยละ 11 คิดเปนปริมาณออยลดลงประมาณ 8.38 ลานตัน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ฤดูการผลิตที่มีสภาวะภูมิอากาศปกติ ทําใหชาวไรออยตองสูญเสียรายไดไปจํานวนเงินประมาณ 8,860 ลานบาท  
  2. เงินบาทที่แข็งคาเพิ่มข้ึนสงผลกระทบตอรายไดของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายซ่ึงใน
การ คํานวณประมาณการรายไดของระบบฯ ฤดูการผลิตป 2553/2554 กําหนดอัตราแลกเปล่ียนที่ 30.00 บาทตอ
เหรียญสหรัฐ ลดจากระดับอัตราแลกเปล่ียนที่ใชในการคํานวณรายไดของระบบฯ ฤดูการผลิตป 2552/2553 ซึ่งอยูที่ 
32.51 บาทตอเหรียญสหรัฐ ทําใหชาวไรออยตองสูญเสียรายไดลดลงอีกจํานวนเงินประมาณ 3,941 ลานบาท (หรือ
ราคาออยลดลงประมาณตันออยละ 60 บาท) ทั้งนี้ เงินบาทของไทยยังมีแนวโนมจะแข็งคาข้ึนอีก ยิ่งจะสงผลกระทบตอ
รายไดของระบบฯ และราคาออยมากข้ึนในชวงปลายฤดูการผลิต 
  3. กอน.ในการประชุมคร้ังที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีมติเห็นชอบใหกําหนดราคา
ออยข้ันตนที่ 945.00 บาทตอตันออย ซึ่งตํ่ากวาตนทุนการผลิตที่ตันออยละ 978.39 บาท ในขณะที่ปจจัยการผลิตตาง ๆ 
เพิ่มสูงข้ึน แตรายไดกลับลดลง (ทําใหชาวไรออยตองไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก) และโดยที่ราคาน้ําตาลทราย
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  4. กอน.ในการประชุมคร้ังที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ไดพิจารณารวมกับคณะ
กรรมการบริหารกองทุน เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวไรออยแลวมีมติใหกองทุนออย
และน้ําตาลทรายกูเงินจาก ธ.ก.ส. เพื่อนํามาชวยเหลือชาวไรออยในอัตราตันออยละ 105.00 บาท โดยใหจายตรงใหกับ
ชาวไรออยในทุกตันออยที่สงเขาหีบในโรงงานน้ําตาลทรายฤดูการผลิตป 2553/2554 จากประมาณการผลผลิตออย
เบ้ืองตนที่ 66 ลานตัน รวมเปนจํานวนเงินประมาณ 6,930 ลานบาท (ไมรวมดอกเบ้ีย) หรือจํานวนเงินที่จะตองจายตาม
ปริมาณออยเขาหีบจริงฤดูการผลิตป 2553/2554 
 
14.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครัง้ที่ 13/2553 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ คร้ังที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2553 ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ    รัฐมนตรีเศรษฐกิจเสนอ   
       สาระสําคัญของเรื่อง 
 คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) ไดมีการประชุม คร้ังที่ 13/2553 เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสีเขียว ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ความคืบหนาแผนการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานของการรถไฟแหงประเทศไทย ระยะ
เรงดวน พ.ศ. 2553-2557 (เพิ่มเติม) กระทรวงคมนาคมไดเสนอความคืบหนาแผนการลงทุนดานโครงสราง
พื้นฐานของการรถไฟแหงประเทศไทย ระยะเรงดวน พ.ศ. 2553-2557 (เพิ่มเติม) ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเม่ือ
วันที่ 27 เมษายน 2553 โดยมีสาระสําคัญ ความเห็นและประเด็นอภิปราย และมติคณะกรรมการ รศก. ดังนี้ 
  1.1  สาระสําคัญ  ประกอบดวย 2 สวน ไดแก สถานะปจจุบัน และการปรับแผนการลงทุนฯ สรุป
ไดดังนี้ 
   1.1.1  สถานะปจจุบัน  
    (1)  การลงทุนตามแผนฯ ของ รฟท. สามารถแบงไดเปน 2 กลุมตามแหลงเงินที่ใชในการ
ลงทุน โดยคาดวาจะสามารถเบิกจายลงทุนในปงบประมาณ 2553 – 2554 รวม 32,450 ลานบาท  ดังนี้    
      (1.1)  แผนงาน/โครงการที่รัฐบาลรับภาระ วงเงินลงทุนรวม 152,334 ลานบาท 
คาดวาจะเบิกจายในปงบประมาณ 2553 – 2554 รวม 29,149 ลานบาท แตไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป 2554 
จํานวน 2,053 ลานบาท เพื่อจายลงทุนในแผนงาน/โครงการที่มีความพรอมสามารถดําเนินการไดทันที 7 รายการ 
สําหรับโครงการที่ตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนรายโครงการ จํานวน 7 รายการ ไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณประจําป 2554   
     (1.2)  แผนงาน/โครงการที่ รฟท. รับภาระ เพื่อจัดหารถจักรและลอเล่ือน รวมทั้ง
การลงทุนอ่ืนๆ ที่ไมใชการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน วงเงินรวม 24,474 ลานบาท คาดวาจะสามารถเบิกจายลงทุนใน
ปงบประมาณ 2553 – 2554 จํานวน 3,301 ลานบาท ประกอบดวย 1) แผนงาน/โครงการที่มีความพรอมสามารถ
ดําเนินการไดทันที 3 รายการ ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และ
คาดวาจะสามารถเร่ิมประกวดราคาไดในเดือน พ.ย. 2553   2) โครงการที่อยูระหวางเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ตามข้ันตอน 3 โครงการ  และ  3) โครงการที่อยูระหวางศึกษาความเหมาะสม 1 โครงการ ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการ
ขางตน รฟท. จะใชแหลงเงินจากเงินกู ซึ่ง รฟท. ยังไมไดเสนอขอใชเงินกูกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ใน
การดําเนินการตามแผนการลงทุนฯ  
    (2)  ผลการดําเนินการกอสรางสะพานขามทางรถไฟ จํานวน 114 แหง วงเงินลงทุน
รวม 19,013 ลานบาท พบวา ในปงบประมาณ 2554 ทั้งกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) มีแผนการ
กอสรางวงเงินลงทุนรวมประมาณ 2,693 ลานบาทแตทั้ง 2 หนวยงานไมไดรับจัดสรรงบประมาณดําเนินการตามแผน 
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   1.1.2  การปรับแผนการลงทุนฯ  
     (1)  การลงทุนที่รัฐบาลรับภาระ จะมีความลาชากวาแผนประมาณ 1 ป เนื่องจาก
ไมไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 ตามแผนการลงทุนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ 
27 เมษายน 2553 โดยในเบ้ืองตนจากการประสานงานกับ รฟท. ทล. และ ทช. ไดปรับแผนเบิกจายลงทุนใน
ปงบประมาณ 2554 ดังนี้  1) รฟท. มีความพรอมในการลงทุนจํานวน 11,631 ลานบาท ซึ่งไดรับจัดสรรงบประมาณ
แลว 2,053 ลานบาท และไดรับการบรรจุอยูในแผนการกอหนี้สาธารณะประจําป 2554 แลว 2 โครงการ (โครงการ
ปรับปรุงทางระยะที่ 5 – 6 ) จํานวน 2,302 ลานบาท คงเหลือวงเงินที่ยังไมมีแหลงเงินในการดําเนินงาน 7,276 ลานบาท 2) 
ทล. มีความพรอมในการกอสรางสะพานขามทางรถไฟ จํานวน 25 แหง วงเงิน 1,072 ลานบาท  โดยยังไมมีแหลงเงินใน
การดําเนินงาน  3) ทช.  มีความพรอมในการกอสรางสะพานขามทางรถไฟ จํานวน 2 แหง วงเงิน 195 ลานบาท โดยยัง
ไมมีแหลงเงินในการดําเนินงาน  ดังนั้น แผนการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานของการรถไฟแหงประเทศไทย ระยะ
เรงดวน พ.ศ. 2553 – 2557 (เพิ่มเติม) ยังขาดแหลงเงินลงทุนจํานวนทั้งส้ิน 8,543 ลานบาท  

(2) การลงทุนที่ รฟท. รับภาระ ยังอยูในเปาหมายที่กําหนดไวเดิมตามแผนที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 

1.2  มติที่ประชุม 
1.2.1  รับทราบความกาวหนาการดําเนินการตามแผนการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานของ
การรถไฟ 

แหงประเทศไทย ระยะเรงดวน พ.ศ. 2553-2557 (เพิ่มเติม) 
    1.2.2  มอบหมายใหการรถไฟแหงประเทศไทย กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เรง
เสนอแผนการลงทุนเพื่อประกอบการพิจารณาขอรับการจัดสรรเงินกูเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
(DPL) จากกระทรวงการคลัง  
    1.2.3  มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมจัดต้ังคณะทํางานเพื่อเรงรัดติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานของการรถไฟแหงประเทศไทย ระยะเรงดวน พ.ศ. 2553 – 2557 (เพิ่มเติม) ให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใหรายงานผลการดําเนินงานเปนรายเดือนตอคณะรัฐมนตรี  
 2.  สรุปผลการหารือรวมกับ World Economic Forum เกี่ยวกับการจัดอันดับของไทยใน
รายงาน Global Competitiveness Report 2010 – 2011 ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานสรุปผลการหารือรวมกับ World 
Economic Forum เกี่ยวกับการจัดอันดับของไทยในรายงาน Global Competitiveness Report 2010 – 2011 ตามที่
กระทรวงการตางประเทศเสนอ โดยมีสาระสําคัญ ความเห็นและประเด็นอภิปราย และมติคณะกรรมการ รศก. ดังนี้ 
  2.1  สาระสําคัญ 
   2.1.1  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 กระทรวงการตางประเทศ ไดจัดใหมีการหารือทางไกล 
(video conference) รวมกับ World Economic Forum (WEF) เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการประเมินจัดลําดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของ WEF รวมทั้งตรวจสอบความถูกตองในเร่ืองขอมูลสําหรับการจัดอันดับประเทศไทย   
  2.2  ประเด็นและผลของการหารือ  
    (1)  การปรับลดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับที่ 38 ใน
ป 2010-2011 จากอันดับที่ 36 ในป 2009 - 2010 มีสาเหตุที่สําคัญดังนี้  1)  การจัดอันดับของไทยในบางเกณฑชี้วัด
ปรับลดลงอยางมาก  2)  จํานวนประเทศที่ไดรับการจัดอันดับเพิ่มมากข้ึนจาก 133 ประเทศ เปน 139 ประเทศ ดังนั้น 
ในภาพรวมอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของไทยไมเปล่ียนแปลง 
   (2)  หลักเกณฑการวิเคราะหของ WEF    
     (2.1)  ใชหลักเกณฑการวิเคราะห 2 ลักษณะ ไดแก ขอมูลเชิงประจักษในสัดสวนรอยละ 
30 ซึ่งมีที่มาจากองคการระหวางประเทศเปนสวนใหญ และขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญใน
สัดสวนรอยละ 70  
     (2.2) ขอมูลเชิงประจักษสวนใหญไดจากองคการระหวางประเทศ โดยไมไดตรวจสอบ
ความถูกตองกับขอมูลแหลงอ่ืนๆ สงผลทางลบตอการจัดอันดับของไทย ซึ่งขอมูลหลายตัวมีขอผิดพลาด ไมตรงกับ
ขอเท็จจริง และไมสอดคลองกัน ตัวอยางเชน ดานเศรษฐกิจมหภาค เกณฑชี้วัดดานหนี้สาธารณะ (Indicator 3.05: 
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   (3) การประเมินขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ พบวา 1) ในบาง
เกณฑชี้วัด การใชขอมูลเชิงประจักษในการประเมินผลเกณฑชี้วัดแทนการใชแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ
จะทําใหขอมูลมีความเที่ยงตรงและชัดเจนกวา เชน เกณฑชี้วัดดานภาระของกระบวนการดานศุลกากร และเกณฑชี้วัด
ดานคาใชจายของนโยบายเกษตร เปนตน ซึ่งมีความยากลําบากที่จะประเมินโดยการสํารวจความคิดเห็น  และ 2) 
จํานวนผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนนอยเกินไป และนาจะไมอยูในระดับที่จะเปนตัวแทนความคิดเห็นภาคธรุกจิได อาจ
สงผลทางลบตอการประเมินจัดอันดับของไทย โดยไทยมีจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 82 และ 86 ราย ในป 2551 และ 
2552 ตามลําดับ แตลดลงเหลือเพียง 59 ราย ในป 2553 (คิดเปนรอยละ 0.000087 ของประชากรไทย) ในขณะที่บรูไน 
เวียดนาม และมาเลเซียมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 111 104 และ 110 ราย ตามลําดับ 
  2.3  มติที่ประชุม 

   2.3.1  รับทราบสรุปผลการหารือรวมกับ World Economic Forum เกี่ยวกับการจัดอันดับของ
ไทยในรายงาน Global Competitiveness Report 2010-2011 
   2.3.2  มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานหลักในการประสานงานดาน
ขอมูลสถิติ และประสาน WEF ขอเพิ่มเติมผูประสานงานจากสภาหอการคาแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย เพื่อสงเสริมการสรางเครือขายของภาคเอกชนกับ WEF 
   2.3.3  มอบหมายให สศช. ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ (กพข.) รับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศไปประกอบการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในระยะยาว รวมทั้งผลักดันภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการเขารวมเปน
สมาชิกของ WEF ตอไป   
 
16. เรื่อง แนวทางการชวยเหลือเกษตรกรผูปลกูขาวโครงการประกันรายไดเกษตรกร ป 2553/54 รอบที่ 1  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ คร้ังที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2553 ที่เห็นชอบใหกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผอนผันหลักเกณฑการข้ึนทะเบียน
เกษตรกรผูปลูกขาว ป 2553/54 รอบที่ 1 ดังนี ้ 
  1. ใหเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนผูปลูกขาว (ทพศ.1) ป 2553/54 รอบที่ 1 และอยูระหวางรอการทาํ
ประชาคมแตประสบภัยธรรมชาติใหคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลตรวจสอบพื้นที่ปลูกของเกษตรกร หากพบ 
เศษซากตนขาวในแปลงใหมกีารดําเนินการข้ึนทะเบียนผูปลูกขาว (ทพศ.1) ป 2553/54 รอบที่ 1 ตามข้ันตอนปกติ 
  2. ใหขยายระยะเวลาดําเนินการตามโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2553/54 รอบที่ 1 
ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมจังหวัดชุมพร ในสวนของการข้ึนทะเบียนเกษตรกร การทํา
ประชาคม และการออกหนังสือรับรองใหเกษตรกรเปนส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2554 และในสวนการทําสัญญา เปนส้ินสุดวันที่ 
28 กุมภาพันธ 2554   

ทั้งนี้เฉพาะพืน้ทีท่ี่ประสบอุทกภัยและวาตภัย  
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17.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ ครั้งที่ 1/2553 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ (กศส.)   
คร้ังที่ 1/2553 และรับทราบผลการพิจารณาและมติของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ รวม 5 เร่ือง ตามที่
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ
สรางสรรคแหงชาติ  ดังนี้  
 1. แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ  
 2. การแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสํานักงานเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ 
 3. รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนเศรษฐกิจสรางสรรค พ.ศ. .... 
 4. การแตงต้ังคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดมหกรรมระดับระหวางประเทศ เร่ืองเศรษฐกิจสรางสรรค 
และคณะอนุกรรมการโครงการสรางองคความรูเพื่อตอยอดอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Academy) 
 5. การขอรับสนับสนุนเงินทุนสรางภาพยนตรส้ัน “สวัสดีประเทศไทย” ภายใตกองทุนเศรษฐกิจ
สรางสรรค 
       สาระสําคัญของเรื่อง 
 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กรรมการและเลขานุการ กศส.  
รายงานวาในการประชุม กศส. คร้ังที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2553 โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  สศช. และ
กระทรวงพาณิชย (พณ.) (กรมทรัพยสินทางปญญา)  เปนฝายเลขานุการการประชุมฯ ดังกลาวไดพิจารณาเร่ืองตางๆ  
รวม 11 เร่ือง  ดังนี้ 

1. แนวทางการดําเนินงานของ กศส.   
1.1  สศช.  เสนอแนวทางการดําเนินงาน ฯ ดังนี้    

   1.1.1  กําหนดนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี   ทั้งนี้ ควรจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน 
   1.1.2  จัดทํากรอบแนวทางและหลักเกณฑในการพิจารณากล่ันกรองโครงการ โดยมีข้ันตอน
การพิจารณาและอนุมัติโครงการตามโครงสรางการดําเนินงานของ กศส.  

1.1.3  กําหนดแนวทางและกระบวนการติดตามประเมินผล การดําเนินโครงการของหนวยงาน 
   1.1.4  ใหมีการประชุม กศส. เดือนละ 1 คร้ัง 
   1.1.5 มอบหมายใหฝายเลขานุการและสํานักงานเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ (สศส.) หารือ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทํานโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ พรอมทั้งหลักเกณฑในการพิจารณา
กล่ันกรองโครงการและ งบประมาณ ใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน และนําเสนอ กศส. พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
  1.2 กศส. มีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานของ กศส. ตามที่ สศช. เสนอ และใหมีการหารือใน            
รายละเอียดดานการจัดสรรเงินตามขอสังเกตของ กค. ไปประกอบการจัดทํานโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคของ
ประเทศ 
 2.  การแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสํานักงานเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ 
  2.1 พณ. (กรมทรัพยสินทางปญญา)  ขอความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารสํานักงานเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ (กบศส.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ พ.ศ. 2553 (ขอ 11) ไดแก 1) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 
(นายอลงกรณ พลบุตร)  เปนประธาน 2) นายสัญญา สถิรบุตร เปนรองประธาน  3) ผูชวยศาสตราจารยพงษชัย อธิคม
รัตนกุล เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  4) นายเผาทอง ทองเจือ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  5) นางสาวศิริกุล เลากัยกุล 
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  6) ผูอํานวยการ     สํานักงานเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ 
  2.2 กศส.  มีมติใหนายสัญญา สถิรบุตร เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสํานักงานเศรษฐกิจ
สรางสรรค   แหงชาติ (กบศส.)   แทนการเปนรองประธานฯ   รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมอบหมาย ทําหนาที่เปนรอง
ประธานฯ  และให สศช. ในฐานะเลขานุการ กศส. หารือกับภาคเอกชนเพื่อสรรหาผูทรงคุณวุฒิอีกหนึ่งทาน  
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 3.  รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนเศรษฐกิจสรางสรรค พ.ศ. ....  
   3.1  สศช. เสนอสาระสําคัญของรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ  ดังนี้  
    3.1.1  ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่ง เรียกวา “กองทุนเศรษฐกิจสรางสรรค” ใน สศช. 
เพื่อสนับสนุนทุนหมุนเวียนใหกับผูประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับเศรษฐกิจสรางสรรค  
    3.1.2  ใหมีคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการบริหารกองทุนเศรษฐกิจ
สรางสรรค จํานวนไมเกิน 13 คน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนประธาน
กรรมการ  และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ  มี
อํานาจหนาที่ (1)  พิจารณาอนุมัติแผนงานและการใชจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน (2) กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการบริหารเงินกองทุน และ(3) ติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่ไดรับการอุดหนุน 
  3.2  กศส.  มีมติมอบหมายใหฝายเลขานุการหารือกับประธาน กศส.  พิจารณาปรับปรุงราง
ระเบียบฯ ใหรอบคอบอีกคร้ังหนึ่งกอนนําสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาและดําเนินการตอไป 
 4.  การแตงต้ังคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดมหกรรมระดับระหวางประเทศ เรื่องเศรษฐกิจ
สรางสรรค และคณะอนุกรรมการโครงการสรางองคความรูเพื่อตอยอดอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative 
Academy)  
  4.1  พณ.  (กรมทรัพยสินทางปญญา)  ขอความเห็นชอบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้   
   4.1.1  คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดมหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรคนานาชาติ (Thailand 
International Creative Economy Forum: TICEF)   ประกอบดวย  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นาย
อลงกรณ   พลบุตร) เปนประธาน และคณะอนุกรรมการฯ จํานวน 42 คน จากภาครัฐและเอกชน มีอํานาจหนาที่ในการ
พิจารณารูปแบบแนวทางการดําเนนิงาน การจัดทาํแผนงาน และกํากบัดูแลการเตรียมการจัดมหกรรมเศรษฐกจิ
สรางสรรคนานาชาติ 
   4.1.2 คณะอนุกรรมการโครงการสรางองคความรูเพื่อตอยอดอุตสาหกรรมสรางสรรค 
(Creative Academy) ประกอบดวย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นายอลงกรณ พลบุตร) เปนประธาน และ
คณะอนุกรรมการฯ จํานวน 23 คน จากภาครัฐและเอกชน  มีอํานาจหนาที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรค  การ
ผลักดันการตอยอดองคความรู แนะนํากระบวนการตอยอดทางธุรกิจ และการสรางมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมสรางสรรค  
  4.2  กศส.  มีมติเห็นชอบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการฯ ตามที่พณ.เสนอ  
 5.  การขอรับสนับสนุนเงินทุนสรางภาพยนตรสั้น “สวัสดีประเทศไทย” ภายใตกองทุน
เศรษฐกิจสรางสรรค  
  5.1  พณ.  เสนอขอรับสนับสนุนเงินทุนสรางภาพยนตรส้ัน   วงเงิน 40 ลานบาท เพื่อการฟนฟู
ภาพลักษณและเสริมสรางบรรยากาศอันดีงามของประเทศ   
  5.2  กศส.  มีมติมอบหมายให พณ. ประสานกับภาคเอกชน  เพื่อหาแหลงเงินทุนเพื่อดําเนินการ
ดวยตนเอง และสงเสริมใหภาคเอกชนประสานกับรัฐวิสาหกิจที่อาจมีความประสงคจะใหความสนับสนุนเงินทุนสราง
ภาพยนตรตอไป 

6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ 
พ.ศ. 2553         
6.1  สศช. เสนอสาระสําคัญของระเบียบ ฯ  ดังนี้   

กําหนดใหมี  กศส.  จํานวน 31 คน ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ   
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการมีอํานาจหนาที่ (1) 
เสนอแนะการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคตอคณะรัฐมนตรี (2) เสนอแนะการกําหนดแนวทาง    มาตรการเพื่อ
ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคใหบรรลุตามเปาหมายตอคณะรัฐมนตรี  (3) จัดทํากรอบแนวทางและหลักเกณฑ  
ในการพิจารณากล่ันกรองโครงการภายใตนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค (4) จัดทําแผนกลยุทธและประชาสัมพันธ
นโยบาย (5) ประสาน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธฯ (6) แตงต้ังคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
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6.1.2 กําหนดใหมี สศส.  เปนหนวยงานภายในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)  
และใหนายกรัฐมนตรีแตงต้ังขาราชการคนหนึ่งทําหนาที่เปนผูอํานวยการบริหารและควบคุมดูแลโดยทั่วไป  มีอํานาจ
หนาที่   (1) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และกลยุทธ เพื่อขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคตอ กศส. (2) สงเสริม
การพัฒนาทรัพยากรและระบบโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวของ และ (3) 
ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอเสนอเพื่อกล่ันกรองโครงการและงบประมาณ  (4) ใหคําปรึกษาแนะนําตอผูประกอบการ 
(5) สงเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาด (6) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และ 
(7) รับผิดชอบงานธุรการของ กศส. และ กบศส.  
   6.1.3  กําหนดใหมี กบศส. แตงต้ังโดย  กศส. ประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 4 คน   ทําหนาที่ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป  
ตลอดจนออกระเบียบขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงานของ สศส.   
   6.1.4  สําหรับคาใชจายสําหรับเบ้ียประชุม คาตอบแทนและประโยชนอ่ืน รวมทั้งคาใชจายที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ กศส. กบศส. และ สศส. ใหจายจากงบประมาณรายจายของ สลน.  
  6.2  กศส.  มีมติรับทราบตามที่ สศช. รายงาน 
 7.  การแตงต้ังกรรมการใน กศส. และผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ  
  7.1  สศช.  รายงาน ดังนี้   
   7.1.1  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค
แหงชาติ พ.ศ. 2553 (ขอ 4)  กําหนดใหมี  กศส. จํานวน 31 คน ซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และที่
ปรึกษานายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงต้ัง ไมเกิน 3 คน และ (ขอ 
10)  กําหนดใหมี  สศส. เปนหนวยงานภายใน สลน. สํานักนายกรัฐมนตรี โดยใหนายกรัฐมนตรีแตงต้ังขาราชการคน
หนึ่งทําหนาที่เปนผูอํานวยการบริหารและควบคุมดูแลโดยทั่วไป  
   7.1.2  นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายและแตงต้ังกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กศส.  
ไดแก  กรรมการโดยตําแหนงที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ไดแก (1) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ 
คลามไพบูลย) และ(2) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  (นายอภิรักษ โกษะโยธิน)   กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรี
แตงต้ัง จํานวนไมเกิน 3 คน ไดแก (1) นางพรศิริ  มโนหาญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2) 
นายอุทัย ดุลยเกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และ (3) นายธัญญา ผลอนันต นายกสมาคมความคิดสรางสรรค 
ความจําและการเลน 
   7.1.3  สําหรับตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ ในเบ้ืองตนเห็น
ควรแตงต้ัง นางการดี  เลียวไพโรจน หัวหนาภาควิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
  7.2  กศส.  มีมติรับทราบการมอบหมายและแตงต้ังกรรมการฯ ใน กศส.  (ขอ  7.1.2) ของ
นายกรัฐมนตรี โดยออกคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี สวนการแตงต้ัง (ขอ 7.1.3) ใหฝายเลขานุการตรวจสอบคุณสมบัติให
ชัดเจนกอนนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแตงต้ังตามข้ันตอนตอไป 
 8.  การดําเนินโครงการสาขาเศรษฐกิจสรางสรรค ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555  
   8.1  สศช. รายงาน ดังนี้  
   8.1.1  คณะรัฐมนตรีมีมติ (6 พฤษภาคม 2552 )   อนุมัติโครงการลงทุนในสาขาเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรคตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแขง  2555 โดยมีโครงการในสาขาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค จํานวน  20 โครงการ 
งบประมาณ  3,500.70 ลานบาท   และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (13 ตุลาคม 2552) อนุมัติโครงการลงทุนภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง   2555 เพิ่มเติมคร้ังที่ 2 จํานวน 24 โครงการ  งบประมาณ  3,425.23 ลานบาท   
   8.1.2  โครงการลงทุนในสาขาเศรษฐกิจสรางสรรคที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ  จํานวน         
31 โครงการ  รวมงบประมาณ 2,368.38  ลานบาท  มีการเบิกจายงบประมาณแลว 1,212.98 ลานบาท  คิดเปนสัดสวน
รอยละ 51.22 ของวงเงินที่ไดรับการจัดสรร  
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  8.2  กศส. มีมติรับทราบตามที่ สศช.  รายงาน   
 9.  ความคืบหนาการเตรียมการจัดงานมหกรรมระดับระหวางประเทศ เรื่อง เศรษฐกิจ
สรางสรรค (Thailand International Creative Economy Forum: TICEF)  
  9.1  พณ. (กรมทรัพยสินทางปญญา)  รายงานดังนี้ 
   9.1.1  การประชุม TICEF ใช Theme ของงานวา “GlobaLOCALisation – Local Move, 
Global Success”กําหนดจัดงานระหวางวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2553 โดยเชิญนายกรัฐมนตรีเปนประธานในพิธีเปด 
และเชิญผูนําองคกรระหวางประเทศรวมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับระดับโลกรวมเปนวิทยากร นอกจากนี้จัดใหมี
นิทรรศการตางๆ  มากมาย   
   9.1.2 งบประมาณจัดงาน TICEF  
    1) คณะรัฐมนตรีมีมติ  (21 กันยายน  2553 และ 25 พฤศจิกายน 2553)   ให พณ.  ปรับ
แผนการใชจายเงินที่ไดรับจัดสรรงบประมาณไวแลวมาเพื่อดําเนินการจัดมหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรคนานาชาติและได
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ   

2) พณ.  (กรมทรัพยสินทางปญญา)  ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติ 
การไทยเขมแข็ง 2555 ในสวนของเงินสํารองจายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารโครงการตาม
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 จํานวน 60 ลานบาท และสําหรับอุดหนุนภาคเอกชนจัดงานเทศกาล
นานาชาติ  จํานวน 40 ลานบาท  ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณารายละเอียดและความเหมาะสมของสํานักงบประมาณ 
  9.2 กศส. มีมติรับทราบตามที่ พณ. (กรมทรัพยสินทางปญญา) รายงาน 
 10.  ความคืบหนาโครงการความรวมมือระหวาง สศช. และ UNDP เรื่อง Thailand’s National 
Strategy on Creative Economy  
   10.1 สศช. รายงาน ดังนี้  
   10.1.1  โครงการความรวมมือ ฯ  มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทํายุทธศาสตรเชิงนโยบายดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคในภาพรวม   มีระยะเวลาดําเนินงาน 4 เดือน และมีที่ปรึกษาโครงการฯ เปนนักวิจัยที่มี
ชื่อเสียงในสาขาเศรษฐกิจสรางสรรคระดับโลก  
   10.1.2  นิยาม  (ยังไมกําหนด)  แตมีขอสังเกตในบริบทไทยเกิดข้ึนเมื่อความคิดสรางสรรคได
ถายทอดลงสูสินคาและบริการ เปนระบบเศรษฐกิจที่มีคนเปนพื้นฐาน ประกอบดวย 3 มิติ ไดแก (1) อุตสาหกรรมสรางสรรคหลัก 
(2) อุตสาหกรรมตอเนื่องทั้งทางตรงและทางออม และ (3) สภาพแวดลอมของระบบเศรษฐกิจสรางสรรค โดยมีปจจัยบวก
ไดแก  การมีเครือขายที่ไมเปนทางการ  การมีองคกรทางสังคมที่สนับสนุนนวัตกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ใหความสําคัญกับเศรษฐกิจฐานความรู และการปรับโครงสรางภาคการผลิต  
   10.2 กศส. มีมติรับทราบตามที่ สศช. รายงาน   
 11.  ขอเสนอเชิงนโยบาย: การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค   
  11.1  สศช. รายงานดงนี้   
   11.1.1   ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคจะตองนําไปสูการสรางคุณคาทางเศรษฐกิจ
และสังคม ของไทย โดยดําเนินงานนํารองในอุตสาหกรรมสรางสรรคที่มีศักยภาพสูงกอน  
   11.1.2  ขอเสนอเชิงนโยบายของผูเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารดานเศรษฐกิจ
เชิงสรางสรรค รุนที่ 1 ไดแก  1)  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสรางสรรค ทั้งในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งการสงเสริมและเพิ่มสมรถนะงานวิจัยและพัฒนา 2)  
พัฒนาระบบการศึกษาและพัฒนาบุคลากรเชิงสรางสรรค รวมทั้งเสริมสรางสมรรถนะและสรางโอกาสใหแก
ผูประกอบการเชิงสรางสรรค  และ 3)  สรางแรงบันดาลใจและสังคมสรางสรรค  โดยการกระตุนความคิดเชิงสรางสรรค
ใหเกิดขึ้นทั้งระบบ เปนตน   

11.2 กศส. มีมติรับทราบตามที่ สศช. รายงาน    
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18. เรื่อง รายงานผลความกาวหนาการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางแกไขปญหาที่ดินทํา
กินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบความกาวหนาการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางแกไขปญหา
ที่ดินทํากินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ   
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) รายงานวา  
  1. กษ. โดย ส.ป.ก. ไดดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 โดย
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ไดมีมติในการประชุม คร้ังที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม  2552 มี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายธีระ วงศสมุทร) เปนประธานกรรมการเห็นชอบใหออกระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินใหแก
กลุมเกษตรกรที่ไดรับความชวยเหลือเร่ืองที่ดินทํากินตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2552 ซึ่งระเบียบดังกลาวไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 75ง วันที่ 27 พฤษภาคม  2552 มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 28 พฤษภาคม  2552 
เปนตนไป     
   2. ส.ป.ก. ไดดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบดังกลาว  และถือปฏิบัติตามแนวทางมาตรการแกไข
ปญหาที่ดินทํากินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค สรุปผลการดําเนินงานต้ังแตวันที่ 28 พฤษภาคม  2552 จนถึงวันที่ 
30 กันยายน  2553 ดังนี้  
   2.1 ส.ป.ก. ไดตรวจสอบการมีที่ดินทํากิน การไดรับการจัดสรรที่ดินจากหนวยงานรัฐแลวสง
รายช่ือสมาชิกใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก. จังหวัด) จํานวน 20 จังหวัด  
   2.2 ส.ป.ก. จังหวัดไดประกาศกําหนดพื้นที่จัดซ้ือที่ดินและประกาศใหเสนอขายท่ีดินแลว
จํานวน 20 จังหวัด  
   2.3 รับคําเสนอขายที่ดิน จํานวน 20 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 23,130-2-88 ไร  
   2.4 เกษตรกรมาตรวจสอบสิทธิ จํานวน 1,525 ราย ปรากฏวา สละสิทธิ จํานวน 59 ราย 
คุณสมบัติไมครบ จํานวน 81 ราย  มีคุณสมบัติครบ จํานวน  1,385 ราย  
   2.5 ส.ป.ก. จังหวัดดําเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบดังกลาว  โดยมีเกษตรกรที่แสดงความ
ประสงคและพึงพอใจในที่ดินที่มีผูเสนอขายจํานวน 810 ราย เนื้อที่ประมาณ 11,634-3-63 ไร  
   2.6 ส.ป.ก. จังหวัดสามารถดําเนินการจัดหาที่ดินเพื่อนํามาจัดซื้อและจัดที่ดินใหเกษตรกรสภา
ประชาชน 4 ภาค  ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ใหความเห็นชอบแผนการจัดซื้อที่ดินแลว 20 จังหวัด  
เกษตรกร 735 ราย เนื้อที่ 10,587-1-03 ไร ดังนี้  
    2.6.1 ที่ดินที่ต้ังอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน   
     คปจ. เห็นชอบแผนการจัดซ้ือที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อจัดใหเกษตรกรสภา
ประชาชน 4 ภาค รวม 14 จังหวัด  จํานวน 326 ราย  เนื้อที่ประมาณ 4,567-1-48 ไร  โดยไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินให ส.ป.ก. แลว 6 จังหวัด เนื้อที่ 1,671-1-59 ไร เงิน 80,549,708.54 บาท  จัดใหเกษตรกร 116 ราย ซึ่งใน
จํานวนเกษตรกร 116 รายดังกลาวนั้นไดจัดทําสัญญาเชาซ้ือที่ดินกับเกษตรกรแลว จํานวน 33 ราย  เนื้อที่ 475-0-65 ไร 
จํานวนเงิน 20,676,710.14 บาท  สวนที่เหลืออยูระหวางการรังวัดสอบเขตแปลงท่ีดินตามข้ันตอนการจัดซื้อ   
     2.6.2 ที่ดินที่ต้ังอยูนอกเขตปฏิรูปที่ดิน  
     คปจ. เห็นชอบแผนการจัดซื้อที่ดินนอกเขตปฏิรูปที่ดิน  เพื่อจัดใหเกษตรกร
สภาประชาชน 4 ภาค รวม 11 จังหวัด จํานวน 409 ราย  เนื้อที่ประมาณ 6,019-3-55 ไร  โดย คปก. มีมติอนุมัติกําหนด
เขตที่ดินในทองที่ตาง ๆ เฉพาะพื้นที่ตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของกรมที่ดินที่จะดําเนินการจัดซ้ือใหเปนเขตปฏิรูป
ที่ดินแลวจํานวน 7 จังหวัด  จํานวน 314 ราย  เนื้อที่ประมาณ 4,684-1-20 ไร สวนที่เหลืออยูระหวางนําเสนอ คปก. ทัง้นี ้
ส.ป.ก. ยังไมสามารถดําเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อมาจัดใหแกเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคได  เนื่องจากตองดําเนินการ
ตราพระราชกฤษฎีกาใหพื้นที่ที่จะจัดซ้ือที่ดินเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  จึงจะมีอํานาจจัดซื้อที่ดินไดตามกฎหมาย  
  3. เนื่องจากความตองการของสภาประชาชน 4 ภาคที่ใหจัดที่ดินใหเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคเขา
ทํากินภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  ประกอบกับเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคมีสมาชิกเปนจํานวนมากถึง 1,889 ราย 
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   3.1 ความไมเปนเอกภาพของสภาประชาชน 4 ภาค  ทําใหเกิดความขัดแยงในการดําเนินงาน
ดานตาง ๆ แบงเปนกลุม  โดยแตละกลุมไมใหการยอมรับซ่ึงกันและกัน  ตัวแทนสมาชิกเกษตรกรแตละจังหวัดที่ไดรับ
การคัดเลือกไมเปนที่ยอมรับของเกษตรกรอีกฝาย/กลุม  มีการจัดกลุมมวลชนตอตานการดําเนินงานของอีกฝาย/กลุม   
   3.2 ที่ดินที่จะดําเนินการจัดซ้ือมิไดอยูในเขตปฏิรูปที่ดินตองดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกา
ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดินกอน  จึงจะมีอํานาจจัดซื้อตามกฎหมาย  
   3.3 การรังวัดสอบเขตที่ดินแปลงที่จะจัดซ้ือ  เจาของที่ดินตองไปยื่นขอรังวัดสอบเขตที่
สํานักงานที่ดินแหงทองที่  แตเนื่องจากเจาหนาที่มีภารกิจมากจึงตองใชระยะเวลานานในการดําเนินงานทําใหเกิดความ
ลาชาในการจัดซื้อที่ดินใหแกเกษตรกร  
    3.4 ราคาเสนอขายที่ดินเกินราคาหนึ่งเทาคร่ึงของราคาประเมินที่ดิน  และเกินราคาซ้ือขาย
ที่ดินบริเวณใกลเคียงตามความเปนจริงยอนหลังไมเกิน 1 ป  นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  ตามระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดหาที่ดินฯ ขอ 13.3 และขอ 
13.4 ไมมีบทบัญญัติที่จะเปนทางออกในการแกไขปญหาดังกลาวได  จําตองมีการแกไขเพิ่มเติมระเบียบดังกลาวกอน
จึงจะสามารถดําเนินการจัดซื้อที่ดินใหแกเกษตรกรได   
    3.5 สภาประชาชน 4 ภาคไดทําการจัดสงรายช่ือเกษตรกรที่ไมไดเปนผูที่มีรายช่ือตามบัญชี
รายช่ือ จํานวน 1,889 ราย  ที่ไดรับความชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีมายัง ส.ป.ก. เพื่อขอรับการจัดที่ดินแทน
สมาชิกเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคที่ไดรับความชวยเหลือแตยังไมมารับการตรวจสอบสิทธิ  ทําใหเจาหนาที่ ส.ป.ก. 
จังหวัดตองใชเวลาในการตรวจสอบความถูกตองวาเปนผูมีสิทธิที่ไดรับความชวยเหลือเฉพาะตามบัญชีรายช่ือจํานวน 
1,889 ราย  ตามมติคณะรัฐมนตรีเทานั้น  
  4. คณะกรรมการแกไขปญหาที่ดินทํากินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายศุภชัย โพธิ์สุ) เปนประธาน  และมีตัวแทนเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค จํานวน 6 
ราย เปนกรรมการ  ไดสรุปหาแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคขอขัดของในการดําเนินงาน ดังนี้   
    4.1 กรรมการฝายราชการไดชี้แจงใหเขาใจถึงความสามัคคี ปรองดอง และการประสาน
ประโยชนรวมกันของทุกฝาย/กลุม ในสภาประชาชน 4 ภาค เพื่อลดความขัดแยง  และเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายในการจัดที่ดินใหแกสมาชิก ทั้งนี้  ในสวนของเจาหนาที่ฝายราชการ  เปนตัวกลางในการดําเนินงานใหแก
สมาชิกสภาประชาชน 4 ภาค ทุกฝาย/กลุมดวยความเสมอภาคและเปนธรรมเทาเทียมกัน (ตามมติคณะกรรมการแกไข
ปญหาที่ดินทํากินเกษตรสภาประชาชน 4 ภาค ในการประชุมคร้ังที่ 2/2552 เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552)  
    4.2 ประสานกระทรวงมหาดไทยแจงหนวยงานในสังกัดพิจารณาใหความรวมมือในการ
ดําเนินการแกไขปญหาที่ดินทํากินใหแกเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคตามมติคณะรัฐมนตรีในการตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตลอดจนการรังวัดสอบเขตแปลงท่ีดินใหเปนไปดวยความรวดเร็ว 
(ตามมติคณะกรรมการแกไขปญหาที่ดินทํากินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ในการประชุมคร้ังที่ 1/2553 เม่ือวันพุธที่ 
3 กุมภาพันธ 2553)  
   4.3 ใหความชวยเหลือเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค เฉพาะตามบัญชีรายช่ือ จํานวน 1,889 
ราย  ตามมติคณะรัฐมนตรี สวนเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินรายใหมที่ขอใหไปยื่นคํารองขอที่ดินทํากินที่ ส.ป.ก. จังหวัด 
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและรวบรวมรายช่ือเสนอ ส.ป.ก. เพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือตอไป (ตามมติคณะกรรมการ
แกไขปญหาที่ดินทํากินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ในการประชุมคร้ังที่ 2/2552 เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม  2552 
และคร้ังที่ 1/2553 เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ 2553)  
    4.4 ให ส.ป.ก. ดําเนินการจัดหาที่ดินที่เจาของที่ดินมีความประสงคจะขายที่อยูในเขตปฏิรูป
ที่ดินเปนหลักและดําเนินการหาแนวทางแกไขในการลดข้ันตอนการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินในกรณี
ที่ดินที่เจาของประสงคจะขายอยูนอกเขตปฏิรูปที่ดิน  ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ 31 สิงหาคม  2553 เห็นชอบ
แนวทางปฏิบัติงานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ  โดยให กษ. สงรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
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  5. คปก. ไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  2553 อนุมัติแกไขเพิ่มเติม
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดหาที่ดินฯ ขอ 13 โดย
เพิ่มเติมขอความดังนี้ “ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองจัดซื้อที่ดินที่มีราคาสูงกวาระเบียบคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขในการจัดหาที่ดินฯ ขอ 13.4 แตไมเกินราคาที่ดินตอไรตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อคณะอนุกรรมการจัดหาฯ และ คปจ. เห็นชอบตามขอ 15 แลว ใหนําเสนอ คปก. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป” ซึ่งระเบียบดังกลาวไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 94 ง วันที่ 4 สิงหาคม 2553 มีผล
บังคับใชวันที่ 5 สิงหาคม 2553 เปนตนไปแลว   
 
20. เรื่อง  การบูรณาการการทํางานระหวางกระทรวงในยุทธศาสตรที่มีเปาหมายรวมกัน และการจัดทํา
ตัวชี้วัดรวม (Joint KPIs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการบูรณาการการทํางานระหวางกระทรวงในยุทธศาสตรที่มีเปาหมาย 
รวมกัน และการจัดทําตัวช้ีวัดรวม (Joint KPIs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.เสนอ ดังนี้ 
  1. ใหสวนราชการที่เกี่ยวของมีการบูรณาการการทํางานรวมกันในยุทธศาสตรสําคัญดานตาง ๆ ที่
สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการประเมินผลและที่ศึกษาไวแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้งยุทธศาสตรที่ดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อใหมีการดําเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 9 ยุทธศาสตร ไดแก 1) 
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 2) ยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดนภาคใต 3) ยุทธศาสตรการ
ปองกันและบรรเทาอุบัติภัยทางถนน 4) ยุทธศาสตรส่ิงแวดลอม (คุณภาพน้ํา) 5) ยุทธศาสตรส่ิงแวดลอม (คุณภาพ
อากาศและหมอกควัน) 6) ยุทธศาสตรขาวไทย 7) ยุทธศาสตรพลังงานผสม 8) ยุทธศาสตรเอดส 9) ยุทธศาสตรการ
ปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ (ตามรายงานผลการวิจัย เร่ือง Doing 
Business ของธนาคารโลก)  
       โดยใหสวนราชการที่เกี่ยวของในยุทธศาสตรตาง ๆ ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นํายุทธศาสตรไป
ดําเนินการใหเกิดผลรวมกัน มีการกําหนดตัวช้ีวัดและประเมินผลสําเร็จรวมกัน 
  2. ใหสวนราชการที่มีหนาที่ความรับผิดชอบรวมกันในยุทธศาสตรสําคัญอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบสูงที่
สํานักงาน ก.พ.ร.เสนอ อีกจํานวน 6 ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ํา  2) ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวและบริการ 3) ยุทธศาสตรการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง 4) ยุทธศาสตรการกระจายอํานาจ 
5) ยุทธศาสตรการบูรณาการความรวมมือในการสงเสริมบทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 6) ยุทธศาสตร
เยาวชนไทย  
       ทั้งนี้ใหสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร กําหนดเปาหมายความสําเร็จและ
ตัวช้ีวัดรวมกัน และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  
  3. ใหรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงของแตละกระทรวงที่เกี่ยวของในยุทธศาสตรสําคัญตาง ๆ ดังกลาว 
ประชุมรวมกับคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลเพื่อบูรณาการระหวางกระทรวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ของสวนราชการและสวนราชการในสังกัดกระทรวงนํารอง ที่ไดรับการแตงต้ังจากประธาน ก.พ.ร. เพื่อบูรณาการ
การทํางานระหวางกระทรวงในยุทธศาสตรที่มีเปาหมายรวมกันและกําหนดตัวช้ีวัดรวมในระดับกระทรวง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหแลวเสร็จภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

ทั้งนี้ ใหสํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของสวนราชการที่เกี่ยวของไปพิจารณาดําเนินการดวย 
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24. เรื่อง  รายงานผลการกําหนดหลักเกณฑการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณใหมีความชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได และรวดเร็ว และมาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได และรวดเร็ว เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและการขออนุมัติใชงบ
กลางรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  โดยการลดข้ันตอนและยนระยะเวลาการปฏิบัติการใหความ
ชวยเหลือเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนผูประสบภัยพิบัติ  และมาตรการปองกันการทุจริตในการ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ  ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย  วงศหนองเตย) ประธานกรรมการ
อํานวยการ กํากับ ติดตาม การชวยเหลือผูประสบอุทกภัย เสนอ 
  การดําเนินงาน 
   ประธานอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ (อทภ.) รอง
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร  สันติเมทนีดล) ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 3/2553 เม่ือ
วันศุกรที่ 3 ธันวาคม 2553 เพื่อพิจารณาเร่ือง หลักเกณฑการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติของกระทรวงเกษตร
และสหกรณใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได และรวดเร็ว  โดยศึกษาจากรายละเอียดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติธรรมชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
แลว  ซึ่งมี 6 ข้ันตอนใชระยะเวลาดําเนินการรวมทั้งส้ิน 80 วัน  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดนําข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติการชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน  กรณีการใชเงินทดรองราชการ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 
และที่แกไขเพิ่มเติม  มาใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติการชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
ผูประสบภัยพิบัติในคร้ังนี้ มีรายละเอียดดังนี้  
  ขั้นตอนท่ี 1 : การสํารวจความเสียหาย (ใชระยะเวลาดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแต
วันที่เกิดภัย)  
  ขั้นตอนที่ 2 : นําเสนอคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ/กิ่งอําเภอ 
(ก.ช.ภ.อ./กอ.) (ใชระยะเวลาดําเนินการภายใน 40 วนั นับแตวันที่เกดิภัย)  
  ขั้นตอนที่ 3 : นําเสนอคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจงัหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
(ใชระยะเวลาดําเนนิการภายใน 10 วัน นบัแตวันที่ผานการพิจารณาของ ก.ช.ภ.อ./กอ.)  
  ขั้นตอนที่ 4 : จังหวัดนําเสนอกรม (ใชระยะเวลาดําเนนิการภายใน 10 วัน นับแตวันที่ผานการ
พิจารณาของ ก.ช.ภ.จ.)  
   ขั้นตอนที่ 5 : กรมนาํเสนอกระทรวง (ใชระยะเวลาดําเนนิการภายใน 10 วนั นับแตวันที่ไดรับแจง
จากจังหวัด)  
  ขั้นตอนที่ 6 : ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณพจิารณาอนุมัติเงินทดรองราชการ (ใช
ระยะเวลาดําเนินการภายใน 10 วนั นับแตวันที่ไดรับแจงจากกรม)  
   ขอพิจารณา  
  คณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาแลว  มีขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติธรรมชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหมีความ โปรงใส ตรวจสอบได และรวดเร็ว 
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและการขออนุมัติใชงบกลางรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยการลดข้ันตอนและยนระยะเวลาการปฏิบัติการใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทา
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนผูประสบภัยพิบัติ  และมาตรการปองกันการทุจริตในการชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติ ดังนี้  
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  1. หลักเกณฑการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติธรรมชาติของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได และรวดเร็ว  
    1.1 ขั้นตอนที่ 1 : การสํารวจความเสียหาย กรณีภัยพิบัติในคร้ังนี้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดเรงดําเนินการสํารวจความเสียหายพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยเกือบจะครบทุกพื้นที่แลว มี
รายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้  
   - ดานพืช ประสบภัยทั้งส้ิน 75 จังหวัด สํารวจเสร็จแลว 65 จังหวัด สํารวจยังไมเสร็จ 10 
จังหวัด (ภาคใต)  
   - ดานประมง ประสบภัยทั้งส้ิน 67 จังหวัด สํารวจเสร็จแลว 43 จังหวัด (จังหวัดสุโขทัย 
สุพรรณบุรี นครปฐม รอบ 2 ยังสํารวจไมเสร็จ) อยูระหวางสํารวจ 27 จังหวัด (ภาคใต 12 จังหวัด และภาคอ่ืน ๆ 15 
จังหวัด อาทิ จังหวัดนครสวรรค ศรีสะเกษ นครราชสีมา สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม)  
   - ดานปศุสัตว ประสบภัยทั้งส้ิน 54 จังหวัด สํารวจเสร็จแลว 22 จังหวัด  
   ทั้งนี้ จังหวัดที่ไดดําเนินการสํารวจความเสียหายเสร็จแลว  และจังหวัดที่อยูระหวางการสํารวจ
ความเสียหาย ใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปปรับใชในข้ันตอนการดําเนินการตอไป  เพื่อ
ความรวดเร็วในการปฏิบัติการใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนผูประสบภัยพิบัติใน
คร้ังนี้อยางเรงดวน  
    ในการนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนผูประสบภัยพิบัติที่เกิดข้ึนในคร้ังนี้ และอาจจะเกิดข้ึนอีกในอนาคต  ใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได และ
รวดเร็วยิ่งข้ึน คณะอนุกรรมการฯ จึงมีขอสังเกตและขอเสนอแนะในข้ันตอนการสํารวจความเสียหายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ดังนี้  
   1) กระทรวงเกษตรและสหกรณควรสํารวจและรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนของเกษตรกรไว อาท ิ
รายช่ือและที่อยูของเกษตรกร การจําแนกประเภทการเกษตร เชน ดานปศุสัตว ดานประมง ดานเพาะปลกู รายละเอียด
ชนิดพืชที่ปลูก จํานวนพืน้ที่ใชทําประโยชน ฯลฯ จัดทําเปนระบบฐานขอมูลของเกษตรกรไวเพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมลวงหนา  กรณีนี้เมื่อเกษตรกรผูไดรับความเสยีหายและประสงคจะขอรับการชวยเหลือแจงยนืยนัความประสงค
เพื่อขอรับการชวยเหลือดวยตนเอง  พรอมลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน ตามแบบยืน่ความจาํนงขอรับการชวยเหลือ (กษ 
10) จะสามารถใชประโยชนจากฐานขอมลูของเกษตรกรในการสํารวจความเสยีหายและตรวจสอบความถกูตองได
รวดเร็วยิ่งข้ึน  
    2) เพื่อเปนการปองปรามมิใหเกษตรกรหรือเจาหนาที่ของรัฐ แจง/รับรองขอมูลอันเปนเทจ็
เกี่ยวกับความเสียหายที่ไดรับ  กระทรวงเกษตรและสหกรณควรมีการประชาสัมพนัธใหเกษตรกร ประชาชน ตลอดจน
เจาหนาที่ของรัฐ ไดทราบวาการแจง/รับรองขอมูลเท็จ เปนการกระทาํความผิดตามกฎหมายและมบีทลงโทษ เชน 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ความผิดฐานฐานแจงความเทจ็ตอเจาพนักงาน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหนึง่พนับาท หรือ ทัง้จําทั้งปรับและควรมีมาตรการลงโทษผูแจงขอมูลเท็จ เชน การข้ึนบัญชีไว 
(Black List) และงดการใหความชวยเหลือ  
   3) ควรใชภาพถายดาวเทียม (ภาพถายทางอากาศ) เปนเคร่ืองมือชวยในการสาํรวจและ
ตรวจสอบความเสียหาย  ซึง่จะเปนประโยชนในการพิสูจนขอเท็จจริงและเหตุการณไดอยางเปนปจจุบัน  
   4) การรับรองหรือประเมินความเสียหายโดยบุคคลเพียงคนเดียว  อาจไดขอมูลไมตรงกับ
ขอเท็จจริงและอาจทาํใหเกดิชองทางในการแสวงหาผลประโยชนหรือชวยเหลือพวกพองได  ดังนัน้ควรดําเนนิการในรูป
ของคณะบุคคล เชน คณะกรรมการหมูบาน เพื่อความนาเชื่อถือและความละเอียดรอบคอบ  เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่
ถูกตองชัดเจนและเปนการตรวจสอบความถูกตองระหวางเกษตรกรดวยกันเอง  
   5) ควรกําหนดใหมีข้ันตอนการทาํประชาคมเพิ่มข้ึน  รวมทั้งการปดประกาศผลใหมผูีคัดคาน 
กอนที่จะมกีารจัดทํา กษ 02 เพื่อเปนการชวยคัดกรองขอมูลใหตรงกับขอเท็จจริงและถูกตองมากที่สุด  ถือเปนมาตรการ
ในการปองกนัการทุจริตโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปนผูตรวจสอบกนัเอง  
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    1.2 การลดระยะเวลาการดําเนินการ ระหวางขั้นตอนที่ 2 : นําเสนอคณะกรรมการให
ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ/กิ่งอําเภอ (ก.ช.ภ.อ./กอ.) และขั้นตอนที่ 3 :  นําเสนอคณะกรรมการ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจงัหวัด (ก.ช.ภ.จ.)  โดยเห็นวาเม่ือไดผานขั้นตอนการดําเนินการสํารวจ
ความเสียหายเสรจ็แลวให ก.ช.ภ.อ. และ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาคําขออนุมัติงบประมาณ (กษ 02 และ กษ 03) 
ใหแลวเสร็จภายใน 10 วนั  นับแตวนัท่ีไดรับคําขอ   หลังจากนัน้ใหจังหวัดรวบรวมขอมูลนําเสนอกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป   เปนการชวยยนระยะเวลาการปฏิบัติการชวยเหลือ
และบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ใหรวดเร็วยิ่งข้ึน   เนื่องจากเห็น
วาข้ันตอนการพิจารณาใหความเหน็ชอบของ ก.ช.ภ.อ. และ  ก.ช.ภ.จ. อาจทาํใหมีข้ันตอนที่ลาชา   และเปนการใชดุลย
พินิจซํ้าซอนกบับุคคลและคณะทํางานในข้ันตอนการสํารวจความเสียหายดังกลาวมาแลว  จึงเหน็ควรใหคณะกรรมการ
ทั้ง 2 ชุด  มีหนาที่เพยีงสอบทานความถูกตองตามหลกัเกณและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดไวเทานัน้  ไมควรลง
ไปตรวจสอบในเร่ืองขอเทจ็จริงและประเมนิความเสียหายซ้ําซอนอีก นอกจากจะมีประเด็นขอสงสัย  หรือเหน็วาการ
ประเมินความเสียหายไมสมเหตุสมผลตามขอเท็จจริง   
     1.3 การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในครั้งนี้เปนการขออนุมัติใชงบกลางรายการเงิน
สํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  วงเงิน  14,000 ลานบาท  มิใชการขออนุมัติใชเงนิทดรองราชการ จึงไม
จําเปนตองดําเนินการขออนมุัติเพื่อใชเงนิทดรองราชการตามข้ันตอนที่ 4-6  ซึ่งทําใหสามารถลดข้ันตอนและยน
ระยะเวลาการปฏิบัติการชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนผูประสบภัยพิบัติของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดรวดเร็วยิ่งข้ึน  รวมระยะเวลาดําเนนิการแลวเสร็จภายใน 40 วัน  นับแตวนัที่เกิดภัย   และดําเนนิการรวบรวม
ขอมูลนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป (เดิมกําหนดใชระยะเวลาดําเนนิการแลวเสร็จภายใน 80 วัน)  และเมื่อ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินการนําเสนอขอมูลใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาและคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณแลว ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการแจงประสานใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จายเงนิชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตอไป เชนเดียวกับกรณีคณะรัฐมนตรีอนุมติัใหธนาคารออมสิน
จายเงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ  กรณีฉุกเฉิน  (อุทกภัย)  ครัวเรือนละ 5,000 บาท  ตามหลักเกณฑและแนวทางการ
จายเงินชวยเหลือผูประสบภัย  ครัวเรือนละ 5,000 บาท  ตามที่คณะกรรมการอํานวยการ  กาํกับ  ติดตามการชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัย (คชอ.)  เสนอใหใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง  รายการเงนิสํารอง
จายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  
   2. มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในการชวยเหลอืผูประสบภยัพิบัติ 
     2.1 กรณีทีพ่บเห็นการทุจริตในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติใหแจงศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข
ของรัฐบาลผานชองทาง 1111 
    2.2 คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 
(อทภ.) ประสานสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  ต้ังคณะทํางานสุม
ตรวจสอบการดําเนินการในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 
 
28.  เรื่อง  การคาระหวางประเทศของไทยในระยะ 10 เดือนของป 2553 (มกราคม – ตุลาคม)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบขอมูลการคาระหวางประเทศของไทยในระยะ 10 เดือนของป 2553 
(มกราคม – ตุลาคม) ของกระทรวงพาณิชย สรุปไดดังนี้  
  1.  การสงออก 
       1.1  การสงออกเดือนตุลาคม  2553 
                        1.1.1 การสงออก  มีมูลคา 17,132.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ  15.7 การ
สงออกยังมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มข้ึนตอเนื่อง แตมีแนวโนมที่ชะลอตัวลงจากปญหาการแข็งคาของเงินบาท และแนวโนม
การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจในตลาดสงออกสําคัญในชวงไตรมาสสุดทายของป 2553  ในรูปเงินบาทการสงออกมี
มูลคา 522,374.9 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 5.5 
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                         1.1.2 สินคาสงออก   สงออกเพิ่มข้ึนตอเนื่องทุกหมวดสินคา  โดยสินคาเกษตร/
อุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มข้ึนรอยละ 10.2    สินคาอุตสาหกรรมสําคัญเพิ่มข้ึนรอยละ 17.1  และสินคาอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนรอยละ 
15.3 
                      (1)  สินคาเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร สวนใหญมูลคาสงออกเพิ่มข้ึน  แต
ปริมาณสงออกลดลง ไดแก ยางพารา  สินคาอาหาร  ประเภท  อาหารทะเล  กุงแชแข็งและแปรรูป  และ ผัก ผลไม     
เนื่องจากผลผลิตในประเทศลดลงและราคาสงออกสูงข้ึน  ขณะที่ ขาวและ ไกแชแข็งและแปรรูปสงออกเพิ่มข้ึนทั้ง
ปริมาณและมูลคา   สวน มันสําปะหลังและ น้ําตาล สงออกลดลงทั้งปริมาณและมูลคา เนื่องจาก ผลผลิตในประเทศ
ลดลงและความตองการใชในประเทศเพิ่มข้ึน 
                (2)  สินคาอุตสาหกรรมสําคัญ  สินคาสงออกสําคัญสวนใหญสงออก
เพิ่มข้ึน 
      • สินคาท่ีสงออกเพ่ิมขึ้นสูงกวารอยละ 20 ไดแก  ยานยนต   
เม็ดและผลิตภัณฑพลาสติก  ส่ิงทอ  ผลิตภัณฑยาง  เคร่ืองสําอาง  เคร่ืองเดินทางและเคร่ืองหนัง  นาฬิกา  เคร่ืองกีฬา
และเคร่ืองเลนเกมส     รวมทั้ง อัญมณีที่กลับมาสงออกเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 40.2  เนื่องจากการสงออกทองคําที่เพิ่มข้ึนถึง
รอยละ 63.3  ขณะที่อัญมณีที่หักทองคําออกแลวสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ  12.2 
      •  สินคาที่สงออกลดลง ไดแก  วัสดุกอสราง ลดลงรอยละ  19.1  
เปนการลดลงของการสงออกโครงกอสรางทําดวยเหล็กและเหล็กกลาไปออสเตรเลียที่ลดลงถึงรอยละ 98.0   
             1.1.3  ตลาดสงออก สงออกเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง โดยเฉพาะตลาดศักยภาพสูงที่ยัง
ขยายตัวใน               อัตราสูง  ขณะที่ตลาดหลักและ ตลาดศักยภาพระดับรอง มีแนวโนมชะลอตัว 
        (1)  ตลาดหลัก สงออกเพ่ิมข้ึนตอเนื่องในทุกตลาด รอยละ 11.1  โดยญ่ีปุนเพิ่มข้ึน
รอยละ 18.2  สวนสหภาพยุโรปและสหรัฐฯชะลอตัวลง เล็กนอย      
             (2)  ตลาดศักยภาพสูง  สงออกเพิ่มข้ึนตอเนื่อง รอยละ 19.4  โดยจีน และฮองกง
ขยายตัวในอัตราสูงถึงรอยละ 27.0 และ 32.6  ตามลําดับ ขณะที่อาเซียน(5) อินโดจีนและพมา และอินเดียชะลอตัวลง 
          (3)  ตลาดศักยภาพระดับรอง สงออกเพิ่มข้ึนตอเนื่อง แตมีแนวโนมชะลอ
ตัวลงโดยขยายตัวเพียงรอยละ 8.3  เนื่องจากการสงออกไปทวีปออสเตรเลียยังลดลงตอเนื่องรอยละ 9.8 ขณะที่การ
สงออกไปรัสเซียและ CIS และลาตินอเมริกายังขยายตัวในอัตราสูงตอเนื่องถึงรอยละ 103.7 และ 42.0 ตามลําดับ 
   1.2  การสงออกในระยะ 10  เดือนของป 2553  (ม.ค.-ต.ค.) 
                        1.2.1   การสงออก    มีมูลคา 160,277.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 29.2   
ในรูปเงินบาทการสงออกมีมูลคา 5,136,223.4 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 20.7 
                        1.2.2   สินคาสงออก เพิ่มข้ึนทุกหมวดสินคา ดังนี้  สินคาเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร
สําคัญ   เพิ่มขึ้นรอยละ 27.0  สินคาอุตสาหกรรมสําคัญเพิ่มขึ้นรอยละ 29.1 และสินคาอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 32.0 
        (1)  สินคาเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรสําคัญสงออกเพิ่มขึ้นเกือบทุก
รายการ เปนการเพิ่มข้ึนทั้งปริมาณและมูลคา เชน  ยางพารา มันสําปะหลัง และสินคาอาหาร ประเภท อาหารทะเลแช
แข็ง กระปองและแปรรูป  กุงแชแข็งและแปรรูป และ ไกแชแข็งและแปรรูป  ขณะที่ ผักและผลไม และ น้ําตาลมูลคา
สงออกเพิ่มข้ึนแตปริมาณสงออกลดลงเล็กนอย เนื่องจาก ผลผลิตในประเทศลดลงและความตองการใชในประเทศ
เพิ่มข้ึน  ยกเวน ขาว สงออกลดลงทั้งปริมาณและมูลคารอยละ 4.6 และ 3.3  ตามลําดับ  จากปญหาการแขงขันดาน
ราคากับเวียดนาม ปากีสถานและอินเดียและการแข็งคาของเงินบาท  แตการสงออกก็มีแนวโนมปรับตัวดีข้ึนตอเนื่อง
ในชวงครึ่งหลังของป 
         (2)  สินคาอุตสาหกรรมสําคัญ สงออกเพิ่มข้ึนทุกรายการ ยกเวนทองคํา  
      • สินคาท่ีสงออกเพ่ิมขึ้นสูงกวารอยละ 20 ไดแก  เคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส   เคร่ืองใชไฟฟา  ยานยนต  เม็ดและผลิตภัณฑพลาสติก  ผลิตภัณฑยาง  เคร่ืองสําอาง  เฟอรนิเจอร  
เลนส  นาฬิกา  และ อัญมณีที่หักทองคําออกแลวสงออกเพิ่มข้ึนถึงรอยละ  25.0  (การสงออกอัญมณีเพิ่มข้ึนรอยละ 8.8 
และการสงออกทองคําลดลงรอยละ 1.3) 
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    1.2.3  ตลาดสงออก   
        (1)   ตลาดหลัก  สงออกเพิ่มข้ึนตอเนื่องรอยละ 24.3  เปนการเพิ่มข้ึนในทุกตลาด 
ไดแก ญ่ีปุน  สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป(15) เพิ่มข้ึนรอยละ 30.4 , 22.4  และ 20.4 ตามลําดับ 
           (2)  ตลาดศักยภาพสูง  สงออกเพิ่มข้ึนตอเนื่องในอัตราสูงถึงรอยละ 38.0  และเปน
การเพิ่มข้ึนในอัตราที่คอนขางสูงในทุกตลาด  ทั้ง อาเซียน(5)  จีน  อินโดจีนและพมา ฮองกง และ อินเดีย 
             (3)  ตลาดศักยภาพระดับรอง สงออกเพิ่มข้ึนตอเนื่องรอยละ 19.9  เปนการ
ขยายตัวในทุกตลาด  โดยเฉพาะ  ลาตินอเมริกา และ รัสเซียและ CIS ที่ขยายตัวในอัตราสูงตอเนื่อง  ขณะที่ทวีป
ออสเตรเลีย  ตะวันออกกลางและแอฟริกาขยายตัวในอัตราที่ไมสูงมากนัก 
 2. การนําเขา  

  2.1  การนําเขาเดือนตุลาคม  2553 
           2.1.1  การนําเขา  มีมูลคา 14,810.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับระยะเดียวกันของปที่ผานมา 

เพิ่มข้ึนรอยละ 13.5  คิดในรูปเงินบาทมีมูลคา 457,211.1 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 3.6          
                        2.1.2  สินคานําเขา  สินคานําเขาสําคัญมีการนําเขาเพิ่มข้ึนเกือบทุกหมวดดังนี้    

            (1)  สินคาเชื้อเพลิง นําเขาลดลงรอยละ 10.4  การนําเขาสินคาเช้ือเพลิงที่สําคัญ 
ไดแก น้ํามันดิบ มีมูลคา 1,523.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 21.6 ในเชิงปริมาณมีจํานวน 20.73 ลานบารเรล 
(668,809 บารเรลตอวัน) ลดลงรอยละ 23.9 
      (2)  สินคาทุน  นําเขาเพิ่มข้ึนรอยละ 14.9  สอดคลองกับทิศทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที่เร่ิมขยายตัว และการลงทุนในโครงการขนาดใหญของภาครัฐ ประกอบกับเงินบาทแข็งคาสงผลใหราคาสินคา
ถูกลง จูงใจใหผูประกอบการซื้อสินคาในหมวดนี้เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะเคร่ืองจักรกลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายการ
ผลิต การนําเขาสินคาทุนที่สําคัญ  ไดแก   เครื่องจักรกลและสวนประกอบ นําเขา เพิ่มข้ึนรอยละ 29.4 เครื่องจักรไฟฟา
และสวนประกอบ นําเขา เพิ่มข้ึนรอยละ 1.6  เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ นําเขาเพิ่มข้ึนรอยละ 
10.9   
                (3)  สินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป  นําเขาเพิ่มข้ึนรอยละ 20.3 สอดคลองกับการสงออกและการ
บริโภคในประเทศที่ขยายตัวเพิ่มข้ึน ประกอบกับราคาสินคาถูกลงจากคาเงินบาทแข็งคาจูงใจใหมีการซื้อเพิ่ม ข้ึน สินคา
วัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูปสําคัญ ไดแก  อุปกรณสวนประกอบเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส นําเขาเพิ่มข้ึนรอยละ 
13.1  เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ นําเขา มูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 10.6  เคมีภัณฑ นําเขาเพิ่มข้ึนรอยละ 16.0 
ทองคํา นําเขา ปริมาณเพิ่มข้ึนรอยละ 17.1 มูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 160.6 เนื่องจากราคาทองคําในตลาดโลกมีแนวโนม
เพิ่มข้ึน และเงินบาทแข็งคา  
                    (4)  สินคาอุปโภคบริโภค นําเขา เพิ่มข้ึนรอยละ 19.9  เนื่องจากราคาสินคาที่นําเขาถูกลงจากคาเงิน
บาทที่แข็งคาข้ึน การนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคที่สําคัญ ไดแก เครื่องใชไฟฟาในบาน เพิ่มข้ึนรอยละ 17.5  เครื่องใช
เบ็ดเตล็ด เพิ่มข้ึนรอยละ 31.8  ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม  เพิ่มข้ึนรอยละ 12.7 
    (5)  สินคายานพาหนะและอุปกรณขนสง  นําเขาเพิ่มข้ึนรอยละ 35.4  การนําเขาสินคา
ยานพาหนะและอุปกรณขนสงที่สําคัญ ไดแก สวนประกอบและอุปกรณยานยนต นําเขา เพิ่มข้ึนรอยละ 41.7 รถยนต
นั่ง นําเขา เพิ่มข้ึนรอยละ 13.8  รถยนตโดยสารและรถบรรทุก นําเขา เพิ่มข้ึนรอยละ 21.9  สวนประกอบและอุปกรณ
จักรยานยนตและรถจักรยาน นําเขา เพิ่มข้ึนรอยละ  22.7 
         2.2  การนําเขาในระยะ 10 เดือนของป 2553  (ม.ค.-ต.ค.) 
         2.2.1 การนําเขา    นําเขามูลคา 148,810.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับระยะเดียวกันของป 
2552 เพิ่มข้ึนรอยละ 39.8  คิดในรูปเงินบาทมีมูลคา 4,828,858.0 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 30.8     
      2.2.2  สินคานําเขาสําคัญ  มีการนําเขาเพิ่มข้ึนทุกหมวดสินคาดังนี้  สินคาเช้ือเพลิง  เพิ่มข้ึน
รอยละ 23.9  สินคาทุน เพิ่มข้ึนรอยละ 32.5  สินคาวัตถุดิบกึ่งสําเร็จรูป เพิ่มข้ึนรอยละ 51.3  สินคาอุปโภคบริโภค 
เพิ่มข้ึนรอยละ 29.7  และสินคายานพาหนะและอุปกรณ  เพิ่มข้ึนรอยละ 86.1 
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      3. ดุลการคา 
   เดือนตุลาคม  2553 ไทยเกินดุลมูลคา 2,321.8  ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดในรูปเงินบาทเกินดุลมูลคา 
65,163.8  ลานบาท   สงผลใหในระยะ 10  เดือน (ม.ค.-ต.ค.)  ไทยเกินดุลการคาสะสมมูลคา 11,1467.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
หรือ 307,365.4   ลานบาท  
 4.  เปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของการสงออกของไทยกับประเทศคูแขง ป 2553 
   มค. 53 กพ. 53 มีค. 53 เมย. 53พค.53 มิย.53 กค.53 สค.53 กย.53 ตค.53 

ไทย  30.8 23.1 40.9 35.2 42.1 46.3 20.6 23.9 21.2 15.7 
จีน  21.0 45.7 24.2 30.4 48.4 43.9 38.0 34.3 25.1 22.8 
ไตหวัน  75.8 32.6 50.1 47.8 57.9 34.1 38.5 26.6 17.5 21.9 
เกาหลีใต 45.8 30.3 34.3 29.8 40.5 30.2 27.5 27.7 16.5 29.9 
เวียดนาม 34.8 -25.6   5.3 24.6 43.0 33.4 25.5 51.6 34.2 24.4 
สิงคโปร  37.0 19.2 29.3 30.0 29.0 28.3 16.6 25.5 18.8 19.6 
มาเลเซีย 37.0 18.4 36.4 26.6 21.9 17.2 13.5 10.6   6.9 Na 

 ฟลิปปนส 42.4 42.5 43.7 28.2 37.3 33.7 35.9 36.6 46.1 Na 
 
29.  เร่ือง  สรุปสถานการณอุทกภัย  ภัยหนาว และการใหความชวยเหลือ (ขอมูล วันที่ 3 ธันวาคม 2553)  
    คณะรัฐมนตรีรับทราบขอมูลสรุปสถานการณอุทกภัย  ภัยหนาว และการใหความชวยเหลือ  
(ขอมูล วันที่ 3 ธันวาคม 2553)   ของกระทรวงมหาดไทย  สรุปไดดังนี้   
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  สรุปสถานการณอุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของรองความกดอากาศตํ่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต และพายุ
ดีเปรสชั่นบริเวณอาวไทยตอนลาง (ระหวางวันที่ 10 ตุลาคม - 3 ธันวาคม 2553) 
    1. การคาดหมายลกัษณะอากาศ (ระหวางวันที่ 7 - 12 ธ.ค. 2553) 
    1.1 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศวา ในชวงวันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2553 
บริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผเสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอุณหภูมิลดลง มีอากาศหนาวเย็น สวนมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกําลังแรงข้ึนทําใหภาคใตมีฝนเพิ่มข้ึนและคล่ืนลมในอาวไทยมีกําลังแรง ขอใหประชาชนใน
บริเวณพื้นที่เส่ียงภัยของภาคใตต้ังแตจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไประมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนัก ซึ่งอาจจะ
ทําใหเกิดสภาวะน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากข้ึนได  
    1.2 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดมีโทรสารดวนที่สุด ที่ มท 
0616/ว 391 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2553 แจงเตือนในชวงระหวางวันที่ 6 - 7 ธ.ค. 2553 ใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 
(สุราษฎรธานี) เขต 12 (สงขลา) เขต 18 (ภูเก็ต) และจังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ยะลา 
ปตตานี และจังหวัดนราธิวาส เตรียมการปองกันและแกไขปญหาอันเกิดจากสภาวะฝนตกหนัก น้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหล
หลาก  ดินถลม และคล่ืนลมแรงในอาวไทย อาจสรางความเสียหายใหแกชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรของ
ประชาชน และจัดเจาหนาที่เฝาระวังติดตามสถานการณในพื้นที่อยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเคร่ืองมือ
อุปกรณไวใหพรอม เพื่อสามารถชวยเหลือผูประสบภัยไดทันตอเหตุการณ 
   2. สถานการณอุทกภัย 
   2.1 สถานการณอุทกภัยระหวางวันที่ 10 ต.ค. - 3 ธ.ค. 2553 อันเนื่องมาจากอิทธิพลของรอง
ความกดอากาศตํ่าพาดผานภาคใตตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออก และมรสุมตะวันตกเฉียงใต  
    มีจังหวัดที่ประสบอุทกภัย และมีการประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 
ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 39 จังหวัด 425 อําเภอ 3,098 ตําบล 
26,226 หมูบาน มีผูเสียชีวิต 180 ราย ราษฎรไดรับความเดือดรอน 2,002,961 ครัวเรือน 7,038,248 คน พื้นที่
การเกษตรที่คาดวาจะเสียหายประมาณ 7,784,368 ไร ซึ่งสถานการณไดคล่ีคลายแลวอยูระหวางการฟนฟู 38 จังหวัด 
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      ปจจุบันยังคงมีสถานการณอุทกภัยทั้งส้ิน 1 จังหวัด 1 อําเภอ 2 ตําบล 2 หมูบาน ราษฎรไดรับความ
เดือดรอน 50 ครัวเรือน 153 คน ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      2.2 สถานการณอุทกภัยระหวางวันที่ 1 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2553  อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุ
ดีเปรสช่ันบริเวณอาวไทยตอนลางเคล่ือนผานภาคใต 
     มีจังหวัดที่ประสบอุทกภัย และมีการประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 
ในภาคใต รวม 12 จังหวัด 133 อําเภอ 874 ตําบล 6,197 หมูบาน มีผูเสียชีวิต 78 ราย ราษฎรไดรับความเดือดรอน 609,511 
ครัวเรือน 1,932,405 คน ซึ่งสถานการณไดคล่ีคลายแลว   อยูระหวางการฟนฟู 10 จังหวัด 
      ปจจุบันยังคงมีสถานการณอุทกภัยทั้งส้ิน 2 จังหวัด 10 อําเภอ 42 ตําบล 169 หมูบาน  ราษฎร
ไดรับความเดือดรอน 32,465 ครัวเรือน 104,001 คน ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดพัทลุง 
      2.3 การใหความชวยเหลือของหนวยงาน 
        2.3.1 จังหวัดที่ประสบภัย ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน อปพร. อส. อาสาสมัคร มูลนิธิ องคกร
เอกชน ภาคประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการใหความชวยเหลือราษฎรที่ไดรับความเดือดรอนในเบื้องตน
แลว และจะไดดําเนินการใหความชวยเหลือ จากเงินทดรองราชการ (งบ 50 ลานบาท) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
โดยเรงดวนตอไป    
        2.3.2 การแจกจายน้ําด่ืมแกราษฎรผูประสบอุทกภัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงหวงใยและใหกระทรวงมหาดไทย (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) รวมกับ การประปาสวนภูมิภาค การประปานครหลวง จังหวัด ทหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดหาน้ําด่ืมสะอาด
มอบแกผูประสบอุทกภัย ซึ่งขณะนี้มีรายงานผลการแจกจายน้ํา จํานวน 13 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน 
ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค บุรีรัมย ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สุรินทร และจังหวัด
อุบลราชธานี รวม จํานวน 7,726,051 ลิตร 
    3. สิ่งของพระราชทานชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
        3.1 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงหวงใยพสกนิกรที ่ไดร ับความเดือดรอน จึงได
พระราชทานถุงยังชีพใหมูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอม ใหผูแทนพระองคเดินทางไปมอบส่ิงของพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกราษฎรในเบื้องตน รวม 
จํานวน 94,850 ครอบครัว  
        3.2 สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ําใจ
พระราชทานชวยเหลือผูประสบอุทกภัย รวม จํานวน 130,622 ชุด น้ําด่ืม 11,014,320 ขวด   ผาหม 2,200 ผืน เส้ือกัน
หนาว 2,000 ตัว แกสหุงตม 1,050 ชุด หมอเมเยอร 1,000 ใบ   รถผลิตน้ําด่ืม 3 คัน หนวยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย 
และเรือทองแบน 7 ลํา 
        3.3 กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให ผูแทน
พระองค เดินทางไปมอบถุงพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัย  รวม จํานวน 19,250 ชุด นมเม็ดจิตรลดา 700 ลัง และสวม
สําเร็จรูป 600 ชุด   
        3.4 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (นายกกิตติมศักด์ิตลอดชีพ) 
และพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให
ผูแทนพระองคเดินทางไปมอบถุงประทานแกราษฎร ในพื้นที่ประสบอุทกภัย รวม จํานวน 17,102 ถุง และอาหารกลอง 
จํานวน 3,500 กลอง 
        3.5 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดพระราชทานพระราชานุญาตให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน ชาญวีรกูล) และคณะ นําถุงยังชีพพระราชทานไปมอบใหแกผูประสบอุทก
ภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม จํานวน 1,500 ชุด 
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         สรุปสถานการณภัยหนาว และการใหความชวยเหลือ (ระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 
2553) 
 1. การเตรียมการปอ งกันและแกไขปญหาภัยหนาวของกระทรวงมหาดไทย     
       กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดจัดต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและ
แกไขปญหาภัยหนาว ป พ.ศ. 2553 - 2554 ของจังหวัดข้ึน ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และจัดต้ังศูนย
อํานวยการเฉพาะกิจฯ อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในเขตพื้นที่ พรอมทั้งแตงต้ังเจาหนาที่รับผิดชอบประจํา
ศูนยฯ เพื่อเปนศูนยประสานงานในการใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นที่เกิดข้ึน 
    นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ไดจัดต้ังศูนยรับบริจาคชวยเหลือผูประสบภัยหนาว ณ กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และที่จังหวัดทุกจังหวัดดวย 
   2. สถานการณภัยหนาว (ระหวางวันที่ 1 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2553) 
       ในขณะนี้ไดรับรายงานจังหวัดที่ไดประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) เนื่องจากมีสภาพอากาศ
หนาว (อุณหภูมิ 8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจัด (อุณหภูมิตํ่ากวา 8.0 องศาเซลเซียส)  
จํานวน 15 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย พะเยา เพชรบูรณ ตาก นาน แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน ขอนแกน 
นครพนม เลย สกลนคร หนองคาย และจังหวัดอุดรธานี รวม 188 อําเภอ 1,326 ตําบล 15,203 หมูบาน 
   3. การใหความชวยเหลือของหนวยงาน 
          3.1 จังหวัดที่ไดประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ทั้ง 15 จังหวัด รายงานวาไดมอบ
เคร่ืองกันหนาวใหแกประชาชนในพื้นที่ โดยไดรับการสนับสนุนผาหมกันหนาวจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
สมาคม มูลนิธิ ไปแลว รวม 258,498 ชิ้น 
         3.2 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ไดใหการสนับสนุนผาหมกันหนาว จํานวน 200,000 
ผืน เพื่อแจกจายชวยเหลือผูประสบภัยหนาวในพื้นที่ 15 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครพนม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี 
หนองบัวลําภู ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ นครราชสีมา เชียงราย นาน ลําปาง เชียงใหม และจังหวัด
แมฮองสอน 
      3.3 หอการคาไทย-จีน และสมาคมแตจิ๋วแหงประเทศไทย ไดมอบผาหมชวยเหลือภัยหนาว 
จํานวน 2,000 ผืน ผานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายใหกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เปนหนวยงานกลางในการนําผาหมกันหนาวไปแจกจายแกผูประสบภัยหนาวในพื้นที่ตาง ๆ  
    3.4 บริษัท ซีพี จํากัด (มหาชน) (เครือเจริญโภคภัณฑ) ไดใหการสนับสนุนผาหมกันหนาว จํานวน 
50,000 ผืน มูลคา 12.5 ลานบาท ซึ่งจัดซ้ือจากกลุมแมบานผูผลิตผาหมนวม จังหวัดสกลนคร ตามนโยบายสงเสริม
อาชีพและชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากข้ึนของกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจกจายชวยเหลือผูประสบภัยหนาวใน
พื้นที่ 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน นาน พะเยา สกลนคร นครพนม เลย อุดรธานี และจังหวัด
ขอนแกน 
   4. สิ่งของพระราชทานชวยเหลือผูประสบภัยหนาว 
   กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดใหผูแทนพระองค 
เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแกราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพชรบูรณ ขอนแกน สกลนคร ลําพูน 
เชียงใหม แมฮองสอน นาน และจังหวัดพะเยา ในระหวางวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2553 รวม จํานวน 9,000 ถุง นมอัดเม็ด
จิตรลดา 50 กลอง และนมสด 50 กลอง  
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30.  เรื่อง สรุปสถานการณภัยพิบัติดานการเกษตรป 2553 ครั้งที่ 42  
 คณะรัฐมนตรีรับทราบขอมูลสรุปสถานการณภัยพิบัติดานการเกษตรป 2553 คร้ังที่ 42   ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย สถานการณภัยพิบัติดานการเกษตร สถานการณน้ํา การ
ชวยเหลือดานการเกษตร และผลกระทบดานการเกษตร สรุปไดดังนี้ 
  สถานการณภัยพิบัติดานการเกษตร 
  ปจจุบันมีสถานการณอุทกภัย รวมทั้งประเทศ 1 จังหวัด ไดแก จังหวัดพัทลุง 
  จังหวัดพัทลุง สถานการณน้ําทวมขัง เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 53 เกิดฝนตกหนัก วัดปริมาณฝนสูงสุดที่อางเก็บ
น้ําปาพะยอม อ.ปาพะยอม  วัดได 109.5 มม. ทําใหเกิดน้ําทวมขัง 8 อําเภอ ไดแก  อําเภอปาบอน(ตําบลปาบอน)  บาง
แกว(ตําบลนาปะขอ ทามะเด่ือ)  เขาชัยสน (ตําบลเขาชัยสน หารโพธิ์  จองถนน)  ควนขนุน (ตําบลชะมวง พนางตุง 
มะกอกเหนือ) ปาพะยอม (ตําบลบานพราว  ปาพะยอม)  เมือง (ตําบลโคกชะงาย พญาขัน ปรางหมู ชัยบุรี ลําปา)  ตะ
โหมด (ตําบลคลองใหญ)  ปากพะยูน (ตําบลเกาะนางคํา)  ระดับน้ําทวมสูง 0.30-0.80 เมตร  
 สถานการณน้ํา 
 1. สภาพน้ําในอางเก็บนํ้า 
 สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลางท้ังประเทศ (3 ธันวาคม 2553) มีปริมาณน้ําทั้งหมด 
55,021 ลานลูกบาศกเมตร หรือคิดเปนรอยละ 75 ของความจุอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลางท้ังหมด ลดลงจาก
สัปดาหกอน(55,187 ลานลูกบาศกเมตร) จํานวน 389 ลานลูกบาศกเมตร (ปริมาณน้ําใชการได 31,180 ลานลูกบาศก
เมตร คิดเปนรอยละ 42 ของความจุอาง) นอยกวาป 2552 (57,899 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 79) จํานวน 2,878 
ลานลูกบาศกเมตร  
 สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ (3 ธันวาคม 2553) มีปริมาณน้ําทั้งหมด 51,508 ลานลูกบาศกเมตร 
หรือคิดเปนรอยละ 74 ของความจุอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลางทั้งหมด ลดลงจากสัปดาหกอน(51,678 ลาน
ลูกบาศกเมตร) จํานวน 170 ลานลูกบาศกเมตร (ปริมาณน้ําใชการได 27,985 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 40 
ของความจุอาง) นอยกวาป 2552 (54,731 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 79) จํานวน 3,223 ลานลูกบาศกเมตร 
 
  สภาพน้ําในอางเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพล สิริกิต์ิ และปาสักชลสิทธิ์ 
 

ปริมาตรนํ้าในอาง
ฯ 

ปริมาตรนํ้าใชการ
ได 

ปริมาณน้ําไหล
ลงอางฯ 

ปริมาณน้ํา
ระบาย 

อางเก็บนํ้า 
ปริมาตร

น้ํา 
% ความ
จุอางฯ 

ปริมาตร
น้ํา 

% ความ
จุอางฯ 

วันนี ้
เม่ือ
วาน 

วันนี ้
เม่ือ
วาน 

ปริมาณน้ํารบั
ไดอีก 

1.ภูมิพล 8,781 65 4,981 37 8.03 10.54 5.00 5.00 4,681 
2.สิริกิต์ิ 7,779 82 4,929 52 10.04 0.00 6.92 6.97 1,731 
ภู มิ พ ล +
สิริกิต์ิ 

16,560 72 9,910 43 18.07 10.54 11.92 11.97 6,412 

3.แควนอยฯ 746 97 710 92 1.61 0.89 2.59 2.59 23 
4.ปาสักชล
สิทธิ ์

852 89 849 88 1.43 0.00 0.89 0.89 108 

รวม 4 อางฯ 18,158 74 11,469 46 21.11 11.43 15.40 15.45 6,543 
หนวย : ลานลูกบาศกเมตร 
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  อางเก็บน้ําที่อยูในเกณฑน้ํามากกวารอยละ 80 ของความจุอางฯ จํานวน 21 อาง  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาตรนํ้าในอางฯ ปริมาตรนํ้าใช
การได 

ปริมาณน้ําไหล
ลงอางฯ 

ปริมาณน้ําระบาย ปริมาณน้ํา 

ปริมาตร
น้ํา 

% ความ
จุอางฯ 

ปริมาตร
น้ํา 

% วันนี ้ เม่ือ
วาน 

วันนี ้ เม่ือ
วาน 

อางเก็บนํ้า 
ความ
จุอาง
ฯ 

รับไดอีก 

1.สิริกิต์ิ 7,779 82 4,929 52 10.04 0.00 6.92 6.97 1,731 
2.แมงัดฯ 272 103 250 94 0.53 0.56 0.31 0.34 0 
3.กิ่วลม 105 94 101 90 3.42 3.46 3.56 3.56 7 
4.กิ่วคอหมา 182 107 176 104 0.52 0.38 1.65 1.65 0 
5.แควนอยฯ 746 97 710 92 1.61 0.89 2.59 2.59 23 
6.หวยหลวง 121 103 116 98 0.00 0.00 0.05 0.05 0 
7.จุฬาภรณ 157 96 113 69 0.22 0.20 0.09 0.17 7 
8.อุบลรัตน 2,287 94 1,706 70 0.00 3.23 9.11 9.22 145 
9.ลําปาว 1,237 87 1,152 81 1.75 0.00 1.75 1.69 193 
10. ลําตะคอง 344 110 317 101 0.86 1.30 0.73 0.79 0 
11.ลําพระ
เพลิง 

106 96 105 95 0.00 0.00 0.00 0.00 3 

12.มูลบน 116 82 109 77 0.00 0.00 0.00 0.00 25 



 26 

 
          หนวย : ลานลูกบาศกเมตร 
 2. สภาพน้ําทา 
  ปริมาณน้ําในลําน้ําปง วัง ยม และนาน ตามสถานีสํารวจปริมาณน้ําทา กรมชลประทาน พบวามีปริมาณ
น้ําอยูใน              เกณฑปกติ 
  ปริมาณน้ําในแมน้ําเจาพระยาไหลผานจังหวัดนครสวรรค 503 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวาน 
41 ลบ.ม./วินาที) 
  ปริมาณน้ําไหลผานเข่ือนเจาพระยา 139 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวาน 29 ลบ.ม./วินาที) 
  รับน้ําเขาระบบสงน้ําทุงฝงตะวันออก 194 ลบ.ม./วินาที (เพิ่มข้ึนจากเมื่อวาน 18 ลบ.ม./วินาที) และรับ
น้ําเขาระบบสงน้ําทุงฝงตะวันตก 218 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเม่ือวาน 2 ลบ.ม./วินาที) 
  ปริมาณน้ําไหลผานเข่ือนพระรามหก 5 ลบ.ม./วินาที (เทากับเมื่อวาน) 
 การชวยเหลือดานการเกษตร 
 1. แจงเตือนพื้นท่ีน้ําทวม ดินถลม และนํ้าปาไหลหลาก ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 
ธันวาคม 2553 จํานวน 1 ฉบับ พื้นที่ที่ควรเฝาระวัง ไดแก ภาคใต 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุ
ราษฎรธานี พัทลุง และสงขลา  
 2. สนับสนุนเครื่องสูบนํ้าเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ํา รถบรรทุก ดังนี้ 
  2.1 เคร่ืองสูบน้ําเคลื่อนที่ จํานวน 454 เคร่ือง ในพื้นที่ 33 จังหวัด ไดแก ภาคเหนือ 3 จังหวัด จํานวน 6 
เคร่ือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด จํานวน 72 เคร่ือง ภาคกลาง 13 จังหวัด 239 เคร่ือง ภาคตะวันออก 1 จังหวัด 
จํานวน 4 เคร่ือง ภาคใต 8 จังหวัด จํานวน 133 เคร่ือง 
  2.2 เคร่ืองผลักดันน้ํา จํานวน 75 เคร่ือง ไดแก จังหวัดนนทบุรี (2) สุพรรณบุรี (17) กรุงเทพฯ                
(7)พระนครศรีอยุธยา(6) นครปฐม(20) สงขลา(23)  
  2.3 รถบรรทุก จํานวน 5 คัน ไดแก จังหวัดนครราชสีมา(5 คัน) 
  2.4 รถแบ็คโฮ จํานวน 21 คัน ไดแก จังหวัดลพบุรี(21 คัน) 

ปริมาตรนํ้าในอาง
ฯ 

ปริมาตรนํ้าใชการ
ได 

ปริมาณน้ําไหล
ลงอางฯ 

ปริมาณน้ํา
ระบาย 

ปริมาณน้ํา 

อางเก็บนํ้า 
ปริมาตร

น้ํา 
% ความ
จุอางฯ 

ปริมาตร
น้ํา 

% ความ
จุอางฯ 

วันนี ้ เม่ือ
วาน 

วันนี ้ เม่ือ
วาน 

รับไดอีก 

13.ลําแซะ 244 89 237 86 0.00 0.00 0.00 0.00 31 
14.ปาสักฯ 852 89 849 88 1.43 0.00 0.89 0.89 108 
15.ทับเสลา 161 101 153 96 0.06 0.16 0.99 0.16 0 
16.กระเสียว 247 103 207 86 0.81 0.07 0.63 0.63 0 
17.ขุนดานฯ 214 96 209 93 0.08 0.07 0.71 0.17 10 
18.คลองสี
ยัด 

398 95 368 88 0.00 0.00 1.65 1.65 22 

19.บางพระ 95 81 83 71 0.00 0.08 0.08 0.07 22 
20.หนอง
ปลาไหล 

162 99 148 91 0.00 0.00 0.33 0.34 2 

21.ประแสร 240 97 220 89 0.01 0.08 0.13 0.20 8 
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  2.5 รถบรรทุกเททาย 6 ตัน จํานวน 6 คัน ไดแก จังหวัดลพบุรี(6 คัน) 
  3. สนับสนุนพืชอาหารสัตว จํานวน 3,043,105 กิโลกรัม (เทาเดิมจากสัปดาหที่ผานมา) แรธาตุและ
เวชภัณฑ 6,834 ชุด (เทาเดิมจากสัปดาหที่ผานมา) และดูแลสุขภาพสัตว 593,575 ตัว (เทาเดิมจากสัปดาหที่ผานมา) 
 ผลกระทบดานการเกษตร 
  ดานพืช แบงเปน 3 ชวงภัย  
  1. ชวงภัย วันท่ี 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2553 (ขอมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 53) ประสบภัย 
จํานวน 53 จังหวัด พื้นท่ีประสบภัย 2,757,236 ไร  แบงเปน ขาว 2,441,369 ไร พืชไร 283,617 ไร พืชสวนและอ่ืนๆ 
32,250 ไร เกษตรกร 293,947 ราย  
 2. ชวงภัยวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 3 ธันวาคม 2553 (ขอมูล ณ วันที่ 3 ธ.ค. 53 ยกเวน ภาคใต) ประสบภัย 
จํานวน 52 จังหวัด พื้นที่ประสบภัย 7,291,936 ไร แยกเปน ขาว 5,549,132 ไร  พืชไร 1,542,274 ไร  พืชสวนและอ่ืนๆ 
200,530 ไร  เกษตรกร 602,781 ราย 
 3. ชวงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 3 ธันวาคม 2553  (ขอมูล ณ วันที่ 3. ธ.ค. 53 เฉพาะภาคใต 
และไมรวม        พื้นที่ความเสียหายของยางพารา) ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด ไดแกจังหวัด กระบ่ี ชุมพร ตรัง 
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ระนอง พัทลุง ปตตานี ยะลา สุราษฎรธานี สตูล สงขลาพื้นที่ประสบภัย 900,821 ไร แยก
เปน ขาว 374,375 พืชไร 39,763 ไร  พืชสวนและอ่ืน  ๆ486,683 ไร เกษตรกร 331,732 ราย 
 พื้นที่ประสบภัย (ยางพารา) ชวงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 3 ธันวาคม 2553 (ขอมูล 
ณ วันที่ 3 ธ.ค. 53) ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด ไดแก จังหวัดกระบ่ี พัทลุง ปตตานี สตูล สงขลา ชุมพร ระนอง ยะลา ตรัง 
นครศรีธรรมราช  สุราษฎรธานี นราธิวาส พื้นท่ีประสบภัย 212,074 ไร 
 

จํานวน พื้นที่ประสบภัย (ไร) ชวงภยั 
จังหวัด 

เกษตรกร 
(ราย) ขาว พืชไร พืชสวน รวมทั้งสิ้น 

1 ส.ค. - 30 ก.ย.53 53  293,947  2,441,369  283,617  32,250  2,757,236 
1 ต.ค. – 3 ธ.ค.53 52  602,781  5,549,132  1,542,274  200,530  7,291,936 
1 พ.ย. – 3 ธ.ค.53 
(เฉพาะภาคใตและไม
รวมยางพารา) 

12  331,732  374,375  39,763  486,683  900,821 

1 พ.ย.– 3 ธ.ค.53 
(เฉพาะยางพารา) 12 - - - 316,555 316,555 

รวม  1,228,460 8,364,876 1,865,654 1,036,018 11,266,548 
  
 จากพื้นท่ีประสบภัยทั้งหมด จํานวน 11.26 ลานไร  สํารวจแลว พบวา เปนพื้นท่ีเสียหาย
สิ้นเชิง (ณ วันที่ 3 ธ.ค. 53) จํานวน 4.03 ลานไร คิดเปนเงินชวยเหลือทั้งส้ิน 9,052.52 ลานบาท  กรมสงเสริม
การเกษตร ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 53 โดยขออนุมัติเงินงวดจากสํานักงบประมาณแลว 10 
จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก นาน สุโขทัย เพชรบูรณ ลําพูน ตาก กําแพงเพชร ขอนแกน มุกดาหาร 
เกษตรกร 36,758 ราย พื้นที่เสียหาย 343,625 ไร เปนเงิน 751,160,787 บาท อยูระหวางการพิจารณาของสํานัก
งบประมาณ 
 ดานประมง แบงเปนความเสียหายเปน 2 ลักษณะ ไดแก พื้นที่เพาะเล้ียงสัตวน้ําและเรือประมง ดังนี้ 
 1. พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา แบงเปน 2 ชวงภัย 
  1.1 ชวงภัย วันท่ี 1 สิงหาคม 2553 – 3 ธันวาคม 2553  (ขอมูล ณ วันที่ 3 ธ.ค. 53 ยกเวน
ภาคใต) ประสบภัยทั้งส้ิน 55 จังหวัด เปนพื้นที่เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 161,397 ไร และกระชังเล้ียงสัตวน้ํา 130,229 ตาราง
เมตร เกษตรกร 94,328 ราย  
  1.2 ชวงภัยวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 3 ธันวาคม 2553 (ขอมูล ณ วันที่ 3 ธ.ค. 53 
เฉพาะภาคใต) ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด ไดแกจังหวัด ชุมพร พังงา ระนอง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
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พื้นที่ประสบภัย ชวงภยั จํานวน 

จังหวัด 
เกษตรกร  

(ราย) ไร ตรม. 
1 ส.ค.– 3 ธ.ค.53 55 94,328 161,397 130,229 
1 พ.ย. – 3 ธ.ค. 53 
(เฉพาะภาคใต) 

12 22,732 30,208 156,472 

รวม  117,060 191,605 286,701 
   
จากพื้นที่ประสบภัยขางตน  ไดดําเนินการสํารวจแลว (ณ วันที่ 3 ธ.ค. 53) พบวาพื้นที่เพาะเลี้ยงเสียหายแลว 
125,612 ไร และ 130,059 ตารางเมตร กรมประมง ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 2 พ.ย. 53 โดยขอ
อนุมัติเงินงวดจากสํานักงบประมาณแลว 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดมุกดาหาร หนองบัวลําภู อุดรธานี ชัยนาท และ
ฉะเชิงเทรา เกษตรกร 5,824 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเสียหาย 4,852 ไร คิดเปนเงินชวยเหลือ 15,324,144 
บาท อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงบประมาณ 
  2 เรือประมง ชวงระหวาง วันที่ 31 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2553 (ขอมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. 
53) ประสบภัยพิบัติทั้งส้ิน 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดพังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี สงขลา ปตตานี กระบ่ี 
ตรัง พัทลุง ชุมพร จํานวน 1,096 ลํา แบงเปน เรือประมงพานิช 67 ลํา เรือประมงพื้นบาน 1,029 ลํา 
  ดานปศุสัตว  แบงเปน 2 ชวงภัย 
 1. ชวงภัย วันท่ี 1 สิงหาคม 2553 - 30 พฤศจิกายน 2553  (ขอมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 53 ยกเวน
ภาคใต) ประสบภัยทั้งส้ิน 42 จังหวัด เกษตรกร 164,264 ราย สัตวไดรับผลกระทบ 22,378,836 ตัว แบงเปน โค - กระบือ 
436,264 ตัว สุกร 444,217 ตัว แพะ - แกะ 30,294 ตัว สัตวปก 21,473,431 ตัว แปลงหญา 39,512 ไร 
 2. ชวงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 30 พฤศจิกายน 2553  (ขอมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 53 
เฉพาะภาคใต) ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช พังงา ตรัง พัทลุง สตูล ปตตานี นราธิวาส 
สงขลา กระบ่ี ยะลา ชุมพร สุราษฎรธานี เกษตรกร 115,025 ราย สัตวไดรับผลกระทบ 5,360,066 ตัว แบงเปน โค - 
กระบือ 259,074 ตัว สุกร 237,172 ตัว แพะ - แกะ 46,656 ตัว สัตวปก 4,811,794 ตัว แปลงหญา 6,305 ไร 

ประสบภยั 

ชวงภยั เกษตรกร 
(ราย) 

โค-
กระบือ
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

แพะ-
แกะ
(ตัว) 

สัตวปก 
(ตัว) 

รวม 
(ตัว) 

แปลง
หญา 
(ไร) 

1 ส.ค. – 30 พ.ย.53 164,264 436,264 444,217 30,294 21,473,431 22,378,836 39,512 
1 พ.ย. – 30 พ.ย.53 
(เฉพาะภาคใต) 

115,025 259,074 237,172 46,656 4,811,794 5,360,066 6,305 

รวม 279,289 695,338 681,389 76,950 26,285,225 27,738,902 45,817 
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