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            ข่าวที่ 01/03 
                                          วันที่ 1 มีนาคม 2554          
                                                                                                                                             
  วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบ
รัฐบาล   นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากน้ัน นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  และนายมารุต มัสยวาณิช  รอง
โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
  
 เศรษฐกิจ 
  2.   เรื่อง   ขออนุมัติหลักการแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพของประเทศ 
 4.  เรื่อง   การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
  12.  เรื่อง   การกําหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปี 2553/54 และการชดเชยรายได้ 
    เกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 ช่วงวันท่ี 1 – 7  
    มีนาคม 2553  
 14.  เรื่อง  การแก้ไขปัญหานํ้ามันปาล์มขาดแคลน   
 15.  เรื่อง   สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ ครั้งท่ี 3/2554  
   (ครั้งท่ี 8)  
 16.   เรื่อง   การบริหารจัดการแก้ไขปัญหานํ้ามันพืชขาดแคลน  
 
 สังคม 
 17.  เรื่อง  เสนอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการติดต้ังและใช้โทรศัทพ์ประจําบ้านพักของ 

   ข้าราชการ 
 18. เรื่อง   ขอความเห็นชอบกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการเร่งรัดการป้องกันการติดเช้ือ 
   เอชไอวีปีงบประมาณ 2555 และภารกิจการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
   ของหน่วยงาน  
 24.  เรื่อง  การรวบรวมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อ 
   วันที่ 4  มกราคม 2554 
   
  ต่างประเทศ  
  27.  เรื่อง  ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศลิเบีย  
 

  เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเป็นข้อมูล 
  28. เรื่อง   สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2554 ครั้งที่ 8 
    29. เรื่อง   สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง วาตภัย แผ่นดินไหว และการให้ความช่วยเหลือ  
       (ข้อมูล ณ วันท่ี 28  กุมภาพันธ์ 2554) 
     
 
 
 



    แต่งต้ัง 
 30. เรื่อง   แต่งต้ัง  

   
    2. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ 

   ออกไปนอกราชอาณาจักร 
    3.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
    5.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแทนตําแหน่งท่ีว่าง   
    8.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนต่างด้าว  
   9.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์   
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



เศรษฐกิจ 
 
2. เร่ือง  ขออนุมัติหลักการแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพของประเทศ โดย               
มอบหมายให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว) เป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินงานตามแผนโดยบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ  โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
คมนาคมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการด้วย ในส่วนของ
งบประมาณให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาทําความตกลงกับสํานักงบประมาณต่อไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)  รายงานว่า  
  1. ในการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวจําเป็นต้องใช้งบประมาณจํานวนมากและต้องอาศัยความร่วมมือจาก          
หน่วยงานเจ้าของแหล่งท่องเท่ียวหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อ (ทส.) กระทรวง
วัฒนธรรม (วธ.)  กระทรวงมหาดไทย (มท.) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) จึงมีความจําเป็นต้องนําเสนอแผนปฏิบัติ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีสําหรับใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การพัฒนาแหล่ง          ท่องเท่ียวของประเทศและบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป  
  2. สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการฯ สรุปได้ดังน้ี  
   2.1 วัตถุประสงค์ 
    2.1.1 เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญและให้คงศักยภาพทางการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน 
    2.1.2 เพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ   
    2.1.3  เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตามกรอบแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ศักยภาพของประเทศ 
   2.2 เป้าหมาย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญและมีศักยภาพครอบคลุมพื้นท่ี 8 กลุ่มท่องเที่ยว            
ทั่วประเทศ ในระยะเวลา 3 ปี  (ปี พ.ศ. 2555-2557)  
   2.3 ขั้นตอนและวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ 
    2.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวท่ัวประเทศ รวมทั้ง
เอกสารรายงานผลการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของหน่วยงาน / สถาบันต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายงาน
ผลการศึกษา             การพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวของ กก. ซึ่งได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องในทุกกลุ่ม                ท่องเที่ยวทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว  
    2.3.2 ดําเนินการสํารวจแหล่งท่องเที่ยว รวมท้ังขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เช่น ทส. วธ. มท. และ อปท.  นําเสนอแผนงาน / โครงการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงจากการดําเนินการดังกล่าว
หน่วยงาน   ท่ีเก่ียวข้องข้างต้นได้จัดส่งแผนงาน / โครงการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวไปยัง กก. เป็นจํานวนมาก  
    2.3.3  คัดเลือกโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด               
พร้อมท้ังจัดทลําดับความเร่งด่วนในการพัฒนาให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทึ่มีศักยภาพของ
ประเทศและนํามาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพของประเทศ 
   2.4 แนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของ
ประเทศ และงบประมาณสําหรับดําเนินการ 
    2.4.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มท่องเที่ยว 385 
โครงการ ซึ่งจะต้องใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 โดยขอทําความตกลงกับ สงป. ต่อไป 
เป็นจํานวนรวมท้ังส้ิน 6,651,590,000  บาท ดังน้ี  



     1) โครงการกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือตอนบน  
ประกอบด้วยพื้นท่ีหลัก 7 จังหวัด คือ จังหวัดเชียวงใหม่  เชียงราย ลําพูน  ลําปาง พะเยา  แพร่ น่าน และจังหวัดอ่ืน ๆ  ท่ี
มีลักษณะ              ของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีใกล้เคียงกัน ประกอบด้วย 46 โครงการ  งบประมาณจํานวน  
983,280,000 บาท 
     2) โครงการกลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเช่ือมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
ประกอบด้วยพื้นท่ีหลัก  8 จังหวัด คือจังหวัดตาก สุโขทัย  กําแพงเพชร  พิจิตร  พิษณุโลก   นครสวรรค์ อุทัยธานี 
พระนครศรีอยุธยา   และจังหวัดอ่ืนๆ  ท่ีมีลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่ใกล้เคียงกัน ประกอบด้วย 57 โครงการ 
งบประมาณจํานวน 475,180,000 บาท  
     3) โครงการกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ประกอบด้วยพื้นท่ีหลัก 6 จังหวัด            
ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ  ชัยถูมิ  อุบลราชธานี  และจังหวัดอ่ืน ๆ  ที่มีลักษณะของกิจกรรม
การ               ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกันอีก 1 จังหวัด  คือ สระแก้ว  ประกอบด้วย 26 โครงการ งบประมาณ จํานวน 
230,650,000 บาท 
     4) โครงการกลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่นํ้าโขง ประกอบด้วยพื้นท่ีหลัก 6 
จังหวัด คือ จังหวัดเลย  หนองคาย  นครพนม  มุกาดหาร  อํานาจเจริญ   อุบลราชธานี และจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะของ
กิจกรรม             การท่องเท่ียวท่ีใกล้เคียงกัน   ประกอบด้วย 60 โครงการ งบประมาณจํานวน 612,600,000 บาท 
     5) โครงการกลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่นํ้าภาคกลาง ประกอบด้วยพื้นท่ีหลัก  
14 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท  สิงห์บุรี  อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี  กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอ่ืน ๆ  ท่ีมีลักษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีใกล้เคียง
กัน ประกอบด้วย 55 โครงการ งบประมาณจํานวน 454,320,000 บาท  
     6)  โครงการกลุ่มท่องเท่ียว Active  Beach ประกอบด้วยพื้นที่หลัก 4 จังหวัด 
คือ จังหวัดชลบุรี  ระยอง จันทบุรี ตราด  และจังหวัดอ่ืน ๆ  ท่ีมีลักษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีใกล้เคียงกัน 
ประกอบด้วย 44 โครงการ งบประมาณจํานวน 770,090,000 บาท  
     7) โครงการกลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast ประกอบด้วยพื้นท่ีหลัก 4 จังหวัด คือ 
จังหวัดเพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์   ชุมพร ระนอง และจังหวัดอ่ืน ๆ  ที่มีลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน 
ประกอบด้วย 24 โครงการ งบประมาณ จํานวน 859,200,000 บาท 
     8) โครงการกลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร ประกอบด้วย  12 จังหวัด 
ได้แก่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช   พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง  สตูล  พัทลุง สงขลา  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส 
และจังหวัดอ่ืนๆ  ท่ีมีลักษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวที่ใกล้เคียงกัน ประกอบด้วย 73 โครงการ งบประมาณจํานวน                       
2,356,270,000 บาท  
    2.4.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการพัฒนา / ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุง          
ภูมิทัศน์และส่ิงอํานวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว รวมทั้ง กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรใน           
แหล่งท่องเที่ยว  และการดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน 
    2.4.3 ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมและประเพณีให้คงความย่ังยืน 
   2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  แหล่งท่องเท่ียวสําคัญทั่วประเทศได้รับการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล เพื่อสามารถรองรับนักท่องเที่ยว
ได้อย่าง           มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ  
 
 
 
 



4.  เร่ือง  การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี  
  1. รับทราบประเด็นข้อช้ีแจงเก่ียวกับการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(Development Policy Loan : DPL)   
   2. อนุมัติแนวทางการขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาและการเบิกจ่ายเงิน  
  3. รับทราบการปรับปรุงแผนการดําเนินงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด และการแปรรูปในสหกรณ์โคนม จํานวน 3 แห่ง วงเงิน 300 ล้านบาทของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  
  4. อนุมัติการจัดสรรเงินสํารองจ่ายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตาม
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 วงเงิน 53,894,261 บาท  ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  
  5. อนุมัติการก่อหน้ีผูกพันก่อนได้รับการจัดสรรเงินสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้าน
การท่องเท่ียวปัตตานี  
  6. อนุมัติการขอยกเลิกโครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราพันธ์ุดีในพื้นท่ีว่างเปล่า จํานวน 5,000 ไร่ วงเงิน 
9,473,300 บาท ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  
  7. อนุมัติการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยให้
หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณา  เพื่อขอจัดสรรเงิน  ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทําการ  หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดของ
โครงการ และ สงป. จะดําเนินการอนุมัติภายใน 15 วันทําการ  โดยหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว  หน่วยงานจะต้องลงนามใน
สัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทําการ  
  8. อนุมัติการขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
2555 หลังจากปี 2555 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนทางรอบเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกรม
ทางหลวง กระทรวงคมนาคม (คค.)   วงเงิน 450 ล้านบาท  จากเดิมปี พ.ศ. 2554  - 2555 เป็นปี 2554 – 2556  
โดยให้ดําเนินการตามที่คณะกรรมการกล่ันกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  เสนอ   ใน
ทางเลือกท่ี 2  ที่ให้ใช้วงเงิน ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ท้ังจํานวน  โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดการดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2556 ท้ังน้ี ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ภายหลังการส้ินสุดการดําเนินโครงการ  ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งน้ี  ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักคณะกรรมการงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
12. เร่ือง  การกําหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปี 2553/54 และการชดเชยรายได้เกษตรกรโครงการ 
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 ช่วงวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2553 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีดําเนินการมาตรการโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว 

ปี  
2553/54 และการชดเชยรายได้เกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ช่วงวันท่ี 1-7 มีนาคม 2553 ตามมติ 
กขช. เม่ือ 31 มกราคม 2554  ดังน้ี  

1. เห็นชอบกําหนดกรอบและแนวทางปฏิบัติในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปี 2553/54 โดยใช้
แนวทางเดียวกับท่ีได้ดําเนินการในปี 2552/53 จํานวน 5 โครงการ ดังน้ี  

1.1 โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี 2553/54 โดย  
1.1.1 องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รับซ้ือ

ข้าวเปลือกผ่านโรงสี ตลาดกลางในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน หรือสถาบันเกษตรกรท่ีมีศักยภาพ     ในการรับซื้อ 
เก็บรักษา และสีแปรสภาพเป็นข้าวสาร  โดยให้ อคส.และ อ.ต.ก.กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในอัตราดอกเบ้ียตํ่ามาใช้ใน



การดําเนินการ โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน และให้กระทรวงการคลังยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้ําประกันการกู้ยืม
ดังกล่าว ระยะเวลาดําเนินการ ดังน้ี 

(1) ดําเนินการรับซื้อ รอบท่ี 1 เดือนมกราคม 2554 – 15 มีนาคม 2554 ยกเว้น
ภาคใต้ 15 มีนาคม – 15 กรกฎาคม 2554  รอบท่ี 2 16 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2554 ยกเว้นภาคใต้ 16 กรกฎาคม – 15 
ธันวาคม 2554   

(2) ระยะเวลาโครงการ มกราคม 2554 ถึง มกราคม 2555  
 

1.1.2 ให้ อคส. และ อ.ต.ก. รับซ้ือข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง
เฉพาะชนิดข้าวที่เกณฑ์กลางอ้างอิงตํ่ากว่าราคาประกัน และกรณีข้าวเปลือกคุณภาพตํ่า เช่น ข้าวเปลือกชนิด 10% 
(ภาคใต้) หรือข้าวเปลือก 25% รับซ้ือในราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงปรับลดลง ตันละ 200 และ 600 บาท ตามลําดับ 

1.1.3 มอบหมายคณะอนุกรรมการดําเนินการกํากับดูแลการแทรกแซงตลาดรับซื้อ
ข้าวเปลือกของรัฐบาล ทําหน้าที่กํากับดูแลการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร รวมทั้งแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  

1.1.4 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาจําหน่ายข้าวสารทําหน้าท่ีจําหน่ายข้าวท่ี 
อคส./อ.ต.ก. รับซื้อแทรกแซงไว้ในรูปข้าวเปลือกหรือข้าวสาร โดยให้จําหน่ายทั้งภายในและส่งออก รวมทั้งจําหน่ายใน
ตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เพื่อให้รัฐได้ประโยชน์สูงสุด 

1.1.5 เห็นชอบกรณีท่ี อคส. รับฝากข้าวเปลือกของเกษตรกรไว้ท่ีอําเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก ในโรงสี 2 แห่ง จํานวน 1,092.71 ตัน โดยเก็บท่ีโรงสีเก่งการ 22 จํากัด ปริมาณ 1,029.38 ตัน และบริษัทโรงสี
บุญทวีทรัพย์ จํากัด ปริมาณ 63.33 ตัน ซ่ึงรับฝากข้าวเปลือกต้ังแต่ 21 ธันวาคม 2553 สําหรับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขอ่ืนๆ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรับฝากข้าวของโรงสีขอให้เป็นไปตามมติท่ี กขช. กําหนด  

1.1.6 วงเงินงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ  ดังน้ี  
(1) วงเงินจ่ายขาดเบ้ืองต้น จํานวนประมาณ 615.795 ล้านบาท จากงบกลาง 

เงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จําแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรับซื้อ จํานวน 200 ล้านบาท เป็นค่า
ดําเนินการรับซ้ือข้าวเปลือกของ อคส. , อ.ต.ก. และสถาบันเกษตรกร โดยให้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และค่า Overhead ตัน
ละ 45 บาท ในอัตรารวมกันไม่เกินตันละ 100 บาท ค่าเก็บรักษาข้าวสารท่ีแปรสภาพจากข้าวเปลือกที่รับซื้อ อัตราตันละ 
216 บาท ต่อ 6 เดือน รวมจํานวน 412 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบติดตามและการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการแทรกแซงตลาดรับซ้ือข้าวเปลือกของรัฐบาล จํานวน 3.795 ล้านบาท 

(2) เงินทุนหมุนเวียน โดยกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อให้ อคส. และ 
อ.ต.ก. นํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการแทรกแซงตลาดรับซ้ือข้าวเปลือกในวงเงิน 20,000 ล้านบาท 

ทั้งน้ี  การกําหนดปริมาณท่ีจะแทรกแซงเป็นกรอบที่กําหนดข้ึนเพื่อเป็นฐานในการคํานวณค่าใช้จ่ายและ
รองรับปัญหาด้านราคาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตามกรอบท่ีได้ดําเนินการในปีที่ผ่านมา โดยจะรับซ้ือแทรกแซงเฉพาะในพื้นที่ท่ี
เกษตรกรจําหน่ายข้าวได้ในราคาตํ่ากว่าเกณฑ์กลางอ้างอิงเท่าน้ัน ซ่ึงผลการดําเนินงาน ปรากฎว่าปี 2552/53 มีการรับซ้ือ
ข้าวเปลือก จํานวน 143,992 ตัน จําแนกเป็น อคส. 97,531 ตัน อ.ต.ก. จํานวน 46,461 ตัน งบประมาณท่ีใช้ จํานวน 
1,402.816 ล้านบาท (อคส. 964 ล้านบาท อ.ต.ก. 414 ล้านบาท และค่าดอกเบ้ีย 24.816 ล้านบาท) มีค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการและค่าเก็บรักษา       ถึงปัจจุบัน (ก.พ.54) 165 ล้านบาท  

1.2 โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งกลางในการซ้ือขายข้าวเปลือกที่ให้
ความเป็นธรรมกับเกษตรกร โดยให้คณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัดดําเนินการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก
ในแหล่งผลิตข้าวท่ีสําคัญในพื้นท่ี 56 จังหวัด รวมทั้งส้ินประมาณ 150 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดและกํากับดูแลให้
เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจําหน่ายข้าวทั้งในการช่ังนํ้าหนัก การหักลดความช้ืนและส่ิงเจือปน รวมท้ังประเมินผล
การดําเนินงานและรายงานผล ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ตุลาคม 2554 ระยะเวลาโครงการ มกราคม – 
พฤศจิกายน 2554 โดยดําเนินการเฉพาะช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก หรือราคาข้าวเปลือกมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง 



วงเงินท่ีใช้ดําเนินการเป็นเงินจ่ายขาดจํานวน 6.50 ล้านบาท แยกเป็น (1) จํานวน 6.00 
ล้านบาท เพื่อนําไปจัดสรรให้จังหวัดแหล่งผลิตเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก และ (2) จํานวน 0.50 ล้านบาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของส่วนกลางเพื่อติดตามและประเมินผลตามโครงการ ซึ่งจะนําเสนอ
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรพิจารณาอนุมัติจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป 

ผลการดําเนินการปีที่ผ่านมาได้อนุมัติวงเงิน 11 ล้านบาท ดําเนินการจัดตลาดนัด 127 ครั้ง 
ในพื้นท่ี 38 จังหวัด มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 20,393 ราย ปริมาณ 62,804 ตัน มูลค่าการ  ซ้ือขาย 642.98 ล้านบาท 
สามารถจําหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาสูงกว่าตลาด ตันละ 50-1,900 บาท โดยใช้วงเงินไปจํานวน 2.423 ล้านบาท และได้
ส่งคืนเงินคงเหลือให้กองทุนร่วมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 

1.3 โครงการเพ่ิมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าว โดยให้คณะอนุกรรมการนโยบายข้าว
แห่งชาติระดับจังหวัดรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกโรงสีข้าวและตลาดกลางในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในท่ีจะ
ขอรับการสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยในการรับซ้ือข้าวเปลือกจากเกษตรกรช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดและจัดส่งให้กรมการค้าภายในเพื่อนําเสนอคณะกรรมการท่ีกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในแต่งต้ัง 
ประกอบด้วยหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ธนาคาร
พาณิชย์ ธนาคารของรัฐ                     สมาคมโรงสีข้าวไทย เป็นต้น เพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขใน
การดําเนินการ และการจ่ายเงินชดเชยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติตามโครงการเพิ่ม
สภาพคล่องให้โรงสีข้าวและตลาดกลางฯ ระยะเวลาดําเนินการรับซ้ือข้าวเปลือกเดือนมีนาคม-เมษายน 2554 โดยรัฐบาลจะ
ชดเชยดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันกู้ ระยะเวลาส้ินสุดการชดเชยดอกเบ้ียเดือน
กรกฎาคม 2554 ระยะเวลาโครงการ เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2554  

วงเงินท่ีใช้ดําเนินการเป็นเงินจ่ายขาดเบ้ืองต้น จํานวนประมาณ 103 ล้านบาท จากงบกลาง 
เงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จําแนกเป็น จํานวน 100 ล้านบาท เพื่อชดเชยดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาไม่
เกิน 3 เดือน ให้แก่โรงสีข้าวและตลาดกลางฯ ที่เข้าร่วมตามโครงการผ่านธนาคารพาณิชย์และ/หรือธนาคารของรัฐ และ
จํานวน 3 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและกํากับดูแลตรวจสอบ การดําเนินการของส่วนกลางและภูมิภาค 

ผลการดําเนินโครงการปีท่ีผ่านมา ครม. (12 ตค.53) อนุมัติให้ผู้เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร 
จํานวน 10 แห่ง ผู้ประกอบการค้าข้าว 997 ราย วงเงินชดเชยดอกเบ้ีย 686 ล้านบาท ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถูกต้อง และเร่งรัดการจ่ายเงินชดเชย 

1.4 โครงการรับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกรเพ่ือรอการจําหน่าย ปีการผลิต 2553/54 โดย
ให้ ธ.ก.ส. รับฝากข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมจังหวัด ข้าวเปลือกพันธ์ุปทุมธานี 1 ข้าวเปลือกเจ้านาปี ข้าวเปลือก
เหนียว ในยุ้งฉางเกษตรกรเพื่อรอการจําหน่าย เป้าหมายจํานวน 2 ล้านตันข้าวเปลือก โดยให้  ธ.ก.ส. รับฝากข้าวเปลือก
จากเกษตรกรให้สอดคล้องกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับค่าดูแลรักษาคุณภาพ
ข้าวเปลือกในอัตรา 1,000 บาทต่อตัน ท้ังน้ี เกษตรกรจะต้องเก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางเกษตรกรอย่างน้อย 30 วัน 
ระยะเวลารับฝากเริ่มต้ังแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2554 และภาคใต้รับฝากต้ังแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2554 
ระยะเวลาไถ่ถอนข้าวเปลือกและรับชําระคืนเงินกู้ให้เสร็จส้ินภายใน 4 เดือนนับถัดจากเดือนท่ีรับฝาก ระยะเวลาโครงการ
ต้ังแต่เดือนมกราคม -ธันวาคม 2554 และให้ ธ.ก.ส. คิดดอกเบ้ียจากเกษตรกรในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี โดยให้ใช้เงินทุน     
ธ.ก.ส. ในการดําเนินการ โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรให้แก่ ธ.ก.ส. ในอัตรา MRR-2 (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 
4.75 ต่อปี) ของเงินต้นที่เกษตรกรคงเป็นหน้ี โดยให้ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณในการขอจัดสรรงบประมาณ และ
ให้เกษตรกรได้รับค่าขนย้ายข้าวเปลือกจากยุ้งฉางเกษตรกร ถึงจุดรับมอบข้าวเปลือกท่ีกําหนดตามที่จ่ายจริงไม่เกินตันละ 
250 บาท และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการดําเนินการรับจํานําข้าวเปลือกเป็นผู้พิจารณากําหนดปริมาณ ราคา 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขในการจําหน่ายข้าวเปลือก และกํากับดูแลการแก้ไขปัญหาในการจําหน่ายข้าวเปลือก
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 

ผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา ครม. ได้อนุมัติวงเงินชดเชยดอกเบี้ยและค่า ฝากเก็บ จํานวน 
610.843 ล้านบาท ธ.ก.ส. ดําเนินการใน 20 จังหวัด ปริมาณรับฝาก 292,160.27 ตัน เกษตรกรไถ่ถอน 234,509.341 ตัน 
คงเหลือข้าวท่ีคณะทํางานพิจารณาระบายข้าวสารต้องระบายจําหน่าย จํานวน 57,650.292 ตัน (ข้าวเปลือกหอมมะลิ 



จํานวน 57,382.429 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า จํานวน 268.500 ตัน วงเงินที่ใช้ จํานวน 445.66 ล้านบาท แยกเป็น ค่าชดเชย
ดอกเบี้ย 73.35 ล้านบาท ค่าฝากเก็บ 372.31 ล้านบาท) 

1.5 โครงการผลักดันการส่งออกข้าว ปี 2554 
เห็นชอบโครงการผลักดันการส่งออกข้าว ปี 2554 โดยให้กรมการค้าต่างประเทศดําเนิน

แผนการผลักดันการส่งออกข้าว ดังน้ี 
1) การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ โดยจัดคณะผู้แทนภาครัฐเดินทางไปเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อ

รัฐกับหน่วยงานรัฐบาลของประเทศมาเลเซีย 
2) การขยายตลาดเชิงรุก โดย 1) เพื่อรักษาตลาดข้าวเดิมของไทยและขยายตลาดข้าวไทยไป

ยังตลาดใหม่ท่ีมีศักยภาพ 2) สร้างความสัมพันธ์ท่ีมีกับภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ  ผู้นําเข้า 3) เจรจาแก้ไขปัญหา
อุปสรรคทางการค้าระหว่างผู้ส่งออกไทยและผู้นําเข้าข้าวของต่างประเทศ 

ทั้งน้ี ตลาดเป้าหมายที่สําคัญ ได้แก่ ตลาดตะวันออกกลาง ตลาดแอฟริกา ตลาดเอเชีย ตลาด
ยุโรป ตลาดอเมริกา 

3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดย 1) การสร้างตราข้าวหอมมะลิไทย  2) การขยาย
ตลาดข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษ ซึ่งกิจกรรมที่จะดําเนินการ ได้แก่ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการจําหน่ายร่วมกับร้านอาหารไทย/ภัตตาคาร/ห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ 

2. การชดเชยรายได้เกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ช่วงวันที่ 1-7 มีนาคม 
2553 

เห็นชอบให้ปรับเปล่ียนการคํานวณเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 
2552/53  ช่วงวันท่ี 1 – 7 มีนาคม 2553 ใหม่ จากเดิมท่ีใช้ราคาเฉล่ียย้อนหลัง 15 วัน เป็นการใช้ราคาเฉล่ียย้อนหลัง 7 
วันแทน และอนุมัติให้จ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติมให้เกษตรกรท่ีใช้สิทธิช่วงวันท่ี  1 – 7 มีนาคม 2553 เฉพาะข้าวเปลือกเจ้า 5% 
ปริมาณข้าวเปลือก 23,060 ตัน เป็นเงินจํานวน 2.70 ล้านบาท 
 
14. เร่ือง การแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มขาดแคลน   
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการแก้ไขปัญหานํ้ามันปาล์มขาดแคลน   ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ตามที่หนังสือกรมการค้าภายในที่ พณ 0404/2128 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2554  ได้แจ้งว่า 
คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) เป็นประธาน  ได้มีมติใน
การประชุมครั้งที่ 3/2554 (คร้ังที่ 8) เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ให้โรงงานผลิตไบโอดีเซลนํานํ้ามันปาล์มดิบ (CPO) 
ในสต็อคส่งให้โรงกล่ันนํ้ามันปาล์มบริสุทธ์ิเป็นการขอยืมเพื่อใช้ผลิตเป็นนํ้ามันปาล์มดิบไม่เพียงพอที่จะให้สมาคมโรงกล่ัน
นํ้ามันปาล์มยืมตามจํานวนดังกล่าว น้ัน  
  กระทรวงพลังงาน  เรียนช้ีแจงว่าข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคล่ือนจากข้อเท็จจริงและไม่ถูกต้องผู้ผลิตไบ
โอดีเซลมีปริมาณนํ้ามันปาล์มเพียงพอท่ีจะให้ยืมได้ตามจํานวน 5,000 ตัน ตามท่ีได้แจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ  แต่จากการพิจารณาร่วมกับบริษัทผู้ผลิตไบโอดีเซลและผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 ในการประชุมเมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ข้อเสนอว่า  มีการให้ยืมปริมาณนํ้ามันปาล์มโดยตรง จะส่งผลกระทบให้เกิดผลต่างด้านราคา
ของราคา CPO  ในระหว่างวันที่ท่ีให้ยืมกับช่วงท่ีจะส่งคืน  ซ่ึงจากการประชุม  จึงได้ปรับปรุงวิธีการเป็นการหยุดรับซ้ือ 
CPO  ในระหว่างวันท่ี 23 กุมภาพันธ์  - 7 มีนาคม 2554 รวม 13 วัน  เป็นการช่ัวคราว  ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวมีผลให้
ปริมาณ CPO  สามารถเข้าสู่ตลาดบริโภครวมประมาณ 15,000 ตัน  และสามารถแก้ปัญหานํ้ามันปาล์มขาดแคลนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่า  
 
 
 
 



16.  เร่ือง  การบริหารจัดการแก้ไขปัญหานํ้ามันพืชขาดแคลน  
 คณะรัฐมนตรีรับทราบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหานํ้ามันพืชขาดแคลน ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 

ดังน้ี  
 1. เร่ืองเดิม 

  1.1 มติคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ (กนป.) ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ 
เทือกสุบรรณ) เป็นประธาน ได้อนุมัติให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยให้ อคส.นําเข้านํ้ามัน    ปาล์มดิบแยก
ไข (Crude Palm Olein) ปริมาณ 30,000 ตัน ให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2554       (มติ กนป. วันที 6 ม.ค. 54)  

  1.2 มติ กนป. เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2554 ได้อนุมัติเก่ียวกับการแก้ไขปัญหานํ้ามันปาล์มขาด
แคลน โดยสรุป ดังน้ี 

  1.2.1 ให้คงมติการนําเข้านํ้ามันปาล์มดิบแยกไข 120,000 ตัน ตามมติ กนป. เม่ือวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2554 

  1.2.2 ให้นําเข้านํ้ามันปาล์มตามสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดในประเทศ โดย
งวดแรกให้ อคส. นําเข้านํ้ามันปาล์มดิบแยกไข 30,000 ตัน นําไปจัดสรรให้สมาชิกโรงกล่ันนํ้ามันปาล์ม 

  1.2.3 ให้สมาคมโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มจัดส่งนํ้ามันปาล์มดิบปริมาณ 10,000 ตัน     
ให้โรงกล่ันนํ้ามันปาล์ม ในราคาไม่เกิน กก.ละ 44.75 บาท และให้โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มรับซื้อผลปาล์มอัตรานํ้ามัน 16% 
ในราคาไม่ตํ่ากว่า กก.ละ 7 บาท 

  1.2.4 ให้กระทรวงพลังงานบริหารจัดการให้โรงงานผลิตไบโอดีเซลนํานํ้ามันปาล์มดิบใน
สต็อกส่งให้โรงกล่ันนํ้ามันปาล์มยืมใช้ผลิตเป็นนํ้ามันพืชปาล์มก่อนเป็นการช่ัวคราวปริมาณ 5,000 ตัน  

  1.2.5 กําหนดราคาจําหน่ายนํ้ามันปาล์มบริสุทธ์ิลิตรละ 47 บาท ทั้งชนิดบรรจุขวด ป๊ีบ 
และถุง โดยภาครัฐจะจ่ายชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนการผลิตและราคาจําหน่ายนํ้ามันปาล์มบริสุทธ์ิ ให้โรงกล่ันฯ ลิตรละ
ไม่เกิน 5 บาท กรณีใช้นํ้ามันปาล์มนําเข้า (โดยคํานวณจากราคา CIF นํ้ามันปาล์มดิบแยกไขนําเข้า 1,310 USD/ตัน อัตรา
แลกเปล่ียน 31 บาท/USD) และลิตรละไม่เกิน 9.50 บาท กรณีใช้นํ้ามันปาล์มดิบในประเทศ ท้ังน้ี ให้ปรับอัตราชดเชยลดลง
ตามราคานํ้ามันปาล์มดิบที่จัดหาได้ 

 2. ความคืบหน้าการดําเนินการ 
  2.1 การบริหารการนําเข้านํ้ามันปาล์มดิบแยกไข 30,000 ตัน (ตามมติ กนป. 6 ม.ค.54)  

  2.1.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาสินค้านํ้ามันพืช ได้มีมติให้ปรับราคาจําหน่ายปลีก
นํ้ามันพืชปาล์มจากขวดลิตรละ 38 บาท(ปี 2551) เป็นขวดลิตรละ 47 บาท โดยคํานวณจากฐานราคานํ้ามันปาล์มก่ึง
บริสุทธ์ิของมาเลเซีย กก.ละ 36.51 บาท  

  2.1.2 อคส. ได้จัดซ้ือนํ้ามันปาล์มดิบแยกไขจากมาเลเซียในวันที่ 17 มกราคม 2554  ใน
ราคา CIF กก.ละ 39.57 บาท (1,289 USD/ตัน อัตราแลกเปล่ียน 30.70 บาท/USD) ซึ่งสูงกว่าต้นทุนท่ีใช้คํานวณราคาขาย
ปลีก (กก.ละ 36.51 บาท) โดยขอให้ผู้ประกอบการรับภาระต้นทุนที่เพิ่มข้ึน กก.ละ    3  บาท (39.57-36.51 บาท) เป็นเงิน
ประมาณ 90 ล้านบาท 

  2.1.3 นํ้ามันปาล์มดิบแยกไขปริมาณ 30,000 ตัน ผลิตเป็นนํ้ามันพืชปาล์มได้ประมาณ 
22.60 ล้านลิตร โดย อคส. จัดสรรนํ้ามันปาล์มให้สมาชิกโรงกล่ันฯ 10 ราย ผลิตบรรจุขวดฝาจุกสีฟ้า (กรณีบรรจุถุงให้ขาย
ลิตรละ 45 บาท) และกรมการค้าภายในได้กําหนดช่องทางการจําหน่ายผ่านช่องทางห้างค้าปลีกร้อยละ 65 ผ่านโชวห่วย 
(ย่ีปั๊ว ซาปั๊ว) ร้อยละ 20 และผ่านสํานักงานการค้าภายในจังหวัดร้อยละ 15 โดยได้มีการกระจายจําหน่ายครั้งแรกในวันที่ 
31 มกราคม 2554 ต่อมาได้ปรับแผนการจําหน่ายนํ้ามันปาล์มท่ีเหลือประมาณ 9.6 ล้านลิตร เพื่อให้ถึงผู้บริโภคและผู้ใช้
โดยตรง โดยกระจายผ่าน  ห้างค้าปลีกค้าส่งร้อยละ 40 ตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในและแหล่งชุมชนร้อย
ละ 20 และผ่านสํานักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อจําหน่าย ณ ศาลากลางจังหวัดและแหล่งชุมชน ร้อยละ 40  

  2.2 การบริหารการนําเข้านํ้ามันปาล์มดิบแยกไข 30,000 ตัน (ตามมติ กนป. 22 ก.พ.54)  
  2.2.1 อคส. ได้จัดซ้ือนํ้ามันปาล์มดิบแยกไขจากมาเลเซีย 30,000 ตัน ในราคา CIF 

1,258 USD/ตัน อัตราแลกเปล่ียน 30.72 บาท/USD ส่งมอบวันท่ี 3 และ 7 มีนาคม 2554 ซึ่งจากการที่ราคานําเข้าลดลง 



ทําให้จํานวนเงินชดเชยลดลงเหลือประมาณลิตรละ 3 บาท จากจํานวนการนําเข้าดังกล่าวจะผลิตนํ้ามันปาล์มบริสุทธ์ิเพื่อ
บริโภคประมาณ 22.60 ล้านลิตร ทั้งน้ีเม่ือนําเข้าแล้วจะเร่งให้เข้าสู่กระบวนการการผลิตนํ้ามันปาล์มบริสุทธ์ิเพื่อบริโภค
โดยเร็วต่อไป  

  2.2.2 การผลิตและการจําหน่ายนํ้ามันพืชปาล์มงวดที่ 2 กรมการค้าภายในได้หารือกับ
สมาคมโรงกล่ันนํ้ามันปาล์ม เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายเงินชดเชยนํ้ามันพืชปาล์ม และการกระจาย
จําหน่าย ที่ประชุมเห็นควรให้ผลิตนํ้ามันพืชท้ังชนิดขวด ถุง ปี๊บ ที่ภาชนะบรรจุมีสัญลักษณ์      สีชมพู โดยให้โรงกล่ันฯ ท่ี
ผลิตนํ้ามันพืชปาล์ม (สีฟ้า) เสร็จส้ินแล้ว ให้เริ่มผลิตนํ้ามันพืชปาล์ม (สีชมพู) ต่อไปได้ทันที โดยให้นํานํ้ามันปาล์มดิบใน
สต็อกมาผลิตก่อน เพื่อจะออกสู่ตลาดได้ครั้งแรกในวันเสาร์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2554 ส่วนภาคอุตสาหกรรมให้จําหน่ายไปตาม
ช่องทางการค้าปกติที่ปฏิบัติอยู่ 

  2.2.3 การผลิตและจําหน่ายนํ้ามันพืชปาล์ม (สีชมพู) มีอุปสรรคการดําเนินการ ดังน้ี  
  (1) สมาคมโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มได้ดําเนินการจัดส่งนํ้ามันปาล์มดิบปริมาณ 

10,000 ตัน ให้โรงกล่ันนํ้ามันปาล์มแล้ว  ซ่ึงอยู่ในระหว่างการผลิต (สีชมพู) และสมาคมโรงกล่ันนํ้ามันปาล์มได้ประสานกับ
กระทรวงพลังงานแล้ว ทราบว่า ผู้ผลิตไบโอดีเซลไม่มีสต็อกนํ้ามันปาล์มดิบให้โรงกล่ันนํ้ามันปาล์มยืมผลิต จํานวน 5,000 
ตัน ตามมติ กนป. เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2554  

  (2) การจําหน่ายนํ้ามันพืชปาล์ม (สีชมพู) ให้ห้างค้าส่ง-ค้าปลีกในราคาลิตรละ 
44 บาท เพื่อให้ราคาจําหน่ายปลีกถึงผู้บริโภคไม่เกินลิตรละ 47 บาท ปริมาณวันละ 2.5 ล้านลิตร คาดว่าจะผลิตและ
กระจายเสร็จส้ินภายในวันที่ 12 มีนาคม 2554  

  (3) การผลิตนํ้ามันพืชปาล์มขวดเล็กขนาดบรรจุตํ่ากว่า 1 ลิตร เม่ือเทียบสัดส่วน
แล้วมีราคาจําหน่ายสูงกว่าขนาดขวด 1 ลิตร เน่ืองจากมีต้นทุนการผลิตสูงกว่า ทําให้ไม่สามารถจําหน่ายปลีกนํ้ามันพืช
ขนาดบรรจุตํ่ากว่า 1 ลิตร ในราคาลิตรละ 47 บาทได้ ซึ่งตามต้นทุนจะต้องกําหนดราคาจําหน่ายนํ้ามันพืชขนาดบรรจุ 0.75 
ลิตร ขวดละ 38 บาท ขนาด 0.50 ลิตร ขวดละ 25.50 บาท และขนาด 0.25 ลิตร ขวดละ 14.75 บาท ทําให้ราคาขายส่ง
นํ้ามันพืชปาล์มขวดเล็กของโรงกล่ันเมื่อเทียบตามสัดส่วนสูงกว่าลิตรละ 44 บาทด้วย ซ่ึงเป็นการค้าปกติของสินค้าอุปโภค
บริโภคท่ีมีขนาดบรรจุเล็ก          จะมีราคาจําหน่ายต่อหน่วย (ซีซี) สูงกว่าขนาดบรรจุใหญ่  

 
 

 3. แนวทางดําเนินการในช่วงต่อไป 
 เพื่อให้สามารถดําเนินการผลิตและกระจายจําหน่ายนํ้ามันพืชปาล์ม (สีชมพู) ให้ผู้บริโภค  หาซื้อได้สะดวก

ทั่วถึง และไม่จํากัดปริมาณเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์เห็นควรดําเนินการต่อเน่ือง ดังน้ี  
  3.1 เมื่อการจําหน่ายนํ้ามันพืชปาล์มหลังจากยอดจําหน่ายตาม มติท่ี กนป. ได้อนุมัติไว้   เม่ือ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 หมดลง (12 มี.ค.54) และมีการผลักดันให้มีการผลิตและจําหน่ายเต็มท่ีอัตราวันละ 2 ล้านลิตร
ต่อวัน (การผลิตแบบบรรจุขวด ประมาณ 1 ล้านลิตร การผลิตแบบบรรจุปี๊บ และบรรจุถุง อีกประมาณ 1 ล้านลิตร) จะต้อง
ใช้นํ้ามันปาล์มดิบอีกประมาณ 68,000 ตัน ซ่ึงจะใช้จากนํ้ามันปาล์มดิบในประเทศซ่ึงคาดว่าจะมีเพียงพอ หากผลผลิต
เป็นไปตามท่ีกระทรวงเกษตรฯ คาดการณ์ไว้ว่าจะได้ผลผลิต 150,000 ตัน ในเดือนมีนาคม 2554 และราคานํ้ามันปาล์มดิบ
อยู่ในช่วง 31-32 บาท/กก. ก็จะสามารถตรึงราคาจําหน่ายปลีกท่ีลิตรละ 47 บาทต่อไปได้  

  3.2 ให้สมาคมโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มจัดส่งนํ้ามันปาล์มดิบปริมาณ 5,000 ตัน  ทดแทนจาก
ส่วนท่ีผู้ผลิตไบโอดีเซลจะให้ยืมปริมาณ 5,000 ตัน ให้แก่โรงกล่ันนํ้ามันปาล์ม ในราคาไม่เกิน กก.ละ 44.75 บาท และให้
โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มรับซ้ือผลปาล์ม อัตรานํ้ามัน 16% ในราคาไม่ตํ่ากว่า กก.ละ 7 บาทจากเกษตรกร  ซ่ึงก่อนหน้าน้ี
สมาคมโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มได้จัดส่งแล้วจํานวน 10,000 ตัน ตามมติ กนป.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ที่อนุมัติให้โรง
สกัดจัดส่งให้ปริมาณ 10,000 ตัน  

  3.3 กรณีการกําหนดราคาจําหน่ายปลีกนํ้ามันพืชปาล์มที่มีขนาดบรรจุขวดตํ่ากว่า 1 ลิตร ให้
พิจารณากําหนดราคาจําหน่ายปลีกตามข้อ 2.2.3 (3) และกําหนดราคาขายส่งให้สอดคล้องกัน 



  3.4 ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ ได้ดําเนินการกระจายโดยกลไกการค้าขายปกติของบริษัทผู้ผลิต
นํ้ามันปาล์มตามช่องทางต่างๆ เช่น ในซุปเปอร์มาเก็ตท่ัวไป  ศูนย์กระจายสินค้าห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่  ย่ีป๊ัว ซาป๊ัว 
ร้านค้าปลีกต่างๆ รวมถึงช่องทางการจําหน่ายตามปกติ และกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานขอความร่วมมือให้เพิ่มจํานวนจาก
จํานวนการจัดส่งปกติให้มากย่ิงข้ึน  เพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ท้ังน้ีไม่จํากัดจํานวนการซื้อของผู้บริโภค   
 
 

สังคม 
 
17. เร่ือง เสนอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการติดต้ังและใช้โทรศัทพ์ประจําบ้านพักของข้าราชการ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ทก.) เสนอให้ปรับปรุง                     
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2550 จากเดิมค่าใช้บริการสําหรับข้าราชการท่ีได้รับอนุมัติให้ติดต้ังโทรศัพท์ประจํา
บ้านพัก ให้จ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงคนละเดือนละไม่เกิน 100 ครั้ง ส่วนที่ 100 ครั้ง หรือค่าใช้บริการเสริมพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีผู้
ให้บริการเรียกเก็บ ให้ข้าราชการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง เป็น ให้ข้าราชการใช้โทรศัพท์ประจําบ้านพักสามารถใช้
อินเตอร์เน็ตและบริการอ่ืนท่ีจะมีในอนาคตได้ โดยกําหนดวงเงินการใช้โทรศัพท์แบบเหมา คือ ค่าเช่าเลขหมายและค่าใช้
บริการใด ๆ ไม่เกินคนละ 400 บาทต่อเดือน โดยไม่จําเป็นต้องจํากัดชนิดของการให้บริการ และให้ข้าราชการรับผิดชอบ
ค่าบริการส่วนที่เกิน 400 บาทเอง และ  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ กํากับ ดูแล การอนุมัติติดต้ังโทรศัพท์
ประจําบ้านพักของข้าราชการ เฉพาะกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนในการใช้งานเท่าน้ัน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณกรณี
ดังกล่าวเป็นไปโดยเหมาะสม และหากมี                    ภาระงบประมาณเพิ่มข้ึน ก็เห็นควรให้ใช้จ่ายภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของแต่ละส่วนราชการต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ทก. รายงานว่า ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบส่ือสารโทรคมนาคมไปมาก ซึ่งทําให้บริการโทรศัพท์สามารถ
ใช้บริการใหม่ ๆ ได้หลายชนิด รวมทั้งบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ดังน้ัน เพื่อประโยชน์ของข้าราชการในการใช้งาน
โทรศัพท์ และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานราชการ ทก. จึงเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2550 เพื่อให้ข้าราชการใช้โทรศัพท์ประจําบ้านพักสามารถใช้
อินเตอร์เน็ตและบริการอ่ืนท่ีจะมีในอนาคตได้ โดยอาจกําหนดวงเงินการใช้โทรศัพท์แบบเหมา คือ ค่าเช่าเลขหมายและ
ค่าบริการใด ๆ ไม่เกินคนละ 400/เดือน โดยไม่จําเป็นต้องจํากัดชนิดของการใช้บริการ และให้ข้าราชการรับผิดชอบ
ค่าบริการส่วนที่เกิน 400 บาท           ซึ่งการเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลให้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มข้ึนแต่อย่างใด แต่สามารถ
อํานวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร และตอบสนองการปฏิบัติราชการได้ดีย่ิงข้ึน 
 
18.  เร่ือง  ขอความเห็นชอบกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการเร่งรัดการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี 
ปีงบประมาณ 2555 และภารกิจการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของหน่วยงาน 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการเร่งรัดการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี                    
ปีงบประมาณ  2555 และภารกิจการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  ตามท่ี
กระทรวง           สาธารณสุขเสนอ   โดยให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานัก
งบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย   
  ทั้งน้ี  นายกรัฐมนตรีได้เสนอเพิ่มเติมว่า สํานักงานโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS)  มีความ
ประสงค์ให้ประเทศไทยจัดทําโครงการนําร่อง 3 เรื่อง ได้แก่ ไม่มีผู้ติดเช้ือเอชไอวีใหม่ ผู้ติดเช้ือเอชไอวีไม่เสียชีวิต  และไม่มี
การเลือกปฏิบัติกับผู้ติดเช้ือเอชไอวี รวมท้ังมีความประสงค์ให้ประเทศไทยประกาศนโยบายเพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้สารเสพติดชนิด
ฉีดใช้เข็มและอุปกรณ์การฉีดยาที่สะอาด  เพื่อป้องกันการแพร่เช้ือเอชไอวีด้วย  โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรับไป
จัดทําโครงการนําร่อง 3 เรื่องดังกล่าว และให้พิจารณาเลือกกลุ่มเป้าหมายและพื้นท่ีที่เหมาะสม  อีกท้ัง  มอบหมายให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาว่าสามารถดําเนินการออกเป็นประกาศได้หรือไม่ จะขัดกับกฎหมายใดหรือไม่
ด้วย 



  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า 
  1. กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการเร่งรัดการป้องกันการติดเช้ือเอชเอวี  ปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2555 
   1.1  ศูนย์อํานวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ(ศบ.จอ.) ฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  และศูนย์ประสานงานพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์
ป้องกันเอดส์ (ศรอ.) ประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งองค์กรภาครัฐ   องค์กรภาค
ประชาสังคมและเอกชน           และนักวิชาการและองค์กรระหว่างประเทศ  ได้ร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ. 
2554 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผนงานงบประมาณการกํากับติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน และคณะอนุกรรมการกํากับการขับเคล่ือนการป้องกันโรคเอดส์แล้ว 

  1.2 ศบ.จอ. ได้จัดทํากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการเร่งรัดการป้องกันการติดเช้ือเอช
ไอวี          ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (พิจารณาจากแผนปฏิบัติการเร่งรัดฯ ปี 2554) ซ่ึงมีมาตรการเร่งรัดบูรณาการการ
ป้องกันการติดเช้ือ             เอชไอวีเพื่อลดการติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ ดังน้ี 

  1.2.1 การส่ือสารสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ ความตระหนักเรื่องเอดส์เพื่อนําไปสู่การ
ป้องกัน 

การติดเช้ือเอชไอวี และส่งเสริมการส่ือสารเรื่องเพศในครอบครัว 
  1.2.2 การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยด้วยการสร้างเสริมทัศนคติท่ีดีต่อถุงยางอนามัย 

และ 
ปรับเปล่ียนภาพลักษณ์ถุงยางอนามัยให้เป็นอุปกรณ์ส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ รวมถึงการจัดการให้กลุ่มประชาชน
เป้าหมาย        เข้าถึงบริการถุงยางอนามัยอย่างท่ัวถึงและต่อเน่ือง  
    1.2.3  การขยายและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานป้องกันในประชากรกลุ่มที่มีแนวโน้ม         
การติดเช้ือสูงข้ึน ได้แก่  
     - กลุ่มเยาวชน มีมาตรการสําคัญ คือ การสอนหลักสูตรเอดส์บนพื้นฐานทักษะ
ชีวิต  30 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา โดยการกําหนดเป็นนโยบายระดับชาติ และระดับกระทรวง การจัดทําหลักสูตรแกนกลางท่ี
เป็น           หลักสูตรระดับชาติท่ีมีมาตรฐานเพื่อสอนนักเรียน 30 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา และการวางระบบพัฒนาครูผู้สอน  
    - กลุ่มประชากรที่มีภาวะเปราะบางต่อการรับและถ่ายทอดเช้ือเอชไอวี (กลุ่มพนักงาน
บริการหญิง กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด  กลุ่มประชากรข้ามชาติ  และกลุ่มชาติพันธ์ุ) มี
มาตรการสําคัญ คือ การพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพท่ีเป็นมิตร และมีความจําเพาะต่อประชากรกลุ่มที่มีภาวะเส่ียงสูง
แต่ละกลุ่ม และ           ขจัดปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ โดยการจัดกลไกการประสานงานทําความเข้าใจในกลุ่มผู้
ปฏิบัติทุกระดับ การพัฒนาความมีส่วนร่วมของประชากรที่มีภาวะเส่ียงสูง และการพัฒนาบริการท่ีเป็นมิตร 
   - กลุ่มผู้ใช้แรงงาน มีมาตรการสําคัญ คือ การขยายความครอบคลุมและคุณภาพของการใช้แนว
ปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทํางาน โดยมีการกําหนดพื้นที่เร่งรัด การบูรณาการ
การทํางานเอดส์ภายในจังหวัด และการสร้างศักยภาพ 
  2. ภารกิจการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ   โดย ศบ.จอ.              
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ได้ยกร่างภารกิจการดําเนินงานป้องกัน
และ        แก้ไขปัญหาเอดส์ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  เสนอให้หน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ   ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง จํานวน 30 แห่ง  พิจารณา และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
ประสานแผนงานงบประมาณการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแล้ว 
  3. ศบ.จอ. ได้เสนอกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการเร่งรัดการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และภารกิจการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  ต่อ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ



และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ   ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการบูร
ณาการเร่งรัดการป้องกันการ              ติดเช้ือเอชไอวี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และต้ังงบประมาณ  
  4. กระบวนการทําแผนและต้ังงบประมาณปี 2555 จะเริ่มดําเนินการต้ังแต่ต้นปี 2554 จึงจําเป็นต้องแจ้ง
กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการการเร่งรัดการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาพรวมยุทธ
ศาสตร์  การป้องปันการติดเช้ือเอชไอวีฯ และภารกิจการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆ                 โดยให้หน่วยงานต่างๆ  ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการเร่งรัดการป้องกันการติด
เช้ือเอชไอวี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และต้ังงบประมาณปี 2555 โดยด่วน หากล่าช้าหน่วยงานต่างๆ  จะจัดทําแผนปฏิบัติ
การบูรณาการเร่งรัดการ           ป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  และต้ังงบประมาณปี 2555  
  
24. เร่ือง การรวบรวมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่ 4 มกราคม 2554 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) รายงาน เรื่อง การรวบรวม
กิจกรรมที่เก่ียวกับงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สปน. รายงานว่า   สปน. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ และ
คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการในการรายงานข้อมูลเก่ียวกับโครงการและกิจกรรมใน
ความรับผิดชอบที่เก่ียวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งในส่วนที่ได้ดําเนินการไปแล้ว และท่ีจะดําเนินการ ให้ สปน. เพื่อ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งในช้ันต้นน้ี มีส่วนราชการรายงานข้อมูลเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม
ในความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 125 โครงการ/กิจกรรม รวม 7 หน่วยงาน ได้แก่  1.1 
สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม  1.2 กระทรวงกลาโหม จํานวน 84 โครงการ/กิจกรรม  1.3 กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม  1.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม จํานวน 14 โครงการ/             กิจกรรม  1.5 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน 4 
โครงการ/กิจกรรม  1.6 กระทรวงวัฒนธรรม จํานวน 14 โครงการ/กิจกรรม  1.7 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม 
  ทั้งน้ี โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมจะดําเนินการพิจารณาตาม               
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไป 
 

ต่างประเทศ 
 
27. เร่ือง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความ
ช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศลิเบีย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศลิเบีย 
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ   ทั้งน้ี ให้กระทรวงแรงงานทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเก่ียวกับแหล่งเงินงบประมาณ
และรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ที่เก่ียวข้องแล้วให้ดําเนินการต่อไปได้  
    สาระสําคัญของเร่ือง 
   1. สืบเน่ืองจากเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นมา ได้เกิดเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านรัฐบาลลิเบีย 
และทวีความรุนแรงมากข้ึนเม่ือกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลในกรุงทริโปลีออกมาชุมนุมสนับสนุนประธานาธิบดีมูอัมมาร์ กัดดาฟี่ 
ทําให้มีการเผชิญหน้ากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาล ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 
   2. ขณะน้ี มีแรงงานไทยทํางานในประเทศลิเบียจํานวนทั้งส้ินประมาณ 25,000 คน โดยแรงงานไทย
จํานวนประมาณ 20,000 คน ท่ีทํางานอยู่ในกรุงทริโปลี เมืองเบงกาซี และบางส่วนกระจายอยู่รอบ ๆ ทางตะวันตกและทาง
ตอนใต้ของประเทศลิเบีย ซึ่งเป็นพื้นที่เขตอันตรายและต้องเคล่ือนย้ายแรงงานออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันที 



  3. จากเหตุการณ์ดังกล่าว กรมการจัดหางาน ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศอย่าง
ใกล้ชิด โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ในการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยอพยพออกจาก
พื้นท่ีอันตราย โดยกําหนดแผนการให้ความช่วยเหลือ ดังน้ี 
        1)  เตรียมการเคล่ือนย้ายแรงงานไทยออกจากพื้นท่ีอันตรายโดยทางเรือ ซึ่งเช่าเหมาลําจากกรุง
โรม ประเทศอิตาลี เดินทางไปรับแรงงานไทยท่ีกรุงทริโปลี และเดินทางต่อไปยังประเทศกรีซ  หรือตุรกี หลังจากน้ันจะ
เดินทางต่อโดยเครื่องบินโดยสารกลับประเทศไทย 
        2) กระทรวงแรงงานได้จัดคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเดินทางไปยังกรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อ
เดินทางไปรับแรงงานไทยท่ีกรุงทริโปลี เดินทางต่อไปยังประเทศกรีซ หรือประเทศตุรกี 
        3) จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยช่ัวคราว ณ ประเทศอิตาลี กรีซ หรือตุรกี หรืออียิปต์ ก่อนจะ
ส่งแรงงานไทยกลับประเทศไทย และให้ความช่วยเหลือและความสะดวกแก่แรงงานไทย ได้เดินทางกลับถึงภูมิลําเนา 
    4) ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานใน
ต่างประเทศ พ.ศ.2549 กําหนดให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนซึ่งไปทํางานในต่างประเทศ และประสบปัญหาต้อง
เดินทางกลับประเทศไทยก่อนส้ินสุดการเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ เน่ืองจากภัย
สงครามหรือปัญหาความไม่สงบในประเทศน้ันๆ  ให้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนคนละหน่ึงหมื่นห้าพันบาท 
              5)  ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ พ.ศ.2549 ข้อ 7 กําหนดให้เงินกองทุนประกอบด้วย 
     (1)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
     (2)  เงินท่ีผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ นายจ้าง หรือคนหางานส่ง
เข้ากองทุนฯ ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
                แต่นับต้ังแต่เริ่มจัดต้ังกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ รายได้
ของกองทุนฯ ได้รับจากนายจ้าง ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ หรือคนหางานที่เป็นสมาชิกกองทุน
เท่าน้ัน โดยยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแต่อย่างใด 
   ทั้งน้ี กระทรวงแรงงานช้ีแจงว่า เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินและเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
อพยพแรงงานไทยโดยทันที มิฉะน้ันแรงงานไทยอาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต และการนําเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
คนหางานไปทํางานในต่างประเทศสงเคราะห์ให้แรงงานไทยจํานวนประมาณ 20,000 ราย ท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย รายละ 15,000 บาท ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จะต้องใช้เงินจํานวนท้ังส้ิน 
300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) ซ่ึงเป็นเงินจํานวนมาก ประกอบกับปัจจุบันมีแรงงานไทยซึ่งเป็นสมาชิกกองทุน
เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ จํานวน 472,535 คน (ณ เดือนกันยายน 2553) ซึ่งหากได้รับผลกระทบ
จากปัญหาอ่ืน ๆ ที่จะต้องนําเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศจ่ายให้กับคนงานเหล่าน้ีอาจไม่
เพียงพอ จึงเห็นควรขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสงเคราะห์ให้แก่แรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย 
 

  เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเป็นข้อมูล 
 
28. เร่ือง  สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2554 คร้ังที่ 8 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2554 ครั้งที่ 8 ณ วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2554 ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์นํ้า การจัดสรรนํ้าและการปลูกพืชฤดูแล้งปี 
2553/2554  การช่วยเหลือด้านการเกษตร ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 กรณีพิเศษ ของ
กระทรวงมหาดไทย สรุปได้ดังน้ี 
   สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ภัยแล้ง จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉิน ภัยแล้ง จํานวน 26 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย พะเยา ลําพูน ลําปาง น่าน นครสวรรค์ แพร่ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เลย 
หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี มุกดาหาร หนองบัวลําภู สระบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 



สระแก้ว เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ประสบภัยด้านการเกษตร 3 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย แพร่ และ 
ประจวบคีรีขันธ์ คาดว่าจะเสียหาย 66,830 ไร่  
   สภาพอากาศ  ประจําวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554  ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆในระยะน้ี อน่ึง ในช่วงวันท่ี 2-4 มี.ค. 54 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้า
คะนองและลมกระโชกแรงเกิดข้ึนได้ 
   สถานการณ์นํ้า 
 1. สภาพน้ําในอ่างเก็บนํ้า 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางท้ังประเทศ 400 แห่ง มีปริมาณนํ้าทั้งหมด ร้อยละ 
62 ของความจุอ่าง  เป็นปริมาณนํ้าใช้การได้ ร้อยละ 29 ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี 2553 ร้อยละ 64 สภาพนํ้าในอ่างเก็บ
นํ้าขนาดใหญ่ มีปริมาณนํ้าท้ังหมด 33 แห่ง มีปริมาณนํ้าทั้งหมดร้อยละ 61 ของความจุอ่าง  เป็นปริมาณนํ้าใช้การได้ ร้อย
ละ 28 ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี 2553 ร้อยละ 65   
 อ่างเก็บนํ้าที่อยู่ในเกณฑ์นํ้า น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จํานวน 2 อ่าง  คือ อ่างเก็บนํ้าทับ
เสลา ปราณบุรี และอ่างเก็บนํ้าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้า มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จํานวน 7 อ่าง  ได้แก่  อ่างเก็บนํ้า
แม่งัดฯ ก่ิวคอหมา.ลําตะคอง ลําพระเพลิง กระเสียว ประแสร์ บางลาง 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าเข่ือนภูมิพล สิริกิต์ิ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธ์ิ มีปริมาณนํ้าท้ังหมด ร้อยละ 
53 ของความจุอ่าง  เป็นปริมาณนํ้าใช้การได้ ร้อยละ 26 ของความจุอ่าง 
 2. สภาพน้ําท่า 
  ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าปิง เจ้าพระยา และแม่นํ้ามูล มีปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ  แม่นํ้า วัง ยม น่าน ป่า
สัก และแม่นํ้าโขง   ปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้อย 
 3. คุณภาพน้ํา 
  จุดเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง พบว่า ค่าออกซิเจนละลายในนํ้า(Do) 
ที่ท่านํ้าจังหวัดนนทบุรี ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนแม่ท่าจีนและแม่กลองอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

การจัดสรรนํ้าและการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2553/2554 
 จัดสรรนํ้าไปแล้ว 12,648 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 63 ของแผน (20,144 ล้าน ลบ.ม.)  
 พื้นท่ีปลูกแล้ว 15.56 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 101 ของแผน(15.29 ล้านไร่) แบ่งเป็น ข้าว 13.54 ล้านไร่
(107%) พืชไร่-พืชผัก 2.01 ล้านไร่(74%) 
 การช่วยเหลือด้านการเกษตร   
 เครื่องสูบนํ้าเคล่ือนท่ี ในพื้นท่ี 54 จังหวัด จํานวน 847 เครื่อง   
 รถยนต์บรรทุกนํ้า ในพื้นท่ี 3 จังหวัด จํานวน 4 คัน   
 การปฏิบัติการฝนหลวง  จัดต้ังหน่วยปฏิบัติ ต้ังแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 จํานวน  
2 หน่วย คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และระยอง ข้ึนปฏิบัติการต้ังแต่วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2554 จํานวน 7 วัน  พบว่า 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชลบุรี มีฝนตกเล็กน้อย-ปานกลาง  ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี  
1 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป  จะจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการฯ จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยปฏิบัติการฯ จังหวัดนครสวรรค์  หน่วย
ปฏิบัติการฯ จังหวัดอุบลราชธานี และฐานเติมสารฯ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อช่วยเหลือพื้นท่ีเพาะปลูกพืช
ฤดูแล้งและเพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับพื้นท่ีป่าไม้ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ 
 ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553  
 1. การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 
  ส่งเอกสารให้ ธกส. เพื่อขออนุมัติเงินงวดแล้วทั้งส้ิน จํานวน 67 จังหวัด วงเงิน 17,598.09ล้านบาท 
และ ธกส. โอนเงินให้ ธกส. สาขา เพื่อโอนเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว จํานวน 59 จังหวัด วงเงิน 12,499.97 ล้านบาท โอน
เข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว 501,484 ราย วงเงิน 12,395.29 ล้านบาท 
 2. การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา 



  ส่งเอกสารให้ ธกส. เพื่อขออนุมัติเงินงวดแล้วทั้งส้ิน จํานวน 287.92 ล้านบาท และ ธกส. โอนเงินให้ 
ธกส. สาขา เพื่อโอนเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว จํานวน 191.34 ล้านบาท  
 3. การช่วยเหลือเรือประมง 
  ส่งเอกสารให้ ธกส. เพื่อขออนุมัติเงินงวดแล้วทั้งส้ิน จํานวน 10.96 ล้านบาท อยู่ระหว่างนําเสนอ 
กชภจ. จํานวน 11.63 ล้านบาท 
 
29. เร่ือง  สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง วาตภัย แผ่นดินไหว และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 28  กุมภาพันธ์ 
2554) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยแล้ง วาตภัย แผ่นดินไหว และการให้ความช่วยเหลือ              
(ข้อมูล ณ วันท่ี 28  กุมภาพันธ์ 2554) ของกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ดังน้ี  
 สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 - 28 
กุมภาพันธ์ 2554) 
   1. การคาดหมายลักษณะอากาศ (ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2554) 
      1.1 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศว่า ในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2554 ลม
ตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความช้ืนจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทําให้บริเวณ
ดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ได้ในระยะน้ี ส่วนในช่วงวันท่ี 2 - 4 มีนาคม 2554 บริเวณความกดอากาศสูง
กําลังปานกลางอีกระลอกหน่ึงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ทําให้บริเวณ      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดข้ึนได้ และ
ในช่วงวันที่ 3 - 6 มีนาคม 2554 หย่อมความกดอากาศตํ่าปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่าง ประกอบกับมีคล่ืนกระแสลม
ตะวันออกเคล่ือนเข้าปกคลุมปลายแหลมญวน ทําให้บริเวณภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ 
ถึงกระจายในระยะน้ี  
   1.2 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์ในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ืองตลอด 24 ช่ัวโมง รวมท้ังเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพื่อสามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์ 
 2. สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 - 28
กุมภาพันธ์ 2554)  
    2.1 พื้นที่ประสบภัย 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย พะเยา แพร่ ตาก น่าน
นครสวรรค์ ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ มุกดาหาร เลย หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานีอุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี สระบุรี สมุทรปราการ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง และจังหวัดสระแก้ว รวม 208 อําเภอ 1,419 ตําบล 
14,226 หมู่บ้าน แยกเป็น 
ข้อมูลหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งปี 2554 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554) 
 

พื้นที่ประสบภัย ราษฎรประสบภัย ที ่
ภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน รายชื่อจังหวัด คน ครัวเรือน 

1 เหนือ 11 88 573 5,270 
กําแพงเพชร  เชียงราย ลําพูน 
พะเยา  อุตรดิตถ์ ลําปาง น่าน 
นครสวรรค์ แพร่ สุโขทัย ตาก 

1.274,443 435,661 

2 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 6 83 627 7,034 

  อุดรธานี เลย หนองคาย 
อุบลราชธานี มุกดาหาร 
หนองบัวลําภู  

840,303 171,275 

3 กลาง 4 12  56 486 ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สระบุรี สมุทรปราการ   91,320 24,872 



4 ตะวันออก 5 25 163 1,436 ฉะเชิงเทรา ตราด จันทบุรี 
สระแก้ว ระยอง 18,246 5,563 

รวมทั้งประเทศ 26 208 1,419 14,226  2,224,312 637,371 
   2.2 ความเสียหาย  ได้แก่  ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2,224,312 คน 637,371 ครัวเรือน    พื้นที่
การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหาย 700,354 ไร่ แยกเป็น พื้นที่นา 454,620 ไร่ พื้นที่ไร่ 133,207 ไร่ และพื้นที่สวน 112,527 
ไร่ 
   2.3 การให้ความช่วยเหลือ  ได้แก่  
    1) ใช้รถบรรทุกนํ้า 26 คัน แจกจ่ายนํ้าอุปโภคบริโภคแล้ว จํานวน 1,240,090 ลิตร 
    2) เครื่องสูบนํ้า 47 เครื่อง 
    3) ซ่อมสร้างทํานบ/ฝายช่ัวคราวปิดก้ันลํานํ้า 447 แห่ง   
    4) ขุดลอกแหล่งนํ้า 13 แห่ง   
    5) งบประมาณดําเนินการใช้จ่ายไปแล้ว 57,283,232 บาท แยกเป็น 
            - งบทดรองราชการของจังหวัด (50 ล้านบาท) 55,758,242 บาท 
               - งบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,424,990 บาท 
              - งบอ่ืน ๆ 100,000 บาท  
        6) กรมชลประทาน ได้จัดเตรียมเครื่องสูบนํ้าเคล่ือนที่ 1,458 เครื่อง ปัจจุบันสนับสนุนเครื่องสูบ 
นํ้าแล้ว จํานวน 847 เครื่อง ในพื้นท่ี 54 จังหวัด โดยแยกเป็นรายภาค ดังน้ี ภาคเหนือ  จํานวน 244 เครื่อง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 330 เครื่อง  ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จํานวน 219 เครื่อง และภาคใต้ 
จํานวน 54 เครื่อง และสนับสนุนรถยนต์บรรทุกนํ้า จํานวน 295 คัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
    7) การประปาส่วนภูมิภาค ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 24 กุมภาพันธ์ 2554  ได้สนับสนุนจ่าย
นํ้าช่วยเหลือภัยแล้งไปแล้ว จํานวน 116,476 ล้านลิตร เป็นยอดเงินรวมท่ีได้ช่วยเหลือเป็นเงินจํานวน 1,863 ล้านบาท 
  สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันที่  1 พฤศจิกายน 2553 - 28 
กุมภาพันธ์ 2554) 
    1. สถานการณ์ภัยหนาว (ระหว่างวันท่ี 1 พ.ย. 2553 - 28 ก.พ. 2554) 
       ในขณะน้ีได้รับรายงานจังหวัดท่ีได้ประกาศเป็นพื้นท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) เน่ืองจาก    มี
สภาพอากาศหนาว (อุณหภูมิ 8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจัด (อุณหภูมิตํ่ากว่า 8.0 องศาเซลเซียส)  
จํานวน 39 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ตาก น่าน 
แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย   ศรีสะเกษ สุรินทร์ สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี อุบลราชธานี 
อํานาจเจริญ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ราชบุรี และจังหวัดชัยนาท รวม 522 อําเภอ 4,178 ตําบล 51,708 หมู่บ้าน 
   2. การให้ความช่วยเหลือ 
     2.1 จังหวัดมีเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับจัดซื้อผ้าห่ม 
และเครื่องกันหนาวที่จําเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย เมื่ออุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาว (8.0 - 15.9 
องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจัด (ตํ่ากว่า 8.0 องศาเซลเซียส) ในวงเงินจังหวัดหน่ึงไม่เกินงบประมาณปีละ 1,000,000 บาท แต่
ทั้งน้ีหากเงินฉุกเฉินดังกล่าวไม่เพียงพอ จังหวัดสามารถแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอยกเว้นหลักเกณฑ์  เพื่อ
ขอขยายวงเงินทดรองราชการได้อีกตามความเหมาะสมและจําเป็นในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งมีจังหวัดได้ขอขยาย
วงเงินและได้รับการอนุมัติ จากกรมบัญชีกลางแล้ว จํานวน 3 ครั้ง รวม 26จังหวัด เป็นเงินรวม 771,269,310 บาท 
     2.2 กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้อนุมัติขยายวงเงิน/ยกเว้นหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
            1) ครั้งท่ี 1 อนุมัติให้ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลําพูน อุดรธานี แม่ฮ่องสอน สกลนคร แพร่ 
เชียงใหม่ หนองคาย สุรินทร์ กาฬสินธ์ุ มุกดาหาร เลย อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และจังหวัดพะเยา ที่ขอยกเว้นการ



ปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ข้อ 5.1.18 โดย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้จ่ายเงิน ทดรองราชการในอํานาจ (งบ 50 ล้านบาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง
กันหนาวสงเคราะห์ราษฎรในพื้นที่ท่ีได้ประกาศให้เป็นพื้นท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ในปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2554 ได้เท่าท่ีจ่ายจริงผืนละไม่เกิน 180 บาท อนุมัติขยายวงเงินรวม 481,740,120 บาท 
       2) ครั้งท่ี 2 อนุมัติให้ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น กําแพงเพชร เพชรบูรณ์ ตาก มหาสารคาม 
และจังหวัดนครราชสีมา อนุมัติขยายวงเงินรวม 181,835,940 บาท 
       3) ครั้งท่ี 3 อนุมัติให้ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ นครพนม อํานาจเจริญ และจังหวัดร้อยเอ็ด 
อนุมัติขยายวงเงินรวม 107,693,250 บาท    
         2.3 จังหวัดท่ีได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ท้ัง 39 จังหวัด รายงานว่าได้
มอบเคร่ืองกันหนาวให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
(มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ สมาคม มูลนิธิ ไปแล้ว รวม 680,890 ช้ิน 
        2.4 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จํานวน 200,000 ผืน 
เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นท่ี 15 จังหวัด  
     2.5 หอการค้าไทย-จีน และสมาคมแต้จ๋ิวแห่งประเทศไทย ได้มอบผ้าห่มช่วยเหลือภัยหนาว จํานวน 
2,000 ผืน  ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 
โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางในการนําผ้าห่มกันหนาว
ไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่าง ๆ  
     2.6 บริษัท ซีพี จํากัด (มหาชน) (เครือเจริญโภคภัณฑ์) ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จํานวน
50,000 ผืน มูลค่า 12.5 ล้านบาท ซึ่งจัดซื้อจากกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตผ้าห่มนวม จังหวัดสกลนคร  
ตามนโยบายส่งเสริมอาชีพและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากข้ึนของกระทรวงมหาดไทย และได้ 
มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2553    เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ 10 จังหวัด 
    2.7 การช่วยเหลือประชาชนของกองทัพไทย 
   - นพค. 24 ร่วมกับ สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ นําผ้าห่มและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว  ท่ีจังหวัดมุกดาหาร 
จํานวน 250 ชุด และจังหวัดหนองคาย จํานวน 50 ผืน 
 3. ส่ิงของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 
     3.1 สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้นําชุดธารนํ้าใจพระราชทาน 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตาก จํานวน 800 ชุด   
     3.2 กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ผู้แทน
พระองค์ เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 24 จังหวัด รวมจํานวน 27,600 ถุง นม
อัดเม็ดจิตรลดา 1,350 กล่อง และนมสดจิตรลดา 1,350 กล่อง 
    สรุปสถานการณ์วาตภัย (ระหว่างวันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2554) 
 สรุปสถานการณ์วาตภัย (ระหว่างวันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2554) 
  ระหว่างวันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2554 ได้เกิดสถานการณ์วาตภัย ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในหลาย
พื้นท่ี  ทําให้ได้รับความเสียหายใน 3 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดตราด จังหวัดชลบุรี และจังหวัดชัยนาท 3 อําเภอ 4 ตําบล 
บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายบางส่วน จํานวน 123 หลัง 
  สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2554 
  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอรายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวใน
ประเทศลาว ซึ่งมีศูนย์กลางห่างจาก อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55 กิโลเมตร ดังน้ี 



  1. ตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.8 ริกเตอร์ บริเวณเทือกเขา แขวงไชยะบุรี เมืองหงสา  ประเทศลาว 
ศูนย์กลางห่างจากอําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55 กิโลเมตร หรือ ที่ละติจูด 18.82 องศาเหนือ ลองจิจูด 101.74 องศา
ตะวันออก ความลึก 20 กิโลเมตร เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 22.53 น.  และรู้สึกส่ันไหวได้ในพื้นที่จังหวัดแพร่ 
น่าน เลย อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลําภู (ข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และสํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรม
อุตุนิยมวิทยา) 
   2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานไปยังสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ในพื้นท่ีดังกล่าว และท่ีเทศบาลเมืองน่าน อบต.แม่จริม (อําเภอแม่จริม) โรงพยาบาลจังหวัดเลย โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล 
แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี และเข่ือนสิริกิต์ิ ตําบลผาเลือด อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับรายงานจาก
เจ้าหน้าท่ี ดังน้ี 
    2.1 ในพื้นท่ีจังหวัดเลย รู้สึกส่ันไหวที่โรงพยาบาลจังหวัดเลย (อาคารสูง 6 ช้ัน)  โรงพยาบาล  ภู
กระดึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไม่ได้รับรายงานความเสียหาย 
    2.2 ในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี รู้สึกส่ันไหวท่ีโรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ 
อุดรธานี  
ซึ่งเป็นอาคารสูง 14 ช้ัน และในพื้นที่อําเภอนายูง และอําเภอนํ้าโสม ไม่ได้รับรายงานความเสียหาย 
    2.3 ในพื้นท่ีจังหวัดหนองคาย รู้สึกส่ันไหวที่บ้านพักอาศัยซ่ึงเป็นบ้านไม้ยกสูง และอาคารสูง ไม่ได้รับ
รายงานความเสียหาย 
    2.4 บริเวณเข่ือนสิริกิต์ิ ตําบลผาเลือด อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่า จาก
การตรวจสอบจากเครื่องวัดแผ่นดินไหวประจําเข่ือน จํานวน 2 เครื่อง (บริเวณสันเข่ือน และบริเวณพื้นที่เข่ือน)  ไม่มีการส่ัน
ไหว และจากการตรวจสอบบริเวณรอบๆ ตัวเข่ือน  
    2.5 ในพื้นท่ีจังหวัดน่าน แรงส่ันสะเทือนทําให้วิหารหลวงของวัดพระธาตุแช่แห้ง ตําบลม่วงต๊ึด อําเภอ
ภูเพียง บริเวณผนังวิหาร รอยต่อเสามีรอยร้าวเล็กน้อย ประมาณ 4-5 แห่ง ส่วนองค์พระธาตุแช่แห้ง ไม่ได้รับความเสียหาย 
จังหวัด สํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สํานักศิลปากรท่ี 7 น่าน ได้เข้าตรวจสอบความเสียหาย พบรอยร้าวดังกล่าวไม่
มีผลกระทบต่อโครงสร้างของวิหาร ส่วนในอําเภอต่าง ๆ  ไม่ได้รับรายงานความเสียหายแต่อย่างใด 
 *อน่ึง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับรายงานข้อมูลเหตุแผ่นดินไหว (ระหว่างวันท่ี 21 - 28 
กุมภาพันธ์ 2554 จากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าได้เกิดแผ่นดินไหว แต่ไม่มีผลกระทบต่อประเทศ
ไทย เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.05 น. แผ่นดินไหวบริเวณประเทศชิลี ขนาด 6.0 ริกเตอร์ 

 
แต่งต้ัง 

 
30. เร่ือง  แต่งต้ัง 
  
  2.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุน
เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  จํานวน  5 คน แทนกรรมการท่ีลาออก ดังน้ี  นายเสริมเกียรติ   วร
ดิษฐ์           ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย  นายไกรจักร  แก้วนิล  ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงาน นายสมเกียรติ  กอไพศาล  
ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงาน   พลตํารวจตรี  รอย  อิงคไพโรจน์ ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย  นายชูเกียรต์ิ  จันทร์ทอง ผู้เช่ียวชาญ
ด้านแรงงาน  ทั้งน้ี ให้มีผล  ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป  
 
 3.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  
แต่งต้ัง นางสาวสุมาลี  เดชานุรักษ์นุกูล   ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง  สํานักงานคณะกรรมการ



พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ)  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 20 ตุลาคม 
2553 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  5.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเคร่ืองหมายการค้าแทนตําแหน่งที่ว่าง  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง นายบุญมา  เตชะวณิช ดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการ           ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเคร่ืองหมายการค้า แทนพลตํารวจเอก ชาญชิต  เพียรเลิศ ที่ขอลาออก
จากตําแหน่ง ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม  2554 เป็นต้นไป   
 
  8.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนต่างด้าว  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณา
การทํางานของคนต่างด้าวดังน้ี 1. นายสืบยศ  ใบแย้ม 2. นายชาติพงษ์  จีระพันธุ 3. นายสมชัย  ตัณมานะศิริ 4. นายสุภัท  
กุขุน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม  2554 เป็นต้นไป  
 
  9.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์   
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการ
และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ชุดใหม่ ดังน้ี  นายชัยภักด์ิ  ศิริวัฒน์ เป็นประธานกรรมการ  
กรรมการประกอบด้วย นายสมชัย  อภิวัฒนพร (บุคคลที่มีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่
กระทรวงการคลังจัดทําข้ึน) นายสุมพัฒน์  หวังวงศ์วัฒนา (บุคคลท่ีมีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ ท่ี
กระทรวงการคลังจัดทําข้ึน) นายบุญนํา  นิกรเทศ นายสุวิทย์  วิชชาวุธ นายวรสิทธ์ิ  เติมจิตรอารีย์ นายอํานาจ  เดชะ ร้อย
ตรี กฤษฎา  การุญ และ นางอุไร  ร่มโพธิหยก (ผู้แทนกระทรวงการคลัง/บุคคลที่มีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังจัดทําข้ึน)  
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