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                                                      วันท่ี  15 กุมภาพันธ์ 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 
 1. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. .... 
  2. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี . .)  พ.ศ. . . . . 
 3.  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
   (ฉบับท่ี . .) พ.ศ.  . . . . 
 
 เศรษฐกิจ 
 4.   เรื่อง   (ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 
 7.   เรื่อง   การดําเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54  
  
 สังคม 
 11.   เรื่อง   รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล เรื่อง การสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง 
   อายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ (การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ)  
 13.   เรื่อง  ความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและ 
   วาตภัย 
 16.  เรื่อง   การติดตามและการรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องสําคัญ  
  
   
  เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเป็นข้อมูล 
  24. เรื่อง   สรุปสถานการณ์นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศ ปี 2548-2553 
  25. เรื่อง     มาตรการกํากับดูแลสินค้าสําคัญ 204 รายการ และบริการ 20 รายการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์  
    2554 
 27. เรื่อง   ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมกราคม 2554 และแนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ 2554 
   28.  เรื่อง   สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2554 ครั้งท่ี 6  
  
   

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

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 

1. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. .... ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  และเห็นชอบข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) (รูปแบบการตรากฎหมายในการจัดเก็บ
ภาษี)  โดยให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเก่ียวกับข้อเสนอร่างกฎหมายเรื่องใดท่ีไม่ใช่กฎหมายเก่ียวกับภาษีอากรไม่ควรมีบทบัญญัติ
กําหนดให้มีการจัดเก็บภาษีมาใช้เพื่อกิจการอ่ืนใด    
 
2. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ . .)  พ.ศ. . . . . 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี . .)  พ.ศ. . . . . ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  ข้อเท็จจริง 
  สคก. รายงานว่าได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี . .)  พ.ศ. . . . . เสร็จแล้ว 
โดยได้แก้ไขคํานิยามคําว่า “คนไทยพลัดถ่ิน” ซึ่งตามร่างเดิมกําหนดเป็นเง่ือนไขว่าต้องอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็น
เวลานานน้ัน ยังไม่ชัดเจนแน่นอนว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าใด ประกอบกับผู้แทน สมช.ได้ช้ีแจงว่า การพิจารณาหลักเกณฑ์ของผู้มีเช้ือ
สายไทยจะไม่ใช้หลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาเป็นหลัก  แต่พิจารณาจากการเป็นผู้มีเช้ือสายไทย สคก. จึงแก้ไขเง่ือนไขดังกล่าว เป็นว่า
ต้องอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหน่ึงและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์กําหนดรายละเอียดโดย
คณะรัฐมนตรีหรือกฏกระทรวง แล้วแต่กรณีต่อไป ซึ่งจะสามารถใช้กับบุคคลท่ีมีเช้ือสายไทยกลุ่มต่างๆ ที่อยู่ในเง่ือนไขเดียวกันด้วย 
จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติตามข้อ 1 มาเพื่อดําเนินการต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้พระราชบัญญัติน้ีมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนดหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้น (ร่างมาตรา 2) และกําหนดให้ดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 9/5 และมาตรา 9/7 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ 
พ.ศ. 2508 ซ่ึงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับน้ี ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เพื่อให้กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับพร้อมกับพระราชบัญญัติฯ อันจะทําให้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ินสามารถ
สามารถดําเนินการได้โดยเร็ว (ร่างมาตรา 6) 
  2. กําหนดบทนิยามคําว่า “คนไทยพลัดถ่ิน” เพื่อแสดงลักษณะของผู้ซึ่งจะได้รับการรับรองเป็นคนไทยพลัดถ่ิน 
(ร่างมาตรา 3) ได้แก่ 
     (1) ผู้ซ่ึงมีเช้ือสายไทยท่ีต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอ่ืน โดยเหตุอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงอาณาเขต
ของราชอาณาจักรไทยในอดีต ซ่ึงปัจจุบันผู้น้ันมิได้ถือสัญชาติของประเทศอ่ืน และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลาหน่ึง และมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร ภายใต้หลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หรือ 
     (2) ผู้ซึ่งมีลักษณะอ่ืนทํานองเดียวกันตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเป็นการกําหนดเพื่อให้สามารถพิสูจน์บุคคล
เช้ือสายไทยในกรณีอ่ืนที่ยังไม่ได้สํารวจจัดทําทะเบียนตาม (1) แต่ในการกําหนดลักษณะของคนไทยพลัดถ่ินโดยกฎกระทรวง           
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปในทํานองเดียวกับเง่ือนไขการเป็นคนไทยพลัดถ่ินท่ีบัญญัติในคํานิยามน้ี ซ่ึงเป็นไปตามหลักการตีความ
กฎหมายท่ีเป็นสากลซึ่งในภาษาลาติน คือ หลัก ejusdem generis (หมายถึง การตีความกฎหมายจะต้องสอดคล้องและรับกันกับ
ความหมายหรือจุดประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของถ้อยคําในตัวบทกฎหมายที่อยู่ในมาตราเดียวกัน หมวดหมู่เดียวกัน เรื่องเดียวกัน 
หรืออยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกัน) 
     (3) กําหนดให้มีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ิน ประกอบด้วย  กรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก         
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 7 คน มีอํานาจหน้าที่พิจารณาและให้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ิน 
ตลอดจนเสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับคนไทยพลัดถ่ิน                   
(ร่างมาตรา 4 ให้เพิ่มมาตรา 9/1 - มาตรา 9/3) 
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     (4) กําหนดให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การพ้นจากตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุม
ของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ินโดยอนุโลม (ร่างมาตรา 4 ให้เพิ่มมาตรา 9/4) 
     (5) กําหนดให้ผู้ซ่ึงคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ิน ได้รับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ินได้รับสัญชาติ
ไทยโดยการเกิด และกําหนดให้บุตรของคนไทยพลัดถ่ินดังกล่าวท่ีไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอ่ืนหรือได้สัญชาติไทยแล้ว ได้สัญชาติ
ไทยโดยการเกิดด้วย ซึ่งเป็นไปตามหลักสืบสายโลหิตและหลักท่ีห้ามถือสองสัญชาติ (ร่างมาตรา 4 ให้เพิ่มมาตรา 9/6 - มาตรา 9/7) 
    (6) กําหนดให้ถือว่าคนไทยพลัดถ่ินท่ีได้แปลงสัญชาติเป็นไทย หรือได้สัญชาติไทยแล้วก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้
บังคับ เป็นคนไทยพลัดถ่ินท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ินตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.
2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี และให้มีสถานะเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดด้วย (ร่างมาตรา 5) 
 
3. เร่ือง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ . .) พ.ศ.  . . . . 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบําเหน็จบํานาญ          
ข้าราชการ (ฉบับที่ . .) พ.ศ.  . . . . และแบบบัญชีรายช่ือผู้ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 สําหรับกําลังพลสังกัด กอ.รมน. และผู้ปฏิบั ติงานในสายงาน กอ.รมน. (แบบ 5304 ก) ตามท่ี 
กระทรวงการคลัง เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจริง 
  กระทรวงการคลัง รายงานว่า 
        1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) แจ้งว่า โดยที่ระเบียบกระทรวงการคลัง          
ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2527 ข้อ 7.10 ได้กําหนดให้กรมการเงินกลาโหมเป็นผู้รับรอง         
หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณสําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด รวมถึงกรณีของกําลังพลสังกัด กอ.รมน. 
และผู้ปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน. ด้วย แต่เน่ืองจากกรมการเงินกลาโหม   ไม่มีส่วนเก่ียวข้องตามสายการบังคับบัญชาหรือ
ภารกิจของ กอ.รมน. แต่อย่างใด ประกอบกับปัจจุบัน กอ.รมน. เป็นส่วนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหน้าท่ีกํากับดูแล          
ผู้ปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน. โดยตรง ดังน้ัน เพื่อให้การขอรับและการจ่ายบําเหน็จบํานาญของกําลังพลสังกัด กอ.รมน. และ         
ผู้ปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน. เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวโดยตรง กอ.
รมน. จึงขอทําความตกลงกับ กค. ดังน้ี 
   1.1 ให้ กอ.รมน. เป็นผู้รับรองหลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณสําหรับกําลังพลสังกัด กอ.รมน. และ         
ผู้ปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน. 
   1.2 ขอใช้แบบบัญชีรายช่ือผู้ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามที่ กอ.รมน. กําหนดเป็นหลักฐานการมีสิทธิ
ได้นับเวลาทวีคูณสําหรับกําลังพลสังกัด กอ.รมน. และผู้ปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน. ส่วนผู้มีอํานาจรับรองบัญชีรายช่ือดังกล่าว 
กอ.รมน. จะแจ้งรายช่ือและตําแหน่งผู้มีอํานาจรับรองไปยังกรมบัญชีกลางทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลง 
        2. กค. พิจารณาแล้ว เห็นว่า ปัจจุบัน กอ.รมน. มีหน้าท่ีกํากับดูแลผู้ปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน. โดยตรง อีกท้ัง 
กรมการเงินกลาโหม ก็ไม่มีส่วนเก่ียวข้องตามสายการบังคับบัญชาหรือภารกิจของ กอ.รมน. แต่อย่างใด ดังน้ัน เพื่อให้การรับรอง
สิทธิในการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง จึงเห็นสมควรท่ีจะให้ กอ.รมน. เป็นผู้รับรองหลักฐานการ
มีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ สําหรับกําลังพลสังกัด กอ.รมน. และผู้ปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน. ซึ่งจะส่งผลให้การขอรับและการจ่าย
บําเหน็จบํานาญเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึนด้วย 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  เป็นการกําหนดให้ กอ.รมน. เป็นผู้รับรองหลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ
สําหรับกําลังพลสังกัด กอ.รมน. และผู้ปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน. และกําหนดแบบบัญชีรายช่ือผู้ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สําหรับกําลังพลสังกัด กอ.รมน. และผู้ปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน. 
(แบบ 5304 ก) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณสําหรับกําลังพลสังกัด กอ.รมน. และผู้ปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน. 
(ร่างข้อ 3) 
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เศรษฐกิจ 

4. เร่ือง  (ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ (ร่าง)  แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 โดยให้กระทรวง
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ใช้แนวทางในการจัดทําแผนงานด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ  
พ.ศ. 2555 – 2559  ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติเสนอ โดยให้รับความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   สํานักงบประมาณ และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไปประกอบการดําเนินการต่อไป
ด้วย 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติรายงานว่า  
  1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ วันท่ี  17 เม.ย. 52 ให้การท่องเท่ียวเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และ                     
คณะรัฐมนตรีมีมติวันท่ี  21 เม.ย. 52 มอบหมายให้ กก. จัดทํายุทธศาสตร์แผนงานฟื้นฟูวิกฤตการท่องเท่ียวระยะส้ันและระยะยาว 
ซึ่ง กก. ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์กู้วิกฤตและมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียว พ.ศ. 2552-2555 โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน มีการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้การพัฒนาการท่องเท่ียวของประเทศมีความ
สมบูรณ์ สอดคล้องกับวาระแห่งชาติด้านการท่องเท่ียว รวมท้ังสอดรับกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติที่จะต้องจัดทําแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ  
  2.  ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2553 เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2553 ท่ี
ประชุมมีมติรับหลักการและประเด็นยุทธศาสตร์กู้วิกฤตและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว พ.ศ. 2552-2555 และให้ กก. นําไป
ทบทวน รับฟังความคิดเห็นและจัดทําร่างแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และความต้องการของผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
  3.  กก. ได้เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ให้คณะกรรมการนโยบายการ        
ท่องเที่ยวแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2  2553 เม่ือวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2553 ครั้งท่ี 
3  2553 เม่ือวันพุธท่ี 29 กันยาน 2553 และในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 4/2553 เม่ือวันพุธที่ 29 กันยายน 2553            
คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 และมอบหมายให้ กก. นํา (ร่าง) 
แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป 

  4.  สาระสําคัญของ (ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) สรุปได้ดังน้ี 
   4.1 วิสัยทัศน์ ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวในระดับโลก สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้โดยคํานึงถึงความเป็นธรรม สมดุล และย่ังยืน 
   4.2 เป้าประสงค์ 
    4.2.1 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพิ่มข้ึน 
    4.2.2 รายได้จากการท่องเท่ียวของประเทศเพิ่มข้ึนโดยเน้นการพัฒนากิจกรรมท่ีสร้างมูลค่าและคุณค่า 
    4.2.3 สร้างรายได้และกระจายรายได้โดยคํานึงถึงความสมดุลและย่ังยืน 
   4.3 เป้าหมาย 
    4.3.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
15 อันดับ หรือเป็น 1-5 ของทวีปเอเชีย 
     1)  อันดับขีดความสามารถด้านกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องด้านการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนไม่น้อย
กว่า 15 อันดับ หรือเป็น 1-5 ของทวีปเอเชีย 
     2)  อันดับขีดความสามารถด้านสภาวะแวดล้อมและส่ิงอํานวยความสะดวกด้านการ
ดําเนินธุรกิจเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 10 อันดับ หรือเป็น 1-5 ของทวีปเอเชีย 
     3)  อันดับขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพิ่มข้ึนไม่น้อย
กว่า 10 อันดับ หรือเป็น 1-5 ของทวีปเอเชีย 
    4.3.2 รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
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    4.3.3 กลุ่มคลัสเตอร์ด้านการท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา 14 กลุ่มคลัสเตอร์ 
   4.4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
    4.4.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 
ให้ความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาและข้อจํากัด ในโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ที่เช่ือมโยงการท่องเท่ียวท้ังภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ และรวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่อาจเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวไทย 
    4.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความย่ังยืนให้ความสําคัญกับ
การฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว การกําหนดมาตรการในการแก้ไขกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยสามารถมี        
ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว 
    4.4.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว ให้ความสําคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการค้าการลงทุนด้านการท่องเที่ยว การพัฒนา   
มาตรฐานของสินค้าบริการ ความปลอดภัย และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในภาคการท่องเท่ียว 
    4.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริมการท่องเท่ียว มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยว
รับรู้และเข้าใจในภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ  สร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย โดยการ
ดําเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อประมูลสิทธ์ิ  ดึงงาน และจัดงานแสดงต่างๆ  (event)  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยมากข้ึน มีการใช้จ่ายมากข้ึน   
    4.4.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียว มุ่งเน้นให้การบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวเกิดการบูรณาการ
การทํางานร่วมกัน การกําหนดภารกิจ ขอบเขตของงานการพัฒนาให้ชัดเจน กําหนดรูปแบบการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับ
พื้นท่ี เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
 
7.  เร่ือง  การดําเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ  คร้ังที่ 1/2554  เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2554  
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ยกเว้นในส่วนของการกําหนดผลผลิตต่อไร่โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว         
ให้ยังคงใช้ผลผลิตต่อไร่ระดับจังหวัดเป็นเกณฑ์ในการดําเนินโครงการ  
  สาระสําคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
      การประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2554 มีมติ ดังน้ี 
  1.   เห็นชอบหลักเกณฑ์การดําเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 รอบที่ 2 ดังน้ี 
              1.1 กรอบระยะเวลาการดําเนินการ ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตก และภาคใต้ ดังน้ี  
     (1) การปลูก ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 – 30 เมษายน 2554 ภาคใต้ ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม– 
15 มิถุนายน 2554 
     (2) การเก็บเก่ียว ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม 2554 ภาคใต้ ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน – 
15 ตุลาคม 2554 
     (3) การข้ึนทะเบียน ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2554 ภาคใต้ ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน  
– 15 กรกฎาคม 2554 
     (4) การประชาคม ต้ังแต่วันท่ี 20 มกราคม – 15 มิถุนายน 2554 ภาคใต้ ต้ังแต่วันท่ี 2 พฤษภาคม 
– 31 กรกฎาคม 2554 
     (5) การออกใบรับรอง ต้ังแต่วันท่ี 20 มกราคม – 30 มิถุนายน 2554 ภาคใต้ ต้ังแต่วันที่  2 พฤษภาคม – 
15 สิงหาคม 2554 
     (6) การทําสัญญา ต้ังแต่วันท่ี 20 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2554 ภาคใต้ ต้ังแต่วันท่ี 2 พฤษภาคม 
– 15 กันยายน 2554 
     (7) การใช้สิทธิของเกษตรกร ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – 15 กันยายน 2554 ภาคใต้ ต้ังแต่วันท่ี           
1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2554 
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     (8) การประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิง ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – 15 กันยายน 2554 ภาคใต้ ต้ังแต่ 
วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2554 
         ทั้งน้ี มีข้อกําหนดเพ่ิมเติม ดังน้ี 
           (1) เกษตรกรในพื้นที่นํ้าท่วมซ้ําซาก ท่ีมีความจําเป็นต้องปลูกข้าวรอบท่ี 1 (นาปี) เร็วข้ึนเพื่อ              
หลีกเล่ียงนํ้าท่วมในฤดูฝน โดยมีการปลูกข้าวในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ซึ่งยังอยู่ในช่วงเวลาปลูกข้าวรอบที่ 2 ตามที่กําหนด              
ให้ข้ึนทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ปี 2554/55 รอบท่ี 1 เป็นต้นไป 
           (2) เกษตรกรท่ีปลูกข้าวในสภาพดินแห้งเพื่อรอฝน โดยวิธีการหว่านข้าวแห้ง (หว่านสํารวย) หรือ
หยอดข้าวแห้ง ถึงแม้จะปลูกข้าวในช่วงเวลาปลูกข้าวรอบท่ี 2 ตามท่ีกําหนด แต่จัดเป็นการปลูกข้าว รอบที่ 1 (นาปี) ให้ข้ึนทะเบียน
เข้าร่วมโครงการ ปี 2554/55 รอบท่ี 1 เป็นต้นไป 
           (3) หากพื้นท่ีใดในจังหวัดภาคใต้ มีวันปลูกข้าวตรงกับช่วงเวลาปลูกข้าวรอบท่ี 2 ตามที่กําหนดของ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ให้ใช้กรอบเวลาเดียวกับภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 
     1.2 ชนิดข้าวที่จะเข้าร่วมโครงการ 
                      การกําหนดชนิดข้าวเปลือกท่ีจะเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 3 ชนิด ได้แก่ 1) ข้าวเปลือกพันธ์ุปทุมธานี 
1 2) ข้าวเปลือกเจ้า และ 3) ข้าวเปลือกเหนียว 
                     ข้อยกเว้นพันธ์ุข้าวที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ดังน้ี 
                    (1) ข้าวเปลือกเจ้า  เป็นพันธ์ุข้าวที่มีอายุส้ันตํ่ากว่า 100 วัน ซ่ึงเม่ือสีแปรสภาพได้ข้าวสารคุณภาพตํ่า 
จํานวน 18 พันธ์ุ ได้แก่ 1) พันธ์ุ 75  2) พันธ์ุซี–75  3) พันธ์ุราชินี  4) พันธ์ุพวงทอง 5) พันธ์ุพวงเงิน 6) พันธ์ุพวงเงินพวงทอง 7) 
พันธ์ุพวงแก้ว 8) พันธ์ุขาวปทุม 9) พันธ์ุสามพราน 1 10) พันธ์ุ 039 (อีกช่ือหน่ึงว่าพันธ์ุเจ้าพระยา และพันธ์ุ PSLC02001-240) 11) 
พันธ์ุโพธ์ิทอง 12) พันธ์ุขาวคลองหลวง 13) พันธ์ุมาเลเซีย 14) พันธ์ุเต้ียมาเล 15) พันธ์ุขาวมาเล 16) พันธ์ุมาเลแดง  17) พันธ์ุเบตง 
และ 18) พันธ์ุอีเล็ป รวมท้ังพันธ์ุอ่ืนๆ ท่ีมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับข้าวอายุส้ัน 18 พันธ์ุ ที่ระบุยกเว้นน้ี ทั้งน้ี พันธ์ุข้าวนอกเหนือจากน้ี
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้พิจารณา 
                    (2) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้แก่ 1) พันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 และ 2) พันธ์ุกข15 
   1.3 ราคาประกันรายได้เกษตรกร 
               การกําหนดราคาประกันรายได้เกษตรกรของโครงการฯ ดังน้ี  1) ข้าวเปลือกพันธ์ุปทุมธานี 1           
ตันละ 11,000 บาท  2) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท และ 3) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 9,500 บาท 
   1.4 ปริมาณรับประกัน 
         การกําหนดปริมาณรับประกันต่อครัวเรือนของโครงการฯ ดังน้ี  1) ข้าวเปลือกพันธ์ุปทุมธานี 1 จํานวน 25 
ตัน 2) ข้าวเปลือกเจ้า จํานวน 25  ตัน และ 3) ข้าวเปลือกเหนียว จํานวน 25  ตัน 
    1.5 ผลผลิตต่อไร่  
                   ให้กําหนดผลผลิตต่อไร่โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  (รายจังหวัด) 
  2. การทบทวนผลผลิตต่อไร่ของจังหวัดสุรินทร์ ปี 2553/54 รอบที่ 1 
          2.1 เห็นชอบแนวทางการทบทวนผลผลิตต่อไร่ โดยให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักไป
ทําการสํารวจข้อมูลผลผลิตต่อไร่เพิ่มเติมโดยวิธีต้ังแปลงเก็บเก่ียวผลผลิต หากปรากฎว่าข้อมูลผลผลิตต่อไร่ท่ีได้จากการสํารวจใหม่สูง
กว่าที่ประกาศใช้เดิม ให้ใช้ข้อมูลใหม่แทน แต่หากข้อมูลผลผลิตต่อไร่ที่ได้จากการสํารวจใหม่ตํ่ากว่าที่ประกาศใช้เดิม ให้ใช้ข้อมูลที่
ประกาศใช้เดิม 
               2.2 เห็นชอบการปรับข้อมูลผลผลิตต่อไร่ข้าวเปลือกหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์ปี 2553/54 รอบที่ 1 
เป็น รวมในเขตและนอกเขตชลประทาน ไร่ละ 403 กิโลกรัม  ในเขตชลประทาน 422 กิโลกรัม นอกเขตชลประทาน 402 กิโลกรัม 
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สังคม 
  
11.  เร่ือง  รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล เร่ือง การสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่              
เพียงพอแก่การยังชีพ (การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีคณะกรรมการประสานงานและขับเคล่ือนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.) 
รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล เรื่อง การสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ  
(การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)   
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ฝ่ายเลขานุการ ปคค. ได้รับประสานติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวซ่ึงกระทรวงมหาดไทย (มท.)                 
สํานักงบประมาณ (สงป.)และกระทรวงการพัฒนาสังคมความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) ได้รายงานผลการดําเนินการ ดังน้ี  
  1.  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  มท. รายงานผลการดําเนินการ ดังน้ี 
   1.1  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้รับงบประมาณโครงงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  จํานวน 31,068,312,000  บาท  สามารถจัดสรร
ให้ผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิได้เพียงจํานวน  5,178,052  คน  แต่จากข้อมูลที่ได้รับรายงานพบว่า  มีผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ท่ัว
ประเทศ จํานวน 6,107,536 คน ดังน้ัน  งบประมารท่ีได้รับจึงไม่เพียงพอท่ีจะสนับสนุนสวัสดิการเบ้ียยังชีพให้แก่ผู่สูงอายุท่ีมีสิทธิอีก
จํานวน  929,484 คน   เป็นเงิน 5,576,904,000 บาท 
   1.2  สงป.  จัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  งวดท่ี 1 เป็นเงิน  
15,534,156,000 บาท  ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้มีหนังสือถึงจังหวัดเพื่อจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2554  โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย              
สนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในงวดที่ 1  จํานวน  6  เดือน (เดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 ) จํานวน 5,178,052  
คน เป็นเงินทั้งส้ิน  15,534,156,000  บาท  พร้อมแนวทางปฏิบัติแล้ว  และองค์กรปกครองท้องถ่ินได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไป
แล้ว  4 เดือน (เดือนตุลาคม 2553-มกราคม 2554)  
  2.  การศึกษารูปแบบการคํานวณงบประมาณในการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ปคค.ได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี 
23/2553  เมื่อวันท่ี  3 พฤศจิกายน  2553  มอบหมายให้  สงป.  มท. (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน)  และ พม.  รับ
ข้อสังเกตของประธาน  ปคค. ในเรื่องศึกษาหารูปแบบ  (modal)  ในการคํานวณเงินให้ชัดเจนว่าในแต่ละปีมีจํานวนผู้สูงอายุ (ครบ 
60 ปี)เพิ่มข้ึนเท่าใด  เสียชีวิตเท่าใด   เพื่อรองรับระบบจ่ายตรงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไปพิจารณาต่อไป  ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้
รายงานความคืบหน้าดังน้ี 
   2.1  สงป.  ได้ดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายบางส่วนในเรื่องประมาณการต้ังงบประมาณเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุโดยได้จัดทําตารางประมาณการต้ังงบประมาณเบ้ียงยังชีพผู้สูงอายุและเกณฑ์การคํานวน    แต่เพื่อให้การคํานวณเงินมี
ความชัดเจนและถูกต้อง  จําเป็นต้องได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเติม  ดังน้ี 
    2.1.1  จํานวนผู้สูงอายุในแต่ละปีจากกรมการปกครองและจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
    2.1.2  ข้อมูลผู้ท่ีไม่มีสิทธิได้รับ 
     (1)  ผู้ท่ีรับเงินบํานาญจากกรมบัญชีกลาง 
     (2) ผู้ที่อยู่สถานสงเคาระห์คนชราจากกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและ
กรุงเทพมหานคร 
     (3) ผู้ที่ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจําหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนท่ี
รัฐหรือองค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้เป็นประจํา 
   2.2  จํานวนผู้เสียชีวิตระหว่าปีจากกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและกรมการปกครอง 
   2.3  มท. โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ศึกษาข้อมูลหนังสือสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย  
2552  การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย  พ.ศ. 2552-2559  ของคณะทํางานคาดประมาณ      ประชากร  สํานัก
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  ท่ีคาดประมาณว่าประชากรในวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุก
ปี  และตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2553  มาตรา 4 ให้ยกเลิกความใน (11)  ของมาตรา  11  แห่ง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน “(11) การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่งถึงและเป็นธรรม” 
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ดังน้ัน หากจะดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รัฐจะต้องดําเนินการจัดสวัสดิการแบบ
ถ้วนหน้าโดยให้ผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ได้รับเงินเบ้ียยังชีพครบทุกคน    
   ทั้งน้ี  เมื่อวันท่ี 4กุมภาพันธ์ 2554 ปคค. ได้ประสานข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
(สํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการมีส่วนร่วม)  ทราบว่า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินได้ขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีในการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในวงเงิน  6,700,000 บาท  ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการเปิด
ให้ผู้สูงอายุทั้ง  74 จังหวัดแสดงความประสงค์เพื่อขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  จนถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์  2554 
   2.3  พม. ดําเนินโครงสร้างศึกษาการปรับปรุงรูปแบบการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุโดยประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบต้นแบบโดย  พม.ได้ว่าจ้างให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังเป็นผู้ศึกษา 
    2.3.1  จากผลการศึกษาปรากฏว่า  การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุรูปแบบใหม่โดยมีระบบฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละเดือนเป็บแบบจ่ายตรงเข้าบัญชีธนาคารผู้สูงอายุทุกคน  ประกอบด้วย  รูปแบบ
กระบวนการทํางานใหม่โดยการติดต้ังระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุแห่งชาติ  ใช้ระบบเทคโนโลยรสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ 
สนันสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ก่ียวข้องกับกระบวนการจ่ายเบ้ียยังชีพ  และกําหนดให้มีหน่วยงานกลางดูแล
รับผิดชอบฐานข้อมูล  กระบวนการทํางาน  และนโยบาย 
    2.3.2  การนําเสนอผลการศึกษาต่อ  กผศ.  พม.  ได้นําเสนอผลการศึกษาในการประชุม  กผส.  
คร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันพุธที่  19  มักราคม  2554  ซึ่งท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
     (1)  รับทราบผลการศึกษาพัฒนารูปแบบการจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
     (2)  มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  กรุงเทพมหานคร  และเมือง             
พัทยา  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบภารกิจเรื่องเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและเป็นส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ  ดําเนินการ  ดังน้ี 
      (2.1)  จัดทํางบประมาณในรูปแบบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายในโครงการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ 
      (2.2)  สร้างกลไก  กํากับ  ดูแล  และตรวจสอบอย่างเข้มงวดในส่วนกลาง   
จังหวัด  ท้องถ่ิน 
      (2.3)  กระตุ้น  ส่งเสริม  และพัฒนารูปแบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน
รูปแบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผ่านระบบธนาคารไปยังผู้สูงอายุโดยตรงโดยให้ดําเนินการลักษณะเป็นโครงการนําร่องในเทศบาลหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ท่ีมีสถาบันทางการเงินให้บริการในพื้นที่ 
      (2.4)   พัฒนากระบวนการการลงทะเบียนและการจ่ายเบ้ียยัง ชีพผู้สูง             
อายุโดยการเช่ือมโยงข้อมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชน  13  หลัก  โดยใช้ระบบ  Off line ข้อมูลจากบัตรประจําตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์จากระบบทะเบียนราษฎร์ 
      (2.5)  รณรงค์  กระตุ้น  ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้สูงอายุท่ีไม่
ประสงค์รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  บริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมเก่ียวกับการสงเคราะห์และ
พัฒนาผู้สูงอายุ 
     ทั้งน้ี  ให้สรุปรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุม  กผส.  ในคราวต่อไป  และให้เร่งรัด
สร้างกลไกตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  โดยยึดหลักปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ  
ที่กําหนด 
 
13.  เร่ือง ความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและวาตภัย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและ
วาตภัยตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ   ดังน้ี  
  ผลการดําเนินงาน 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง  และกรมปศุสัตว์ ได้ดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ดังน้ี  
  1. จัดทําหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด  เร่งรัดดําเนินการและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2553 อย่างเคร่งคัด  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 ที่ยังไม่เคยข้ึนทะเบียนเกษตรกรมา
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ก่อน ให้ไปแจ้งขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร  ตามหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรและ
ตรวจสอบสิทธิของเกษตรกรท่ีขอรับความช่วยเหลือให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบท่ีเก่ียวข้องก่อนดําเนินการจ่ายเงิน
ด้วย  
  2. ดําเนินการส่งเอกสารให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อขออนุมุติเงินงวด         
รวมทั้งส้ิน  จํานวน 66 จังหวัด วงเงิน 15,829.97 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่โอนเงินให้ ธ.ก.ส. สาขาแล้ว  จํานวน 58 
จังหวัด วงเงิน 12,499.30 ล้านบาท  และ ธ.ก.ส. สาขาโอนเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว  314,590 ราย วงเงิน 8,433.64 ล้านบาท   
  3. ในการดําเนินการตามข้อ 2 ได้ใช้งบประมาณเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยดังกล่าว 
 
16. เร่ือง  การติดตามและการรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองสําคัญ  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยรายงานผลดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 2, 16 และ 
25 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น   เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัยและวาตภัย) จํานวน 1,009,134 ครัวเรือน ๆ ละ 
5,000 บาท เป็นเงิน 5,045,670,000 บาท  โดยให้จัดสรรเงินงบประมาณตรงให้ธนาคารออมสิน  ซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัยและวาตภัย) ดังน้ี  
  1. จังหวัดมีผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยและวาตภัยที่ได้รับความเสียหายตามหลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรี ท้ัง 3 ครั้ง 
จํานวน 58 จังหวัด 1,009,134 ครัวเรือน ท้ังน้ี (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2554) จังหวัดได้ยืนยันและรับรองความถูกต้องข้อมูล
ว่าเป็นผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย  ตามหลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนด จํานวน 744,201 ครัวเรือน  
   2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดส่งข้อมูลจํานวนครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยที่จังหวัด
ได้ยืนยันและรับรองความถูกต้อง จํานวน 744,201 ครัวเรือน ให้ธนาคารออมสินเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน  
   3. ธนาคารออมสินได้จ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท จํานวน 689,253 ครัวเรือน เป็นเงิน 
3,446,265,000 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินร้อยละ 92.62 ของยอดจํานวนครัวเรือนท่ีส่งธนาคารออมสิน ส่วนจํานวนที่เหลือ 54,948 
ครัวเรือน อยู่ระหว่างธนาคารออมสินเบิกจ่าย  
 

เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
 
24. เร่ือง  สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ปี 2548-2553 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลรายงานสรุปสถานการณ์นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศ ปี 2548-2553 
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังน้ี  
  นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพ่ิมขึ้นเฉล่ียปีละ 7.51% จากสถิติ
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศท่ีเดินทางมาประเทศไทยระหว่างปี 2548 - 2553 พบว่า จํานวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองจาก 11,516,936 คน ในปี 2548 เป็น 15,841,683 คน ในปี 2553 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยมีจํานวนนักท่องเท่ียวสูงสุด โดย
มีอัตราการเพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 7.51% ซ่ึงเป็นผลจากเพิ่มข้ึนของจํานวนนักท่องเที่ยวโลก และความเข้มแข็งของปัจจัยพื้นฐานด้านการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง ไ ท ย  เ ช่ น  ก า ร เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง ส น า ม บิ น สุ ว ร ร ณ ภู มิ  ก า ร มี สิ น ค้ า ท า ง ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ที่หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม นันทนาการ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (บริการทางการแพทย์/สปา) เป็น
ต้น นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมระดับ World Event ที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เช่น มหกรรมพืชสวนโลก งานเทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้น ซึ่งทําให้ประเทศไทยได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวระดับโลกหลายรายการเป็นประจํา เช่น รางวัล Best Tourist 
Country, Best Country Brand for Value for Money เป็นต้น  

 จํานวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทยเปล่ียนแปลงตามทิศทางของจํานวนนักท่องเที่ยวโลก จากข้อมูลอัตรา
การเปล่ียนแปลงของจํานวนนักท่องเที่ยวโลกในระหว่างปี 2548 – 2553 พบว่า จํานวนนักท่องเท่ียวโลกเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองในปี 
2548 - 2551 โดยมีอัตราการขยายตัวสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.38 ในปี 2550 ทั้งน้ีในปี 2551 นักท่องเที่ยวโลกเริ่มชะลอตัวและมี
จํานวนลดลงในปี 2552 จากวิกฤติการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรป (Hamburger Crisis) แต่กลับมาขยายตัวอีกครั้งในปี 2553 
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สําหรับจํานวนนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศของไทยพบว่า โดยภาพรวมมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีสอดคล้องกับจํานวน
นักท่องเท่ียวโลก แต่ในบางปีมีการเปล่ียนแปลงในระดับท่ีรุนแรงกว่า เช่น ในปี 2552 ขณะท่ีนักท่องเท่ียวโลกลดลงเพียง 2.98% แต่
นักท่องเท่ียวของไทยลดลง 4.24% จากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ  

 ภาคการท่องเที่ยวมีปัญหารุมเร้า แต่ภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด ประเทศไทยให้ความสําคัญต่อภาค
การท่องเท่ียวมาโดยตลอดโดยเฉพาะภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ท่ีรัฐบาลกําหนดให้ภาคการท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของภาค
การขับเคล่ือนหลักทางเศรษฐกิจ และได้ประกาศให้ปี 2541-2542 เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (Amazing Thailand) ซ่ึงส่งผล
ให้จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีแม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทางภาคใต้ (ภูเก็ต พังงา กระบี่) จะได้รับผลกระทบ
จ า ก ภั ย ธ ร ณี พิ บั ติ  ( สึ น า มิ )  ใ น ปี  2 5 4 7  แ ล ะ เ กิ ด เ ห ตุ ก า ร ณ์ รุ น แ ร ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง 
ในประเทศไทยในปี 2552 และ 2553 แต่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเท่ียวของไทยไม่มาก และสามารถฟื้นตัวได้ในระยะเวลาส้ัน 
อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันที่ภาคการท่องเท่ียวของไทยกําลังเผชิญกับปัจจัยลบด้านการท่องเที่ยวหลายด้าน เช่น ราคา
นํ้ามันในตลาดโลก ค่าเงินบาทท่ีปรับแข็งค่าข้ึนอย่างต่อเน่ือง และสถานการเมืองภายในประเทศที่ยังคงมีความไม่แน่นอน  

 รายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 11.90 และมีรายได้สูงสุด 5.85 แสนล้านบาทในปี 2553 จาก
สถิติรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างปี 2548-2553 พบว่า ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองจาก 
367,380.36 ล้านบาท ในปี 2548 เป็น 585,961.80 ล้านบาท ในปี 2553 ซ่ึงเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวที่สูงที่สุดของไทย หรือมี
อัตราการขยายตัวเฉล่ียปีละ 11.90% สําหรับภูมิภาคท่ีก่อให้เกิดรายได้สูงสุด คือ ยุโรป (227,679.09 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 
38.86 รองลงมาได้แก่ เอเชียตะวันออก อาเซียน อเมริกา โอเชียเนีย เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตามลําดับ ดังน้ันแม้ว่า
นักท่องเที่ยวยุโรปจะมีจํานวนนักท่องเท่ียวสูงเป็นอันดับท่ี 2 และก่อให้เกิดรายได้สูงท่ีสุด ขณะท่ีเอเชียตะวันออกมีจํานวนน้อยกว่า
นักท่องเท่ียวอาเซียนแต่ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวสูงกว่า นอกจากน้ี เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาพบว่า รายได้จาก
นักท่องเท่ียวเอเชียใต้มีอัตราการขยายตัวสูงสุด (+33.96%) รองลงมาได้แก่ เอเชียตะวันออก แอฟริกา ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย 
อาเซียน  ยุโรป และอเมริกา ตามลําดับ  

 ปี 2553 นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 1.69 ล้านคน โดยเฉพาะเอเชียใต้ขยายตัวสูงสุดเกือบ 25% ในปี 2553 มี
นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจํานวน 15,841,683 คน เพิ่มข้ึน 1,691,842 คน จากปีที่ผ่านมา หรือ
คิดเป็นร้อยละ 11.96 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวในทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีอัตราการเพิ่มข้ึนสูงสุด คือ เอเชียใต้ 
เพิ่มข้ึน 24.98% รองลงมาได้แก่ ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก แอฟริกา อาเซียน โอเชียเนีย ยุโรป และอเมริกา ตามลําดับ 
สํ า ห รั บ อั ต ร า ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง จํ า น ว น นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ ค่ อ น ข้ า ง สู ง ส่ ว น ห น่ึ ง เ ป็ น ผ ล 
สืบเน่ืองมาจากจํานวนนักท่องเท่ียวในปีท่ีผ่านมาท่ีลดลง และการขยายตัวของจํานวนนักท่องเที่ยวโลก สําหรับนักท่องเที่ยวอเมริกา
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาสถานบันการเงินในปีที่ผ่านมา จึงทําให้มีอัตราการขยายตัวตํ่าสุด 

 นักท่องเที่ยวโดยรวมขยายตัวสูง ยกเว้นในช่วงเมษายน – มิถุนายน ที่ชะลอตัวจากสถานการณ์ภายในประเทศ 
แต่สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาส้ันจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เม่ือพิจารณาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของนักท่องเที่ยว 
ปี 2553 เป็นรายเดือนพบว่า โดยภาพรวมจํานวนนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรกท่ีขยายตัวในอัตรา
สูง (+27.83%) ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นจากการลดลงของนักท่องเที่ยวในปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากสถานการณ์การเมือง
ภายในประเทศที่เริ่มต้นในเดือนมีนาคม และก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงท่ีสําคัญอย่างน้อย 2 ครั้งในเดือนเมษายน และพฤษภาคม ท่ี
มีผลทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก ตลอดจนเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญในกรุงเทพฯ หลายแห่ง 
ทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวเดือนพฤษภาคม มีเพียง 826,610 คน หรือลดลงร้อยละ 10.53 จากปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นจํานวนนักท่องเที่ยว
เดือนพฤษภาคมที่ตํ่าที่สุดในรอบ 5 ปี  

 สถานการณ์นักท่องเที่ยวกรกฏาคม – ธันวาคม ฟื้นคืนสู่ภาวะปกติและขยายตัวในระดับสูง (+9.27%) 
โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวในระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม ท่ีมีจํานวนสูงสุดในรอบ 5 ปี ทั้งน้ีแม้ว่าในเดือนธันวาคม นักท่องเที่ยว
จะชะลอตัวเล็กน้อยโดยขยายตัวเพียง 6.95% ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลจากการลดลงของนักท่องเที่ยวยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ นอกจากน้ี เมื่อเปรียบเทียบจํานวนนักท่องเที่ยวมกราคม – มิถุนายน ในระหว่างปี 2551 - 2553 พบว่า นักท่องเท่ียวปี 
2553 ขยายตัวจากปี 2552 ซ่ึงเกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกัน (+14.38%) แต่ลดลงจากปี 2551 ซึ่งเป็นปีที่เหตุการณ์ปกติ (-4.02%) 
แต่เน่ืองจากปี 2553 จํานวนนักท่องเที่ยวสามารถฟื้นตัวได้เพียง 1 เดือน หลังเหตุการณ์ ขณะที่ปี 2552 ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อเน่ืองอีก 4 เดือน จึงกล่าวได้ว่า สถานการณ์การเมืองในประเทศในปี 2553 ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงกว่าในปี 2552 แต่
ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเท่ียวโดยรวมน้อยกว่า โดยส่วนหน่ึงเป็นผลจากบทบาทของภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง เช่น 
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กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวได้ดําเนินมาตรการต่างๆ 
เพื่อสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์เพื่อฟื้นฟูความเช่ือมั่น ตลอดจนการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ใน
ช่วงแรกของการชุมนุม 

 นักท่องเที่ยวตลาดหลัก มีจํานวน 11,574,347 คน โดยตลาดที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ มาเลเซีย จีน และญ่ีปุ่น 
เมื่อพิจารณาตลาดที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวมากท่ีสุด 15 อันดับแรก พบว่า มีจํานวนรวมกันเท่ากับ 11,57,4347คน คิดเป็นร้อยละ 73.06 ของ
นักท่องเท่ียวทั้งหมด สําหรับตลาดหลักที่มีจํานวนนักท่องเท่ียวมากที่สุด คือ มาเลเซีย จํานวน 1,962,629 คน รองลงมาได้แก่ จีน ญ่ีปุ่น 
สหราชอาณาจักร เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย ลาว สหรัฐอเมริกา เยอรมนี รัสเซีย สิงคโปร์ ฝรั่งเศส เวียดนาม และไต้หวัน 
ตามลําดับ 

 นักท่องเที่ยวตลาดหลักมีความสําคัญเพิ่มข้ึน โดยขยายตัวร้อยละ 13.81 โดยเฉพาะรัสเซียขยายตัวสูงถึง          
ร้อยละ 81.33 เม่ือเปรียบเทียบจํานวนนักท่องเท่ียวตลาดหลักในปี 2553 กับปีท่ีผ่านมา พบว่า  โดยภาพรวมจํานวนนักท่องเที่ยวตลาด
หลักปี 2553 มีจํานวนเพิ่มข้ึน 1,404,650 คน หรือขยายตัวร้อยละ 13.81 ซึ่งมีผลทําให้นักท่องเท่ียวตลาดหลักมีความสําคัญเพิ่มข้ึน
เน่ืองจากมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 71.87 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 73.06 ในปี 2553 สําหรับตลาดหลักที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด 3 
อันดับแรก ประกอบด้วย รัสเซีย (+81.33%) จีน (+45.05%) และเกาหลี (+31.99%) ตามลําดับ  

 ปี  2554  จํานวนนักท่องเที่ ยวคาดว่าจะมี จํานวนประมาณ 16 .5-16.6 ล้านคน  แม้ ว่ า 
ในปี 2553 ประเทศไทยจะประสบกับเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบด้านลบต่อภาคการท่องเท่ียว เช่น สถานการณ์การเมือง
ภายในประเทศ การระเบิดของภูเขาไฟในไอร์แลนด์ ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนอย่างต่อเน่ือง การเพิ่มข้ึนของราคานํ้ามันในตลาดโลก 
และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และยุโรป แต่จากอัตราการขยายตัวในระดับสูงของนักท่องเที่ยวใน ปี 2553 
สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศท่ีอยู่ในระดับสูง ท้ังน้ี แม้ว่าปัจจัย
ดังกล่าวจะส่งผลให้ภาวะเงินเฟ้อของไทยเร่งตัวข้ึนสูงกว่าระดับปกติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553) นักท่องเท่ียวยังคงขยายตัว 
สําหรับแนวโน้มจํานวนนักท่องเที่ยวในปี 2554 พบว่า ภาคการท่องเท่ียวของไทยยังคงประสบกับปัจจัยลบ เช่น ภาวการณ์ชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ในต่างประเทศที่มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ราคานํ้ามันในตลาดโลก การเก็บ
ภาษีการโดยสารทางอากาศ (Air Passenger Duty) ในยุโรป สถานการณ์การเมืองภายในประเทศไทย และค่าเงินบาทท่ีมีแนวโน้ม
ผันผวนรุนแรงกว่าปีท่ีผ่านมา  
 สําหรับปัจจัยบวกด้านการท่องเท่ียว คาดว่านักท่องเที่ยวเอเชียจะยังคงขยายตัวต่อเน่ืองตามภาวะเศรษฐกิจ เช่น จีน อินเดีย 
เกาหลี ตะวันออกกลาง และยุโรปบางประเทศ เช่น รัสเซีย สแกนดิเนเวีย ยุโรปตะวันออก เป็นต้น ตลอดจนภาวะเงินเฟ้อท่ีคาดว่า
จะไม่เร่งตัวสูงเหมือนในปี 2552 (รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ, ตุลาคม 2553) และราคาสินค้า/บริการด้านการท่องเที่ยวของไทยที่ยังคง
มีความคุ้มค่ากับการใช้จ่าย (Value of Money) สําหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ นอกจากน้ี UNWTO  ยังคาดการณ์ว่าในปี 
2554 จํานวนนักท่องเที่ยวโลกจะขยายตัวประมาณ 4% ถึง 5% โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะขยายตัวประมาณ 7% ถึง 9% 
(UNWTO, January 2011) ดังน้ันผลจากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวคาดว่าในปี 2554 จํานวนนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศของไทยจะ
ยังคงขยายตัวต่อเน่ืองในอัตราที่ชะลอตัวจากปี 2553 โดยคาดว่าจะขยายตัวประมาณ 4.4% ถึง 5.0% หรือมีนักท่องเท่ียวประมาณ 
16.5 – 16.6 ล้านคน 
 
25.  เร่ือง    มาตรการกํากับดูแลสินค้าสําคัญ 204 รายการ และบริการ 20 รายการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2554 

คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลมาตรการกํากับดูแลสินค้าสําคัญ 204 รายการ และบริการ 20 รายการ ประจําเดือน 
กุมภาพันธ์ 2554  ของกระทรวงพาณิชย์ สรุปได้ดังน้ี  

  กระทรวงพาณิชย์ได้ประเมินและคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ด้านราคาและปริมาณของสินค้าและบริการ 
โดยได้ปรับเปล่ียนการจัดระดับความสําคัญของสินค้าท้ัง 3 กลุ่มเป็นดังน้ี   
    1.1  กลุ่ม Sensitive List (SL) สินค้า 10 รายการ ได้แก่ ( 1) นํ้าตาลทราย ราคาอ้อยทรงตัวเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ส่วนราคาจําหน่ายนํ้าตาลทรายในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นผลมาจากราคานํ้าตาล
ทรายต่างประเทศท่ีอยู่ในระดับสูง (2) นํ้ามันพืช ราคานํ้ามันปาล์มดิบปรับสูงข้ึนเน่ืองจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ความต้องการ
มีอย่างต่อเน่ืองส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต นํ้ามันพืชที่ใช้บริโภคและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองในประเทศให้สูงข้ึนด้วย (3) นํ้ามันเบนซิน (4) 
นํ้ามันดีเซล เน่ืองจากสภาพอากาศหนาวเย็นในสหรัฐฯ และยุโรปส่งผลให้ความต้องการใช้นํ้ามันในการทําความร้อนเพิ่มข้ึน ประกอบกับ
โรงกล่ันในสหรัฐฯมีแผนปิดซ่อมบํารุงในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554 ทําให้ปริมาณนํ้ามันดิบกล่ันมีจํานวนลดลง (5) เหล็กเส้น (6) เหล็ก
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แผ่น (รีดร้อนรีดเย็น และ  สแตนเลส) (7) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ วัตถุดิบมีราคาขยับสูงข้ึนในตลาดโลก เน่ืองจากปริมาณลดน้อยลงเพราะประเทศ
ผู้ผลิตรายใหญ่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (8) ปูนซีเมนต์ ราคาค่าพลังงานถ่านหินปรับตัวสูงข้ึน เน่ืองจากแหล่งผลิตถ่านหินลดการผลิตลง 
รวมท้ังความต้องการ สต๊อกถ่านหินเพื่อเก็บไว้ในช่วงฤดูหนาวเน่ืองจากเข้าสู่ฤดูหนาว (9) สายไฟฟ้า ราคาทองแดงปรับตัวสูงข้ึน 
เน่ืองจากความต้องการใช้เพิ่มข้ึน รวมท้ังมีการเก็งกําไรค่อนข้างสูง (10) ปุ๋ยเคมี ราคาแม่ปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง
และบริการ 1 รายการ ได้แก่ บริการรับส่งสินค้า เอกสาร หรือพัสดุภัณฑ์รับส่งโทรสาร 
P   1.2  กลุ่ม Priority Watch List (PWL) สินค้า 4 รายการ ได้แก่ (1) อาหารปรุงสําเร็จ ราคาวัตถุดิบหลักคือ
เน้ือสัตว์ยังคงอยู่ในระดับสูง (2)ก๊าซ LPG หุงต้ม ราคาปิโตรมินสูงข้ึนตามราคานํ้ามันดิบ    อีกท้ังความต้องการใช้ LPG ทั้งในภูมิภาค
เอเชียและภูมิภาคอ่ืน  ๆ ยังคงสูงเพื่อใช้เป็นพลังงานในช่วงอากาศหนาวเย็น  (3) ยางรถยนต์  ยางธรรมชาติ (ยางดิบ) มีราคาสูงอย่าง
ต่อเน่ืองแต่อุปทานเพิ่มข้ึนในปริมาณน้อยเพราะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและฤดูกาลยางพลัดใบ ทําให้ปริมาณนํ้ายางเข้าสู่
ตลาดน้อยกว่าปกติ ขณะท่ีความต้องการในอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน (4) ยา
ป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช เน่ืองจากความต้องการใช้ลดลงเล็กน้อย เพราะที่ผ่านมาได้มีการส่ังซ้ือสินค้าจํานวนมาก 

ทําให้มีการชะลอการส่ังซ้ือ และบริการ 1 รายการ ได้แก่ บริการซ่อมรถ  
 1.3 กลุ่ม Watch List (WL)  ซึ่ งเป็นกลุ่มสินค้าท่ีราคาเคล่ือนไหวเป็นปกติ ยังไม่มี สัญญาณบ่งช้ี ว่ า 
จะมีปัญหาทั้งด้านราคาและปริมาณสินค้าที่จําหน่าย ซึ่งจะทําการติดตาม ตามปกติ จํานวน 190 รายการ และ บริการ 18 รายการ 
 
27. เร่ือง  ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมกราคม 2554 และแนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ 2554 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมกราคม 2554 และแนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ 
2554 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของเดือนมกราคม 2554 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา พบว่า ดัชนี
ราคาสินค้าเกษตร สูงขึ้น  ร้อยละ  26.34 ซึ่งสูงข้ึนในทุกกลุ่มสินค้า โดยสินค้าสําคัญที่ราคาสูงข้ึน  ได้แก่ อ้อยโรงงาน  มันสําปะหลัง  
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ยางพารา  สับปะรดโรงงาน  หอมแดง  และปาล์มนํ้ามัน  โดยอ้อยโรงงาน  ราคาสูงข้ึน เน่ืองจาก ราคานํ้ามันดิบ
ของโลกท่ีสูงข้ึน ทําให้อ้อยโรงงาน  ท่ีเป็นพืชพลังงานทดแทนราคาข้ึน    ประกอบกับผลผลิตของโลกลดลงจากภัยธรรมชาติ  มัน
สําปะหลัง และข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ราคาสูงข้ึน เน่ืองจาก ปัญหาขาดแคลนธัญพืชโลก ทําให้มีความต้องการใช้เพื่อทดแทนธัญพืชอ่ืน
มากข้ึน  ยางพารา ราคาสูงข้ึน เน่ืองจาก ความต้องการของอุตสาหกรรมรถยนต์มีมากข้ึนจากภาวะเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัวประกอบกับ
ราคานํ้ามันดิบท่ีสูงข้ึน  สับปะรดโรงงาน ราคาสูงข้ึน เน่ืองจาก ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดปรับตัวเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
ประกอบกับผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง หอมแดง  ราคาสูงข้ึน เน่ืองจาก ผลผลิตเพิ่งออกสู่ตลาด 
ประกอบกับตลาดต่างประเทศมีความต้องการเพิ่มมากข้ึน  และปาล์มนํ้ามัน ราคาสูงข้ึน เน่ืองจาก ผลผลิตออกสู่ตลาดค่อนข้างลดลง
มาก เป็นผลจากภาวะภัยแล้ง และนํ้าท่วมประกอบกับความต้องการภายในประเทศยังคงมีมาก ส่วนสินค้าท่ีราคาปรับตัวลดลง 
ได้แก่ หอมหัวใหญ่ เน่ืองจาก ผลผลิตออกสู่ตลาดมากข้ึน  เม่ือเปรียบเทียบกับ เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ดัชนีราคา สูงขึ้น ร้อยละ 
6.79 โดยสินค้าท่ีราคาปรับตัวสูงข้ึน ได้แก่ อ้อยโรงงาน ราคาสูงข้ึน แม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมาก  แต่ราคาปรับตัวสูงข้ึนตามราคา
นํ้าตาลทรายดิบในตลาดโลกที่สูงข้ึน  ข้าวโพดเล้ียงสัตว์  ราคาสูงข้ึน เน่ืองจาก ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเพราะเป็นช่วงปลายฤดูกาล  
ยางพารา  ราคาสูงข้ึน  เน่ืองจาก  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ และผู้ส่งออกแข่งขันกันรับซื้อยางเข้าสต๊อก 
ขณะที่ผลผลิตยางพาราไม่เพียงพอ จึงเสนอราคาซื้อขายในระดับสูง หอมแดง ราคาสูงข้ึน เน่ืองจาก ตลาดต่างประเทศมีความ
ต้องการมากข้ึน  ปาล์มนํ้ามัน ราคาสูงข้ึน เน่ืองจาก ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง  และไก่เน้ือ ราคาสูงข้ึน เน่ืองจากความต้องการ
บริโภคปรับตัวสูงข้ึนท้ังภายในและภายนอกประเทศ ส่วนสินค้า ที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ สับปะรดโรงงาน ราคาลดลง เน่ืองจาก 
โรงงานแปรรูปหลายแห่งหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่  ในเดือนกุมภาพันธ์ คาดว่าดัชนีราคาจะปรับตัวสูงข้ึน เน่ืองจาก ราคายางพารามี
แนวโน้มสูงข้ึน จากความต้องการท่ียังคงเพิ่มข้ึน ก่อนยางผลัดใบ ถึงแม้ราคาปาล์มนํ้ามันจะมีแนวโน้มลดลงจากการนําเข้านํ้ามัน
ปาล์ม 
              ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตร เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ดัชนีผลผลิต สูงขึ้น               
ร้อยละ 3.25  สินค้าสําคัญที่ผลผลิตสูงข้ึน ได้แก่  ข้าวนาปี ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ยางพารา  สับปะรดโรงงาน กระเทียม หอมหัวใหญ่ 
และไก่เน้ือ ส่วนสินค้าที่ผลผลิต ลดลง ได้แก่ หอมแดง และปาล์มนํ้ามัน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิต 
ลดลง ร้อยละ 31.73 สินค้าสําคัญท่ีผลผลิตลดลง  ได้แก่ ข้าวนาปี  ข้าวโพดเล้ียงสัตว์  สับปะรดโรงงาน สุกร ไก่เน้ือและไข่ไก่ ส่วนสินค้า
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ที่ผลผลิต สูงขึ้น  ได้แก่ อ้อยโรงงาน  มันสําปะหลัง และยางพารา ในเดือนกุมภาพันธ์ คาดว่าผลผลิตในภาพรวมจะยังคงสูงข้ึนจาก
เดือนท่ีผ่านมา เพราะมีผลผลิตสินค้าสําคัญหลายชนิดออกสู่ตลาดมากข้ึน ได้แก่ ข้าวนาปรัง  อ้อยโรงงาน  หอมแดง  หอมหัวใหญ่ 
กระเทียม และมันฝรั่ง 
              ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่ มันสําปะหลัง  อ้อยโรงงาน  หอมแดง  หอมหัวใหญ่ กระเทียม 
และมันฝรั่ง คิดเป็นร้อยละ 20.23  27.34  15.98  31.91  23.06  และ 23.14 ของผลผลิตทั้งหมด ตามลําดับ 
 
28. เร่ือง  สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2554 คร้ังที่ 6  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2554 ครั้งที่ 6 วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2554 
ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์นํ้า การจัดสรรนํ้าและการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2553/2554 การช่วยเหลือ
ด้านการเกษตรความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 กรณีพิเศษ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สรุปได้          
ดังน้ี 
   สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ภัยแล้ง จังหวัดประกาศเป็นพื้นท่ีภัยพิบัติฉุกเฉิน ภัยแล้ง จํานวน 11 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย พะเยา ลําพูน เลย อุดรธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่
ประสบภัยด้านการเกษตร 1 จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คาดว่าจะเสียหาย 1,681 ไร่ (เป็นพื้นท่ีปลูกข้าว)  
   สภาพอากาศ  ประจําวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2554  ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
มีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนฟ้าคะนองอยู่ในเกณฑ์เป็นแห่งๆ ถึงกระจายและมีลมกระโชกแรงบางแห่ง สําหรับคล่ืนลมในอ่าวไทย
ตอนล่างสูง 2-3 เมตร  
   สถานการณ์นํ้า 
 1. สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้า 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ 400 แห่ง มีปริมาณนํ้าท้ังหมด ร้อยละ 65 ของความ
จุอ่าง  เป็นปริมาณนํ้าใช้การได้ ร้อยละ 32 ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี 2553 ร้อยละ 67  สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ มีปริมาณนํ้า
ทั้งหมด 33 แห่ง มีปริมาณนํ้าท้ังหมดร้อยละ 64 ของความจุอ่าง  เป็นปริมาณนํ้าใช้การได้ ร้อยละ 31 ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี 2553 
ร้อยละ 68   
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าเข่ือนภูมิพล สิริกิต์ิ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธ์ิ มีปริมาณนํ้าท้ังหมด ร้อยละ 58 ของ
ความจุอ่าง  เป็นปริมาณนํ้าใช้การได้ ร้อยละ 30 ของความจุอ่าง 
  อ่างเก็บนํ้าที่อยู่ในเกณฑ์นํ้า น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จํานวน 1 อ่าง  คือ อ่างเก็บนํ้าปราณบุรี 
และอ่างเก็บนํ้าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้า มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จํานวน 7 อ่าง  ได้แก่  อ่างเก็บนํ้าแม่งัดฯ ก่ิวคอหมา.ลําตะคอง ลํา
พระเพลิง กระเสียว ประแสร์ บางลาง 
 2. สภาพน้ําท่า 
  ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าปิง เจ้าพระยา และแม่นํ้ามูล มีปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ  แม่นํ้า วัง ยม น่าน ป่าสัก และ
แม่นํ้าโขง   ปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้อย 
 3. คุณภาพน้ํา 
  จุดเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง พบว่า ค่าออกซิเจนละลายในนํ้า(Do) ท่ีท่านํ้า
จังหวัดนนทบุรี ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนแม่ท่าจีนและแม่กลองอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

การจัดสรรนํ้าและการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2553/2554 
 จัดสรรนํ้าไปแล้ว 10,544 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52 ของแผน (20,144 ล้าน ลบ.ม.)  
 พื้นท่ีปลูกแล้ว 14 .03 ล้านไร่  คิด เ ป็นร้อยละ 91 ของแผน(15.29 ล้านไร่ )  แบ่ง เป็น  
ข้าว 12.21 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.82 ล้านไร่ 
 การช่วยเหลือด้านการเกษตร  สนับสนุนเครื่องสูบนํ้าเคล่ือนที่ ในพื้นที่ 53 จังหวัด จํานวน 787เครื่อง  รถยนต์
บรรทุกนํ้า ในพื้นที่ 3 จังหวัด จํานวน 4 คัน  การปฏิบัติการฝนหลวง  จัดต้ังหน่วยปฏิบัติ 1 หน่วย คือ หน่วยฯอําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ต้ังแต่วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2554 ข้ึนปฏิบัติการต้ังแต่วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2554 จํานวน 3 วัน 7 เท่ียวบิน ยังไม่มี
รายงานฝนตก 
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 ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 กรณีพิเศษ เป็นเงิน 
 ความเสียหาย  
 ด้านพืช  พื้นท่ีเสียหายส้ินเชิง จํานวน 7.68 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 6.19 ล้านไร่ พืชไร่ 0.97 ล้านไร่ พืชสวนและ
อ่ืนๆ 0.52 ล้านไร่ เกษตรกร 737,405 ราย 
 ด้านประมง พื้นที่เพาะเล้ียงสัตว์นํ้าเสียหาย จํานวน 158,945 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 132,920 ไร่ บ่อกุ้ง ปู หอย 26,025 ไร่ 
กระชัง/บ่อซีเมนต์ 459,560 ตารางเมตร เกษตรกร 123,304 ราย 
 ด้านปศุสัตว์ สัตว์ตาย/ สูญหาย รวมท้ังส้ิน 2,415,336 ตัว แปลงหญ้า 9,576.75 ไร่ เกษตรกร 25,603 ราย 
 การช่วยเหลือ 
 1. เงินทดรองราชการ เกษตรกร 82,495 ราย วงเงิน 207.70 ล้านบาท  
 2. ขอเงินงบกลาง ส่งเอกสารให้ ธกส. เพื่อขออนุมัติเงินงวดแล้วทั้งส้ิน จํานวน 67 จังหวัด วงเงิน 16,732.65 
ล้านบาท และ ธกส. โอนเงินให้ ธกส. สาขา เพื่อโอนเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว จํานวน 58 จังหวัด วงเงิน 12,499.97 ล้านบาท โอน
เข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว 459,978 ราย วงเงิน 11,582.51 ล้านบาท 
 ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และ           
ดินถล่ม 
 สวนยางเสียสภาพสวน 34,608 ไร่ เกษตรกร 27,922 ราย เป็นเงิน 207.89 ล้านบาท ปลูกแทน 26,621 ไร่ เกษตรกร 
6,327 ราย เป็นเงิน 292.83 ล้านบาท ปลูกซ่อม คํ้ายัน 866,770 ต้น เป็นเงิน 91.71 ล้านบาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 592.43 ล้านบาท 
(งบกลาง 287.92 ล้านบาท และงบสกย. 304.51 ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


