
http://www.thaigov.go.th                                                       วันท่ี 28  มีนาคม 2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และนายมารุต มัสยวาณิช  รองโฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
   

กฎหมาย 
  2. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการ 
    พลเรือน สามัญ พ.ศ. .... 

4. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ
  ในอาคาร สถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืนสําหรับคนพิการ พ.ศ. .... 
 
เศรษฐกิจ 

  13. เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ ครั้งท่ี 5/2554 ครั้งท่ี 10 
 
 สังคม 
 15.  เรื่อง   การปฏิบัติการคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ  
  18.   เรื่อง   ขออนุมัติถัวจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท 
 
  ต่างประเทศ 
  28.  เรื่อง  รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.7 ริกเตอร์ ท่ีสหภาพพม่าและผลกระทบต่อประเทศ
    ไทย 
 
 แต่งตั้ง 
 29. เรื่อง   แต่งต้ัง 
 2.  เลื่อนและแต่งต้ังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับ 10 (กระทรวงมหาดไทย)  
  
  

********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถา่ยทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจงัหวัด 

และติดตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีสําคัญได้ทางรายการ “เจาะลกึ ครม.” 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   ทุกวันอังคารในเวลา  21.00-22.00 น. 

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
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กฎหมาย 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนุ มั ติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการรวม                  
กลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยให้
รับความ  เห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับวันใช้บังคับไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป                   
(ร่างมาตรา 2)  
   2. กําหนดให้ข้าราชการมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มจัดต้ังเป็นสหภาพข้าราชการโดยแบ่งเป็นข้าราชการ           
6 ประเภทเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับผู้บังคับบัญชา ช่วยเหลือสมาชิกในการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ คุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของสมาชิกเก่ียวกับสภาพการรับราชการ และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ (ร่างมาตรา 5)  
  3. กําหนดให้สหภาพข้าราชการต้ังแต่สองสหภาพข้าราชการข้ึนไปอาจจดทะเบียนรวมกันเป็นสหพันธ์               
ข้าราชการได้ (ร่างมาตรา 6)  
  4. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดต้ังและเลิกสหภาพข้าราชการและสหพันธ์ข้าราชการ  รวมท้ังกําหนดสิทธิและ
หน้าท่ีของสหภาพข้าราชการ (ร่างมาตรา 10-ร่างมาตรา 39)  
  5. กําหนดให้ ก.พ. มีอํานาจหน้าท่ีกํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดต้ังและการดําเนินกิจการของ             
สหภาพข้าราชการและสหพันธ์ข้าราชการ  เพ่ือรักษาความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
พระราชกฤษฎีกานี้ (ร่างมาตรา 40)  
  6. กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการอุทธรณ์คําสั่งไม่รับจดทะเบียนสหภาพข้าราชการหรือสหพันธ์ข้าราชการ 
(ร่างมาตรา 46-48)   
              
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานท่ี 
หรือบริการสาธารณะอ่ืนสําหรับคนพิการ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการในอาคาร สถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืนสําหรับคนพิการ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฏกระทรวง 
  1. กําหนดให้กฎกระทรวงใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  2. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือองค์กรอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบอาคารต้องจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอํานวยความ
สะดวก หรือบริการในอาคารตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 3) 
  3. กําหนดให้อาคารสํานักงานท่ีมีคนพิการเป็นผู้ปฏิบัติงาน ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
จําเป็นตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 4) 
  4. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือองค์กรอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบสถานท่ีสาธารณะ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่ง
อํานวยความสะดวก หรือบริการในสถานท่ีตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 6) 
  5. กําหนดให้ พม. จัดให้มีบริการสาธารณะอ่ืนและให้หมายรวมถึงการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ แก่คนพิการ    ตามท่ี
กําหนด โดยอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรด้านคนพิการ หรือองค์กรวิชาชีพปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนได้ (ร่างข้อ 8 – ร่างข้อ 9) 
 

เศรษฐกิจ 
13. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ ครั้งท่ี 5/2554 ครั้งท่ี 10 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ (กปน.) ครั้งท่ี 5/2554               
(ครั้งท่ี 10) วันท่ี 23 มีนาคม 2554 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติเสนอว่า กนป. 
ได้มีการประชุมครั้งท่ี 5/2554 (ครั้งท่ี 10) เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2554 เพ่ือพิจารณาการแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มขาดแคลน และ
มีมติ ดังนี้ 
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  1. ให้คงราคาน้ํามันพืชปาล์มชนิดบรรจุขวด ขนาด 1 ลิตร ในราคาขายปลีกท่ี 47.00 บาทต่อลิตร 
  2. เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบการดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มขาดแคลน  ปี 2554 
ประกอบด้วย ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกนก คติการ) เป็นอนุกรรมการ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะอนุกรรมการประกอบด้วย อธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้อํานวยการองค์การ
คลังสินค้า นายกสมาคมโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม นายกสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาล์ม นายกสมาคมปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม
ประเทศไทย มีอํานาจหน้าท่ีในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการผลิต การจําหน่ายน้ํามันพืชปาล์มฝาสีชมพูท่ีผลิตจากน้ํามัน
ปาล์มนําเข้า 30,000 ตัน  และน้ํามันปาล์มดิบภายในประเทศ 15,000 ตัน รวมถึงน้ํามันปาล์มดิบท่ีผลิตภายในประเทศ จํานวน 
40,000 ตัน  ท่ีอยู่ระหว่างการทบทวนของ พณ. ร่วมกับสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาล์ม 
  3. สถานการณ์น้ํามันปาล์มเริ่มปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และเพ่ือป้องกันมิให้ปัญหาการขาดแคลนน้ํามันปาล์มเกิดข้ึน 
และเกษตรกรได้รับการดูแลเรื่องราคาผลปาล์มน้ํามัน จึงได้มีการดําเนินการ ดังนี้ 
   3.1 มอบหมาย พณ. ร่วมกับสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาล์มทบทวนการดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ํามัน
ปาล์มขาดแคลนตามมติ กนป. เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2554 ให้โรงกลั่นน้ํามันปาล์มรับซ้ือน้ํามันปาล์มดิบท่ีผลิตภายในประเทศ 
จํานวน 40,000 ตัน จากสมาคมโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มในราคาน้ํามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซีย บวก 2.50 บาทต่อกิโลกรัม และ
โรงงานสกัดน้ํามันปาล์มรับซ้ือผลปาล์มน้ํามันจากเกษตรกรในราคาท่ีสอดคล้องกับราคาน้ํามันปาล์มดิบ โดยรัฐชดเชยส่วนต่าง
ราคาในอัตรลิตรละ 9.50 บาท ณ ฐานคํานวณราคาน้ํามันปาล์มดิบท่ีกิโลกรัมละ 44.75 บาท ท้ังนี้ ให้อัตราเงินชดเชย
ปรับเปลี่ยนตามราคาน้ํามันปาล์มดิบท่ีคํานวณได้ตามราคาตลาดมาเลเซีย บวก 2.50 บาทต่อกิโลกรัม และเสนอ กนป. เพ่ือ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  
  3.2 มอบกระทรวงพลังงานปรับอัตราการใช้ไบโอดีเซลจากอัตราร้อยละ 2 (B2) เป็นอัตราร้อยละ 3 (B3) หรือ
มากกว่า เพ่ือดูดซับน้ํามันปาล์มดิบท่ีคาดว่าจะออกสู่ตลาดมาก ซ่ึงมีผลต่อราคาเกตรกรขายได้ โดยในเบ้ืองต้นให้กําหนดราคารับ
ซ้ือน้ํามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มในราคามาเลเซีย บวก 3.00 บาทต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – 
มิถุนายน 2554) และเสนอ กนป. ในการประชุมครั้งต่อไป เพ่ือพิจารณาก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
 

สังคม 
15. เรื่อง  การปฏิบัติการคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของ
ประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมัครเป็นผู้ประกันตน  
พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1.  กําหนดให้ร่างพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป (ร่างมาตรา 2)  
   2. กําหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน  
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนซ่ึงมิใช่ลูกจ้าง พ.ศ. 2537 (ร่างมาตรา 3)  
  3. กําหนดคํานิยามคําว่า “ผู้ประกันตน” “เงินสมทบ” และ “สํานักงาน” ให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน (ร่างมาตรา 4)  
  4. กําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน  โดยการสมัครเป็นผู้ประกันตนให้แสดงความจํานงต่อ
สํานักงาน (ร่างมาตรา 5)  
  5. กําหนดให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนโดยกําหนดให้จ่ายเดือนละครั้ง (ร่างมาตรา 6)  
  6. กําหนดให้ผู้ประกันตนซ่ึงจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 100 บาท ได้รับประโยชน์ทดแทน 3 กรณี คือ 
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย (ร่างมาตรา 7)  
  7. กําหนดให้ผู้ประกันตนซ่ึงจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 150 บาท ได้รับประโยชน์ทดแทน 4 กรณี คือ 
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ (ร่างมาตรา 8)  
  8. กําหนดให้ผู้ประกันตนท่ีถึงแก่ความตาย  ให้ทายาทหรือบุคคลท่ีระบุไว้มีสิทธิได้รับค่าทําศพ (ร่างมาตรา 12 
และร่างมาตรา 13)    
   9. กําหนดให้ผู้ประกันตนซ่ึงได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  กรณีคลอดบุตร 
กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย หากมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และตามพระ
ราชกฤษฎีกาฉบับนี้ในกรณีเดียวกัน  ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนได้เพียงกรณีเดียว (ร่างมาตรา 18)  
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  10. กําหนดให้ในระยะเริ่มแรก  ผู้ประกันตนท่ีเลือกสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 7 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนใน
อัตราเดือนละ 70 บาท  และผู้ประกันตนท่ีเลือกสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 8 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราเดือนละ 100 
บาท  ท้ังนี้ จนกว่าสํานักงานจะประกาศเป็นอย่างอ่ืน (ร่างมาตรา 20)  
  11. กําหนดบทเฉพาะกาลสําหรับผู้ประกันตนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สมทบ  ประเภทของประโยชน์ทดแทน  ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนซ่ึง
มิใช่ลูกจ้าง พ.ศ. 2537 ให้ถือเป็นผู้ประกันตนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกานี้ (ร่างมาตรา 21) 
 

18.  เรื่อง  ขออนุมัติถัวจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้นําวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในครั้งท่ี 1 ไปจ่ายให้แก่จังหวัดในครั้งท่ี 2 ใน
ลักษณะถัวจ่ายกันได้ ซ่ึงมีวงเงินเพียงพอ โดยจะเร่งรัดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจ่ายเงินช่วยเหลือให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และขอยุติ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยใน
ครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเกิดความรวดเร็ว เป็นธรรมและท่ัวถึง 
  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบจํานวนผู้ประสบอุทกภัยและกรอบวงเงินท่ีจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
และวาตภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาทใน 2 กลุ่มจังหวัด จําแนกได้ดังนี้ 

ครม.อนุมัติ จํานวนครัวเรือน/กลุ่มจังหวัด งบประมาณ 
1.เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2553 
และ 25 พฤศจิกายน 2553  

632,288 
(ภาคกลาง/ตะวันออกเฉียงเหนือ/เหนือ) 

3,161,440,000 

2.เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 
2553 

373,182 
(ภาคใต้อุทกภัย/วาตภัย) 

1,865,910,000 

รวมท้ังสิ้น 1,005,470 5,027,350,000 
 
  บัดนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า ได้รวบรวมรายชื่อผู้ประสบ
อุทกภัยและวาตภัยท่ีได้รับรายงานจากจังหวัดต่าง ๆ ท้ัง 2 กลุ่มและได้จัดส่งธนาคารออมสินจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยแล้ว จํานวน 
834,943 ราย เป็นเงิน 4,174,715,000 บาท แต่เนื่องจากบางจังหวัดได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว มีกรอบจํานวนครัวเรือนเหลือจ่าย
และบางจังหวัดกําลังดําเนินการจ่ายเงินแต่จํานวนครัวเรือนเกินกรอบท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ซ่ึงรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) ในฐานะประธานกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
(คชอ.) ได้เชิญผู้แทนสํานักงบประมาณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ธนาคารออมสิน และรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายธีรภัทร สันติเมทนีดล) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ท่ี คชอ. แต่ตั้ง ร่วม
ประชุมหารือเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2554 แล้วทราบว่า จังหวัดท่ีมีจํานวนครัวเรือนไม่ตรงกับรายงานครั้งแรกท่ีขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรี นั้น มีสาเหตุมาจากการเร่งรัดสํารวจเบ้ืองต้นแล้วรีบรายงาน เม่ือได้รับรายชื่อและทําการตรวจสอบอย่างละเอียดถ่ี
ถ้วนแล้ว ประกอบกับจังหวัดในภาคใต้ได้เกิดอุทกภัยหลายครั้ง รวมถึงได้เกิดวาตภัยและมีความเสียหายในวงกว้าง จึงทําให้
จํานวนครัวเรือนคลาดเคลื่อนตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยมีกลุ่มจังหวัดท่ีมีกรอบจํานวนครัวเรือนและงบประมาณ
เหลือและขาด ดังนี้ 

จํานวนครัวเรือน/งบประมาณขออนุมัติถัวจ่าย กรอบจํานวนครัวเรือนตามมติ 
ครม. 

ปภ.ส่งรายชื่อให้
ธนาคารออมสิน

แล้ว 

รายชื่อรอส่ง
ธนาคารออมสิน 

คงเหลือจาก 
ครม. 

เกินกรอบ (ขาด) เป็นเงิน 

ครั้งท่ี 1 632,288 517,571 16,202 98,515 - 492,575,000 
ครั้งท่ี 2 373,182 317,372 151,748 - -95,938 -479,690,000 
รวม 1,005,470 834,943 167,950 2,577 - - 
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ต่างประเทศ 
28. เรื่อง รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.7 ริกเตอร์ ท่ีสหภาพพม่าและผลกระทบต่อประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 
6.7 ริกเตอร์ ท่ีสหภาพพม่าและผลกระทบต่อประเทศไทย 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี ได้ดําเนินการเฝ้าระวังเหตุการณ์
แผ่นดินไหวขนาด 6.7 ริกเตอร์ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ดังนี้ 
  1. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลแผ่นดินไหว เพ่ือแจ้งผ่านข้อความสั้น (SMS) ให้สื่อมวลชนและ
เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยทราบ 
  2. ดําเนินการตรวจสอบ ติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวจากเว็บไซต์ สื่อมวลชนและ
เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย และได้จัดทําแผนท่ีประเมินความรุนแรงแผ่นดินไหวในเบ้ืองต้น พบว่าท่ีบริเวณอําเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงรายมีความรุนแรงระดับ 6 เมอร์คัลลี่ (ต้นไม้สั่น บ้านแกว่ง สิ่งปลูกสร้างบางชนิดพัง) ในขณะท่ี
กรุงเทพมหานครมีความรุนแรงระดับ 4 เมอร์คัลลี่ (อาคารสูงแกว่ง คนท่ีสัญจรไปมารู้สึกได้) แผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยมากท่ีสุด  
  3. จัดแถลงข่าวเรื่อง “แผ่นดินไหวในพม่า 6.7 ริกเตอร์ รู้สึกได้ถึงประเทศไทย” โดย อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2554 เวลา 11.00 น. เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่สื่อมวลชนและประชาชนได้ทราบข่าวสารท่ีถูกต้อง ว่า
แผ่นดินไหวในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงกับรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 
  4. แผ่นดินไหวท่ีมีศูนย์กลางอยู่ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับรอยเลื่อนมีพลัง จํานวน 13 แนว ขนาดเกิน 
5.0 ริกเตอร์ เกิดข้ึนจํานวน 8 ครั้ง โดยมีขนาดสูงสุด 5.9 ริกเตอร์ เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2526 ท่ีอําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัด
กาญจนบุรี มีความสัมพันธ์กับรอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้รับรู้ได้ในวงกว้าง 
  5. รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย จํานวน 13 รอยเลื่อน พาดผ่าน 22 จังหวัด 106 อําเภอ 308 ตําบล 1,406 
หมู่บ้าน และได้จัดทําแผนท่ีบริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดกฎกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องกําหนดการรับน้ําหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ขณะนี้กําลังดําเนินการจัดทําแผนบริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวรายภาคและรายจังหวัด 
  6. กลุ่มรอยเลื่อนแม่จัน มีความยาว 150 กิโลเมตร วางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก พาดผ่านจังหวัด
เชียงรายและเชียงใหม่ เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 3-4 ริกเตอร์ จํานวน 10 ครั้ง ขนาด 4-4.5 ริกเตอร์ จํานวน 3 ครั้ง 
  7. ดําเนินการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลังของประเทศไทย โดยติดต้ังเครื่องมือ
ตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนขนาดเล็ก และเครื่องตรวจวัดอัตราเร่งของพ้ืนดินในจังหวัดเชียงราย 
  

แต่งตั้ง 
29.  เรื่อง  แต่งตั้ง 

2.  เล่ือนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับ 10 (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังนายบรรจง  สุขดี ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
ตําแหน่ง นักบริหาร 9 รองผู้อํานวยการสํานัก (ปฏิบัติงานด้านวิชาการและปฏิบัติการ) สํานักสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่ง      
นักบริหาร 10 ผู้อํานวยการสํานัก สํานักสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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