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                                              วันท่ี 11  มกราคม  2554          
 
         วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   นายอภิสิทธ์ิ   เวชชาชีวะ                   
นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี                                                                                                                                       
  จากน้ัน รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  และนายมารุต   มัสยวาณิช  รองโฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี   สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 
  กฎหมาย 
 2. เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  
 เศรษฐกิจ 
  9.   เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทย 
    เข้มแข็ง  2555 ครั้งท่ี 10/2553 
 14. เรื่อง   ปัญหาขาดแคลนผลปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มดิบ 
 15. เรื่อง สถานการณ์และราคาจําหน่ายนํ้ามันพืชปาล์ม  

   
 สังคม 
 20.   เรื่อง   แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  พ.ศ. 2554-2555 
  21.  เรื่อง  รายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในงาน “6 วัน 63 ล้าน 
    ความคิด” ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 
 
 เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเป็นข้อมูล 
    
   29.  เรื่อง   สรุปผลการดําเนินงานตามแผน  “คมนาคมปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2554”    
 
 แต่งต้ัง 
 30.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
    2.  เล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับ 10 (กระทรวงมหาดไทย)  
    4.  แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี  
 (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) 
 5.   แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานัก
  นายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
 
 

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

2. เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน           
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ”  ให้มีความหมายครอบคลุมเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกประเภท   รวมท้ัง
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ียังไม่มีบัตรประจําตัวหรือมีเหตุผลความจําเป็นต้องมีบัตรประจําตัวสําหรับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี (ร่างมาตรา 3 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4)  
  2. กําหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน  มีสิทธิได้รับและใช้บัตรประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยถือว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ี
ด้วย (ร่างมาตรา 4 เพิ่มเติมมาตรา 4/1)  
  3. กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีบัตรประจําตัวตามพระราชบัญญัติน้ี รวมทั้งข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐท่ีมีกฎหมายกําหนดให้ออกบัตรประจําตัวให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  ไม่ต้องมีบัตรประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ี  
   กําหนดผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับการแก้ไขบทนิยามคําว่า 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  
   กําหนดให้ผู้มีอํานาจออกบัตรฯ อาจมอบหมายให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองปฏิบัติการแทนได้   
(ร่างมาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 7)  
  4. กําหนดให้บัตรประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติบัตรประจําเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.  
2542 ให้คงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่บัตรน้ันหมดอายุ (ร่างมาตรา 6)  
  5. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐออกบัตรประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงยังไม่เคยมีบัตรประจําตัวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วัน  นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ (ร่างมาตรา 7)  
 

เศรษฐกิจ 
 9.  เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555      
คร้ังที่ 10/2553 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) 
เสนอ ดังน้ี 
 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
2555 ครั้งท่ี 10/2553 
 2. เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการฯ ดังน้ี 
   2.1 มอบหมายให้สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง (กค.) ตรวจสอบความชัดเจนของข้อกฎหมาย
ที่รองรับหรือให้อํานาจการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) สําหรับ
การดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และเสนอวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรรเงินกู้ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความ             
เห็นชอบ 
   2.2 เห็นควรให้กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา พิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
    2.2.1 โครงการท่ีได้ดําเนินการและเบิกจ่ายแล้ว ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการในด้านผลลัพธ์หรือ          
ผลสําเร็จของโครงการตามดัชนีช้ีวัดที่กําหนดไว้ 
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    2.2.2 โครงการท่ียังไม่ได้ขอรับจัดสรรเงินจากสํานักงบประมาณ (สงป.) และโครงการท่ียังไม่เริ่มดําเนินการ
ควรพิจารณายกเลิกโครงการและนําเงินมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ่ึงมีความเร่งด่วนก่อน 
    2.2.3 โครงการท่ีขอขยายระยะเวลาการขอรับจัดสรรเงินจาก สงป. และขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการ
ออกไปเกินกว่าปี 2555 ควรตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวได้มีการผูกพันสัญญาไว้แล้วหรือไม่ หากยังไม่มีการผูกพันสัญญาควร
พิจารณานําเงินมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ่ึงมีความเร่งด่วนก่อน และหากเป็นโครงการที่มีวงเงินลงทุนสูงควรพิจารณาทางเลือก
ในการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนหรือจัดสรรงบประมาณดําเนินการจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 สศช. รายงานว่า 
 1. คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งท่ี 10/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 โดยพิจารณาเรื่อง ความ              
ก้าวหน้าของเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) และความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาพัฒนาการท่องเท่ียว ดังน้ี 
   3.1 ความก้าวหน้าของเงินกู้เพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (DPL) คณะกรรมการฯ มี
ความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการกู้เงิน DPL ว่าคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาได้มีมติให้ความเห็นชอบในร่างสัญญาเงินก็ DPL วงเงินรวม   
1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เสนอโดย กค. (มติคณะรัฐมนตรี 27 เมษายน 2553) ซ่ึงระบุวัตถุประสงค์หน่ึงในการใช้เงินกู้ดังกล่าว
เพื่อดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รวมทั้งได้นําเสนอความก้าวหน้าของเงินกู้ DPL ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบแล้ว  กค. ควรตรวจสอบให้ชัดเจนว่ามีกฎหมายรองรับหรือให้อํานาจการใช้เงินกู้ดังกล่าวเพื่อดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็ง 2555 หรือไม่ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เน่ืองจากโดย
ปกติการใช้จ่ายเงินจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของรัฐสภา และต้องมีกฎหมายรองรับและควรเสนอวัตถุประสงค์ 
หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรรเงินกู้ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย 
   3.2 ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว 
คณะกรรมการฯ มีความเห็นสรุปได้ ดังน้ี 
    3.2.1 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มีการเบิกจ่ายเงินกู้               
ณ  วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 จํานวน 1,916.42 ล้านบาท จากวงเงินท่ีได้รับจัดสรร 2,490.56 ล้านบาท คิดเป็น    ร้อยละ 76.95 
โดยการดําเนินโครงการประสบปัญหาอุปสรรค เกิดความล่าช้า เน่ืองจาก 
     1) การดําเนินโครงการที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเท่ียวที่มีวงเงินลงทุนสูง และ
อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน จําเป็นต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ 
     2) บางโครงการจําเป็นต้องเปล่ียนรูปแบบการก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นพื้นท่ี
ป่าตามธรรมชาติ จึงสามารถใช้เพียงแรงงานคนเพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
     3) หน่วยงานที่ดําเนินโครงการขนาดใหญ่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน ทั้งด้านการ
ออกแบบอาคารขนาดใหญ่และด้านธุรกิจการตลาด 
    3.2.2 โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต วงเงินลงทุน 2,600 ล้านบาท ของ             
กรมธนารักษ์ กค. ที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการขอรับจัดสรรเงินจาก สงป. และการลงนามในสัญญาเป็นภายใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการเป็นภายในปี 2557 (มติคณะรัฐมนตรี 27 เมษายน 2553) จะทํา
ให้ กค. ต้องกู้เงินมาไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาถึง 2 – 4 ปี ก่อนท่ีจะมีการเบิกจ่ายจริงควรตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวได้มีการ
ผูกพันสัญญาไว้แล้วหรือไม่ โดยหากยังไม่มีการผูกพันสัญญาควรพิจารณานําเงินจํานวนดังกล่าวมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซึ่งมี
ความเร่งด่วนก่อน และอาจพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณปี 2556 – 2557 ให้แก่โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมฯ ในภายหลังหรือ
พิจารณาทางเลือกในการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการแทน 
    3.2.3 แนวทางการดําเนินการสําหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาพัฒนาการ          
ท่องเที่ยวสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 
     1) โครงการที่ได้ดําเนินการและเบิกจ่ายแล้ว ควรติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการในด้านผลลัพธ์
หรือผลสําเร็จของโครงการตามดัชนีช้ีวัดที่กําหนดไว้ 
     2) โครงการท่ียังไม่ได้ขอรับจัดสรรเงินจาก สงป. และโครงการท่ียังไม่เร่ิมดําเนินการ ควรพิจารณา          
ยกเลิกโครงการและนําเงินมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ่ึงมีความเร่งด่วนก่อน 



 5 

     3) โครงการที่ขอขยายระยะเวลาการขอรับจัดสรรเงินจาก สงป. และขยายระยะเวลาการดําเนิน              
โครงการออกไปเกินกว่าปี 2555 ควรตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวได้มีการผูกพันสัญญาไว้แล้วหรือไม่ หากยังไม่มีการผูกพันสัญญา
ควรพิจารณานําเงินมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซึ่งมีความเร่งด่วนก่อน และหากเป็นโครงการท่ีมีวงเงินลงทุนสูงควรพิจารณา
ทางเลือกในการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนหรือจัดสรรงบประมาณดําเนินการจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป 
   
14.  เร่ือง  ปัญหาขาดแคลนผลปาล์มน้ํามันและนํ้ามันปาล์มดิบ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการแก้ไขปัญหาขาดแคลนผลปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มดิบของคณะกรรมการนโยบาย
ปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)  ประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ 
เสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1.  สถานการณ์ปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มปี 2553 และแนวโน้ม ปี 2554  

1) ด้านการผลิตและการใช้ 
ผลผลิตปาล์มนํ้ามันในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2553 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2552 

ร้อยละ 14 ในขณะที่ความต้องการใช้ช่วงเวลาดียวกันเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.00 ส่งผลให้สต็อก ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2553 ลดลงเหลือ 
80,065 ตันนํ้ามันปาล์มดิบ หรือลดลงร้อยละ 42  

เดือนมกราคม 2554 คาดว่าผลผลิตปาล์มนํ้ามันจะมีปริมาณ 646,632 ตันทะลาย หรือ                
เทียบเท่ากับ 109,927 ตันนํ้ามันปาล์มดิบ เมื่อรวมกับสต็อก ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2553 จะมีผลผลิตนํ้ามันปาล์มดิบรวมท้ังส้ิน 
189,993 ตัน เมื่อเทียบกับความต้องการใช้ปริมาณ 111,000 ตันนํ้ามันปาล์มดิบ (ใช้เป็นนํ้ามันบริโภคภายในปริมาณ 76,000 ตัน 
ผลิตไบโอดีเซลปริมาณ 35,000 ตัน) คาดว่าจะมีสต็อกคงเหลือ ณ ส้ินเดือนมกราคม 2554 ปริมาณ 78,993 ตันนํ้ามันปาล์มดิบ มี
ปริมาณสต็อก ตํ่ากว่าระดับปกติ 120,000 ตันต่อเดือน ปริมาณ 41,007 ตันนํ้ามันปาล์มดิบ  

2) ราคาผลปาล์มและนํ้ามันปาล์ม  
( 1 )  ร า ค า ผ ล ป า ล์ ม ส ด ท่ี เ ก ษ ต ร ก ร ข า ย ไ ด้ เ พิ่ ม ข้ึ น จ า ก กิ โ ล ก รั ม ล ะ  5 . 1 7  บ า ท 

ในเดือนตุลาคม 2553 เป็นกิโลกรัมละ 6.68 บาท ในเดือนธันวาคม 2553  
(2) ราคานํ้ามันปาล์มดิบขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ เพิ่มข้ึนจากกิโลกรัมละ 31.01 บาท ในเดือน

ตุลาคม 2553 เป็นกิโลกรัมละ 42.13 บาท ในเดือนธันวาคม 2553 
(3) ราคานํ้ามันปาล์มดิบในต่างประเทศเพิ่มข้ึนจากกิโลกรัมละ 28.49 บาท ในเดือนตุลาคม 2553 

เป็นกิโลกรัมละ 35.22 บาท ในเดือนธันวาคม 2553 
2. ปัญหา   

1) โรงงานกล่ันนํ้ามันปาล์มบริสุทธ์ิขาดแคลนนํ้ามันปาล์มดิบในการผลิต ส่งผลให้ผู้ประกอบการ              
อุตสาหกรรมท่ีใช้นํ้ามันปาล์มเป็นวัตถุดิบได้รับความเดือดร้อน และอาจต้องหยุดการผลิตช่ัวคราว ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม เช่น การลดการจ้างงาน การขาดแคลนสินค้าบริโภคและอุปโภค และการส่งออกเป็นต้น 

2) ราคาจําหน่ายนํ้ามันปาล์มบริสุทธ์ิบรรจุขวดท่ีไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตนํ้ามันปาล์มบริสุทธ์ิ               
ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงงานกล่ันนํ้ามันปาล์มบริสุทธ์ิขาดทุน  
  3. การแก้ไขปัญหาขาดแคลนผลปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มดิบ 

คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งท่ี 1/2554 (คร้ังที่ 6) เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 
2554 มีมติแก้ไขปัญหาขาดแคลนผลปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มดิบ ดังน้ี 

 1) ให้ความเห็นชอบนําเข้านํ้ามันปาล์มดิบแยกไข (Crude Palm Olein) ปริมาณ 30,000 ตัน โดยนําเข้า
ให้เสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 

 2) ให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นําเข้าและจัดสรรให้สมาชิกสมาคมโรงกล่ันนํ้ามันปาล์ม 
 3) ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งมติ ข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้กระทรวงพาณิชย์เพื่อดําเนินการต่อไป และนําเสนอ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
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15.  เร่ือง  สถานการณ์และราคาจําหน่ายนํ้ามันพืชปาล์ม 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การผลิตผลปาล์ม ปริมาณสต็อคนํ้ามันปาล์มดิบ
และราคาจําหน่ายนํ้ามันพืชปาล์ม พบว่า ในช่วงปลายปี 2553 มีปัญหาท้ังด้านปริมาณและราคา  ซ่ึงกระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว    ดังน้ี 
 1. สถานการณ์และราคานํ้ามันพืชปาล์ม 
  1.1  ราคาวัตถุดิบ  ได้แก่ ผลปาล์มดิบและนํ้ามันปาล์มดิบมีปริมาณลดลง และราคาโน้มสูงข้ึนต้ังแต่เดือนสิงหาคม 
2553  จาก กก. ละ 5.10 บาท และ 27.49 บาท เป็น กก. ละ 7.60 บาท และ 47.35 บาท ในเดือนธันวาคม  2553  เน่ืองจากเป็น
ช่วงปลายฤดูการผลิต ประกอบกับเกิดภาวะภัยแล้งในช่วงต้นปี 2553 และนํ้าท่วมในช่วงปลายปี ทําให้ผลผลิตปาล์มลดลง          
ในขณะที่ความต้องการใช้ในภาคการบริโภค  ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  รวมท้ัง การใช้ในภาคพลังงานทดแทนเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลให้ 
สต็อคคงเหลือนํ้ามันปาล์มดิบของเดือนธันวาคม 2553 ลดลงอยู่ท่ีประมาณ 80,000 ตัน จากปกติ ท่ีควรอยู่ในระดับ                      
120,000-150,000 ตัน  
  1.2  ราคาจําหน่ายนํ้ามันพืชปาล์ม  กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดราคาจําหน่ายปลีกแนะนํานํ้ามันพืชปาล์มไว้ที่ขวด          
ลิตรละ 38.00 บาท ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 โดยวิเคราะห์จากราคาผลปาล์มที่ กก. ละ 3.50 บาท และนํ้ามันปาล์มดิบท่ี กก. ละ 22.50 
บาท แต่จากการท่ีราคาวัตถุดิบในปัจจุบันสูงข้ึนดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผู้ประกอบการไม่สามารถจําหน่ายนํ้ามันพืชปาล์มได้ในราคาที่กําหนดขวด              
ลิตรละ 38.00 บาท  
 
 2. การแก้ไขปัญหา 
  2.1 กระทรวงพาณิชย์ ได้เชิญผู้เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนหารือสถานการณ์   ปาล์มนํ้ามันและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาด้านปริมาณและราคา เม่ือวันที่  16  ธันวาคม  2553 โดยท่ีประชุมได้มีมติให้เสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ
พิจารณาให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นผู้นําเข้านํ้ามันปาล์มดิบใส (Crude Palm Olein) ปริมาณ 30,000-50,000 ตัน ภายใต้
กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และจัดสรรให้สมาชิกสมาคมโรงกล่ันนํ้ามันปาล์มตามสัดส่วนการรับซื้อผลผลิตนํ้ามัน
ปาล์มดิบในประเทศ ปี 2553 โดยจะต้องนําเข้าให้เสร็จส้ินภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2554  เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อราคาผลปาล์มใน
ประเทศทั้งระบบ และให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาราคานํ้ามันพืชบริโภค เพื่อกําหนดราคาจําหน่ายที่เหมาะสม
และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องหลังส้ินสุดระยะเวลาการขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้า (ถึงวันท่ี  31  ธันวาคม  2553)   
 ในการน้ี คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ  ในคราวประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554 เห็นชอบให้
นําเข้านํ้ามันปาล์มดิบใส  (Crude Palm Olein)  จํานวน 30,000 ตัน   โดยให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นําเข้า และให้นําเข้าให้เสร็จ
ส้ินภายในเดือนมกราคม 2554  
   2.2   ได้มอบหมายให้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ทําการตรวจสอบสต็อคนํ้ามันปาล์ม  พบว่า มี 
สต็อคนํ้ามันพืชปาล์ม ที่ผลิตในช่วงก่อนเดือนตุลาคม 2553  (เป็นช่วงที่ราคาวัตถุดิบยังอยู่ในระดับปกติ)  จึงได้แจ้งให้ผู้ประกอบการนํา
สต็อคสินค้าดังกล่าว ออกมาจําหน่าย   ในราคาเดิมที่ขวดลิตรละ 38.00 บาท  ซึ่งผู้ประกอบการได้นํานํ้ามันพืชปาล์มออกจําหน่าย
ผ่าน    ห้างธุรกิจค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ ตลาดสดดีเด่น 5 แห่ง และที่กระทรวงพาณิชย์ ปริมาณประมาณ 2,000,000 ขวด (1 ลิตร) 
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้บริโภคท่ัวประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีมีความต้องการใช้มาก 

 2.3 ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาราคานํ้ามันพืชบริโภค เมื่อวันศุกร์ที่ 7  มกราคม  2554  เพื่อ
พิจารณากําหนดราคาจําหน่ายนํ้ามันพืชปาล์มท่ีเหมาะสม  ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติ
ทั้งในด้านปริมาณและราคา  โดยวัตถุดิบนํ้ามันปาล์มดิบถูกนําไปใช้ในส่วนของพลังงานทดแทนบางส่วน ซึ่งช่องทางน้ีมีกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง              
ดูแลและให้การอุดหนุนอยู่  ส่วนในด้านของการนํามาใช้เพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรมอ่ืนไม่มีกองทุน ให้การสนับสนุน  ทําให้             
ผู้ประกอบการต้องรับภาระเองท้ังหมด  ดังน้ัน การแก้ไขปัญหาในครั้งน้ีจําเป็นต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน ซึ่งท่ีประชุมได้พิจารณากําหนด
ราคาจําหน่ายท่ีเหมาะสม พร้อมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ดังน้ี   

  2.3.1  การแก้ไขปัญหาระยะส้ัน   
   (1) กําหนดราคาจําหน่ายนํ้ามันพืชปาล์มที่ขวดลิตรละ 47.00 บาท โดยใช้ราคานํ้ามันปาล์มก่ึง

บริสุทธ์ิตลาดมาเลเซีย ท่ีจะมีการนําเข้ามาเป็นฐานในการคํานวณท่ีประมาณ กก.ละ 36.51 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการนําเข้า กก.
ละ 1.50 บาท  โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 8  มกราคม  2554 เป็นต้นไป  อย่างไรก็ตาม ราคานํ้ามันปาล์มในตลาดโลกยังคงมีความ           
ผันผวนและอยู่ในระดับสูง โดยเม่ือวันที่ 6 มกราคม 2554  ราคาได้สูงข้ึนเป็นกก.ละ 38.54 บาท ทําให้ผู้ประกอบการจึงยังคงต้อง
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รับภาระอยู่อีกบางส่วน ท้ังน้ีคาดว่าเมื่อมีการนําเข้านํ้ามันปาล์มดิบจํานวน 30,000 ตัน ดังกล่าวแล้ว และในช่วงเดือนมีนาคม 2554 ผลผลิตจะ
ออก  สู่ตลาดมากข้ึน ราคานํ้ามันปาล์มดิบในประเทศน่าจะอ่อนตัวลง  ซ่ึงกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาทบทวนการกําหนดราคาจําหน่ายนํ้ามันพืช
ปาล์มอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2554  

   (2) การจําหน่ายนํ้ามันพืชปาล์มในห้างค้าปลีก กระทรวงพาณิชย์เจรจากับห้างค้าส่งค้าปลีก
ขนาดใหญ่ พิจารณาลดค่าใช้จ่ายในการกระจายนํ้ามันพืชปาล์มเพื่อให้สามารถจําหน่ายในราคาไม่เกินขวดลิตรละ 47.00 บาท                 
ในกรณีที่มีการตรวจพบว่า มีการจําหน่ายเกินขวดลิตรละ 47.00 บาท ดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป  

   (3) เร่งรัดการนําเข้าตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติเร่งรัดให้องค์การคลังสินค้า 
(อคส.) นําเข้านํ้ามันปาล์มดิบใสตามมติของคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติจํานวน 30,000 ตัน ภายในเดือนมกราคม  
2554  และจัดสรรให้โรงสกัดโดยเร็ว  เพื่อคล่ีคลายปัญหาด้านปริมาณและราคาในปัจจุบัน 

   (4)  กระทรวงพาณิชย์ ได้มีคําส่ังที่ 3/2554 ลงวันที่ 7 มกราคม 2554 แต่งต้ังคณะทํางานตรวจสอบ
ปริมาณ (สต็อค) สถานท่ีจัดเก็บ และกํากับดูแลการแก้ไขปัญหานํ้ามันปาล์ม โดยให้ พล.ต.ต. พูลทรัพย์  ประเสริฐศักด์ิ ผู้บังคับการกอง
บังคับการปราบปราบการกระทําความผิดเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ผบก.ปคบ.) เป็นประธานคณะทํางานฯ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน 
เป็นรองประธาน ทําหน้าที่ปฏิบัติงานออกตรวจสอบท่ัวประเทศ เพื่อป้องปรามปัญหาการกักตุนและขายสินค้าเกินราคา กรณีพบการ
กระทําความผิดดังกล่าวจะดําเนินการตามกฎหมายทันที 

  2.3.2  การแก้ไขปัญหาระยะยาว    
   (1)  การจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคานํ้ามันพืชปาล์ม   ท่ีประชุมมีข้อเสนอให้จัดต้ัง

กองทุนเพื่อบริหารปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มทั้งระบบ เพื่อให้ราคานํ้ามันพืชปาล์ม   มีเสถียรภาพเช่นเดียวกับการใช้กองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง 
เป็นกลไกในการรักษาระดับราคานํ้ามันเช้ือเพลิง ซึ่งจะได้มีการหารือกับผู้เก่ียวข้องในแนวทางการจัดต้ังกองทุนฯ พร้อมท้ัง ศึกษาวิธี
ปฏิบัติเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ มิให้เกิดปัญหาด้านราคาดังเช่นปัจจุบัน  
     (2)  การจัดระเบียบการค้าผลปาล์มเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้า เห็นควรให้กรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาจัดระเบียบผู้รับซื้อผลปาล์ม (ลานเท) ซึ่งมีจํานวนมากรายทําให้เกิดการแย่งซ้ือผลปาล์มโดย
ให้ราคาสูงข้ึน รวมท้ัง มีพฤติกรรมในการใช้สารเคมี (ฟอร์มาลีน) ในการทําให้ผลปาล์มหลุดจากทะลาย ซ่ึงเป็นสารที่มีอันตรายต่อผู้บริโภค 
โดยอาจจําเป็นต้องใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  ในการกําหนดระเบียบให้ปฏิบัติ เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมทางการค้า และใช้อํานาจพระราชบัญญัติช่ังตวงวัด พ.ศ.2542 เข้มงวดในการตรวจสอบเครื่องช่ังของลานเท  
    (3)  การบริหารปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่คล่องตัว  โดยกําหนดให้มีปริมาณในระดับท่ี 
150,000 ตัน (Buffer Stock) และให้กระทรวงพาณิชย์เป็นแกนในการติดตามสถานการณ์ด้านปริมาณและกําหนดแนวทางในการ
รักษาระดับปริมาณนํ้ามันปาล์มให้มีเสถียรภาพอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาการตึงตัวและราคาสูงผิดปกติ เน่ืองจากสถานการณ์การ
ผลิต   และความต้องการใช้ของประเทศได้เปล่ียนแปลงไปจากท่ีเคยใช้เฉพาะการบริโภคอย่างเดียวมาใช้ในพลังงานทดแทนด้วย และ
เห็นว่าระดับสต็อคที่เหมาะสมควรเป็น 120,000 - 150,000 ตัน   ในกรณีท่ีปริมาณสต็อคนํ้ามันปาล์มตํ่ากว่าระดับ 120,000 ตัน 
ถือว่าสต็อคตํ่าเข้าข้ันวิกฤต    (Critical Stock)  จําเป็นจะต้องให้มีการนําเข้านํ้ามันปาล์มอย่างเร่งด่วน และเห็นควรบริหารให้มีสต็อคปกติ 
(Buffer Stock) ที่ระดับ 150,000 ตัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในระบบการจําหน่ายนํ้ามันพืชปาล์ม  ในประเทศ  ทั้งในด้านการ
บริโภค ภาคอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน   
 

สังคม 
20.  เร่ือง  แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  พ.ศ. 2554-2555 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554-2555 และกําหนดให้
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นแนวทางท่ีสําคัญในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี  รวมถึงให้จังหวัด
พิจารณานําแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด พ.ศ. 2553-2555   ไปดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็จตาม
เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ด้วย ตามเหตุผลและความจําเป็นที่ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอและเห็นควรให้ส่วน
ราชการท่ีเก่ียวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท่ีได้รับจัดสรร
ไปดําเนินการก่อน  ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็น
และเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินการคลังของประเทศตามระเบียบและข้ันตอนต่อไป   
  สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554-2555 
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  1. หลักการสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
   แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552 – 2555  มีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนลงเหลือ  14.15 คนต่อประชากรหน่ึงแสนหรือประมาณ 9,012 คน ภายในปี พ.ศ. 2555 ดังน้ัน หากจะดําเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวในปี พ.ศ. 2554 – 2555 จะต้องลดจํานวนผู้เสียชีวิตให้ได้ในจํานวนประมาณ 1,287 คน 
  2. กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
   แผนปฏิบัติการฉบับน้ี  ได้จัดทําข้ึนภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.  2552-2555 ซ่ึงเน้นใน
เรื่องการลดปัจจัยเส่ียงสําคัญท่ีก่อให้เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรง ดังน้ัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรจึงวาง
กรอบโครงการกิจกรรมที่สอดรับกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555  และทิศทางการดําเนินงานทศวรรษความ
ปลอดภัยทางถนน  โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์   และรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้แก่
ประชาชนเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมและปัจจัยเส่ียงสําคัญโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยการแก้ไขปัญหา
เมา           แล้วขับ  และการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งการแก้ไขปัญหาปัจจัยเส่ียงดังกล่าวส่งผลให้อัตราการเสียชีวิต
ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ   
  3.  กรอบงบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554-2555 ประกอบด้วย  6 แผนงาน 
44 โครงการ 
 
21. เร่ือง รายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในงาน “6 วัน 63 ล้านความคิด” ร่วม
เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เสนอรายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนในงาน “6 วัน 63 ล้านความคิด” ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 28 
กรกฎาคม 2553 ดังน้ี  
   เร่ืองเดิม 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวการประชุมเมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2553  รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในงาน        
“6 วัน 63 ล้านความคิด” ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และมอบหมายให้รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) รับไปจัดต้ังคณะทํางานข้ึนเพื่อพิจารณากล่ันกรองข้อมูลผลการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในงาน “6 วัน 63 ล้านความคิด” ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย ก่อนส่งให้คณะกรรมการหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการต่อไป ดังน้ี 
   1. กรณีท่ีเป็นเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ ให้หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณาและจัดทําเป็น
แผนปฏิบัติการในการดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้คณะทํางานมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และติดตามรายงานให้
คณะรัฐมนตรีทราบ ท้ังน้ี ให้คณะทํางานกําหนดกรอบเวลาในการแก้ไขปัญหาด้วย 
   2. กรณีท่ีเป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ให้ส่งให้คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าท่ีที่เก่ียวข้องรับไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป 
   ข้อเท็จจริง 
  1.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้ลงนาม
ในคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 216/2553 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์และติดตามผลการรับฟังความ
คิดเห็นในโครงการ “6 วัน 63 ล้านความคิด” โดยให้มีอํานาจหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล จําแนกและวิเคราะห์ประเภทของข้อมูลใน
เรื่องท่ีเป็นนโยบายและเรื่องท่ีเป็นเร่ืองราวร้องทุกข์เพื่อดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2553    
  2. คณะกรรมการวิเคราะห์และติดตามผลการรับฟังความคิดเห็นในโครงการ “6 วัน 63 ล้านความคิด” ได้
พิจารณากล่ันกรองข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น จํานวนรวม 298 เรื่องแล้ว สามารถจําแนกได้เป็น 2 กรณี กล่าวคือเป็นกรณี
เรื่องราวร้องทุกข์ จํานวน 120 เรื่อง และกรณีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จํานวน 178 เรื่อง   
   3. คณะกรรมการวิเคราะห์และติดตามผลการรับฟังความคิดเห็นในโครงการ “6 วัน 63 ล้านความคิด” ได้
มอบหมายให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดําเนินการส่งเรื่องราวร้องทุกข์และข้อเสนอแนะ จํานวน 298 เรื่อง ให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องรวม 27 หน่วยงาน รับไปพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
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   3.1 กรณีเรื่องราวร้องทุกข์ จํานวน 120 เร่ือง ซึ่งเก่ียวข้องกับ 21 หน่วยงาน ให้หน่วยงานรับไปพิจารณา
ดําเนินการแก้ไขปัญหาแล้วรายงานผลการดําเนินงานให้ทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันท่ีได้รับเรื่อง เพื่อจะได้รวบรวมนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
   3.2 กรณีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จํานวน 178 เรื่อง เก่ียวข้องกับ 24 หน่วยงาน ให้หน่วยงานรับไว้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 
  การดําเนินการ 
  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการส่งเรื่องราวร้องทุกข์และข้อเสนอแนะ จํานวนรวม 298 เรื่อง ให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 27 หน่วยงาน รับไปพิจารณาดําเนินการ และเร่งรัดติดตามผลการดําเนินการ ปรากฏผลสรุปได้ดังน้ี 
   1. กรณีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จํานวน 178 เรื่อง หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบไว้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ว่า 
    1.1 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัญหาด้านการเงินท่ีต้องเร่งปรับลดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขโครงการแก้ไขปัญหา
หน้ีนอกระบบให้ประชาชนเข้าถึงได้มากข้ึนและการปราบปรามการให้สินเช่ือนอกระบบ โดยในส่วนสินเช่ือในระบบ ควรปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารและบัตรเครดิต การผ่อนปรนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการค้ําประกันเงินกู้ของธนาคาร ปัญหาด้านค่า
ครองชีพฯ ควรเน้นการควบคุมราคาสินค้าท่ีจําเป็นปัญหาของครัวเรือนเกษตรกรที่ต้องเน้นการปฏิรูปท่ีดินทํากินเพื่อจัดสรรให้แก่
เกษตรกรที่ยากไร้ ทั้งน้ี กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบไว้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 
   1.2 ด้านการเมืองและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ด้านการทุจริตคอรัปช่ันควรมีการบังคับใช้กฎหมายแก่
ผู้กระทําความผิดอย่างจริงจังและรวดเร็ว รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเสมอภาค ทั้งน้ี 
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมได้รับทราบไว้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่แล้ว 
    1.3 ด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่ ด้านชุมชน สังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภาครัฐ
ควรมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และจัดหาท่ีดินทํากินและเงินทุนในการประกอบอาชีพ ลดช่องว่างทางสังคม สร้างโอกาสทาง
สังคมให้กับคนระดับล่างมากข้ึนทั้งทางด้านท่ีอยู่อาศัย การประกอบอาชีพ การรักษาพยาบาล การศึกษา และการถูกเอารัดเอา
เปรียบทางสังคม รวมทั้ง ปลูกฝังระบบคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนไทยในทุกระดับ ท้ังน้ี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ได้รับทราบไว้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 
      1.4 ด้านการศึกษา ได้แก่ ควรปฏิรูปเรื่องการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติ การปฏิรูปการศึกษาต้องให้
ความสําคัญกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างแท้จริง ปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาของเด็กในระดับประถมศึกษาให้เข้มข้นกว่าเดิม 
ปลูกจิตสํานึกให้นักเรียน/คนรุ่นใหม่มีความรักชาติ รักสถาบัน และรักความเป็นไทย ส่งเสริมเรื่องประชาธิปไตยและวัฒนธรรมไทย 
รวมทั้งโรงเรียนต้องมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเด็ก และควรมีนโยบายเรียนฟรีโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆท้ังส้ิน และเพิ่มวงเงินค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการศึกษาในด้านอ่ืนๆ ให้มีความครอบคลุมและเพียงพอมากข้ึน ท้ังน้ี 
กระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบไว้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่แล้ว 
    1.5 ด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ รัฐบาลควรมีนโยบายที่ต่อเน่ืองระยะยาว ในการจัดทําแผนพัฒนาการ
กระจายและปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง  ทุกจังหวัดทั้งในด้านนํ้า/ไฟฟ้า/ถนน ระบบขนส่ง
มวลชนควรพัฒนาและใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยให้มากข้ึน ด้านเทคโนโลยีควรพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศให้ก้าวทันโลก และควร
มีส่ือกลางท่ีทําหน้าท่ีกระจายข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างท่ัวถึง ถูกต้องและเป็นกลาง และมีข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป ทั้งน้ี กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับทราบเป็นข้อมูล
เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 
    1.6 ด้านส่ิงแวดล้อมและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ควรเร่งดําเนินการธนาคารต้นไม้อย่าง
จริงจังและต่อเน่ือง รณรงค์ให้ปลูกป่าทดแทน และหลีกเล่ียงการตัดถนนในพื้นที่อนุรักษ์ สํารวจแบ่งพื้นท่ีแสดงแนวเขตพื้นท่ีอนุรักษ์
และที่ดินเอกชนให้ชัดเจน และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพิ่มบทลงโทษให้มากข้ึน เอาผิดแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม ตรวจสอบการถือครองท่ีดินของผู้มีอิทธิพล เพิ่มบทบาทของชุมชนในการร่วมดูแลรักษาป่าไม้ และคิดค้นวิธีกล่ันนํ้าทะเล
เป็นนํ้าจืด ทั้งน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับทราบไว้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่แล้ว 
    1.7 ด้านส่ือและการส่ือสารมวลชน ได้แก่ ควรปฏิรูปส่ือให้มีความเป็นกลาง มีความรับผิดชอบและมี
จรรยาบรรณในการนําเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม รวมทั้งเพิ่มบทลงโทษในกรณีท่ีมีการใช้ส่ือในทางที่ผิด 
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เพิ่มช่องการใช้ส่ือในการแสดงความคิดเห็น การร้องทุกข์และการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนและรัฐบาลด้วยช่องทางท่ี
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็ว ท้ังน้ี กรมประชาสัมพันธ์ได้รับทราบไว้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 
    1.8 ประเด็นอ่ืนๆ ได้แก่ รัฐบาลควรมีความเข้มแข็งและอดทนในการทํางาน เพื่อจัดให้มีการปฏิรูป
ประเทศไทย/แผนปรองดองอย่างจริงจัง โปร่งใส เป็นกลาง รับฟังทุกความคิดเห็นจากประชาชนเป็นหลัก นอกจากน้ี สนับสนุนให้มี
การดําเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป รัฐบาลควรเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และ
ควรเร่งดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  
   2. กรณีเร่ืองราวร้องทุกข์ จํานวน 120 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด โดยจําแนกได้ดังน้ี 
    2.1 ยุติเรื่องโดยมีผลการดําเนินการแล้ว จํานวน 28 เรื่อง จําแนกเป็นรายกระทรวงเรียงลําดับตามจํานวน
เรื่องมากท่ีสุดได้ดังน้ี 
     (1) กระทรวงการคลัง ได้แก่ ปัญหาการให้บริการด้านสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ และปัญหาการ
ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐ ซ่ึงกระทรวงการคลังได้แจ้งผลการดําเนินการและช้ีแจงให้ผู้ร้องทราบเป็นท่ี
เข้าใจแล้ว 
     (2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ปัญหาการจ่ายเงินชดเชยการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้าง
โครงการเข่ือนแควน้อย และการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546 ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้แจ้งผลการดําเนินการและช้ีแจงให้ผู้ร้องทราบเป็นที่เข้าใจ
แล้ว 
     (3) กระทรวงคมนาคม ได้แก่ ปัญหาการจัดการเดินรถโดยสารประจําทางขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ และการรับเงินบํานาญของพนักงานรถไฟ ซ่ึงกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลการดําเนินการและช้ีแจงให้ผู้ร้องทราบ
เป็นที่เข้าใจแล้ว 
     (4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้แก่ ปัญหาการขอที่อยู่อาศัย และ
ปัญหาการใช้สิทธิรับเบ้ียยังชีพผู้พิการ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แจ้งผลการดําเนินการและช้ีแจงให้ผู้
ร้องทราบเป็นที่เข้าใจแล้ว 
     (5) กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ปัญหาการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
ภายในโรงเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งผลการดําเนินการและช้ีแจงให้ผู้ร้องทราบเป็นที่เข้าใจแล้ว 
    2.2 ยุติเรื่องโดยอยู่ในข้ันตอนการดําเนินการแก้ไขปัญหาของส่วนราชการจํานวน 83 เรื่อง จําแนกเป็นราย
กระทรวงเรียงลําดับตามจํานวนเรื่องมากท่ีสุด 5 อันดับแรกได้ดังน้ี 
     (1) กระทรวงการคลัง ได้แก่ ปัญหาหน้ีนอกระบบและปัญหาการกู้เงินกับสถาบันการเงินต่างๆ ซ่ึง
กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและศูนย์อํานวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชนพิจารณา
ดําเนินการแล้ว 
    (2) กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การขอความเป็นธรรมกรณีชาวบ้านถูกบุกรุกท่ีดินทํากิน และการ
ขอสัญชาติไทย ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัดพิจารณาดําเนินการแล้ว 
    (3) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้แก่ การร้องเรียนกรณีสัญญาณไฟจราจรทําให้เกิดปัญหารถติด 
และการทุจริตคอรัปช่ัน ซึ่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มอบหมายให้สํานักงานจเรตํารวจพิจารณาดําเนินการแล้ว 
    (4)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การขอเอกสารสิทธ์ิในที่ดินทํากิน และ
การร้องเรียนการบุกรุกชายฝ่ังทะเล ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมป่าไม้และกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังพิจารณาดําเนินการแล้ว 
     (5)  กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การขอทุนการศึกษา และการขอกู้เงินเพื่อการซ่อมแซมบ้าน ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาดําเนินการแล้ว  
   2.3 ยุติเรื่องเน่ืองจากไม่สามารถดําเนินการได้ จํานวน 9 เรื่อง จําแนกเป็นรายกระทรวงเรียงลําดับตามจํานวนเรื่อง
มากที่สุด 5 อันดับแรกได้ดังน้ี 
    (1) กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องท่ีดินทํากิน ไม่สามารถดําเนินการได้ 
เน่ืองจากข้อมูลไม่ชัดเจนเพียงพอประกอบกับไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้ 
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     (2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ การให้ออกเอกสารสิทธ์ิ สปก. 4-01 ไม่สามารถ
ดําเนินการได้เน่ืองจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ตรวจสอบแล้วพบว่าปัจจุบันพื้นท่ีดังกล่าวยังคงเป็นที่
สาธารณประโยชน์ประชาชนใช้ร่วมกัน จึงไม่สามารถออก สปก. 4-01 ให้กับผู้ร้องได้ ทั้งน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งผลการ
ดําเนินการและช้ีแจงให้ผู้ร้องทราบเป็นท่ีเข้าใจแล้ว 
     (3) กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ การร้องเรียนกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิบัตรดําเนินการมาแล้ว 3 ปี
ยังไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากข้อมูลไม่ชัดเจนเพียงพอประกอบกับ 
ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้ 
     (4) กระทรวงแรงงาน ได้แก่ การขอฝึกอาชีพเพื่อให้มีรายได้เสริม ไม่สามารถดําเนินการได้
เน่ืองจาก เน่ืองจากข้อมูลไม่ชัดเจนเพียงพอประกอบกับไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้ 
     (5) กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การขอเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ไม่สามารถดําเนินการ
ได้เน่ืองจากผู้ร้องขาดคุณสมบัติตามระเบียบในการช่วยเหลือ ท้ังน้ี กรุงเทพมหานครได้แจ้งผลการดําเนินการและช้ีแจงให้ผู้ร้องทราบ
เป็นที่เข้าใจแล้ว   
 

เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
29.  เร่ือง  สรุปผลการดําเนินงานตามแผน  “คมนาคมปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2554”    
   คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปผลการดําเนินการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554   
ตามแผน  “คมนาคมปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2554”   ระหว่างวันท่ี 29 ธันวาคม 2553-4 มกราคม 2554   ของกระทรวงคมนาคม  
สรุปได้ดังน้ี  
 1.  การให้บริการขนส่งสาธารณะ และการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย 
  1.1  การจัดบริการขนส่งสาธารณะ 
   หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการให้บริการขนส่งสาธารณะได้เพิ่มจํานวนยานพาหนะ เที่ยวว่ิงรถ และเท่ียวบิน
เสริมพิเศษ เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางตลอดเทศกาล โดยมีประชาชนใช้บริการทั้งส้ิน จํานวน 6,052,508 คน ซึ่งเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน ประกอบด้วย 
   1) บริษัท ขนส่ง จํากัด และบริษัทรถร่วมบริการ  
    เพิ่มจํานวนเที่ยวรถขาข้ึนและขาล่องระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2553-4 มกราคม 2554 รวม 
43,757 เท่ียว มีผู้โดยสารใช้บริการรวมจํานวนทั้งส้ิน 1,271,566 คน 
   2) การรถไฟแห่งประเทศไทย  
    จัดเดินขบวนรถไฟพิเศษเพิ่มในเส้นทางสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ียวไปวันท่ี 30-31 
ธันวาคม 2553 จัดเพิ่มข้ึนจากปกติ จํานวน 7 ขบวน และเที่ยวกลับวันท่ี 3-4 มกราคม 2554 จัดเพิ่มข้ึนจากปกติ จํานวน 13 ขบวน มี
ผู้โดยสารใช้บริการรวมจํานวนท้ังส้ิน 975,744 คน 
   3) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
    เพิ่มจํานวนเท่ียวว่ิงรถโดยสารเป็น 44,024 เท่ียว เพื่อรับส่งผู้โดยสารตามสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ 
มีผู้โดยสารใช้บริการรวมจํานวนท้ังส้ิน 2,855,671 คน 
   4) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  
    ให้บริการเท่ียวบินในประเทศ รวมทั้งส้ิน 587 เที่ยวบิน โดยได้เพิ่มเท่ียวบินเสริมพิเศษ จํานวน 8 
เที่ยวบิน ในเส้นทางบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ-กระบี่ ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2553 และวันท่ี 2 มกราคม 2554 มี
ผู้โดยสารใช้บริการรวมจํานวนท้ังส้ิน 122,547 คน 
   5) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
    เพิ่มความถ่ีในการให้บริการและจัดขบวนรถเพิ่มในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2553-1 มกราคม 
2554 มีผู้โดยสารใช้บริการรวมจํานวนท้ังส้ิน 826,980 คน 
  1.2  การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย 
   1) การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางและลดปัญหาการจราจร
ติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บเงินในช่วงเทศกาล คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน ประมาณ 114,252,225 บาท ประกอบด้วย  
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    1.1) กรมทางหลวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 9 ต้ังแต่เวลา 16.00 น. ของวันท่ี 27 ธันวาคม 2553 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันท่ี 3 มกราคม 2554 โดยมีรถ
ผ่านทาง จํานวน 2,845,461 คัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าผ่านทาง จํานวน 91,552,490 บาท  
    1.2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษสายบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) 
ต้ังแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันท่ี 3  มกราคม 2554 โดยมีรถผ่านทาง จํานวน 551,768 คัน 
ซึ่งคิดเป็นมูลค่าผ่านทาง จํานวน 22,699,735 บาท 
   2)  การจัดต้ัง “ศูนย์คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข” บนทางหลวงสายหลักท่ัวประเทศ ทําหน้าท่ี 
ดังน้ี 
    2.1) เป็นจุดบริการร่วมของกระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทาง
หลวงชนบท และบริษัท ขนส่ง จํากัด) และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ในการอํานวยความสะดวก/ บริการประชาชนระหว่างการเดินทาง   
    2.2) จุดพักรถโดยสารสาธารณะ โดยกรมการขนส่งทางบกและบริษัท ขนส่ง จํากัด ได้
กําหนดให้รถโดยสารประจําทางและไม่ประจําทางที่ว่ิงผ่านเส้นทางบนถนนสายหลัก จอดพักรถ ตรวจสภาพความพร้อมของผู้ขับข่ีและ
ตัวรถ และเพื่อให้ผู้โดยสารได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ณ จุดให้บริการ    
 2.  สรุปจํานวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2553-4 
มกราคม 2554 
  2.1  สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม   (กรมทางหลวง ประมาณ 
60,000 กิโลเมตร และกรมทางหลวงชนบท ประมาณ 49,000 กิโลเมตร) เปรียบเทียบระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2553 และ 2554 
มีจํานวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุและจํานวนผู้บาดเจ็บลดลง แต่จํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มข้ึนเล็กน้อยร้อยละ 2.10 รายละเอียดปรากฏ
ดังตารางท่ี 1 
     ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบจํานวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บทางถนน ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงคมนาคม ระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 และ 2554  

รายการ ปีใหม่ 2553 ปีใหม่ 2554 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 
อุบัติเหตุ (ครั้ง) 1,139 949 ลดลง 16.86 
ผู้เสียชีวิต (คน) 238 243 เพิ่มข้ึน 2.10 
ผู้บาดเจ็บ (คน) 1,332 1,214 ลดลง 8.86 

 2.2 มูลเหตุสันนิษฐานของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม  
  จากการตรวจสอบพบว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 และ 2554 มูลเหตุสันนิษฐานของการเกิด
อุบัติเหตุ 3 ลําดับแรก คือ  ขับรถเร็วเกินกําหนด  ตัดหน้ากระช้ันชิด และเมาสุราหรือยาบ้า รายละเอียดปรากฏดังตารางท่ี 2  
  ตารางที่ 2 มูลเหตุสันนิษฐานของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม 

ลําดับ รายการ ปีใหม่ 2554 (คร้ัง) คิดเป็นร้อยละ 
1 ขับรถเร็วเกินกําหนด 434 54.73 
2 คนหรือรถตัดหน้ากระช้ันชิด  154 16.23 
3 เมาสุรา/ยาบ้า  123 12.96 

 2.3 ประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากตามลําดับ  
  ในช่วงเทศกาลปี 2554 ประเภทของยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของ
กระทรวงคมนาคม   
 ตารางที่ 3 ประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม 3 อันดับแรก  

ลําดับ รายการ ปีใหม่ 2554 (คร้ัง) คิดเป็นร้อยละ 
1 รถจักรยานยนต์ 559 36.42 
2 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ  425 27.69 
3 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล/รถยนต์น่ังสาธารณะ  317 20.65 

 2.4 การเกิดอุบัติเหตุทางราง 
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  สรุปการเกิดอุบัติเหตุทางรถไฟช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 เกิดอุบัติเหตุจํานวน 9 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต
จํานวน 7 คน และผู้บาดเจ็บจํานวน 7 คน 
 2.5 การเกิดอุบัติเหตุทางนํ้าและทางอากาศ 

  ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 
 3.  การวิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 
 3.1  สถิติและมูลเหตุสันนิษฐานการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ยังคงพบว่า มูลเหตุสันนิษฐาน
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 มูลเหตุสันนิษฐานการ
เกิดอุบัติเหตุยังคงเกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน ความประมาท และการขาดวินัยจราจร โดยเฉพาะในเรื่องของการขับรถเร็ว
เกินที่กฎหมายกําหนด คิดเป็นร้อยละ 45.73 และช่วงเวลาที่ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ระหว่างเวลา 16.00 ถึง 20.00 น. 
รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4 
   ตารางที่ 4 เปรียบเทียบมูลเหตุสันนิษฐานการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553-2554 

ลําดับ มูลเหตุสันนิษฐาน ปีใหม่ 2553 (คร้ัง) ปีใหม่ 2554 (คร้ัง) เปล่ียนแปลง 
1 ขับรถเร็วเกินกําหนด 510 

(ร้อยละ 44.77) 
434  

(ร้อยละ 45.73)  
ลดลงร้อยละ 14.90 

2 คนหรือรถตัดหน้ากระช้ันชิด  145 
(ร้อยละ 12.73) 

154 
(ร้อยละ 16.22 ) 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.20 

3 เมาสุรา/ยาบ้า 131 
(ร้อยละ 11.50) 

 123 
(ร้อยละ 12.96) 

ลดลงร้อยละ 6.10 

4 อ่ืนๆ 353 
(ร้อยละ 30.99) 

238 
(ร้อยละ 25.07 ) 

ลดลงร้อยละ 32.57 

รวม 1,139 949 ลดลงร้อยละ 16.68 
 3.2 รถจักรยานยนต์ยังคงเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด เน่ืองจากปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ
ในการเดินทางมีอัตราเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2553 มีสถิติการจดทะเบียนรถใหม่ จํานวน 1,792,432 คัน ซึ่งมากกว่าการจด
ทะเบียนรถใหม่ ปี 2552 ถึง 154,277 คัน ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในปี 2553 
รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 5  
 ตารางที่ 5 เปรียบเทียบประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553-2554 

ลําดับ รายการ  ปีใหม่ 2553 
(คร้ัง) 

ปีใหม่ 2554 (คร้ัง) เปล่ียนแปลง 

1 รถจักรยานยนต์ 660 
(ร้อยละ 35.71) 

559 
(ร้อยละ 36.42 ) 

ลดลงร้อยละ 
15.30 

2 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ  476 
(ร้อยละ 25.75 ) 

425 
(ร้อยละ 27.69) 

ลดลงร้อยละ 
10.71 

3 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล/รถยนต์น่ังสาธารณะ 418 
(ร้อยละ 22.61) 

 317 
(ร้อยละ 20.65) 

ลดลงร้อยละ 
21.21 

4 อ่ืนๆ 294 
(ร้อยละ 15.93 ) 

234 
(ร้อยละ 15.24) 

ลดลงร้อยละ 
20.40 

รวม 1,848 1,535 ลดลงร้อยละ 
16.94 

 
  3.3  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 เกิดอุบัติเหตุข้ึนกับรถโดยสารสาธารณะ จํานวน 15 คร้ัง มีผู้โดยสาร
เสียชีวิต 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บจํานวน 124 คน ซึ่งจากการตรวจสอบของกรมการขนส่งทางบกพบว่า รถโดยสารท่ีเกิดอุบัติเหตุและมี
ผู้เสียชีวิตเป็นรถโดยสารไม่ประจําทาง มูลเหตุสันนิษฐานการเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นพบว่า เกิดจากพนักงานขับรถโดยสารไม่ชํานาญ
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เส้นทาง ท้ังน้ี แม้ว่าการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับรถโดยสารสาธารณะจะมีจํานวนไม่มากนัก แต่อุบัติเหตุส่วนใหญ่จะมีความรุนแรง 
ทําให้มีการเสียชีวิตและบาดเจ็บในคราวเดียวกันเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากรถโดยสารสาธารณะส่วนใหญ่ยังไม่มีอุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัยประจํารถ เช่น เข็มขัดนิรภัยสําหรับผู้โดยสาร เป็นต้น รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 6 
 ตารางที่ 6 เปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2553-2554 
ลําดับ รายการ  ปีใหม่ 2553 

(ครั้ง) 
ปีใหม่ 2554 

(ครั้ง) 
เปล่ียนแปลง 

1 จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ 10   15   เพิ่มข้ึนร้อยละ 50 
2 จํานวนผู้โดยสารท่ีเสียชีวิต - 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 100 
3 จํานวนผู้โดยสารท่ีได้รับบาดเจ็บ 19 124 เพิ่มข้ึนร้อยละ 552.63 

 4.  แนวทางการดําเนินการต่อไป 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนอุบัติเหตุ มูลเหตุสันนิษฐาน และประเภทของยานพาหนะ ท่ีเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
ข้างต้น แม้ว่าการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมจะไม่สามารถลดจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554  
เมื่อเทียบกับเทศกาลปีใหม่ 2553 ได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ เน่ืองจากสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการขับข่ี
ของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  แต่กระทรวงคมนาคมจะยังคงดําเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อไป ภายใต้โครงการ “2554 ปีแห่ง
ความปลอดภัย” โดยจะนําข้อมูลดังกล่าวมากําหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา เช่น การสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัย
ทางถนนแก่ประชาชน การยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ การใช้มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
ควบคุมความเร็วของยานพาหนะ เป็นต้น 
                                                                                                                                           

แต่งต้ัง 
30.  เร่ือง  แต่งต้ัง 
  2.  เล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับ 10 (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งต้ังนายบรรเทิง  พงศ์สร้อยเพชร  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ตําแหน่ง นายแพทย์ 9 วช. 
(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมกระดูก)   กลุ่มบริการทางการแพทย์  กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
สํานักการแพทย์  ให้ดํารงตําแหน่ง  นายแพทย์ 10 วช. (ด้านเวชกรรม  สาขาศัลยกรรมกระดูก)  กลุ่มบริการทางการแพทย์  กลุ่ม
งานศัลยกรรมกระดูก  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  สํานักการแพทย์ ต้ังแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2553 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
  4.  แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการแต่งต้ังนายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
เป็นผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) 
 
  5.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายอํานวย  โชติสกุล ผู้อํานวยการสํานัก (อํานวยการ
ระดับสูง) สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป  
 

   
 


