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  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และนายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี    สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
   

เศรษฐกิจ 
 13.  เรื่อง  การขยายระยะเวลาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2553/54 
  15.   เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
    ครั้งท่ี 2/2554 
  17.  เรื่อง โครงการจัดระบบการปลูกข้าว 
 19.   เรื่อง   สรุปรายงานภาวะสังคมไตรมาสสี่ และภาพรวมปี 2553 
  
 สังคม 
 24.  เรื่อง   การบูรณาการป้องกันทุจริตของโครงการภาครัฐ  
 27.  เรื่อง   ข้อเสนองบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจําปีงบประมาณ 2555 
 30.  เรื่อง  ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติปี 2553 
  
  เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
     41. เรื่อง    แผนคมนาคมปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2554  และรายงานสรุปสถิติอุบัติเหตุในภาคการ 
       ขนส่งประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2554  
 
 แต่งตั้ง 
 42.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
   1.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
   2.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ (เพ่ิมเติม)  

3. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
     คุณภาพการศึกษา  

   4.   แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
    5.   ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีอีกหนึ่งวาระ   

  
 
 

********************************* 
กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
และติดตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีสําคัญได้ทางรายการ “เจาะลึก ครม.” 

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   ทุกวันอังคารในเวลา  21.00-22.00 น. 
หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
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เศรษฐกิจ 
 
13. เรื่อง การขยายระยะเวลาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2553/54 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ี รองนายกรัฐมนตรี (ไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ประธานกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง 
ขอขยายระยะเวลาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2553/54 ตามมติคณะกรรมการนโยบาย                   
มันสําปะหลัง จากเดิมพฤษภาคม 2553 – กรกฎาคม 2554 เป็นพฤษภาคม 2553 – พฤศจิกายน 2554 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  รองนายกรัฐมนตรี (ไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ประธานกรรมการนโยบายมันสําปะหลังรายงานว่า 
  1. เนื่องจากได้เกิดปัญหาเพลี้ยแป้งระบาด ภาวะภัยแล้วและน้ําท่วมในช่วงของการเพาะปลูก เกษตรกร               
บางส่วนต้องทําการปลูกซํ้า 2-3 ครั้ง มีผลกระทบต่อระยะเวลาขุดหัวมันท่ีเลื่อนออกไปจากปกติ (ระยะเวลาเพาะปลูก-เก็บเก่ียว 
ประมาณ 8 เดือน) โดยขุดหัวมันจําหน่ายช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2554 มากข้ึน จึงได้ผ่อนผันหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน
เกษตรกร ขยายระยะเวลาการทําสัญญา และระยะเวลาการใช้สิทธิของเกษตรกร ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2553 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง ครั้งท่ี 8/2553 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 ตามท่ี 
กษ. เสนอ โดยเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิประกันตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 
2553/54 จากเดิมท่ีกําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิต้ังแต่ไม่ก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 และต้องไม่เกินวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 
เป็นไม่เกินวันท่ี 30 กันยายน 2554 
  2. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง ครั้งท่ี 1/2554 (ครั้งท่ี 23) เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 
2554 มีมติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 
2553/54 จากเดิมพฤษภาคม 2553 – กรกฎาคม 2554 เป็นพฤษภาคม 2553 – พฤศจิกายน 2554 เนื่องจากได้มีการขยาย
ระยะเวลาการใช้สิทธิของเกษตรกรจากเดิมตุลาคม 2553 – พฤษภาคม 2554 เป็นตุลาคม 2553 – กันยายน 2554   
 
15.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 2/2554 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทาง 
เศรษฐกิจ ครั้งท่ี 2/2554  เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2554 เรื่อง  ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิท่ี
ประเทศญ่ีปุ่น  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเสนอ   
 สาระสําคัญของเรื่อง   
 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิท่ีประเทศญ่ีปุ่น (ระยะสั้น) ในแต่ละ
ด้าน มีดังนี้ 

 1. ด้านอุตสาหกรรม 
  1.1  กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีอาจได้รับผลกระทบท่ีสําคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีโรงงานในประเทศญ่ีปุ่นหยุดทําการเนื่องจากการปิดตัวของโรงงานผลิต
ไฟฟ้า รวมท้ังปัญหาเรื่องการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ท้ังนี้อุตสาหกรรมดังกล่าวท้ัง 2 อุตสาหกรรมมีการเก็บสํารองวัตถุดิบ
และชิ้นส่วนสําหรับการใช้งานได้ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และประมาณ 1 เดือน สําหรับ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นหากประเทศญ่ีปุ่นไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ภายใน 1 เดือน 
อุตสาหกรรมในประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบและชิ้นส่วนสําหรับใช้ในการผลิต ส่วนอุตสาหกรรม
อาหารคาดว่าน่าจะมีผลกระทบทางบวกแต่มีสิ่งท่ีต้องเฝ้าระวังคือเรื่องการปนเป้ือนของสารเคมี 
  1.2  สําหรับสถานการณ์การแก้ไขปัญหาของบริษัทเอกชนในประเทศไทยในขณะนี้ ส่วนใหญ่ใช้วิธีแก้ไข
ปัญหาโดยการงดทํางานนอกเวลา เพ่ือให้ยังสามารถเปิดโรงงานผลิตอยู่ได้ ท้ังนี้จากสถานการณ์ท่ีโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ใน
ประเทศญ่ีปุ่นได้ประกาศหยุดดําเนินการผลิตชั่วคราว ได้ส่งผลให้ปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลงประมาณ 800,000 คัน ในขณะท่ี
โรงงานในประเทศไทยหยุดทํางานนอกเวลาส่งผลให้มีปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลงประมาณ 5,000 คัน ซ่ึงปัญหาผลกระทบ
ดังกล่าวจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
  1.3  นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอยู่ระหว่างการ
พิจารณาหาแนวทาง/มาตรการแก้ไขปัญหาโดยจะมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนอีกครั้งใน
วันท่ี 23 มีนาคม 2554 นี้ ซ่ึงในการประชุมจะมีการพิจารณาท้ังสถานการณ์ในระยะกลาง และระยะยาว โดยจะครอบคลุมท้ัง
ด้านการนําเข้า การส่งออก และการย้ายฐานการลงทุนเพ่ือเตรียมแผนรองรับการลงทุนในอนาคตด้วย  
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 2.  ด้านการท่องเท่ียว  
2.1  สถานการณ์การท่องเท่ียวของตลาดญ่ีปุ่นในช่วง 10 วันแรกของเดือนมีนาคม 2554 หรือช่วงก่อนเกิด  

เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ มีจํานวนนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นเดินทางเข้ามาโดยผ่านสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเฉลี่ย 3,390 
คนต่อวัน แต่ในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นต้นมา คือ ระหว่างวันท่ี 12-18 มีนาคม 2554 นักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นได้ลดลงเหลือ
เพียงประมาณ 2,800 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันท่ี 19-20 มีนาคม 2554 ท่ีผ่านมา นักท่องเท่ียวได้กลับเพ่ิมเป็น 3,300 
คนต่อวันเช่นเดิม ท้ังนี้ นักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นประมาณร้อยละ 90 เดินทางมาจากโตเกียวและโอซากา ดังนั้น จํานวนนักท่องเท่ียวท้ัง
ปีไม่น่าจะลดลงถึง 1.8 แสนคน ตามท่ีได้ประมาณการณ์ไว้ 
  2.2  ในปี 2553 ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่น 28,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 5 
ของรายได้ท้ังหมด โดยเป็นนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเองประมาณร้อยละ 70 ส่วนท่ีเหลือจะเดินทางผ่านบริษัทนําเท่ียว อย่างไรก็
ตาม เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมืองโกเบ ในปี 2538 ญ่ีปุ่นต้องใช้ระยะเวลาในการฟ้ืนตัวกว่า 6 เดือน นอกจากนี้ ด้วยความเป็น
ชาตินิยมของคนญ่ีปุ่น จึงอาจมีการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศมากข้ึนเพ่ือเร่งช่วยฟ้ืนฟูตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
ท่องเท่ียว 
  2.3  ในช่วงไตรมาสท่ีสองของทุกปีจะเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียวของทุกประเทศ แต่เป็นช่วงฤดูกาล
ท่องเท่ียวของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (Middle East) ซ่ึงรัฐบาลควรจะเร่งสร้างความเชื่อม่ันในมาตรการด้านความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะความพร้อมของระบบเตือนภัย เพ่ือจูงใจให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศ   
 3.  ด้านสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบท่ีชัดเจนมี 3 กลุ่ม ได้แก่ อาหาร ยางพารา และ
กล้วยไม้ โดยในกลุ่มสินค้าอาหารคาดว่าจะได้รับผลกระทบในทางบวกจากการท่ีพ้ืนท่ีเกษตรของญ่ีปุ่นได้รับความเสียหาย 
สําหรับยางพาราคงได้รับผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้น เพราะหากอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของยางพาราเริ่มฟ้ืนตัว 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ จะทําให้ราคาและปริมาณการส่งออกยางพารากลับมาฟ้ืนตัวได้ในระยะเวลาไม่นาน แต่
กล้วยไม้เป็นสินค้าเกษตรท่ีจะได้รับผลกระทบทางลบมากท่ีสุด เนื่องจากตลาดส่งออกกล้วยไม้หลักๆ ของประเทศไทยแบ่งตาม
คุณภาพกล้วยไม้ได้เป็น 2 ตลาด ได้แก่ ตลาดคุณภาพระดับล่างอยู่ท่ีประเทศจีนซ่ึงจะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใน
ประเทศญ่ีปุ่น และตลาดกล้วยไม้ท่ีมีคุณภาพสูงอยู่ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงท่ีผ่านมาสินค้ากล้วยไม้ของ
ไทยยังไม่ฟ้ืนตัวกลับสู่ภาวะปกติท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตการเงินของสหภาพยุโรป และต้องมาได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศญ่ีปุ่นอีก ดังนั้น ผู้ประกอบการจะได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
 4.  ด้านพลังงาน ผู้แทนกระทรวงพลังงานได้ให้ข้อมูลต่อท่ีประชุมว่าขณะนี้ประเทศญ่ีปุ่นได้มีการจัดซ้ือ            
พลังงานท้ังน้ํามันเตาและน้ํามันดีเซลในปริมาณมาก เพ่ือทําการผลิตไฟฟ้า รวมท้ังสถานการณ์การปิดซ่อมโรงกลั่นของประเทศ
ไต้หวันอาจทําให้การประเมินสถานการณ์ด้านพลังงานท่ีคาดว่าเหตุการณ์ท่ีประเทศญ่ีปุ่นจะช่วยลดแรงกดดันด้านราคาน้ํามัน          
ไม่เป็นไปตามท่ี สศช. ประเมินไว้ อย่างไรก็ดี ต้องรอดูสถานการณ์โรงไฟฟ้าของประเทศญ่ีปุ่นด้วยว่าระบบหล่อเย็นจะสามารถ
ดําเนินการได้หรือไม่ 
 5.  ด้านการค้า การลงทุน ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาสินค้าตกค้าง และจัดทํา
แผนงานในการหาตลาดทดแทนโดยมุ่งตลาดอาเซียนและจีนเพ่ิมข้ึน และเนื่องจากประเทศไทยและญ่ีปุ่นมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกันมาก โดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่น (JTEPA) จึงควรมีการสานสัมพันธ์
โดยให้ความช่วยเหลือประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงกระทรวงพาณิชย์จะได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือดําเนินการให้ความ        
ช่วยเหลือท่ีสอดรับกับความต้องการของญ่ีปุ่นต่อไป  
 6.  ด้านตลาดการเงินและค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยนช่วงท่ีผ่านมามีความผันผวนมาก โดยช่วงหลังเกิดเหตุการณ์
ใหม่ๆ เงินเยนมีการอ่อนค่าและกลับมาแข็งค่าข้ึนทันทีในช่วงระยะสั้น โดยมีแรงเก็งกําไรจากตลาดเข้ามาเป็นปัจจัยร่วม จาก 
รายงานข่าวท่ีมีการคาดการณ์ว่าจะมีการขายพันธบัตรญ่ีปุ่นในตลาดต่างประเทศเพ่ือนําเงินกลับเข้ามาใช้ในการรักษาสภาพ
คล่องและฟ้ืนฟูประเทศนั้น ธปท. ประเมินว่าคงมีไม่มาก ประกอบกับรัฐบาลญ่ีปุ่นได้มีการทําประกันภัยไว้ในระดับหนึ่ง คาดว่า
รัฐบาลญ่ีปุ่นคงจะมีภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนท่ีเกินจากวงเงินประกัน ส่วนค่าเงินเยนในระยะต่อไปนั้น ควรต้องดู
ความสัมพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยนกับกลุ่มประเทศ G3 ควบคู่ไปด้วย อย่างไรก็ดี การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาค
อาเซียนในภาพรวมดีกว่ากลุ่มประเทศ G3 อยู่แล้ว  

 7.  ด้านแรงงาน 
7.1  สํานักงานแรงงานในประเทศญ่ีปุ่นได้ส่งเจ้าหน้าท่ีเดินทางไปเมืองเซนไดร่วมกับคณะของสถาน               
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เอกอัครราชทูต (สอท.) ณ กรุงโตเกียว โดยได้ช่วยเหลือแรงงานไทย จํานวน 7 คน และเคลื่อนย้ายแรงงานในจังหวัดมิยากิ 
จํานวน 70 คน มายังโตเกียว ท้ังนี้ ในส่วนของแรงงานท่ีประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศไทย สํานักงานแรงงานฯ จะได้ประสาน
กับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพ่ือให้ความความช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็ว 

7.2  ผู้ฝึกงานตามโครงการ IMM Japan ในญ่ีปุ่น ท่ียังไม่ครบกําหนดเวลาฝึกงาน สํานักงานแรงงานฯ ได้ 
ประสานเพ่ือให้นายจ้างอนุญาตให้ลาพักผ่อนเพ่ือกลับประเทศไทยชั่วคราว และในกรณีท่ีใกล้ครบกําหนดเวลาฝึกงานหรือ
ระยะเวลาผ่านการฝึกอบรมแล้วร้อยละ 80 จะได้ประสานขอความร่วมมือให้แรงงานหรือผู้ฝึกงานเดินทางกลับประเทศไทยโดย
ถือว่าได้มีการฝึกอบรมหรือฝึกงานครบตามกําหนดและได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนตาม MOU 
  7.3  สําหรับแรงงานไทยท่ีไม่ต้องการกลับไปทํางานในประเทศญ่ีปุ่นอีก กระทรวงแรงงานจะประสานให้
ทํางานกับสถานประกอบการของชาวญ่ีปุ่นในไทย เนื่องจากแรงงานดังกล่าวมีประสบการณ์ ทักษะฝีมือ และมีความรู้เก่ียวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 
 8.  ด้านความปลอดภัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดท้ัง
ทางด้านอากาศ อาหาร และการเดินทางเข้าประเทศของผู้โดยสารจากประเทศญ่ีปุ่น โดยทางด้านอากาศ ได้มีการติดตาม
ตรวจสอบจากศูนย์เฝ้าระวัง 8 จุดท่ัวประเทศ ด้านอาหาร ได้มีการประสานกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) โดย
ได้มี       การสุ่มตรวจด้วยการเปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนเกิดเหตุการณ์ ส่วนด้านการเดินทางเข้าประเทศได้มีการประสานการ
ทํางานกับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย โดยมีการตรวจสอบท้ังเครื่องบินและผู้โดยสาร ซ่ึงจากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า
ยังไม่มี        เหตุการณ์ท่ีเป็นอันตราย 

 
17. เรื่อง โครงการจัดระบบการปลูกข้าว 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับช่วงเวลาและงบประมาณ แผนงาน โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ตาม             
มติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2554 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ         
สหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับข้อสังเกตของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
  1. การดําเนินงานโครงการจัดระบบการปลูกข้าวควรมุ่งเน้นในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยน            
พฤติกรรมของเกษตรกรให้เชื่อม่ันว่าระบบการปลูกข้าวแบบสองครั้งต่อปี เป็นสิ่งท่ีดีสําหรับเกษตรกร 
  2. การดําเนินงานโครงการตามเป้าหมายและให้มีการรับซ้ือคืนเมล็ดพันธุ์ถ่ัวเขียวชั้นพันธุ์จําหน่าย 3,500 ตัน 
เพ่ือเตรียมการไว้ปลูกในปี 2555 ตามโครงการจัดระบบการปลูกข้าวเห็นควรอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในกรอบวงเงินไม่เกิน 165,088,000 บาท โดยให้ขอทํา
ความตกลงรายละเอียดแผนการดําเนินการและค่าใช้จ่ายกับสํานักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง 
  3. สําหรับการรับซ้ือคืนถ่ัวเขียวชั้นพันธุ์จําหน่าย 3,500 ตัน ควรจะเป็นบทบาทหน้าท่ีของกรมวิชาการเกษตร 
ซ่ึงมีหน้าท่ีโดยตรงในการตรวจสอบคุณภาพ รวมท้ังการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพท่ีจะส่งเสริมการปลูกในปี 2555 ส่วนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 ให้แต่ละหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการเสนอของต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้สอดคล้อง
กับลําดับความสําคัญของโครงการและความจําเป็นตามข้ันตอนปกิติต่อไป 
 
19.  เรื่อง  สรุปรายงานภาวะสังคมไตรมาสส่ี และภาพรวมปี 2553 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปรายงานภาวะสังคมไตรมาสสี่ และภาพรวมปี 2553  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  สรุปสาระสําคัญดังนี้  
   1.   เศรษฐกิจไทย การจ้างงาน และรายได้แรงงานไทย: ตลอดปี 2553 เป็นช่วงของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
ธุรกิจส่วนใหญ่กลับมาฟ้ืนตัว ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉลี่ยดีข้ึนจากการมีงานทํามากข้ึน ปัญหาการว่างงานหมดไป 
แต่ผู้ประกอบการต้องมาเผชิญกับปัญหาตลาดแรงงานตึงตัว  
          1.1 ในไตรมาส 4/2553 การจ้างงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.7 อัตราการว่างงานอยู่ท่ีร้อยละ 0.9 เป็นผู้
ว่างงาน 337.4 พันคน ผู้ประกันตนท่ีขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานลดลงต่อเนื่องเป็น 109,991 คน  ตลอดปี 2553 มีการ
จ้างงานเฉลี่ย 38.02 ล้านคนเพ่ิมข้ึนจากปี 2552 ร้อยละ 0.8และมีการว่างงานเฉลี่ยเพียงร้อยละ 1.1 ตลาดแรงงานยังอยู่ในภาวะตึง
ตัวมากในทุกระดับ ส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของตลาดแรงงานท่ีอุปทานแรงงานไม่ตรง/ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการแรงงานในตลาด ขณะท่ีแรงงานระดับล่างก็ยังเป็นปัญหาเดิมท่ีต้องพ่ึงพิงแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะในกิจการ 3D 
     1.2  ในปี 2554 ปัจจัยท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแรงงาน ได้แก่ (1) ราคาน้ํามันท่ีมี
แนวโน้มสูงข้ึน จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาจทําให้ผู้ประกอบการชะลอการจ้างงาน และต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจะมีผลให้มีการ
ปรับราคาสินค้าข้ึน ค่าจ้างท่ีแท้จริงจึงเพ่ิมข้ึนได้ไม่มาก (2) การปรับเพ่ิมค่าจ้างแรงงานและการขาดแคลนแรงงานระดับล่าง 
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โดยเฉพาะแรงงานพ้ืนฐานท้ังในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าส่งค้าปลีก และการก่อสร้าง ทําให้ผู้ประกอบการหันไปใช้
แรงงานต่างด้าวมากข้ึน โดยส่วนหนึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองผิดกฎหมายส่งผลกระทบต่อความม่ันคงในระยะยาว อีกท้ัง
เป็นการแย่งงานของแรงงานไทยฝีมือบางกลุ่มท่ีพร้อมจะทํางาน 
   2.   ในด้านสังคมยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างและภาวะสังคมหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด 
ความขัดแย้งในสังคม และปัญหาเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตาม การขับเคล่ือนเพ่ือการพัฒนาสังคมมีความชัดเจนข้ึน
ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงด้านคุณภาพบริการทางสังคมท้ังด้านสาธารณสุข การศึกษา และสวัสดิการ
ทางสังคมอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สําคัญ            
ได้แก่  
     2.1  ในด้านการศึกษา คุณภาพการศึกษายังเป็นต่อเนื่อง ผลสัมฤทธิ์การศึกษายังตํ่าในทุกระดับ
โดยเฉพาะในวิชาพื้นฐานหลักอย่างคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์แต่คาดว่าการผลักดันในเรื่องการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนข้ึนเพ่ือเร่งเข้าสู่เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่จะสองจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ใน
อนาคต 
     2.2 พฤติกรรมการใช้ชีวิตท่ีไม่เหมาะสม ได้แก่ (1) ปัญหาการสูบบุหรี่และการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนอายุ 15-24 ปี (2) ปัญหาการใช้ชีวิตของเด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทยท้ังในเรื่องการ
ใช้ความรุนแรง และปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรท่ีนําไปสู่ปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร รวมท้ังการทําแท้งอย่าง
ผิดกฎหมาย โดยในปี 2553 การต้ังครรภ์ของแม่อายุน้อยกว่า 20 ปี มีจํานวนสูงข้ึนและสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานท่ีองค์การ
อนามัยโลกกําหนด 
     2.3   คดีอาชญากรรมโดยรวมยังพุ่งสูงข้ึน โดยเฉพาะคดียาเสพติดเพ่ิมสูงสุดในรอบ 8 ปี ในไตร
มาสสี่มีการจับกุมคดียาเสพติดซ่ึงมีสัดส่วนมากท่ีสุดมีจํานวน 77,839 คดี เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสสามร้อยละ 7.2 รวมท้ังปีมีการ
จับกุมสูงถึง 266,010 คดี เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 11.6 โดยเยาวชนวัย 20-24 ปี ถูกจับกุมมากท่ีสุด และผลกระทบในฐานะผู้
เสพมีมากท่ีสุดในกลุ่มแรงงานระดับล่างและผู้ท่ีไม่มีงานทํา ขณะท่ีปัญหาการกระทําความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมีมากข้ึน 
  3. เรื่องเด่นประจําฉบับ “เด็กปฐมวัย: ต้นทุนของการพัฒนา” สภาพเศรษฐกิจสังคมและการดําเนินชีวิตใน
ปัจจุบันส่งผลกระทบต่อปัญหาเด็กและเยาวชน ท้ังเรื่องความก้าวร้าวรุนแรง เครียด ฆ่าตัวตาย ติดยา และเพศสัมพันธ์ ท่ีมีความ
รุนแรงมากข้ึน การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปซ่ึงเข้าสู่ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 นั้น รัฐบาลได้ตระหนักถึง
ความสําคัญการพัฒนาเด็กและเยาวชนภายใต้แผนปฏิรูปประเทศไทย จึงได้กําหนด “แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้าง
อนาคตของชาติ” รวมท้ังมีแผนในการยกระดับสวัสดิการสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย/แม่และเด็ก ซ่ึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาใน
ทุกช่วงวัยโดยเฉพาะช่วงปฐมวัย ซ่ึงเป็นช่วงวัยท่ีสําคัญและจําเป็นท่ีสุดของการวางรากฐานการพัฒนาความเจริญเติบโตในทุก
ด้านของมนุษย์   ท้ังนี้ จากผลการสํารวจระดับเชาวน์ปัญญาและพัฒนาการของเด็กไทยท่ีผ่านมาชี้ถึงการมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาช้าและระดับเชาวน์ปัญญาค่อนข้างตํ่า โดยพัฒนาการสมวัยของเด็ก 0-5 ปี ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 67 ในปี 2550 
ลดลงจากร้อยละ 72 ในปี 2547 ขณะท่ีความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก 3-5 ปี อยู่ในเกณฑ์ปกติท่ี 125-198 คะแนน ในปี 2550 
ลดลงจากเกณฑ์ปกติท่ี 139-202 คะแนน ในปี 2545 เด็ก 6-12 ปี ค่าเฉลี่ยของระดับเชาว์ปัญญาเท่ากับ 91 และมากกว่าร้อยละ 
25 มีค่าไอคิวตํ่ากว่า 90 ในปี 2552 
   ขณะท่ีรัฐได้จัดสวัสดิการสังคมเพ่ือคุ้มครองแม่และเด็กภายใต้แผนปฏิรูปประเทศไทย ได้กําหนดยุทธศาสตร์
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขยายสวัสดิการสังคมในกลุ่มเด็ก 0-2 ปี และหญิงมีครรภ์ โดยจัดให้หญิงต้ังครรภ์
ท่ัวไปได้รับแร่ธาตุและสารอาหารท่ีจําเป็นกับหญิงต้ังครรภ์กลุ่มเสี่ยง ตรวจสุขภาพระหว่างต้ังครรภ์ การอบรม อสม. เยี่ยมบ้าน
พ่อแม่มือใหม่ และบริการให้คําปรึกษาแนะนําในการเลี้ยงลูก ส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน สําหรับเด็ก 3-5 ปี 
จัดสวัสดิการด้านการศึกษา โดยจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาให้มีคุณภาพท่ัวประเทศ รวมท้ังส่งเสริมภาคเอกชนดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดสวัสดิการสําหรับเด็กก่อนวัยเรียนและการดูแลเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ
ขนาดใหญ่ 
  โดยสรุปการพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยท้ังด้านสติปัญญาและอารมณ์ต้องดําเนินการอย่าง
เร่งด่วนและครบวงจร โดย (1) ส่งเสริมการวางแผนครอบครัวและงานอนามัยแม่และเด็กท้ังในเรื่องการดูแลก่อนและหลังคลอด 
สนับสนุนให้หญิงต้ังครรภ์ให้ได้รับสารอาหารท่ีจําเป็นอย่างครบถ้วน และลด/ป้องกันภาวะความเสี่ยงท่ีจะเกิดกับเด็ก (2) ขยาย
การคุ้มครองสังคมโดยอุดหนุนการเลี้ยงดูบุตรในช่วงปฐมวัย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือสนับสนุนให้เด็กมีโภชนาการ
ครบถ้วน คุ้มครองกลุ่มวัยแรงงานด้านการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ และขยายโอกาสให้เข้าอยู่ในระบบประกันสังคมเพ่ือ
ได้รับสิทธิประโยชน์เงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตร (3) รณรงค์และให้ความรู้พ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูหลักของเด็กในการเลี้ยงดูเด็กท่ีช่วย
กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสม การเอาใจใส่และฝึกให้เด็กมีความเป็นอยู่และพฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม 
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และ (4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนท้ังในด้านครู/บุคลากร อุปกรณ์การเรียน/ของเล่น กิจกรรม/วิธีการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการของเด็กท้ังระดับปฐมวัยและวัยเรียน 
 

สังคม 
 
24. เรื่อง  การบูรณาการป้องกันทุจริตของโครงการภาครัฐ  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอดังนี้  
  1. รับทราบและพิจารณาแนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบูรณาการป้องกันทุจริตของโครงการ          
ภาครัฐ (เบ้ืองต้น) ไว้ชั้นหนึ่งก่อน  
   2. มอบหมายให้ ยธ. (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ) เร่งรัดการ
ดําเนินการในข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องต่อไป  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) รายงานว่า  
  1. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ได้ดําเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 21 ธันวาคม 2553 แล้ว  โดยเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม  และพิจารณาการจัดทํา
แผนปฏิบัติการบูรณาการป้องกันทุจริตของโครงการภาครัฐ สรุปได้ ดังนี้  
    1.1 ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้พยายามท่ีจะเสริมบทบาทหน้าท่ีในการดําเนินการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการบริหารโครงการของภาครัฐ  แต่ยังขาดความเป็นเอกภาพ  ซ่ึงแนวทางการบูรณาการ
ป้องกันทุจริตโดยสร้างระบบประเมินผลโครงการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะทําให้เกิดการทํางานร่วมกันและ
กระจายบทบาทให้แต่ละหน่วยงานได้ไม่ซํ้าซ้อนกัน  
   1.2 โดยแนวทางการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ             
แบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ได้แก่  
     1.2.1 ข้ันวางแผนก่อนดําเนินงาน (Pre-implementation Stage) เป็นการพิจารณาความ
เหมาะสมของแผนงานโครงการว่ามีการวางกระบวนการ/กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบได้เพียงใด   
ก่อนจะมีการอนุมัติ โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ สงป. สศช. และกระทรวงการคลัง  
    1.2.2 ข้ันระหว่างการดําเนินงาน (Implementation Stage) เป็นการติดตามการปฏิบัติ
โครงการว่าได้ดําเนินการป้องกันตามโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไว้หรือไม่  โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ สํานักงาน ก.พ.ร. 
และผู้ตรวจราชการกระทรวงและกรม   
    1.2.3 ข้ันสรุปผลหลังการดําเนินงานโครงการ (Post-implementation) เป็นการประเมิน
คุณค่าของการดําเนินโครงการโดยการประเมินผลกระทบ  และประเมินผลของงานว่าสําเร็จตามเป้าหมายการป้องกันทุจริตและ
มีการยกระดับพฤติกรรมการดําเนินงานของโครงการและหน่วยงานเพียงใด  โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ สงป. สศช. 
สํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท.  
   1.3 ในช่วงแรกอาจเริ่มต้นโดยการคัดเลือกโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นการ
ดําเนินงานนําร่องก่อน  
   1.4 ให้เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส่วนงบประมาณในการดําเนินการให้สํานักงาน 
ป.ป.ท. ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผ่านสํานักงบประมาณ  ตามกรอบวงเงินและ
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามท่ีคณะอนุกรรมการบูรณาการประเมินจริยธรมคุณธรรมภาครัฐจะได้เสนอรายละเอียด                               
ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐต่อไป   
  2. เห็นสมควรเร่งรัดการดําเนินการในข้ันตอนท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย  
   2.1 ให้จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบูรณาการประเมินจริยธรรมคุณธรรมของภาครัฐ  ภายใต้
คําสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   โดยมีนายกรัฐมนตรีในฐานะ
ประธานกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นผู้ลงนาม  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเชื่อมโยงกลไกการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
   2.2 ให้คณะอนุกรรมการบูรณาการประเมินจริยธรรมคุณธรรมของภาครัฐ  ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามข้อ 
2.1 นําร่างแผนปฏิบัติการ (เบ้ืองต้น) อันเกิดจากการประชุมหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับมาตรการและแนวทางการจัดทํา
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แผนปฏิบัติการบูรณาการประเมินจริยธรรมคุณธรรมของภาครัฐ  เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทํามาตรการ แนวทาง วิธีการ
ดําเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริตของโครงการภาครัฐภายใต้รูปแบบกลไกการติดตามประเมินผล  
   2.3 การนําเสนอกรอบมาตรการ แนวทาง วิธีการดําเนินงาน  เพ่ือป้องกันการทุจริตของโครงการ
ภาครัฐ ภายใต้รูปแบบกลไกการติดตามประเมินผล พร้อมท้ังเสนอแผนงานโครงการ กิจกรรม รวมท้ังงบประมาณท่ีจะใช้ในการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนกลไกการบูรณาการป้องกันทุจริตของโครงการภาครัฐ (โดยการติดตามและประเมินผล) ของ
คณะอนุกรรมการบูรณาการประเมินจริยธรรมคุณธรรมของภาครัฐต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
   2.4 หากมีความจําเป็นท่ีจะต้องว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเพ่ือดําเนินการให้คณะอนุกรรมการบูรณา
การประเมินจริยธรรมคุณธรรมของภาครัฐทําการพิจารณาข้อกําหนดคุณลักษณะการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
   2.5 เม่ือปรากฏมาตรการ แนวทาง วิธีการดําเนินงานสําหรับป้องกันการทุจริตของโครงการภาครัฐ  
ภายใต้รูปแบบกลไกการติดตามประเมินผลแล้ว  ให้คณะอนุกรรมการบูรณาการประเมินจริยธรรมคุณธรรมของภาครัฐ นําเสนอ
ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และ
นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติต่อไป   
 
27. เรื่อง  ข้อเสนองบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจําปีงบประมาณ 2555  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เสนอให้แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 14 มีนาคม  2554 เรื่อง ข้อเสนองบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจําปีงบประมาณ 2555 ของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็น ดังนี้   
  อนุมัติข้อเสนองบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจําปีงบประมาณ 2555 จํานวน 5 
รายการ รวมเป็นวงเงินท้ังสิ้น 147,393,353,800 บาท ดังนี้  
  1. อนุมัติงบอัตราเหมาจ่ายวงเงิน 139,953,034,800 บาท (อัตราเหมาจ่ายรายหัว เท่ากับ 2,895.60 บาท 
ต่อประชากร) สําหรับประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 48,333,000 คน ท้ังนี้ ไม่รวมจํานวนประชาชนท่ีจะ
ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพ่ิมข้ึน  
   2. อนุมัติงบบริการสุขภาพ สําหรับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 157,600 ราย วงเงิน 
2,940,055,000 บาท  
  3. อนุมัติงบบริการทดแทนไต สําหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย จํานวน 21,476 ราย วงเงิน 3,857,893,000 บาท  
  4. อนุมัติงบบริการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) จํานวน 
1,614,210 ราย วงเงิน 437,895,000 บาท  
  5. อนุมัติงบบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช จํานวน 121,370 ราย วงเงิน 204,476,000 บาท   
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  สปสช. รายงานว่า  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติข้อเสนองบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าประจําปีงบประมาณ 2555 (มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 14 มีนาคม 2554) โดยท่ีมีความคลาดเคลื่อนในตัวเลขวงเงินงบประมาณ
ในรายละเอียดข้อ 2.1 จาก “145,943,363,800 บาท” เป็น “147,393,353,800 บาท” และข้อ 2.1.1 จาก 
“138,503,044,800 บาท” เป็น “139,953,034,800 บาท” จึงต้องนําเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอ
แก้ไขและอนุมัติข้อเสนองบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจําปีงบประมาณ 2555 ตามข้อมูลท่ีได้แก้ไข
ใหม่  
 
30. เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติปี 2553 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยธรรมชาติปี 2553 ของจังหวัดน่าน นครราชสีมา หนองคาย สระบุรี สุพรรณบุรี และอุบลราชธานี ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  เสนอ โดยจ่ายผ่านธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) วงเงินรวมท้ังสิ้น 
38,513,188 บาท เพ่ือต้ังจ่ายท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ดังนี้  1)  กรมส่งเสริมการเกษตร จํานวน 
34,059,328 บาท  2)  กรมประมง จํานวน 945,760  บาท 2) กรมปศุสัตว์ จํานวน 3,508,100 บาท 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
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 ในระหว่างวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี 9 สิงหาคม 2553 ได้เกิดสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด โรคระบาดพืช 
อุทกภัย ภัยอากาศแปรปรวน (ออกซิเจนในน้ําตํ่า) อัคคีภัย โรคระบาดสัตว์ วาตภัยและภัยฟ้าผ่า ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
หนองคาย สระบุรี สุพรรณบุรี น่าน และจังหวัดอุบลราชธานี รวม 6 จังหวัด ทําให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจํานวน 5,121 ราย 
พ้ืนท่ีทางการเกษตรเสียหาย 44,398 ไร่ กระชังเลี้ยงสัตว์น้ําเสียหาย 3,680 ตารางเมตร และสัตว์ตาย 1,948 ตัว วงเงินท่ีจะ
ขอรับความช่วยเหลือ รวมท้ังสิ้น 38,513,188 บาท โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ได้ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานตามข้ันตอน ต่าง ๆ แล้ว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบแล้วเม่ือวันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2553 พร้อมท้ังแจ้งว่าไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ได้ 
 สําหรับการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม 2553 และโดยท่ีจังหวัดดังกล่าวข้างต้น เป็นพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาอุทกภัย
ในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 ด้วย จึงสมควรให้กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนดวิธีการตรวจสอบความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง เพ่ือไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อนระหว่างการได้รับความช่วยเหลือจากกรณีอุทกภัยกับการให้ความช่วยเหลือจาก
ภัยธรรมชาติ อีกท้ังการให้ความช่วยเหลือของโครงการควบคุมการระบาดและตัดวงจรเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล โรคเขียวเต้ีย และ
โรคใบหงิก ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2553 
 
 

เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
41.  เรื่อง    แผนคมนาคมปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2554  และรายงานสรุปสถิติอุบัติเหตุในภาคการขนส่ง 
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2554  
     คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลแผนคมนาคมปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2554  และรายงานสรุปสถิติอุบัติเหตุใน           
ภาคการขนส่งประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2554  ของกระทรวงคมนาคมดังนี้ 
     สาระสําคัญของเรื่อง 
 กระทรวงคมนาคมรายงานว่า  ได้จัดทํา“แผนคมนาคมปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2554” ข้ึน  เพ่ือให้
หน่วยงานในสังกัดเตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชน  ท้ังในเรื่องของการอํานวยความสะดวก การดูแลเรื่องความ
ปลอดภัย การจัดรถโดยสารสาธารณะ รองรับการเดินทาง ฯลฯ  กระทรวงคมนาคมจึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ “แผน
คมนาคมปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2554” และรายงานสรุปสถิติอุบัติเหตุในภาคการขนส่ง  และความก้าวหน้าในการ
ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการขนส่งทางถนนประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2554  ดังนี้ 
  1.  แผนคมนาคมปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2554  
  กระทรวงคมนาคมได้จัดทํา “แผนคมนาคมปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2554” ข้ึน โดยกําหนดห้วงเวลาการ
รณรงค์เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทางของประชาชน ระหว่างวันท่ี 8 – 18 เมษายน 2554 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดท่ี
เก่ียวข้องเตรียมการรองรับเทศกาลดังกล่าว ซ่ึงแผนฯ ดังกล่าว มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
     1.1  วัตถุประสงค์ 
        1) จัดให้บริการและอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ รวมถึงการจัดเตรียมมาตรการรองรับ เพ่ือบรรเทา
และแก้ไขปัญหาโดยทันทีและเร่งด่วนกรณีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ  
     2) ลดจํานวนอุบัติเหตุและความสูญเสียจากการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก

ระบบขนส่งสาธารณะในความรับผิดชอบ  
     3) ประชาชนมีความเชื่อม่ันในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงมีความม่ันคงและความปลอดภัย           

สูงสุด 
     4) ประชาชนมีความตระหนักในการเลือกใช้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารไม่ประจําทางท่ีมีคุณภาพ และ

ปลอดภัยในการให้บริการ 
    1.2  เป้าหมาย 
         1) จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเดินทางของประชาชนในเส้นทาง
ความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และจะต้องไม่มีผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะเสียชีวิต

จากการเดินทางในช่วงเทศกาล 
      2) ผู้ประจํารถโดยสารสาธารณะ (พนักงานขับรถ พนักงานประจํารถ นายตรวจและ ผู้ให้บริการประจํารถ)       
จะต้องมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (0 mg%) ในระหว่างการให้บริการเป็นจํานวนร้อยละ 100  
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      3) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอ่ืนๆ บูรณาการปฏิบัติงาน                 
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการนํากฎหมายท่ีมีอยู่มาใช้บังคับอย่างจริงจัง เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุ จากการ
เดินทางของประชาชน 
    1.3  ภาพรวมของแผนคมนาคมปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 ของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย 3 
แผนงานหลัก ดังนี้  
      1)  แผนงานการให้บริการและอํานวยความสะดวก ได้แก่ 
     1.1) การจัดบริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ  
      1.1.1) บริษัท ขนส่ง จํากัด เพ่ิมจํานวนเท่ียววิ่งรถขาข้ึนและขาล่องระหว่างวันท่ี 8 – 
18 เมษายน 2554 รวม 73,896 เท่ียว สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 1,831,448 คน 
                                 1.1.2) การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเดินขบวนรถไฟพิเศษเพ่ิมในเส้นทางสายเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ียวไป จัดเพ่ิม 21 ขบวน สามารถรองรับผู้โดยสารเพ่ิมได้ประมาณ 42,000 คน และเท่ียวกลับ จัดเพ่ิม 
17 ขบวน สามารถรองรับผู้โดยสารเพ่ิมได้ประมาณ 38,000 คน รวมปริมาณการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล
ได้จํานวน 119,000 คน/วัน 
                                          1.1.3) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพ่ิมจํานวนเท่ียววิ่งรถโดยสารตลอดเทศกาล
ประมาณ 20,000 เท่ียว เพ่ือรับส่งผู้โดยสารตามสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ 
                               1.1.4) กรมทางหลวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ต้ังแต่เวลา 16.00 น. ของวันท่ี 8 เมษายน 2554 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 18 
เมษายน 2554 
                               1.1.5) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษสายบูรพาวิถี (บางนา-
ชลบุรี) ระหว่างวันท่ี 8 – 18 เมษายน 2554 
                                1.1.6) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ิมเท่ียวบินเสริมพิเศษในเส้นทางท่ีประชาชน
นิยมเดินทางไปท่องเท่ียว เช่น เส้นทางบินกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 
                                 1.1.7) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพ่ิมความถ่ีในการให้บริการและ
จัดขบวนรถเพ่ิมในช่วงเทศกาล 
     1.2) การจัดต้ัง “ศูนย์คมนาคมปลอดภยั สังคมไทยเป็นสุข” เพ่ือเป็นจุดบริการร่วมของกระทรวง
คมนาคม (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบก) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ในการอํานวยความ

สะดวก/บริการประชาชนระหว่างการเดินทางในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ   
     1.3) การอํานวยความสะดวกด้านการจราจรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยเฉพาะเส้นทางสายหลักท่ี              

ประชาชนใช้เดินทาง  
     1.4) การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสถานี/อาคารรับ-ส่งผู้โดยสาร 
      1.5) การจัดต้ังศูนย์วิทยุและโทรศัพท์สายด่วนของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด เพ่ือการประสานการปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพ  
    2)  แผนงานด้านความม่ันคง  
    การเข้มงวดการสังเกตเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ และวางระบบการป้องกันพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิด

ความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้บริการ         
     3)  แผนงานด้านความปลอดภัย ได้แก่ 3.1 การดําเนินโครงการ “ถนนสีขาว ถนนแห่งความ           
ปลอดภัย” ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักท่ีสําคัญในแผน “คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข”ตามโครงการ“2554 ปีแห่งความ   
ปลอดภัย” 3.2 มาตรการผู้ขับข่ี/ผู้โดยสารปลอดภัย 3.3 มาตรการยานพาหนะปลอดภัย 3.4 มาตรการถนน/ทางปลอดภัย 3.5 
มาตรการบังคับใช้กฎหมาย 3.6 การประชาสัมพันธ์  
   1.4  การประสานงาน 
     1)  ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.) ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นศูนย์ประสานภารกิจด้านความปลอดภัยใน
ระบบขนส่งของกระทรวงคมนาคม และขอให้ทุกหน่วยงานในสงักัดกระทรวงคมนาคม ท่ีเก่ียวข้องจัดเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมเฝ้าระวังเหตุ และ
สําเนารายงานการปฏิบัติและสถิติการเกิดอุบัติเหตุให้ ศปภ.คค. ทุกวันในช่วงเทศกาลระหว่างวันท่ี 11 – 17 เมษายน 2554 ก่อนเวลา 
08.00 น. ของวันถัดไปและเป็นผู้ประสานการให้บริการอํานวยความสะดวก บรรเทาและแก้ไขปัญหาการเดินทางแก่ประชาชน ตลอด 
24 ชั่วโมง ในช่วงระหว่างวันท่ี 8 – 18 เมษายน 2554 
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                  2)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ให้บริการระบบการ
รายงานสภาพจราจรและบริหารจัดการอุบัติเหตุด้านการขนส่ง (TRAMS) แก่หน่วยงานท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอํานวยความสะดวกในการจัดทํารายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุประจําวัน ท้ังในภาค
รวมของกระทรวงคมนาคม ระดับกรม และระดับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค  
  1.5   ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ความสําคัญในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการ
ขนส่งทางถนน ดังนี้ 
    1) ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเส้นทางสายหลักท่ีมีจุดเสี่ยง จุดอันตราย และโค้งอันตราย ดําเนินการจัด
เจ้าหน้าท่ีออกตรวจ เตือน ปรับปรุงแก้ไขบริเวณจุดอันตรายเป็นกรณีพิเศษ และติดต้ังอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย เพ่ือป้องกัน
การฝ่าฝืนกฎจราจรและลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุซํ้าซาก  
   2) ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการควบคุมผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน
จากอุบัติเหตุ 
   3) ให้หน่วยงานท่ีกํากับดูแลทางพิเศษ (กรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย) เพ่ิมมาตรการใน
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมความเร็ว รวมถึงการพิจารณานําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ดําเนินการตรวจจับความเร็ว
ของรถ เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุซํ้าในบริเวณเดียวกันและบริเวณท่ีอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกัน 
     4) การเพ่ิมความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบก เช่น การควบคุมความเร็วของรถไม่ให้เกิน
อัตราท่ีกําหนดโดยเฉพาะรถโดยสารประจําทางและไม่ประจําทาง การกวดขันการใช้งานรถผิดประเภท เช่น การบรรทุก
ผู้โดยสารจํานวนมากท้ายรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ ซ่ึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เป็นต้น 
   5) ลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณท่ีเป็นคอขวด โดยดําเนินการเร่งรัดการก่อสร้าง  การคืนพ้ืนผิวจราจร 
ประสานและจัดกําลังเจ้าหน้าท่ีอํานวยความสะดวก รวมท้ังประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางต่างๆ  ท่ีเป็นทางเลือกให้กับประชาชน 
   6) จัดต้ัง “ศูนย์คมนาคมปลอดภัย สงัคมไทยเป็นสุข” เพ่ือเป็นจุดบริการรว่มของกระทรวงคมนาคม (กรม
ทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท  และกรมการขนส่งทางบก)  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการอํานวยความสะดวก และให้บรกิาร
ประชาชนระหว่างการเดินทาง  ประกอบด้วย 
    6.1)  จุดใหบ้ริการ 12 จดุ ณ ภมิูภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ  ดังนี้ (1) ศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท  (ช่วง กม. 133+504 ขาล่อง) (2) ศูนย์บริการทางหลวง OTOP นครชากังราว จังหวัดกําแพงเพชร (ช่วง กม. 
449+437 ขาล่อง) (3) ศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน จังหวัดลําปาง (ช่วง กม. 19+350 ขาข้ึน) (4) สถานีบริการน้ํามัน ป.ต.ท. 
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ช่วง กม. 92+200 ขาข้ึน และช่วง กม. 94+700 ขาล่อง) (5) บริเวณพ้ืนท่ีหน้าป้อมตํารวจ
ทางหลวง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (ช่วง กม. 291+128 ขาล่อง) (6) บริเวณสี่แยกปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัดสุรนิทร์  (ชว่ง 
กม. 138+100 ขาข้ึน) (7) บริเวณทางเลี่ยงเมืองอําเภอลาํปลายมาศ (หนองผะองค์) จังหวดับุรรีัมย์ (ชว่ง กม. 91+012 ขาล่อง) (8) หมวด
การทางชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี(ช่วง กม. 185+947 ขาล่อง) (9) ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ ์จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ (ช่วง กม. 
431+400 ขาข้ึน/ขาล่อง) (10) บริเวณสี่แยกเวยีงสระ อําเภอเวยีงสระ จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี(ชว่ง กม. 225+842 ขาล่อง) (11) จุดตรวจสี่
แยกควนลงั อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  (ช่วง กม. 0+655 ขาข้ึน) (12) บริเวณบ้านน้ําเค็ม อําเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา  (ช่วง กม. 
873+700 ขาล่อง) 
    6.2)  จัดต้ังจุดพักรถ (Rest Area) ในเส้นทางสายหลัก 9 แห่ง ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 1 จ.
กําแพงเพชร  ทางหลวงหมายเลข 11 จ.พิษณุโลก  ทางหลวงหมายเลข 2 จ.นครราชสีมา  ทางหลวงหมายเลข 226 จ.บุรีรัมย์  ทางหลวง
หมายเลข 4 จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.สุราษฎร์ธานี  ทางหลวงหมายเลข 41  จ.นครศรีธรรมราช  ทางหลวงหมายเลข 3 และ
หมายเลข 344 จ.ระยอง เพ่ือให้รถโดยสารประจําทางและรถโดยสารเช่าเหมาคันหยุดพักรถ รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้
บริการจุดพักรถ เพ่ือป้องกันการง่วงอ่อนเพลียขณะขับข่ี ซ่ึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 
   7) กํากับดูแลให้ผู้ประจํารถโดยสารสาธารณะ (พนักงานขับรถ พนักงานประจํารถ นายตรวจ ผู้ให้บริการ
ประจํารถ) จะต้องมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (0 mg%) โดยต้องจัดคนขับใหม่ทดแทน กรณีมีการ
ตรวจพบว่ามีแอลกอฮอล์เกินกําหนด ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายท้ังจําและปรับ เจ้าของรถโดยสารจะถูกพิจารณาโทษด้วย  
   8) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเลือกใช้รถโดยสารเชา่เหมาคัน (รถหมวด 30, 31) ท่ีมีความ
ปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาล  
   9) รณรงค์ให้ผู้ขับข่ีตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนขับข่ีทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับข่ีทางไกล 

 2.รายงานสรุปสถิติอุบัติเหตุในภาคการขนส่งในความรับผิดชอบประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2554  โดยเปรียบเทียบ
กับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในภาคการขนส่งประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2553  และสถิติอุบัติเหตุเฉพาะการขนส่งทางถนน
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เปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคม 2554 กับเดือนกุมภาพันธ์ 2554  โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ปลอดภัยคมนาคม และระบบ TRAMS 
จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2554 เวลา 09:00 น.  
    2.1  สถิติการเกิดอุบัติเหตุในภาคการขนส่งประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2554  โดยเปรียบเทียบกับสถิติการเกิด          
อุบัติเหตุในภาคการขนส่งประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2553 
  

อุบัติเหตุท่ีรับรายงาน (คร้ัง) ผู้บาดเจ็บ (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย)  
สาขาการขนส่ง ก.พ.53 ก.พ.54 เปรียบเทียบ ก.พ.53 ก.พ.54 เปรียบเทียบ ก.พ.53 ก.พ.54 เปรียบเทียบ 

ถนน 868 505  -41.8% 678 550 -18.9% 146 99 -32.2% 
จุดตัดรถไฟกับถนน 13 16 +18.8% 35 19 -45.7% 3 1 -66.7% 
ทางน้ํา 2 3 +33.3% 1 5 +400.0% 1 8 +700.0% 
ทางอากาศ 0 1 +100.0% 0 0 0% 0 0 0% 

รวม 883 525 -40.5% 714 574 -19.6% 150 108 -28.0% 
  

    จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากภาคการขนส่งในความรับผิดชอบ เปรียบเทียบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี 
2553 กับปี 2554 พบว่า ในภาพรวมของทุกสาขาการขนส่งมีจํานวนครั้งของสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงเฉล่ียร้อยละ 40.5 
จํานวนผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 19.6  และจํานวนผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 28.0  และเม่ือพิจารณาจากความรุนแรงเม่ือเทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2553  พบว่า การเกิดอุบัติเหตุทางถนนยังคงสร้างความสูญเสียอย่างร้ายแรง ซ่ึงจากสถิติข้างต้น อุบัติเหตุทาง
ถนน  เดือนกุมภาพันธ์ 2554 พบว่า เกิดข้ึนสูงถึงร้อยละ 96.2 เม่ือเทียบกับการขนส่งระบบอ่ืน มีผู้บาดเจ็บร้อยละ 95.8 และมี
ผู้เสียชีวิตร้อยละ 91.7 โดยการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีจํานวนครั้ง จํานวนผู้บาดเจ็บ และจํานวน
ผู้เสียชีวิตลดลง เม่ือเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2553  โดยเส้นทางตรงยังคงเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด  พฤติกรรมการขับข่ีท่ีไม่
เคารพกฎจราจรและไม่ปลอดภัย ได้แก่ การขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกําหนด และการตัดหน้ากระช้ันชิด ยังคงเป็นมูลเหตุ
สันนิษฐานสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ  ท้ังนี้ การขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกําหนด มีสถิติท่ีลดลงร้อยละ 37 และการตัดหน้ากระช้ัน
ชิด มีสถิติลดลงร้อยละ 40 เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปี 2553 นอกจากนี้ ประเภทรถท่ีเก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุท่ี
สําคัญ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ 
    2.2  สถิติอุบัติเหตุเฉพาะการขนส่งทางถนนเปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคม 2554 กับเดือน
กุมภาพันธ์ 2554 
 

ข้อมูลอุบัติเหตุ ม.ค. 54 ก.พ. 54 รวม (ม.ค. – ก.พ. 54) 
อุบัติเหต ุ(ครั้ง) 1,121 505 (-55.0%) 1,626 
ผู้เสยีชีวิต (ราย) 201 99 (-50.7%) 300 
ผู้บาดเจ็บ (ราย) 1,127 550 (-512%) 1,677 

      
    สถิติอุบัติเหตุการขนส่งทางถนนเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เกิดอุบัติเหตุรวม 505 ครั้ง  ผู้บาดเจ็บ 550  ราย  และ
ผู้เสียชีวิต 99 ราย  โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ  จํานวนผูบ้าดเจ็บ  และจํานวนผู้เสยีชีวิต  ลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2554 
 
  3.  ความก้าวหน้าในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการขนส่งทางถนน 
    3.1 กรมการขนส่งทางบก ได้ดําเนินการตรวจสอบพฤติกรรมความพร้อมของผู้ขับข่ีไม่ให้เมาสุรา (แอลกอฮอล์เป็น
ศูนย์) โดยข้อมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2554  ได้ดําเนินการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับรถสาธารณะ  จํานวน 178,771 ราย  ตรวจ
พบผู้กระทําผิดซ่ึงมีแอลกอฮอล์ในเลือดแต่ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จํานวน 1 ราย สํานักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ได้ดําเนินการ
ลงโทษโดยการสั่งห้ามขับ และอยู่ระหว่างการดําเนินคดีตามกฎหมาย 
   3.2 กรมทางหลวงชนบท ได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยงานทาง
ให้กับประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท และประชาชนท่ีมีจิตสาธารณะ  โดยในเดือน
กุมภาพันธ์ได้ดําเนินการฝึกอบรมจํานวน 95 คน  ทําให้มีประชาชนท่ีได้รับการฝึกอบรมต้ังแต่ดําเนินโครงการฯ (ปี 2549) รวม 
6,896 คน 
  4. การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการขนส่งทางถนนในระยะต่อไป 
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   4.1 ให้กรมการขนส่งทางบก  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  และบริษัท ขนส่ง จํากัด  ยังคงดําเนิน
มาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดจากรถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง  โดยเน้นในเรื่องการ
ตรวจสอบพฤติกรรมความพร้อมของผู้ขับข่ีไม่ให้เมาสุรา (แอลกอฮอล์เป็นศูนย์) 
   4.2   ให้หน่วยงานด้านงานทางเพ่ิมมาตรการในการเฝ้าระวังและอํานวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางท้ังใน
ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการพิจารณานําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ประกอบการดําเนินการ  การติดตามพฤติกรรมของ
ผู้ขับข่ีรถโดยสารสาธารณะ/รถขนส่งวัตถุอันตราย  เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  ดังนี ้
    4.2.1  ให้กรมทางหลวงชนบท  ดําเนินการติดต้ังกล้อง CCTV บริเวณสะพาน  และอุโมงค์ในความ
รับผิดชอบ  ซ่ึงปัจจุบันได้ติดต้ังไปแล้วจํานวน 3 แห่ง  ได้แก่  สะพานภูมิพล 1  สะพานภูมิพล 2  และอุโมงค์วงแหวงเชียงใหม่ 
    4.2.2  ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ดําเนินการติดต้ังกล้อง CCTV และ กล้องตรวจจับความเร็วใน
สายทางความรับผิดชอบ  ซ่ึงขณะนี้ได้ดําเนินการติดต้ังกล้อง CCTV ไปแล้วจํานวน 272 ตัว  และจะดําเนินการติดต้ังเพ่ิมหากสํารวจ
พบจุดเสี่ยง จุดอันตราย หรือจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุสูง เพ่ิมเติม  ส่วนในด้านการดําเนินการติดต้ังกล้องตรวจจับความเร็ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมทางเทคนิค (Technical Feasibility Study) โดยได้ติดต้ังกล้องตรวจจับความเร็วในสายทางนําร่อง
สายบางพลี – สุขสวัสด์ิ เพ่ือสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ประกอบการกําหนดจุดท่ีเหมาะสมในการติดต้ัง  โดยพิจารณา
ความเหมาะสมท้ังทางด้านมาตรฐานทางวิศวกรรม  การบังคับใช้กฎหมาย  การให้การศึกษา/ประชาสัมพันธ์  และสิ่งแวดล้อม  
รวมท้ังความเหมาะสมทางด้านการเงินและทางด้านเศรษฐศาสตร์ มาประกอบการตัดสินใจ 
บังคับใช้กฎหมายควบคุมความเร็ว  รวมถึงการพิจารณานําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ดําเนินการตรวจจับความเร็วของรถ   
   5. โครงการสําคัญท่ีดําเนินการตลอดปี 2554  เพ่ือส่งเสริมการเดินทางท่ีปลอดภัยอย่างย่ังยืน 
   กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เร่งรัดดําเนินโครงการสําคัญตาม
แผน “คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข” อันได้แก่ โครงการถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัย  โครงการถนนเพ่ือชุมชน  และ
โครงการถนนสีเขียวเพ่ือชาวดอย  โดยโครงการเหล่านี้ถือเป็นกลไกสําคัญในการบรรลุเป้าประสงค์ของแผนฯ ท้ังในด้านลดความสูญเสีย
จากการเดินทาง และเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชน อันส่งผลให้เกิดการเดินทางท่ีปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
   5.1 โครงการ “ถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัย” 
   มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดจํานวนอุบัติเหตุในถนนสายหลักและสายรองท่ัวประเทศ  โดยการบริหารจัดการและ
ปรับปรุงถนนตามหลักวิศวกรรมจราจรและงานทาง  ซ่ึงกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท จะดําเนินการให้มี “ถนนสีขาว ถนนแห่ง              
ความปลอดภัย” ครอบคลุมในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ จํานวนสายทางท่ีจะดําเนินการ มีดังนี้ กรมทางหลวง  ดําเนินการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ      
ท่ัวประเทศจํานวน 104 แขวงการทาง  รวม 109 สายทาง   กรมทางหลวงชนบท  ดําเนินการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ัวประเทศจํานวน 75  
จังหวัด  รวม 75 สายทาง 
   5.2 โครงการถนนเพ่ือชุมชน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย และเศรษฐกิจของชุมชน  โดย
คัดเลือกจากชุมชนท่ีมีสภาพทางเศรษฐกิจยังไม่เข้มแข็ง และกําหนดระยะของโครงการในช่วงกิโลเมตรท่ีมีชุมชนตามแนวสายทาง  ซ่ึงกรม
ทางหลวงจะดําเนินการจํานวน 85 พ้ืนท่ี ใน 38 จังหวัด 
   5.3 โครงการถนนสีเขียวเพ่ือชาวดอย   มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การเดินทางของประชาชนในพ้ืนท่ีสูง              
(ชาวดอย) มีความสะดวก ปลอดภัย ร่นระยะเวลาในการเดินทาง และสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว  โดยกรมทางหลวง
ชนบทอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพ่ือกําหนดสายทางท่ีจะดําเนินการ 
 

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


