
http://www.thaigov.go.th                                                                  วันท่ี 13 ธันวาคม 2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด                
นางสาวอนุ ตตมา  อมรวิ วัฒน์   และนายชลิ ตรั ตน์   จั นทรุ เ บกษา    รอง โฆษกประจํ าสํ านั กนายกรั ฐมนตรี                           
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 
 กฎหมาย  
 3.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของประธานและ
   รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภา 
   ผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. .... และร่าง
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเก่ียวกับการประกันสุขภาพ (การ 
   รักษาพยาบาล) ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....  
  5.    เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2554  
  
 เศรษฐกิจ 
 9.   เรื่อง  ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สนับสนุน 
   โครงการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน  
 12.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 กรณีพิเศษ เพ่ิมเติม 
 13.    เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณดําเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณข้าวสารตามโครงการรับ
      จํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต  2554/55 
 
 สังคม 
 14.  เรื่อง  การรณรงค์ซ้ือสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
 17.  เรื่อง   แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 กระทรวงคมนาคม 
   
 แต่งตั้ง 
 24. เรื่อง แต่งต้ัง 
 1.   การขอยกระดับสถานกงสุลประจํานครโฮบาร์ต และเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิประจํานคร
  โฮบาร์ต เครือรัฐออสเตรเลีย  
 2.  ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนตามแนวทางในการป้องกัน แก้ไขและฟ้ืนฟู 
  ผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเพ่ิมเติม 
 3.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
 4.  แต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การคลังสินค้า  
 5.  แต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 6.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่ง 
  มวลชนแห่งประเทศไทย  
 7.  การต่อเวลาการดํารงตําแหน่งและการปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งของเลขาธิการ ก.พ.ร. (สํานัก
  นายกรัฐมนตรี)  
 8.  แต่งต้ังกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดท่ี 18 แทนตําแหน่งท่ีว่าง  
 9.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย  
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********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

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

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
3. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. .... และร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเก่ียวกับการประกันสุขภาพ 
(การรักษาพยาบาล) ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบ  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของประธานและ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   2. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเก่ียวกับการประกันสุขภาพ (การ
รักษาพยาบาล) ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาพร้อมกับร่างพระราชกฤษฎีกาตามท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอตามข้อ 
1. แล้วดําเนินการต่อไปได้  เม่ือร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1. มีผลใช้บังคับแล้ว  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างระเบียบ  
  1. สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
    1.1 ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิก
วุฒิสภา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวม 7 ฉบับ  
   1.2 กําหนดเงินประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
และรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา โดยให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร (ประธานรัฐสภา) ได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมเท่ากับนายกรัฐมนตรี  
    1.3 กําหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร กรรมาธิการวุฒิสภา กรรมาธิการรัฐสภา และกรรมาธิการร่วมกันของท้ัง 2 สภา  โดยให้นําพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกันกับหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง ส่วนกรรมาธิการฯ ท่ีมิได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้ได้รับค่าพาหนะในการเดินทาง  
   1.4 กําหนดให้กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการวุฒิสภา กรรมาธิการรัฐสภาและ
กรรมาธิการร่วมกันของท้ัง 2 สภา ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งท่ีมาประชุมในอัตราครั้งละ 1,500 บาท   
    1.5 กําหนดให้อนุกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร อนุกรรมาธิการวุฒิสภา อนุกรรมาธิการรัฐสภาและ
อนุกรรมาธิการร่วมกันของท้ัง 2 สภา ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งท่ีมาประชุมในอัตราครั้งละ 800 บาท  
   1.6 กําหนดให้ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา และรัฐสภา ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการรัฐสภาสามัญ ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งท่ีมาประชุมในอัตราครั้งละ 
1,000 บาท  
    1.7 กําหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลเพ่ือเป็นการ
ประกันสุขภาพในระหว่างท่ีดํารงตําแหน่งตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
    1.8 กําหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาท่ีเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวมีสิทธิได้รับ
เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุม  
  2. สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
   กําหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลเพ่ือเป็นการ
ประกันสุขภาพในระหว่างท่ีดํารงตําแหน่งตามอัตราท่ีกําหนดไว้ท้ายร่างระเบียบนี้  
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5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2554  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2554 
(ต้ังแต่วันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป) ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ  และให้นําข้ึนทูลเกล้าฯ 
ถวาย ต่อไปได้  
 
  ข้อเท็จจริง  
  สลค. เสนอว่า บัดนี้ ใกล้จะถึงกําหนดวันเริ่มประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติแล้ว จึงได้ยก           
ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2554 ข้ึน  เพ่ือให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัย
ประชุมสามัญนิติบัญญัติ ต้ังแต่วันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป  
 
 

เศรษฐกิจ 
 
9.  เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สนับสนุนโครงการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้
ประสบอุทกภัยอย่างย่ังยืน 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2555  จํานวน 25,000,000 บาท เพ่ือสนับสนุนให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์  ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ โดยให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณด้วย   
  ข้อเท็จจริง 
  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิ ได้มีหนังสือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือใช้ดําเนินโครงการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน เป็นเงินจํานวน 
25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
  1. อุทกภัยท่ีเกิดต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 ปัจจุบันได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนท้ังด้านประกอบอาชีพ สภาพจิตใจ ตลอดจนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีคาดว่าจะเกิดความเสียหายกว่า 10,012,824 ไร่ 
ส่งผลกระทบไปยังภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และการท่องเท่ียวใน 26 จังหวัดท่ัวประเทศ ซ่ึงการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยท้ังภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
รวมท้ังประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ และขอให้แต่ละกระทรวงกําหนดรายละเอียดของมาตรการเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาภายหลัง 
น้ําลดโดยรับคําแนะนําจากทุกภาคส่วน 
  2. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเจตนาท่ีจะมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดย
น้อมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง จึงได้ดําเนินโครงการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยลักษณะของกลุ่มชาวบ้าน ให้สามารถดํารงชีวิตได้ตามปกติอย่าวรวดเร็วและพัฒนาให้ได้อย่าง
ยั่งยืน โดยสนับสนุนเครื่องปรุงของแห้งท่ีสามารถแจกจ่ายได้ทันที ต้นกล้าพืชผักสวนครัวท่ีพร้อมบริโภค เมล็ดพันธุ์ท่ีโตง่ายและ
คนนิยมบริโภค ให้แก่กลุ่มชาวบ้านท่ีประสบภัยท่ีต้องการรับการสนับสนุนและพร้อมท่ีจะลุกข้ึนมาทํางานด้วยตนเอง โดย
เป้าหมายคือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน จํานวน 1,000,000 คน ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ระยะเวลา
ดําเนินงานในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2554 งบประมาณดําเนินงานเป็นเงินจํานวน 65,000,000 บาท (หกสิบห้าล้านบาท) 
  3. เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างสอดคล้องกับกระบวนการฟ้ืนฟูภายหลังน้ําลดได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
ในวงเงินจํานวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพ่ือสมทบกับงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากองค์กรท่ีมี
นโยบายการทําประโยชน์เพ่ือสังคมร่วมสนับสนุนบางส่วนแล้ว 
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12. เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 กรณีพิเศษ เพ่ิมเติม 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 กรณีพิเศษ เพ่ิมเติม ใน
กรณีเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยยังไม่เคยข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง              
กรมปศุสัตว์ สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย แล้วแต่กรณีมาก่อน ให้สามารถขอรับการช่วยเหลือตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2554 ได้ โดยให้ทําการข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ถูกต้องก่อนรับเงินช่วยเหลือ 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 
13.  เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณดําเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณข้าวสารตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือก        
นาปี ปีการผลิต  2554/55 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการงบประมาณดําเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณข้าวสารตาม
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55   ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ   ส่วนงบประมาณในการดําเนินงานให้
ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 
 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า 
  1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการรับจํานํามีมติให้กรมการค้าต่างประเทศแต่งต้ังคณะ
ตรวจสอบคุณภาพข้าวสารท่ีได้จากการแปรสภาพข้าวเปลือกจากโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ขณะ
ลําเลียงเข้าเก็บ ณ โกดังกลาง/ไซโลท่ี อคส./อตก. เช่าจัดเก็บ 
  2. คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติได้มีมติในการประชุม ครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2554 
เห็นชอบในหลักการให้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ดําเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณข้าวสารตาม
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิตปี 2554/55 และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณดําเนิน
โครงการต่อไป 
  3. โรงสี/ตลาดกลางท่ีเข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือกได้เริ่มรับจํานํา ข้าวเปลือกจากเกษตรกรต้ังแต่
วันท่ี 7 ตุลาคม 2554 และต้องแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารทุก 10 วัน ในอัตราร้อยละ 100 ของปริมาณข้าวเปลือกท่ีรับ
จํานํา ซ่ึงขณะนี้มีการเริ่มแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเพ่ือส่งมอบให้ อคส./อตก. เพ่ือเข้าเก็บในคลังสินค้า ซ่ึงในข้ันตอนนี้
คณะตรวจสอบคุณภาพข้าวสารฯ กรมการค้าต่างประเทศ จะต้องสุ่มตรวจสอบคุณภาพข้าวสารเพ่ือให้มีคุณภาพท่ีสอดคล้องกับ
ข้าวเปลือกท่ีรับจํานําและข้าวสารท่ีได้สามารถจําหน่ายได้ในประเทศและต่างประเทศ 
  4. เป้าหมายการดําเนินการ  เพ่ือให้การดําเนินการรับจํานําข้าวเปลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลประโยชน์ตกแก่เกษตรกรของไทยอย่างเต็มท่ีป้องกันและป้องปรามกระบวนการรับจํานําข้าวเปลือกมิให้มีการทุจริต 
  5. ระยะเวลาดําเนินการ  ธันวาคม 2554- กันยายน 2555 
  6. วิธีการดําเนินการ   
   6.1 แต่งต้ังชุดท่ีปรึกษาและกํากับชุดตรวจสอบข้าว จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 4 คน 
   6.2 แต่งต้ังชุดตรวจสอบคุณภาพ / ปริมาณข้าวสารโดยมีเจ้าหน้าท่ีกรมการค้าต่างประเทศเป็นหัวหน้า
คณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีผู้ช่วย จํานวน 20 ชุด ๆ  ละ 4 คน 
   6.3 ตรวจสอบปริมาณ / คุณภาพข้าวสารท่ีแปรสภาพจากข้าวเปลือกท่ีรับจํานําขณะลําลียงเข้าเก็บ  
โกดังกลาง/ไซโล ท่ี อคส. / อตก. เช่าจัดเก็บโดยมีการวางแผนป้องกันและตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 
   6.4 ตรวจสอบคุณภาพข้าวสารท่ีแปรสภาพจากข้าวเปลือกท่ีรับจํานํา  โดยสุ่มตรวจและเก็บตัวอย่างตาม
หลักวิชาการ กรณีท่ีมีเหตุสงสัยในคุณภาพข้าวสารท่ีโกดังกลางรับมอบจากโรงสี  กระทรวงพาณิชย์จะส่งตัวอย่างข้าวสารให้
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพทันที 
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สังคม 
 
14. เรื่อง การรณรงค์ซ้ือสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซ้ือสินค้าชุมชน      
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)    
   2. ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้ความร่วมมือ สนับสนุนในการซ้ือสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP)  
   3. มอบให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักเพ่ือดําเนินการและจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทําแผนประชาสัมพันธ์การรณรงค์ซ้ือสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้เข้าถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังจัดเตรียมระบบสนับสนุนการขาย และการกระจายสินค้า OTOP ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีต้องการซ้ือ
สินค้า  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  มท. รายงานว่า  
   1. ปัญหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 ได้ส่งผลกระทบถึงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
เป็นอันมาก  โดยกรมการพัฒนาชุมชน มท. ได้สํารวจความเสียหายของกลุ่มผู้ผลิตฯ ดังกล่าว พบว่ามีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP ท่ีประสบปัญหาจํานวน 1,248 กลุ่ม ใน 62 จังหวัด  คิดเป็นมูลค่าความเสียหายท้ังสิ้น 242,687,525 บาท ท้ังนี้
ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยดังกล่าว นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงทางกายภาพต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP แล้ว       
ยังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อกลุ่มผู้บริโภค รวมท้ังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจขนาดใหญ่ (LEs)   
อันทําให้เครือข่ายการขาย การตลาด และความสัมพันธ์ในห่วงโซ่มูลค่าของผู้ประกอบการ OTOP ท่ีมีอยู่เดิมได้รับผลกระทบขาด
โอกาสในการสร้างรายได้ เพ่ือเสริมสร้างรายได้เป็นการเร่งด่วนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สามารถพลิกฟ้ืนและเริ่ม
ประกอบการได้อย่างมีศักยภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อีกครั้งหนึ่ง อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ         
ฐานรากของประเทศ  รวมท้ังเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนและท่ัวถึง   
   2. การรณรงค์ซ้ือสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ท่ีประสบปัญหาอุทกภัย เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้กลับมาเข้มแข็ง โดยให้มีการดําเนินการ ดังนี้  
    2.1 การรณรงค์ให้ซ้ือสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในการทําความสะอาด 
ซ่อมแซมสถานท่ีราชการ สถานประกอบการ ท่ีพักอาศัย   
    2.2 การรณรงค์ให้ซ้ือสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทอาหาร และเครื่องด่ืม
ในศูนย์พักพิงสําหรับผู้ประสบภัยน้ําท่วม รวมถึงในการจัดประชุมสัมมนาต่าง ๆ ของภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   
    2.3 การรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และประชาชนซ้ือสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ือเป็นของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ  
 
17. เรื่อง  แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 กระทรวงคมนาคม 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 กระทรวงคมนาคม ตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ  
  กระทรวงคมนาคม รายงานว่า  ได้จัดทํา “แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555” ข้ึน เพ่ือ
เตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชน โดยการจัดทําแผนดังกล่าวได้คํานึงถึงสภาพข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากการเกิดมหา 
อุทกภัยท่ีร้ายแรงครอบคลุมไปยังจังหวัดต่างๆ จํานวนมาก ทําให้โครงข่ายคมนาคมท้ังทางรถไฟ ถนน เสียหายไม่สามารถเดินทาง
ได้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาพบ้านเรือน ทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนตัวท่ีเสียหาย และความเครียดจากสภาพน้ําท่วมเป็น
ระยะเวลายาวนาน ซ่ึงกระทรวงคมนาคมคาดว่า   ประชาชนจะเปลี่ยนแปลงลักษณะการเดินทางโดยใชร้ะบบขนสง่สาธารณะต่าง ๆ 
และมีความคาดหวังท่ีจะได้รับจากรัฐบาล ในการอํานวยความสะดวกเพ่ือการเดินทางกลับภูมิลําเนาและท่องเท่ียวในช่วงเทศกาล           
ปีใหม่นี้ เพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังได้คํานึงถึงนโยบายของรัฐบาลท่ีได้แถลงต่อรัฐสภา เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2553 ท่ีให้ลดอุบัติเหตุและ
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุการจราจรให้น้อยท่ีสุด และให้สอดคล้องกับปฏิญญามอสโคว์  ซ่ึงสหประชาชาติประกาศ เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 
2553 ให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ท้ังนี้ เป้าหมายหลักของแผนดังกล่าวต้องการให้ประชาชนเดินทาง
กลับบ้านและท่องเท่ียวอย่างมี “ความสุข สะดวก และปลอดภัย” ด้วยการดูแลอํานวยความสะดวกในการให้บริการรถโดยสาร
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สาธารณะประเภทต่าง ๆ รวมท้ังซ่อมแซมถนนเส้นทางหลักและเส้นทางเลี่ยงให้ใช้การได้อย่างดี ตลอดจนประชาสัมพันธ์แนะนํา
เส้นทางอย่างชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถทราบข้อมูลได้ล่วงหน้าสําหรับเตรียม 
วางแผนการเดินทาง โดยกําหนดช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าว ระหว่างวันท่ี 29 ธนัวาคม 2554-4 มกราคม 2555                
มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย การประสานงานการรายงานผลการปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผล ดังนี้   
  1.  วัตถุประสงค์ 
   1.1  จัดให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างเพียงพอ ท้ังด้าน
ระบบขนส่งสาธารณะและระบบโครงข่าย รวมท้ังจัดเตรียมมาตรการรองรับเพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาโดยทันทีและเร่งด่วน 
   1.2  ป้องกันและลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการ
เดินทางในช่วงเทศกาล 
   1.3  ประชาชนมีความเชื่อม่ันในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบและมีความปลอดภัยสูงสุด 
   1.4  ประชาชนมีความเชื่อม่ันในคุณภาพและการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
  2.  เป้าหมาย 
   2.1  จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเดินทางของประชาชนใน
เส้นทางความรับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และจะต้องไม่มีผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะเสียชีวิตจากการเดินทาง
ในช่วงเทศกาล 
   2.2  จัดอํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในการเดินทางท้ังไปและกลับ รวมท้ังจัดเตรียมและ
บริหารจัดการด้านยานพาหนะและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีรองรับโดยเฉพาะเส้นทางท่ีเกิดจากอุทกภัยอย่างเพียงพอ (ไม่ล่าช้าและไม่มี
ผู้โดยสารตกค้าง) 
   2.3  ผู้ประจํารถโดยสารสาธารณะ (ผู้ขับรถ พนักงานประจํารถ นายตรวจ และผู้ให้บริการประจํารถ) จะต้อง
มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในระหว่างการให้บริการเป็นจํานวนร้อยละ 100 
   2.4  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานอ่ืนๆ บูรณาการการปฏิบัติงานให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการนํากฎหมายท่ีมีอยู่มาใช้บังคับอย่างจริงจัง เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ของประชาชน 
  3.  แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัยฯ ระหว่างวันท่ี 29 ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม 2555 
   3.1  แผนให้บริการและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง  
    3.1.1  บริการการขนส่งสาธารณะ 
      -  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดเตรียมพ้ืนท่ีสถานีขนส่ง ชานชาลา และพ้ืนท่ี จอดรถ
สํารองให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน รวมท้ังจัดเตรียมและเพ่ิมจํานวนรถโดยสารประจําทาง/ ไม่ประจําทาง         
เพ่ิมจํานวนตู้โดยสารรถไฟและเท่ียววิ่ง เพ่ิมเท่ียวบินเสริมพิเศษ เพ่ือรองรับปริมาณการเดินทาง ดังนี้ 
       1)  บริษัท ขนส่ง จํากัด เพ่ิมจํานวนเท่ียวรถขาไป-ขากลับ ดังนี้ 
ลําดับ รายละเอียด 28 - 31 ธ.ค. 2554 (ขาไป) 1 - 4 ม.ค. 2555 (ขากลับ) 
1 จํานวนเท่ียว (เท่ียว) 19,593 20,079 
2 จํานวนผู้โดยสาร (คน) 486,559 484,254 
       2)  การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถและเพ่ิมตู้โดยสาร ดังนี้ 
         -  จัดขบวนรับผู้โดยสารประจํา 276 ขบวน/วัน รองรับผู้โดยสาร             
ได้ประมาณ 98,000 คน/วัน  
         -  เพ่ิมตู้โดยสารขบวนรถด่วนเร็วประมาณ 1 - 2 ตู้ รองรับผู้โดยสาร              
ได้ประมาณ 10,000 คน/วัน  
         -  เพ่ิมขบวนรถไฟพิเศษในเส้นทางสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ียวไป 
วันท่ี 30-31 ธันวาคม 2554 จํานวน 8 ขบวน และเท่ียวกลับ วันท่ี 3 - 4 มกราคม 2555 จํานวน 12 ขบวน สามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้ประมาณ 118,000 คน/วัน 
        3)  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพ่ิมจํานวนเท่ียววิ่งรถโดยสารประจําทาง ดังนี้ 
         -  เพ่ิมรถกะบ่าย/รถกะเช้า (ไม่รวมรถเอกชนร่วมบริการ) เพ่ือรับส่ง
ผู้โดยสารตามสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ  
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         -  จัดรถ Shuttle Bus เฉพาะกิจ 2 เส้นทางจากอู่กําแพงเพชร 2 ไปยัง
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต  
         -  จัดรถโดยสารประจําทางให้เพียงพอต่อการเดินทางของประชาชนใน
กรุงเทพฯ ซ่ึงไม่ได้เดินทางออกต่างจังหวัด 

      4)  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ิมเท่ียวบินเสริมพิเศษ  ในเส้นทางบิน
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต  และกรุงเทพฯ-กระบ่ี (ไป-กลับ) ระหว่างวันท่ี 30 - 31 ธันวาคม 2554 และวันท่ี 2 - 3 
มกราคม 2555  

      5)  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพ่ิมความถ่ีในการให้บริการและ
จัดขบวนรถเพ่ิม ในระหว่างวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 - 1 มกราคม 2555 

      6)  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด เพ่ิมความถ่ีในการให้บริการและขยายเวลา
ให้บริการ ในระหว่างวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 โดยออกจากต้นทาง (สุวรรณภูมิและพญาไท) และให้บริการเท่ียวสุดท้ายเวลา 
02.00 น. ของวันท่ี 1 มกราคม 2555 
   3.1.2  การอํานวยความสะดวกด้านโครงข่ายถนน  
    -  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีแผนงานการอํานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยด้านการจราจร ในช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างเทศกาล และหลังเทศกาล ดังนี้ 
     1)  มาตรการก่อนเทศกาล 
      -  กรมทางหลวง อํานวยความสะดวก ดังนี้ 
       -  เร่งรัดการกู้ ซ่อมแซม และฟ้ืนฟูเส้นทางจราจรท่ีประสบอุทกภัย และ
กําจัดสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางจราจร  
       -  กําหนดเส้นทางหลักในการเดินทางและเส้นทางเลี่ยง ซ่ึงเน้นการเดินทาง
ไปยังภาคภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
       -  ประชาสัมพันธ์แนะนําเส้นทาง/ ทางเลี่ยงผ่านสื่อต่างๆ พร้อมท้ังติดต้ัง
ป้ายเตือน ป้ายแนะนําเส้นทางลัด 
      -  กรมทางหลวงชนบท อํานวยความสะดวก ดังนี้ 
       -  ปรับปรุงถนนให้สะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะการเตือนในเส้นทางท่ี
ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม 
       -  ปรับปรุงถนน/ สะพานบริเวณท่ีก่อสร้างให้เปิดบริการชั่วคราวได้ 
      2)  มาตรการระหว่างเทศกาล 
      -  กรมทางหลวง อํานวยความสะดวกการจราจร ดังนี้ 
       - ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 7 และ 9 ช่วงเทศกาล  
       -  ประสานและสนับสนุนการอํานวยความสะดวกด้านการจราจร/จัด
ช่องทางพิเศษ  
       -  คืนผิวจราจรของงานก่อสร้าง/ บํารุงทาง ช่วงเทศกาล เพ่ือให้การเดินทาง
เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว 
       -  จัดต้ังศูนย์ประสานงานและจุดให้บริการ สําหรับบริหารจัดการมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ บริการตามความเหมาะสม ณ ศูนย์บัญชาการกรมทางหลวง สํานักบริหารบํารุงทาง จํานวน 1 แห่ง ศูนย์
อํานวยการสํานักทางหลวง/ สํานักงานทางหลวง จํานวน 18 แห่ง และศูนย์ปฏิบัติการแขวงฯ จํานวน 105 แห่ง 
      -  กรมทางหลวงชนบท อํานวยความสะดวกการจราจร ดังนี้ 
       -  คืนผิวจราจรของงานก่อสร้าง/ บํารุงทาง ช่วงเทศกาล เพ่ือให้การเดินทาง
เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว 
       -  จัดต้ังศูนย์ประสานทางหลวงชนบทจังหวัด จํานวน 76 ศูนย์  เพ่ือ
สนับสนุน/ กํากับ/ ช่วยเหลือและประสานงาน ระดับจังหวัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
       -  จัดต้ังหน่วยบริการประชาชนและปรับเปลี่ยนเส้นทางให้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลาการเดินทาง  
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       -  จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วเพ่ือบริการประชาชนผู้ใช้เส้นทางในสายทางสําคัญ          
เฝ้าระวังตรวจตราสายทางท่ีมีปริมาณจราจรสูงและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
     - การทางพิเศษแห่งประเทศไทย อํานวยความสะดวกการจราจร ดังนี้ 
       -  จัดเพ่ิมกําลังพนักงานจัดการจราจรเสริมการปฏิบัติอํานวยการจราจรใน
เส้นทางท่ีมีผู้ใช้บริการใช้เดินทางออกนอกเมืองและเข้าเมือง  
       -  จัดเตรียมความพร้อมของช่องเก็บเงินค่าผ่านทางโดยเฉพาะด่านเข้า/ออก
เมือง เพ่ือให้สามารถเปิดใช้ได้ทุกช่องทางและจัดพนักงานเก็บเงินค่าผ่านทางให้เพียงพอกับช่องเก็บเงินค่าผ่านทาง  
     3)  มาตรการหลังเทศกาล  
       -  ติดตาม รายงาน ประเมินผล และวิเคราะห์จุดเสี่ยง/ จุดอันตรายท่ีเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสม โดยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
   3.1.3 การจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกภายในท่าเรือ/ สถานีขนส่ง/ ท่าอากาศยานและ
อาคารผู้โดยสาร /สถานีรถไฟ 
    - กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมการบินพลเรือน การรถไฟแห่งประเทศไทย 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท ขนส่ง จํากัด  และบริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) จัดเตรียมพ้ืนท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก และเจ้าหน้าท่ีอํานวยความสะดวก ให้มีความพร้อมรองรับปริมาณการ
ใช้บริการของประชาชน  
   3.1.4 อํานวยความสะดวกในด้านข้อมูลการจราจร 
    - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมให้บริการ
ระบบการรายงานสภาพจราจรและบริหารจัดการอุบัติเหตุด้านการขนส่ง (TRAMS) แก่หน่วยงานท้ังในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และอํานวยความสะดวกในการจัดทํารายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุประจําวัน 
ท้ังในภาพรวมของกระทรวงคมนาคม ระดับกรม และระดับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค  
    - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.) ให้บริการรายงานสภาพจราจรแบบ Real Time โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ 
(ITS) ท่ีกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกกระทรวงคมนาคมเข้ากับข้อมูลของ สนข. แล้วมา
ประมวลผลเป็นข้อมูลสภาพจราจรแบบ Real Time สามารถเผยแพร่ให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ ซ่ึงเผยแพร่ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต www.itsotp.net และระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี m.itsotp.net เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับข้อมูลการให้บริการ
ขนส่งสาธารณะและข้อมูลสภาพการจราจรแบบ Real Time สําหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางและการเลือก
เส้นทางการเดินทางของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆ รวมท้ังทําให้สามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุท่ีกําลังกีด
ขวางการจราจรได้ 
  3.2 แผนงานด้านความปลอดภัย 
   3.2.1 มาตรการผู้ขับข่ี/ ผู้โดยสารปลอดภัย  
   - กรมเจ้าท่า 
     -  จัดเตรียมอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีเรือตรวจการณ์และเรือช่วยชีวิต เพ่ือปฏิบัติงาน
ตรวจตรา ควบคุมดูแลเก่ียวกับการให้และการใช้บริการตามท่าเทียบเรือ 
    -  กรมการขนส่งทางบก 
      -  ซักซ้อมทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการขนส่งให้เตรียมความพร้อมของรถและ
พนักงานขับรถ  
      -  ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถด้านความพร้อมทางร่างกาย (ความ
อ่อนเพลีย) ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ตามมาตรการแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ และตรวจสอบระยะเวลาในการขับรถ ณ จุดตรวจ
บนถนนสายหลัก สายรอง และสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
      -  กวดขันการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานท่ีเก่ียวข้องกับการเดินรถ ให้มีความพร้อม
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
       -  จัดต้ังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ณ 
กรมการขนส่งทางบก สถานีขนส่งผู้โดยสาร และสํานักงานขนส่งจังหวัด โดยรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะและให้บริการข้อมูลด้านการขนส่งทางบก ผ่านสายด่วนหมายเลข 1584 เพ่ือป้องกันมิให้ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนช่วยเหลือให้ผู้โดยสารเดินทางถึงท่ีหมายอย่างปลอดภัย 
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    - การรถไฟแห่งประเทศไทย 
      -  กวดขันพนักงานด้านการเดินรถให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ  
พร้อมท้ังเพ่ิมเจ้าหน้าท่ีตํารวจรถไฟประจําสถานี/ขบวน 
    - องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
      -  พนักงานขับรถตรวจสอบความพร้อมของรถ รวมท้ังอุปกรณ์และส่วนควบ ได้แก่ 
ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ เบรก ครัทช์ เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้เป็นปกติ 
    - บริษัท ขนส่ง จํากัด  
      -  จัดเจ้าหน้าท่ีตรวจความพร้อมในการปฎิบัติหน้าท่ีของพนักงานขับรถ ตลอดจนอัตรา
การบรรทุกผู้โดยสารก่อนปล่อยรถออกทุกคัน 
 3.2.2 มาตรการยานพาหนะปลอดภัย 
  - กรมเจา้ท่า 
     -  จัดเจ้าหน้าท่ีออกตรวจเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือเพ่ือตรวจสภาพความพร้อม
ของตัวเรือและเครื่องจักรเรือว่ามีความเหมาะสมกับสภาพท่ีจะใช้งานและเหมาะสมของตัวเรือ 
  - กรมการขนส่งทางบก 
     - เพ่ิมมาตรการตรวจความพร้อมของรถโดยสารท่ีจะให้บริการประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยร่วมกับสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดกิจกรรม“ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัย
แน่นอน” ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ระหว่างวันท่ี 8 - 28 ธันวาคม 2554 และในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ระหว่างวันท่ี 29 
ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม 2555 
  - บริษัท ขนส่ง จํากัด  
     - จัดเจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพรถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 3.2.3 มาตรการถนนปลอดภัย 
   - กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 
      - ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ถนน และสะพานในความรับผิดชอบให้มีความ
ปลอดภัยและพร้อมสําหรับการรองรับปริมาณการเดินทางของประชาชน ท้ังในเรื่องของผิวการจราจร สัญญาณไฟ ป้ายและ
เครื่องหมายจราจร รวมท้ังจัดเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความพร้อมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง 
 3.2.4 มาตรการบังคับใช้กฎหมาย 
   - กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท  
      - ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดต้ังจุดตรวจ/ จุดบริการ โดยบูรณาการการดําเนินงาน
ร่วมกันเพ่ือตรวจความพร้อม ตรวจสอบระยะเวลาในการขับรถ ตรวจจับความเร็ว ตรวจวัดแอลกอฮอล์ และวินัยการขับข่ีของผู้
ขับข่ีบนทางหลวงสายหลักและสายรอง 
  4.  การประสานงาน 
  ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม (ศปภ.คค.) ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นศูนย์ประสานภารกิจด้านความ
ปลอดภัยในระบบขนส่งระหว่างหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงคมนาคม เช่น ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทาง
ถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็น
ต้น และเป็นผู้ประสานการให้บริการอํานวยความสะดวก บรรเทาและแก้ไขปัญหาการเดินทางแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน
สายด่วนหมายเลข 1356 
  5. การรายงานผลการปฏิบัติและการประเมินผล 
   5.1  ช่วงเทศกาล 
       1)   ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการให้บริการขนส่งสาธารณะ (การรถไฟแห่งประเทศไทย           
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท ขนส่ง จํากัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)) รายงานสถิติจํานวนผู้โดยสาร และจํานวนเท่ียวการให้บริการท้ังขาเข้าและ
ขาออกในแต่ละวัน มายัง ศปภ.คค. ภายในเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งข้ึน ตลอดช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานตามแผนอํานวยความ
สะดวกฯ  
       2)   กรมการขนส่งทางบกและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รายงานสถิติอุบัติเหตุ รถโดยสาร
สาธารณะ/รถประจําทาง ให้ ศปภ.คค. ทราบ เป็นประจําทุกวันตลอดช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานตามแผนอํานวยความสะดวกฯ 
เพ่ือจัดทํารายงานสรุปนําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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       3)   กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางน้ําเป็นประจําทุกวันให้ ศปภ. คค. รวมท้ังสถิติ
การให้บริการประชาชนในการเดินทางทางน้ํา เช่น จํานวนประชาชนผู้ใช้บริการ จํานวนเรือขนส่งสาธารณะท่ีให้บริการ โป๊ะเทียบ
เรือ ท่าเทียบเรือ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวทางน้าํ   เป็นต้น   ตลอดชว่งระยะเวลาปฏิบัติงานตามแผนอํานวย                    
ความสะดวกฯ  
       4)  กรมการบินพลเรือน ดําเนินการให้ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและ
เรือท่ีประสบภัย ส่วนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย สํานักมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ 
รวบรวมรายงานจากท่าอากาศยานต่างๆ แล้วรายงานเหตุการณ์ให้อธิบดีกรมการบินพลเรือนและ ศปภ. คค. ทราบทุกวัน ตลอด
ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานตามแผนอํานวยความสะดวกฯ  
     5.2 ช่วงหลังเทศกาล 
     ภายหลังเสร็จสิ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดส่งข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานของมาตรการ/ กิจกรรม/ โครงการ พร้อมคําแนะนําและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ให้สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร เพ่ือประมวลสรุปผลการดําเนินการและประเมินผลในภาพรวมของกระทรวงคมนาคมและนําเสนอแนวทาง           
ในการดําเนินการต่อไป 
 
 

แต่งตั้ง 
 
24.  เรื่อง แต่งตั้ง 
 
  1.  การขอยกระดับสถานกงสุลประจํานครโฮบาร์ต และเล่ือนฐานะกงสุลกิตติมศักดิ์ประจํานครโฮบาร์ต 
เครือรัฐออสเตรเลีย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอยกระดับสถานกงสุลประจํานครโฮบาร์ต เป็นสถาน
กงสุลใหญ่ประจํานครโฮบาร์ต เครือรัฐออสเตรเลีย และเลื่อนฐานะ นายอภิรัตน์  อจลบุญ กงสุลกิตติมศักด์ิประจํานครโฮบาร์ต
เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิประจํานครโฮบาร์ต เครือรัฐออสเตรเลีย  
  
  2.  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือขับเคล่ือนตามแนวทางในการป้องกัน แก้ไขและฟ้ืนฟูผลกระทบจาก
โครงการฝายราษีไศลเพ่ิมเติม 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนตามแนวทาง
ในการป้องกัน แก้ไขและฟ้ืนฟูผลกระทบจากโครงการฝายราศีไศล เพ่ิมเติม ดังนี้  1.  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  เขต
ตรวจราชการท่ี 12  2.  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการท่ี 13 
3.  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการท่ี 14  4.  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  5.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุรินทร์  6.  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  7.  นางบุรี  อาจโยธา  ผู้แทนกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน  8.  นายทองวัน  อาจสาลี
ผู้แทนกลุ่มกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน  9.  นางวันเพ็ญ  แสงศร ผู้แทนกลุ่มอิสระ  10. นางพนมพร  นนท์ศิลา  ผู้แทนกลุ่มสมาพันธ์
เกษตรกรแห่งประเทศไทย  11. นางสมบัติ  จันทร์สําโรง ผูแ้ทนกลุ่มเกษตรกรฝายราศีไศล  12. นายศักดา  กาญจนเสน    
ผู้แทนกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน 
 
  3.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอแต่งต้ัง นายไชยยันต์  พ่ึงเกียรติ
ไพโรจน์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  4.  แต่งตั้งผู้อํานวยการองค์การคลังสินค้า  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง พันตํารวจตรี ศราวุฒิ  สกุลมีฤทธิ์ ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ีลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป  
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  5.  แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้  
   1. นายดํารงค์  จิระสุทัศน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   2. นายประสงค์  เสี่ยงโชคอยู่ รองอธิบดีกรมชลประทาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  6.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แทนประธานกรรมการและกรรมการท่ีลาออก ดังนี้ 1. นางสาวรัชนี  
ตรีพิพัฒน์กุล เป็น ประธานกรรมการ 2. นายอารักษ์  ชลธาร์นนท์ เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายพงศธร  คุณานุสรณ์ เป็น 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยบุคคลท้ัง 3 รายดังกล่าวเป็นผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจําปี 2552 ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 13 ธันวาคม  2554 เป็นต้นไป  
 
  7.  การต่อเวลาการดํารงตําแหน่งและการปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งของเลขาธิการ ก.พ.ร. (สํานัก
นายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติการต่อเวลาการดํารงตําแหน่งและการปฏิบัติหน้าท่ีของนายทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ 
ก.พ.ร. ต่อไปอีก 1 ปี เป็นครั้งท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 15 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 14 มกราคม 2556 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ  
 
  8.  แต่งตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดท่ี 18 แทนตําแหน่งท่ีว่าง  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้าง  
ชุดท่ี 18 แทนตําแหน่งท่ีว่าง คือนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง แทนนางอัจนา  
ไวความดี ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 13 ธันวาคม  2554 เป็นต้นไป และมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ี
แทน    
 
  9.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอเปลี่ยนรายชื่อกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังใน
คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย จากนายนิพิฐ  อริยวงศ์ ท่ีปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็น    
นายอํานวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตามท่ีได้รับแจ้งจากกระทรวงการคลัง    
  

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


