
http://www.thaigov.go.th                                                                                               ข่าวที่ 01/12 
                                                             วันที่ 28  ธันวาคม  2553          
 
         วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   นายอภิสิทธ์ิ   เวชชาชีวะ                   
นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี                                                                                                               
  จากน้ัน นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  และนายมารุต   มัสยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี   สรุป
สาระสําคัญได้ดังน้ี 
  กฎหมาย 
 3. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... 

 6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนใน 
กรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

  
 เศรษฐกิจ 
  11.  เรื่อง   การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
  17.  เรื่อง  กําหนดให้มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเป็นมาตรการถาวร 
  18.  เรื่อง  การขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

19.  เรื่อง   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน  
  
 สังคม 
   24. เรื่อง   การดําเนินโครงการ   “2554 ปีแห่งความปลอดภัย”   
  25. เรื่อง  ห้ามมิให้นําเข้าไปหรือจําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ  
   
 เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเป็นข้อมูล 
 31. เรื่อง  มาตรการกํากับดูแลสินค้าสําคัญ 204 รายการ  และบริการ 20 รายการ   
   ประจําเดือนธันวาคม 2553  
   33.  เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งท่ี 45 
 34.  เรื่อง    สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และมาตรการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
  
   

******************************** 
กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
และติดตามมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญได้ทางรายการ “เจาะลึก ครม.” 

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   ทุกวันอังคารในเวลา  21.00-22.00 น. 
“หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th   
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กฎหมาย 
 
3. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภา             
ผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนําเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ  (คณะกรรมการ สทพ.) และกําหนดอํานาจหน้าที่ 
กําหนดคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างมาตรา 5 – ร่างมาตรา 10) 
  2. กําหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.)  และ
กําหนดอํานาจหน้าท่ี (ร่างมารตรา 13 – ร่างมาตรา 14) 
  3. กําหนดให้สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ 
สทพ. และคณะกรรมการ วลพ. และกําหนดอํานาจหน้าที่ของสํานักงานฯ (ร่างมาตรา 16) 
  4. การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการหรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กร             
เอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะกระทํามิได้ (ร่างมาตรา 17)  
  5. กําหนดให้บุคคลที่เห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศมีสิทธิย่ืนคําร้องต่อคณะกรรมการ วลพ. โดยการร้องขอดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องในอันท่ีจะฟ้องเรียก
ค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาลที่มีเขตอํานาจ (ร่างมาตรา 18)  
  6. กําหนดให้คณะกรรมการ วลพ. อาจกําหนดมาตรการช่ัวคราวก่อนมีคําวินิจฉัยเพื่อคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์แก่
บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศเท่าท่ีจําเป็นและสมควรแก่กรณีก็ได้ (ร่างมาตรา 19)  
  7. กรณีท่ีคณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยว่า เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ให้มีอํานาจออกคําส่ัง
ตามที่กําหนดได้ (ร่างมาตรา 20)  
  8. กรณีคณะกรรมการ วลพ. มีคําวินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ผู้เสียหายมีสิทธิขอรับ
การสงเคราะห์ โดยการสงเคราะห์ผู้เสียหายให้กระทําโดยให้ความช่วยเหลือ หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามที่กําหนด                 
(ร่างมาตรา 24 และร่างมาตรา 26) 
  9. กําหนดให้มีกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเก่ียวกับการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ และกําหนดกรอบวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินในกองทุน (ร่างมาตรา 29 – ร่างมาตรา 30) 
  10. กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน และกําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ (ร่างมาตรา 31 และ
ร่างมาตรา 33) 
  11. กําหนดบทกําหนดโทษ (รา่งมาตรา 34 – ร่างมาตรา 36)  
 
6. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร            
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์          
ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา  โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วดําเนินการต่อไปได้  และให้กระทรวงแรงงาน
รับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไป   
   ข้อเท็จจริง  
  กระทรวงแรงงานเสนอว่า  เน่ืองจากอัตราเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2549 ไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปล่ียนแปลงไป  และตําแหน่งข้าราชการท่ีมีหน้าท่ีรับรองการมีชีวิตอยู่ของบุตรได้มีการเปล่ียนแปลงโดยพระราชบัญญัติระเบียบ         
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงสมควรเพิ่มอัตราเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  
และแก้ไขเพิ่มเติมตําแหน่งข้าราชการที่มีหน้าที่รับรองการมีชีวิตอยู่ของบุตรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว   
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  สาระสําคัญของกฎกระทรวง  
  1. แก้ไขเพิ่มเติมอัตราประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรจากอัตราเหมาจ่าย 350 บาทต่อเดือนต่อบุตรหน่ึง
คน  เป็นอัตราเหมาจ่าย 400 บาทต่อเดือนต่อบุตรหน่ึงคน (ร่างข้อ 1 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3)  
   2. แก้ไขเพิ่มเติมตําแหน่งข้าราชการท่ีมีหน้าท่ีรับรองการมีชีวิตอยู่ของบุตรให้สอดคล้องกับระบบจําแนกตําแหน่ง    
ข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ร่างข้อ 2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 7 วรรค 2)  
  3. กําหนดให้ผู้ท่ีมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรอัตราเหมาจ่ายตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2549 
และยังคงมีสิทธิได้รับต่อเน่ืองถึงวันที่กฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้  ให้ผู้น้ันมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรอัตราเหมาจ่าย          
400 บาท  ต้ังแต่วันท่ีกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลใช้บังคับเป็นต้นไปจนครบตามสิทธิ (ร่างข้อ 3)  
 

เศรษฐกิจ 
 
11. เร่ือง  การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี   
   1. รับทราบวงเงินเหลือจ่ายภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 จํานวน 5,078.21 ล้านบาท  
   2. อนุมัติให้ดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ท่ีหน่วยงานพิจารณาทบทวนตามมติคณะ             
รัฐมนตรีเม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และอนุมัติการจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายตามพระราช
กําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 1,554.67 ล้านบาท  
สําหรับโครงการกลุ่มที่ 1 และ 2  ส่วนโครงการกลุ่มท่ี 3 (โครงการท่ียืนยันโครงการเดิม  แต่ไม่เสนอการปรับแผนงบประมาณปี 
2554)  อนุมัติโครงการและจัดสรรเงินเหลือจ่ายตามผลการพิจารณาทบทวนของหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานดําเนินการได้  ทั้งน้ี              
ให้หน่วยงานตรวจสอบความพร้อมและความจําเป็นเร่งด่วนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงด้วย  ส่วนโครงการในกลุ่มท่ี 4  มอบหมายให้
คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการปรับแผนการดําเนินโครงการเพื่อนําไป
ฟื้นฟูแก้ไขปัญหานํ้าท่วม  โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายดังกล่าวส่งข้อมูลให้สํานักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอ
จัดสรรเงิน  ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2554  
  3. อนุมัติให้ดําเนินโครงการใหม่เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานในสาขาต่าง ๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุ
อุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555 และอนุมัติการจัดสรรวงเงิน
เหลือจ่ายตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 
2,619.68 ล้านบาท  โดยให้หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายดังกล่าวส่งข้อมูลให้สํานักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน  
ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 สําหรับโครงการของสํานักงาน              
ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา วงเงิน 138 ล้านบาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวงเงิน 562 ล้านบาท และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 378 ล้านบาท  ให้หน่วยงานจัดส่งรายละเอียดโครงการให้สํานักงบประมาณพิจารณา             
นําเสนอคณะกรรมการฯ เห็นชอบก่อน  
  4. อนุมัติให้ดําเนินโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และอนุมัติการจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
ฟื้นฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ให้แก่โครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา วงเงิน 161.66 ล้านบาท  โดยให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยดําเนินการ และส่งข้อมูลให้สํานัก                 
งบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน  ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จ  ภายในวันท่ี 31 มกราคม 
2554 ท้ังน้ี ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหอประชุมเอนกประสงค์ในอนาคต ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลหอประชุมเอนกประสงค์
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ในการบํารุงรักษาดังกล่าว  
  5. อนุมัติการขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรเงินและการพิจารณาของสํานักงบประมาณ  ทั้งน้ี  หาก       
หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดําเนินการโครงการได้ทัน  ให้ยกเลิกวงเงินที่จัดสรรให้โครงการและนํามารวมเป็นวงเงินเหลือ
จ่ายต่อไป  
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  6. อนุมัติการขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาตามที่หน่วยงานเสนอ โดยในส่วนของโครงการ/รายการท่ี
หน่วยงานขอขยายระยะเวลาการลงนามถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2553 น้ัน เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการลงนามเป็นภายในวันท่ี 14 
มกราคม 2554  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี  หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดําเนินโครงการได้                
ทัน          ให้ยกเลิกวงเงินที่จัดสรรให้โครงการและนํามารวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายต่อไป  
  7. รับทราบการยกเลิกโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยพลังงานทดแทน  วงเงิน 56.50 ล้านบาท และโครงการพัฒนา
ชุมชนในพื้นท่ีห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ วงเงิน 105.68 ล้านบาท  ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์    
พลังงาน  กระทรวงพลังงาน  
  8. อนุมัติเป็นหลักการให้กระทรวงการคลังสามารถดําเนินการลงนามในสัญญาเงินกู้ล่วงหน้าก่อนสํานักงบประมาณ
จัดสรรเงิน  สําหรับโครงการท่ีได้รับอนุมัติการจัดสรรวงเงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ภายในวงเงิน 12,101.33 ล้านบาท  โดยกระทรวงการคลังต้องลงนามในสัญญา
เงินกู้สําหรับโครงการดังกล่าวได้ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม  2553 ทั้งน้ี สําหรับรายการที่สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรก่อนวันท่ี 
31 ธันวาคม 2553 ให้กระทรวงการคลังกู้เงินภายในวงเงินท่ีสํานักงบประมาณอนุมัติจัดสรรแล้ว  และอนุมัติให้ยกเลิกวงเงินเหลือ
จ่าย    คงเหลือ จํานวน 1,020.35 ล้านบาท   
   9. อนุมัติและรับทราบการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดย
ให้หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สํานักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน  ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้
แล้วเสร็จภายใน 15 วันทําการ  หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการ  และสํานักงบประมาณ
จะดําเนินการอนุมัติภายใน 15 วันทําการ  โดยหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว  หน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 
วันทําการ   
 
17. เร่ือง กําหนดให้มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเป็นมาตรการถาวร 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกําหนดให้มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเป็นมาตรการถาวร และ
อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญ 
  ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการซ่ึงเป็นบริษัทมหาชนจํากัดหรือ
บริษัทจํากัดท่ีเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน สําหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับหรือการกระทําตราสารท่ีเกิดข้ึนหรือเน่ืองมาจากการท่ี      
ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  
  ทั้งน้ี บริษัทในเครือเดียวกันให้หมายถึง บริษัทในเครือเดียวกันตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร และ               
หมายความรวมถึงบริษัทผู้โอนกิจการถือหุ้นในบริษัทท่ีถือหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการอีกทอดหน่ึงต่อเน่ืองกัน โดยการถือหุ้นของ
บริษัทดังกล่าวมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทท่ีถูกหุ้นน้ัน โดยความเป็นบริษัทใน      
เครือเดียวกันจะต้องเป็นอยู่ต่อไปไม่น้อยกว่าหกเดือน นับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน  
 
18. เร่ือง การขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และ 

1. อนุมัติหลักการ 
1.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)       

พ.ศ. ....  และ  1.2  ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชี      
ลูกหน้ี   
  2. เห็นชอบในหลักการ 

2.1 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ      
นิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด และ
2.2 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตาม



 5 

ประมวลว่าด้วยอาคารชุด สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด รวม 4 ฉบับ ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญ 
  ให้สิทธิประโยชน์ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ดังน้ี 
  1.  ด้านภาษีอากร 
   (1) ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหน้ีของสถาบันการเงิน สําหรับเงินได้ท่ีได้รับจากการปลดหน้ีของสถาบันการเงิน  
   (2) ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหน้ีของสถาบันการเงิน
และสถาบันการเงิน สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้าหรือบริการให้บริการ  และสําหรับการกระทําตราสาร
อันเน่ืองมาจากปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
   (3) ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหน้ีของเจ้าหน้ีอ่ืน  สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหน้ีของเจ้าหน้ีอ่ืน 
   (4) ยกเว้นภาษีเงินได้  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ให้แก่ลูกหน้ีของเจ้าหน้ีอ่ืนและ
เจ้าหน้ีอ่ืน  สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน  การขายสินค้าหรือการให้บริการ และสําหรับการกระทําตราสารอันเน่ือง          
มาจากการปรับปรุงโครงสร้างน้ี 
   (5) ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์   ให้แก่ลูกหน้ีของสถาบันการเงิน สําหรับเงินได้
ที่รับจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ลูกหน้ีของสถาบันการเงินนํามาจํานองเป็นประกันหน้ีของสถาบันการเงินให้แก่ผู้อ่ืนซึ่งมิใช่เจ้าหน้ี
ที่เป็นสถาบันการเงิน และสําหรับการกระทําตราสารอันเน่ืองจากจากโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยลูกหน้ีของสถาบันการเงิน
ต้องนําเงินได้น้ันไปชําระหน้ีแก่เจ้าหน้ีท่ีเป็นสถาบันการเงิน 
  2.   ด้านค่าธรรมเนียมการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์ 
        ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจํานอง
อสังหาริมทรัพย์  ตามประมวลกฎหมายท่ีดินและตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ร้อยละ 0.01 ในส่วนที่เก่ียวกับการปรับปรุง              
โครงสร้างหน้ี ในกรณีดังต่อไปน้ี  
   (1) กรณีลูกหน้ีของสถาบันการเงินโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อชําระหน้ีให้แก่สถาบันการเงิน หรือลูกหน้ีของ
เจ้าหน้ีอ่ืนโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อชําระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีอ่ืน  
   (2) กรณีสถาบันการเงินหรือเจ้าหน้ีโอนอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้รับโอนมาตาม (1) ให้แก่ลูกหน้ีของสถาบัน
การเงินหรือลูกหน้ีของเจ้าหน้ีอ่ืน 
   (3) กรณีการจํานองอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างลูกหน้ีของสถาบันการเงินกับเจ้าหน้ีที่เป็นสถาบันการเงิน 
หรือระหว่างลูกหน้ีของเจ้าหน้ีอ่ืนกับเจ้าหน้ีอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนจํานองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นหลักประกันอยู่เดิม  หรือ
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งนํามาเป็นหลักประกันใหม่   
   (4) กรณีลูกหน้ีของสถาบันการเงินโอนอสังหาริมทรัพย์ท่ีลูกหน้ีของสถาบันการเงินนํามาจํานองเป็น
ประกันหน้ีของสถาบันการเงินให้แก่ผู้อ่ืนซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้ีที่เป็นสถาบันการเงิน  เพื่อนําเงินที่ได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์น้ันไปชําระ
หน้ีแก่เจ้าหน้ีที่เป็นสถาบันการเงิน 
   ทั้งน้ี ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ตาม (4) 
สําหรับเงินที่นําไปชําระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีเป็นสถาบันการเงิน และให้เรียกเก็บตามอัตราปกติสําหรับราคาประเมินทุนทรัพย์ส่วนท่ีเกิน
จํานวนเงินที่นําไปชําระหน้ีดังกล่าว 
  3. ขอบเขตของหน้ีที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ 
      หน้ีท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ ฯ ข้างต้นเป็นหน้ีท่ีถูกจัดช้ันเป็นหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามหลักเกณฑ์การจัดช้ัน
และการกันเงินสํารองของสถาบันการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด  และให้รวมถึงหน้ีท่ีถูกจัดช้ันเป็นสินทรัพย์             
จัดช้ันสงสับจะสูญที่กันสํารองครบร้อยละ 100 และตัดออกจากบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกกลับเข้ามาในบัญชี  และได้ดําเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามแนวนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ทั้งน้ี  ไม่ว่าบัญชีลูกหน้ี
จะได้รับการจัดช้ันดังกล่าวก่อนปี  พ.ศ. 2554 หรือภายในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
  4. ระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์  มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
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19.  เร่ือง  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) โดยสํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ กชก. รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและ
ผู้ยากจน ในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2553 (เมษายน 2553 – กันยายน 2553) สรุปได้ดังน้ี  
  1. การอนุมัติเงินกู้  
    1.1 การอนุมัติเงินกู้ในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2553 (เมษายน  2553 – กันยายน 2553) 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2552  

ผลการอนุมัติช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2553 ผลการอนุมัติช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2552 
จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนท่ีดิน (ไร่) จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนที่ดิน (ไร่) 

685 190,935,984 5,331-0-09.9 578 169,703,147 5,783-2-28.0 
    1.2 ผลเปรียบเทียบการดําเนินการอนุมัติเงินกู้ในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2553 และ               
ปีงบประมาณ 2552 ปรากฏว่าผลการอนุมัติเงินกู้ในปีงบประมาณ 2553 จํานวนรายในการอนุมัติเงินกู้เพิ่มข้ึนจํานวน 107 ราย  คิด
เป็นร้อยละ 18.51 และจํานวนเงินท่ีอนุมัติเพิ่มข้ึนจํานวน 21.23 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 12.51 ของผลการอนุมัติในปีงบประมาณ 
2552 เน่ืองจากมีการแก้ไขระเบียบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้กว้างขวางมากย่ิงข้ึน ได้แก่ การขยายเจ้าหน้ี จาก
เดิมเจ้าหน้ีที่เป็นบุคคลทั่วไป  นิติบุคคลที่คณะกรรมการกําหนด  และธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธนาคารพาณิชย์  
ขยายเป็นเจ้าหน้ีท่ีเป็นบุคคลทั่วไป  นิติบุคคลท่ีคณะกรรมการกําหนด  ธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธนาคารพาณิชย์  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  ท้ังน้ี รวมถึงเจ้าหน้ีท่ีเป็นสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่ีเกษตรกรและผู้ยากจนกู้ยืม
ไปประกอบอาชีพด้านการเกษตร  นอกจากน้ียังได้ขยายวงเงินท่ีให้ความช่วยเหลือจากเดิมได้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท เป็น           
ไม่เกินรายละ 2,500,000 บาท  
   1.3 การอนุมัติเงินกู้ต้ังแต่ปี 2534 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2553 กองทุนหมุนเวียนฯ ได้อนุมัติเงินกู้จํานวน 
23,081 ราย  จํานวนเงิน 3,440,312,949.63 บาท  จํานวนท่ีดินที่ขอไถ่ถอน/ซ้ือคืน 239,611-0-07.1 ไร่  
  2. การรับชําระหนี้เงินกู้คืน  
   ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 กองทุนหมุนเวียนฯ มียอดต้นเงินกู้คงเหลือจํานวน 1,587.05 ล้านบาท เป็น
หน้ีปกติจํานวน 1,030.40 ล้านบาท  และหน้ีค้างชําระจํานวน 556.65 ล้านบาท   
  3. สถานะการเงินของกองทุนหมุนเวียนฯ  
   ในช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน 2553 – กันยายน 2553) กองทุนฯ มีรายรับทั้งส้ินจํานวน 109.42 ล้าน
บาท  และรายจ่ายท้ังส้ินจํานวน 240.54 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินกู้ให้เกษตรกรท่ีได้รับอนุมัติจํานวน 190.94 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 79.38 ของรายจ่ายท้ังหมด  และเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ ธ.ก.ส. จํานวน 43.07 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
17.90 ของรายจ่ายทั้งหมด   
   ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 กองทุนหมุนเวียนฯ มียอดเงินคงเหลือรวมท้ังส้ิน 325,505,578.41 บาท  
   ปัญหาและอุปสรรค  
  1. เน่ืองจากในการประชุม กชก. ครั้งที่ 2/2553 เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมมีมติเพิ่มอํานาจหน้าที่ให้
คณะอนุกรรมการ (อชก.) ส่วนจังหวัดและส่วนอําเภอ  ในเร่ืองการติดตามและพัฒนาฟื้นฟูอาชีพลูกหน้ีกองทุนหมุนเวียนฯ รวมทั้งมี
การปรับเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการฯ ของ อชก. ส่วนจังหวัดและส่วนอําเภอเพิ่มเติม  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ใหม่  ยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนฯ              
ไม่ชัดเจน  
   2. สถานะการเงินของกองทุนหมุนเวียนฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 มียอดเงินคงเหลือจํานวน 325 ล้านบาท  
และได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 50 ล้านบาท  รวมเป็นเงินงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวนท้ังส้ิน 
375 ล้านบาท  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีการอนุมัติเงินกู้จํานวน 376 ล้านบาท  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 น่าจะมี
งบประมาณเหลือเพียงพอในการให้ความช่วยเหลือ  แต่จะไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
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   แนวทางแก้ไข  
  1. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน  ตาม
ระเบียบกองทุนหมุนเวียนฯ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ชัดเจนย่ิงข้ึน  
   2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจํานวนประมาณ 400 ล้านบาท   
  ขณะน้ีได้เกิดอุทกภัยในพื้นท่ีหลายจังหวัด  ทําให้เกษตรกรลูกหน้ีกองทุนหมุนเวียนฯ ประสบความเสียหายทางการ
เกษตรและท่ีอยู่อาศัย  ดังน้ัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหน้ีกองทุนหมุนเวียนฯ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้
ประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เพื่อสํารวจความเสียหายของลูกหน้ีของกองทุนหมุนเวียนฯ  เพื่อให้
ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนผู้เป็นลูกหน้ีกองทุนหมุนเวียนฯ กรณี
ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่อไปแล้ว   
 

สังคม 
 
24. เร่ือง  การดําเนินโครงการ   “2554 ปีแห่งความปลอดภัย”   
   คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี  
 1. รับทราบผลการดําเนินการตามโครงการ “2553 ปีแห่งความปลอดภัย” 
 2. รับทราบแผนงาน/กิจกรรมการดําเนินการตามโครงการ “2554 ปีแห่งความปลอดภัย”  
 3. รับทราบการเตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ระหว่างวันท่ี 29 ธันวาคม 
2553 - 4 มกราคม 2554 ตามแผน “คมนาคมปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2554” 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
  1.  การดําเนินการตามโครงการ “2553 ปีแห่งความปลอดภัย”  
  1.1  แนวทางการดําเนินการ 
   กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินการตามโครงการ แผนงาน กิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 2553 
อย่างต่อเน่ือง นับต้ังแต่วันท่ีนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “2553 ปีแห่งความปลอดภัย” ในวันท่ี 20 
ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงานแต่ละด้าน ดังน้ี 
  1) การดําเนินงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   � แก้ไขจุดเส่ียง จุดอันตราย รวมถึงโค้งอันตรายบนทางหลวง 501 แห่ง และทางหลวงชนบท 875 แห่ง  
      � แก้ไขจุดตัดทางรถไฟกับถนนในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย 121 แห่ง    
      � ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนบนทางหลวงชนบท 400 สายทาง  
      � ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นกว่า 3,000 กิโลเมตร 

ฯลฯ 
  2) การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 
      � การติดต้ังอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยเพิ่มเติมบนทางหลวงและทางหลวงชนบท ได้แก่ เครื่องหมาย 
ป้ายจราจร สัญญาณไฟ ไฟฟ้าแสงสว่าง และราวกันอันตราย    
      � การเข้มงวดในการออกใบอนุญาต การตรวจสภาพรถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถโดยสาร
สาธารณะร่วมบริการ 
      � การตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของพนักงานขับรถ โดยจะต้องมีแอลกอฮอล์ในเลือด
เป็น “ศูนย์” มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ในระหว่างการให้บริการ  

ฯลฯ 
  3) การเพ่ิมบริการเพื่อความปลอดภัย 
      � การจัดหน่วยบริการเคล่ือนท่ี และจัดต้ังศูนย์บริการและอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่
ประชาชนในเส้นทางหลักและเส้นทางรองทั่วประเทศในช่วงเทศกาลต่างๆ  
      � การกําหนดให้ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทรศัพท์สายด่วน 1356 เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับ
ศูนย์บริการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
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ฯลฯ 
  4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมการเดินทางอย่างมีวินัย  
      � การอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถมืออาชีพ จัดโดยกรมการขนส่งทางบก ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย 
พนักงานขับรถลากจูงและพนักงานควบคุมรถเครื่องกลขนาดใหญ่ ประมาณ 2,000 คน ซึ่งได้ดําเนินการท้ังส่วนกลางและต่างจังหวัด  
      � การอบรมเยาวชนในสถานศึกษาเก่ียวกับวินัยจราจรประมาณ 80,000 คน  
      � การอบรมพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ทั้งพนักงานขับรถโดยสารประจําทางและไม่ประจําทาง 
เพื่อสร้างจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนน ขับรถด้วยความไม่ประมาทและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง 
ดําเนินการโดยกรมการขนส่งทางบก บริษัท ขนส่ง จํากัด และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   
      � การจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ฯลฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมท้ังจัดทําคู่มือกระบวนการเรียนรู้สําหรับครูผู้สอน เพื่อเสริมในหลักสูตรวิชาต่าง  ๆของนักเรียน/นักศึกษาทุกระดับ  
      � การจัดประกวดคําขวัญรณรงค์เรื่องความปลอดภัย และนํามาใช้ในการรณรงค์อย่างต่อเน่ืองท่ัว
ประเทศ โดยได้สุดยอดคําขวัญว่า “มือบังคับรถ กฎบังคับใจ ขับข่ีปลอดภัย ถ้าไม่ประมาท”  

ฯลฯ 
   1.2  ผลการดําเนินการ 
     จากการดําเนินการตามมาตรการเชิงรุกทั้ง 4 ด้านดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้สถิติจํานวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต 
และผู้บาดเจ็บลดลงตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสถิติในปี พ.ศ. 2552 กับปี พ.ศ. 2553 ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้สรุปสถิติอุบัติเหตุ
ในภาคการขนส่งรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นรายเดือน ดังน้ี 
     1.2.1 สถิติจํานวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บทางถนน ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
ประมาณ 60,000 ถ และกรมทางหลวงชนบท ประมาณ 49,000 กิโลเมตรลดลง เมื่อเปรียบเทียบสถิติระหว่างปี 2552 และ 2553 
ตามตารางที่ 1 
   ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบจํานวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ 

จํานวน ปี 2552 ปี 2553 ผลต่างปี 
(2553-2552) 

ร้อยละผลต่าง 
เม่ือเทียบกับปี 2552 

     อุบัติเหตุ 11,987 6,810 -5,177 -40 
     ผู้เสียชีวิต 1,517 1,300    -217 -14 
     ผู้บาดเจ็บ 10,049 7,380 -2,669 -30 

   จากสถิติเปรียบเทียบดังกล่าว เป็นเรื่องของถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม แต่หากเปรียบเทียบ
สถิติอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศแล้วจะพบว่าลดลงเช่นกัน ตามตารางท่ี 2 
  ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบจํานวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บทางถนนทั่วประเทศ 

จํานวน ปี 2552 ปี 2553 ผลต่างปี 
(2553-2552) 

ร้อยละผลต่าง 
เม่ือเทียบกับปี 2552 

     อุบัติเหตุ 84,806 63,300 -21,506 -25 
    ผู้เสียชีวิต 10,717 8,800 -1,917 -20 
    ผู้บาดเจ็บ 61,996 37,500 -24,496 -40 

โดยมีมูลค่าความเสียหายลดลงกว่า 2,000 ล้านบาท จากสถิติเดิมท่ีเสียหายเฉล่ียปีละ 200,000 ล้านบาท 
 นอกจากสถิติเปรียบเทียบดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังสามารถระบุสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ตามลําดับ
ในตารางท่ี 3 
  ตารางที่ 3 สาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน มีสัดส่วนตามลําดับ ดังน้ี 

ลําดับ รายการ ปี 2553 (คร้ัง) ร้อยละ 
1 ขับรถเร็วเกินกําหนด 3,590 52.6 
2 ไม่รักษากฎและฝ่าฝืนวินัยจราจร (เช่น แซงในที่

คับขัน ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ฯลฯ) 
  2,640 38.8 
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3 เมาสุรา/ยาบ้า    190 2.8 
4 หลับใน    250 3.7 
5 อุปกรณ์รถบกพร่อง    140 2.1 

จํานวนรวม 6,810 100.0 
   

   1.2.2  สถิติอุบัติเหตุทางน้ํา 
             มีจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุและจํานวนผู้เสียชีวิตลดลง แต่จํานวนผู้บาดเจ็บเพิ่มข้ึน ตาม     
ตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ตารางการเปรียบเทียบจํานวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ 

จํานวน ปี 2552 ปี 2553 ผลต่างปี 
(2553-2552) 

ร้อยละผลต่าง 
เม่ือเทียบกับปี 2552 

     อุบัติเหตุ 35 25 -10 -29 
    ผู้เสียชีวิต 10 6 -4 -40 
    ผู้บาดเจ็บ 33 53 20 61 

 

   1.2.3  สถิติอุบัติเหตุทางราง 
 มีจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุและจํานวนผู้เสียชีวิตลดลง แต่จํานวนผู้บาดเจ็บเพิ่มข้ึนเล็กน้อย 
ตามตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ตารางการเปรียบเทียบจํานวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ 

จํานวน ปี 2552 ปี 2553 ผลต่างปี 
(2553-2552) 

ร้อยละผลต่าง 
เม่ือเทียบกับปี 2552 

    อุบัติเหตุ 125 115 -10 -8 
    ผู้เสียชีวิต 86 40 -46 -53 
    ผู้บาดเจ็บ 112 121 9 8 

 

  1.2.4  สถิติอุบัติเหตุทางอากาศ (ไม่มี) 
  กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการดําเนินการตามโครงการ 
“2553 ปีแห่งความปลอดภัย” จนกระทั่งสัมฤทธ์ิผลดังกล่าวในข้อ 2. ซ่ึงสามารถแก้ไขปัญหาและลดความสูญเสียได้ในระดับหน่ึง กระทรวง
คมนาคมจึงมุ่งม่ันดําเนินการต่อไปในปี พ.ศ. 2554 ตามโครงการ “2554 ปีแห่งความปลอดภัย” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “คมนาคมปลอดภัย 
สังคมไทยเป็นสุข” ด้วยมาตรการเชิงรุก 4 ด้าน โดยกระทรวงคมนาคมได้นําเป้าหมายของวาระแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีเมื่อคราวประชุมเม่ือ
วันที่ 29 มิถุนายน 2553 มีมติเห็นชอบให้ ปี พ.ศ. 2554-2463 เป็น “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” มาเป็นแนวทางการ
ดําเนินงานอีกทางหน่ึงด้วย ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้จัดทําแผนงาน/กิจกรรมที่จะดําเนินการตามโครงการ “2554 ปีแห่งความ
ปลอดภัย” ไว้เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทําแผน “คมนาคมปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2554” เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2554 ดังน้ี 
 1.  แผน“คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข” ตามโครงการ “2554 ปีแห่งความปลอดภัย” 
   กระทรวงคมนาคมได้กําหนดเป้าประสงค์ของแผนงานตามโครงการ “2554 ปีแห่งความปลอดภัย”เพ่ือลด
ความสูญเสีย และเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง โดยได้จัดทําแผน“คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็น
สุข”ข้ึน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดรับไปดําเนินงานอย่างจริงจัง ซึ่งมีสาระสําคัญ ประกอบด้วย  
    1.1  วิสัยทัศน์ “เดินทางปลอดภัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม สู่คุณภาพชีวิตที่ดี”   
  1.2  เป้าประสงค์  
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    1) เพ่ือลดความสูญเสีย (Safety) มีกลยุทธ์การดําเนินงาน ดังน้ี  การแก้ไข/ปรับปรุงจุดเส่ียง จุด
อันตราย ทางโค้งอันตราย ซ่อมแซม/ฟื้นฟู/บูรณะโครงสร้างพื้นฐาน  ติดต้ังอุปกรณ์/เทคโนโลยีเสริมความปลอดภัย 
ตรวจสอบและเตรียมพร้อม  เพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย 
    2) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต (Quality) มีกลยุทธ์การดําเนินงาน ดังน้ี   อํานวยความสะดวกและ
บริการอย่างเพียงพอ   เสริมสร้างความเช่ือมั่นในระบบขนส่งสาธารณะ  ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  สร้างวัฒนธรรมการ
เดินทางที่ปลอดภัย   ให้บริการและเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารอย่างฉับไว 
    อน่ึง กระทรวงคมนาคมได้จัดทําโครงการ “ถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัย” เป็นกิจกรรมหลักท่ี
สําคัญในแผน “คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข” โดยได้มอบหมายให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการฯ สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี  
  1.3  วัตถุประสงค์  
  เพื่อลดจํานวนอุบัติเหตุ ในสายทางหลักและสายรองทั่วประเทศ โดยการบริหารจัดการและปรับปรุงถนนตามหลัก
วิศวกรรมจราจรและงานทาง รวมท้ังยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของประชาชนทั่วประเทศ บนถนนนําร่องในภูมิภาคต่างๆ ท่ัว
ประเทศ 
  1.4  แนวทางการดําเนินการ 
   1) การปรับปรุงเส้นทางให้ดีพร้อม ทั้งผิวทาง ไหล่ทาง เครื่องหมาย อุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย เกาะ
กลาง ทางเข้าออกของทางร่วมทางแยก เครื่องหมายเตือนบริเวณก่อสร้าง ฯลฯ พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยของถนนทุก 3 เดือน  
   2) การสร้างความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัย โดยการให้ความรู้ควบคู่การประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้ทาง 
ประชาชนสองข้างทาง และชุมชนในพื้นที่ 
   3) การรักษาวินัยจราจร หน่วยงานโดยเฉพาะตํารวจทางหลวงต้องเข้มงวดกับผู้ขับข่ี และประชาชนต้อง
เข้าใจ รักษาวินัย ปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด 
  1.5  เส้นทางนําร่องใน5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ  
   ระยะแรก กระทรวงคมนาคมได้กําหนดเส้นทางนําร่อง 5 สายทาง ใน 5 ภูมิภาคท่ัวประเทศให้เป็น “ถนนสีขาว 
ถนนแห่งความปลอดภัย” ดังน้ี 
 

ภาค ทางหลวงหมายเลข ช่วงโครงการ ช่วง กม.-กม. 
กลาง 305 และ 3428,3052 อําเภอองครักษ์-จังหวัดนครนายก (โรงเรียน 

จปร.) 
44+300-68+000 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (ถนนมิตรภาพ) อําเภอสีคิ้ว-อําเภอสูงเนิน 105+000-116+000 
ตะวันออก 3 (ถนนสุขุมวิท) อําเภอขลุง-จังหวัดตราด 357+000-399+000 
เหนือ 12 (สาย East-West) จังหวัดตาก-สุโขทัย (บ้านด่านลานหอย)  121+000-152+000 
ใต้ 4 (ถนนเพชรเกษม) อําเภอชะอํา-อําเภอหัวหิน 204+000-228+000 

   ระยะต่อไป กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจะพิจารณาแนวสายทางและช่วงกิโลเมตรท่ีจะกําหนดให้
เป็น“ถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัย” จังหวัดละ 1 สายทาง เพื่อดําเนินโครงการฯ ตามแนวทางที่กําหนดไว้ข้างต้นต่อไป 
 2.  แผน “คมนาคมปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2554”  
  กระทรวงคมนาคมได้เตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ตามแผน 
“คมนาคมปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2554” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2553-4 มกราคม 2554 โดยมีเป้าหมายท่ีจะลดจํานวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเดินทางของประชาชนในเทศกาลลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และจะต้องไม่มี
ผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะเสียชีวิตจากการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดเตรียมยานพาหนะ พื้นที่สถานีขนส่ง ชานชาลา และพื้นที่จอดรถสํารองให้เพียงพอกับความต้องการเดินทาง
ของประชาชน รวมทั้งเพิ่มจํานวนตู้โดยสารรถไฟและเท่ียวว่ิง เพิ่มเที่ยวบินเสริมพิเศษ เพื่อรองรับปริมาณการเดินทาง ดังน้ี 
  2.1  การจัดบริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ 
                                   1) บริษัท ขนส่ง จํากัด เพิ่มจํานวนเที่ยวรถขาข้ึนและขาล่องระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2553–4 
มกราคม 2554 รวม 42,230 เที่ยว สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 1,303,887 คน 
                              2) การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเดินขบวนรถไฟพิ เศษเพิ่ มในเส้นทางสายเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เที่ยวไปวันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2553 จัดเพิ่ม 7 ขบวน สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 29,000 คน และ
เที่ยวกลับ วันที่ 3 – 4 มกราคม 2554 จัดเพิ่ม 13 ขบวน สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มเติมเฉล่ียได้ประมาณ 30,000 คน 
                             3) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพิ่มจํานวนเที่ยวว่ิงรถโดยสารตลอดเทศกาลประมาณ 20,000 
เที่ยว เพื่อรับส่งผู้โดยสารตามสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ 
                             4) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพิ่มเท่ียวบินเสริมพิเศษ จํานวน 8 เท่ียวบิน ในเส้นทางบิน
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ-กระบี่ (ไป-กลับ) ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2553 และวันท่ี 2 มกราคม 2554 
                             5) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพิ่มความถ่ีในการให้บริการและจัดขบวนรถเพิ่ม
ในระหว่างวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 – 1 มกราคม 2554 
   2.2  การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย 
    1) การยกเว้นค่าผ่านทาง 
                              1.1) กรมทางหลวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ต้ังแต่เวลา 16.00 น. ของวันท่ี 27 ธันวาคม 2553 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2554 
                              1.2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษสายบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) ต้ังแต่
เวลาศูนย์นาฬิกาของวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3  มกราคม 2554 
    2) การจัดต้ัง “ศูนย์คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข” เพื่อเป็นจุดบริการร่วมของกระทรวง
คมนาคม (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จํากัด) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการ
อํานวยความสะดวก/บริการประชาชนระหว่างการเดินทาง ประกอบด้วย 
    2.1) จุดให้บริการ 12 จุด ณ ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ดังน้ี 
      (1) ศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท จังหวัดชัยนาท  (ช่วง กม. 133+504 ขาล่อง) 
      (2) ศูนย์บริการทางหลวง OTOP นครชากังราว จังหวัดกําแพงเพชร (ช่วง กม. 449+437 ขาล่อง) 
      (3) ศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน จังหวัดลําปาง (ช่วง กม. 19+350 ขาข้ึน) 
      (4) สถานีบริการนํ้ามัน ป.ต.ท. อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ช่วง กม. 92+200 ขาข้ึน และ 
ช่วง กม. 94+700 ขาล่อง) 
      (5) บริเวณพื้นท่ีหน้าป้อมตํารวจทางหลวง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (ช่วง กม. 291+128            
ขาล่อง) 
      (6) บริเวณส่ีแยกปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  (ช่วง กม. 138+100 ขาข้ึน) 
      (7) บริเวณทางเล่ียงเมืองอําเภอลําปลายมาศ (หนองผะองค์) จังหวัดบุรีรัมย์ (ช่วง กม. 91+012           
ขาล่อง) 
      (8) หมวดการทางชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (ช่วง กม. 185+947 ขาล่อง) 
      (9) ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธ์ิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ช่วง กม. 431+400 ขาข้ึน/ขาล่อง) 
      (10) บริเวณส่ีแยกเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ช่วง กม. 225+842  ขาล่อง) 
      (11) จุดตรวจส่ีแยกควนลัง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วง กม. 0+655 ขาข้ึน) 
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      (12) บริเวณบ้านนํ้าเค็ม อําเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา  (ช่วง กม. 873+700 ขาล่อง) 
โดยจุดให้บริการท้ัง 12 จุดจะเปิดบริการพร้อมกันในวันท่ี 29 ธันวาคม 2553 ถึงวันท่ี 4 มกราคม 2554 และให้บริการอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ  
ได้แก่ ให้เป็นจุดพักผ่อนหรือเปล่ียนอิริยาบถระหว่างเดินทาง การรับแจ้งเหตุและแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน แนะนําเส้นทางการเดินทาง ปฐมพยาบาลผู้ใช้
เส้นทาง บริการสุขาเคล่ือนที่ ตรวจสอบสภาพรถผู้ใช้ทาง/รถเสียซ่อมได้ รวมทั้งการบริการนํ้าด่ืม ผ้าเย็น และอาหารว่าง เป็นต้น 
     2.2)  การจัดให้มีจุดพักรถโดยสารสาธารณะ บนทางหลวงสายหลัก 8 แห่ง ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 1 
จังหวัดกําแพงเพชร ทางหลวงหมายเลข 11 จังหวัดพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 2 จังหวัดนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 226 จังหวัดบุรีรัมย์               
ทางหลวงหมายเลข 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงหมายเลข 41 จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางหลวงหมายเลข 3 และหมายเลข 344 จังหวัดระยอง 
   2.3  ด้านความม่ันคง 
    มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเข้มงวดและวางระบบการป้องกันพื้นที่ในความรับผิดชอบ โดยจัดเจ้าหน้าที่คอย
ตรวจสอบดูแลพื้นท่ีและบริเวณโดยรอบสถานท่ีราชการและสถานีบริการสาธารณะทุกแห่ง ตรวจตรารถยนต์ท่ีเข้า-ออก ในอาคารจอดรถ เข้มงวดกวดขัน 
กําชับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสังเกต เฝ้าระวังส่ิงผิดปกติ ตลอด 24 ช่ัวโมง รวมทั้งเพิ่มความถ่ีในการตรวจตราถนน ทางพิเศษ สะพาน สนามบิน และ
ท่าเรือในความรับผิดชอบให้มีความมั่นคงและปลอดภัยสูงสุดสําหรับประชาชน 
 

25. เร่ือง ห้ามมิให้นําเข้าไปหรือจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เร่ือง ห้ามมิให้นําเข้าไปหรือจําหน่าย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ ดังน้ี  
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้พิจารณาแล้ว  เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในอุทยาน
แห่งชาติ  และป้องกันมิให้เกิดการส่งเสียงดัง สร้างความเดือดร้อน รําคาญแก่นักท่องเท่ียว และรบกวนสัตว์ป่า  ตลอดจนสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์   
  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 4 (9) และ ข้อ 5 ออกประกาศไว้ดังน้ี  
  ข้อ 1 ห้ามมิให้นําเข้าไปหรือจําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 18 และต้องได้รับโทษตามมาตรา 25 ระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
  ข้อ 2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
    ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม  2553 
 

เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
 
31. เร่ือง มาตรการกํากับดูแลสินค้าสําคัญ 204 รายการ  และบริการ 20 รายการ  ประจําเดือนธันวาคม 2553  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลมาตรการกํากับดูแลสินค้าสําคัญ 204 รายการ  และบริการ 20 รายการ  ประจําเดือน
ธันวาคม 2553 ของกระทรวงพาณิชย์ ดังน้ี  
  ตามที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน ได้มีการกําหนดระดับความสําคัญของสินค้าที่ต้องติดตามดูแล 204 
รายการ และบริการ 20 รายการ  เป็นประจําทุกเดือนตามสถานการณ์หรือปัจจัยการผลิต ที่เปล่ียนแปลง  เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามดูแลราคาสินค้าและเป็นสัญญาณเตือนภัยในระดับปฏิบัติการ  ซ่ึงได้รายงานการจัดระดับความสําคัญของสินค้า  ให้
คณะรัฐมนตรีทราบเป็นประจําทุกเดือนแล้ว  น้ัน สําหรับในเดือนธันวาคม 2553 ได้ประเมินและคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์
ด้านราคาและปริมาณของสินค้าและบริการ  โดยได้ปรับเปล่ียนการจัดระดับความสําคัญของสินค้าทั้ง 3 กลุ่ม เป็นดังน้ี  
  1. กลุ่ม Sensitive List (SL) สินค้า 9 รายการ ได้แก่ (1) นํ้าตาลทราย ราคานํ้าตาลทราย ยังทรงตัวอยู่ใน
ระดับสูง (2) นํ้ามันพืช ราคานํ้ามันปาล์มดิบปรับสูงข้ึน  เน่ืองจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย  ขณะท่ีความต้องการมีอย่าง
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ต่อเน่ือง  ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตนํ้ามันพืชที่ใช้บริโภค  และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองในประเทศให้สูงข้ึนด้วย  และราคาเมล็ดถ่ัว
เหลืองในตลาดโลกปรับสูงข้ึนเน่ืองจากความต้องการใช้มีมากข้ึน  ทั้งเพื่อผลิตเป็นอาหารและผลิตเป็นพลังงาน (3) นํ้ามันเบนซิน (4) 
นํ้ามันดีเซล ราคานํ้ามันดิบเพิ่มข้ึนเน่ืองจากความต้องการใช้นํ้ามันสําเร็จรูปของจีนเพิ่มข้ึน  ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ประกาศใช้มาตรการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (5) เหล็กเส้น (6) เหล็กแผ่น (รีดร้อนรีดเย็น และสแตนเลส) ราคา
วัตถุดิบใน ไตรมาส 4 จะยังคงเคล่ือนไหวข้ึน-ลง ในช่วงแคบ ๆ เน่ืองจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก  และความต้องการใช้
ที่ชะลอตัว (7) ปูนซีเมนต์ ราคาปรับเพิ่มข้ึนตามความต้องการใช้ท่ีมีอย่างต่อเน่ือง (8) สายไฟฟ้า ราคาปรับสูงข้ึน  เน่ืองจากสต๊อก
ทองแดงของผู้ใช้ลดลงผู้ผลิตจึงทยอยซื้อ และ (9) ปุ๋ยเคมี ราคาปุ๋ยยูเรียสูงข้ึน  เน่ืองจากความต้องการใช้ในตลาดโลกเพิ่มข้ึน และ
บริการ 1 รายการ ได้แก่ บริการรับส่งสินค้า เอกสาร หรือพัสดุภัณฑ์รับส่งโทรสาร  สืบเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากราคานํ้ามัน
เช้ือเพลิงและส่งผลต่อราคาสินค้า   
  2. กลุ่ม Priority Watch List (PWL) สินค้า 6 รายการ  ได้แก่ (1) อาหารปรุงสําเร็จ ราคาวัตถุดิบหลักคือ 
พืชผักเริ่มปรับตัวลดลงในช่วงอากาศหนาวเย็น (2) นํ้าด่ืมบรรจุภาชนะผนึกราคาเม็ดพลาสติกสูงข้ึน  ตามภาวะนํ้ามันเช้ือเพลิงที่
สูงข้ึน (3) ก๊าซ LPG หุงต้ม  ความต้องการใช้โดยรวมเพิ่มข้ึน  เพื่อใช้เป็นพลังงานให้เกิดความอบอุ่นในช่วงฤดูหนาว (4) ทราย หลัง
สถานการณ์นํ้าท่วมความต้องการใช้ลดลง การค้าเข้าสู่ภาวะปกติ (5) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ราคาวัตถุดิบในไตรมาส 4 จะยังคง
เคล่ือนไหวข้ึน – ลงในช่วงแคบ ๆ เน่ืองจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก  และความต้องการใช้ลดลง และ (6) ยาป้องกัน
หรือกําจัดศัตรูพืช  ราคาสูงข้ึนเล็กน้อย  เน่ืองจากรัฐบาลจีนเลิกสนับสนุนการส่งออก  ทําให้โรงงานผลิตรายเล็กจําต้องปิดโรงงาน  
ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตในประเทศลดลง  และบริการ 1 รายการ ได้แก่ บริการซ่อมรถ  
   3. กลุ่ม Watch List (WL) ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ราคาเคล่ือนไหวเป็นปกติยังไม่มีสัญญาณบ่งช้ีว่าจะมีปัญหาท้ังด้าน
ราคาและปริมาณสินค้าท่ีจําหน่าย  ซ่ึงจะทําการติดตาม ตามปกติ จํานวน 189 รายการ และ บริการ 18 รายการ  
 
33.  เร่ือง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 คร้ังที่ 45 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 คร้ังที่ 45  ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2553 
ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์นํ้า การช่วยเหลือด้านการเกษตร และความก้าวหน้าการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 กรณีพิเศษ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปได้ดังน้ี  
   สถานการณ์อุทกภัย  ไม่มี 
  สถานการณ์นํ้า 
 1. สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้า 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ (27 ธันวาคม 2553) มีปริมาณนํ้าทั้งหมด 
53,553 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด ลดลงจากสัปดาห์ก่อน    
(54,061 ล้านลูกบาศก์เมตร) จํานวน 508 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณนํ้าใช้การได้ 29,712 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40 
ของความจุอ่าง) น้อยกว่าปี 2552 (55,435 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75) จํานวน 1,882 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้าไหลลง
อ่างฯ จํานวน 34.44 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบาย จํานวน 88.34 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ (27 ธันวาคม 2553) มีปริมาณนํ้าท้ังหมด 50,180 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ
คิดเป็นร้อยละ 72 ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด ลดลงจากสัปดาห์ก่อน(50,621 ล้านลูกบาศก์เมตร) 
จํานวน 441 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณนํ้าใช้การได้ 26,657 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่าง) น้อยกว่าปี 
2552 (52,427 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75) จํานวน 2,247 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 34.25 ล้าน ลบ.
ม. ปริมาณนํ้าระบาย จํานวน 87.98 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 สภาพน้ําในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพล สิริกิต์ิ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธ์ิ 

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได้ ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ ปริมาณนํ้าระบาย 
อ่างเก็บนํ้า 

ปริมาตรนํ้า % ความจุอ่างฯ ปริมาตรนํ้า % ความจุอ่างฯ วันน้ี เมื่อวาน วันน้ี เมื่อวาน 

1.ภูมิพล 8,378 62 4,578 34 0.37 0.03 25.00 25.00 

2.สิริกิต์ิ 7,560 79 4,710 50 3.95 5.88 17.11 19.05 

ภูมิพล+สิริกิต์ิ 15,938 69 9,288 40 4.32 5.91 42.11 44.05 
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ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได้ ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ ปริมาณนํ้าระบาย 
อ่างเก็บนํ้า 

ปริมาตรนํ้า % ความจุอ่างฯ ปริมาตรนํ้า % ความจุอ่างฯ วันน้ี เมื่อวาน วันน้ี เมื่อวาน 

3.แควน้อยฯ 692 90 656 85 2.11 1.74 3.46 3.46 

4.ป่าสักชลสิทธ์ิ 782 81 779 81 1.23 0.50 3.49 3.49 

รวม 4 อ่างฯ 17,412 70 10,723 43 7.66 8.15 49.06 51.00 

               หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
  อ่างเก็บนํ้าที่อยู่ในเกณฑ์น้ํา น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จํานวน 1 อ่าง 
 
 
 
 
                หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
  อ่างเก็บน้ําที่อยู่ในเกณฑ์นํ้ามากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จํานวน 18 อ่าง  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
 2. สภาพน้ําท่า 
  ปริมาณนํ้าในลํานํ้าปิง วัง ยม น่าน ชี และมูล ตามสถานีสํารวจปริมาณนํ้าท่ากรมชลประทาน พบว่ามีปริมาณนํ้าอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ 
  ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 450 ลบ.ม./วินาที (เพิ่มข้ึนจากเมื่อวาน 5 ลบ.ม./
วินาที) 
  ปริมาณนํ้าไหลผ่านเข่ือนเจ้าพระยา 63 ลบ.ม./วินาที (เพิ่มข้ึนจากเมื่อวาน 8 ลบ.ม./วินาที) 

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได้ ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ ปริมาณนํ้าระบาย 
อ่างเก็บนํ้า 

ปริมาตรนํ้า % ความจุอ่างฯ ปริมาตรนํ้า % ความจุอ่างฯ วันน้ี เมื่อวาน วันน้ี เมื่อวาน 

1.ปราณบุรี 99 29 39 11 0.13 0.02 0.22 0.86 

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได้ ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ ปริมาณนํ้าระบาย 
อ่างเก็บนํ้า 

ปริมาตรนํ้า % ความจุอ่างฯ ปริมาตรนํ้า % ความจุอ่างฯ วันน้ี เมื่อวาน วันน้ี เมื่อวาน 

1.แม่งัดฯ 270 102 248 94 0.23 0.29 0.35 0.40 

2.ก่ิวลม 104 93 100 89 0.83 0.73 1.48 0.71 

3.ก่ิวคอหมา 176 104 170 100 0.01 0.01 0.15 0.15 

4.แควน้อยฯ 692 90 656 85 2.11 1.39 3.46 3.46 

5.ห้วยหลวง 111 94 106 90 0.00 0.00 0.57 0.57 

6.จุฬาภรณ์ 153 93 109 66 0.05 0.10 0.10 0.69 

7.อุบลรัตน์ 2,092 86 1,511 62 0.00 2.76 5.48 4.39 

8.ลําปาว 1,185 83 1,100 77 1.41 0.00 3.51 3.49 

9. ลําตะคอง 340 108 313 100 3.28 0.17 0.66 0.79 

10.ลําพระเพลิง 106 96 105 95 0.00 0.00 0.00 0.00 

11.มูลบน 116 82 109 77 0.00 0.00 0.00 0.00 

12.ลําแซะ 244 89 237 86 0.00 0.00 0.00 0.00 

13.ป่าสักฯ 782 81 779 81 1.23 0.50 3.49 3.49 

14.กระเสียว 248 103 208 87 0.24 0.59 0.06 0.06 

15.ขุนด่านฯ 201 90 196 88 0.06 0.06 0.63 0.59 

16.คลองสียัด 359 85 329 78 0.00 0.00 1.70 1.70 

17.หนองปลาไหล 153 93 139 85 0.01 0.48 0.35 0.39 

18.ประแสร์ 232 94 212 85 0.01 0.01 0.13 0.13 
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  รับนํ้าเข้าระบบส่งนํ้าทุ่งฝ่ังตะวันออก 151 ลบ.ม./วินาที (เท่ากับเม่ือวาน) และรับนํ้าเข้าระบบส่งนํ้าทุ่งฝ่ังตะวันตก 
244 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวาน 13 ลบ.ม./วินาที) 
  ปริมาณนํ้าไหลผ่านเข่ือนพระรามหก 5 ลบ.ม./วินาที (เท่ากับเมื่อวาน) 
 การช่วยเหลือด้านการเกษตร 
 การสนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าเคล่ือนที่ จํานวน 221 เครื่อง ในพื้นท่ี 19 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 1 จังหวัด จํานวน 1 
เครื่อง ภาคกลาง 11 จังหวัด 101 เครื่อง  ภาคใต้ 7 จังหวัด จํานวน 119 เคร่ือง  เครื่องผลักดันนํ้า 5 จังหวัด จํานวน 69 เครื่อง   
 ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 กรณีพิเศษ เป็นเงิน 
 ด้านพืช  
  จังหวัดประสบภัย จํานวน 74 จังหวัด  พื้นท่ีประสบภัย 11.26 ล้านไร่  แบ่งเป็น  ข้าว 8.36 ล้านไร่  พืชไร่ 1.87 
ล้านไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 1.03 ล้านไร่   
  สํารวจแล้ว พบว่า เป็นพ้ืนที่เสียหายส้ินเชิง (ณ วันที่ 24 ธ.ค. 53) จํานวน 7.13 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 5.88 
ล้านไร่  พืชไร่ 0.89 ล้านไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 0.36 ล้านไร่ คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือทั้งส้ิน 16,249.09 ล้านบาท  
  การดําเนินการให้การช่วยเหลือ 

- ช่วยเหลือด้วยเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 23 จังหวัด พื้นที่เสียหาย 101,555ไร่ วงเงิน 38.21 
ล้านบาท และขอรับการช่วยเหลือส่วนต่าง จํานวน 182.25 ล้านบาท 

- ช่วยเหลือด้วยเงินทดรองราชการในอํานาจนายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด จํานวน 24 จังหวัด พื้นท่ี
เสียหาย 117,690 ไร่ วงเงิน 75.96 ล้านบาท และขอรับการช่วยเหลือส่วนต่าง จํานวน 196.15 ล้านบาท 

- ช่วยเหลือด้วยเงินทดรองราชการจังหวัดในอํานาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 5 จังหวัด พื้นท่ี
เสียหาย 38,836 ไร่ วงเงิน 67.12 ล้านบาท และขอรับการช่วยเหลือส่วนต่าง จํานวน 67.32 ล้านบาท 

- กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเอกสารให้ ธกส.เพื่อขออนุมัติเงินงวดแล้ว จํานวน 48 จังหวัด เกษตรกร 407,186 
ราย พื้นท่ีเสียหาย 4.67 ล้านไร่ วงเงิน 10,602.36 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 24 ธ.ค. 53) ท้ังน้ี (ธกส.) ได้รับอนุมัติเงินงวดจากสํานัก
งบประมาณครั้งท่ี 1 โอนให้ด้านพืช วงเงิน 2,073.38 ล้านบาท เกษตรกร 89,901 ราย  ในพื้นท่ี 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
ลําพูน พิษณุโลก ตาก กําแพงเพชร น่าน สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนม อํานาจเจริญ อุบลราชธานี 
อ่างทอง ปทุมธานี ชัยนาท ฉะชิงเทรา นครนายก จันทบุรี 

ด้านประมง  
 จังหวัดประสบภัย จํานวน 68 จังหวัด  สํารวจแล้ว พบว่าพ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 179,161 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 
153,926 ไร่ บ่อกุ้ง ปู หอย 25,235 ไร่ กระชัง/บ่อซีเมนต์ 466,885 ตารางเมตร เกษตรกร 124,299 ราย คิดเป็นวงเงิน
ช่วยเหลือทั้งส้ิน 869.81 ล้านบาท 
 การดําเนินการให้การช่วยเหลือ 

- ช่วยเหลือด้วยเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 4 จังหวัด เป็นพื้นที่บ่อปลา 347 ไร่  กระชัง/บ่อซีเมนต์ 2,940  
ตารางเมตร เกษตรกร 250ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือทั้งส้ิน 1.28 ล้านบาท 

- ช่วยเหลือด้วยเงินทดรองราชการในอํานาจนายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด จํานวน 22 จังหวัด เป็นพื้นท่ี
เพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 7,828 แบ่งเป็น บ่อปลา 7,825 ไร่  บ่อกุ้ง ปู หอย 3 ไร่  กระชัง/บ่อซีเมนต์ 8,742 ตารางเมตร วงเงินช่วยเหลือ 
28.34 ล้านบาท 

- ช่ ว ย ด้ ว ย เ งิ นทดรอ ง ร าชกา ร จั ง ห วั ด ใ น อํ านาจป ลั ดกระทรว ง เ ก ษ ตรแ ละสหกร ณ์  จํ า นวน 
3 จั งหวัด เป็ นพื้ นที่ บ่ อปลา 1,106 ไร่   กระชั ง/บ่ อ ซี เมนต์  5 ,113 ตาราง เมตร เกษตรกร  2 , 301  ร าย  
คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือทั้งส้ิน 5.08 ล้านบาท 

- ก ร ม ป ร ะ ม ง ไ ด้ ส่ ง เ อ ก ส า ร ใ ห้  ธ ก ส . เ พื่ อ ข อ อ นุ มั ติ เ งิ น ง ว ด จ า ก สํ า นั ก ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล้ ว 
23 จังหวัด เกษตรกร 21,632 ราย เป็นพื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 28,100 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลาทุกชนิด 25,195 ไร่ บ่อกุ้ง/ปู/หอย 2,905 ไร่  
กระชัง/บ่อซีเมนต์ 32,258 ตารางเมตร วงเงินขอรับการช่วยเหลือ 118.72ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธ.ค. 53) ท้ังน้ี ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ได้รับอนุมัติเงินงวดจากสํานักงบประมาณครั้งที่ 1 โอนให้ด้านประมง วงเงิน 15.32 ล้านบาท 
เกษตรกร 5,824 ราย  ในพื้นท่ี 5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร หนองบัวลําภู อุดรธานี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา  
  ด้านปศุสัตว์   
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 จังหวัดประสบภัย จํานวน 54 จังหวัด สํารวจแล้ว (ข้อมูล ณ วันท่ี 22 ธ.ค. 53) พบว่า สัตว์ตายและสูญหาย 
จํานวน 1,911,166 ตัว  แปลงหญ้า 9,003.25 ไร่ เกษตรกร 24,080 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 111.30 ล้านบาท  
 การดําเนินการให้การช่วยเหลือ 

- ช่วยเหลือด้วยเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 5 จังหวัด สัตว์ตาย/สูญหาย 289 ตัว เกษตรกร 12,173 
ราย วงเงินช่วยเหลือ 0.42 ล้านบาท 

- ช่วยเหลือด้วยเงินทดรองราชการในอํานาจนายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด 24จังหวัด สัตว์ตาย/สูญหาย 
319,877 ตัว เกษตรกร 7,459 ราย วงเงินช่วยเหลือ 15.28 ล้านบาท 

- ช่วยเหลือด้วยเงินทดรองราชการในอํานาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 2 จังหวัด สัตว์ตาย/               
สูญหาย 7,190 ตัว  เกษตรกร 420 ราย วงเงินช่วยเหลือ 2.13 ล้านบาท 

- กรมปศุสัตว์ได้ส่งเอกสารให้ธกส.เพื่อขออนุมัติเงินงวดจากสํานักงบประมาณแล้ว จํานวน 13 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว อุทัยธานี ลําพูน ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ลพบุรี หนองคาย อุบลราชธานี 
สุพรรณบุรี วงเงิน 11.28 ล้านบาท 
  
34. เร่ือง   สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และมาตรการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 คณะรัฐมนตรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยหนาว และมาตรการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่  ของ
กระทรวงมหาดไทย สรุปได้ดังน้ี  
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันที่ 1    พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2553) 
   1. การคาดหมายลักษณะอากาศ (ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2553 - 1 ม.ค. 2554) 
    1.1 กรมอุตุนิยมวิทยา  คาดหมายลักษณะอากาศว่า  ในช่วงวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2553 
บริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทําให้มีฝนบาง
แห่ง อากาศจะเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศา  กับมีลมแรง ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้
มีกําลังแรงข้ึน ทําให้ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีฝนเพิ่มข้ึนและคล่ืนลมในอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังค่อนข้าง
แรงในระยะน้ี ส่วนในช่วงวันที่ 29 - 30 ธ.ค. 2553 บริเวณความกดอากาศสูงน้ีมีกําลังอ่อนลง แต่ยังทําให้บริเวณประเทศไทย
ตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายในการสัญจรไว้
ด้วย หลังจากน้ันในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 2553 - 1 ม.ค. 2554 จะมีบริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่เสริมลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน  
   1.2 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีโทรสารด่วนท่ีสุด    ท่ี มท 0616/ว 
13708 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2553 แจ้งเตือนในช่วงระหว่างวันท่ี 27-31 ธ.ค. 2553 ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11           
(สุราษฎร์ธานี) เขต 12 (สงขลา) และจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ
จังหวัดสตูล เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาวะฝนตกหนัก และคล่ืนลมแรง   ในภาคใต้ อาจสร้างความเสียหาย
ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรของประชาชน และมีโทรสารด่วนท่ีสุดท่ี มท 0616/ว 13706 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 
2553 แจ้งเตือนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาพอากาศหนาวเย็น และมีหมอกหนา อาจสร้างความ
เสียหายให้แก่ชีวิต ทรัพย์สิน ผลิตผลทางการเกษตร สัตว์เล้ียงของประชาชน ตลอดจนผู้ใช้เส้นทาง เดินทางสัญจรไป-มาในบริเวณท่ี
มีหมอกหนา อาจเกิดอุบัติภัยทางถนนได้ ในระยะน้ีถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจัดเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพื้นท่ีอย่าง
ต่อเน่ืองตลอด 24 ช่ัวโมง รวมท้ังเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์ 
 2. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวของกระทรวงมหาดไทย     
    กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2553 - 2554 ของจังหวัดขึ้น ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และจัดต้ังศูนย์
อํานวยการเฉพาะกิจฯ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งในเขตพื้นที่ พร้อมท้ังแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ เพื่อ
เป็นศูนย์ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นท่ีเกิดข้ึน 
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    นอกจากน้ี กระทรวงมหาดไทย ได้จัดต้ังศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และท่ีจังหวัดทุกจังหวัดด้วย      
   3. สถานการณ์ภัยหนาว (ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 27 ธ.ค. 2553) 
      ในขณะน้ีได้รับรายงานจังหวัดที่ได้ประกาศเป็นพื้นท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) เน่ืองจากมีสภาพอากาศหนาว (อุณหภูมิ 
8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจัด (อุณหภูมิตํ่ากว่า 8.0 องศาเซลเซียส)   จํานวน 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา 
เพชรบูรณ์ แพร่ ตาก น่าน แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ์ กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร 
เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ สกลนคร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ รวม 344 อําเภอ 2,668 ตําบล 33,997      
หมู่บ้าน 
   4. การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน 
         4.1 จังหวัดที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ทั้ง 26 จังหวัด รายงานว่าได้มอบเครื่องกันหนาว
ให้แก่ประชาชนท่ีขาดแคลนในพื้นท่ี โดยได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ สมาคม มูลนิธิ ไปแล้ว รวม 295,933 
ช้ิน 
        4.2 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จํานวน 200,000 ผืน เพื่อ
แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู 
ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ นครราชสีมา เชียงราย น่าน ลําปาง เชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
     4.3 หอการค้าไทย-จีน และสมาคมแต้จ๋ิวแห่งประเทศไทย ได้มอบผ้าห่มช่วยเหลือภัยหนาว จํานวน 2,000 ผืน 
ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางในการนําผ้าห่มกันหนาวไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่าง ๆ  
     4.4 บริษัท ซีพี จํากัด (มหาชน) (เครือเจริญโภคภัณฑ์) ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จํานวน 50,000 ผืน   มูลค่า 
12.5 ล้านบาท ซึ่งจัดซื้อจากกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตผ้าห่มนวม จังหวัดสกลนครตามนโยบายส่งเสริมอาชีพและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
มากข้ึนของกระทรวงมหาดไทย และได้มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2553 
เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นท่ี 10 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน น่าน พะเยา สกลนคร นครพนม เลย 
อุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น 
     5. ส่ิงของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 
    กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมอบถุง
พระราชทานแก่ราษฎรท่ีประสบภัยหนาวในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น สกลนคร ลําพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ตาก 
กาฬสินธ์ุ เลย และจังหวัดสกลนคร รวม จํานวน 13,600 ถุง นมอัดเม็ดจิตรลดา 50 กล่อง และนมสด 50 กล่อง 
  มาตรการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
   ในห้วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคมของทุกปี เป็นช่วงท่ีมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า
และต้อนรับปีใหม่ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนจํานวนมาก จะจัดให้มีงานรื่นเริงเพื่อเฉลิมฉลอง โดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนเท่ียง
คืนของวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ซ่ึงเป็นช่วงของการนับเวลาถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ และมักจะมีการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ซึ่งมี
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดอัคคีภัยได้โดยง่าย ประกอบกับมีการสัญจรของประชาชนในห้วงเวลาดังกล่าวอย่างคับคั่ง เพื่อเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังสถานท่ีต่าง ๆ จึงมักจะเกิดอุบัติภัยจากการสัญจรท้ังทางบกและทางนํ้า ซึ่งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนเป็นอย่างมาก กระทรวงมหาดไทย จึงได้ส่ังการให้จังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เตรียมการป้องกันและเฝ้า
ระวังการเกิดอุบัติภัยทางบก ทางนํ้า และอัคคีภัย ที่อาจเกิดข้ึนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้ดําเนินการ ดังน้ี 
   1. กําชับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และประชาชนที่จะจัดงานเฉลิมฉลอง
เทศกาลฯ ที่มีการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง หรือการแสดงโดยใช้เทคนิคพิเศษ (Special Effect) โดยเฉพาะวันส่งท้ายปีเก่าและ
ต้อนรับปีใหม่ ได้เตรียมการป้องกัน และใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ตลอดจนการกําหนดมาตรการห้ามเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้
เพลิงภายในสถานบันเทิงอย่างเด็ดขาดเพื่อมิให้เกิดอันตรายจากอัคคีภัย โดยดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   2. ให้ผู้อํานวยการท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นท่ี   ท่ีรับผิดชอบ 
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่และวาง
ระบบส่ือสารเตรียมความพร้อมตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที 
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   3. กําชับให้ผู้อํานวยการหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา พื้นท่ี
ชุมนุมชน สถานประกอบการ สถานบันเทิง อาคารหรือสถานท่ีใด วัสดุส่ิงของภายในและโดยรอบ ที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิด           
สาธารณภัยได้โดยง่าย และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามอํานาจหน้าท่ีที่เก่ียวข้องต่อไป 
   4. กําชับให้ผู้อํานวยการหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจตรา              
เส้นทางสัญจร โดยเฉพาะบริเวณสถานที่ท่องเท่ียวทางนํ้า พื้นท่ีตล่ิง ความม่ันคงแข็งแรงของโป๊ะ ท่าเทียบเรือ ความปลอดภัยของเรือ
โดยสาร ท่ีมีสภาพเส่ียงต่อการเกิดอุบัติภัยได้โดยง่าย ให้แจ้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันทราบ เพื่อเข้าดําเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข ตามอํานาจหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง 
   5. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายให้ประชาชนได้รับทราบ 
และเข้าใจถึงภัยอันตรายที่เกิดข้ึนจากพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง รวมทั้งความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทําใดๆ ที่มีความเสี่ยง
ต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน  
   6. จัดชุดเจ้าหน้าที่และส่ังใช้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พร้อมสนธิกําลังเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจ เพื่อดําเนินการดังน้ี 
      6.1 เฝ้าระวังสถานท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบริเวณ
พื้นที่จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลฯ ที่มีประชาชนมาร่วมงานเฉลิมฉลองอย่างหนาแน่น 
      6.2 จัดเตรียมความพร้อมหน่วยเคล่ือนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง และกู้ภัย ในพื้นที่ท่ี  จัดงานเฉลิม
ฉลองฯ หรือพื้นท่ีชุมนุมชน ท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัย อุบัติภัย สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ทันทีที่เกิดภัยข้ึน 
      6.3 อํานวยความสะดวก และจัดระเบียบการจราจร รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มา
ร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   7. หากเกิดอัคคีภัย อุบัติภัย หรือสาธารณภัยอ่ืนที่มีผลกระทบต่อประชาชนจํานวนมาก   ให้ดําเนินการตาม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทราบทันที ทางโทรศัพท์/โทรสาร 
หมายเลข 0 - 2241 - 7450 - 5 หรือโทรศัพท์สายด่วนนิรภัย 1784 เพื่อดําเนินการช่วยเหลือต่อไป   
    อน่ึง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับรายงานข้อมูลเหตุแผ่นดินไหว (ระหว่างวันท่ี 21 - 27 ธันวาคม 
2553 จากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าได้เกิดแผ่นดินไหว แต่ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เมื่อวันท่ี 22 
ธันวาคม 2553 เวลา 00.19 น. แผ่นดินไหวบริเวณเกาะ Bonin ประเทศญ่ีปุ่น ขนาด 7.7 ริกเตอร์ และเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2553 เวลา 

20.16 น. แผ่นดินไหวที่บริเวณหมู่เกาะ Vanuatu มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ขนาด 7.5 ริกเตอร์                                                   
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