
มติ ครม. วันที ่14 ธันวาคม 2553 (เฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้อง)         
ข้อมูลจาก www.thaigov.go.th 
ท่านสามารถตรวจสอบและสบืค้นมติคณะรฐัมนตรีอย่างเป็นทางการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ที่ 
www.cabinet.thaigov.go.th  
 
          
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาที่เก่ียวกับการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากร
ภาครัฐ และบัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ  รวม  9 ฉบับ  และบัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติเสนอ  ทั้งน้ี ในส่วนของร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจํา
ตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
....  ให้มีผลใช้บังคับกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกต้ังครั้งต่อไป  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา และให้ดําเนินการต่อไปได้ โดย 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เห็นควรให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาพร้อมกับร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของประธานและรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ....ที่สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ 
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกต้ัง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... เห็น
ควรให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับความเห็นของส่วนราชการที่เก่ียวข้องไปพิจารณาด้วย และให้ดําเนินการต่อไป
ได้เมื่อร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกต้ังและกรรมการการเลือกต้ัง ฯ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับแล้ว 
  3. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. .... เห็นควรให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงเหตุผลของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเก่ียวกับกําหนดเวลาการปรับบัญชีให้สอดคล้อง
กับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 
  4. บัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นควรให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธาน
กรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติหลักการและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการปรับบัญชี
อัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตํารวจ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง และบัญชีอัตราตําแหน่งและ
เงินเดือน ข้าราชการการเมือง ท้ายพระราชกฤษฎีกาปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ปรับเพ่ิม ร้อยละ 5 เท่ากัน ทุกอัตรา)  

2. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนข้ันตํ่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ....เป็นการ 
ปรับบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าขั้นสูงของข้าราชการตามที่กําหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงฯ ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังน้ี  
ตําแหน่ง การปรับบัญชี การได้รับเงินเดือน/เงินประจําตําแหน่ง 

ที่ปรับใหม่ 
ประเภทบริหาร 
(ระดับต้น/ระดับสูง)  

 
ปรับขั้นตํ่า ร้อยละ 5 
ปรับขั้นสูง ร้อยละ 5 

 
ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพ่ิม 
ร้อยละ 5 

http://www.thaigov.go.th/
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ประเภทอํานวยการ 
(ระดับต้น/ระดับสูง) 

 
ปรับขั้นตํ่า ร้อยละ 5 
ปรับขั้นสูง ร้อยละ 7 

 
ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพ่ิม 
ร้อยละ 5 

ประเภทวิชาการ 
ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ 
ระดับเช่ียวชาญ 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

 
ปรับขั้นตํ่า ร้อยละ 5 
ปรับขั้นสูง ร้อยละ 5 

 
ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพ่ิม 
ร้อยละ 5 

ระดับชํานาญการ 
ระดับปฏิบัติการ 

ปรับขั้นตํ่า ร้อยละ 5 
ปรับขั้นสูง ร้อยละ 10 

ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพ่ิม 
ร้อยละ 5 

ประเภททั่วไป 
ระดับทักษะพิเศษ 
ระดับอาวุโส 
ระดับชํานาญงาน 

 
ปรับขั้นตํ่า ร้อยละ 0 
ปรับขั้นสูง ร้อยละ 5 

 
ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพ่ิม 
ร้อยละ 5 

ระดับปฏิบัติงาน  ปรับขั้นตํ่า ร้อยละ 5 
ปรับขั้นสูง ร้อยละ 5 

ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพ่ิม 
ร้อยละ 5 

 
3. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหารและทหารกองประจําการ และ 

นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... เป็นการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหาร ทหารกองประจําการ 
และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ปรับเพ่ิมร้อยละ 5 เท่ากัน              ทุกอัตรา) 

4. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....  เป็นการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ปรับเพ่ิม
ร้อยละ 5 เท่ากันทุกอัตรา) 

5. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดาโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... เป็นการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดาโต๊ะยุติธรรม ท้ายพระ ราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่าย ตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ปรับเพ่ิมร้อยละ 5 เท่ากันทุกอัตรา) 

6. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ พ.ศ. ....  เป็นการปรับบัญชีอัตรา 
เงินเดือนของข้าราชการอัยการตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2551 
(ปรับเพ่ิมร้อยละ 5 เท่ากันทุกอัตรา) 

7. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการปรับบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิม
ของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ปรับเพ่ิมมากว่า
ร้อยละ 5 (เพ่ิม 14.7 – 14.9))  

8. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกต้ัง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... เป็น
การปรับบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน
กรรมการและกรรมการการเลือกต้ัง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ท้ายพระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานศาลรัฐธรรมนูญฯ (ปรับเพ่ิมร้อยละ 5 เท่ากันทุก
อัตรา) โดยร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีจะต้องดําเนินการเพ่ือให้มีผลใช้บังคับภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน 
เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ
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9. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. .... เป็นการปรับบัญชี 
อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของตุลาการศาลปกครอง ท้ายพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้ปรับบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 (ปรับเพ่ิมร้อยละ 5 เท่ากันทุก
อัตรา) 

10. บัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นบัญชี 4 ท้ายร่าง 
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 
และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรอนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมกับร่าง
พระราชบัญญัติตามข้อ 8 (ปรับเพ่ิมร้อยละ 5 เท่ากัน ทุกอัตรา) 
 
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน)  พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเป็นเร่ืองด่วน  โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสํานักงบประมาณ ไปประกอบการ
พิจารณาดําเนินการด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  สําหรับการดําเนินการจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็น
องค์การมหาชน ให้ดําเนินการตามข้ันตอนการจัดต้ังองค์การมหาชน ตามหนังสือของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 15 
ลงวันที่ 11 กันยายน 2549  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี (มาตรา 4) 
  2. “ธนาคารที่ดิน” หมายความว่า องค์กรที่ทําหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดินของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และจัดซื้อที่ดินจากเอกชนเพ่ือนํามาจัดให้เกษตรกร ผู้ยากจน 
หรือผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน ได้เช่า เช่าซื้อ หรือเข้าทําประโยชน์และสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (มาตรา 3)  
  3. ให้จัดต้ังองค์การมหาชนขึ้นเรียกว่า “สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)” เรียก
โดยย่อ “บจธ.” และให้ใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Land Bank Administration Institute” (Public 
Organization)” เรียกโดยย่อว่า “LABAI” (มาตรา 5) 
  4. สถาบันมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 7)  
   (1) ดําเนินการเพ่ือให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและย่ังยืนและมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และจัดต้ังธนาคารท่ีดินขึ้นภายในระยะเวลา 5 ปี 
   (2) รวบรวมข้อมูลที่ดินและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ที่ต้องการใช้ที่ดิน กับเจ้าของที่ดินที่ยังมิได้ใช้
ประโยชน์หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่ 
   (3) ดําเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินทั้งของรัฐและเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่
คุ้มค่า เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 
   (4) สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน ทั้งที่ดินทํากินและที่ดินสําหรับการอยู่
อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชน 
   (5) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน 
   (6) สนับสนุนการรักษาและคุ้มครองพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรรมท่ีสอดคล้องกับ
นิเวศวิทยาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น  
  5. ให้สถาบันมีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 8) 
   (1) ให้สินเช่ือ เพ่ือการจัดหา และพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์
ในที่ดิน  องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือบุคคลตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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   (2) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการที่ดิน 
   (3) ก่อต้ังสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
   (4) โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
   (5) เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ เป็นผู้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง และเป็นผู้ทรงสิทธิในทรัพยสทิธิต่างๆ   
   (6) ซื้อ จัดหา จําหน่าย ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ หรือดําเนินงานเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
   (7) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
   (8) กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบัน 
   (9) ทําความตกลงและร่วมมือกับเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนท้ัง
ภายในและภายนอกราชอาณาจักร ในกิจการที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
   (10) ประสานงาน ให้คําปรึกษาและคําแนะนําการวางแผนพัฒนาและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน           
แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับการจัดต้ังธนาคารท่ีดิน 
   (11) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและจัดทําข้อเสนอเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและ
มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารท่ีดิน รวมทั้งเสนอแนะปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนแนวทางการแก้ไขต่อคณะกรรมการ  
   (12) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินการของสถาบัน 
ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด  
   (13) รับเป็นตัวแทนนายหน้า รับมอบหมายหรือรับจ้างบุคคลอ่ืน รวมทั้งมอบหมายบุคคลหรือ
องค์กรอ่ืนใด เพ่ือดําเนินการหรือประกอบกิจการใด ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
   (14) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดต้ังธนาคารท่ีดิน  
   (15) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
  6. ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินการของสถาบัน ประกอบด้วย (มาตรา 9) 
   (1) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมา 
   (2) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม  
   (3) เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของรัฐบาลเป็นจํานวนตามจํานวนที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
เมื่อได้จัดต้ังสถาบัน และจํานวนที่เพ่ิมขึ้นตามความจําเป็นในแต่ละปีงบประมาณ  
   (4) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน หรือองค์กรอ่ืน รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้  
   (5) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินการ 
   (6) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน หรือจากการออกพันธบัตรการรับเงิน
หรือทรัพย์สินตาม (4) จะต้องไม่ทําให้สถาบันขาดความเป็นอิสระหรือความเป็นกลาง 
  7. ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน” 
ประกอบด้วย (มาตรา 13)  
   (1) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
และประสบการณ์สูงทางด้านการจัดการที่ดิน การบริหารงาน การวางผังเมือง หรือวิทยาการอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน 
   (2) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสี่คน ได้แก่ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง           
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   (3) กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน จํานวนสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากบุคคลท่ีได้รับการ
สรรหาจากตัวแทนขององค์กรชุมชน  
   (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาสังคม หรือวิทยาการอ่ืนที่เป็นประโยชน์
ต่อกิจการของสถาบัน  
   ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และให้ผู้อํานวยการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
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   หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมท้ังการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือดํารงตําแหน่งแทนที่ผู้ที่พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ  
 
7.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียบํานาญ (ฉบับที ่..)  
พ.ศ. ....ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ข้อเท็จจริง 
  กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอว่า โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 จึงได้ยกร่าง
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ขึ้น เพ่ือปรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ีย
หวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ให้แก่ผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญในอัตราร้อยละห้า โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็น
ต้นไป  

สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบ้ียหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
บํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอด ในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้
อยู่ในอุปการะตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการอยู่แล้ว ในวันที่ 1 เมษายน 2554 ให้ได้รับ ช.ค.บ.ในอัตรา
ดังต่อไปนี้ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป 
  1.ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ.อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ.เพ่ิมข้ึนอีกในอัตรา
เดือนละร้อยละห้าของจํานวนเบ้ียหวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ.ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 
  2.ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะเบ้ียหวัดหรือบํานาญ ให้ได้รับ ช.ค.บ.เพ่ิมขึ้นอีกในอัตราเดือนละร้อยละ
ห้าของจํานวนเบ้ียหวัดหรือบํานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 
  การคํานวณ ช.ค.บ.ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง 
(ร่างมาตรา 3 เพ่ิมเติมมาตรา 4 ทวาทศ) 
 
11. เรื่อง โครงการอาสาสมัครท่ีปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี้) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและแนวทางการดําเนินการโครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงิน
ครัวเรือน  (หมอหน้ี) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานว่า โครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี้) มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
  สาระสําคัญของโครงการ 
   1. วัตถุประสงค์  
    1.1 เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครในการทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแนะนํา
ให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการทางการเงิน การจัดทําบัญชีครัวเรือนของครอบครัวและกลุ่มผู้มีรายได้
น้อยและกลุ่มเกษตรกรซึ่งใช้บริการหน้ีนอกระบบได้อย่างเหมาะสม 
    1.2 เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครในการทําหน้าที่เป็นคนกลางในการ
สื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร และเอ้ืออํานวยให้ประชาชนในระบบเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มเกษตรกร และคนยากจน สามารถ
เข้าถึงและใช้บริการของสถาบันการเงินในระบบ 
    1.3 เพ่ือเป็นกลไกในการฟ้ืนฟูและเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการออม ซึ่งจะช่วยสร้าง
พ้ืนฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนได้อย่างย่ังยืน 
   2. บทบาทหน้าที่หลักของอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน 
    2.1 ให้คําปรึกษาแนะนํารวมถึงช่วยวางแผนในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินและปัญหาหน้ี
นอกระบบของคนในชุมชน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ การบริหารจัดการเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการ
ให้ความรู้ในการจัดทํา “บัญชีครัวเรือน”  
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    2.2 เป็นสื่อกลางการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนในชุมชน รวมถึงสถาบันการเงินให้กับ
ประชาชนท่ีด้อยโอกาส และผู้ที่มีปัญหาหน้ีนอกระบบและเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องระหว่าง
ชุมชนกับองค์กรภาครัฐและสถาบันการเงิน 
   3. สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการ 
    3.1 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีเป้าหมายท่ีจะสร้าง
อาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหน้ี) จํานวน 26,000 ราย ในปี 2554  
    3.2 ธนาคารออมสิน มีเป้าหมายที่จะสร้างอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน  
(หมอหน้ี) จํานวน 62,000 ราย ในปี 2554   
   4. แนวทางในการดําเนินงาน 
    4.1 สถาบันการเงินเฉพาะกิจทําการคัดเลือกอาสาสมัครท่ีปรึกษาทางการเงินครัวเรือน          
(หมอหน้ี) จากกลุ่มที่มีศักยภาพที่จะเป็นหมอหน้ี เช่น ผู้นําชุมชนหรือผู้ที่ประชาชนในหมู่บ้านให้การยอมรับนับถือ 
เครือข่ายเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส.  
    4.2 ให้การฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานในเรื่องความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการ
ดํารงชีวิตในสภาพเศรษฐกิจ สังคมปัจจุบัน และความรู้เฉพาะด้าน เพ่ือสามารถทําหน้าที่อาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงิน
ครัวเรือน (หมอหน้ี) เช่น การจัดทําบัญชีครัวเรือน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน 
เป็นต้น 
    4.3 ให้มีการกํากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการทําหน้าที่ของอาสาสมัครที่
ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหน้ี) และให้ธนาคารรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการทําหน้าที่ของหมอหนี้เป็น
ประจําเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ือง  
 
12.  เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติและรับทราบตามที่คณะกรรมการอํานวยการกํากับติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง(คปอล.) เสนอทั้ง 2 ข้อ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จํานวน 924.2759 ล้านบาท โดยใช้
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  จากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  
และให้สํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เพ่ือให้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งโดยตรงต่อไป 
  2. รับทราบการทบทวนประเด็นเก่ียวกับหลักเกณฑ์การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานต่าง ๆที่เก่ียวข้องสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ คปอล.  ซึ่งที่ประชุม คปอล. ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2553 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553  เห็นว่าการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ/กิจกรรม  ควรจะต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ  แต่ไม่เกินสิ้นปีงบประมาณน้ัน ๆ  
 
22.  เรื่อง  ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน  ครั้งที่ 17 และการประชุมอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน  ครั้งที่ 17 และการประชุมอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง 
(กระทรวงพาณิชย์)  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 สาระสําคัญของเรื่อง 

  กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า  ตามท่ีเวียดนามได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 17 
และการประชุมอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2553  ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม  โดยมี        
รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์    
(นายอลงกรณ์ พลบุตร) ร่วมในคณะผู้แทนไทยด้วย น้ัน กระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานสรุปผลการประชุมในส่วนที่
เก่ียวข้อง ดังน้ี  
 1.  การประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 5 
   1.1 ที่ประชุม ฯ ได้รับทราบสถานะการดําเนินการตาม AEC Scorecard ซึ่งเป็นกลไกในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของอาเซียนเพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 
Blueprint  
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  1.2  ที่ประชุม ฯ  ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการปรับปรุง Scorecard เพ่ือให้

เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวัดผลการดําเนินงานของอาเซียน   โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้
เสนอความเห็นต่อที่ประชุมฯ เก่ียวกับการปรับปรุงวิธีการประเมินผลให้มีการวัดผลเป็นระดับ อาจแสดงด้วยสีแดง เหลือง 
เขียว เพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับที่ยังไม่ได้ดําเนินการเลย หรือดําเนินการไปแล้วบ้าง หรือ ดําเนินการเสร็จแล้ว ตามลําดับ
  

  1.3  การท่ีอาเซียนมอบหมายให้ ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East 
Asia) ทําการศึกษาเพ่ือปรับปรุง AEC Scorecard น้ัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แสดงข้อคิดเห็นว่า อาจมี
ข้อจํากัดเน่ืองจากมีเรื่องต้องศึกษามาก จึงเสนอให้อาเซียนจัดต้ังสถาบันเพ่ิมเติมในแต่ละประเทศ โดยอาจจัดต้ัง ASEAN 
University Network เพ่ือช่วยศึกษาด้วย  นอกจากน้ี อินโดนีเซียเห็นว่า นอกจาก ERIA แล้ว  อาจให้สถาบันของแต่ละ
ประเทศและสถาบันระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการทําการศึกษาดังกล่าวด้วย  ที่ประชุมมีมติให้อาเซียนพิจารณา
การจัดสรรเงินทุนให้ ERIA เพ่ือให้ ERIA สามารถดําเนินงานเพ่ือรองรับความต้องการของอาเซียนได้มากข้ึน 
   1.4  ในส่วนมาตรการที่ต้องดําเนินการในช่วงปี 2010-2011 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2010 ได้
ดําเนินการแล้วประมาณร้อยละ 60 ของมาตรการที่ต้องดําเนินการทั้งหมด ที่ประชุมฯ เห็นว่าการดําเนินการ ไม่ควร
พิจารณาเพียงว่าจะทําได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด (threshold) เท่าน้ัน แต่ควรพิจารณาผลการดําเนินการดังกล่าว ว่าจะ
ส่งผลในทางปฏิบัติอย่างไรต่ออุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่างๆ ที่ประชุมฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของไทยในการให้แต่ละ
ประเทศจัดทํา Action Plan สําหรับมาตรการที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ และให้สํานักเลขาธิการอาเซียนติดตามผล
ต่อไป 
   1.5 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอว่า เน่ืองจากที่ผ่านมายังมีความล่าช้าของการ
ดําเนินการสําหรับการเปิดเสรีการค้าภาคบริการ เน่ืองจากเป็นสาขาที่มีความอ่อนไหวสําหรับอาเซียนทุกประเทศ ดังน้ัน 
จึงจําเป็นต้องทําให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าใจ โดยประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค  เช่น การจัด 
Workshop  เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder)  เห็นประโยชน์ของการเปิดเสรีการค้าภาคบริการในอาเซียน  โดยท่ี
ประชุมฯ  ได้มีมติให้มีการรายงานความคืบหน้าด้านการเปิดเสรีการค้าบริการต่อที่ประชุม AEC Council  ในครั้งต่อไป 
   1.6  ที่ประชุมฯ มีมติให้ประธานการประชุมอธิบดีศุลกากรรายงานต่อที่ประชุม AEC Council 
เก่ียวกับความคืบหน้าการดําเนินงานด้านศุลกากรอย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยให้มีการรายงานครั้งต่อไปในการประชุม AEC 
Council ในเดือนตุลาคม 2554  รวมท้ังให้เร่งดําเนินการจัดต้ัง ASEAN Single Wingdow (ASW) และNational Single 
Window (NSW) และให้มีการหารือระหว่างหน่วยงานกรมศุลกากรอาเซียนกับภาคเอกชน เพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา  นอกจากน้ันได้เร่งรัดให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วมโครงการนําร่อง ASEAN Single 
Window และให้นําเรื่องการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านศุลกากร (Capacity Building) หารือใน
คณะทํางานอาเซียนด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบอาเซียนบวก 3/บวก 6 

  1.7  ที่ประชุมรับทราบตาราง Matrix เก่ียวกับปัญหาที่ภาคเอกชน (เช่นจาก ASEAN 
Business Advisory Council, US Business Council) ร้องเรียนมา อย่างไรก็ตาม อาเซียนยังไม่มีความชัดเจนในวิธีการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนดังกล่าว เน่ืองจากมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายของแต่ละประเทศที่อาจต้องมีการแก้ไข และให้
หารือในการประชุมครั้งต่อไป  

  1.8  ที่ประชุม AEC Council ได้จัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอต่อผู้นํา โดยสรุปผลดําเนินการที่
สําคัญตาม AEC Blueprint ในช่วงปี 2008-2009 และได้มีข้อเสนอแนะต่อผู้นําให้สั่งการรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ดําเนินการ  

2. การลงนามเอกสารสําคัญในด้านเศรษฐกิจ  ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 17 และการ
ประชุมอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามในเอกสารด้านเศรษฐกิจ 3 ฉบับ ดังน้ี  

 2.1 พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่า
ด้วยการค้าบริการ (the 8th  ASEAN  Framework  Agreement  on  Services  Protocol)   

 2.2 พิธีสารแก้ไขพิธีสารเรื่องข้าวและน้ําตาล  (Protocol to  Amend the Protocol to  
Provide  Special Consideration  for  Rice and  Sugar)   

 2.3 พิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 2 (Protocol to  Amend the 2nd Package  of  
Specific  Commitments  under the Agreement  on  Trade  in Goods  of the   Framework  on 
Comprehensive  Economic Co-operation between  ASEAN and China)  
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3. การหารือทวิภาคีกับประเทศสมาชิกอาเซียน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้พบหารือทวิ

ภาคีกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน  4 ประเทศ ได้แก่  กัมพูชา  พม่า  ลาว  และเวียดนาม  ในระหว่างการ
ประชุมฯ ดังกล่าวด้วย  
    
23. เรื่อง การจัดทําความตกลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกด้านระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐ  มัลดีฟส์ข้อเสนอของส่วนราชการ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้ง 3 ข้อ ดังน้ี 
  1.อนุมัติการจัดทําและการลงนามความตกลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกด้านระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ และให้สามารถแก้ไขความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ โดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอีก 
  2.อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศให้เป็นผู้ลงนามความตกลงฯ 
  3.อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้กับผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามความตกลงฯ 
ทั้งน้ี  ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปประกอบการพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) รายงานว่า 
  1.รัฐบาลไทยและรัฐบาลมัลดีฟส์เห็นพ้องกันที่จะทําความตกลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุม
ทุกด้านระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Comprehensive Framework Agreement for 
Cooperation between the Kingdom of Thailand and the Republic of Maldives) โดยทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายมัล
ดีฟส์ได้เห็นชอบร่วมกันต่อร่างความตกลงฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 และเห็นพ้องที่จะให้มีการลงนามความตกลงฯ ใน
โอกาสแรกหากมีการเยือนในระดับสูงในอนาคต 
  2. ความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางกรอบในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับมัลดีฟส์ให้แน่น
แฟ้นมากย่ิงขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมองตะวันตก (Look West Policy) ของรัฐบาลไทย ที่ต้องการขยาย
บทบาทของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ ทั้งน้ี ความตกลงฯ มีเน้ือหาครอบคลุมความร่วมมือ 11 สาขา ได้แก่ เศรษฐกิจและ
การลงทุน ความร่วมมือด้านวิชาการ สาธารณสุข การเกษตรและการประมง ศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การบิน
พลเรือน การศึกษา ความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและความร่วมมือด้านกงสุล ซึ่งภาคีจะหารือกับความตกลงทวิภาคีว่า
ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ โดยจะบรรลุความตกลง
ดังกล่าวเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 3.เน้ือหาของความตกลงฯ ระบุถึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านต่างๆ ในกรอบกว้าง อาทิ 
เศรษฐกิจและการลงทุน การเกษตรและการประมง ศิลปะและวัฒนธรรม ความตกลงดังกล่าวจึงไม่น่าจะเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตไทยหรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือหรือตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพัน
ด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ อย่างมีนัยสําคัญ ดังน้ัน หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องสามารถปฏิบัติ
ได้ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ โดยไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญาร่างความตกลงฯ ก็ไม่
น่าจะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง ที่จะต้องขอรับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนดําเนินการให้มีผลผูกพัน 
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25. เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําพธิีสารแก้ไขความตกลง (Protocol to Amend the Agreement) ว่าด้วยความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านประมง ระหว่างไทย – นอรเ์วย์  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอดังน้ี  
  1. อนุมัติให้จัดทําพิธีสารแก้ไขความตกลง  (Protocol to Amend the Agreement) ว่าด้วยความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านประมง ระหว่างสํานักงานความร่วมมือในการพัฒนาแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ และกรมประมง
แห่งราชอาณาจักรไทย ตามร่างที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ   
   2. อนุมัติในหลกัการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีการแก้ไขร่างพิธีสารในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการ
สําคัญ  ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกระทรวงการต่างประเทศ   
  3. อนุมัติให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้ลงนามพิธีสารฯ  
  4. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดทาํหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power) ให้อธิบดีกรมประมง
ในการลงนามพิธีสารฯ  
   ข้อเท็จจรงิ  
  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงร่วมกับหน่วยงาน Norwegian Agency for 
Development Cooperation (Norad) แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์  ได้ดําเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
ไทย-นอร์เวย์ โครงการ Post – Tsunami Assessment of the Living Marine Resources and Development of a 
Strategic Plan of Sustainable Marine Fish farming โดยมีการลงนามความตกลงร่วมกันเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2547 ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ทั้งน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่า  การพัฒนาด้านวิชาการจะ
สามารถให้ประโยชน์แก่ชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของไทย  และโครงการฯ ได้สิ้นสุดลงในเดือน
สิงหาคม  2549   
   2. หลังจากโครงการความร่วมมือดังกล่าวสิ้นสุดลง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ Norad แห่ง
ราชอาณาจักรนอร์เวย์เห็นว่า  โครงการฯ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่ง  และทั้งสองฝา่ยได้ประโยชน์จากความร่วมมือ
ทางวิชาการ  จึงเห็นควรดําเนินโครงการต่อในระยะที่ 2 เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมการประมงของไทย  จึงได้ลงนามความตกลงดําเนินโครงการ Development of Marine and 
Assessment of Fisheries Resource in Andaman Sea, Thailand ในเดือนสิงหาคม 2550 ซึ่งมีระยะเวลาดําเนิน
โครงการ 3 ปี (2549 – 2552) และสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม  2552 ทั้งน้ี ประเทศไทยได้รับการพัฒนา
วิชาการท้ังด้านการประมงทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  โดยเฉพาะอย่างย่ิงประสบความสําเร็จในการเลี้ยงปลาช่อน
ทะเลในกระชังขนาดใหญ่  โดยใช้เทคโนโลยีจากนอร์เวย์  
  3. ผลการดําเนินความร่วมมือที่ผ่านมากรมประมงเห็นว่า  เทคนิคการเลีย้งปลาในกระชัง ขนาดใหญ่
ควรมีการปรับปรุง  เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืนและเผยแพร่เทคโนโลยีให้เกษตรกรนําไปใช้ได้ ดังน้ัน  จึงเสนอ
โครงการ Development of Aquaculture and Governance for a Sustainable Utilization of Thai sea water 
2010 – 2014 เพ่ือเป็นการขยายความตกลงของโครงการระยะที่ 2 เป็นระยะเวลา 2 ปี (2553 – 2554) และรองรับ
กิจกรรมใหม่ทีจ่ะดําเนินการเพ่ิมเติมในปี 2553 – 2557 ให้ฝ่ายนอร์เวย์พิจารณา  ซึ่ง Norad ยินดีสนับสนุนโครงการฯ 
และจะจัดทําความตกลงร่วมกัน   
  4. ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า  ความร่วมมือดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ด้านประมง  รวมท้ังส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน  จึงเห็นควรจัดทําพิธีสารแก้ไขความตกลงฯ โดยมีสาระสําคัญคือ Norad จะให้ความช่วยเหลือ
ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และการบริหารจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลมาปรับใช้ในประเทศไทย อีกทั้งสนับสนุน
งบประมาณสําหรับดําเนินโครงการฯ ภายหลังจากที่มีการลงนามความตกลงร่วมกันแลว้   
   
27. เรื่อง  สรปุสถานการณภั์ยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งที่ 13  
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 คร้ังที่ 13  ณ วันที ่13 ธันวาคม 
2553 ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์นํ้า การช่วยเหลอืด้านการเกษตร และผลกระทบด้าน
การเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สรุปได้ดังนี้  
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   สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
  ปัจจุบันมีสถานการณ์น้ําท่วมขัง 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม 2553 
เกิดฝนตกหนักต่อเน่ือง วัดปริมาณฝนสะสม 3 วัน (4-6 ธ.ค.53) ที่ อําเภอเกาะสมุย ดอนสัก.คีรีรัฐนิคม ได้ดังน้ี 165.8 
,119.0 ,111.0 ตามลําดับ ทําให้เกิดนํ้าท่วมขังพ้ืนที่ลุ่มตํ่าริมแม่นํ้าตาปี 3 อําเภอ ดังน้ี อําเภอเคียนซา พุนพิน และเมือง 
คาดว่าจะเข้าสู่ปกติภายในวันน้ี  (13 ธ.ค.53) 
  สถานการณ์น้ํา 
 1. สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางท้ังประเทศ (13 ธันวาคม 2553) มีปริมาณนํ้า
ทั้งหมด 54,447 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางท้ังหมด 
ลดลงจากสัปดาห์ก่อน      (55,021 ล้านลูกบาศก์เมตร) จํานวน 574 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณนํ้าใช้การได้ 30,606 
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่าง) น้อยกว่าปี 2552 (57,010 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 78) 
จํานวน 2,563 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 64.91 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 95.88 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 
 สภ าพ นํ้ า ใ น อ่ า ง เ ก็ บ นํ้ า ข น า ด ใ หญ่  ( 1 3  ธั น ว า ค ม  2 5 5 3 )  มี ป ริ ม าณ นํ้ า ทั้ ง ห ม ด  
50,984 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด ลดลงจาก
สัปดาห์ก่อน (51,508 ล้านลูกบาศก์เมตร) จํานวน 524 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณนํ้าใช้การได้ 27,461 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่าง) น้อยกว่าปี 2552 (53,890 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77) จํานวน 2,906 
ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 64.27 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบาย จํานวน 95.35 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  
 สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล สิริกิต์ิ และป่าสักชลสิทธิ์ 

ปริมาตรน้ําในอ่างฯ ปริมาตรน้ําใชก้ารได้ ปริมาณน้ําไหล
ลงอ่างฯ 

ปริมาณน้ํา
ระบาย อ่างเก็บน้ํา 

ปริมาตร
น้ํา 

% ความ
จุอ่างฯ 

ปริมาตร
น้ํา 

% ความ
จุอ่างฯ วันนี ้ เม่ือ

วาน วันนี ้ เม่ือ
วาน 

ปริมาณน้ํารบั
ได้อีก 

1.ภูมิพล 8,671 64 4,871 36 9.05 1.52 20.00 20.00 4,791 
2.สิริกิต์ิ 7,718 81 4,868 51 12.36 5.43 13.93 14.03 1,792 
ภูมิพล+สิริกิต์ิ 16,389 71 9,739 42 21.41 6.95 33.93 34.03 6,583 
3.แควน้อยฯ 718 93 682 89 2.96 1.97 5.18 5.18 51 
4.ป่าสักชลสิทธ์ิ 836 87 833 87 0.00 0.00 3.56 3.56 124 
รวม 4 อ่างฯ 17,943 73 11,254 46 24.37 8.92 42.67 42.77 6,758 

     หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
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  อ่างเก็บน้ําที่อยู่ในเกณฑ์น้ํามากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จํานวน 21 อ่าง  ดังน้ี 

ปริมาตรน้ําในอ่างฯ ปริมาตรน้ําใชก้ารได้ ปริมาณน้ําไหลลง
อ่างฯ 

ปริมาณน้ํา
ระบาย 

ปริมาณน้ํา
อ่างเก็บน้ํา ปริมาตร

น้ํา 
% ความ
จุอ่างฯ 

ปริมาตร
น้ํา 

% ความ
จุอ่างฯ 

วันนี ้ เม่ือวาน วันนี ้ เม่ือ
วาน 

รับได้อีก 

1.สิริกิต์ิ 7,718 81 4,868 51 12.36 5.43 13.93 14.03 1,792 
2.แม่งัดฯ 273 103 251 95 0.37 0.36 0.32 0.31 0 
3.กิ่วลม 106 93 102 91 0.62 0.56 0.12 0.12 6 
4.ก่ิวคอหมา 177 104 171 101 0.29 0.15 0.29 0.29 0 
5.แควน้อยฯ 718 93 682 89 2.96 1.97 5.18 5.18 51 
6.ห้วยหลวง 120 102 115 97 0.00 0.00 0.05 0.05 0 
7.จุฬาภรณ์ 158 96 114 70 0.37 0.24 0.24 0.22 6 
8.อุบลรัตน์ 2,196 90 1,615 66 2.81 0.09 8.30 9.18 236 
9.ลําปาว 1,221 85 1,136 79 0.00 1.20 1.92 1.20 209 
10. ลําตะ
คอง 

340 108 313 100 1.34 0.55 0.39 0.39 0 

11.ลําพระ
เพลิง 

106 96 105 95 0.11 0.11 0.00 0.00 3 

12.มูลบน 116 82 109 77 0.00 0.00 0.00 0.00 25 
13.ลําแซะ 116 42 109 40 0.00 0.00 0.00 0.00 159 
14.ป่าสักฯ 836 87 833 87 0.00 0.00 3.56 3.56 124 
15.ทับเสลา 150 94 142 89 0.00 0.00 2.18 2.19 10 
16.กระเสียว 247 103 207 86 0.60 0.60 0.42 0.42 0 
17.ขุนด่านฯ 210 94 205 92 0.07 0.07 0.55 0.56 14 
18.คลองสี
ยัด 

384 91 354 84 0.00 0.00 1.35 1.35 36 

19.บางพระ 95 81 83 71 0.07 0.28 0.08 0.07 22 
20.หนอง
ปลาไหล 

หน่วย : ล้านลกูบาศก์เมตร 

155 95 141 86 0.00 0.26 0.67 0.70 9 

21.ประแสร ์ 237 96 217 88 0.01 0.01 0.13 0.13 11

 
 2. สภาพน้ําท่า 
  ปริมาณนํ้าในลํานํ้าปิง วัง ยม น่าน ชี และมูล ตามสถานีสํารวจปริมาณนํ้าท่ากรมชลประทาน พบว่า        
มีปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
  ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 395 ลบ.ม./วินาที (เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวาน 
15 ลบ.ม./วินาที) 
  ปริมาณนํ้าไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท 45 ลบ.ม./วินาที (เท่ากับเมื่อวาน) 
  รับนํ้าเข้าระบบส่งนํ้าทุ่งฝั่งตะวันออก 112 ลบ.ม./วินาที (เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวาน 12 ลบ.ม./วินาที) และรับ
นํ้าเข้าระบบส่งนํ้าทุ่งฝั่งตะวันตก 179 ลบ.ม./วินาที (เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวาน 8 ลบ.ม./วินาที) 
  ปริมาณนํ้าไหลผ่านเขื่อนพระรามหก 5 ลบ.ม./วินาที (เท่ากับเมื่อวาน) 
 การช่วยเหลือด้านการเกษตร 
 1. แจ้งเตือน ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2553 จํานวน 5 ฉบับ 
คาดการณ์พ้ืนที่นํ้าท่วมและดินถล่ม ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2553 จํานวน 1 ฉบับ 
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 2. สนับสนุนเครื่องสูบน้ําเคลื่อนท่ี จํานวน 277 เครื่อง ในพ้ืนที่ 22 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 1 จังหวัด 
จํานวน 1 เครื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด จํานวน 4 เครื่อง ภาคกลาง 10 จังหวัด 145 เครื่อง ภาคตะวันออก 1 
จังหวัด จํานวน 2 เคร่ือง ภาคใต้ 8 จังหวัด จํานวน 125 เครื่อง 
 3. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จํานวน 3,043,105 กิโลกรัม  แร่ธาตุและเวชภัณฑ์ 6,834 ชุด และดูแล
สุขภาพสัตว์ 613,881 ตัว  
 ผลกระทบด้านการเกษตร 
  ด้านพืช  
  ช่วงภัยวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 9 ธันวาคม 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค.53) จังหวัดประสบภัย จํานวน 
74 จังหวัด  พ้ืนที่ประสบภัย 11.26 ล้านไร่  แบ่งเป็น  ข้าว 8.36 ล้านไร่  พืชไร่ 1.87 ล้านไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1.03 ล้านไร่  
สํารวจแล้ว พบว่า เป็นพื้นที่เสียหายสิ้นเชิง (ณ วันที่ 9 ธ.ค. 53) จํานวน 5.15 ล้านไร่ คิดเป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 
11,790.93 ล้านบาท กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 53 โดยขออนุมัติ
เงินงวดจากสํานักงบประมาณแล้ว 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก น่าน สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลําพูน ตาก 
กําแพงเพชร อุทัยธานี ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนม อํานาจเจริญ และฉะเชิงเทรา เกษตรกร 62,216 ราย พื้นที่เสียหาย 
677,491 ไร่ เป็นเงิน 1,528.95 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงบประมาณ 
 ด้านประมง แบ่งเป็นความเสียหายเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและเรือประมง ดังน้ี 
 1. พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
  ช่วงภัยวันท่ี 1 สิงหาคม ถึง 3 ธันวาคม 2553  (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธ.ค. 53) จังหวัดประสบภัย 
จํานวน 55 จังหวัด เป็นพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 161,397 ไร่ และกระชังเลี้ยงสัตว์นํ้า 130,229 ตารางเมตร เกษตรกร 
94,328 ราย สํารวจแล้ว พบว่าพื้นที่เพาะเลี้ยงเสียหายแล้ว (ณ วันที่ 3 ธ.ค. 53) จํานวน 125,612 ไร่ และ 
130,059 ตารางเมตร กรมประมง ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 53 โดยขออนุมัติเงินงวดจาก
สํานักงบประมาณแล้ว 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร หนองบัวลําภู อุดรธานี ชัยนาท และฉะเชิงเทรา เกษตรกร 
5,824 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเสียหาย 4,852 ไร่ คิดเป็นเงินช่วยเหลือ 15,324,144 บาท อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของสํานักงบประมาณ 
  2 เรือประมง ช่วงระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. 53) 
ประสบภัยพิบัติทั้งสิ้น 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี กระบี่ ตรัง 
พัทลุง ชุมพร จํานวน 1,096 ลํา แบ่งเป็น เรือประมงพานิช 67 ลํา เรือประมงพ้ืนบ้าน 1,029 ลํา 
  ด้านปศุสัตว์   
 ช่วงภัย วันที่ 1 สิงหาคม 2553 - 3 ธันวาคม 2553  (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธ.ค.53) จังหวัดประสบภัย 
จํานวน 54 จังหวัด เกษตรกร 279,289 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 27,738,902 ตัว แบ่งเป็น โค - กระบือ 695,338 ตัว 
สุกร 681,389 ตัว แพะ - แกะ 76,950 ตัว สัตว์ปีก 26,285,225 ตัว  แปลงหญ้า 45,817 ไร่ สํารวจแล้ว พบว่า สัตว์
ตายและสูญหาย จํานวน 218,210 ตัว  แปลงหญ้า 1,950 ไร่ เกษตรกร 3,783 ราย  
  
28. เรื่อง   สรปุสถานการณ์อุทกภัย  ภัยหนาว  และการให้ความชว่ยเหลือ (ข้อมูล  ณ วันที่ 13 ธนัวาคม 2553)  
 คณะรฐัมนตรรีบัทราบข้อมลูสรุปสถานการณอุ์ทกภัย  ภัยหนาว  และการให้ความช่วยเหลอื (ข้อมลู  ณ วันที่ 
13 ธันวาคม 2553)  ของกระทรวงมหาดไทย  สรุปได้ดังน้ี  
 สาระสําคญัของเรื่อง   
 สรุปสถานการณ์อุทกภัย  เน่ืองจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศตํ่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และพายุ
ดีเปรสช่ันบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2553) 
   1. การคาดหมายลักษณะอากาศ (ระหว่างวันที่ 13 - 18 ธ.ค. 2553) 
    1.1 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศว่า ในช่วงวันที่ 13-14 ธันวาคม 2553 บริเวณ
ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลง ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกได้เคลื่อนเข้ามาปก
คลุมประเทศไทยตอนบนในวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ทําให้ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมี
ฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง   ในระยะแรก จากน้ันอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกําลัง
แรงขึ้น  
     ส่วนในช่วงวันที่ 15-18 ธันวาคม 2553 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จาก
ประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งถึงเป็นแห่ง ๆ 
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   1.2 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์ในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ืองตลอด 24 ช่ัวโมง รวมท้ังเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อมเพ่ือสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้ทันต่อเหตุการณ์ 
  2. สถานการณ์อุทกภัย 
   2.1 สถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันท่ี 10 ต.ค. - 13 ธ.ค. 2553 อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของร่องความกด
อากาศตํ่าพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออก และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
   มีจังหวัดที่ประสบอุทกภัย และมีการประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 39 จังหวัด 425 อําเภอ 3,098 ตําบล 26,226 
หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 180 ราย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2,002,961 ครัวเรือน 7,038,248 คน พ้ืนที่การเกษตรที่คาด
ว่าจะเสียหายประมาณ 7,784,368 ไร่  
    ปัจจุบันทุกจังหวัดสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟู  
     2.2 สถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2553  อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของพายุ
ดีเปรสช่ันบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเคลื่อนผ่านภาคใต้ 
     มีจังหวัดที่ประสบอุทกภัย และมีการประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ใน
ภาคใต้   รวม 12 จังหวัด 133 อําเภอ 874 ตําบล 6,197 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 78 ราย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 609,511 
ครัวเรือน 1,932,405 คน ซึ่งสถานการณ์ได้คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟู 11 จังหวัด 
     ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยทั้งสิ้น 1 จังหวัด 5 อําเภอ 17 ตําบล 51 หมู่บ้าน  ราษฎรได้รับความ           
เดือดร้อน 29,092 ครัวเรือน 93,226 คน ได้แก่ จังหวัดพัทลุง 
    2.3 การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน 
        2.3.1 จังหวัดที่ประสบภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อส. อาสาสมัคร มูลนิธิ องค์กร
เอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น
แล้ว และจะได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือ จากเงินทดรองราชการ (งบ 50 ล้านบาท) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
โดยเร่งด่วนต่อไป    
        2.3.2 การแจกจ่ายนํ้าด่ืมแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยและให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดหานํ้าด่ืมสะอาดมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งขณะน้ีมีรายงานผลการแจกจ่ายนํ้า จํานวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
สุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี รวม จํานวน 7,958,851 ลิตร 
    3. สิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
      3.1 พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ห ัว  และสมเด็จพระนางเจ ้าส ิร ิก ิติ ์ พระบรมราชิน ีนาถ 
พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นเงินจํานวน 5,000,000 บาท ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ดําเนินการจัดหาน้ําด่ืมและของใช้ที่จําเป็นเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังน้ี 
         1) จัดหาไฟฉาย จํานวน 45,100 กระบอก นําไปแจกจ่ายราษฎรผู้ประสบภัยใน พื้นที่
จังหวัดในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1,11,12,13 และเขต 16     
         2) จัดหาน้ําดื่มสะอาด ขนาด 500 มิลลิลิตร และ 750 มิลลิลิตร จํานวน 350,600 ขวด 
นําไปแจกจ่ายราษฎรผู้ประสบภัยในจังหวัดภาคใต้ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 
11,12 
     3.2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้พระราชทานถุงยัง
ชีพให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์
เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในเบ้ืองต้น รวม จํานวน 94,850 ครอบครัว  
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     3.3 สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารนํ้าใจพระราชทาน
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม จํานวน 130,622 ชุด นํ้าด่ืม 11,014,320 ชุดผ้าห่ม 2,200 ผืน เสื้อกันหนาว 2,000 ตัว 
แก๊สหุงต้ม 1,050 ชุด หม้อเมเยอร์ 1,000 ใบ   รถผลิตนํ้าด่ืม 3 คัน หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย และเรือท้องแบน 
7 ลํา 
     3.4 กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ ผู้แทน
พระองค์ เดินทางไปมอบถุงพระราชทานในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย  รวม จํานวน 21,250 ชุด นมเม็ดจิตรลดา 700 ลัง และส้วม
สําเร็จรูป 600 ชุด   
     3.5 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (นายกกิตติมศักด์ิตลอดชีพ) และพระ
เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประธานมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้ผู้แทน
พระองค์เดินทางไปมอบถุงประทานแก่ราษฎร ในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย รวม จํานวน 17,102 ถุง และอาหารกล่อง จํานวน 
3,500 กล่อง 
    3.6 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) และคณะ นําถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัด
ราชบุรี เพชรบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   รวม จํานวน 1,500 ชุด 
          สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2553) 
   1. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวของกระทรวงมหาดไทย     
       กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2553 - 2554 ของจังหวัดขึ้น ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และจัดต้ังศูนย์
อํานวยการเฉพาะกิจฯ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ พร้อมทั้งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจํา
ศูนย์ฯ เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นที่เกิดข้ึน 
    นอกจากน้ี กระทรวงมหาดไทย ได้จัดต้ังศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ กรมป้องกันและ             
บรรเทาสาธารณภัย และที่จังหวัดทุกจังหวัดด้วย 
    2. สถานการณ์ภัยหนาว (ระหว่างวันท่ี 1 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2553) 
        ในขณะนี้ได้รับรายงานจังหวัดที่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) เน่ืองจากมีสภาพอากาศ
หนาว (อุณหภูมิ 8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจัด (อุณหภูมิตํ่ากว่า 8.0 องศาเซลเซียส)    จํานวน 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ ตาก น่าน แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน ขอนแก่น นครพนม เลย สกลนคร หนองคาย และ
จังหวัดอุดรธานี รวม 197 อําเภอ 1,411 ตําบล 15,990 หมู่บ้าน 
    3. การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน 
          3.1 จังหวัดที่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ทั้ง 16 จังหวัด รายงานว่าได้มอบ
เคร่ืองกันหนาวให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) สมาคม 
มูลนิธิ ไปแล้ว รวม 260,998 ช้ิน 
         3.2 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จํานวน 200,000 
ผืน เพ่ือแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพ้ืนที่ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี 
หนองบัวลําภู ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ นครราชสีมา เชียงราย น่าน ลําปาง เชียงใหม่ และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
      3.3 หอการค้าไทย-จีน และสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ได้มอบผ้าห่มช่วยเหลือภัยหนาว จํานวน    
2,000 ผืน ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมาย
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางในการนําผ้าห่มกันหนาวไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาวใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ  
      3.4 บริษัท ซีพี จํากัด (มหาชน) (เครือเจริญโภคภัณฑ์) ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จํานวน             
50,000 ผืน มูลค่า 12.5 ล้านบาท ซึ่งจัดซื้อจากกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตผ้าห่มนวม จังหวัดสกลนคร ตามนโยบายส่งเสริมอาชีพ
และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นของกระทรวงมหาดไทย และได้มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นาย
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 เพ่ือแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพ้ืนที่ 10 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน น่าน พะเยา สกลนคร นครพนม เลย อุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น 
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    4. สิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 
    กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ เดินทางไป
มอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น สกลนคร ลําพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
น่าน และจังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2553 รวม จํานวน 11,400 ถุง นมอัดเม็ดจิตรลดา 50 กล่อง และนมสด 
50 กล่อง 
    อน่ึง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับรายงานข้อมูลเหตุแผ่นดินไหว (ระหว่างวันที่ 9 - 13 
ธันวาคม 2553 จากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าได้เกิดแผ่นดินไหว แต่ไม่มีผลกระทบต่อ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 เวลา 22.46 น. แผ่นดินไหวบริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ขนาด 5.0 
ริกเตอร์ และเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 เวลา 08.14 น. แผ่นดินไหวบนบกบริเวณหมู่เกาะโซโลมอน ขนาด 6.2 ริกเตอร์ 
ศูนย์กลาง 6,060 กิโลเมตร ห่างจาก อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และเวลา 16.18 น.แผ่นดินไหวบริเวณตอนใต้
ของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ขนาด 5.8 ริกเตอร์  
 
29. เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นางสาวพรรณพิไล เสกสิทธ์ิ  ผู้เช่ียวชาญ
ด้านวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธ์ุ (นายสัตวแพทย์เช่ียวชาญ) สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ให้
ดํารงตําแหน่งนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ 30 เมษายน 2553 ซึ่งเป็นวันที่       
มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
  
  2.  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย   
พ.ศ. 2527  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังนายบุญนริศร์  สุวรรณพูล  ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ และ นายนันทวัฒน์ สังข์หล่อ ผู้บริหารส่วน ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ด้านอุปทาน ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนตําแหน่งที่ว่างลง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2553 เป็นต้น
ไป 
  
  3.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ เพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอมอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี  
(นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ดังน้ี 1. คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ 
2. คณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติ 3. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
4. คณะกรรมการผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 5. คณะกรรมการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-จีน 6. คณะกรรมการ
จัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 7. คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 8. คณะกรรมการ
บริหารโครงการห้วยโสมงฯ   9. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพ้ืนที่ 5 จชต. (อชต.) ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 14 
ธันวาคม  2553 เป็นต้นไป   
 

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