
 
 
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                  วันที่ 13 ธันวาคม 2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล           
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด           
นางสาวอนุ ตตมา  อมรวิ วัฒน์   และนายชลิ ตรั ตน์   จั นทรุ เบกษา    รอง โฆษกประจํ าสํ านั กนายกรั ฐมนตรี          
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 กฎหมาย 
 1.    เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... ร่าง  
      พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญติั 
      สถานพยาบาล (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ 
 2.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 
   12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (มาตรการขยาย 
   ระยะเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงใน 
   รถยนต์)  
 3.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและ
   รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภา 
   ผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. .... และร่าง
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ (การ 
   รักษาพยาบาล) ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....  
 4.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ. ....  
 5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามญันิติบัญญัติ พ.ศ. 2554  
 6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ....  
 7.   เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
   (ฉบับที่..)  พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ กรณีการยกเว้นภาษี
   เงินได้สําหรับเงินปันผล) 
 8.   เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
   (ฉบับที่..)  พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้ทรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน) 
 
 เศรษฐกิจ 
 9.   เรื่อง  ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สนับสนุน 
   โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน 
 10.   เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2554 
      เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 
 11.  เรื่อง  การบริหารโครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ
   เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 12.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 กรณีพิเศษ เพิ่มเติม 
 13.    เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณดําเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณข้าวสารตามโครงการรับ
      จํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต  2554/55 
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  สังคม 
 14.  เรื่อง  การรณรงค์ซื้อสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
 15.   เรื่อง  ความร่วมมือในการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดทางเทคโนโลยี 
      สารสนเทศระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสาํนักงานตํารวจ 
      แห่งชาติ 
 16.  เรื่อง  โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค 
 17.  เรื่อง   แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม ่2555 กระทรวงคมนาคม 
  18.   เรื่อง   มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยด้านการประกันภัย 
 
  ต่างประเทศ 
 19.  เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
   กับ ICE  WaRM  
 20.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการ Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s 
   Production Landscape (การบริหารจัดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจาก
   ฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน) 
 21.  เรื่อง   การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีขององค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย 
 22.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงปิโตรเลียมแห่งสาธารณรัฐแองโกลาและกระทรวง
   พลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านปิโตรเลียมและอตุสาหกรรมที ่
   เกี่ยวข้อง  
 23.   เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปฏิบัติการร่วมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
   เอชไอวี จากการเคลื่อนย้ายประชากร 
 
  แต่งตั้ง 
 24. เรื่อง แต่งต้ัง 
 1.   การขอยกระดับสถานกงสุลประจํานครโฮบาร์ต และเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิประจํานคร
  โฮบาร์ต เครือรัฐออสเตรเลีย  
 2.  ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนตามแนวทางในการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟู 
  ผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเพิ่มเติม 
 3.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
 4.  แต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การคลังสินค้า  
 5.  แต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 6.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่ง 
  มวลชนแห่งประเทศไทย  
 7.  การต่อเวลาการดํารงตําแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของเลขาธิการ ก.พ.ร. (สํานัก
  นายกรัฐมนตร)ี  
 8.  แต่งต้ังกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18 แทนตําแหน่งที่ว่าง  
 9.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแหง่ประเทศไทย  

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม 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

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศลิปะ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญติัสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....                      
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....           
รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเป็นเรื่องด่วน และแจ้งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรไปพร้อมกัน   
 สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 
 1. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....  
  1.1 กําหนดให้มีสภาการแพทย์แผนไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถปุระสงค์ อํานาจหน้าที่ และ            
ที่มาของรายได้สภาการแพทย์แผนไทยตามที่กําหนด (ร่างมาตรา 7 ถึงร่างมาตรา 10) 
  1.2 กําหนดคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้าม สิทธิและหนา้ที่ และการสิน้สุดของสมาชิกภาพของสมาชิก          
สภาการแพทย์แผนไทย กําหนดคุณสมบัติผูข้อขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย             
(ร่างมาตรา 12 ถึงร่างมาตรา 15) 
  1.3 กําหนดให้มีคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการ            
ซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันการศึกษา กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการซึ่งได้รับเลือกต้ังจากสมาชิก กําหนดอํานาจหน้าที่ วาระการ
ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง (ร่างมาตรา 16 และร่างมาตรา 21 ถึงร่างมาตรา 24) 
  1.4 กําหนดหลักเกณฑ์การเลือกนายกสภาการแพทย์แผนไทย กรรมการอื่น ๆ และใหน้ายกสภาการแพทย์
แผนไทยเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งเลขาธิการ (ร่างมาตรา 18) 
  1.5 กําหนดหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย การขึ้นทะเบียน การออก
ใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร คุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาต (ร่างมาตรา 29 ถึงร่างมาตรา 33) 
  1.6 กําหนดหลักเกณฑ์การกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย อํานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการฯ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน และ
อํานาจวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑ์การเพิกถอนใบอนุญาต (ร่างมาตรา 35 ถึงร่างมาตรา 47) 
  1.7 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ คาํสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนและออก
ใบอนุญาต และการพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต (ร่างมาตรา 51 ถึงร่างมาตรา 53) 
  1.8 กําหนดบทกําหนดโทษสําหรับผู้ฝ่าฝืน โดยมีโทษจําคกุและปรับ และกําหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับ
การกระทําต่าง ๆ (ร่างมาตรา 54 ถึงร่างมาตรา 64) 
 2. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
  2.1 แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ คณุสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของ
กรรมการ (ร่างมาตรา 5 และร่างมาตรา 6) 
  2.2 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑก์ารเลือกต้ังกรรมการวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาชีพ วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการวิชาชีพ (ร่างมาตรา 10) 
 3. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  3.1 แก้ไขเพิ่มเติมคํานิยาม “สถานพยาบาล” “ผู้ประกอบวิชาชีพ” (ร่างมาตรา 3 และร่างมาตรา 4) 
  3.2 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑก์ารออกใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล การแสดงรายละเอียดของ
สถานพยาบาล และหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ดําเนินการสถานบริการ (ร่างมาตรา 5 ถึงร่างมาตรา 7) 
 
2. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราช
กําหนดพิกัดอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (มาตรการขยายระยะเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อสนับสนุนการใช้
ก๊าซธรรมชาตอิัดเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการการขยายระยะเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติ
อัดเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์  และให้ส่งร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตาม
มาตรา 12 แหง่พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที ่..)   ให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุ
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บัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรตีรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้   และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสาํคญัของร่างประกาศ  
  1. ใหข้ยายระยะเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดประเภทถังเหล็ก ตามประเภทย่อย 
7311.00.11 ประเภทย่อย 7311.00.19 ประเภทย่อย 7311.00.91 และประเภทย่อย 7311.00.99 ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 
ธันวาคม  2554 ออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากผู้ประกอบการผลิตถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดประเภท
ถังเหล็กในประเทศที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ขณะนี้ยังไม่สามารถผลิตถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดประเภทดังกล่าวได้
เพียงพอกับความต้องการใช้ของผู้ประกอบการผลิตรถยนตใ์นประเทศ  ขณะเดียวกันกระบวนการปรับเปลี่ยนมาใช้ถังบรรจุก๊าซ
ธรรมชาติอัดที่ผลิตในประเทศ  ผูผ้ลิตรถยนต์ในประเทศจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนเพื่อทดสอบและให้บริษัทรถยนต์
ที่เป็นบริษัทแม่ในต่างประเทศให้การรับรองก่อนจึงจะสามารถใช้ได้  โดยการยกเว้นอากรขาเข้าถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัด
ประเภทถังเหล็กดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการนาํเข้าในลักษณะของชิ้นส่วนครบสมบูรณ์ (CKD) ด้วย  
   2. ให้ยกเว้นอากรขาเข้าชุดอุปกรณ์ควบคุมการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดในรถยนต์ 3 ประเภท คือ ชุดอุปกรณ์
ควบคุมการใช้ก๊าซธรรมชาติอัด [Compressed Natural Gas (CNG)] ในรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินโดยอัตโนมัติ (bi-fuel 
conversion kits) ชุดอุปกรณ์ควบคุมการใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ในรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลโดยอัตโนมัติ (diesel dual-
fuel conversion kits) และชุดอุปกรณ์ควบคุมใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ในรถยนต์ระบบเดียว (dedicated conversion 
kits) ตามประเภทย่อย 9032.89.39 เนื่องจากปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ  โดยการยกเว้นอากรขาเข้าชุดอุปกรณ์
ควบคุมการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดในรถยนต์ทั้ง 3 ประเภท ดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการนําเข้าในลักษณะของชิ้นส่วนครบสมบูรณ ์
(CKD) ด้วย     
  3. ใหข้ยายระยะเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัด
ประเภทใด แต่ไม่รวมถึงหม้อน้ํา ชุดหม้อพักเก็บเสียงและทอ่ไอเสีย แบตเตอรี่ แหนบตับหน้า และหลัง ยางนอกและยางใน 
กระจกนิรภัย ดรัมเบรกหน้าและหลัง มอเตอร์สตาร์ต ตัวยึดชุดท่อไอเสีย ตัวยึดแบตเตอรี่ ฝาครอบแบตเตอรี่ ชุดสายแบตเตอรี่ 
ชุดสายไฟ สีรถยนต์ กระจกมองหลังภายในรถ และผังบังแดด ที่นําเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นแชสซีสท์ี่มีเครื่องยนต์ติดต้ัง
ตามประเภท 87.06 สําหรับรถยนต์หรือยานยนต์ชนิดที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงระบบเดียว ดังนี้ (1) แทรกเตอร์เดินบน
ถนนสําหรับลากรถกึ่งรถพ่วงตามประเภทย่อย 8701.20 (2) ยานยนต์สําหรับขนส่งของตามประเภท 87.04 (เว้นแต่รถบรรทุก
ชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคลา้ยกับรถดังกล่าว) และ (3) ยานยนต์สําหรับใช้งานพิเศษตามประเภท 87.05 ซึ่งจะ
สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
3. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจาํตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ของประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวฒุิสภา ผูน้ําฝา่ยค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. .... และรา่งระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกจ่ายเงนิเก่ียวกับการประกันสุขภาพ 
(การรักษาพยาบาล) ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติและเห็นชอบ  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยให้รับความเหน็ของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   2. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ (การ
รักษาพยาบาล) ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาพร้อมกับร่างพระราชกฤษฎีกาตามท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอตามข้อ 
1. แล้วดําเนินการต่อไปได้  เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1. มผีลใช้บังคับแล้ว  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างระเบียบ  
  1. สาระสําคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
    1.1 ให้ยกเลกิพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิก
วุฒิสภา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวม 7 ฉบับ  
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   1.2 กําหนดเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
และรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา โดยใหป้ระธานสภา
ผู้แทนราษฎร (ประธานรัฐสภา) ได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มเท่ากับนายกรัฐมนตรี  
    1.3 กําหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร กรรมาธิการวุฒิสภา กรรมาธิการรัฐสภา และกรรมาธิการร่วมกันของทั้ง 2 สภา  โดยให้นําพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกันกับหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง ส่วนกรรมาธิการฯ ที่มิได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้ได้รับค่าพาหนะในการเดินทาง  
   1.4 กําหนดใหก้รรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการวุฒิสภา กรรมาธิการรัฐสภาและ
กรรมาธิการร่วมกันของทั้ง 2 สภา ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละ 1,500 บาท   
    1.5 กําหนดใหอ้นุกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร อนุกรรมาธิการวุฒิสภา อนุกรรมาธิการรัฐสภาและ
อนุกรรมาธิการร่วมกันของทั้ง 2 สภา ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละ 800 บาท  
   1.6 กําหนดใหผู้้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา และรฐัสภา ซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการรัฐสภาสามญั ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละ 
1,000 บาท  
    1.7 กําหนดใหส้มาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลเพื่อเป็นการ
ประกันสุขภาพในระหว่างที่ดํารงตําแหน่งตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด  
    1.8 กําหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่เดินทางโดยพาหนะส่วนตัวมีสิทธิได้รับ
เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุม  
  2. สาระสําคญัของร่างระเบียบ  
   กําหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลเพื่อเป็นการ
ประกันสุขภาพในระหว่างที่ดํารงตําแหน่งตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายร่างระเบียบนี้  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดความปลอดภัยในการรบัจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ. ....         
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  และให้ดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารของผู้ขับรถจักรยานยนต์
สาธารณะ พ.ศ. 2548 (ร่างขอ้ 2)  
   2. กําหนดข้อปฏิบัติของผู้ขับรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการ เช่น ในกรณีเป็นรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด
หรือใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ต้องใช้รถที่ผ่านการตรวจและทดสอบส่วนควบและอุปกรณ์  รวมทั้งการติดต้ังส่วน        
ควบและเครื่องอุปกรณ์ตามท่ีกําหนด ไม่ใช้โทรศัพท์เคลือ่นที่ในขณะขบัรถ  เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริม
สําหรับการสนทนาโดยผู้ขับรถไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น (ร่างข้อ 3)  
  3. กําหนดข้อปฏิบัติของผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เช่น ต้องมีหมวกนิรภัยที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อ
ป้องกันอันตรายในขณะโดยสารไว้สําหรับให้คนโดยสารสวมในขณะโดยสาร ไม่ใชโ้ทรศพัท์เคลื่อนที่ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์
สื่อสารอื่นใดในขณะขับรถรบัจ้างบรรทุกคนโดยสาร เป็นต้น (ร่างข้อ 4)  
  4. กําหนดคุณสมบัติและข้อปฏิบัติของผู้ขับรถยนต์รับจ้างรับส่งนักเรียน เช่น ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ
ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือใบอนุญาตสาธารณะ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
รวมทั้งต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อน  ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นและจัดใหม้ีผู้ควบคุมดูแล
นักเรียนซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี ประจําอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนกัเรียน เป็นต้น (ร่างข้อ 5)  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามญันิติบัญญัติ พ.ศ. 2554  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2554 
(ต้ังแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป) ตามท่ีสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ  และให้นําขึ้นทลูเกล้าฯ 
ถวาย ต่อไปได้  
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  ข้อเท็จจรงิ  
  สลค. เสนอว่า บัดนี้ ใกล้จะถงึกําหนดวันเริ่มประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญติัแล้ว จึงได้ยก           
ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามญันิติบัญญัติ พ.ศ. 2554 ขึน้  เพื่อให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัย
ประชุมสามัญนิติบัญญัติ ต้ังแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป  
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยืน่อุทธรณ์และวิธีพิจารณาอทุธรณ์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์     
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  และให้ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือและมีรายละเอียดตามท่ีกําหนด และต้องยื่นต่อนายทะเบียน          
ณ สถานที่ตามที่กําหนด (ร่างข้อ 1 และร่างข้อ 2)  
   2. กําหนดหลกัเกณฑ์การตรวจคําอุทธรณ์ในเบื้องต้น การย่ืนเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม การขอแกไ้ข
เพิ่มเติมคําอุทธรณ์ (ร่างข้อ 3 ถึงร่างข้อ 5)  
  3. กําหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาอุทธรณ์ ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ การถอนอุทธรณ์ การทํา          
คําวินิจฉัยอุทธรณ์และการแจง้คําวินิจฉัยอุทธรณ์ (ร่างข้อ 6 ถึงร่างข้อ 10)  
   
7.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..)  พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพื่อสนบัสนนุการควบรวมกิจการ กรณีการยกเว้นภาษีเงินไดส้ําหรบัเงนิปันผล) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินปันผล) ทีส่ํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 

ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินปันผลที่ได้จากบริษัทที่ต้ังขึน้ตามกฎหมายไทยหรือที่ได้จากกองทุนรวมที่ต้ังขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ใหแ้ก่บริษัทใหม่อันได้ควบเข้ากันหรือบริษัทผู้รับโอนกิจการทั้งหมดจาก
บริษัทอ่ืน เป็นจํานวนกึ่งหนึ่งของเงินปันผลที่ได้รับ เว้นแต่ 

1. กรณีที่บรษิทัผู้รับเงินปันผลเป็นบริษัทจดทะเบียน ให้ยกเว้นภาษีเป็นจํานวนเท่ากับเงินปันผลที่ได้รับ 
  2. กรณีที่บรษิทัผู้รับเงินปันผลถือหุ้นในบรษิัทผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของหุ้นทั้งหมดที่มี      
สิทธิออกเสียง โดยบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทผู้รับเงินปันผลนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ยกเว้นภาษี
เป็นจํานวนเท่ากับเงินปันผลที่ได้รับ 
  บริษัทผู้รับเงินปันผลดังกล่าว  ต้องถือหุ้นหรือหน่วยลงทุนที่ก่อให้เกิดเงินปันผลนั้นไว้ไมน่้อยกว่าสามเดือน          
นับแต่วันที่ได้หุ้นหรือหน่วยลงทุนนั้นถึงวันที่มีเงินได้ดังกล่าวและต้องถือหุ้นหรือหน่วยลงทุนนั้นต่อไปอีกไม่น้อยกว่าสามเดือน 
นับแต่วันที่มีเงินได้ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาถือหุ้นหรือหน่วยลงทุนนั้นของบริษัทเดิมอันได้ควบเข้ากันหรือบริษัทเดิมผู้โอน
กิจการทั้งหมดรวมด้วย 
(ร่างมาตรา 3 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 5 เตวีสติ) 
 
8.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..)  พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพื่อสนบัสนนุการใช้ทรสัตเ์พื่อธรุกรรมในตลาดทุน) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน)  ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ให้ยกเว้นภาษีเงินได้  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์ให้แก่ผูก่้อต้ัง ทรัสต์  ทรสัตี  และ
ผู้รับประโยชน์  สําหรับเงินได้  มูลค่าของฐานภาษี  รายรับและการกระทําตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากธุรกรรมที่เกิดขึ้น
ตามสัญญาก่อต้ังทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ  บางกรณี 
(ร่างมาตรา 4 – ร่างมาตรา 7) 
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เศรษฐกิจ
 
9.  เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน็ สนับสนนุโครงการฟืน้ฟคูุณภาพชีวิตผู้
ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยนื 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติในหลักการให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2555  จาํนวน 25,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนใหมู้ลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์  ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ โดยให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณด้วย   
  ข้อเท็จจรงิ 
  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิ ได้มหีนังสือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อใช้ดําเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน เป็นเงินจํานวน 
25,000,000 บาท (ย่ีสิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
  1. อุทกภัยที่เกิดต้ังแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ปัจจุบันได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนทั้งด้านประกอบอาชีพ สภาพจิตใจ ตลอดจนพื้นที่เกษตรกรรมที่คาดว่าจะเกิดความเสียหายกว่า 10,012,824 ไร่ 
ส่งผลกระทบไปยังภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และการท่องเที่ยวใน 26 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจกิายน 2554 มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และขอให้แต่ละกระทรวงกําหนดรายละเอียดของมาตรการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาภายหลัง 
น้ําลดโดยรับคําแนะนําจากทุกภาคส่วน 
  2. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเจตนาที่จะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภัย โดย
น้อมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดําเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยลักษณะของกลุ่มชาวบ้าน ให้สามารถดํารงชีวิตได้ตามปกติอย่าวรวดเร็วและพัฒนาให้ได้อย่าง
ย่ังยืน โดยสนับสนุนเครื่องปรุงของแห้งที่สามารถแจกจ่ายได้ทันที ต้นกล้าพืชผักสวนครัวที่พร้อมบริโภค เมล็ดพันธ์ุที่โตง่ายและ
คนนิยมบริโภค ให้แก่กลุ่มชาวบ้านที่ประสบภัยที่ต้องการรับการสนับสนนุและพร้อมทีจ่ะลุกขึ้นมาทํางานด้วยตนเอง โดย
เป้าหมายคือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จํานวน 1,000,000 คน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ระยะเวลา
ดําเนินงานในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2554 งบประมาณดําเนินงานเป็นเงินจํานวน 65,000,000 บาท (หกสิบห้าลา้นบาท) 
  3. เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างสอดคล้องกับกระบวนการฟื้นฟูภายหลังน้ําลดได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสทิธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรี มลูนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
ในวงเงินจํานวน 25,000,000 บาท (ย่ีสิบหา้ล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบกบังบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่มี
นโยบายการทําประโยชน์เพื่อสังคมร่วมสนับสนุนบางส่วนแล้ว 
 
10. เรื่อง มาตรการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ ธ.ก.ส. ทีป่ระสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2554 เพิ่มเติมจากมติ
คณะรัฐมนตรเีม่ือวันที่ 4 เมษายน 2554 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร              
(ธ.ก.ส.) ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2554 เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 กรณีลูกค้าด้าน
สถาบัน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณน์อกภาคเกษตร กลุ่มบุคคล (วิสาหกิจชุมชน) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอนุมัติวงเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลจํานวน 4,443.22 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ 
 สาระสาํคญัของเรื่อง 
 1. สืบเนื่องจากเมื่อเดือนมนีาคม 2554 ได้เกิดฝนตกหนักทําให้หลายพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้มีน้ําป่าไหลหลาก 
น้ําเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรอย่างฉับพลัน รวมทั้งเกดิดินโคลนถล่มในพื้นที่รวม 10 จังหวัด และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบอทุกภัย วาตภัย และดินถลม่ ปี 2554 
ตามท่ี กค. เสนอ ตามมติคณะรัฐมนตรี 4 เมษายน 2554 และ 3 พฤษภาคม 2554 
 2. ธ.ก.ส. ได้สํารวจความเสียหายเบื้องต้นมีลูกค้า ธ.ก.ส. ได้รับความเสียหาย 127,373 ครัวเรือน ต้นเงินกู้ที่
ได้รับผลกระทบต่อการชําระหนี้ 12,661.38 ล้านบาท และลูกค้าเสียชีวิต 6 ราย มียอดหนี้ 2.80 ล้านบาท 
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 3. เพื่อให้ลูกค้า ธ.ก.ส. ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 อย่างทั่วถึง 
คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 จึงมีมติให้ ธ.ก.ส. เสนอมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2554 เพิ่มเติม จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 
กรณีลูกค้าด้านสถาบัน ได้แก่ สหกรณก์ารเกษตร สหกรณ์นอกภาคเกษตร กลุ่มบุคคล (วิสาหกิจชุมชน) กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขออนุมัติวงเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลจํานวน 4,443.22 ล้านบาท ดังนี้ 
  3.1 มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้านสถาบัน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นอกภาคเกษตร           
กลุ่มบุคคล (วิสาหกิจชุมชน) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืง และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.1.1 หนี้เงินกู้เดิมที่มีอยู่ก่อนประสบภัย : 
    (1) ขยายเวลาการชําระหนี้เงินกู้เป็นเวลา 3 ปี ต้ังแต่บัญชี 2554 – 2556 
    (2) งดคิดดอกเบ้ียเงินกู้เป็นเวลา 3 ปี ต้ังแต่ปีบัญชี 2554 – 2556 โดย ธ.ก.ส. จะขอชดเชย
ดอกเบี้ยจากรัฐบาลในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 
   3.1.2 การให้เงินกู้ใหม่เพื่อการฟื้นฟูการผลิต : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูการผลิตในอัตรา
ดอกเบี้ยตํ่าพิเศษ คือ MLR-1 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 4 ต่อปี โดย ธ.ก.ส. จะขอชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี  
เป็นเวลาไม่เกิน 3 ต่อปี 
  3.2 ขออนุมัติวงเงินชดเชยดอกเบี้ยจากการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ และการลดดอกเบี้ยตามมาตรการที่
คณะรัฐมนตรมีีมติให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 แต่ยังไม่ได้อนุมัติวงเงินชดเชยให้ ธ.ก.ส. จํานวน 4,219.95 
ล้านบาท และตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าสถาบนัที่เสนอเพิ่มเติม จํานวน 223.27 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 4,443.22 
ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2554) และเมื่อคณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบมาตรการและอนุมัติวงเงินชดเชยจากรัฐบาล
ดังกล่าวแล้ว ธ.ก.ส. จะได้ประสานกับสํานักงบประมาณเพื่อขอจัดสรรงบประมาณชดเชยให้แก่ ธ.ก.ส. ตามความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริงต่อไป 
 
11. เรื่อง การบริหารโครงการภายใตพ้ระราชกําหนดใหอ้ํานาจกระทรวงการคลังกู้เงนิเพื่อฟื้นฟูและเสริมสรา้งความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และโครงการเงนิกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
   คณะรัฐมนตรีรบัทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอดังนี้  
   1. รับทราบสถานะการดําเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต ของกรมธนารักษ์ 
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 อนุมัติการขยายระยะเวลาการขอรับ
การจัดสรรเงินจากสํานักงบประมาณและการลงนามในสญัญาเป็นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และขยายระยะเวลาการ
ดําเนินงานเป็นภายในปีงบประมาณ 2557   
   2. อนุมัติในหลกัการโครงการพัฒนาศิริราชสู่ความเป็นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ระยะที่ 2 โครงการอาคารสมเด็จ
พระเทพรัตน์ เพื่อการบริการการเรียนการสอนและการวิจัย  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 สําหรับโครงการที่เหลือให้นําไปทบทวนและเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาอีกครั้ง 
 
12. เรื่อง หลกัเกณฑ์การชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอทุกภัยปี 2554 กรณีพิเศษ เพิ่มเติม 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบอุทกภัย ปี 2554 กรณพิีเศษ เพิ่มเติม ใน
กรณีเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยยังไม่เคยขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง              
กรมปศุสัตว์ สาํนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย แล้วแต่กรณมีาก่อน ให้สามารถขอรับการช่วยเหลือตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ได้ โดยให้ทําการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องก่อนรับเงินช่วยเหลือ 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 
13.  เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณดําเนนิโครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณขา้วสารตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือก        
นาปี ปีการผลติ  2554/55 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการงบประมาณดําเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณข้าวสารตาม
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลติ 2554/55   ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ   ส่วนงบประมาณในการดําเนินงานให้
ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 
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  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า 
  1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการรับจํานํามีมติให้กรมการค้าต่างประเทศแต่งต้ังคณะ
ตรวจสอบคุณภาพข้าวสารที่ได้จากการแปรสภาพข้าวเปลือกจากโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ขณะ
ลําเลียงเข้าเก็บ ณ โกดังกลาง/ไซโลที่ อคส./อตก. เช่าจัดเก็บ 
  2. คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 
เห็นชอบในหลักการให้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ดําเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณข้าวสารตาม
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลติปี 2554/55 และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณดําเนิน
โครงการต่อไป 
  3. โรงสี/ตลาดกลางที่เข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือกได้เริ่มรับจํานํา ข้าวเปลือกจากเกษตรกรตั้งแต่
วันที่ 7 ตุลาคม 2554 และต้องแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารทุก 10 วัน ในอัตรารอ้ยละ 100 ของปริมาณข้าวเปลือกที่รับ
จํานํา ซึ่งขณะนี้มีการเริ่มแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเพื่อส่งมอบให้ อคส./อตก. เพื่อเข้าเก็บในคลังสินค้า ซึ่งในขั้นตอนนี้
คณะตรวจสอบคุณภาพข้าวสารฯ กรมการค้าต่างประเทศ จะต้องสุ่มตรวจสอบคุณภาพข้าวสารเพื่อให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับ
ข้าวเปลือกที่รับจํานําและข้าวสารที่ได้สามารถจําหน่ายได้ในประเทศและต่างประเทศ 
  4. เป้าหมายการดําเนินการ  เพื่อให้การดําเนินการรับจํานําข้าวเปลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลประโยชน์ตกแก่เกษตรกรของไทยอย่างเต็มที่ป้องกันและป้องปรามกระบวนการรับจํานําข้าวเปลือกมิให้มีการทจุริต 
  5. ระยะเวลาดําเนินการ  ธันวาคม 2554- กันยายน 2555 
  6. วิธีการดําเนินการ   
   6.1 แต่งต้ังชุดที่ปรึกษาและกาํกับชุดตรวจสอบข้าว จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 4 คน 
   6.2 แต่งต้ังชุดตรวจสอบคุณภาพ / ปริมาณข้าวสารโดยมีเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศเป็นหัวหน้า
คณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วย จํานวน 20 ชุด ๆ  ละ 4 คน 
   6.3 ตรวจสอบปริมาณ / คณุภาพข้าวสารที่แปรสภาพจากข้าวเปลือกที่รับจํานําขณะลําลียงเข้าเก็บ  
โกดังกลาง/ไซโล ที ่อคส. / อตก. เช่าจัดเก็บโดยมีการวางแผนป้องกันและตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 
   6.4 ตรวจสอบคุณภาพข้าวสารที่แปรสภาพจากข้าวเปลือกที่รับจํานํา  โดยสุ่มตรวจและเก็บตัวอย่างตาม
หลักวิชาการ กรณีที่มีเหตุสงสัยในคุณภาพข้าวสารที่โกดังกลางรับมอบจากโรงสี  กระทรวงพาณิชย์จะส่งตัวอย่างข้าวสารให้
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพทันที 

 
สังคม

14. เรื่อง การรณรงค์ซื้อสนิค้าชุมชน หนึง่ตําบล หนึ่งผลติภัณฑ์ (OTOP)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซื้อสินค้าชุมชน      
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)    
   2. ใหส้่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ใหค้วามร่วมมือ สนับสนนุในการซื้อสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ์ 
(OTOP)  
   3. มอบให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักเพื่อดําเนินการและจดัการด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนประชาสัมพันธ์การรณรงค์ซื้อสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้เขา้ถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจัดเตรียมระบบสนับสนุนการขาย และการกระจายสินค้า OTOP ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการซื้อ
สินค้า  
  สาระสาํคญัของเรื่อง  
  มท. รายงานว่า  
   1. ปัญหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 ได้ส่งผลกระทบถึงผู้ผลิต ผูป้ระกอบการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
เป็นอันมาก  โดยกรมการพัฒนาชุมชน มท. ได้สํารวจความเสียหายของกลุ่มผู้ผลิตฯ ดังกล่าว พบว่ามีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP ที่ประสบปัญหาจํานวน 1,248 กลุม่ ใน 62 จังหวัด  คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 242,687,525 บาท ทั้งนี้
ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยดังกล่าว นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงทางกายภาพต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP แล้ว       
ยังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจขนาดใหญ่ (LEs)   
อันทําให้เครือข่ายการขาย การตลาด และความสัมพันธ์ในห่วงโซ่มูลค่าของผู้ประกอบการ OTOP ที่มีอยู่เดิมได้รับผลกระทบขาด
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โอกาสในการสร้างรายได้ เพื่อเสริมสร้างรายได้เป็นการเร่งด่วนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สามารถพลิกฟ้ืนและเริ่ม
ประกอบการได้อย่างมีศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อีกครั้งหนึ่ง อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ         
ฐานรากของประเทศ  รวมทัง้เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นใหส้่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนและทั่วถึง   
   2. การรณรงคซ์ื้อสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ประสบปัญหาอุทกภัย เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้กลับมาเข้มแข็ง โดยใหม้กีารดําเนินการ ดังนี้  
    2.1 การรณรงค์ให้ซื้อสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในการทําความสะอาด 
ซ่อมแซมสถานที่ราชการ สถานประกอบการ ที่พักอาศัย   
    2.2 การรณรงค์ให้ซื้อสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทอาหาร และเครื่องดืม่
ในศูนย์พักพิงสําหรับผู้ประสบภัยน้ําท่วม รวมถึงในการจัดประชุมสัมมนาต่าง ๆ ของภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
    2.3 การรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนซื้อสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเป็นของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ  
 
15. เรื่อง ความร่วมมือในการดําเนินงานปอ้งกันและปราบปรามการกระทําผิดทางเทคโนโลยสีารสนเทศระหว่างกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารและสาํนักงานตํารวจแห่งชาต ิ
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
(บก.ปอท.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) 
ในการสืบสวน สอบสวน ป้องกัน ปราบปราม รวมถึงปฏิบัติภารกิจอ่ืนที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาดา้นความผิดทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวมของประเทศ โดยให้ ทก. จัดต้ังงบประมาณประจําปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและ
ปฏิบัติราชการของ บก.ปอท. แทน ตช. โดยเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเสนอ 
 
16. เรื่อง โครงการศนูย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาํภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายสังคม) ซึง่มี            
พลตํารวจเอกโกวิท วัฒนะ เป็นประธานกรรมการ 
  ที่ประชุมอนุมัติในหลักการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดําเนินโครงการศูนย์ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาคโดยให้ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2550 (เรื่อง แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค) และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดําเนินการ ดังนี้ 
  1. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดํีาเนินการโครงการดังกล่าวในลักษณะโครงการนําร่องก่อน โดย
เลือกจังหวัดตัวอย่างที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพรวม 4 จังหวัด ใน 4 ภาค โดยให้หารือในรายละเอียดการพิจารณาเลือก
จังหวัดตัวอย่างกับสํานักงาน ก.พ.ร. ก่อนดําเนินการต่อไป ทั้งนี้ ใหร้ับความเห็นของคณะกรรมการกลัน่กรองฯ ไปพิจารณา
ประกอบการดําเนินการด้วย 
  2. ในส่วนของการจัดสรรอัตรากําลังเพื่อดําเนินโครงการนําร่องให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้
วิธีการเกลี่ยอัตรากําลังภายในหน่วยงานไปก่อน โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอตกลงในรายละเอียดกับ
สํานักงาน ก.พ. ก่อนดําเนินการต่อไป 
  3. ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนําร่องให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการ
นี้โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณและดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
  4. เมื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดําเนินการโครงการนําร่องไปแล้ว ใหก้ระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประเมินผลโครงการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมคุ้มค่าของการดําเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติดําเนิน
โครงการในระยะต่อ ๆ ไป 
 
17. เรื่อง  แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 กระทรวงคมนาคม 
 คณะรัฐมนตรีรบัทราบแผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 กระทรวงคมนาคม ตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ  
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  กระทรวงคมนาคม รายงานว่า  ได้จัดทํา “แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555” ขึ้น เพื่อ
เตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชน โดยการจัดทําแผนดังกล่าวได้คํานึงถึงสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ เนื่องจากการเกิดมหา 
อุทกภัยที่ร้ายแรงครอบคลุมไปยังจังหวัดต่างๆ จํานวนมาก ทําให้โครงขา่ยคมนาคมทั้งทางรถไฟ ถนน เสียหายไม่สามารถเดินทาง
ได้ ประชาชนไดร้ับความเดือดรอ้นจากสภาพบา้นเรือน ทรัพยส์ิน รถยนต์ส่วนตัวที่เสียหาย และความเครียดจากสภาพน้ําท่วมเป็น
ระยะเวลายาวนาน ซึ่งกระทรวงคมนาคมคาดว่า   ประชาชนจะเปลี่ยนแปลงลักษณะการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ 
และมีความคาดหวังที่จะได้รับจากรัฐบาล ในการอํานวยความสะดวกเพื่อการเดินทางกลับภูมิลําเนาและทอ่งเที่ยวในช่วงเทศกาล           
ปีใหม่นี ้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได้คํานึงถึงนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ทีใ่ห้ลดอุบัติเหตุและ
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุการจราจรให้น้อยทีสุ่ด และให้สอดคลอ้งกับปฏิญญามอสโคว์  ซึง่สหประชาชาตปิระกาศ เมื่อวันที่ 2 มนีาคม 
2553 ให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของแผนดังกล่าวต้องการให้ประชาชนเดินทาง
กลับบ้านและท่องเที่ยวอย่างมี “ความสุข สะดวก และปลอดภัย” ด้วยการดูแลอํานวยความสะดวกในการให้บริการรถโดยสาร
สาธารณะประเภทต่าง ๆ รวมทั้งซ่อมแซมถนนเส้นทางหลกัและเส้นทางเลี่ยงให้ใช้การได้อย่างดี ตลอดจนประชาสัมพันธ์แนะนํา
เส้นทางอย่างชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถทราบข้อมลูได้ล่วงหน้าสําหรับเตรียม 
วางแผนการเดินทาง โดยกําหนดช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าว ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554-4 มกราคม 2555                
มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย การประสานงานการรายงานผลการปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผล ดังนี้   
  1.  วัตถุประสงค ์
   1.1  จัดให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างเพียงพอ ทั้งด้าน
ระบบขนส่งสาธารณะและระบบโครงข่าย รวมทั้งจัดเตรียมมาตรการรองรับเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาโดยทันทีและเร่งด่วน 
   1.2  ป้องกันและลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุและความสญูเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการ
เดินทางในช่วงเทศกาล 
   1.3  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในเขตพื้นที่รบัผิดชอบและมีความปลอดภัยสูงสุด 
   1.4  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
  2.  เป้าหมาย 
   2.1  จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเดินทางของประชาชนใน
เส้นทางความรับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และจะต้องไม่มีผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะเสียชีวิตจากการเดินทาง
ในช่วงเทศกาล 
   2.2  จัดอํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในการเดินทางทั้งไปและกลับ รวมทั้งจัดเตรียมและ
บริหารจัดการด้านยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับโดยเฉพาะเส้นทางที่เกิดจากอุทกภัยอย่างเพียงพอ (ไม่ล่าช้าและไม่มี
ผู้โดยสารตกค้าง) 
   2.3  ผู้ประจํารถโดยสารสาธารณะ (ผู้ขับรถ พนักงานประจํารถ นายตรวจ และผู้ให้บริการประจํารถ) จะต้อง
มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นศูนย์มิลลิกรมัเปอร์เซ็นต์ในระหว่างการให้บริการเป็นจํานวนร้อยละ 100 
   2.4  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานอื่นๆ บูรณาการการปฏิบัติงานให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการนํากฎหมายที่มีอยู่มาใช้บังคับอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ของประชาชน 
  3.  แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัยฯ ระหว่างวันที ่29 ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม 2555 
   3.1  แผนใหบ้ริการและอาํนวยความสะดวกในการเดินทาง  
    3.1.1  บริการการขนส่งสาธารณะ 
      -  หน่วยงานทีร่ับผิดชอบจัดเตรียมพ้ืนที่สถานีขนส่ง ชานชาลา และพื้นที่ จอดรถ
สํารองให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน รวมทั้งจัดเตรียมและเพิ่มจํานวนรถโดยสารประจําทาง/ ไม่ประจําทาง         
เพิ่มจํานวนตู้โดยสารรถไฟและเที่ยวว่ิง เพิ่มเที่ยวบินเสรมิพิเศษ เพื่อรองรับปริมาณการเดินทาง ดังนี้ 
       1)  บริษทั ขนส่ง จาํกัด เพิ่มจํานวนเทีย่วรถขาไป-ขากลับ ดังนี้ 
ลําดบั รายละเอยีด 28 - 31 ธ.ค. 2554 (ขาไป) 1 - 4 ม.ค. 2555 (ขากลบั) 
1 จํานวนเทีย่ว (เที่ยว) 19,593 20,079 
2 จํานวนผู้โดยสาร (คน) 486,559 484,254 
       2)  การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถและเพิ่มตู้โดยสาร ดังนี้ 
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         -  จัดขบวนรับผู้โดยสารประจํา 276 ขบวน/วัน รองรับผู้โดยสาร             
ได้ประมาณ 98,000 คน/วัน  
         -  เพิ่มตู้โดยสารขบวนรถด่วนเร็วประมาณ 1 - 2 ตู้ รองรับผู้โดยสาร              
ได้ประมาณ 10,000 คน/วัน  
         -  เพิ่มขบวนรถไฟพิเศษในเส้นทางสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เที่ยวไป 
วันที่ 30-31 ธันวาคม 2554 จํานวน 8 ขบวน และเที่ยวกลับ วันที่ 3 - 4 มกราคม 2555 จํานวน 12 ขบวน สามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้ประมาณ 118,000 คน/วัน 
        3)  องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ เพิม่จํานวนเที่ยวว่ิงรถโดยสารประจาํทาง ดังนี้ 
         -  เพิ่มรถกะบ่าย/รถกะเช้า (ไม่รวมรถเอกชนร่วมบริการ) เพื่อรับส่ง
ผู้โดยสารตามสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ  
         -  จัดรถ Shuttle Bus เฉพาะกิจ 2 เสน้ทางจากอู่กําแพงเพชร 2 ไปยัง
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต  
         -  จัดรถโดยสารประจําทางให้เพียงพอต่อการเดินทางของประชาชนใน
กรุงเทพฯ ซึ่งไม่ได้เดินทางออกต่างจังหวัด 

      4)  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพิ่มเที่ยวบินเสริมพิเศษ  ในเส้นทางบิน
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต  และกรุงเทพฯ-กระบี่ (ไป-กลับ) ระหว่างวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 2 - 3 
มกราคม 2555  

      5)  การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย เพิ่มความถี่ในการให้บริการและ
จัดขบวนรถเพิ่ม ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 1 มกราคม 2555 

      6)  บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด เพิ่มความถี่ในการใหบ้ริการและขยายเวลา
ให้บริการ ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยออกจากต้นทาง (สุวรรณภูมิและพญาไท) และให้บริการเที่ยวสุดท้ายเวลา 
02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2555 
   3.1.2  การอํานวยความสะดวกด้านโครงขา่ยถนน  
    -  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มแีผนงานการอํานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยด้านการจราจร ในช่วงก่อนเทศกาล ระหวา่งเทศกาล และหลังเทศกาล ดังนี้ 
     1)  มาตรการก่อนเทศกาล 
      -  กรมทางหลวง อํานวยความสะดวก ดังนี ้
       -  เร่งรัดการกู้ ซ่อมแซม และฟื้นฟูเส้นทางจราจรที่ประสบอุทกภัย และ
กําจัดสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางจราจร  
       -  กําหนดเส้นทางหลักในการเดินทางและเส้นทางเลี่ยง ซึง่เน้นการเดินทาง
ไปยังภาคภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
       -  ประชาสัมพันธ์แนะนําเส้นทาง/ ทางเลี่ยงผ่านสื่อต่างๆ พร้อมทั้งติดต้ัง
ป้ายเตือน ป้ายแนะนําเส้นทางลัด 
      -  กรมทางหลวงชนบท อํานวยความสะดวก ดังนี้ 
       -  ปรับปรุงถนนให้สะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะการเตือนในเส้นทางที่
ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม 
       -  ปรับปรุงถนน/ สะพานบริเวณที่ก่อสร้างให้เปิดบริการช่ัวคราวได้ 
      2)  มาตรการระหว่างเทศกาล 
      -  กรมทางหลวง อํานวยความสะดวกการจราจร ดังนี้ 
       - ยกเว้นการจดัเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 7 และ 9 ช่วงเทศกาล  
       -  ประสานและสนับสนุนการอํานวยความสะดวกด้านการจราจร/จัด
ช่องทางพิเศษ  
       -  คืนผิวจราจรของงานก่อสร้าง/ บํารุงทาง ช่วงเทศกาล เพื่อให้การเดินทาง
เป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
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       -  จัดต้ังศูนย์ประสานงานและจุดให้บริการ สาํหรับบริหารจัดการมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ บริการตามความเหมาะสม ณ ศูนย์บัญชาการกรมทางหลวง สํานักบริหารบํารุงทาง จํานวน 1 แห่ง ศนูย์
อํานวยการสํานักทางหลวง/ สํานักงานทางหลวง จํานวน 18 แห่ง และศนูย์ปฏิบัติการแขวงฯ จํานวน 105 แห่ง 
      -  กรมทางหลวงชนบท อํานวยความสะดวกการจราจร ดังนี้ 
       -  คืนผิวจราจรของงานก่อสร้าง/ บํารุงทาง ช่วงเทศกาล เพื่อให้การเดินทาง
เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว 
       -  จัดต้ังศูนย์ประสานทางหลวงชนบทจังหวัด จํานวน 76 ศูนย์  เพื่อ
สนับสนุน/ กํากับ/ ช่วยเหลือและประสานงาน ระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
       -  จัดต้ังหน่วยบริการประชาชนและปรับเปลีย่นเส้นทางให้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลาการเดินทาง  
       -  จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อบริการประชาชนผู้ใช้เส้นทางในสายทางสําคัญ          
เฝ้าระวังตรวจตราสายทางที่มีปริมาณจราจรสูงและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
     - การทางพิเศษแห่งประเทศไทย อํานวยความสะดวกการจราจร ดังนี้ 
       -  จัดเพิ่มกําลังพนักงานจัดการจราจรเสริมการปฏิบัติอํานวยการจราจรใน
เส้นทางที่มีผูใ้ช้บริการใช้เดินทางออกนอกเมืองและเข้าเมือง  
       -  จัดเตรียมความพร้อมของช่องเก็บเงินค่าผ่านทางโดยเฉพาะด่านเข้า/ออก
เมือง เพื่อให้สามารถเปิดใช้ได้ทุกช่องทางและจัดพนักงานเก็บเงินค่าผ่านทางให้เพียงพอกับช่องเก็บเงินค่าผ่านทาง  
     3)  มาตรการหลังเทศกาล  
       -  ติดตาม รายงาน ประเมินผล และวิเคราะหจ์ุดเสี่ยง/ จุดอันตรายที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม โดยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
   3.1.3 การจัดเตรียมสิง่อํานวยความสะดวกภายในทา่เรือ/ สถานขีนส่ง/ ทา่อากาศยานและ
อาคารผู้โดยสาร /สถานรีถไฟ 
    - กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมการบินพลเรือน การรถไฟแห่งประเทศไทย 
การรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ บริษัท ขนสง่ จํากัด  และบริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จาํกัด (มหาชน) จัดเตรียมพ้ืนที่ สิ่งอํานวยความสะดวก และเจ้าหน้าทีอํ่านวยความสะดวก ให้มีความพร้อมรองรับปริมาณการ
ใช้บริการของประชาชน  
   3.1.4 อํานวยความสะดวกในด้านข้อมูลการจราจร 
    - ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมให้บริการ
ระบบการรายงานสภาพจราจรและบริหารจัดการอุบัติเหตุด้านการขนส่ง (TRAMS) แก่หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และอํานวยความสะดวกในการจัดทํารายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุประจําวัน 
ทั้งในภาพรวมของกระทรวงคมนาคม ระดบักรม และระดับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค  
    - ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร สาํนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.) ให้บริการรายงานสภาพจราจรแบบ Real Time โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ 
(ITS) ที่กระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงคมนาคมเข้ากับข้อมลูของ สนข. แลว้มา
ประมวลผลเปน็ข้อมลูสภาพจราจรแบบ Real Time สามารถเผยแพรใ่หป้ระชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งเผยแพร่ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต www.itsotp.net และระบบโทรศัพท์เคลือ่นที่ m.itsotp.net เพื่อให้ประชาชนสามารถรับข้อมูลการให้บริการ
ขนส่งสาธารณะและข้อมูลสภาพการจราจรแบบ Real Time สําหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางและการเลือก
เส้นทางการเดินทางของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆ รวมทั้งทําให้สามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่กําลังกีด
ขวางการจราจรได้ 
  3.2 แผนงานด้านความปลอดภัย 
   3.2.1 มาตรการผู้ขับขี่/ ผู้โดยสารปลอดภัย  
   - กรมเจ้าท่า 
     -  จัดเตรียมอัตรากําลังเจ้าหน้าที่เรือตรวจการณ์และเรือช่วยชีวิต เพื่อปฏิบัติงาน
ตรวจตรา ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการให้และการใช้บริการตามท่าเทียบเรือ 
    -  กรมการขนส่งทางบก 
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      -  ซักซ้อมทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการขนส่งให้เตรียมความพร้อมของรถและ
พนักงานขับรถ  
      -  ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถด้านความพร้อมทางร่างกาย (ความ
อ่อนเพลีย) ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ตามมาตรการแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ และตรวจสอบระยะเวลาในการขับรถ ณ จุดตรวจ
บนถนนสายหลัก สายรอง และสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
      -  กวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถ ให้มคีวามพร้อม
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
       -  จัดต้ังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง ณ 
กรมการขนส่งทางบก สถานีขนส่งผู้โดยสาร และสํานักงานขนส่งจังหวัด โดยรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะและให้บริการข้อมลูด้านการขนส่งทางบก ผ่านสายด่วนหมายเลข 1584 เพือ่ป้องกันมิให้ผูโ้ดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนช่วยเหลือให้ผู้โดยสารเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย 
    - การรถไฟแห่งประเทศไทย 
      -  กวดขันพนักงานด้านการเดินรถให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ  
พร้อมทั้งเพิ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจรถไฟประจําสถานี/ขบวน 
    - องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
      -  พนักงานขับรถตรวจสอบความพร้อมของรถ รวมทั้งอุปกรณ์และส่วนควบ ได้แก่ 
ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ เบรก ครัทช์ เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ 
    - บริษทั ขนสง่ จํากัด  
      -  จัดเจ้าหน้าทีต่รวจความพรอ้มในการปฎิบัติหน้าที่ของพนกังานขับรถ ตลอดจนอัตรา
การบรรทุกผู้โดยสารก่อนปล่อยรถออกทกุคัน 
 3.2.2 มาตรการยานพาหนะปลอดภัย 
  - กรมเจ้าท่า 
     -  จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือเพื่อตรวจสภาพความพร้อม
ของตัวเรือและเครื่องจักรเรือว่ามีความเหมาะสมกับสภาพที่จะใช้งานและเหมาะสมของตัวเรือ 
  - กรมการขนส่งทางบก 
     - เพิ่มมาตรการตรวจความพร้อมของรถโดยสารที่จะให้บริการประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดกิจกรรม“ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัย
แน่นอน” ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ระหว่างวันที่ 8 - 28 ธันวาคม 2554 และในช่วงเทศกาลปีใหม ่2555 ระหวา่งวันที่ 29 
ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม 2555 
  - บริษัท ขนส่ง จํากัด  
     - จัดเจ้าหน้าทีต่รวจสภาพรถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 3.2.3 มาตรการถนนปลอดภัย 
   - กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 
      - ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ถนน และสะพานในความรับผิดชอบให้มีความ
ปลอดภัยและพร้อมสําหรับการรองรับปริมาณการเดินทางของประชาชน ทั้งในเรื่องของผิวการจราจร สญัญาณไฟ ป้ายและ
เครื่องหมายจราจร รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมในพื้นที่รับผิดชอบตลอด 24 ช่ัวโมง 
 3.2.4 มาตรการบังคบัใช้กฎหมาย 
   - กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท  
      - ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดต้ังจุดตรวจ/ จุดบริการ โดยบูรณาการการดาํเนินงาน
ร่วมกันเพื่อตรวจความพร้อม ตรวจสอบระยะเวลาในการขับรถ ตรวจจบัความเร็ว ตรวจวัดแอลกอฮอล์ และวินัยการขับขี่ของผู้
ขับขี่บนทางหลวงสายหลักและสายรอง 
  4.  การประสานงาน 
  ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม (ศปภ.คค.) ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ประสานภารกิจด้านความ
ปลอดภัยในระบบขนส่งระหว่างหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงคมนาคม เช่น ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทาง
ถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ เป็น
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ต้น และเป็นผูป้ระสานการใหบ้ริการอํานวยความสะดวก บรรเทาและแก้ไขปัญหาการเดินทางแก่ประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง ผ่าน
สายด่วนหมายเลข 1356 
  5. การรายงานผลการปฏิบติัและการประเมินผล 
   5.1  ช่วงเทศกาล 
       1)   ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องดา้นการให้บริการขนส่งสาธารณะ (การรถไฟแห่งประเทศไทย           
การรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ บริษัท ขนส่ง จํากัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท การบนิไทย จํากัด (มหาชน)) รายงานสถิติจํานวนผู้โดยสาร และจํานวนเที่ยวการให้บริการทั้งขาเข้าและ
ขาออกในแต่ละวัน มายัง ศปภ.คค. ภายในเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตลอดช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานตามแผนอํานวยความ
สะดวกฯ  
       2)   กรมการขนส่งทางบกและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รายงานสถิติอุบัติเหตุ รถโดยสาร
สาธารณะ/รถประจําทาง ให้ ศปภ.คค. ทราบ เป็นประจาํทุกวันตลอดช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานตามแผนอํานวยความสะดวกฯ 
เพื่อจัดทาํรายงานสรุปนําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรีต่อไป 
       3)   กรมเจา้ทา่ รายงานข้อมลูสถติิการเกิดอุบัติเหตุทางน้ําเป็นประจําทกุวันให้ ศปภ. คค. รวมทั้งสถิติ
การให้บริการประชาชนในการเดินทางทางน้ํา เช่น จํานวนประชาชนผู้ใช้บริการ จํานวนเรือขนส่งสาธารณะที่ให้บริการ โป๊ะเทียบ
เรือ ท่าเทียบเรือ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางน้ํา   เป็นต้น   ตลอดช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานตามแผนอํานวย                    
ความสะดวกฯ  
       4)  กรมการบินพลเรือน ดําเนินการให้ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและ
เรือที่ประสบภัย ส่วนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย สํานักมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ 
รวบรวมรายงานจากท่าอากาศยานต่างๆ แล้วรายงานเหตุการณ์ให้อธิบดีกรมการบินพลเรือนและ ศปภ. คค. ทราบทุกวัน ตลอด
ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานตามแผนอํานวยความสะดวกฯ  
     5.2 ช่วงหลงัเทศกาล 
     ภายหลังเสรจ็สิน้ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ใหท้กุหน่วยงานในสงักัดกระทรวงคมนาคมจัดส่งขอ้มูลผลการ
ปฏิบัติงานของมาตรการ/ กิจกรรม/ โครงการ พร้อมคําแนะนําและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ใหส้ํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร เพื่อประมวลสรุปผลการดําเนินการและประเมินผลในภาพรวมของกระทรวงคมนาคมและนําเสนอแนวทาง           
ในการดําเนินการต่อไป 
 
18.  เรื่อง  มาตรการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอุกทกภัยด้านการประกันภัย 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการประกันภัย ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอดังนี้ 
  สาระสาํคญัและข้อเท็จจริง 

1. สํานักงาน คปภ. ได้ประเมินความเสียหายของภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยและมกีารทําประกันกับบริษัทประกันภัย โดย ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2554 มจีํานวนเงินเอาประกันรวมทั้งสิ้น 794,637 
ล้านบาท และประมาณการความเสียหายจํานวน 262,177 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 
   (1) ภาคอุตสาหกรรม โดยนคิมอุตสาหกรรม 7 แห่งที่ได้รบัความเสียหายจากอุทกภัยในจังหวัดอยุธยา
และปทุมธานี มีจํานวนผู้เอาประกันภัย 926 ราย และจํานวนเงินเอาประกันรวมทั้งสิ้น 456,783 ล้านบาท ประมาณการความ
เสียหายจํานวน 228,392 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจํานวนเงินเอาประกัน 
   (2) ภาคครัวเรือน มีการทําประกันภัยไว้เป็นจํานวนเงินเอาประกัน 337,854 ล้านบาท ประมาณการ
ความเสียหายจํานวน 33,785 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 10 ของจํานวนเงินเอาประกัน 
  2. ในส่วนของผู้ที่ทําประกันภัย สํานักงาน คปภ. ได้ดําเนินการกระชับกระบวนการชําระค่าสินไหมทดแทน         
ใน 3 แนวทางคือ 
   2.1 เร่งรัดการชําระค่าสินไหมทดแทน โดยกําหนดอัตราชําระค่าสินไหมทดแทนและกาํหนดระยะเวลา
ดําเนินการดังนี้ 
    (1) ภาคอุตสาหกรรม อัตราชําระค่าสินไหมทดแทนอยู่ทีร่้อยละ 75 และกําหนดระยะเวลา 
ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน 
    (2) ภาคครัวเรือน อัตราชําระค่าสินไหมทดแทนเทียบเท่ารอ้ยละ 100 คาดว่าจะดําเนินการ
ได้เสร็จภายใน 3 เดือน 
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   2.2 เพิ่มบุคลากรผู้ประเมินความเสียหาย (Loss Adjuster) ให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยปรับ
หลักเกณฑ์ใหผู้ท้รงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษาและสมาคมวิชาชีพ เช่น สมาคมวิศวกรรมสถาน สมาคมสถาปนิก เป็นผู้ประเมิน
ความเสียหายในทรัพย์สินจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้น 

2.3 เปิดบริการสายด่วนประกันภัย 1186 เพื่อรับปรึกษาปัญหาประกันภัยตลอด 24  ช่ัวโมง 
  3. ในส่วนของผู้ที่ไม่ได้ทําประกันภัย สํานักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย สมาคมสหมิตรการซ่อม
รถยนต์แห่งประเทศไทย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภัยที่ไม่ได้ทาํประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ดังนี้ 
   3.1 รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
    (1) จัดทําโครงการบูรณาการซ่อมรถประสบภัยน้ําท่วม โดยคณะกรรมการประกันภัยยาน
ยนต์ สมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย 
    (2) กําหนดราคาค่าแรง ค่าซอ่มรถเป็นมาตรฐานตามระดับความเสียหายของรถยนต์และให้
ส่วนลดอะไหล่ 
    (3) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสงัคม ตามโครงการประกันภัยรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วม 
เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยภายหลังน้ําลดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
    (4) ให้บริการตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ 20 รายการฟรี พร้อมทั้งให้บริการเปลี่ยน
ถ่ายน้ํามันเครื่องสําหรับรถจักรยานยนต์ฟรี โดยช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จํากัด 
   3.2 ที่อยู่อาศัย 
    เห็นควรให้มีการจัดมหกรรมสินค้าราคาพิเศษหรือราคาต้นทุน โดยให้กระทรวงพาณิชย์ขอ
ความร่วมมือผูป้ระกอบการธุรกิจก่อสร้างหรือจําหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใหกั้บประชาชนที่ประสบ
ปัญหาอุทกภัยในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 
   

ต่างประเทศ
   
19. เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ ICE WaRM  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอดังนี้  
   1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง ทส. กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
เครือรัฐออสเตรเลีย [International Centre of Excellence in Water Resources Management (ICE WaRM)]  
   2. อนุมัติให ้ทส. ดําเนินการจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่าง ทส. กับ ICE WaRM  
   3. โดยที่ ICE WaRM มีการดําเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมการบริหารจัดการน้ํา  ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและ
บทบาทหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ํา จึงอนุมัติให้ ทส. โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เป็นผู้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจระหว่าง ทส. 
กับ ICE WaRM  
    สาระสาํคญัของเรื่อง  
  ทส. รายงานว่า   
  1. ทส. ได้จัดทาํบันทึกความเข้าใจกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมและมรดกด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
(ปัจจุบันชื่อกระทรวงความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม น้ํา ประชากรและชุมชน) ของเครือรฐัออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 
และภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยในขั้นแรก 
AusAID ได้ให้งบประมาณแก่ ICE WaRM จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสอง
ประเทศ   
     ทส. โดยกรมทรัพยากรน้ําได้รับการประสานจาก ICE WaRM เสนอให้พิจารณาการจัดทําบันทึกความ
เข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่าง ทส. กับ ICE WaRM โดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษในด้านการศึกษาและ
การฝึกอบรมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน ซึ่ง ทส. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในชั้นแรกเพื่อนําส่งกระทรวง
การต่างประเทศ (กต.) พิจารณาต่อไป  
  2. การจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่าง ทส. กับ ICW WaRM เป็นการแสดงความสนใจและเจตนารมณ์ของทั้ง
สองฝ่ายที่จะดําเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษาการจัดการน้ําร่วมกันเพื่อประโยชน์แก่ภาคีคู่สัญญามีขอบเขตความ
ร่วมมือดังนี้  
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    (1) กิจกรรมดา้นการศึกษาและการฝึกอบรม   
    (2) การค้นคว้าวิจัย สิ่งพิมพ์ และการประชุมทางวิชาการ  
    (3) การควบคุมดูแลการศึกษา/ค้นคว้า และโครงการด้านอุตสาหกรรม  
    (4) การแลกเปลี่ยนข่าวสารขอ้มูลเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาและการค้นคว้าวิจัย  
    (5) การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ  
    (6) กิจกรรมอืน่ ๆ ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่โปรแกรมการศกึษา การฝึกอบรม และการ
ค้นคว้าวิจัยของภาคีคู่สัญญา  
  3. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการแสดงความสนใจและเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายที่จะดําเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการจัดการน้ําร่วมกันเพื่อประโยชน์แก่ภาคีคู่สัญญา  ซึ่งเนื้อหากําหนดไว้
ชัดเจนว่าไม่ประสงค์ให้มีผลผกูพันทางกฎหมาย   
 
20. เรื่อง ขอความเหน็ชอบโครงการ Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production 
Landscape (การบริหารจดัการอนุรักษแ์ละการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยนื)  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) เสนอดังนี้  
   1. ให้ ทส. โดยสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ดําเนินการตามโครงการ 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape (การบริหารจัดการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน)  
    2. ใหผู้้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ ทส. เป็นผูล้งนามในเอกสารโครงการ 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape ร่วมกับผู้แทนโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Programme-UNDP) ประจําประเทศไทย  
   สาระสาํคญัของเรื่อง  
  ทส. รายงานว่า  
  1. ทส. โดยสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ UNDP ได้ร่วมกันจัดทําและ
ส่งข้อเสนอโครงการ Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape ไปยังกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก (Global Environmental Facility-GEF) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานโครงการฯ โดย
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงานเชิงปฏิบัติการของกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก (GEF Operation Focal Point) ในประเทศไทย ได้รับรองโครงการฯ แล้ว  ซึ่งต่อมา GEF ได้พิจารณาให้การ
สนับสนุนโครงการฯ เป็นระยะเวลา 4 ปี ในรูปเงินสด (in cash) เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1.94 ล้านดอลลาร์สหรฐั โดยสํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สนับสนุนงบประมาณที่ไม่อยู่ในรูปของเงินสด (in kind) เป็นจํานวนเงิน 
5.518 ล้านดอลลาร์สหรฐั  
   2. สรุปสาระสาํคัญของโครงการ  
    2.1 หลักการและเหตุผล  
    แนวคิดพ้ืนฐานของโครงการ คือ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  โดยตระหนักว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรที่จะบรรลผุลในระยะยาว  ชุมชนจะต้องได้ประโยชน์จากการใช้ฐานทรัพยากร  
นั้น ๆ ด้วย  โครงการจึงวางแนวทางการพัฒนา supply chain และ value chain ของสินค้าที่เป็นมิตรต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทั้งในกระบวนการผลิต การขนส่ง การตลาด และการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนวิถีการ
ผลิตให้คํานึงถงึความย่ังยืนของฐานทรัพยากร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ที่เหมาะสมให้กับชุมชนที่จะนํากลับคนืสู่การอนุรักษ์
ทรัพยากรที่เป็นฐานการผลิตอีกส่วนหนึ่งด้วย ทั้งนี้ เพื่อใหเ้กิดแหล่งทุนสนับสนุนการอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับการทํามาหากินได้
อย่างเป็นจริงและยั่งยืน  
    2.2 เป้าหมาย  
     เป้าหมายของโครงการ คือ บูรณาการการอนุรักษแ์ละการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในการผลิตและการตลาดของสินค้าจากทรัพยากรชีวภาพ  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนอนุรักษ์ฐานทรัพยากรเพื่อเป็น
แหล่งรายได้และความมั่นคงของชีวิต  
   2.3 วัตถุประสงค์  
     เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทั้งในระดับประเทศ
และระดับชุมชน  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตและการตลาด  
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    2.4 หน่วยดําเนินงาน  
     1) สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สังกัด ทส. เป็นหน่วย    
ปฏิบัติหลัก  
    2) UNDP เป็นหน่วยสนับสนนุโดยการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก  
 
21. เรื่อง  การแต่งตั้งผูส้อบบัญชีขององคก์รร่วมไทย – มาเลเซีย 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้องค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย  แต่งต้ังสํานักงาน M/s KPMG เป็นผู้สอบบัญชขีอง
องค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย  ประจําปี 2554 และแต่งต้ังให้เป็นผู้สอบบัญชีองค์กรร่วมต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปีจนถึงปี 2558 ตามท่ี
กระทรวงพลังงานเสนอ  
 สาระสาํคญัของเรื่อง  
 กระทรวงพลังงาน รายงานว่า  ในการประชุมองค์กรร่วมไทย – มาเลเซยีครั้งที่ 94 และที่ประชุมสามัญ
ประจําปี (Annual General Meeting of MTJA)  เมื่อวันที่ 18 มถิุนายน  2554 ที่ประชุมองค์กรร่วมได้มีมติเห็นชอบการจะ
แต่งต้ังสํานักงาน M/s KPMG เป็นผู้สอบบัญชีขององค์กรร่วมประจําปี 2554 (แทนผูส้อบบัญชีรายปัจจุบันคือ สาํนักงาน M/s 
Ernst & Young  ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีขององค์กรร่วมไทย – มาเลเซียมานานตั้งแต่ปี 2536) ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้เคยให้ความ
เห็นชอบไว้แล้ว (มติคณะรัฐมนตรี  7 สิงหาคม 2544) เพือ่ให้เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลเกิดความโปร่งใส ในการ
ตรวจสอบบัญชีขององค์กรร่วม  และเห็นควรที่จะแต่งต้ังให้สํานักงาน M/s KPMG เป็นผู้สอบบัญชีขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
ต่อเนื่อง เป็นเวลา 5 ปี ต้ังแต่ปี 2554 จนถึงปี 2558 และให้นําเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐบาลไทยและรฐับาลมาเลเซียต่อไป 
 
22. เรื่อง รา่งบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงปิโตรเลียมแห่งสาธารณรัฐแองโกลาและกระทรวงพลงังานแห่ง
ราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงปิโตรเลียมแห่งสาธารณรัฐแองโกลาและ
กระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และอนุมัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ลงนามในบนัทึกความ
เข้าใจระหว่างกระทรวงปิโตรเลียมแหง่สาธารณรัฐแองโกลาและกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ  ทั้งนี้  ใหก้ระทรวงการต่างประเทศ
ดําเนินการออกหนังสืออํานาจเต็ม (Full Power)  ให้ผูล้งนามด้วย 
   สาระสาํคญัของเรื่อง 
   พน. รายงานว่า  
   1. พน. ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศเชิงรุก  เพื่อส่งเสริมความมั่นคง
ด้านพลังงานของประเทศ โดยสาธารณรัฐแองโกลาเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมาย  เนื่องจากมีศักยภาพด้านพลังงานสูง 
โดยเฉพาะน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ ผูบ้ริหารระดับสูงด้านพลังงานของทั้งสองประเทศได้มีการพบปะและหารือข้อราชการ
ด้านพลังงานในเรื่องต่าง ๆ อยู่หลายครั้งโดยรวมถึงการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านปิโตรเลียมและ
อุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องซึ่งยกร่างเสนอในครั้งแรกโดยกระทรวงปิโตรเลียมแห่งสาธารณรัฐแองโกลา  
   2. พน. ของไทยและกระทรวงปิโตรเลียมของแองโกลาได้มีการหารือและพิจารณาปรับแก้ไขร่างบันทึกความ
เข้าใจฯ ดังกล่าว และได้ประสานผ่านช่องทางทางการทูต ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 คณะทาํงานด้านเทคนิคจาก
กระทรวงปิโตรเลียมแห่งสาธารณรัฐแองโกลา เดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมและหารือเกี่ยวกับร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
กับคณะทํางานด้านเทคนิคของ พน. ไทย ณ พน. ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบในหลักการของสาระและถ้อยคําในร่างบันทึกความ
เข้าใจฯ ดังกล่าวแล้วและได้ขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
ในประเด็นข้อกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย ซึง่ กต. ได้มี
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและปรับแก้ไขให้ พน. ทราบแล้ว  
  3. พน. ไม่มขี้อขัดข้องกับข้อคิดเห็นของ กต. ที่ได้ปรับแก้ไขในร่างบันทึกความเข้าใจฯ จึงได้เสนอให้ฝา่ย            
แองโกลาพิจารณาอีกครั้ง และฝ่ายแองโกลาได้แจ้งให้ทราบว่ากระทรวงปิโตรเลียมของแองโกลาได้นําเสนอร่างบันทึกความ           
เข้าใจฯ ดังกล่าว เพื่อขอความเห็นชอบตามกระบวนการทางกฎหมายภายในประเทศเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงปิโตรเลียมแห่งสาธารณรัฐแองโกลา (นาย Jose Maria Botelho de Vasconcelos) และคณะประสงค์จะเดินทาง
เยือนไทยเพื่อลงนามในบันทกึความเข้าใจฯ ดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ด้วย  
  4. สาระสําคญัของบันทึกความเข้าใจฯ สรุปได้ดังนี้  
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    4.1 ขอบเขตของความร่วมมือด้านพลังงานลักษณะกว้าง ๆ ในหัวข้อต่อไปนี้  
   - การแลกเปลีย่นข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเลยีม และการดําเนินการของ
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
   - การร่วมกันจดัเตรียมการศึกษาร่วมและโครงการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย  
   - การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะสําหรับผู้เชี่ยวชาญและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนของ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารในด้านปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  
   - การส่งเสรมิความร่วมมือระหว่างบริษัทน้ํามันแห่งชาติของคู่ภาคี  
    - การเข้าร่วมสมัมนา จัดการประชุมและการจัดนิทรรศการร่วมกัน   
    - การใหค้วามช่วยเหลือในการกําหนดและนํานโยบายการประชุม และการจัดนิทรรศการร่วมกัน 
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการกําหนดและประยุกต์นํานโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบไปใช้ในกิจกรรมอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมของแต่ละฝ่าย  
   4.2 ได้กําหนดให้มีการจัดต้ังคณะทํางาน เพื่อทําหน้าที่ประสานงานและดําเนินการตามกิจกรรม 
แผนงาน และโครงการความร่วมมือต่าง ๆ โดยที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนั้นแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบ  
    4.3 บันทึกความเข้าใจฯ จะมผีลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับต้ังแต่วันที่มีการลงนาม และจะขยาย
เวลาออกไปโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งอีก 3 ปี หากไม่มีการบอกเลิกบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่าย
หนึ่งทราบ อนึ่ง ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะจัดทําเป็น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาโปรตุเกส (โดยถือ
ข้อความในชุดภาษาอังกฤษเป็นหลัก)  
 
23. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจวา่ด้วยการปฏบิัติการร่วมเพือ่ลดความเสี่ยงต่อการติดเชือ้เอชไอวี จากการ
เคลื่อนยา้ยประชากร 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  ดังนี้  
 1. เห็นชอบ รา่งบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปฏิบัติการร่วมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากการ
เคลื่อนย้ายประชากร 
 2. อนุมัติในหลกัการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   หรือผูแ้ทนที่จะเข้าประชุมสุดยอดผู้นาํ 6 
ประเทศลุ่มแมน่้ําโขง  ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม  2554 ณ นครเนปิดอว์  สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ เป็นผู้
ลงนามในบันทกึความเข้าใจฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคําหรือประเด็นที่มิใช่สาระสําคัญ ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของผู้แทนที่
จะเข้าร่วมประชุม โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก  
 ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการออกหนังสือ (Full Power)  ให้แก่ผู้ลงนามด้วย  
 สาระสาํคญัของเรื่อง 
 กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า 
 1. ธนาคารพัฒนาเอเชีย  ในฐานะเลขานุการแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง            
ได้จัดการประชุมคณะทํางานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 9 (WGHFD9) ณ เมืองกุ้ยหลิน มณฑลกวางสี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมมีมติให้มกีารจัดทําร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื่อเอชไอวีจากการเคลื่อนย้ายประชากรทดแทนบันทกึความเข้าใจ ฉบับเดิม คือ Memorandum of Understanding for 
Joint Action to reduce HIV vulnerability  related to population movement ที่ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขของสมาชิกประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแมน่้ําโขง เมื่อ ค.ศ. 2005 และได้หมดอายุลงเมื่อ ค.ศ. 2009  
 2. ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง  ได้ตระหนักถึงภัยอันเกิดจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรค
เอดส์ใน 6 ประเทศ ด้วยสาเหตุแห่งการเคลื่อนย้ายประชากร และผลกระทบที่จะมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศสมาชิก อาทิ  การสญูเสียกําลังแรงงานและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จึงได้จัดทําร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อลด
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากการเคล่ือนย้ายประชากร  ผ่านการประชุม GMS  Workshop on HIV Prevention and 
the infrastructure Sector รวมทั้งหมด 4 ครั้ง 
 3. ในการประชุมสุดยอดผู้นํา 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง ครั้งที่ 4 ได้บรรจุวาระการลงนามร่างความเข้าใจว่าด้วย
การปฏิบัติการร่วมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากการเคลื่อนย้ายประชากร ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2554 ณ 
นครเนปิดอว์ สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนม่าร์ และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสมาชิกให้ความเห็นชอบร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ นี้ด้วยแล้ว 
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  4. กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่า ร่างบันทึกความเข้าใจฯ นี้มีสาระสําคัญเป็นการตกลงร่วมกันของประเทศ
สมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ในการดําเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ  ร่วมกัน เพือ่ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการ
เคลื่อนย้ายของประชากร  ซึ่งร่างบันทึกความเข้าใจฯ นี้  เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิก        
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง    ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อลดปริมาณการติดเชื้อเอชไอวี  สนับสนุนการดูแล
รักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และส่งเสรมิมาตรการป้องกันโรคเอดส์ในภูมิภาค 
 

แต่งต้ัง
 
24.  เรื่อง แต่งตั้ง 
 
  1.  การขอยกระดับสถานกงสุลประจาํนครโฮบาร์ต และเลื่อนฐานะกงสลุกิตติมศักด์ิประจํานครโฮบาร์ต 
เครือรัฐออสเตรเลีย  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอยกระดับสถานกงสุลประจํานครโฮบาร์ต เป็นสถาน
กงสุลใหญ่ประจํานครโฮบาร์ต เครือรัฐออสเตรเลีย และเลือ่นฐานะ นายอภิรัตน์  อจลบุญ กงสุลกิตติมศักด์ิประจํานครโฮบาร์ต
เป็นกงสุลใหญกิ่ตติมศักด์ิประจํานครโฮบาร์ต เครือรัฐออสเตรเลีย  
  
  2.  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขบัเคลื่อนตามแนวทางในการป้องกัน แก้ไขและฟืน้ฟผูลกระทบจาก
โครงการฝายราษีไศลเพิ่มเตมิ 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนตามแนวทาง
ในการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากโครงการฝายราศีไศล เพิ่มเติม ดังนี้  1.  ผูต้รวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  เขต
ตรวจราชการที่ 12  2.  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 
3.  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการที่ 14  4.  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  5.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุรินทร์  6.  ผูว่้าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  7.  นางบุรี  อาจโยธา  ผู้แทนกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน  8.  นายทองวัน  อาจสาลี
ผู้แทนกลุ่มกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน  9.  นางวันเพ็ญ  แสงศร ผูแ้ทนกลุ่มอิสระ  10. นางพนมพร  นนท์ศลิา  ผู้แทนกลุ่มสมาพันธ์
เกษตรกรแห่งประเทศไทย  11. นางสมบัติ  จันทรส์ําโรง ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรฝายราศีไศล  12. นายศกัดา  กาญจนเสน    
ผู้แทนกลุ่มสมชัชาเกษตรกรภาคอีสาน 
 
  3.  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตาํแหนง่ประเภทบริหารระดบัสูง (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอแต่งต้ัง นายไชยยันต์  พ่ึงเกียรติ
ไพโรจน์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  4.  แต่งตั้งผู้อํานวยการองคก์ารคลังสนิคา้  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง พันตํารวจตรี ศราวุฒิ  สกุลมีฤทธ์ิ ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป  
 
  5.  แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดบัสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้  
   1. นายดํารงค์  จิระสุทัศน ์รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   2. นายประสงค์  เสี่ยงโชคอยู่ รองอธิบดีกรมชลประทาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
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  6.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒใินคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่ง
ประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย แทนประธานกรรมการและกรรมการที่ลาออก ดังนี้ 1. นางสาวรัชนี  
ตรีพิพัฒน์กุล เป็น ประธานกรรมการ 2. นายอารักษ์  ชลธาร์นนท์ เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายพงศธร  คุณานุสรณ์ เป็น 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยบุคคลทั้ง 3 รายดังกล่าวเป็นผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรฐัวิสาหกิจ ประจําปี 2552 ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 13 ธันวาคม  2554 เป็นต้นไป  
 
  7.  การต่อเวลาการดาํรงตาํแหน่งและการปฏิบัติหนา้ทีใ่นตําแหน่งของเลขาธิการ ก.พ.ร. (สาํนัก
นายกรัฐมนตร)ี  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติการต่อเวลาการดํารงตําแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของนายทศพร  ศิรสิัมพันธ์ เลขาธิการ 
ก.พ.ร. ต่อไปอีก 1 ปี เป็นครัง้ที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2555 ถึงวันที ่14 มกราคม 2556 ตามท่ีสาํนักงาน ก.พ.ร. เสนอ  
 
  8.  แต่งตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจา้งชุดที่ 18 แทนตําแหน่งที่ว่าง  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังกรรมการผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้าง  
ชุดที่ 18 แทนตําแหน่งที่ว่าง คือนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง แทนนางอัจนา  
ไวความดี ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 13 ธันวาคม  2554 เป็นต้นไป และมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่
แทน    
 
  9.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอเปลี่ยนรายชื่อกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังใน
คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย จากนายนิพิฐ  อริยวงศ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็น    
นายอํานวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตามท่ีได้รับแจ้งจากกระทรวงการคลัง    
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