
http://www.thaigov.go.th                                                                                  ข่าวที่ 01/02 
                                                                วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2554          
 
         วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   นายอภิสิทธ์ิ   เวชชาชีวะ                   
นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี                                                                                                                        
  จากน้ัน นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจํา     
สํานักนายกรัฐมนตรี  และนายมารุต   มัสยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี           
สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 
 กฎหมาย 
 1. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  
 4. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....  
  
 เศรษฐกิจ 
 9.   เรื่อง   ขออนุมัติดําเนินโครงการการจัดการเพล้ียแป้งมันสําปะหลัง ปี 2554 
  10.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินงานตามโครงการนําร่องแก้ไขปัญหาที่ดิน ทํากิน 
    ของเกษตรกรรายย่อยไทยเข้มแข็ง ภายใต้นโยบายกองทุนธนาคารท่ีดิน 
  11.  เรื่อง   ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
  12.   เรื่อง   ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/2553 ท้ังปี 2553 และแนวโน้มปี 2554 
  13.  เรื่อง  มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งท่ี 134)  
 
 สังคม 
 15.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนเพื่อดําเนินงานตามโครงการการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน 
 16.  เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็ก 
   เจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล 
 
  เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเป็นข้อมูล 
 26. เรื่อง   สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 
              27. เรื่อง   รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนมกราคม  
   2554   
 
 แต่งต้ัง 
 28.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
 1.  ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิประจําประเทศไทย 
 2.  รัฐบาลสาธารณรัฐตูนิเซียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
 7.  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหน่ึงวาระ  
 8.  การลาออกและแต่งต้ังรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
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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 

1. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบดังน้ี  
  1.  อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง              
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภา             
ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  2. เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  (นายประดิษฐ์  ภัทรประสิทธ์ิ)  เสนอขอแก้ไขคําผิดของ
ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา 10 ซึ่งแก้ไขมาตรา 102 ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พระพุทธศักราช 
2469 จาก “(1)  ความผิดฐานลักลอบหรือหลีกเล่ียงศุลกากรให้หักจ่ายเป็นเงินสินบนและรางวัลร้อยละ 55 จากเงินค่าขายของกลาง 
โดยให้หักจ่ายเป็นเงินสินบนร้อยละ 30 เป็นเงินรางวัลร้อยละ 25  แต่กรณีท่ีมิได้ริบของกลาง   หรือของกลางไม่อาจจําหน่ายได้ ให้
หักจ่ายจากเงินค่าปรับ ส่วนรายท่ีไม่มีผู้แจ้งความนําจับ  ให้หักจ่ายเป็นเงินรางวัลร้อยละ 30” เป็น “(1) ความผิดฐานลักลอบหรือ
หลีกเล่ียงศุลกากรให้หักจ่ายเป็นเงินสินบนและรางวัลร้อยละ 15 แต่กรณีท่ีมิได้ริบของกลาง  หรือของกลางไม่อาจจําหน่ายได้ ให้หัก
จ่ายจากเงินค่าปรับ  ส่วนรายท่ีไม่มีผู้แจ้งความนําจับ  ให้หักจ่ายเป็นเงินรางวัลร้อยละ 20” 
 
4. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยให้คงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไว้ตามเดิม             
แล้วให้ดําเนินการต่อไปได้ 
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้จัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และให้สถาบันมีอํานาจหน้าท่ี วัตถุประสงค์และอํานาจ
หน้าท่ีตามท่ีกําหนด (ร่างมาตรา 5 ร่างมาตรา 7 และร่างมาตรา 8)  
    2. กําหนดให้ทุนและทรัพย์สินของสถาบันส่วนหน่ึงประกอบด้วยเงินท่ีรัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิมและ           
เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม  กําหนดให้รายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลัง  
และอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้มาจากการให้หรือซ้ือด้วยรายได้ของสถาบันเป็นกรรมสิทธ์ิของสถาบัน (ร่างมาตรา 9 ถึงร่างมาตรา 11)  
  3. กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  โดยมีผู้อํานวยการสถาบันฯ เป็นกรรมการและ             
เลขานุการ  และกําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ (ร่างมาตรา 13 และร่างมาตรา 18)  
  4. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจาก
ตําแหน่ง องค์ประชุมของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของกรรมการ ท่ีปรึกษา             
คณะทํางาน (ร่างมาตรา 14 ถึงร่างมาตรา 17 ร่างมาตรา 19 และร่างมาตรา 21)  
  5. กําหนดให้มีผู้อํานวยการสถาบันโดยการแต่งต้ัง กําหนดคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง            
การพ้นจากตําแหน่ง (ร่างมาตรา 22 ถึงร่างมาตรา 25)  
  6. กําหนดให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อํานวยการตาม         
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด (ร่างมาตรา 29)  
  7. กําหนดให้สถาบันมีอํานาจให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาท่ีกําหนด (ร่างมาตรา 41)  
 

เศรษฐกิจ 
 
9.  เร่ือง  ขออนุมัติดําเนินงานโครงการการจัดการเพล้ียแป้งมันสําปะหลัง ปี 2554 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  
 1. อนุมัติให้ดําเนินงานโครงการการจัดการเพล้ียแป้งมันสําปะหลัง  ปี 2554 และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.)  โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงาน และให้รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการด้วย  



 4 

 
 
 2. อนุมัติงบประมาณดําเนินโครงการฯ ในวงเงิน 600 ล้านบาท  เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี        
งบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงาน    
ที่เก่ียวข้องขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณก่อนดําเนินการต่อไป  และหากวงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหน่ึงตามความจําเป็นเหมาะสมต่อไป 
 3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการเพิ่มเติมด้วยว่า  การแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกับศัตรูพืชในระยะยาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรนําชุมชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ศัตรูพืชที่เกิดข้ึนในแต่ละชุมชนด้วย 
 สาระสําคัญของเร่ือง  
 กษ. รายงานว่า  
 1. ในปี 2552 มีการระบาดของเพล้ียแป้งมันสําปะหลัง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตมันสําปะหลังของ
เกษตรกร ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง  กษ. จึงได้นําเสนอโครงการการจัดการเพล้ียแป้งมันสําปะหลังต่อคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552  ให้ กษ. ดําเนินงานโครงการการจัดการเพล้ียแป้งมันสําปะหลัง  พร้อมท้ัง
อนุมัติงบประมาณ 65,660,000 บาท ระยะเวลาดําเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 พื้นท่ี                
ดําเนินงาน 600,000 ไร่  
 2. จากสถานการณ์ดังกล่าวถึงแม้จะมีการบริหารจัดการเพล้ียแป้งมันสําปะหลังได้ในระดับหน่ึงแต่ยังคงพบการ 
แพร่กระจายในหลายพื้นท่ี กษ. จึงเสนอแนวทางการจัดการเพล้ียแป้งมันสําปะหลัง ระยะที่ 2 ซ่ึงต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 
31 สิงหาคม 2553 ให้ กษ. ดําเนินงานโครงการการจัดการเพล้ียแป้งมันสําปะหลัง ระยะท่ี 2 โดยใช้งบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 จากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 13,579,000 บาท ในพื้นที่ท่ีจะมี
การปลูกมันสําปะหลังในระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2553 จํานวน 87,900 ไร่ 
 3. การดําเนินงานที่ผ่านมาสามารถควบคุมการแพร่กระจายของเพล้ียแป้งมันสําปะหลังไม่ให้ทําความเสียหายกับ
ผลผลิตมันสําปะหลังได้ในระดับหน่ึง แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์การระบาดของเพล้ียแป้งมันสําปะหลังเมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2553 
พบการเข้าทําลายของเพล้ียแป้งมันสําปะหลังในบางพื้นท่ีกระจายอยู่ท่ัวไป   ประมาณ 76,110 ไร่  จากข้อมูลพบว่า ต้ังแต่ส้ินสุดฤดู
ฝนพื้นที่ท่ีพบเพล้ียแป้งมันสําปะหลังเพิ่มข้ึนเป็นลําดับจึงคาดการณ์ได้ว่า  เพล้ียแป้งมันสําปะหลังมีแนวโน้มท่ีจะกลับมาระบาดและ
สร้างความเสียหายให้กับมันสําปะหลังได้อีกประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งเป็นปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการแพร่พันธ์ุและการระบาดทําลาย
ของเพล้ียแป้งมันสําปะหลังให้รุนแรงมากย่ิงข้ึน  
 4. กษ. จึงได้ทําโครงการการจัดการเพล้ียแป้งมันสําปะหลัง ปี 2554 ต่อเน่ืองจากโครงการการจัดการเพล้ียแป้งมัน
สําปะหลัง ระยะท่ี 2 โดยได้จัดสรรงบประมาณปกติประจําปี 2554 โครงการสร้างระบบประกันภัยความเส่ียงให้กับเกษตรกร และ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง ปี 2554 สําหรับดําเนินการแล้ว จํานวน 126,063,000 บาท  แต่ยังคงมีกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันการระบาดของเพล้ียแป้งมันสําประหลัง พื้นท่ี 5.919 ล้านไร่  เกษตรกรประมาณ 345,168 ราย  ท่ีมีความจําเป็นต้อง
ดําเนินการต่อไปเพื่อให้การควบคุมเพล้ียแป้งมันสําปะหลังครอบคลุมพื้นที่ปลูกและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังน้ัน จึงขอรับการ
สนับสนุนจากงบกลางปี 2554 รายการเงินสํารองจ่าย  เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นในกิจกรรมและกรอบวงเงินงบประมาณท่ีผ่าน
ความ        เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ตามสาระท่ีได้หารือกับ สงป.  
ให้สนับสนุนในพื้นที่ท่ีจะมีการปลูกมันสําปะหลังในเดือนมกราคม 2554 เป็นต้นไป  จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องนําโครงการดังกล่าว
เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
 5. การดําเนินการโครงการการจัดการเพล้ียแป้งมันสําปะหลัง ปี 2554 มีสาระสําคัญ ดังน้ี  
    5.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ    

  5.1.1  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ และตระหนักถึงภัยของเพล้ียแป้งมันสําปะหลัง ตลอดจน
สามารถควบคุมเพล้ียแป้งมันสําปะหลังได้อย่างถูกวิธี 

  5.1.2  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและชุมชนในการบริหารจัดการเพล้ียแป้งมันสําปะหลัง 
ได้ด้วยตนเอง 

  5.1.3  เพื่อควบคุมการระบาดของเพล้ียแป้งมันสําปะหลังในแหล่งผลิตสําคัญ  45 จังหวัด 
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  5.2 เป้าหมายดําเนินการ   
   5.2.1 ดําเนินการในพื้นท่ีท่ีจะมีการปลูกมันสําปะหลัง ในเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนกันยายน 
2554 พื้นที่ 5.919 ล้านไร่  ใน 45 จังหวัด  
   5.2.2 เกษตรกร 345,168 รายที่จะปลูกมันสําปะหลังได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการควบคุม
เพล้ียแป้งมันสําปะหลัง และสามารถผลิตขยายศัตรูธรรมชาติได้ด้วยตนเอง  
  5.3 ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2554 
  5.4 ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ กษ. โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
  5.5 กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 

  5.5.1  ควบคุมเพล้ียแป้งมันสําปะหลังในพื้นท่ีที่คาดว่าจะปลูกมันสําปะหลังในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน
กันยายน  2554  จํานวน  5.919  ล้านไร่ โดยการรณรงค์ให้มีการแช่ท่อนพันธ์ุมันสําปะหลังด้วยสารเคมีก่อนปลูก  การถ่ายทอความรู้ให้กับ
เกษตรกร และสนับสนุนการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมเพล้ียแป้งมันสําปะหลัง    

   5.5.2  จัดต้ังและดําเนินการศูนย์จัดการศัตรุพืชชุมชนโดยสาธิตให้ความรู้เรื่องการแช่ท่อนพันธ์ุ
มันสําปะหลังด้วยสารเคมีก่อนปลูกแก่เกตรกรส่งเสริมการจัดทําแปลงพันธ์ุมันสําปะหลัง และอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิ
การการปลูกมันสําปะหลัง 

  5.5.3 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอให้สามารถถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร
ในการควบคุมเพล้ียแป้งมันสําปะหลัง 

  5.5.4 การประชาสัมพันธ์  จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์แผ่นพับ   เอกสารคําแนะนําสารคดี   
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมวลชนและส่ืออ่ืน ๆ   

   5.5.5 การสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการโครงการ  
 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  5.6.1 สามารถควบคุมและลดพื้นที่การระบาดของเพล้ียแป้งมันสําปะหลังในพื้นที่ปลูกมัน

สําปะหลังท่ัวประเทศ 
  5.6.2 เกิดความย่ังยืนในการบริหารจัดการเพล้ียแป้งมันสําปะหลังเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง

ได้ โดยควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดรุนแรงในปีต่อ ๆ  ไป  
  5.6.3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่จัดต้ังข้ึน สามารถใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการศัตรูพืช 

ทุกชนิดในพื้นท่ี อันจะทําให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 5.7 ค่าใช้จ่ายและแหล่งท่ีมา   
 จากงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ

จําเป็น  ในวงเงินรวมท้ังส้ิน 791,230,600 บาท  
6. กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการปลูกมันสําปะหลังท่ีจะเริ่มมีการปลูก

ใหม่ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป  ซึ่งหากไม่มีการดําเนินการป้องกันการระบาดของเพล้ียแป้งมันสําปะหลังจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการผลิตมันสําปะหลังทั้งระบบ ทั้งตัวเกษตรกรและอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง  

กษ. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติดังกล่าว  
  

10. เร่ือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินงานตามโครงการนําร่องแก้ไขปัญหาที่ดิน ทํากินของเกษตรกรรายย่อยไทย
เข้มแข็ง ภายใต้นโยบายกองทุนธนาคารที่ดิน 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ “โครงการนําร่องการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกรรายย่อยไทย           
เข้มแข็ง ภายใต้นโยบายกองทุนธนาคารที่ดิน” วงเงิน 167,960,000 บาท ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ 

 ข้อเท็จจริง 
  1. สํานักงบประมาณแจ้งว่า ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เน่ืองจากขอบเขตการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ               

โครงการฯ มีความคาบเก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของหลายส่วนราชการ เช่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ดังน้ัน เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณท่ีเก่ียวกับภารกิจการบริหารจัดการท่ีดินมีความชัดเจนและไม่ 
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ซ้ําซ้อน จึงเห็นควรท่ีจะได้รับการตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวให้ชัดเจน นอกจากน้ีควรดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
14 ธันวาคม 2553 ที่ให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสํานักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาจัดทําร่างพระ
ราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาชน) พ.ศ. .... รวมทั้งควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อที่ดินและ  
หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องให้ชัดเจนก่อน ทั้งน้ี การขออนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ซึ่งมี             
วงเงินเกินกว่า 100 ล้านบาท จะต้องนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้หลักการก่อนตามนัยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี              
17 กุมภาพันธ์ 2552 (เอกสาร 2) 
   2. สําหรับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ.  .... ขณะน้ียังอยู่
ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
11. เร่ือง  ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี   
  1. รับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังที่ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553  
  2. เห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการการลดภาระค่าครองชีพต่อไปจนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2554              
รวมถึงวงเงินและแหล่งเงินในการดําเนินมาตรการ  
  3. อนุมัติในหลักการให้สํานักงบประมาณเป็นผู้พิจารณาปรับเพิ่มวงเงินค่าใช้จ่ายการดําเนินมาตรการลดภาระ              
ค่าครองชีพของประชาชนในช่วงระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2554 – 30 มิถุนายน 2554 ตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง   และแจ้งให้               
รัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินมาตรการดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 สาระสําคัญของเร่ือง  
 1.  การดําเนินการของกระทรวงการคลัง 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2553 มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของ สศช. ที่เห็น
ควรให้กระทรวงการคลังเร่งพิจารณาความจําเป็นของการดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน  โดยมาตรการใน           
เรื่องใดที่เป็นบริการเชิงสังคม ควรปรับเข้าสู่ระบบ PSO ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2553  กระทรวงการคลัง
พิจารณาแล้วมีความเห็นดังน้ี 
  1.1  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวต้ังแต่ปี 2551 ได้ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจของประเทศไทย               
ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจ การลงทุน และการบริโภคภายในประเทศชะลอตัว  และส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน  
ดังน้ัน เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจดังกล่าว  รัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้มีการดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของ
ประชาชน จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเป็นมาตรการระยะ
ส้ัน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงท่ีเศรษฐกิจชะลอตัว  ทําให้ที่ผ่านมา           
รัฐบาลได้มีการพิจารณาขยายระยะเวลาการดําเนินมาตรการดังกล่าวเป็นคราวๆ ไป  รวมทั้งได้มีการปรับปรุงและยกเลิกมาตรการ 
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  ท้ังน้ี หากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นตัวและประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน ก็น่าจะสามารถยุติการดําเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพได้  ดังน้ัน การพิจารณาให้มาตรการใดเป็นการบรรเทา
ภาระค่าครองชีพของประชาชนในระยะยาวหรือเป็นมาตรการถาวร จึงไม่เป็นไปตามหลักการและเหตุผลของการดําเนินมาตรการ
การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน  อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2554 เห็นชอบในหลักการ
แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย  ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรม  รัฐบาลมีแนวทางการ
ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า โดยนําค่า Ft ท่ีกําลังจะลดลงมาเป็นกลไกในการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า เพื่อทําให้มาตรการช่วยเหลือค่า
ไฟฟ้าสําหรับผู้มีรายได้น้อย ซ่ึงใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน เป็นมาตรการถาวร  

1.2  สําหรับการพิจารณาว่ามาตรการในเรื่องใดท่ีเป็นบริการเชิงสังคมควรปรับเข้าสู่ระบบ PSO น้ัน  
เน่ืองจาก การดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเป็นมาตรการระยะส้ัน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวดังกล่าวข้างต้น  จึงไม่สามารถเข้าสู่ระบบ PSO ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 ได้  เพราะระบบ PSO ตามระเบียบดังกล่าวมี
เจตนาเพื่อให้มีระบบการให้เงินอุดหนุนต่อรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณะและประสบผลขาดทุนจากนโยบายการควบคุมราคา
ค่าบริการของรัฐบาลในระยะยาว ให้มีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้  รวมทั้ง สร้างเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพ
และ               ประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นรูปธรรม 
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 2.  ขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพ 
 ก า ร ดํ า เ นิ น ม า ต ร ก า ร ล ด ภ า ร ะ ค่ า ค ร อ ง ชี พ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ช่ ว ง ที่ ผ่ า น ม า  ส า ม า ร ถ 
แบ่ ง เบาภาระ ค่าครองชีพของประชาชนไ ด้ โดยตรง  และ มีประชาชน จํานวนมาก ท่ี ไ ด้รั บประ โยชน์   ทํ า ใ ห้ เ กิด 
กา รกระ ตุ้ น เ ศ รษ ฐ กิ จและบร ร เท าค วา ม เ ดือดร้ อนข องประชาชน ผู้มี ร า ย ไ ด้ น้ อย ใน ช่ ว ง ท่ี เ ศ ร ษ ฐ กิ จชะลอ ตั ว   
และเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง  จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาการดําเนินมาตรการลดภาระ           
ค่าครองชีพของประชาชนต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554  โดยหลักการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวยังคงยึดหลักการเดิม
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2553  ซึ่งมีสาระสําคัญดังน้ี 
  2.1  หลักการดําเนินมาตรการ 

1. มาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าครัวเรือน ดําเนินการผ่าน กฟน. และ กฟภ.  โดยภาครัฐรับภาระ 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า สํ า ห รั บ ค รั ว เ รื อ น ที่ ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า ไ ม่ เ กิ น  9 0  ห น่ ว ย ต่ อ เ ดื อ น  แ ล ะ สํ า ห รั บ 
ผู้เช่าอาศัยในอาคารชุดหรือห้องเช่าที่ผู้ประกอบการถูกต้องตามกฎหมาย ซ่ึงเป็นอาคารชุดหรือห้องเช่าที่มีระดับราคาเช่าไม่เกิน 
3,000 บาท/ห้อง/เดือน และใช้ไฟฟ้าเฉล่ียไม่เกิน 90 หน่วย/ห้อง/เดือน และได้ลงทะเบียนไว้กับ กฟน. และ กฟภ.   

2. มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจําทาง ดําเนินการผ่าน ขสมก.  โดยรัฐรับภาระ 
ค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจําทางธรรมดาจํานวน 800 คันต่อวัน ใน 73 เส้นทางให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

3. มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟช้ัน 3  ดําเนินการผ่าน รฟท.  โดยรัฐรับภาระค่าใช้ 
จ่ายการจัดรถไฟช้ัน 3 เชิงสังคม จํานวน 164 ขบวนต่อวัน และรถไฟช้ัน 3 ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์จํานวน 8 ขบวนต่อ          
วัน ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2.2  ระยะเวลาในการดําเนินมาตรการ 
ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2554 – วันที่ 30 มิถุนายน  2554 

 
12.  เร่ือง  ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/2553 ทั้งปี 2553 และแนวโน้มปี 2554 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/2553 ทั้งปี 2553 และแนวโน้มปี 2554 ตามท่ี                     
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  โดยมีสาระสําคัญดังน้ี  
 1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/2553 

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/2553 ขยายตัวร้อยละ 3.8 ชะลอจากร้อยละ 6.6 ในไตรมาสท่ีผ่านมา เป็น
ผลมาจากภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ 3.3 เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากภัยนํ้าท่วม ส่งผลให้ผลผลิตภาคเกษตรสําคัญ ๆ เช่น               
มันสําปะหลัง ปาล์มนํ้ามัน อ้อยโรงงาน และข้าวเปลือกลดลง ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 4.8 ชะลอตัวจากร้อยละ 
11.6 ในไตรมาสที่ผ่านมา จากการลดลงของการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เป็นหลัก 

อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงสนับสนุนการขยายตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีข้ึน ส่งผลให้ท้ัง              
การส่งออก การลงทุน และการบริโภคของภาคเอกชน รวมทั้งภาคการท่องเท่ียวยังคงขยายตัวสูง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสสาม
ของปี 2553  และเม่ือปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว ขยายตัวร้อยละ 1.2 (%QoQ SA) รวมทั้งปี 2553 เศรษฐกิจไทยขยายตัว             
ร้อยละ 7.8  

1.1 ภาคการส่งออก มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสน้ีสูงถึง 51,850               
ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยขยายตัวร้อยละ 21.2 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า การส่งออกสินค้าหลักๆ ได้แก่ อัญมณีและ
เครื่องประดับ ยานพาหนะและช้ินส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 77.5  23.8  17.3  49.0 และ 
27.6 ตามลําดับ  ตลาดส่งออกหลักท้ังสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่นยังคงขยายตัว ยกเว้น 
ตลาดออสเตรเลียท่ีลดลง จากการส่งออกเหล็กสําหรับงานก่อสร้าง รถยนต์ และ เครื่องปรับอากาศท่ีลดลง  รวมทั้งปี 2553 การ
ส่งออกมีมูลค่า 193,663 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 28.5 

1.2 ภาคการท่องเที่ยว นักท่องเท่ียวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยในไตรมาสส่ีมีจํานวน 4.6 
ล้านคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.8 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีท่ีผ่านมา และเพิ่มข้ึนจากไตรมาสท่ีสองและสามที่มีจํานวน 2.9 และ 
3.7 ล้านคน ตามลําดับ โดยนักท่องเท่ียวจากเกาหลีใต้ จีน และอินเดีย ขยายตัวร้อยละ 41.1  26.6 และ 46.2 ตามลําดับ อัตราการ
เข้าพักอยู่ที่ระดับร้อยละ 54.1 ปรับตัวดีข้ึนจากร้อยละ 38.9 และ 46.7 ในไตรมาสที่สองและสามตามลําดับ ส่งผลให้ GDP ในสาขา
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โรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้อยละ 7.9  รวมทั้งปี 2553 นักท่องเที่ยวต่างชาติมีจํานวน 15.8 ล้านคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.0           
เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่มีจํานวน 14.1 ล้านคน 

1.3  การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 9.2 เป็นการขยายตัวทั้งการลงทุนในเครื่องมือเคร่ืองจักร
และส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงสะท้อนจากการนําเข้าสินค้าทุนและยอดจําหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขยายตัวร้อยละ 15.3 และ 31.6           
ตามลําดับ และการขยายตัวของการก่อสร้างอาคารโรงงานเป็นหลัก ประกอบกับอัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ในภาวะตึงตัวในหลาย
อุตสาหกรรม (อัตราการใช้กําลังการผลิตสูงกว่าร้อยละ 80) ได้แก่ การผลิตเม็ดพลาสติก (ร้อยละ 98.5) การผลิตยาง (ร้อยละ 89.2) 
การผลิตรถยนต์ (ร้อยละ 84.7) ส่วนดัชนีความเช่ือม่ันของนักธุรกิจ (Business Sentiment Index: BSI) เฉล่ียในไตรมาสน้ีอยู่ท่ี 
51.4 ปรับตัวดีข้ึนจาก 50.4 ในไตรมาสท่ีผ่านมา รวมทั้งปี 2553 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 13.8 

1.4 การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ในไตรมาสน้ีขยายตัวร้อยละ 3.8โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มข้ึน
ของรายได้เกษตรกร จากราคาพืชผลหลักท่ีเพิ่มข้ึน เช่น ราคายางพารา (เพิ่มข้ึนร้อยละ 54.0) มันสําปะหลัง (เพิ่มข้ึนร้อยละ 71.9) 
ปาล์มนํ้ามัน (เพิ่มข้ึนร้อยละ 59.0) และข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 31.7) ประกอบกับภาวการณ์จ้างงานอยู่ในเกณฑ์ดีมี
จํานวนผู้ว่างงาน 337,400 คน อัตราการว่างงานร้อยละ 0.9  รวมทั้งปี 2553 การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 4.8  

2.  ภาวะเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2553 
 ทั้ ง ปี  2 5 5 3  ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ท ย  ข ย า ย ตั ว ร้ อ ย ล ะ  7 . 8  เ ป็ น ผ ล ม า จ า ก 
ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง ก า ร ล ง ทุ น ภ า ค เ อ ก ช น  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ภ า ค ค รั ว เ รื อ น  แ ล ะ ก า ร ส่ ง อ อ ก สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร 
ที่ขยายตัวร้อยละ 13.8 4.8 และ 14.7 ตามลําดับ  ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสูงถึงร้อยละ 13.9 รวมท้ังกิจกรรมการผลิตท่ี
เก่ียวข้องกับภาคการท่องเท่ียว เช่น สาขาโรงแรม ภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ 8.4 อย่างไรก็ตาม ในปี 2553 ภาคเกษตรกรรมได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงต้นปี และปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปี ทําให้ภาคเกษตรกรรมในปี 2553 หดตัวร้อยละ 2.2  

3. แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจปี 2554 
สํานักงานฯ คาดว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2554 จะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยคงอัตรา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในช่วงเดียวกันกับท่ีแถลงข่าวเม่ือคร้ังที่ผ่านมา (22 พฤศจิกายน 2553) โดยมีปัจจัยสนับสนุนและปัจจัย
เส่ียง ดังน้ี 

3.1  ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2554  
1) การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก เป็นปัจจัยสนับสนุนการส่งออก การผลิต และ

การท่องเที่ยว นอกจากน้ี โครงสร้างตลาดส่งออกท่ีมีการกระจายตัวมากข้ึนจะช่วยลดผลกระทบต่อจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศสําคัญๆ  

2) ร า ย ไ ด้ ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค มี แ น ว โ น้ ม ป รั บ ตั ว ดี ข้ึ น  จ า ก ก า ร 
ปรับข้ึนเงินเดือนข้าราชการและภาคเอกชน รวมท้ังรายได้ของเกษตรกรที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากราคาสินค้าเกษตรหลักๆ ท่ีมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน ท้ังราคายางพารา มันสําปะหลัง และอ้อย รวมทั้งการดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร ประกอบกับอัตราการว่างงาน
ที่อยู่ในระดับตํ่าท่ีระดับร้อยละ 0.9 

3) สถาบันการเงินมีเสถียรภาพ สภาพคล่องในระบบยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นอีก
ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการปล่อยสินเช่ือเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

4) ภาคบริการขยายตัวได้ดีอย่างต่อเน่ือง คาดว่าในปี 2554 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ี
เดินทางมาประเทศไทยประมาณ 16.8 – 17.0 ล้านคน ซึ่งส่งผลให้ภาคการผลิตและบริการที่เก่ียวเน่ืองมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีขึ้น 

3.2 ปัจจัยเส่ียงที่ควรระมัดระวังในปี 2554  
1) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบาง โดยเฉพาะการฟ้ืนตัวของสหภา

พยุโรปและญ่ีปุ่น ยังเป็นปัจจัยเส่ียงสําคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ดังน้ี (1) สหภาพยุโรป หน้ีสาธารณะอยู่ในระดับสูง และ
การดําเนินนโยบายการคลังไม่เอ้ือต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ  (2) ญ่ีปุ่น ภาคการบริโภคยังขยายตัวเพียงเล็กน้อย ส่วน
หน่ึงเป็นผลมาจากอัตราการว่างงานท่ีสูง รวมทั้งหน้ีสาธารณะยังอยู่ในระดับสูง และ (3) จีน การดําเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด 
โดยการลดเป้าหมายปริมาณสินเช่ือและเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อและราคาอสังหาริมทรัพย์ อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนของจีน  

2) การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ํามัน อัตราดอกเบ้ีย และแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่
เพิ่มขึ้น  
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3) สถานการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งของกลุ่มคนในสังคม ยังคงดําเนินอยู่
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภค นักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักลงทุน 

4) สถานการณ์การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร ยังมีความไม่แน่นอนจาก
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และต้นทุนการผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากราคานํ้ามัน 

5) ความผันผวนของการเคล่ือนย้ายเงินทุน จากการดําเนินนโยบายการเงินท่ียังคง
อัตราดอกเบี้ยระดับตํ่าของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ซึ่งมีทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มอัตราดอกเบ้ียของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียท่ี
มีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน 

6) การขาดแคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรม จะทําให้สูญเสียโอกาสในการแข่งขัน 
และยังเป็นอีกปัจจัยท่ีทําให้ต้นทุนการผลิตและเงินเฟ้อเพิ่มข้ึน 

4.  ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี 2554 ควรให้ความสําคัญ ดังน้ี 
4.1  การดูแลราคาสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเพื่อให้เป็นธรรมต่อผู้บริโภค เน่ืองจากราคาสินค้าเกษตร 

และราคานํ้ามันท่ีมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน โดยเฉพาะการติดตามแนวโน้มการผลิต และการบริหารสต็อกของสินค้าที่สําคัญ 
4.2  การดําเนินนโยบายการเงินและอัตราแลกเปล่ียนที่สมดุลระหว่างการรักษาอัตราการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจเพื่อรองรับความเส่ียงจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกและการ        
เงินโลก และการเคล่ือนย้ายเงินทุน 

4.3  การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและเร่งรัดโครงการลงทุนสําคัญๆ ที่จําเป็นต่อการสร้าง
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

4.4  การบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตรและการบริโภคท้ังในระยะส้ันและระยะยาวที่อาจจะได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

4.5  การเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต ซ่ึงจะมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
ต่างชาติ 
   4.6 การเร่งรัดฟื้นฟูความสามัคคีปรองดองของคนไทย และแก้ปัญหาความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของไทยในสายตานักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติ 
 
13. เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คร้ังที่ 1/2554 (คร้ังที่ 134)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 1/2554 (คร้ังที่ 134) เมื่อวันท่ี 
11 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อพิจารณาเรื่อง การแก้ไขปัญหาราคานํ้ามันแพง ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังน้ี  
   1. มอบหมายให้กระทรวงพลังงานไปดําเนินการปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมันของนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วจากร้อยละ 3 เป็น ร้อยละ 2 ไปจนถึงส้ินเดือนมีนาคม 2554  
   2. เห็นชอบให้ใช้เงินกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงในการรักษาระดับราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท
ต่อลิตร  ไปจนถึงส้ินเดือนเมษายน 2554 โดยมอบหมายคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) รับไปดําเนินการ  หากฐานะ
กองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงสุทธิเหลือวงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท ให้นําเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อพิจารณา
ต่อไป 
 

สังคม 
 
15. เร่ือง ขอรับการสนับสนุนเพ่ือดําเนินงานตามโครงการการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการการสนับสนุนงบประมาณ จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ              
พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อดําเนินงานตามโครงการ “บ้านม่ันคงคนไร้บ้าน” แก่
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ  ส่วนรายละเอียด 
งบประมาณให้ไปทําความตกลงกับสํานักงบประมาณโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับโครงการบ้านมั่นคง  
 



 10 

16. เร่ือง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง โครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเร้ือรังใน
โรงพยาบาล 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง  
โครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล (ครั้งที่ 5) ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ศธ. รายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล (ครั้งที่ 5) ซึ่งเป็น 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษร่วมมือกับโรงพยาบาล 
จัดศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล จํานวน 29 ศูนย์การเรียนสามารถให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กเจ็บป่วย
เรื้อรังในโรงพยาบาลระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2553 เฉล่ียเดือนละประมาณ  2,300 คน โดยได้รับการสนับสนุน                      
งบประมาณจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 : 2553)  แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ท้ังระบบให้ทันสมัยโครงการพัฒนาครูท้ังระบบ เฉพาะค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการจํานวน 7,903,476 บาท เท่าน้ัน 
ส่วนงบประมาณการอบรมสัมมนาครูอัตราจ้างที่ทําหน้าที่สอนที่โรงพยาบาล/บุคลากรนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และ                   
ส่ือการเรียนการสอน วงเงิน 3,226,460 บาท ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
 

เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
26. เร่ือง  สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดังน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเป็นประจําทุกเดือน โดยสอบถามประชากร
ที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  มีครัวเรือนตกเป็นตัวอย่าง 26,520 ครัวเรือนต่อเดือน สําหรับใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553  ในภาพรวมสถานการณ์แรงงาน  จํานวนผู้ว่างงานลดลง 8.2 หมื่นคน (จาก 3.50 แสนคน เป็น 2.68 
แสนคน) เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2552  หากเปรียบเทียบกับช่วงเดือนท่ีผ่านมา (พฤศจิกายน พ.ศ. 2553) จํานวน
ผู้ว่างงานลดลง 1.21 แสนคน  (จาก 3.89 แสนคน เป็น 2.68 แสนคน)  สําหรับสาระสําคัญการสํารวจสรุปได้ ดังน้ี 
  1.  ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 
   ผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนทั้งส้ิน 39.50  ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 39.19 ล้านคน ผู้ว่างงาน 2.68 
แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.88 หม่ืนคน ทั้งน้ี ผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนเพิ่มข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2552 จํานวน 5.5 
แสนคน (จาก 38.95  ล้านคน เป็น 39.50 ล้านคน) 
  2.  ผู้มีงานทํา 
  ผู้มีงานทํา 39.19 ล้านคน เพิ่มข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2552 จํานวน 6.5 แสนคน (จาก 38.54 ล้านคน เป็น 
39.19 ล้านคน) หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.7 ซ่ึงมีผู้ทํางานเพิ่มข้ึนและลดลงในสาขาต่างๆ ดังน้ี 
   2.1  ผู้ทํางานเพิ่มข้ึน  ได้แก่  ผู้ทํางานในสาขาเกษตรกรรมและประมง 9.6 แสนคน (จาก 15.99 ล้านคน 
เป็น 16.95 ล้านคน)  สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร 1.7 แสนคน  (จาก 2.52 ล้านคน เป็น 2.69 ล้านคน)  สาขาการศึกษา 1.5 
แสนคน (จาก 1.11  ล้านคน เป็น 1.26 ล้านคน)  สาขาการบริหารราชการแผ่นดินฯ 4.0 หม่ืนคน (จาก 1.36 ล้านคน เป็น 1.40 
ล้านคน) ตามลําดับ 
   2.2  ผู้ทํางานลดลง  ได้แก่ สาขาการขายส่งและขายปลีกฯ 1.9 แสนคน (จาก 6.10 ล้านคน เป็น 5.91 
ล้านคน)  สาขาการผลิต 1.3 แสนคน (จาก 5.23 ล้านคน เป็น 5.10 ล้านคน) สาขากิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ 1.1 แสนคน 
(จาก 0.81 ล้านคน เป็น 0.70 ล้านคน) สาขาการเงินการธนาคาร 9.0 หมื่นคน (จาก 0.42 ล้านคน เป็น 0.33 ล้านคน) ท่ีเหลือ
กระจายอยู่ในสาขาอ่ืน ๆ 
   ทั้งน้ี หากเปรียบเทียบกับช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ท่ีผ่านมา  จํานวนผู้มีงานทําเพิ่มข้ึน 1.01 
ล้านคน  โดยเป็นการเพิ่มข้ึนในภาคเกษตรกรรม 1.77 ล้านคน  ส่วนนอกภาคเกษตรกรรมลดลง 7.60 แสนคน 
  3.  ผู้ว่างงาน 
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   3.1  ผู้ว่างงานทั่วประเทศมีจํานวน 2.68 แสนคน  คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.7 ของกําลังแรงงาน
รวม  (ผู้ว่างงานลดลงจํานวน 8.2 หมื่นคน และอัตราการว่างงานลดลงร้อยละ 0.2   เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 
2552) ประกอบด้วย ผู้ว่างงานท่ีไม่เคยทํางานมาก่อนจํานวน 9.9 หมื่นคน และเป็นผู้ว่างงานที่เคยทํางานมาก่อนจํานวน 1.69 แสน
คน โดยเป็นผู้ว่างงานจากภาคการบริการและการค้า 6.5 หม่ืนคน  ภาคเกษตรกรรม 5.7 หมื่นคน  และภาคการผลิต 4.7 หมื่นคน 
   3.2  ผู้ว่างงานเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากที่สุด จํานวน 9.0 หม่ืนคน  รองลงมา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 6.0 หมื่นคน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4.8 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 4.0 หม่ืนคน  และไม่มีการศึกษา
และตํ่ากว่าประถมศึกษา 3.0 หม่ืนคน ตามลําดับ 
   3.3  ผู้ว่างงานอยู่ในภาคใต้มากที่สุด 9.0 หมื่นคน ภาคกลาง 6.5 หมื่นคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.0 
หมื่นคน  กรุงเทพมหานคร 3.7 หมื่นคน  และภาคเหนือ 3.6 หมื่นคน หากคิดเป็นอัตราการว่างงาน ภาคใต้เป็นภาคท่ีมีอัตราการ
ว่างงานสูงสุด คือ ร้อยละ 1.8  ส่วนภาคท่ีมีอัตราการว่างงานตํ่าสุดเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 0.3 
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารพิจารณาแล้วเห็นว่า สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของ              
ประชากรน้ีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
27.  เร่ือง  รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศเดือนมกราคม 2554   
 คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือน
มกราคม 2554  ของกระทรวงพาณิชย์ สรุปได้ดังน้ี  
 กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศเดือนมกราคม 2554 เท่ากับ 109.51 โดยสูงข้ึนจาก
เดือนมกราคม 2553 ร้อยละ 3.03 เป็นการขยายตัวในระดับที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และเทียบกับเดือนธันวาคม 2553 สูงข้ึน
ร้อยละ 0.54 จะเห็นได้ว่าการเคล่ือนไหวของดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนมกราคม 2554 ไม่ได้พุ่งสูงข้ึนอย่างที่หน่วยงานเศรษฐกิจต่าง 
ๆ คาดการณ์ไว้  การปรับตัวของเศรษฐกิจไทยต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลกแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและโครงสร้าง
พื้นฐานเศรษฐกิจท่ีดี โดยการเปล่ียนแปลง ดัชนีราคาผู้บริโภคแสดงให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจของไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
ประกอบกับมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของรัฐบาล และการดูแลราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิด มีส่วนช่วยลดค่า
ครองชีพของประชาชน โดยกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์เงินเฟ้อปี 2554 จะเพิ่มข้ึนระหว่างร้อยละ 3.2 - 3.7 
 ทั้งน้ีการเคล่ือนไหวของดัชนีราคาผู้บริโภค ได้รับผลกระทบมาจากหมวดเน้ือสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์นํ้า สูงข้ึนร้อยละ 
0.64 ไข่ไก่ สูงข้ึนร้อยละ 0.38 ผักสดสูงข้ึน ร้อยละ 10.97 ผลไม้สด สูงข้ึนร้อยละ 4.60 เครื่องประกอบอาหาร สูงข้ึนร้อยละ 2.62 
อาหารสําเร็จรูป สูงข้ึนร้อยละ 0.25 และส่ิงที่เก่ียวกับทําความสะอาดสูงข้ึนร้อยละ 1.02 นอกจากน้ีราคานํ้ามันเช้ือเพลิง สูงข้ึน          
ร้อยละ 2.39 สําหรับสินค้าในหมวดเคหสถาน ลดลงร้อยละ 0.15 
 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศเ ดือนมกราคม 2554 
 จากการสํารวจราคาสินค้าและบริการทั่วประเทศจํานวน 417 รายการครอบคลุมหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่งและการส่ือสาร การบันเทิง การอ่าน 
การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครื่องด่ืม มีแอลกอฮอล์ เพื่อนํามาคํานวณดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป สรุปได้ดังน้ี 
 1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมกราคม 2554 
 ปี 2550 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือนมกราคม 2554 เท่ากับ 109.51 ( เดือน
ธันวาคม 2553 คือ 108.92 ) 
 2. การเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมกราคม 2554 เม่ือเทียบกับ เดือนธันวาคม 
2553 สูงข้ึนร้อยละ 0.54   เดือนมกราคม 2553 สูงข้ึนร้อยละ 3.03 
 3. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมกราคม 2554 เทียบกับ เดือนธันวาคม 2553 สูงข้ึนร้อยละ 
0.54 (เดือนธันวาคม 2553 สูงขึ้นร้อยละ 0.16 ) โดยราคาสินค้าอาหารสดและสินค้าอุปโภคปรับตัวสูงข้ึน ได้แก่                       
ข้าวสารเจ้า   ผักและผลไม้ ไข่และผลิตภัณฑ์นม เน้ือสุกร ไก่สด เคร่ืองประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป เครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์            
นํ้ามันเช้ือเพลิง ส่ิงท่ีเก่ียวกับทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลและวัสดุก่อสร้าง ขณะที่ราคาสินค้าบางประเภทปรับตัวลดลง 
ได้แก่ ข้าวสารเหนียว ผักและผลไม้บางชนิด ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน ยาสูบและเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล์ 
  3.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 1.07 (เดือนธันวาคม 2553 สูงข้ึนร้อยละ 
0.18 ) สาเหตุจากการสูงข้ึนของราคาสินค้าอาหารสด เช่น ข้าวสารเจ้า ร้อยละ 0.17 ผักและผลไม้ ร้อยละ 4.77 ได้แก่ กะหลํ่าปลี 
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แตงกวา ผักกาดขาว ผักคะน้า ผักบุ้ง มะเขือเจ้าพระยา ถ่ัวฝักยาว ต้นหอม กระเทียม กล้วยนํ้าว้า ส้มเขียวหวาน แตงโม องุ่น ฝรั่ง 
และส้มโอ เน่ืองจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของผัก ประกอบกับพื้นท่ีเพาะปลูกส้มเขียวหวาน
ลดลง ทําให้ปริมาณผลผลิตลดลง ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 0.16 ( ไข่ไก่ นมข้นหวาน ครีมเทียม ) เน้ือสุกร ร้อยละ 0.12 ไก่สด    
ร้อยละ 2.18 เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ 2.62 ( นํ้าตาลมะพร้าว ขนมหวาน นํ้ามันพืช กะทิสําเร็จรูป มะพร้าวขูด มะขามเปียก 
เครื่องปรุงรส ) และเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.25 ( เครื่องด่ืมรสชอกโกแลต กาแฟผงสําเร็จรูป นํ้าผลไม้ เครื่องด่ืมบํารุง
กําลัง กาแฟสําเร็จรูปพร้อมด่ืม ) สําหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวสารเหนียว ร้อยละ 1.08 เป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวสารเหนียว       
ฤดูใหม่ออกสู่ตลาด ผักบางชนิด เช่น ผักชี มะเขือเทศสีดา มะละกอดิบ มะนาว พริกสด ถ่ัวลันเตา หัวผักกาดขาว ขิง หัวหอมแดง 
เป็นต้น  
  3.2 ดัชนีราคาหมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.23 ( เดือนธันวาคม 2553 
สูงข้ึนร้อยละ 0.36 ) สาเหตุสําคัญเป็นผลกระทบจากราคาขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิงในประเทศโดยเฉล่ียปรับสูงข้ึนเมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า ร้อยละ 2.39 ส่ิงที่เก่ียวกับทําความสะอาด ร้อยละ 1.02 ( ผงซักฟอก นํ้ายาปรับผ้านุ่ม นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาล้างจาน 
สารกําจัดแมลง ) สําหรับสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้า ร้อยละ 1.85 เป็นผลจากการไฟฟ้านครหลวงได้ปรับลด
ค่า Ft ลง 5.67 สตางค์ต่อหน่วย สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้า โดยเริ่มต้ังแต่ เดือนมกราคม - เมษายน 2554 และ หมวดยาสูบและเครื่องด่ืมมี
แอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.01 ( เบียร์ ไวน์ บุหรี่ ) 
 4. ถ้าพิจารณาดัชนีเทียบกับเดือนมกราคม 2553 สูงขึ้นร้อยละ 3.03 จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ร้อยละ 5.94 โดยดัชนีหมวด ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 6.28 เน้ือสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์นํ้า ร้อยละ 3.84 
ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 3.61 ผักและผลไม้ ร้อยละ 22.78 เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ 8.02 เครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์              
ร้อยละ 1.04 และอาหารสําเร็จรูป ร้อยละ 2.34 หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม สูงข้ึนร้อยละ 1.34 ตามการสูงข้ึนของหมวด
พาหนะการขนส่งและการส่ือสาร ร้อยละ 2.09 หมวดเคหสถาน ร้อยละ 1.10 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ร้อยละ 
0.49 หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนา ร้อยละ 0.70 และหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ 0.18 
 5. ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ ( คํานวณจากรายการสินค้าและบริการ 300 รายการ) คือ ดัชนีราคา              
ผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และกลุ่มพลังงานจํานวน 117 รายการ คิดเป็นประมาณร้อยละ 24 
ของสัดส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือน มกราคม 2554 เท่ากับ 104.39 เมื่อเทียบกับ 
 5.1 เดือนธันวาคม 2553 สูงข้ึนร้อยละ 0.17  
 5.2 เดือนมกราคม 2553 สูงข้ึนร้อยละ 1.32 
 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนมกราคม 2554 เม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม 2553 สูงขึ้น            
ร้อยละ 0.17 ( เดือนพฤศจิกายน 2553 สูงขึ้นร้อยละ 0.35 ) โดยมีผลกระทบมาจากราคาสินค้าหลายชนิดปรับตัวท้ังสูงข้ึนและ       
ลดลง สินค้าท่ีมีราคาสูงข้ึน ได้แก่ ค่าของใช้ส่วนบุคคล ส่ิงที่เก่ียวกับทําความสะอาด วัสดุก่อสร้าง ขณะท่ีสินค้าท่ีมีราคาลดลง ได้แก่ 
เครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 

แต่งต้ัง 
28.  เร่ือง  แต่งต้ัง 
 1.  ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอขอเปิดสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐหมู่เกาะ            
ฟิจิประจําประเทศไทย โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมท่ัวประเทศไทยและแต่งต้ัง นายชุมพล  พรประภา เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ              
สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิประจําประเทศไทย  โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมท่ัวประเทศ 
 
 2.  รัฐบาลสาธารณรัฐตูนิเซียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ   แต่งต้ัง นายมุฮัมมัด ฮัสซัยรี  (Mr.Mohamed  
Hassairi)  ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียประจําประเทศไทยคนใหม่ สืบแทน                   
นายไฟซาล กูยา (Mr. Faysal  Gouia) โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงจาการ์ตา 
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 7. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซ่ึงครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี รวม 7 คน คงอยู่ปฏิบัติ
หน้าท่ีอีกหน่ึงวาระ ดังน้ี  
   1. นายศักดา  หาญบุญตรง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าท่ีอีกหน่ึงวาระ ซ่ึงครบวาระการ
ดํารงตําแหน่ง 1 ปี ในวันที่ 1 มีนาคม 2554  
   2. นายกมล  จิตระวัง เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกหน่ึงวาระ ซึ่งครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง 1 ปี ในวันท่ี 1 มีนาคม 2554  
  3. นายยุพ  นานา เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน อีกหน่ึงวาระ ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี 
ในวันท่ี 1 มีนาคม 2554  
  4. นายสุรเชษฐ์  แวอาแซ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกหน่ึงวาระ ซึ่งครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ในวันท่ี 7 มีนาคม  2554  
  5. นายธีระวัฒน์  ศิริวันสาณฑ์ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา อีกหน่ึงวาระ ซึ่งครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2554  
  6. นายนิพนธ์  บุญญภัทโร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่อีกหน่ึงวาระ ซ่ึงครบวาระการ
ดํารงตําแหน่ง 1 ปี ในวันที่ 1 มีนาคม  2554  
  7. นายสุนิต์  ทีวะเวช เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข อีกหน่ึงวาระ ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
1 ปี ในวันท่ี 15 มีนาคม 2554  
 
 8.  การลาออกและแต่งต้ังรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบการขอลาออกจากตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ของร้อยเอก เชษฐ์  
รมยะนันทน์ ต้ังแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป และอนุมัติแต่งต้ังนายธนญชัย  ทรัพย์สารสิน ให้ดํารงตําแหน่งรอง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง แทน ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สน่ัน  ขจรประศาสน์) เสนอ  
 

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


