
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันที่ 15  พฤศจิกายน 2554          
                                                                                                                                             
 วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล           
ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด           
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลง           
ข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย 
 1. เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดต้ังกรมฝนหลวง
   และการบินเกษตร)  
 2. เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
   เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความพระราชบัญญัติพัฒนาทีดิ่น พ.ศ. 2551  จํานวน 4 ฉบับ  
 4. เรื่อง   ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  
   พ.ศ.  2497 รวม 2 ฉบับ  
 
  เศรษฐกิจ 
 5.  เรื่อง  ขอขยายเวลาเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ 
 6.  เรื่อง  มาตรการภาษีและค่าธรรมเนยีมของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)  
 7.  เรื่อง  กรอบการเจรจากู้เงินจากต่างประเทศสําหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ ่–  
   บางซื่อ) ระยะที่ 3  
 8.  เรื่อง  ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและ 
   ดินถล่ม  ปี 2554  
 9.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อนงบกลาง  
   รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดง
   สินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่  
 10.  เรื่อง  การถ่ายโอนภารกิจการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่
   สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีมาศูนย์อํานวยการ
   บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
   2555 ของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) (งบประมาณรายจ่าย  
   งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น)  
 11.  เรื่อง  รายงานความคืบหน้าในการโอนภารกิจและงบประมาณของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
   (องค์การมหาชน) และขออนุมัติงบกลางเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานรัฐบาล
   อิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 12. เรื่อง  การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1  
 13. เรื่อง  โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างตํ่ากว่า  
   500,000 บาท 
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  สังคม 
 14.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการเพิกถอนพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูสีฐาน เพื่อก่อสร้างโครงการอ่าง
   เก็บน้ําห้วยตาเปอะ (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) ตําบลบ้านค้อ อําเภอคําชะอี จังหวัด 
   มุกดาหาร 
 15. เรื่อง  (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2555 – 2557  
   (แผนระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
   พ.ศ. 2542  
 16.  เรื่อง   ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทําการศาล 
   จังหวัดเวียงสระ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ   
 17. เรื่อง   การใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการในสัญญาการให้สินเชื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนฝายบน 
   แม่น้ําโขง (run of river) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแก่บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด  
   (Xayaburi Power Company Limited) 
 18. เรื่อง   รายงานสถานการณ์ภาวะการค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัย 
 19.   เรื่อง   การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์
   เยาวชนเอเปค  ครั้งที ่4   
 20.  เรื่อง  ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติปี 2554  
 21.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก 
   สถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อใหค้วามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้
   ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของ
   ประชาชน (กศอ.) ครั้งที่ 1/2554 
 22.  เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก 
   สถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อใหค้วามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้
   ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กคฐ.) ครั้งที่ 1/2554  
 23. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการคมนาคมบนทางยกระดับอุตราภิมุข 
 24.  เรื่อง  แนวทางป้องกันการขาดแคลนยาจําเป็นจากปัญหาประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 
   25.  เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 
 26. เรื่อง     รายงานผลการดําเนินงาน ป้องกันและฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และ
   สวนอุตสาหกรรม 
 
  ต่างประเทศ 
 27.  เรื่อง  ความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในโครงการสนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ
   อาเซียนโดยสหภาพยุโรป  
 28.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในหลักการการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพยากรน้ํา
   บาดาลและสํานักสํารวจธรณีวิทยาแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กและกรีนแลนด์  
 29.  เรื่อง  การประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขง-ญีปุ่่น ครั้งที่ 3  
 30. เรื่อง  การลงนามบทเพิ่มเติมของความตกลงด้านการเงินสําหรับโครงการเพื่อการรวมกลุ่มด้าน 
   การบินของอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน-สหภาพ
   ยุโรป   
  31.  เรื่อง  ร่างเอกสารสําคัญด้านเศรษฐกิจที่จะเสนอผูน้ําอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน  
   ครั้งที่ 19 
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 32.  เรื่อง  แถลงการณ์ของผู้นําอาเซียน (ASEAN Leader’s Statement on Climate Change)  
   สําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
   สมัยที่ 17 และการประชุมภาคีพิธีสารเกียวโต ครั้งที่ 7 (COP 7/CMP 7 ) 
 33.  เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 13 การประชุม 
   รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน+3 ครั้งที่ 10 และการประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 34.  เรื่อง   กรอบการเจรจาต่อเนื่องภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความ
   เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ  (Agreement  between the Kingdom of Thailand and 
   Japan for an Economic Partnership : JTEPA) 
 35.  เรื่อง  การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติ 
   แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้าน
   สาธารณสุข 
 36.  เรื่อง  การรับรองปฏิญญาข้อผูกพันอาเซียนว่าด้วยการสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ : ไม่ให้มผีู้ติดเชื้อ 
   เอชไอวีรายใหม่ไม่มีการเลือกปฏิบัติ  และหยุดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ 
 37. เรื่อง  ขออนุมัติลงนามใน Note Verbale ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสถาน  
   เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย 
 38. เรื่อง  การจัดทําความตกลงระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการ 
   ป่าไม้ (Agreement between ASEAN and ROK on Forest Cooperation) 
 39. เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ผู้นําอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันอุทกภัย การลดผลกระทบ 
   การบรรเทา การฟ้ืนฟู และการบูรณะ 
 
  แต่งตั้ง 
 40. เรื่อง แต่งต้ัง 
   1.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
   2.  ขออนุมัติต่อเวลาการดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 2  
   3.  คําสั่งแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการยทุธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคต 
       ประเทศ (กยอ.) และคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการ 
                ทรพัยากรน้ํา (กยน.) และเลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหาร
       จัดการทรพัยากรน้ํา  
 
    

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
 สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

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

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
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กฎหมาย

1. เรื่อง  ร่างพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จดัต้ังกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร)  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดต้ังกรม
ฝนหลวงและการบินเกษตร) ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา  แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา  ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  โดยให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานกังบประมาณในเรื่องการบริหารจัดการอัตรากําลังภายในกรอบอัตรากําลังที่มี
อยู่เดิม  เพื่อมิให้เป็นภาระงบประมาณในระยะยาว  ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
   สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เพื่อยกฐานะสํานักฝนหลวงและการ
บินเกษตร ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ขึ้นเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ดังนี้  
   1. เพิ่มเติมกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็น (7) ของมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (ร่างมาตรา 3)  
   2. กําหนดให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง 
หรือมติคณะรฐัมนตรี และบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และ
อัตรากําลัง ที่เป็นของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสํานักงานฝนหลวงและการบินเกษตร  
ไปเป็นของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร่างมาตรา 4 ถึงร่างมาตรา 5)  
 
2. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรฐัตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่                 
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอ  และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความพระราชบญัญติัพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551  จํานวน 4 ฉบบั  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวง   จํานวน 4 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  และให้
ดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้  
  1.  ร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... 
  2.  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  และอัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตรวจสอบ
ตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย  พ.ศ. .... 
  3.  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรอืข้อมูล
ทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ.  ....  และ 
  4.  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  และอัตราค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดินหรือที่ดิน 
หรือการอนุรักษ์ดินและน้ําเป็นการเฉพาะราย  พ.ศ. .... 

 สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหนา้ที่ พ.ศ. .... 

  1.1 กําหนดใหอ้ธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยบัตรประจําตัว 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวง (ร่างข้อ 1 และร่างข้อ 2)  

  1.2 กําหนดรูปแบบของรูปถ่ายที่จะติดบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ใช้รูปถ่ายทีถ่่ายไม่เกินหก 
เดือนก่อนวันยื่นคําขอ ขนาด  2.5X3.0 เซนติเมตร  ครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม  (รา่งข้อ 3)  

  1.3 กําหนดระยะเวลาการใช้บัตรต้องไม่เกินหกปีนับแต่วันออกบัตร (ร่างข้อ 4)  
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 2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะหต์รวจสอบ 
ตัวอย่างดินเปน็การเฉพาะราย  พ.ศ. .... 

  2.1 กําหนดใหผู้้ประสงค์ให้กรมพัฒนาที่ดินวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย ให้ยืน 
คําขอตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด  ณ  กรมพัฒนาทีดิ่นหรือให้ย่ืนต่อสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  หรือสถานีพัฒนาที่ดิน
ท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นต้ังอยู่  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอตามที่คณะกรรมการกําหนด  รวมทั้งตัวอย่าง
ดินด้วย (ร่างข้อ 2)  

  2.2 กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน และระยะเวลาในการแจ้งผล 
การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน   (ร่างข้อ 4 และ ร่างขอ้ 6)  

  2.3 กําหนดใหอั้ตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นไปตามบัญชี  1 ท้าย 
กฎกระทรวง (ร่างข้อ 7)  

  2.4 กําหนดใหก้รณีเกษตรกรยื่นคําขอวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินตามรายการในบัญชี  2 ท้าย 
กฎกระทรวงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  (ร่างข้อ 8)  

  2.5 กําหนดใหใ้นกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐยื่นคําขอวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน  
เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้เสียค่าใชจ้่ายในอัตราร้อยละห้าสิบ  ของอัตราค่าใช้จ่ายตามบัญชี  1 ท้ายกฎกระทรวง  สําหรับ
การตรวจสอบในโครงการพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล   หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือจัดซื้อสารเคมีหรือวัสดุ
วิทยาศาสตร์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  (ร่างข้อ  9)  

3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือ 
ข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย  พ.ศ. .... 

  3.1 กําหนดใหผู้้ประสงค์จะขอรับบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ที่กรมพัฒนาที่ดินผลิตหรือจัดหา 
มาเพื่อบริการเป็นการเฉพาะราย  ให้ย่ืนคําขอต่ออธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (ร่างข้อ 1)  

  3.2 กําหนดใหแ้ผนที่หรือข้อมูลทางแผนทีท่ี่ให้บริการกรมพัฒนาที่ดินสงวนไว้มิให้ผู้ขอรับบริการทํา 
การเปลี่ยนแปลง ทําซ้ํา  จําหน่าย จ่าย แจก  หรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด   หรือทั้งหมดของแผนทีห่รือข้อมูลทางแผนทีแ่ก่
บุคคลที่สามโดยเด็ดขาด  (ร่างข้อ 3)  

  3.3 กําหนดใหอั้ตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่ หรือข้อมลูทางแผนที่เป็นการเฉพาะรายเป็นไปตาม 
บัญชีท้ายกฎกระทรวง (ร่างข้อ 4)  

  3.4 กําหนดใหห้น่วยงานของรัฐที่ทําข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินเพื่อแลกเปลี่ยนแผนที ่
หรือข้อมูลทางแผนที ่ ซึ่งได้ปรับปรุงให้ถูกต้องและชัดเจนแล้วใช้ประโยชน์ทางราชการร่วมกันทั้งสองฝ่าย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
(ร่างข้อ 5)  

 4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข  และอัตราค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดนิหรือที่ดิน   
หรือการอนรุักษ์ดินและน้ําเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. .... 

  4.1  กําหนดให้ผู้ประสงค์ใหก้รมพัฒนาที่ดินทําการปรับปรุงดินหรือที่ดิน   หรือการอนรุักษ์ดินและน้ํา 
เป็นการเฉพาะราย ให้ย่ืนคําขอตามแบบที่คณะกรรมการกาํหนด ณ กรมพัฒนาที่ดิน สาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต  หรอืสถานี
พัฒนาที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นต้ังอยู่ (ร่างข้อ 2)  

4.2 กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบที่ดินของเจ้าหน้าที่ และระยะเวลาในการพิจารณา 
คําขอของอธิบดี  รวมทั้งกําหนดให้เมื่ออธิบดีพิจารณาแล้วมีคําสั่งอนุมัติตามคําขอ  ใหร้ะบุจํานวนเงินที่ต้องชําระค่าใช้จ่ายตาม
อัตราค่าใช้จ่ายตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงและกําหนดระยะเวลาในการชําระค่าใช้จ่ายไว้ด้วย (ร่างข้อ 4 และร่างข้อ 5) 
       
4. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.  2497 รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ. 2497 (กําหนดให้คนทีม่ีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดเป็นคนจําพวกที่ 2) และ ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ. 2497 (ปรับปรุงลักษณะของความพิการทุพพลภาพหรือโรค ซึ่งไม่
สามารถจะรับราชการทหารได้)  ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1.  ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
(กําหนดให้คนที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดเป็นคนจําพวกที่ 2)  ได้เพิ่มความในข้อ 3 วรรคสาม (12) แห่ง
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 เป็นดังนี้  
   “(12) ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิด  (Gender Identity Disorder)”  
  2. ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ. 2497 
(ปรับปรุงลักษณะของความพิการทุพพลภาพหรือโรค ซึ่งไม่สามารถจะรบัราชการทหารได้)  ได้ปรับปรุงลักษณะของความพิการ
ทุพพลภาพหรือโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 
 

เศรษฐกิจ
5. เรื่อง ขอขยายเวลาเพื่อเสนอต่อคณะรฐัมนตรี เรื่องการปรบัโครงสร้างภาษีรถยนต์ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอขยายระยะเวลาการพิจารณาปรับโครงสร้างภาษี
รถยนต์ออกไปก่อนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนร่วมกัน 
  ข้อเท็จจริง 
  กค. รายงานว่า ได้ดําเนินการพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 หน่วยงาน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี (3 พ.ค. 54)  แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอความชัดเจนด้านนโยบายจาก กระทรวงอุตสาหกรรม และ 
กระทรวงพลังงาน  
 
6. เรื่อง มาตรการภาษีและคา่ธรรมเนียมของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบมาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) และ
อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และให้
ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้   
   2. เห็นชอบในหลักการลดหยอ่นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  และมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการในการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป   
   3. เห็นชอบขั้นตอนการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของรัฐวิสาหกิจ  และให้รัฐวิสาหกจินําเสนอ
เรื่องผ่านกระทรวงเจ้าสังกัด  ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา   
  สาระสาํคญัของเรื่อง  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกา  
    1.1 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ใหแ้ก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
หรือบุคคลอ่ืน  สําหรับรายรบัและสําหรับการกระทําตราสารจากการโอนทรัพย์สินหรอืสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินใหแ้ก่กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อจัดต้ังกองทุนรวม โดยมีสัญญา
การรับโอนทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินกลับคืนจากกองทุนรวมหรือมีสัญญาการโอนต่อให้ส่วนราชการหรือองค์การของ
รัฐบาล  และให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สําหรับ
รายรับและสําหรับการกระทําตราสารจากการโอนทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินกลับคืนเจ้าของเดิมหรือให้แก่ส่วนราชการ
หรือองค์การของรัฐบาลตามสัญญา (ร่างมาตรา 3)  
   1.2 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผูม้ีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา สําหรับเงินปันผลหรือเงินสว่นแบ่งของ
กําไรที่ได้รับจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับต้ังแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนจัดต้ังขึ้น (ร่างมาตรา 4)  
   2. ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ดังนี้   
    2.1 ลดหย่อนค่าจดทะเบียนการโอนจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 ทั้งนี้ ไม่เกิน 100,000 บาท  
สําหรับธุรกรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์กรณีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้รับโอนหรือผู้โอนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ โดยมี
สัญญาการรับโอนทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินกลบัคืนจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือมีสัญญาการโอนต่อให้ส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
   2.2 ลดหย่อนค่าจดทะเบียนการจํานองจากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 ทั้งนี้ ไม่เกิน 100,000 บาท 
สําหรับธุรกรรมการจดทะเบียนการจํานอง  กรณีที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้ขอจดทะเบียนเพื่อเป็นหลักประกันในการ
กู้ยืมเงิน   
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    2.3 ลดหย่อนค่าจดทะเบียนการเช่า จากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 ทั้งนี้ ไม่เกิน 100,000 บาท 
สําหรับธุรกรรมการจดทะเบียนการเช่า ดังนี้  
     2.3.1 กรณีที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วง   
     2.3.2 กรณีที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้ให้เช่าหรือผู้ให้เช่าช่วง  
 
7. เรื่อง กรอบการเจรจากู้เงนิจากต่างประเทศสําหรับโครงการรถไฟฟา้สายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) ระยะที ่3 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้ 
  1. อนุมัติกรอบการเจรจากู้เงินจากต่างประเทศสําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ)               
ระยะที่ 3 และเสนอรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
  2. มอบหมายให้กระทรวงการคลังดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอ
สัญญาเงินกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้รัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
  สาระสาํคญัของกรอบการเจรจาฯ 
  1. วัตถุประสงค์การกู้เงนิ 
      เป็นโครงการเพื่อเชื่อมโยงกับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลบริเวณสถานีบางซื่อ โดยนํา
ผู้โดยสารจากพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเข้าสู่โครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดปัญหาการจราจร
ติดขัดและความสูญเสียด้านพลังงานจากการจราจรติดขัด เพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ลดมลพิษจากการจราจรบนถนน 
และเพิ่มประสทิธิภาพการใช้พลังงาน 
  2. กรอบวงเงนิกู้ 
      วงเงิน 31,772.35 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 11,755.77 ล้านบาท 
  3. กรอบต้นทนุและระยะเวลาในการกูเ้งนิ 
      กําหนดกรอบการกู้เงินและระยะเวลาผูกพันเงินกู้ให้สอดคล้องกับลักษณะโครงการ รวมทั้งมีระยะเวลาของ
เงินกู้ที่สอดคล้องกับความสามารถในการชําระหนี้ของรัฐบาลในอนาคต กรณีการกู้เงินจาก JICA การพิจารณาต้นทุนการกู้เงินจะ
ใช้ต้นทุนที่ได้ทาํการแปลงหนี้ต่างประเทศเป็นเงินบาท (Cross Currency Swap) แล้วเปรียบเทียบกับต้นทุนการกู้เงินในประเทศ
ของรัฐบาล ซึ่งการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ดังกล่าวมีต้นทุนการกู้เงินโดยเฉลี่ยตํ่ากว่าการกู้เงินในประเทศ 
  4. กรอบการดาํเนนิการจัดซือ้จัดจ้าง 
      จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ระเบียบของแหล่งเงินกู้ 
  5. กรอบระยะเวลาในการเบกิจ่ายเงนิกู้ 
      กําหนดกรอบระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงนิกู้ให้สอดคลอ้งกับการดําเนินโครงการโดยจะเจรจาให้ได้เงื่อนไขที่
เป็นประโยชน์สูงสุด 
  6. กรอบในการกํากับติดตามและการตรวจสอบการใช้จา่ยเงนิ 
      กําหนดกรอบในการกํากับติดตามและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโดยให้มีการตรวจสอบและกํากับติดตาม
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งแหล่งเงินกู้ของโครงการ และให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการใช้จ่ายเงินของโครงการ 
 
8. เรื่อง ขอเงนิงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2554  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและดินถล่ม 
ปี 2554 จํานวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา พัทลุง ภูเก็ต สตูล สงขลา  และ 
สุราษฎร์ธานี วงเงินรวมทั้งสิ้น 160,982,634 บาท โดยให้สาํนักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือ
ดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง [ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)] สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่
เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2554 ได้โดยตรง ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ   
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9. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางกอ่นงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน็ โครงการก่อสรา้งศูนย์ประชุมและแสดงสนิคา้นานาชาติ จังหวัดเชียงใหม ่ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ที่เสนอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) 
ดําเนินการรายการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
  1. ให้ กก. สามารถดําเนินรายการงานก่อสร้างรั้วรอบโครงการฯ   งานสถาปัตยกรรมอาคารศูนย์ประชุมฯ  
งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารศูนย์ประชุมฯ   งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารศูนย์ส่งเสรมิฯ      
งานขยายเขตระบบไฟฟ้า    และงานขยายเขตระบบประปา รวม 6 รายการ ในวงเงิน 307,104,179 บาท โดยให้ กก. ขอรับ
การจัดสรรงบประมาณได้ตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
  2. อนุมัติหลักการให้ กก. ดําเนินการรายการก่อสร้างงานครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ประชุมแสดงสินค้า
นานาชาติ วงเงิน 132,293,000 บาท และงานครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม วงเงิน 10,454,000 บาท โดยให้ใชจ้่ายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อนและขอทําความตกลงใน
รายละเอียดค่าใช้จ่ายกับสํานักงบประมาณ (สงป.) อีกครั้งหนึ่ง 
  3. สําหรับงานภูมิสถาปัตยกรรมวงเงิน 928,000 บาท นั้น ให้ กก. ปรับแผนการดําเนินงานโดยใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้ต่อไป 
 
10. เรื่อง การถ่ายโอนภารกจิการช่วยเหลอืเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวัด
ชายแดนภาคใต้ จาก สํานักงานปลัดสํานกันายกรัฐมนตรี มาศูนย์อาํนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดทํา
คําของบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ 2555 ของศนูย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
(งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงนิสาํรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน็)  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการการถ่ายโอนภารกิจการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) มาศูนย์อํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2555 ของ ศอ.บต.  
(งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น) จํานวน 400 ล้านบาท ตามท่ี ศอ.บต. เสนอ  
 
11. เรื่อง รายงานความคบืหน้าในการโอนภารกิจและงบประมาณของสํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
และขออนุมัติงบกลางเพื่อสนับสนนุการดาํเนนิงานของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555  
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโอนภารกิจและงบประมาณให้แก่สํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ  และอนุมัติให้
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น ใน
วงเงิน 741,400,000 บาท ตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาํเปน็  เพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารตามโครงการ Government 
Information Network : GIN ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยให้ทําความตกลงในรายละเอียดกับ
สํานักงบประมาณ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
 
12. เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนีส้าธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2555 ครัง้ที่ 1  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติและรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกํากับ
การบริหารหนี้สาธารณะเสนอ ดังนี้  
  1. อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1 ทีม่ีวงเงินปรับเพิ่มขึ้น 
363,960.80 ลา้นบาท จากเดิม 1,287,004.60 ล้านบาท เป็น 1,650,965.40 ล้านบาท  
   2. รับทราบแผนการกู้เงินของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) วงเงิน 10,000 ล้านบาท  
  3. อนุมัติการกูเ้งินและการค้ําประกันเงินกู้ในประเทศของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กรอบแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2555 ปรับปรุงครั้งที่ 1  
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  4. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้
เงินและการค้ําประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น ภายใต้แผนการบรหิารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 
2555 ปรับปรงุครั้งที่ 1 แต่หากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการกู้เงินได้เองก็ให้สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและ
จําเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ  
 
13. เรื่อง โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงคา้งต่ํากว่า 500,000 บาท 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  1. หลักการดําเนินโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างตํ่ากว่า 
500,000 บาท 
  2. กรอบวงเงินงบประมาณในการดําเนินโครงการ โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทั้ง 6 แห่ง ประสานกับ
สํานักงบประมาณ (สงป.) ในการขอตั้งงบประมาณต่อไป 
  3. หลักการปรบัปรุงระบบข้อมูลเครดิตของลูกค้าในฐานขอ้มูลของบริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จํากัด และมี
มติให้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเรื่องรหัสสถานะบัญชี 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กค. รายงานว่าตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการภายในปีแรกในเรื่องการพักหนี้
ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ตํ่ากว่า 500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี และปรับโครงสร้างหนี้สําหรับผู้
ที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท รวมทั้งจัดทําแผนฟื้นฟูอาชีพและแผนการปรบัโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจรเพื่อสร้างโอกาสใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถใช้หนี้คืน กค. จึงได้จัดทํากรอบการดําเนินโครงการพักหนี้
ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้นอ้ยที่มีหนี้ตํ่ากว่า 500,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. หลักการดําเนินโครงการ 
      โครงการพักหนี้ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ตํ่ากว่า 500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี 
เฉพาะหนี้ที่มีปัญหาการชําระหนี้เท่านั้นซึ่งมผีู้มีสิทธิประมาณ 775,090 บัญชี มูลหนี้คงคา้ง 90,502.55 ล้านบาท โดยการปรับ
โครงสร้างหนี้สําหรับผู้ที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท จะเป็นการดําเนินการภายใต้กรอบการดําเนินงานปกติของสถาบันการเงินอยู่
แล้ว 
   1.1 วัตถุประสงค์โครงการพักหนี้ฯ 
    1.1.1 เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหา
ชําระหนี้ โดยให้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสนําเงินที่ต้องส่งชําระหนี้ไปฟ้ืนฟูตนเองในการประกอบ
อาชีพและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของครัวเรือนให้ดีขึ้นระหว่างการพักชําระหนี้ 
    1.1.2 เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ในการ
พัฒนาอาชีพและการดํารงชีวิต เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่าง
บูรณาการและยั่งยืน 
   1.2 กลุ่มเป้าหมายโครงการพักหนี้ฯ 2 กลุ่ม ได้แก่ 
    1.2.1 ลูกค้าบุคคลธรรมดาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่กู้
เงินแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพจัดหาที่อยู่อาศัย การศึกษา และรักษาพยาบาล โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
     (1) มีปัญหาในการชําระภาระหนี้ กล่าวคือเป็นลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชําระ และ/หรือหนี้
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ในพื้นทีท่ี่มีเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส) โดยไม่รวมลูกหนี้ที่เคยถกูดําเนินคดีและอยู่ระหว่างดําเนินคดีโดย ธ.ก.ส. และ 
     (2) มีหนี้ต้นเงินกู้คงเหลือรวมทุกสญัญาในทุกสถาบันการเงินรวมกันรายละไม่เกิน 
500,000 บาท ทั้งนี้ โดยเป็นสถานะหนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 
    1.2.2 ลูกค้าบุคคลธรรมดาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย (ธอท.) และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)  ทีกู้่เงินแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพ
จัดหาที่อยู่อาศัย การศึกษา และรักษาพยาบาล ฯลฯ โดยมคีุณสมบัติดังนี้ 
     (1) มีปัญหาในการชําระภาระหนี้ กล่าวคือเป็นลูกหนี้ที่มสีถานะเป็นหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (Non Performing Loans – NPLs) และ/หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยไม่รวมลูกหนี้ที่เคยถูกดําเนินคดีและ
อยู่ระหว่างดําเนินคดีโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นและ 
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     (2) มีหนี้ต้นเงินกู้คงเหลือรวมทุกสญัญาในทุกสถาบันการเงินรวมกันรายละไม่เกิน 
500,000 บาท โดยเป็นสถานะหนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 
     (3) เป็นผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
   1.3 ระยะเวลาการพักหนี้ 
         ระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที ่30 กันยายน 2557 
   1.4 รูปแบบการดําเนินการและเงื่อนไขการเข้าโครงการ 
    1.4.1 ลูกค้าสมัครใจพักชําระหนี้ โดยสามารถพักชําระต้นเงินกู้ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 และไม่ต้องชําระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว 
    1.4.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ให้กู้เงินแก่ลูกหนี้เพื่อการประกอบอาชีพจัดทําแผนฟื้นฟู
อาชีพของครัวเรือนลูกค้าที่เหมาะสมตามภูมิสังคมและพัฒนาความรู้ ศกัยภาพในการประกอบอาชีพ รวมถึงแผนการชําระหนี้ที่
เหมาะสมตามศักยภาพของครัวเรือนในระหว่างโครงการ 
    1.4.3 ในระหวา่งการพักชําระหนี้ ลูกค้าไมม่ีสิทธิขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ขอ
พักชําระหนี้ 
    1.4.4 ลูกค้าที่เข้าโครงการจะได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ตามศักยภาพตลอดระยะเวลาการ
พักหนี้และหลงัสิ้นสุดโครงการโดยลูกค้าจะต้องร่วมจัดทําแผนการชําระหนี้ที่เหมาะสมสําหรับการชําระหนี้ภายหลังสิ้นสุด
โครงการ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถออกจากโครงการก่อนระยะเวลา 3 ปี ได้ ตามหลักเกณฑข์องแต่ละสถาบันการเงินเฉพาะกิจและไม่
สามารถกลับเข้าโครงการได้อีกไม่ว่ากรณีใด 
   1.5 ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ 
        สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องจะเริ่มดําเนินโครงการโดยเปิดลงทะเบียนลูกค้าที่มีสิทธิเข้า
ร่วมโครงการในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 โดยมีระยะเวลาดําเนินการประมาณ 3 เดือน 
   1.6 การฟื้นฟูและพัฒนาลูกคา้ที่เข้าร่วมโครงการ 
        กค. จะร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 6 แห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง จดัทําแนวทางรูปแบบและหลกัสูตรการอบรมฟื้นฟูที่เหมาะสมตามประเภทลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ 
โดย กค. จะเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมและบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการอบรมฟื้นฟูให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อให้ลกูค้าสามารถพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตภายหลังสิ้นสุดโครงการได้อย่างเหมาะสม 
  2. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
   2.1 ภาระชดเชยต้นทุนเงินสําหรับการพักหนี้ให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี 
คิดเป็นวงเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 3,620.11 ล้านบาท และตลอด 3 ปี จํานวน 10,860.31 ล้านบาท  
   2.2 ภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูอบรมลูกหนี้ที่จะดําเนินการตามแนวทางในข้อ 1.6 ตลอด 3 ปี รวม
เป็นเงิน 1,279.73 ล้านบาท ซึ่ง กค. จะเป็นหน่วยงานกลางในการจัดทําแผนฟื้นฟูและกํากับดูแลการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้อง 
โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นหน่วยงานดําเนินการอบรมฟื้นฟู 
   2.3 ภาระค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การตรวจเยี่ยมลูกค้าและติดตามประเมินผลโครงการ ตลอด 
3 ปี รวมเป็นเงนิ 266.00 ล้านบาท โดยใหส้ถาบันการเงินเฉพาะกิจรับผิดชอบดูแลงบประมาณ ดําเนินการตามแผนของแต่ละ
หน่วยงาน และรายงานผลให้ กค. ทราบเปน็ระยะ รวมภาระงบประมาณทั้งสิ้น 12,406.04 ล้านบาท ทั้งนี้ สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจทั้ง 6 แห่ง จะดําเนินการขอตั้งงบประมาณดังกล่าวจาก สงป. ต่อไป 
  3. การปรับปรงุระบบข้อมูลเครดิตของลูกค้าในฐานข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด เพื่อรองรับ
การดําเนินโครงการ 
  เนื่องจากสถานะบัญชีของลูกหนี้ที่ร่วมโครงการพักหนี้ฯ จะปรากฏเป็น “พักชําระหนี้ตามนโยบายของรัฐ” ใน
ฐานข้อมูลเครดิตของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด เช่นเดียวกับสถานะบัญชีของลูกหนี้ที่ร่วมโครงการพักชําระหนี้อ่ืนๆ 
ของรัฐ เช่น โครงการพักชําระหนี้ของลูกหนี้ที่ประสบภัยน้ําท่วมที่รัฐบาลให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจดําเนินการไปก่อนแล้ว เป็น
ต้น แม้ว่าลูกหนี้ที่เข้าร่วมในแต่ละโครงการจะมีความสามารถในการชําระหนี้แตกต่าง กันดังนั้นในการวิเคราะห์สินเชื่อเพิ่มเติมใน
อนาคตให้กับลูกหนี้ สถาบันการเงินจะไม่สามารถแยกได้ว่าลูกหนี้ได้รับการพักหนี้ตามนโยบายใดของรัฐ และอาจเหมารวมว่า
ลูกหนี้ทุกรายเป็นผู้มีภาระหนี้เกินกําลัง ซึ่งอาจทําให้สถาบันการเงินปฏิเสธการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ทีม่ีศักยภาพได้ ดังนั้น กค. จึง
เห็นควรให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเรื่องรหัสถานะบัญชี โดยกําหนดรหัส
สถานะบัญชีของลูกหนี้ที่ได้รับการพักชําระหนี้ในฐานข้อมลูเครดิต ให้ชัดเจนตามประเภทโครงการนโยบายรัฐ ทั้งนี้ ตามความใน
มาตรา 30(7) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 
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สังคม
14. เรื่อง ขอความเหน็ชอบในการเพิกถอนพื้นที่เขตรกัษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน เพือ่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยตาเปอะ 
(อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ) ตําบลบ้านค้อ อําเภอคาํชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอการเพิกถอนพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
ภูสีฐานบางส่วน จํานวนเนื้อที่ประมาณ 840 ไร่ เพื่อการกอ่สร้างโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยตาเปอะ (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) 
ตําบลบ้านค้อ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ต่อไป 
 
15. เรื่อง (รา่ง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพืน้ที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2555 – 2557 (แผนระยะสัน้) ตาม
พระราชบญัญติัคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542  
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบและเหน็ชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)เสนอดังนี้ 
  1. รับทราบผลการดําเนินการในการ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ ์พ.ศ. 2555 – 
2557 (แผนระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542  
  2. เห็นชอบ (รา่ง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2555 – 2557 (แผนระยะสั้น) 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542  
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  สธ. รายงานว่า 
  1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และจังหวัดกาญจนบุรี กําแพงเพชร นครพนม 
พิษณุโลก สตูล สระแก้ว อุดรธานี ร่วมกับชุมชน ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้สํารวจและศึกษาสภาพของ
สมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ประกอบการพิจารณาจัดทํา (รา่ง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2555 
– 2557 (แผนระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2542 เพราะเห็นว่า 
บริเวณถิ่นกําเนิดของสมุนไพรซึ่งเป็นระบบนิเวศน์เฉพาะถูกทําลายอย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงป่าธรรมชาติเป็นป่าปลูก
หรือพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเปน็การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์โดยถาวรทําให้ชนิดพันธ์ุสมุนไพรและบรเิวณถิ่นกําเนิดของสมุนไพร
ในหลายพื้นทีอ่าจไม่สามารถฟื้นคืนสภาพโดยมีสาเหตุจากการลักลอบเข้าไปในพื้นที่เขตอนุรักษ์ เพื่อเก็บหาสมุนไพร การเก็บหา
ของป่า การล่า/หรือดักจับสัตว์ป่าของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงที่อาศัยอยู่รอบบริเวณพื้นที่ พฤติการณ์ดังกล่าวขัดต่อกฎหรือ
ระเบียบของหน่วยงานที่กํากับดูแลพ้ืนที่และมีผลกระทบตอ่สมุนไพรและระบบนิเวศน์ที่เป็นถิ่นกําเนิดของสมุนไพร 
  2. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมปัิญญาการแพทย์แผนไทย ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบใน
หลักการ (ร่าง) แผนจัดการเพือ่คุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2555 – 2557 (แผนระยะสัน้) ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและสง่เสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 
  3. (ร่าง) แผนจดัการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2555 – 2557 (แผนระยะสั้น) ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ 7 แหง่ ได้แก่ 
   3.1 พ้ืนที่เขตหา้มล่าสัตว์ป่า อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 
   3.2 พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกําแพงเพชร 
   3.3 พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม 
   3.4 พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก 
   3.5 พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล 
   3.6 พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว 
   3.7 พ้ืนที่อุทยานแห่งชาตินายูง – น้ําโสม จงัหวัดอุดรธานี 
  4. แผนงานและแนวทางดําเนินงาน 4 ด้าน 
   4.1 การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเงื่อนไขในการอนุญาตให้บุคคลเข้า
ไปในพื้นที่เขตอนุรักษ์อย่างถูกต้อง 
   4.2 การกําหนดวิธีการจัดการเฉพาะในพื้นที่ โดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชนเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกําเนิด 
   4.3 การสํารวจและศึกษาสมนุไพรแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูล และนําไปสู่การจัดการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
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   4.4 การกํากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตามแผนและกฎหมาย รวมทั้ง
รวบรวมรายชื่อสมุนไพรที่สํารวจพบในแต่ละพื้นที่ และจําแนกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ สมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย สมุนไพร
ที่มีความสําคญัทางเศรษฐกจิ สมุนไพรที่อาจสูญพันธ์ุ และประมาณการงบประมาณ ทั้ง 7 พ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น 9,455,000 บาท 
 
16.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่าก่อสรา้งและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทําการศาลจังหวัดเวียงสระ           
ขนาด 8 บลัลงัก์ 1 หลัง พรอ้มบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ   
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่ให้สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการ ดังนี้   
   1. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทําการศาลจังหวัดเวียงสระ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ
สิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน จํานวน 109,200,000 บาท เป็นวงเงิน 123,029,208.36 บาท โดยค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น จํานวน 
13,829,208.36 บาท ให้ใช้จา่ยจากเงินค่าธรรมเนียมศาล  หรือพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
   2. เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทําการศาลจงัหวัดเวียงสระ ขนาด 8 บัลลงัก์ 1 หลัง พร้อม
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน จํานวน 1,800,000 บาท เป็นวงเงิน 2,042,000 บาท โดยค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น 
จํานวน 242,000 บาท ใหใ้ช้จ่ายจากเงินค่าธรรมเนียมศาล  หรือพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 
17. เรื่อง  การใช้กระบวนการอนุญาโตตลุาการในสัญญาการให้สนิเชื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนฝายบนแม่น้าํโขง (run of 
river) เพื่อผลติกระแสไฟฟา้แก่บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด (Xayaburi Power Company Limited)  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  
   1. อนุมัติให้มีการกําหนดในสัญญาสินเชื่อ สญัญาค้ําประกนั และสญัญาทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้
สินเชื่อในครั้งนี้ระหว่างธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) (บมจ. ธนาคารกรุงไทย) กับบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด 
(Xayaburi Power Company Limited) โดยมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ ระหว่างประเทศเป็นผู้ช้ีขาด  
   2. อนุมัติในหลกัการให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สามารถใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท
ใน ISDA Master Agreement และ/หรือ Credit Support Annex (CSA) สําหรับสถาบันการเงินต่างประเทศโดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเป็นราย ๆ ไป ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
  3. อนุมัติในหลกัการให้สถาบนัการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจสามารถใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการในการระงับ
ข้อพิพาทในสญัญาการให้สนิเชื่อในลักษณะ Syndicated Loan ได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นราย ๆ ไป เฉพาะกรณีที่
เป็นการดําเนินการในต่างประเทศเท่านั้น 
 
18.  เรื่อง  รายงานสถานการณ์ภาวะการค้าในพืน้ที่ประสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานสถานการณภ์าวะการค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัย  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
ดังนี้  
  ตามท่ีเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในหลายพืน้ที่หลายจังหวัดของประเทศไทย  สง่ผลให้ประชาชนได้รับความ
ลําบากทั้งในด้านที่พักอาศัยและการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค  ประชาชนบางส่วนต่ืนตระหนกและกังวลกับสถานการณ์ดังกล่าว  
และได้ขวนขวายหาซื้อสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพมาเก็บสํารองไว้ในปริมาณที่มากกว่าปกติ  ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บางพื้นที่
ปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคบางชนิดไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เนื่องมาจากปัญหาอุปสรรคในการขนส่งใน
สถานการณ์อุทกภัย นั้น 
  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ประสบอุทกภัย  กระทรวงพาณิชย์  ได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยและติดตามสถานการณ์ด้านภาวะราคาและปริมาณสินคา้ในพื้นที่ประสบอุทกภัย  สรปุได้  ดังนี้ 
  1.  สถานการณ์ทางการคา้ 

  1.1  จังหวัดทีป่ระสบภัย  สนิค้ามีการจําหน่ายเฉพาะบางพื้นที่และมีปริมาณน้อย  โดยเฉพาะสินค้า 
อุปโภคบริโภค  สินค้าที่มีการปรับราคาสูงขึ้น  เช่น  เครื่องสูบน้ําขนาดเล็ก  อิฐบล็อค  ทราย  และถงุบรรจุทราย  ส่วนสินค้า
อ่ืนๆ  ความต้องการของผู้บริโภคน้อย  เนื่องจากได้รับการบริจาคเป็นส่วนใหญ่  หมวดอาหารสดมีปริมาณจํากัดมาก  โดยเฉพาะ
เนื้อสัตว์มีปริมาณน้อย  และราคามีการปรับตัวสูงขึ้น  เนื่องจากผู้ค้าเป็นรถเร่  และการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายค่อนข้างลําบาก 

1.2 จังหวัดที่มีน้ําท่วมขังบางพืน้ที่และมคีวามเสี่ยง  ระดับราคาสินค้ายังทรงตัวปริมาณสินค้า 
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อุปโภคบริโภคบางชนิดไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค  เช่น  อาหารกึ่งสําเร็จรูป  ข้าวสาร  และน้ําด่ืม  เป็นต้น  ส่วน
หนึ่งมาจากผู้บริโภคในพื้นที่หาซื้อสินค้าในปริมาณที่มากขึน้กว่าปกติ  และร้านค้าจากจังหวัดใกล้เคียงที่ประสบอุทกภัยได้เข้ามา
รับซื้อสินค้าเพื่อนําไปจําหน่ายต่อ  ทําให้ปรมิาณความต้องการเพิ่มขึ้น 

 2.  การดําเนนิการใหค้วามช่วยเหลือประสบอุทกภัย 
   2.1  กระทรวงพาณิชย์ได้มอบข้าวสารที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ 
(กขช.)รวม 2,539,700 ถุงๆ  ละ 4 กิโลกรมั  ให้แก่จังหวดัที่ประสบอุทกภัย  รวม  48  จังหวัด  จํานวน 1,751,000  ถุง  ฝ่าย
การเมือง  ได้แก่  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  จํานวน  763,700  ถุง  รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย (ศปภ.)  จํานวน  25,000  ถุง  เพื่อนําไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย   
   2.2  กระทรวงพาณิชย์  โดยกรมการค้าภายในได้จัดต้ังศูนย์ประสานงานกระจายสินคา้เพื่อผู้บริโภค  
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านปริมาณ  และราคาสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค  และไม่ใหม้ีการปรับราคาสินค้า  เพื่อ
เอาเปรียบผู้บริโภค  โดยกําหนดให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมจัดจําหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค บริเวณหน้าสํานักงานการค้าภายในจังหวัด  และบางส่วนร่วมกับห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นจัดมุมสินคา้ราคา
ประหยัด  เบื้องต้น  15  จังหวัด  คือจังหวัดพิษณุโลก  สุโขทัย  สมุทรสงคราม  สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา  สระบุร ี สิงห์บุรี  
ปราจีนบุรี  ชัยนาท  นครนายก  เพชรบุรี  อ่างทอง  ลพบุรี  ชลบุรแีละลาํปาง  โดยเริ่มจําหน่ายต้ังแต่วันที่  17  ตุลาคม  2554   
 
19. เรื่อง  การรายงานผลการดําเนนิการตามมติคณะรฐัมนตร ีเรื่องการจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปค               
ครั้งที่ 4   
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบการรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการจัดงานเทศกาล
วิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปค  ครั้งที่ 4  ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้   
  1.  ความเปน็มา  คณะรฐัมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มกราคม  2553  อนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปค  ครั้งที่ 4    
  2.  ผลการดาํเนินงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รว่มกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศ             
จัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปค  ครั้งที ่4  ภายใต้หัวข้อ From Nature to Technology  ณ บ้านวิทยาศาสตร์              
สิรินธร  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ระหว่างวันที่  20  - 26  สิงหาคม 2554 มผีลการดําเนินงาน ดังนี้  

2.1 ผู้เข้าร่วมงานเทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปค  ครั้งที่ 4  รวม 634 คน  ประกอบด้วย  
 2.1.1  นักเรียนไทยและต่างประเทศ  500  คน  
 2.1.2 ครูและเจ้าหน้าที่ไทยและชาวต่างประเทศ  134  คน 

โดยผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวจากเขตเศรษฐกิจต่างๆ  ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐเกาหล ี ออสเตรเลีย  บรูไนดารุสซาลาม  เขตบริหารพิเศษมาเก๊า  สาธารณรัฐฟลิิปปินส์            
ไชนิสไทเป  สหรัฐอเมริกา  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง  นิวซีแลนด์    แคนาดา มาเลเซีย  และสาธารณรัฐสิงคโปร ์
 2.2 มกีารจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ได้แก่  
   2.2.1 การบรรยายพิเศษ  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก 
   2.2.2  กิจกรรมสําหรับนักเรยีน ได้แก่  ค่ามหัศจรรย์พลังงานนิวเคลียร์ ค่ายความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ค่ายท่องโลกดาราศาสตร์ ค่ายจรวดขวดน้ํา  ค่ายหุ่นยนต์ปลา   ค่ายนักสืบสิ่งมีชีวิตเปล่งแสง  ค่ายโอริงามิ  ค่ายภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (บัว) ค่ายภูมปัิญญาท้องถิ่น (กล้วย)   
   2.2.3 กิจกรรมสําหรับครู ได้แก่  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบิน และการสาธิตการทําอาหาร
และขนมไทย 
   2.2.4  กิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ การแสดงดนตรี และวัฒนธรรม การสาธิตโชว์วิทยาศาสตร์              
การเล่านิทานดาวและดูดาว  และการมองโลกอนาคตว่าธรรมชาติจะส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีอย่างไร 
 2.3 ผลที่ได้รับจากการจัดงาน ประกอบด้วย 
  2.3.1 เกิดเครอืข่ายนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  และเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ใน         
กลุ่มเอเปค  มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  การแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม  ตลอดจนการทํางานเป็นทีม 



 14 

  2.3.2 ประเทศไทยได้รับการยอมรับศักยภาพการจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนระดับนานาชาติ  
สร้างโอกาสในการดึงพันธมิตรต่างประเทศเข้ามาทํากิจกรรมที่ประเทศไทย 
  2.3.3  ส่งเสรมิให้ “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับการ
ยอมรับมากขึ้นและก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ 
 2.4 ข้อเสนอแนะ  
  2.4.1 หน่วยงานไทยควรนํารูปแบบกิจกรรมไปขยายผลในโรงเรียนในประเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ สร้างวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ กระตุ้นและจูงใจให้เยาวชนศึกษาต่อด้าน
วิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น 
  2.4.2 ควรเผยแพร่ผลการจัดงานในเวทีประชุมนานาชาติอ่ืนๆ  เพื่อให้มีการจัดงานเทศกาล
วิทยาศาสตร์เยาวชนในภูมิภาคต่าง ๆ  ทั่วโลก 
  2.4.3 ควรนําผลงานของเยาวชนที่สร้างสรรค์ในระหว่างเข้าร่วมงานไปศึกษาพัฒนาต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 
 3. ปัญหาและอุปสรรค 
 แม้ว่าประเทศไทยจะสนับสนนุค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่นักเรียนต่างชาติจาก  21 เขตเศรษฐกิจ                 
รวม 42 คน  แต่กลับมีเขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมเพียง 15 เขตเศรษฐกิจ  มนีักเรียนต่างชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากไทย 30 คน 
เนื่องจาก 
 3.1 ปัญหาภัยธรรมชาติภายในประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ซึ่งประสบภัยสึนามิ 
 3.2 ไมส่ามารถคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมงานได้ทันเวลา  ได้แก่  สหพันธ์รัฐรัสเซีย สหรฐัเม็กซิโก                  
สาธารณรัฐชิล ี สาธารณรัฐเปรู และปาปัวนิวกินี 
 4. แนวทางแก้ไข  เพื่อให้สมาชิกเอเปคตระหนักถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับ
เยาวชน  และใหค้วามร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงในการจัดงานครั้งต่อไป  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้นําเสนอ
ผลสําเร็จของการจัดงานต่อที่ประชุมคณะทํางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเอเปค ครั้งที่ 41  ระหว่าง
วันที่ 16-22  กันยายน 2554  ณ เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา  ซึ่งผู้แทนจากประเทศสมาชิกได้แสดงความสนใจใน
กิจกรรมดังกลา่วเป็นอย่างมาก  
 
20. เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติปี 2554  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยศัตรูพืชระบาด (แมลงบ่ัวระบาด เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล และหนูนาระบาด) วาตภัย และภัยแล้ง ของจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จังหวัดน่าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสิงห์บุรี วงเงินรวมทั้งสิ้น 179,105,679 บาท 
โดยให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง [ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.)] สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยศัตรูพืชระบาด (แมลงบ่ัวระบาด เพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาล และหนูนาระบาด) วาตภัย และภัยแล้งได้โดยตรง ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ   
 
21. เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความชว่ยเหลือ ฟื้นฟ ูเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
(กฟย.) ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อใหค้วามช่วยเหลือ ฟืน้ฟู เยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และความเปน็อยู่ของประชาชน (กศอ.) ครั้งที่ 1/2554 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบและเหน็ชอบผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อใหค้วามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน (กศอ.) ครั้งที่ 1/2554 ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ  
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กฟย. และ กศอ. ได้มีการประชุมร่วมกันครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องประชุม 501 ช้ัน 5 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.  มาตรการเพื่อให้ความชว่ยเหลือ ฟื้นฟ ูเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และความเปน็อยู่ของประชาชน 
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  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ กศอ. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการไปแล้วเมื่อ
วันที่ 7 พฤศจกิายน 2554 โดยมีสาระสําคญั ดังนี้ 
   1.1  มาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย และฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม  
    1) กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอกรอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและฟื้นฟู
ภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย มาตรการความช่วยเหลือต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อบรรเทาความเสียหายในระยะเร่งด่วน และ
แผนการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมครอบคลุมมาตรการหลัก 3 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย (1) มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ (2) 
มาตรการช่วยเหลือของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ (3) มาตรการช่วยเหลือของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน นอกจากนี้ยังได้เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและการวาง
ระบบการบริหารจัดการในอนาคตของกระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่มเติม จาํนวน 11 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 7,427.99 
ล้านบาท 
    2) กศอ. มีมติรบัทราบกรอบมาตรการมาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและฟื้นฟู
ภาคอุตสาหกรรม และเห็นชอบในหลักการของโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการ ภายใต้แผนงานฟื้นฟู
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและการวางระบบการบริหารจัดการในอนาคตของกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 4 โครงการ วงเงิน 
112.84 ล้านบาท ประกอบด้วย  (1) โครงการจัดต้ังศูนย์พักพิงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วงเงิน 50,000,000 บาท            
(2) โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และกากอุตสาหกรรมในสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสบ
อุทกภัย วงเงิน 22,000,000 บาท (3) โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา ดิน และสารปนเปื้อนของสารพิษอุตสาหกรรมในสถาน
ประกอบการทั้งในและนอกนคิม วงเงิน 25,000,000 บาท และ (4) โครงการความช่วยเหลือในการระบายน้ําจากนิคม
อุตสาหกรรม วงเงิน 15,840,000 บาท  
   1.2  การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการเงิน
สํารองจา่ยเพือ่กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท   
(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)               
    1) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 วันที่ 13 กันยายน 2554 และ วันที่ 27 
กันยายน 2554 อนุมัติในหลกัการใช้จา่ยจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท ไปแล้ว
จํานวนทั้งสิ้น   509,127 ครัวเรือน เป็นเงิน 2,545,635,000 บาท ดําเนินการไปแล้วจํานวน 2,282,160,000 บาท คงเหลือ                 
263,475,000 บาท 
    2) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้รายงานสถานการณ์สาธารณ
ภัย ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554 โดยมีจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จํานวน 62 จังหวัด ซึ่งสถานการณ์อุทกภัยมี
ความรุนแรงเพิ่มขึ้นและสร้างความเสียหายแก่ครัวเรือนในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น โดยมีครวัเรือนที่ได้รับผลกระทบและรอรับความ
ช่วยเหลือเพิ่มจากที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติเห็นชอบไปแล้วจํานวน 2,289,562 ครัวเรือน และเพื่อใหก้ารช่วยเหลือครอบคลุม
ผู้ประสบภัยที่เพิ่มขึ้นตามระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ กระทรวงมหาดไทยจึงเสนอขออนุมัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(กรณีอุทกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) จํานวนทั้งสิน้ 11,461,010,000 บาท ประกอบด้วย เงินช่วยเหลือ
ครอบครัวละ 5,000 บาท จาํนวน  2,289,562 ครัวเรือน เป็นเงิน 11,447,810,000 บาท และค่าใชจ้่ายสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย์สนับสนุนการอํานวยการและการบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย จํานวน 13,200,000 บาท 
    3) กศอ. มีมติอนุมัติในหลักการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554           
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) ครัวเรือน
ละ 5,000 บาท (เพิ่มเติมครัง้ที่ 3) จํานวน 11,461,010,000 บาท ตามขอ้เสนอของกระทรวงมหาดไทย โดยใช้หลกัเกณฑ์
พิจารณาตามเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 และมอบหมายให้สํานักงบประมาณพิจารณาใน
รายละเอียดของงบประมาณตามกรอบวงเงินที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
  มติที่ประชุม 
  1) เห็นชอบในหลักการของโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการ ภายใต้แผนงานฟื้นฟู
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและการวางระบบการบริหารจัดการในอนาคตของกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 4 โครงการ วงเงิน
รวม 112.84 ล้านบาท ได้แก่ (1) โครงการจัดต้ังศูนย์พักพิงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2) โครงการบริหารจัดการด้าน
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ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และกากอุตสาหกรรมในสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย (3) โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา ดิน และสารปนเปื้อนของสารพิษอุตสาหกรรมในสถานประกอบการทั้งในและนอกนิคม และ (4) โครงการความ
ช่วยเหลือในการระบายน้ําจากนิคมอุตสาหกรรม และใหน้ําเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป 
  2) เห็นชอบในหลักการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) ครวัเรือนละ 5,000 บาท 
(เพิ่มเติมครั้งที ่3) วงเงินรวม 11,461.01 ล้านบาท ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย โดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาตามเงื่อนไข
ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป 
  2.  การขออนมัุติงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงนิสาํรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน็ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอทุกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เห็นว่าสถานการณ์อุทกภัยฯ ทําใหป้ระชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง
พ้ืนที่ที่เคยเกิดอุทกภัยและไมเ่คยเกิดอุทกภัยได้รับผลกระทบ และทรัพยส์ินได้รับความเสียหายเป็นจํานวนถึง 30 เขต รวม 
621,355 ครัวเรือน ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยและบําบัดทุกข์ บํารุงสุขในเบื้องต้น จึงควรให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ
ราษฎรผู้ประสบภัยที่มีบ้านเรือนอยู่อาศัย ดังนี้  
  1) หลักเกณฑ์ฯ ประกอบด้วยความเสียหายใน 2 กรณ ีได้แก่ (1) น้ําท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลัน และ
ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย และ (2) บ้านพักอาศัยถูกน้ําท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน และทรพัย์สินได้รับความเสียหาย 
  2) เงื่อนไข โดยความเสียหายทั้ง 2 กรณีข้างต้น ประกอบด้วยเงื่อนไขได้แก่ (1) ต้องเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
ประจําในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน และมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่สํานักงานเขตใน
สังกัดกรุงเทพมหานครออกให้เท่านั้น และ (2) กรณีทีม่ีผูป้ระสบภัยซ้ําซอ้นทั้ง 2 กรณี ให้ได้รับการช่วยเหลือเพียงกรณีเดียว 
  ทั้งนี้ ให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดดําเนินการตรวจสอบข้อมูล รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบความซ้ําซอ้นของ
ครัวเรือนผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งแรก ภายใน 2 สัปดาห์ และให้ช่วยเหลือให้
แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และให้สามารถถัวจ่ายจํานวนครัวเรือนในทกุเขตได้ 
  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบหลักการในการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามข้อมลูครัวเรือน
ผู้ประสบภัยเบื้องต้น ของกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 เขต ในกรอบครวัเรือน จํานวน 621,355 ครัวเรือน จํานวนเงิน 
3,106,775,000 (สามพันหนึง่ร้อยหกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) โดยที่กรุงเทพมหานคร ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล 
รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบความซ้ําซ้อนของครัวเรือนผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ครม. เห็นชอบไว้เมื่อวันที่ 6 
กันยายน 2554 ก่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือ โดยให้สํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณตรงให้ธนาคารออมสิน เพื่อ
ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และให้สามารถถัวจ่ายจํานวนครัวเรือนในเขตได้ และให้เสนอ
คณะรัฐมนตรพิีจารณาต่อไป 
  3.  มาตรการสินเชื่อเพื่อพฒันาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสิน 
   1)  กระทรวงการคลัง ได้เสนอมาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสิน 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการไปแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554  
   2)  รายละเอียดโครงการ มีดังนี้ 

วัตถุประสงค ์ เพื่อใช้ในการจัดทําระบบและโครงสร้างพื้นฐานสําหรับป้องกันอุทกภัย 
กลุ่มเป้าหมาย การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม
วงเงิน 15,000 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ 7 ปี 
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.01 ต่อปี ตลอดอายุโครงการ โดยรัฐบาลชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนเงินกับอัตรา

ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บกับผู้กู้ใหธ้นาคารออมสิน
คุณสมบัติผู้กู้ นิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม/สวนอตุสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง

อุตสาหกรรม 
วงเงินต่อราย ให้ธนาคารออมสินพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ 
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 โดยรัฐบาลรับภาระในการชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนเงินกับอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บกับผู้กู้ให้ธนาคารออมสิน 
(ชดเชยส่วนของต้นทุนเงินของธนาคารฯ) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.22 ต่อปี หรอืคิดเป็นเงินชดเชยตลอด 7 ปี ที่ไม่เกิน 4,431.00 ล้าน
บาท 

 ร้อยละ 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน (สําหรับผู้รับ
ฝากทั่วไปสูงสุดของธนาคารฯ) 

3.25 

บวกด้วย ต้นทุนการดําเนินงาน 0.98 
หักด้วย ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยรับ 0.01 
ต้นทุนเงนิของธนาคารออมสนิ 4.22 
  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบมาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสิน และวงเงินงบประมาณชดเชย
การดําเนินการไม่เกิน 4,431 ล้านบาท และเห็นควรให้ธนาคารออมสินแยกบัญชีการดําเนินการดังกล่าวออกมาอยู่ในบัญชี
ธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account: PSA) และให้เพิ่มเติมข้อกําหนดในการอนุมัติสินเชื่อ โดยให้โครงการลงทุนใน
ระบบและโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันอุทกภัยที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่รฐัจะกําหนดขึ้น และให้เสนอ
คณะรัฐมนตรพิีจารณาต่อไป 
  4.  มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านฟื้นฟคูุณภาพ
ชีวิต 
  1) ประธานคณะกรรมการเพื่อให้การช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้าน
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต (กคช.) ได้มีหนังสือคณะกรรมการเพื่อให้การช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูฯ ด่วนที่สุด ที ่พม 0207/9247 ลงวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ขอยืนยันแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย ต่อประธานคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
(กฟย.) ตามท่ีสํานักงบประมาณนําเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย (ด้านสังคม)  
  2)  แผนงาน/โครงการด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 7 กระทรวง 2 ส่วนราชการไม่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีกระทรวงหรือทบวง มีวงเงินรวม 4,411,844,300 บาท แบ่งเป็น  ระยะที่ 1 วงเงิน 353,636,600 บาท 
ประกอบด้วย 5 กระทรวง/หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และสํานกังานตํารวจแห่งชาติ และ ระยะที่ 2 วงเงิน 3,924,907,700 บาท ประกอบด้วย 8 
กระทรวง/หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรมประชาสัมพันธ์ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 
  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการของแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัยด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ที่คณะรฐัมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 
และสํานักงบประมาณได้พิจารณาในรายละเอียดแล้ว ประกอบด้วย 7 กระทรวง 2 ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือทบวง รวมวงเงิน 4,411,844,300 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบกลางปี 2555 จํานวน 4,146,388,300 บาท และ
งบประมาณปี 2554 จํานวน 265,460,000 ล้านบาท และให้เสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาต่อไป 
 
22. เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความชว่ยเหลือ ฟื้นฟ ูเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
(กฟย.) ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อใหค้วามช่วยเหลือ ฟืน้ฟู เยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน (กคฐ.) ครั้งที่ 1/2554  
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบและเหน็ชอบผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อใหค้วามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กคฐ.) ครั้งที่ 1/2554 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  
  สาระสาํคญัของเรื่อง  
  กฟย. และ กคฐ. ได้มีการประชุมร่วมกันครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ 
ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม  สรุปสาระสําคัญผลการประชุมได้ดังนี้  
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  1. โครงการฟืน้ฟูทา่อากาศยานดอนเมือง ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.)  
  ทอท. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  ท่าอากาศยานดอนเมืองที่อยู่ในความรับผดิชอบของ ทอท. ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย  ดังนั้น เพื่อเร่งรัดฟ้ืนฟูให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามเดิมโดยเร็ว จึงได้จัดทําโครงการฟื้นฟูท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ใช้งบประมาณเป็นเงิน 935 ล้านบาท ประกอบด้วย  
   1) ส่วนที่ 1 การฟ้ืนฟูทางวิ่ง ทางขับ ระบบสาธารณูปโภค  เครื่องช่วยการเดินอากาศ  และลานจอด
อากาศยานฝั่งตะวันออก (ด้านกองทัพอากาศ) ซึ่งในส่วนนีเ้ป็นเขตพื้นที่เฉพาะ ของทางราชการ โดยจะดําเนินการได้ภายหลัง
จากระดับน้ําลดและสามารถส่งวัตถุเข้าพ้ืนที่ก่อสร้างได้  เพื่อให้อากาศยานของส่วนราชการและทางราชการ ตลอดจนการ
ปฏิบัติภารกิจของรัฐบาล  สามารถใช้ประโยชน์จากท่าอากาศยานดอนเมืองได้ตามปกติอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม  ระยะเวลา
ดําเนินการ 60 วัน โดยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินวงเงิน 489.20 บาท 
   2) ส่วนที่ 2 การฟ้ืนฟูอาคารผู้โดยสารหมายเลข 1 (Terminal 1) ทางวิ่งทางขับและลานจอดอากาศ
ยานฝั่งตะวันตก, อาคารสํานักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง , ระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน  เพือ่ให้สามารถ
เปิดบริการการบินเชิงพาณิชย์ได้อย่างสมบูรณ์เช่นเดิม  ซึ่งจะช่วยบรรเทาความแออัดของปริมาณจราจรทางอากาศ ณ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยจะใช้เงินงบประมาณของ ทอท. เอง จํานวน 445.80 ล้านบาท  
  มติที่ประชุม เห็นชอบในหลกัการ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 489.20 ล้านบาท  
สําหรับดําเนินโครงการฟื้นฟูท่าอากาศยานดอนเมือง ของ ทอท. ในส่วนที่ 1 ดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย  และให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
  2. โครงการบรูณะฟืน้ฟูเรง่ด่วนทางหลวงสายหลัก และโครงขา่ยสําคัญที่ได้รบัความเสียหายจากอุทกภัย 
ของกรมทางหลวง (ทล.) รวมจํานวน 708 โครงการ (สายทาง) โดยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณทัง้สิน้ จํานวน 
11,898 ล้านบาท  
   1) เหตผุลความจําเปน็  
   ทล. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สบืเนื่องจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลจําเป็นต้องดําเนินการบูรณะฟื้นฟู
เส้นทางสายหลักและโครงข่ายสําคัญที่เชื่อมต่อไปยังภาคเหนือ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงโครงข่ายต่อเนื่องให้คืนสู่
สภาพเดิม   เพื่อให้ระบบการคมนาคมขนสง่โดยเฉพาะเส้นทางสายหลักที่สําคัญ ระบบโลจิสติกส์ เส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังการ
ขนส่งรูปแบบอ่ืนได้รับการซ่อมแซมกลับสูส่ภาวะปกติโดยเร็ว 
   2) พื้นที่ดําเนนิการ 
   ดําเนินการบูรณะฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในทกุเส้นทางตามลักษณะระดับ
ความรุนแรง และปริมาณความเสียหายที่เกดิขึ้น  แบ่งเป็น 
    2.1) ทางหลวงสายหลักและโครงข่ายที่สําคญัในพื้นทีส่ํานักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) สํานักทาง
หลวงที่ 10 (สพุรรณบุรี) และสํานักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ) จํานวน 21 สายทาง 31 โครงการ 
    2.2) โครงข่ายทางหลวงต่อเนื่องจากทางหลวงสายหลักและโครงสําคัญตามข้อ 2.1) ในพื้นที่
ทั่วประเทศจํานวน 677 โครงการ 
   3) ระยะเวลาดาํเนนิการและงบประมาณ 
    3.1) บูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางหลวงสายหลักและโครงข่ายที่สําคัญแผนงานตามข้อ 2.1) 
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน  (ธันวาคม 2554- กุมภาพันธ์ 2555) จํานวน 21 สายทาง รวม 31 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
1,879.851 ล้านบาท 
    3.2) การบูรณะฟื้นฟูคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนโครงข่ายต่อเนื่อง ตามข้อ 2.2)  ระยะเวลาไม่เกิน 
9 เดือน (ธันวาคม 2554 – สงิหาคม 2555) จํานวน 677 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิน้ 10,019.220 ล้านบาท 
   มติที่ประชุม เห็นชอบในหลกัการ เพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 11,898 ล้านบาท 
สําหรับดําเนินงานโครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางหลวงสายหลัก และโครงข่ายสําคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของ 
ทล. จํานวน 708 โครงการ (สายทาง) ดังกล่าวข้างต้น และให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
  3. โครงการฟืน้ฟูทางหลวงชนบทอนัเนื่องมาจากเหตุอทุกภัยของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) รวมจํานวน 
549 สายทาง โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้นจาํนวน 4,594.30 ล้านบาท 
  1) เหตุผลความจําเปน็ 
      สืบเนื่องจากวิกฤตน้ําท่วม ทําให้เส้นทางคมนาคมประสบภัย ชํารุดเสียหาย ส่งผลให้การคมนาคมล่าช้า 
อาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูเส้นทางให้กลับคนืสู่สภาพเดิม 
  2) จํานวนสายทาง ระยะเวลาดําเนนิงาน และงบประมาณ 



 19 

      2.1) เส้นทางหลักที่สนับสนุนการขนส่ง Logistics และเส้นทางเข้านิคมอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย จํานวน 4 สายทาง วงเงิน 78 ล้านบาท 
      2.2) เส้นทางสายรองที่ได้รับผลกระทบอทุกภัย จํานวน 545 สายทาง วงเงิน 4,516.30 ล้านบาท 
      2.3) ระยะเวลาดําเนินงาน ภายใน 10 เดือน หลังจากน้ําลดและสามารถเข้าพ้ืนที่ได้ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบในหลกัการ เพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 4,594.30 ล้านบาท 
สําหรับดําเนินงานโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยของ ทช. จํานวน 549 สายทาง ดังกล่าวข้างต้น และ
ให้เสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาต่อไป 
  4. แผนงาน/โครงการฟื้นฟู เยียวยา ด้านสถานศึกษาซึง่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของ
หน่วยงานในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1 และครัง้ที่ 2 รวมจํานวนสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหาย 790 แห่ง โดย
ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณรวมทั้งสิน้ จํานวน 956.29 ลา้นบาท 
 1) เหตุผลความจําเปน็ 
  หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการสํารวจและตรวจสอบความเสียหาย
ของโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนประกอบการเรียนการสอนที่จําเป็น โดยให้เน้นไปที่สถานศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจริง ในจังหวัดที่ประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติอุทกภัยที่ระดับน้ําลดลงแล้ว เพื่อให้ทันต่อการจัดการเรียนการสอน
ก่อนเปิดภาคเรียนใหม ่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2554 
 2) พื้นที่ดําเนนิการ 
  พ้ืนที่ในเขตจังหวัดซึ่งประกาศให้เป็นเขตประสบภัยพิบัติ โดยมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้ังอยู่ และได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย 
 3) แผนงาน/โครงการและงบประมาณ 
  3.1) แผนงาน/โครงการ มาตรการฟื้นฟูสถานศึกษา และครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน นําเสนอ ครั้งที ่1 
วงเงิน 177.35 ล้านบาท 
  3.2) แผนงาน/โครงการ มาตรการฟื้นฟูสถานศึกษา และครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน นําเสนอ ครั้งที ่2 
วงเงิน 778.94 ล้านบาท 
 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลกัการ เพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 956.29 ล้านบาท 
สําหรับดําเนินงานแผนงาน/โครงการฟื้นฟู เยียวยาด้านสถานศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าวข้างต้น และให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 
23. เรื่อง มาตรการช่วยเหลอืประชาชนผูป้ระสบอุทกภัยในการคมนาคมบนทางยกระดับอุตราภิมุข 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการคมนาคมบนทางยกระดับ
อุตราภิมุข ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการคมนาคมบนทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วง
ดินแดง – ดอนเมือง และช่วงดอนเมือง – อนุสรณ์สถาน โดยรัฐบาลรับภาระชําระค่าผ่านทางให้บริษัททางยกระดับฯ ผู้รับ
สัมปทานแทนประชาชนผู้ใช้ทางยกระดับอุตราภิมุข เนื่องจากเหตุอุทกภัยเป็นการชั่วคราว ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เวลา 24.00 
นาฬิกาของวันที่ 12 พฤศจกิายน 2554 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกาของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 เป็นจาํนวนเงินทั้งสิ้น 
14,503,055.00 บาท โดยให้กรมทางหลวงเบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิ หรือจําเป็น 
  2. มอบหมายให้กรมทางหลวงทําบันทึกข้อตกลงกับบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) ผู้รับ
สัมปทานบนทางยกระดับอุตราภิมุข ในการตกลงเข้าร่วมดําเนินการ ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการ
คมนาคมบนทางยกระดับอุตราภิมุข 
 
24. เรื่อง แนวทางป้องกนัการขาดแคลนยาจําเปน็จากปญัหาประสบอทุกภัย ปี พ.ศ. 2554 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบแนวทางป้องกันการขาดแคลนยาจําเป็นจากปัญหาประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยา อันเป็นผลกระทบจากสถานที่ผลิตยาประสบปัญหาอุทกภัย 
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การเภสัชกรรม 
โดยได้ตกลงว่าภาคเอกชนจะหาผู้ผลิตยาทดแทนในระยะเวลาอันสั้น สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดแนวทาง
ดําเนินการ เพื่ออํานวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ดังต่อไปนี้ 
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  1. ผู้รับอนุญาตผลิตยา ที่สถานที่ผลิตได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สามารถว่าจ้างผู้ผลิตยารายอื่นผลิตยา
ทดแทนได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จะสามารถกลับมาทําการผลิตได้อีกครั้ง โดยตํารับ
ยาที่จะผลิตในสถานที่ผลิตทดแทนต้องมี สตูร ฉลาก เอกสารกํากับยา ขนาดบรรจุ เอกสารการควบคุมคุณภาพและรายละเอียด
อ่ืน ๆ เหมือนกับทะเบียนตํารับยาเดิม แต่ให้ผ่อนผันการสง่ข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต และ
การศึกษาความคงสภาพยาภายหลัง ให้ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตํารับได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน 
  2. การนําเข้ายาบางรายการ โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากว่าจ้างโรงงานผลิตยาที่
เสียหายจากอุทกภัยจนผลิตไม่ได้ หรือกรณทีี่ผู้ผลิตซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประสงค์ที่จะนําเข้ายาจากต่างประเทศมาเพื่อ
ทดแทนยาที่ตนผลิตไม่ได้ หากมีความจําเป็นให้ขอความรว่มมือองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้นําสั่งยา เพื่อทดแทนรายการที่ผลิต
ไม่ได้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียนตํารับยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งขณะนี้องค์การ
เภสัชกรรมได้ดําเนินการสํารองยาบางส่วนเพ่ือเตรียมการรองรับกรณีการขาดแคลนยา โดยมีการนําสั่งยาบางรายการไว้แล้ว 
  3. กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ขอความร่วมมือจาก บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จํากัด ซึ่งมีความพร้อมในด้านการจัดส่งสินค้าเป็นผู้กระจายยา ไปยังพื้นที่เป้าหมายทั่วทั้งประเทศ 
 
25. เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สรุปสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 
ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร การช่วยเหลือด้านการเกษตร สถานการณ์น้ํา สรุปได้ดังนี้ 
 พื้นที่ประสบอุทกภัย 68 จังหวัด ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
พิษณุโลก พิจิตร กําแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา 
นครปฐม ลพบุรี สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
 ผลกระทบด้านการเกษตร (ช่วงภัยต้ังแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม – ปัจจุบัน 2554)  
 ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 
  ผลกระทบด้านพืช  เกษตรกร 1,131,109 ราย  พ้ืนที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 11.20 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 
9.18 ล้านไร่ พืชไร่ 1.51 ล้านไร่ พืชสวนและอื่นๆ 0.51 ล้านไร่ 
  ผลกระทบด้านประมง  เกษตรกร 125,055 ราย พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําคาดว่าจะเสียหาย แบ่งเป็น บ่อปลา 
204,191 ไร่  บ่อกุ้ง/ปู/หอย 33,262 ไร่  กระชัง/บ่อซีเมนต์ 203,861 ตารางเมตร 
  ผลกระทบด้านปศุสัตว์  เกษตรกร 214,028 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 28.74 ล้านตัว 
  สรุปความก้าวหน้าการช่วยเหลือ ดังนี้  1) ส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากสํานักงบประมาณ เกษตรกร 
413,910 ราย วงเงิน 7,861.80 ล้านบาท 2) สํานักงบประมาณอนุมัติงบประมาณให้ธกส. เกษตรกร 185,550 ราย วงเงิน 
4,391.648 ล้านบาท 3) ธกส. โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว เกษตรกร 117,052 ราย วงเงิน 3,251.62 ล้านบาท 
 การดําเนินการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 
 1 สนับสนุนเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ จํานวน 1,094 เครื่องในพื้นที่ 46 จังหวัด   
  2 การผลิตและใช้น้ําหมัก ในพื้นที่ 24 จังหวัด ปริมาณที่ผลิต จํานวน 4.37 ล้านลิตร  ปริมาณที่ใช้ จํานวน 3.69 ล้านลิตร 
 3. สนับสนุนด้านปศุสัตว์ ได้แก่ พืชอาหารสัตว์ จํานวน 4,437 ตัน ดูแลสุขภาพสัตว์ จํานวน 2.01 ล้านตัว แร่ธาตุ
และเวชภัณฑ์ จํานวน 14,935 ชุด  
 4. การอพยพสัตว์(สุนัข แมว กระต่าย นก ฯลฯ) ประมาณ 5,461 ตัว โดยเคลื่อนย้ายไปอยู่ศูนย์พักพิงสัตว์ 4 แห่ง  
   5. มาตรการผ่อนปรนการเคลื่อนย้ายสัตว์ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย เพื่ออํานวยความ
สะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสัตว์ให้พ้นจากน้ําท่วม เพื่อลดความสูญเสีย ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นว่าปลอดภัยตามเงื่อนไข
ของการควบคุมโรคแล้วจึงอนุญาตให้ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์พร้อมใบอนุญาตฯ(ร.4) 
   6. กรมประมง จัดส่งเรือยนต์ตรวจการและเรือท้องแบน จํานวน 64 ลํา รถยนต์ 48 คัน เจ้าหน้าที่ 247 คน 
ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบอุทกภัย  ได้แก่ ออกตรวจพื้นที่ ขนย้ายประชาชน แจกอาหาร ลําเลียงผู้ป่วย การจับและขนย้ายจระเข้
(45 ตัว) 
  สถานการณ์น้ํา ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 
 อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง (400 แห่ง) มีปริมาณน้ําทั้งหมด 68,580 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 
93 มากกว่าปี 2553 จํานวน 12,621 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 17 สามารถรับน้ําได้อีก 5,537 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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 อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ (33 แห่ง) มีปริมาณนํ้าทั้งหมด 64,984 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 93 มากกว่าปี 
2553 จํานวน 12,613 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 18 สามารถรับน้ําได้อีก 5,173 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์น้ํา มากกว่าร้อยละ 80 จํานวน 28 อ่างฯ ได้แก่ ภูมิพล สิริกิต์ิ แม่งัดฯ แม่กวงฯ 
ก่ิวลม ก่ิวคอหมา แควน้อยฯ น้ําอูน น้ําพุง จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลําปาว ลําตะคอง ลําพระเพลิง มูลบน ลําแซะ ลํานางรอง สิรินธร 
ป่าสักฯ ทับเสลา กระเสียว ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ์ ขุนด่านฯ คลองสียัด บางพระ หนองปลาไหล ประแสร์  
 อ่ า ง เ ก็ บ น้ํ า เ ขื่ อ น ภู มิ พ ล  สิ ริ กิ ต์ิ  แ ค ว น้ อ ย ฯ  แ ล ะ ป่ า สั ก ฯ  มี ป ริ ม า ณ นํ้ า ทั้ ง ห ม ด  24,762  
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 100 

 
26. เรื่อง    รายงานผลการดําเนินงาน ป้องกันและฟื้นฟนูิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และสวนอตุสาหกรรม 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานผลการดําเนินงาน ป้องกันและฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  ดังนี้ 

ตามท่ีได้เกิดอุทกภัยในพื้นทีน่ิคม/ เขตประกอบการ/ สวนอุตสาหกรรม 7 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 
จังหวัดปทุมธานี ต้ังแต่ต้นเดือนตุลาคม 2554 และลกุลามขยายไปยังพื้นที่อ่ืนๆ ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสําคญั กระทรวง
อุตสาหกรรมตระหนักถึงความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นในบางพื้นที่ และมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อ่ืนๆ จึงได้ดําเนินการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบอุทกภัยใหก้ลับคืนมาทําการผลิตอย่างปกติโดยเร็ว รวมทั้งป้องกันพื้นที่ที่มีความเสีย่งให้รอดพ้นจากการเกิด
อุทกภัย 

กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานผลการดําเนินงานในเรื่องข้างต้น ดังต่อไปนี้ 
1.การฟื้นฟูนิคม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะทํางานฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรมและสวน 
อุตสาหกรรม ได้ประชุมร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้พัฒนานิคม ในการจัดทําแผนฟื้นฟูนิคม/เขต
ประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม ที่ประสบอุทกภัยแล้วรวม 7 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟ็คตอรี่แลนด์ สวน
อุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งภาพรวมของแผนการฟื้นฟู ประกอบไปด้วย  งานสูบน้ํา  งานทําความ
สะอาดพื้นที่นิคมและโรงงาน  งานซ่อมแซมอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง  งานฟื้นฟูสาธารณูปโภค (น้ําประปา,ไฟฟ้า)  งานรื้อถอนและ
ขนย้ายเครื่องจักร  งานติดต้ังเครื่องจักรใหม่  งานฟื้นฟูซ่อมแซมเครื่องจักร 

ปัจจุบันนิคม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรมแต่ละแห่งอยู่ในขั้นตอนแรกของการดําเนินงานซ่อมคัน 
ดินและสูบน้ําออกโดยเริ่มดําเนินงานสูบน้ําแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งเริ่มมีการสูบน้ําต้ังแต่วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2554 จะใช้เวลาสูบน้ําประมาณ 20 – 30 
วัน และคาดว่าจะสามารถสูบน้ําออกจากสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัยได้ทั้งหมด 7 แห่ง ภายในเดือนธันวาคม 2554 
 สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการฟื้นฟูสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัยมี  ดังนี้ 
 1. ปัญหาการจัดหาเครื่องสูบน้ําได้ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประสานหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวบรวมเครื่องสูบน้ํามาช่วยในการสูบน้ํา แต่ก็ยังหาได้ไม่ครบทําให้แผนการดําเนินงานอาจล่าช้าออกไป 
 2.  ปัญหามวลชนรอบนิคม/เขตอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการสูบน้ําออก 
ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งทําความเข้าใจและกําชับให้ผู้ปฏิบัติงานดําเนินงานด้วยความระมัดระวัง 
 3.  ปัญหานิคม/เขตอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม ที่ประสบอุทกภัยบางแห่งขาดแรงงานในขั้นตอนการ
ซ่อมคันดินก่อนสูบน้ําและการทําความสะอาดในขั้นตอนหลังสูบน้ําออกหมดแล้ว ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นควรขอกําลัง
พลจากกองทัพเข้ามาช่วยเหลือดําเนินงาน 

2.การป้องกันนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงจะประสบอุทกภัย 
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้คณะทํางานป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยใน 

นิคมอุตสาหกรรม ดําเนินการป้องกันด้วยมาตรการต่างๆ โดยทุ่มเทสรรพกําลังจากทุกหน่วยงาน เพื่อรักษานิคมอุตสาหกรรม ๘ แห่ง 
ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรม
บางปู   นิคมอุตสาหกรรมเวลโกล์ว นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร และนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร มิให้ถูกน้ําท่วมเสียหายเพิ่มเติมอีก 
เพราะถือว่าเป็นการป้องกันไว้ซึ่งฐานการผลิตที่สําคัญของประเทศ และปกป้องเศรษฐกิจในภาพรวม 
 มาตรการในเชิงป้องกันของนิคมฯ ที่สําคัญๆ ได้แก่ การเสริมความสูงของพนังกั้นน้ํา เขื่อนหรือคันดิน พร้อม
กับการตรวจตราความแข็งแรงของพนังกั้นน้ําอย่างใกล้ชิด  การจัดหา เครื่องสูบน้ําและเครื่องจักรหนัก การขุดลอกคูคลองและ           
การกําจัดเศษขยะเพื่อให้น้ําระบายได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น การย้ายและจัดเก็บสารเคมีอันตรายไว้ในที่ปลอดภัย การจัดเวรยาม          
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เฝ้าระวังความสูงของน้ําและสภาพของคันดิน  การทําความเข้าใจกับชุมชน และการเตรียมแผนอพยพ เป็นต้น และให้รายงาน           
ความคืบหน้าของการดําเนินการทุกวัน 

ปัจจุบันมาตรการป้องกันสําหรับนิคมฯ ต่างๆ ยังสามารถป้องกันน้ําท่วมได้ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้าน 
กําลังคนและเครื่องจักรหนักในการกู้ภัยจากกระทรวงกลาโหมเป็นอย่างดี 

3.การตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการระบายน้ําในพื้นที่ท่วมขังภายในพื้นที่นคิม/เขต 
ประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม 
 เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภายนอกนิคม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม มีความมั่นใจว่าน้ําที่
สูบออกไปจะไม่ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุข ได้บูรณาการการทํางานเกี่ยวกับการตรวจสอบและเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการระบายน้ําในพื้นที่ท่วมขังภายในนิคม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม โดยมีแนวทางการ
ทํางานดังนี้ 

 3.1  ตรวจสอบคุณภาพน้ําต้ังแต่ระยะที่น้ําภายในและภายนอกนิคมอยู่ในระดับเดียวกันจนกระทั่งน้ําแห้ง 
โดยตรวจสอบเป็นระยะๆ ต่อเนื่อง 

 3.2  กรณีที่ตรวจพบว่าคุณภาพน้ําไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน 
อุตสาหกรรม จะต้องหยุดสูบน้ําออกชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ําให้เป็นไปตามมาตรฐานจึงจะดําเนินการ
สูบน้ําต่อได้ 

 3.3  ดําเนินการบําบัดและฟื้นฟูคุณภาพน้ําให้ได้ตามมาตรฐาน โดยการบําบัด ณ บริเวณที่ตรวจพบ 
 3.4  ดําเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ําอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่มีการสูบน้ํา 
 3.5  หากพบถังสารเคมี จะตรวจวิเคราะห์และจําแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี และดําเนินการเก็บ 

รวบรวมไว้ในที่ปลอดภัย 
3.6 เมื่อระดับน้ําลดลงจนเหลือระดับ 30 เซนติเมตรจากระดับพ้ืนหรือจนถึงระดับตะกอนดินจะต้องหยุด 

ทําการสูบน้ํา และทําการตรวจสอบคุณสมบัติของตะกอนว่าเข้าข่ายเป็นของเสียอันตรายตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 หรือไม่ หากเข้าข่ายจะต้องดําเนินการเก็บรวบรวมและนําไปบําบัดนอกพื้นที่โดยผู้ได้รับการอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรณีไม่เข้าข่ายจะต้องขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือการนิคมอุตสาหกรรมก่อนนําออกนอกพื้นที่ 
 การดําเนินงานข้างต้น จะมีการเก็บตัวอย่างน้ําร่วมกัน รวมทั้งมีกระบวนการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์
ความเสี่ยงต่อชุมชนให้เกิดความเข้าใจ นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการเฝ้าระวังผลกระทบทางด้านสุขภาพของ
ชุมชันอย่างต่อเนื่องด้วย 
 

ต่างประเทศ
27. เรื่อง ความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในโครงการสนับสนนุการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยสหภาพ
ยุโรป  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบร่างความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในโครงการสนบัสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนโดยสหภาพยุโรป  
   2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงดังกล่าวในนามของรัฐบาลไทย   
   3. อนุมัติให ้กต. ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ เลขาธิการอาเซียนสําหรับลงนามในความ
ตกลงดังกล่าว   
   4. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงดังกล่าวในประเด็นที่มิใช่สาระสาํคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ขอให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก   
  สาระสาํคญัของเรื่อง  
   กต. รายงานว่า  
  1. ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสหภาพยุโรป ครั้งที่ 16 ที่เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2550 ที่ประชุมได้รับรองปฏิญญานูเร็มเบิร์กว่าด้วยความเป็นหุ้นสว่นที่เพิ่มพูนระหว่างอาเซียนและสหภาพ
ยุโรป (Nuremberg Declaration on an EU-ASEAN Enhanced Partnership) และอาเซียน  ร่วมกับสหภาพยุโรปได้จัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการตามปฏิญญาฯ (Plan of Action to Implement the Nuremberg Declaration on an EU-
ASEAN Enhanced Partnership) ซึ่งได้กําหนดให้การดําเนินโครงการสนับสนุนการรวมตัวในภูมิภาคอาเซียน ช่วงที่ 2 (ASEAN 
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Programme for Regional Integration Support-APRIS II) เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการฯ ต่อมาโครงการ APRIS II ได้
ดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2553 สหภาพยุโรปจึงได้เสนอการดําเนินโครงการสนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน (AEISP) ซึ่งเป็นโครงการใหม่ขึ้นแทนโครงการ APRIS II เพื่อให้การสนับสนุนอาเซียนในการรวมตัวกันเป็นประชาคม
อย่างต่อเนื่อง   
   2. คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอการจัดทําร่างความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในโครงการสนบัสนุน
การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Economic Integration Support Programme - AEISP) ซึ่งเป็นเอกสาร
เกี่ยวกับขั้นตอนเงื่อนไขและรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของประชาคมยุโรปแก่อาเซียน  โดยฝ่าย
คณะกรรมาธิการยโุรปเป็นผู้ยกร่างและเสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยกําหนดให้เลขาธิการ
อาเซียนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินดังกล่าวในนามของอาเซียน  
  3. วัตถุประสงค์ของความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในโครงการสนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียนโดยสหภาพยุโรป   
    เพื่อสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียน  โดยสนับสนุนการดําเนินการตามแผนงานการจัดต้ังประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  โดยมีงบประมาณโครงการทั้งหมด 15,300,000 ยูโร ประชาคมยุโรปให้การสนับสนุนสูงสุดจํานวน 
15,000,000 ยูโร และอาเซียนให้การสนับสนุน 300,000 ยูโรต่อโครงการนี้   
   4. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ความตกลงฯ  
   ความตกลงฯ จะนําไปสู่การดําเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและการสร้างความ
เข้มแข็งใหแ้ก่องค์กรของอาเซียน  ในรูปแบบการให้คําแนะนํา การศึกษา ทัศนศึกษา การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็น
ต้น โดยมีผลทีค่าดว่าจะได้รับ ดังนี้  
    (1) สร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหารจัดการกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยรวม  
    (2) สร้างความเข้มแข็งให้กับการเคลื่อนย้ายสินค้าในอาเซยีนอย่างเสรี  
   (3) สร้างความเข้มแข็งให้กับสํานักเลขาธิการอาเซียนในการสนับสนุนการดําเนินการและการรวมตัว
ตามแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
28. เรื่อง ขอความเหน็ชอบในหลักการการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและสํานัก
สํารวจธรณีวิทยาแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กและกรนีแลนด์  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอดังนี้  
   1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพยากรน้าํบาดาลและสํานักสํารวจธรณีวิทยาแห่ง
ราชอาณาจักรเดนมาร์กและกรีนแลนด์   
   2. อนุมัติให้อธิบดีกรมทรพัยากรน้ําบาดาล ทส. เป็นผูล้งนามในบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ หากมีความ
จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ขอให้ ทส. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรพิีจารณาอีก  
   สาระสาํคญัของเรื่อง   
   ทส. รายงานว่า  
  1. ทส. โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  และสาํนักสํารวจธรณีวิทยาแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กและกรนีแลนด์ 
(Geological Survey of Denmark and Greenland, GEUS) มีความประสงค์ที่จะลงนามบันทกึความเข้าใจระหว่างกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาลและสํานักสํารวจธรณีวิทยาแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กและกรีนแลนด์  เพื่อแลกเปลี่ยนและใหค้วาม
ช่วยเหลือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ําบาดาลระหว่างสองหน่วยงาน  อันจะนํามาซึ่งความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่อไป
ในอนาคต  
   2. การลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว  เป็นจุดเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําบาดาล  และการดําเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ําบาดาลอ่ืน ๆ อย่างเป็นรูปธรรม  ภายใต้
ข้อตกลงและการกําหนดขอบเขตค่าใช้จ่ายที่ให้แต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตน  หรือยอมรับการสนับสนนุจากอีก
ฝ่าย  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลอันได้แก่นโยบายส่งเสริมให้มกีารบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ  โดยการ
จัดให้มีการบรหิารจัดการน้ําในระดับประเทศ  ทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงศักยภาพของลุ่มน้ํา  
จัดหาและจัดสรรน้ําให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้วยการบูรณาการระบบน้ําในประเทศทั้ง 25 ลุ่มน้ํา สนับสนุนเกษตรกรทํา
แหล่งน้ําในไรน่า  พร้อมการผันน้ําจากลุ่มน้าํอ่ืน ๆ และการจัดสร้างระบบโครงข่ายน้ําอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงตามศักยภาพ
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ของพื้นที่  เพื่อสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค  และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสอง
ประเทศและสง่เสริมการเติบโตทางวิชาการนํ้าบาดาลอีกด้วย  
   3. ทส. โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีความต้องการที่จะเริ่มต้นดําเนินโครงการสํารวจทางธรณีวิทยาขั้นสูงที่
ทันสมัย  เพื่อนํามาใช้ในการสํารวจภาคสนามให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น  ใกล้เคียงความเป็นจริงและสํารวจได้ทุกระดับความลึก  
เพื่อสํารวจหาการแพร่กระจายตัวและความหนาแน่นทีแ่น่นอนของชั้นน้ําบาดาลแต่ละชั้น  และทราบถึงศักยภาพแหล่งน้ํา
บาดาลท้ังเชิงปริมาณและคณุภาพทุกระดับช้ันน้ําบาดาลเป็นแนวทางในการจัดทําแผนดําเนินงานการบริหารจัดการแหล่งน้ํา
บาดาลให้สมดุลและยั่งยืน  รวมทั้งการพัฒนาเทคนิคด้านงานสํารวจและระบบฐานข้อมูลธรณีฟิสิกสข์องไทยต่อไป  
   4. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มสีาระสําคัญเปน็การกําหนดกรอบความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคู่ภาคีไว้อย่าง
กว้างและกําหนดให้การดําเนินกิจกรรมความร่วมมือตามรา่งบันทึกความเข้าใจฯ เป็นไปตามงบประมาณที่คู่ภาคีจะได้รับ
ตามปกติ  หรอืจากการสนับสนุนทางการเงินอื่น ๆ  
 
29. เรื่อง การประชุมผู้นาํลุม่น้ําโขง-ญี่ปุน่ ครั้งที่ 3  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้     
   1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมสําหรับการประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขง-ญีปุ่่น ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นเอกสารผลการ
ประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขง- ญี่ปุ่นดังกล่าว   
    2. มอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าวข้างต้น   
   3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคญั  หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ขอให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก   
   สาระสาํคญัของเรื่อง  
   กต. รายงานว่า   
   1. ความร่วมมอืลุ่มน้ําโขง-ญีปุ่่น (Mekong-Japan Cooperation) ริเริ่มโดยญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งลด
ช่องว่างทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในอาเซียน  โดยการพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผ่านการให้ความช่วยเหลือกัมพูชา ลาว เมียน
มาร์และเวียดนาม  ซึ่งจะนํามาซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองสู่ภูมิภาคและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 
   2. ความร่วมมอืลุ่มน้ําโขง-ญีปุ่่น ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย 
เวียดนาม และญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ทั้งในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยให้ความสําคัญกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเป็นสําคัญ   
   3. การประชุมที่สําคัญที่ผ่านมา ได้แก่ การประชุมผู้นําครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 ณ กรุงโตเกียว    
ซึ่งมีการรับรองปฏิญญาโตเกียวและแผนปฏิบัติการ 63 รายการ และการประชุมผู้นําครั้งที่ 2 ณ กรุงฮานอย เมื่อเดือนตุลาคม 
2553 ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการข้อริเริ่มความรว่มมือเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมลุ่มน้ําโขง-ญี่ปุ่น (MJ-CI) 
และแผนปฏิบัติการข้อริเริ่ม “หนึ่งทศวรรษสู่แม่โขงเขียวขจี” (Green Mekong)  
   4. ญี่ปุ่นจะเปน็เจ้าภาพจัดการประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 (The Third Mekong-Japan Summit) 
ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน  ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2554 ณ บาหล ีอินโดนีเซีย โดยมีประเด็นสําคัญที่จะหารือ 
ได้แก่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อให้มีการพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงที่สมดุลและยั่งยืน  และประเด็นที่เป็นข้อห่วง
กังวลในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ  รวมทั้งจะมีการพิจารณารับรองร่างแถลงการณ์ร่วมสําหรับการประชมุผู้นําลุ่มน้ํา
โขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 (Joint Statement of the Third Mekong-Japan Summit) ซึ่งเป็นเอกสารผลการประชุมในครั้งนี้    
    ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที ่1 ความร่วมมือลุม่น้ําโขง-ญี่ปุ่น  เพื่อการพัฒนาใน
ภาพรวมให้ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงมีสมดุลและยั่งยืน  และส่วนที่ 2 ประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ  ซึ่งสรุปสาระสาํคัญ ดังนี้  
   1. ส่วนที ่1 (ความร่วมมือลุ่มน้ําโขง-ญี่ปุ่น  เพื่อการพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงในภาพรวมมีสมดุลและยั่งยืน) ร่าง
แถลงการณ์ร่วมฯ จะยืนยันความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นที่จะร่วมมือกับประเทศในลุ่มน้ําโขง  โดยการสนับสนุนการพัฒนาการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค  รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและการอํานวยความสะดวกกฎระเบียบในการขนส่งข้าม
พรมแดน  ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน  การสร้างสังคมที่ให้ความสําคัญกับศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ เช่น การจัดการภัยพิบัติ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  การให้ความสําคญักับประเด็นความมั่นคง
ของมนุษย์  ความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร การขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยน  และกล่าวช่ืนชมพัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของเมียนมาร์  
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   2. ส่วนที ่2 (ขอ้ห่วงกังวลระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ) ผู้นําประเทศลุ่มน้ําโขงและญี่ปุ่นแสดงความ
มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือให้ใกล้ชิดย่ิงขึ้นในประเด็นภูมิภาคและระดับโลกที่เป็นกังวลร่วมกัน  และสร้างเสริมความร่วมมือ
ลุ่มน้ําโขง-ญี่ปุ่นที่มีอยู่แล้ว  ให้ครอบคลุมแข็งแกร่งขึ้น  เพื่อคงไว้ซึ่งสันติภาพ ความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค  
   ร่างแถลงการณ์ดังกล่าว  เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขง-ญี่ปุ่น  
ที่มีสาระสําคญัเป็นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคลุ่มน้ําโขงที่ครอบคลุมอย่างมีสมดุลและยั่งยืน  การเสริมสร้างความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดทั้งในประเด็นที่มีข้อกังวลร่วมกันทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก  ตลอดจนการกําหนดแนวทางของความ
ร่วมมือภายใต้กรอบดังกล่าวสําหรับปี ค.ศ. 2012  
 
30. เรื่อง การลงนามบทเพิม่เติมของความตกลงด้านการเงนิสาํหรับโครงการเพื่อการรวมกลุ่มด้านการบนิของอาเซียน 
ภายใต้ความรว่มมือด้านการขนสง่ทางอากาศระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป   
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอดังนี้  
  1. อนุมัติการลงนามบทเพิ่มเติม (Addendum) ของความตกลงด้านการเงินสําหรับโครงการเพื่อการรวมกลุ่ม
ด้านการขนส่งทางอากาศของอาเซียน  ภายใต้ความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป (the 
Financing Agreement on EU-ASEAN Air Transport Integration Project-AATIP)  
    2. มอบหมายให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามแทนประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
บทเพิ่มเติมที่มใิช่สาระสําคัญ  ขอให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมมอบหมายเป็น
ผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง   
   3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) มีหนังสอืถึงสหภาพยุโรป  เพื่อแจ้งความเข้าใจต่อข้อ 14.1 
ของภาคผนวก 1 ของบทเพิ่มเติมฯ และจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามใน
หนังสือสัญญาดังกล่าว   
  สาระสาํคญัของเรื่อง  
  คค. รายงานว่า  
   1. การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที ่14 เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2551 ณ กรงุมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส์  ที่ประชุมยินดีที่สหภาพยุโรปให้ความช่วยเหลือในโครงการเพื่อการรวมกลุ่มด้านการบินอาเซียน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการเปิดเสรีการขนส่งทางอากาศของอาเซียน  โดยให้ความช่วยเหลือในการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทาง
วิชาการของประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านความปลอดภัยในการขนสง่ทางอากาศ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและ
การจราจรทางอากาศ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งที่ประชุมได้ให้การรับรองการดําเนินโครงการการรวมกลุ่มดังกล่าว  
และมอบหมายให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามความตกลงด้านการเงินสําหรับโครงการเพื่อการรวมกลุ่มด้านการบินของ
อาเซียน  ภายใต้ความร่วมมอืด้านการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป  
   2. เลขาธิการอาเซียนได้ลงนามความตกลงด้านการเงินฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 
ณ สํานักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
   3. ในการประชุมคณะทํางานด้านการขนส่งทางอากาศของอาเซียน ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 21-25 มีนาคม 2554 
ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่ประชุมรับทราบว่าผู้แทนคณะกรรมการประชาคมยุโรป  ซึ่งมีสาํนักงานอยู่ที่กรุงเทพฯ ได้มีหนังสือถึง
เลขาธิการอาเซียน  เพื่อขอความเห็นชอบการแก้ไขความตกลงด้านการเงินของโครงการเพื่อการรวมกลุ่มด้านการขนส่งทาง
อากาศของอาเซียนฯ และรับทราบว่าการประกาศคัดเลือกคณะทํางานสนับสนุนโครงการ (Project Support Team-PST) ไม่
ประสบความสําเร็จ  จึงต้องจัดทําเอกสาร/หนังสือสัญญาแก้ไขความตกลงด้านการเงินฯ ที่ได้ลงนามไว้  เพื่อขยายเวลาการ
ดําเนินโครงการ  และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น  ต่อมาในการประชุมคณะทํางานด้านการขนส่งทาง
อากาศของอาเซียน ครั้งที ่24 เมื่อวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2554 ณ ประเทศสิงคโปร์ ทีป่ระชุมรับทราบว่าสหภาพยุโรปได้จัดทํา
เอกสาร/หนังสือสัญญาเพื่อแก้ไขความตกลงฯ ในรูปแบบของบทเพิ่มเติม (Addendum) แล้วเสรจ็ พร้อมให้เลขาธกิารอาเซียน
ลงนาม   ที่ประชุมจึงได้ขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเร่งดําเนินการตามขั้นตอนภายในให้แล้วเสร็จ  ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าว
จะต้องแล้วเสร็จภายในปี 2554 เพื่อให้การดําเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
   4. สาระสําคญัของ Addendum ของความตกลงด้านการเงินสําหรับโครงการเพื่อการรวมกลุ่มสาขาการบิน
ของอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป   
    4.1 สาระสําคญั  
     4.1.1 บทแก้ไขเฉพาะ การขยายเวลาการดําเนินโครงการเพื่อการรวมกลุ่มด้านการขนส่งทาง
อากาศของอาเซียนฯ เพิ่มขึ้น 24 เดือน (จากเดิม 84 เดือน เป็น 108 เดือน)   



 26 

     4.1.2 เอกสารแนบ (Attachment) 1 กรอบการดําเนินการ (Implementation 
Framework) คือ ตารางสรุปหลักการสนับสนุน และผลลัพธ์ของการดําเนินโครงการ  ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลเชิงสถิติด้านการขนส่ง
ทางอากาศของอาเซียน การกําหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง เช่น ตลาดการบินร่วมอาเซียน และการพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ด้านการ
ขนส่งทางอากาศของอาเซียน และการกําหนดกิจกรรมเพื่อนําไปสู่ผลลพัธ์ที่คาดหวัง โดยสหภาพยุโรปได้เพิ่มเติมโครงการ
ข้อเสนอของอาเซียน 3 โครงการเข้าไว้แล้ว  โครงการที่อาเซียนเสนอ ได้แก่  
      1) การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของตลาดการบินร่วมอาเซียน (ASEAN Single 
Aviation Market : ASAM)  
      2) การศึกษาของที่ปรึกษาเรื่องการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการบินในภูมิภาค 
(Consultancy study on enhancing aviation safety regionally )  
      3) การศึกษาของที่ปรึกษาเรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการจราจรทางอากาศไร้
พรมแดนในกลุม่ประเทศอาเซยีน (Consultancy study on pan-ASEAN Seamless Air Traffic Management Structure)  
ทั้งนี้ ภาคผนวก (Annex) 1 ของ Addendum แทนคําว่า “เอกสารแนบ (Attachment) 1 ของบทเพิ่มเติม Addendum”  
     4.1.3 เพื่อให้การดําเนินโครงการมีความคลอ่งตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น  จึงไม่มีการจัดสรรการ
ใช้ประโยชน์ของผลที่จะได้รับจากผลลัพธ์ที่ 1 – ตลาดการบินร่วมอาเซียน/สาขาเฉพาะ  และผลลัพธ์ที่ 2 – การเสริมสร้าง
สมรรถนะและพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ของอาเซียน  ในรายละเอียดของงบประมาณ  
     4.1.4 Addendum จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ทั้งสองฝ่ายลงนาม   
 
31. เรื่อง รา่งเอกสารสําคัญด้านเศรษฐกิจที่จะเสนอผู้นาํอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 19  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้  
   1. เห็นชอบร่างเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้  
     1.1 ร่างเอกสาร ASEAN Framework for Equitable Economic Development : Guiding 
Principles for Inclusive and Sustainable Growth   
    1.2 ร่างเอกสาร ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership 
   2. มอบหมายให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองเอกสารในข้อ 1. กับผู้นําของประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ของอาเซียน  ใน
ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที ่19 ทั้งนี้ หากมคีวามจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ พณ. ดําเนนิการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่พิจารณาอีก   
    สาระสาํคญัของเรื่อง  
   พณ. รายงานว่า   
   1. รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน  ได้จัดทําร่างเอกสารสําคัญด้านเศรษฐกจิ จํานวน 2 ฉบับ ในหัวข้อ ASEAN 
Framework for Equitable Economic Development : Guiding Principles for Inclusive and Sustainable Growth 
และหัวข้อ ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership เพื่อจะนําเสนอเป็นเอกสารของ
ผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียน  ในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที ่19 ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2554 ณ เมือง
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยในการประชุมดังกล่าว  ผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนจะพิจารณาให้การรับรองเอกสารดังกล่าวนี้ 
โดยไม่มีการลงนาม ทั้งนี้ ร่างเอกสารสําคัญดังกล่าวมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้   
    1.1 ร่างเอกสาร ASEAN Framework for Equitable Economic Development : Guiding 
Principles for Inclusive and Sustainable Growth  
     เป็นเอกสารที่อินโดนีเซีย ในฐานะประธานของอาเซียนในปีนี้ได้ริเริ่มจัดทําขึ้นโดยได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน  อันแสดงถึงการให้ความสําคัญกับการสร้างความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกจิระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เสาหลักของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
ร่างเอกสารนี้เน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน (Inclusive and equitable growth) 
และวางแนวทางการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในอีก 3 เสาหลัก (ได้แก่ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว การสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน และการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกจิโลก) ภายใต้ AEC เพื่อเสริมสร้าง
ความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจด้วย เช่น การส่งเสริมใหส้มาชิกอาเซียนที่มีการพัฒนาช้ากว่าสามารถใช้โอกาสและได้รับ
ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนได้อย่างเต็มที่  การเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันโดยคํานึงถึงการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกัน การให้ความสําคัญต่อการพัฒนาการศึกษาและทักษะเพื่อเพิ่มผลผลิต  การส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดย่อม (SMEs) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการจัดทําแผนฉุกเฉินกรณทีี่เกิดเหตุการณ์ผันผวนทางเศรษฐกิจ และ
การรับความช่วยเหลือทางการเงินของประเทศคู่เจรจาและองค์กรภายนอกอื่น ๆ   
    1.2 ร่างเอกสาร ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic 
Partnership   
     เป็นเอกสารที่กําหนดกรอบและหลักการพืน้ฐานของอาเซียน (ASEAN General Principles) 
ในการขยายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมภิาค  โดยการเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรี (Regional Comprehensive 
Economic Partnership Agreement) กับประเทศภาคีความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนในปัจจุบัน (ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ และอินเดีย – การเจรจากับประเทศหลังสดุนี้ยังไม่เสร็จสิน้) ที่มคีวามสนใจจะเข้าร่วม 
ตามเป้าหมาย 1 ใน 4 ข้อที่ถือเป็นเสาหลักที่กําหนดไว้ใน AEC Blueprint คือ การที่อาเซียนบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก  
โดยเน้นบทบาทของอาเซียนเป็นศูนย์กลาง (ASEAN Centrality) ในการขบัเคลื่อนการดําเนินการและการเจรจา  ตามท่ีกําหนด
ไว้ในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)   
     การจัดทําร่างเอกสารดังกล่าวนี้  เป็นขั้นตอนสืบเนื่องหลังจากการสรุปผลการดําเนินงานของ
คณะทํางาน 4 คณะที่จัดต้ังขึ้นเมื่อปี 2552 เพื่อศึกษาแนวทางในการผนวก (consolidate) ความตกลงเขตการค้าเสรีที่อาเซียน
จัดทาํร่วมกับประเทศภาคีเป็นรายประเทศ (รวม 5 ฉบับ แต่ละฉบับมีภาคี 11 ประเทศ ยกเว้นกรณอีอสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่
อาเซียนจัดทําความตกลงเขตการค้าเสรีร่วมกันเป็น 12 ประเทศ) โดยเป็นขั้นตอนการกําหนดกรอบและหลักการในการ
ดําเนินการต่อไป  หลักการพืน้ฐานดังกล่าวของอาเซียน มีสาระสําคัญ ดังนี้  
      - การสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน และจะพฒันาต่อยอดจากความตกลงเขตการค้าเสรี
ของอาเซียนกับประเทศภาคีที่มีอยู่แล้ว  
      - กระบวนการเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรี สามารถจัดทําในลักษณะที่เจรจา
แยกกนัเป็นส่วน ๆ (ได้แก่ ด้านสินค้า บริการ และการลงทนุ) ตามท่ีจะตกลงกัน (sequential approach) หรือเจรจาไปพร้อม
กัน (single undertaking approach) หรือวิธีอ่ืนที่ภาคีเห็นพ้องร่วมกัน  
      - เปิดให้ประเทศที่เป็นภาคีความตกลงเขตการค้าเสรีกับอาเซียนที่มีอยูแ่ล้วใน
ปัจจุบันเข้าร่วมเจรจาได้โดยสมัครใจ  ส่วนประเทศภาคีที่ยังไม่พร้อมจะเข้าร่วมเจรจาตั้งแต่ต้นตลอดจนประเทศคู่ค้าอ่ืน ๆ นั้น
สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงฯ ได้ในภายหลัง   
      - ต้องให้การปฏิบัติเป็นพิเศษและแตกต่าง (special and differential treatment) 
แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีระดับการพัฒนาน้อยกว่า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (ได้แก่ ลาว กัมพูชา และ
พม่า)  
      - ความตกลงฯ ที่จะเป็นผลจากการเจรจา ต้องสอดคล้องกับกฎกติกาภายใต้ความ
ตกลงขององค์การการค้าโลก   
   2. ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที ่19 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2554 ผู้นําอาเซียนจะพิจารณา
ให้การรับรองเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าว   
  
32. เรื่อง แถลงการณ์ของผูน้ําอาเซียน (ASEAN Leader’s Statement on Climate Change) สําหรบัการประชุมรัฐ
ภาคีอนสุัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 17 และการประชุมภาคีพธิีสารเกยีวโต ครั้งที่ 
7 (COP 7/CMP 7 ) 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติให้การรบัรอง (ร่าง) แถลงการณ์ของผู้นําอาเซียน (ASEAN Leader’s Statement on 
Climate Change) สําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 17 และ
การประชุมภาคีพิธีสารเกียวโต ครั้งที่ 7 (COP 7/CMP 7 ) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (ทส.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  ทส. รายงานว่า 
  1. รัฐบาลอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนได้ยกร่างแถลงการณ์ของผู้นําอาเซียน (ASEAN Leader’s 
Statement on Climate Change) สําหรบัการให้ประธานอาเซียนใช้กล่าวในการประชุมรัฐภาคีอนุสญัญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 17 และการประชุมภาคีพิธีสารเกียวโต ครั้งที่ 7 (COP 7/CMP 7 ) และขอให้
ประเทศไทยให้การรับรองก่อนที่จะนําเสนอให้มีการรับรองในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 
19 พฤศจิกายน 2554 
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  2. ร่างแถลงการณ์ผู้นําอาเซียนสําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 17 และการประชุมภาคีพิธีสารครั้งที่ 7 เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ร่วมของประเทศอาเซียนที่ต้องการให้ประเทศภาคีของอนุสัญญาฯ ดังกล่าวเพ่ิมความร่วมมือในการดําเนินงานตาม
มติของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 16 ซึ่งคณะรัฐมนตรีจึงจําเป็นต้องให้การรับรองร่างแถลงการณ์ฯ นี้ ก่อนที่
นายกรัฐมนตรไีทยจะไปให้การรับรองร่างแถลงการณ์ฯ นี้ร่วมกับผู้นําอาเซียนประเทศอืน่ ๆ ต่อไป 
  3. ร่างแถลงการณ์ผู้นําอาเซียนสําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 17 และการประชุมภาคีพิธีสารครั้งที่ 7 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ต้องการ
เน้นย้ําความสําคัญของการดําเนินการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเน้นย้ําให้มีการดําเนินงานตามข้อ
มติ 1/CP.16 หรือ ข้อตกลงแคนคูนซึ่งได้รับความเห็นชอบในการประชุมรัฐภาคีอนุสญัญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมยัที่ 16 ที่เมืองแคนคูน   สหรฐัเม็กซิโก โดยต้องยึดมั่นตามหลักการของอนุสัญญาฯ และหลักการของการพัฒนา
อย่างยั่งยืนรวมถึงการแสดงความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการที่จะนําไปสู่ผลลพัธ์ของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัย
ที่ 17 และการประชุมภาคีพิธีสารเกียวโต ครั้งที่ 7 ที่เมืองเดอร์บัน สาธารณรัฐอัฟริกาใต้ และตกลงที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อดําเนินการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
33. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีสิง่แวดลอ้มอาเซียนอยา่งไม่เปน็ทางการ ครั้งที่ 13 การประชุมรฐัมนตรีสิ่งแวดล้อม
อาเซียน+3 ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่นที่เก่ียวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบและเหน็ชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้ 
  1. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดลอ้มอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 13 การประชุมรัฐมนตรี
สิ่งแวดล้อมอาเซียน+3 ครั้งที่ 10 และการประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  2. เห็นชอบแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน 2554-2556 (ASEAN-China 
Environmental Cooperation Action Plan 2011-2013) รวมทั้ง มอบหมายให้ ทส. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าว
ที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยหากมีความจําเป็น โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีก 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  ทส. รายงานว่า 
  1. นายกรัฐมนตรีมีคําสั่งอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมมอบหมายให้
ผู้ช่วยรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพิทยา พุกกะมาน) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วม
การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดลอ้มอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 13 การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน+3 ครั้งที่ 10 
และการประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2554 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งการประชุมดังกล่าว
เป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมจากประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อพบปะหารือ และทบทวนความร่วมมือต่าง ๆ ที่อยู่
ระหว่างดําเนินการในด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน ซึ่งได้รบัการพิจารณากลั่นกรองจากระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้าน
สิ่งแวดล้อม (ASEAN Senior Official on Environment - ASOEN) ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การจัดการทรัพยากรน้ํา สิ่งแวดล้อมศึกษา มลพิษหมอกควันข้ามแดน และการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบความ
ร่วมมือกับประเทศอาเซียน+3 
  2. แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน 2554-2556 (ASEAN- China Environmental 
Cooperation Action Plan 2011-2013) มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  2.1 อาเซียนได้รับรอง The China-ASEAN Strategy on Environmental Protection Cooperation 
เมื่อปี พ.ศ. 2552 และยุทธศาสตร์ดังกล่าวจําเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการความร่วมมือ (Action Plan) ซึง่เป็นไปตาม
กระบวนการปฏิบัติงาน จึงขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาร่างฉบับแรกของแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2554-2556 (the first 
draft ASEAN- China Environmental Cooperation Action Plan (2011-2013) ซึ่งยกร่างโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  2.2 แผนปฏิบัติการฯ ระบุประเด็นความร่วมมือที่สําคญัเกีย่วกับ (1) ความร่วมมือด้านสิง่แวดล้อมเชิง
นโยบายระดับสูง ได้แก่ การจัดประชุมระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน การประชุมในกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
อาเซียน-จีน (2) การพัฒนาและดําเนินโปรแกรมทูตสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน (the ASEAN-China Green Envoys Program) 
อาทิ การฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ทูตสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน การสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ (3) 
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม อาทิ การส่งเสริมการจดัต้ังเครือข่ายความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมสิง่แวดล้อมอาเซียน-จีน การศกึษาความเป็นไปได้และส่งเสริมให้มกีารรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมร่วมกัน การพัฒนา
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โครงการนําร่องด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (4) โครงการวิจัยร่วม อาทิ การจัดทําและเผยแพร่รายงานด้าน
สิ่งแวดล้อมในทัศนะอาเซียน-จีน การพัฒนาและจัดการการศึกษาด้านนโยบายร่วม (Joint Policy Studies) 
  2.3 การดําเนินตามแผนปฏิบัติการฯ ได้แก่ (1) การจัดการด้านองค์กรที่แต่ละฝ่ายจะมอบหมายผู้
ประสานงานอย่างเป็นทางการ (National Focal Point : NPF) สําหรับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน และทั้งสอง
ฝ่ายจะจัดต้ังฝ่ายเลขานุการปฏิบัติการความร่วมมือ (Joint Implementation Secretariat : JIS) ซึ่งฝ่ายจีนรับผดิชอบโดยศูนย์
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียนจีน (The China-ASEAN Environmental Cooperation Center : CAEC) และฝ่าย
อาเซียนโดยสํานักเลขาธิการอาเซียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม (2) การสนับสนุนด้านการเงิน โดยระบุแหล่งเงินทุนสนับสนุนทีส่ําคัญซึ่งไม่
จําเพาะเจาะจงเพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว ได้แก่ กองทนุความร่วมมืออาเซียน-จีน (ASEAN- China 
Cooperation Fund) การสนับสนุนจากคู่เจรจานานาชาติ รัฐบาลจีน รฐับาลจากประเทศสมาชิกอาเซียน และแหลง่เงินทุน
สนับสนุนจากความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ-เอกชนอื่น (Public-Private Partnership) 
 
34. เรื่อง  กรอบการเจรจาต่อเนื่องภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญีปุ่่นสําหรบัความเป็นหุน้ส่วนทาง
เศรษฐกิจ  (Agreement  between the Kingdom of Thailand and Japan for an Economic Partnership : 
JTEPA) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบการเจรจาต่อเนื่องภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับ
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ  (Agreement  between the Kingdom of Thailand and Japan for an Economic 
Partnership : JTEPA)  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  และให้เสนอกรอบการเจรจาต่อเนื่อง ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ
ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กรอบการเจรจาต่อเนื่องภายใต้ JTEPA มีสาระสําคัญครอบคลุมพันธกรณด้ีานการค้าสินค้า กฎว่าด้วยถิ่น          
ดําเนินสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และการดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ JTEPA 
 
35. เรื่อง การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) และสาธารณรัฐประชาชนจนีว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชกิของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) และสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
  2. อนุมัติในหลกัการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผูแ้ทนที่จะเข้าประชุมสุดยอดผู้นํา
อาเซียน ครั้งที ่19 กําหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2554 ณ เมืองบาหลี สาธารณรฐัอินโดนีเชีย เป็นผู้ลงนามในบันทึกความ
เข้าใจฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคําหรือประเด็นที่มิใช่สาระสาํคัญ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ลงนาม โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอีก 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า 
  1. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ก่อต้ังขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok 
Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ประเทศสมาชิกเมื่อก่อต้ังมี 5 ประเทศ ปัจจบัุนมี 10 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเชีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเชีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ สาธารณรฐัฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ
ส่งเสริมความรว่มมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของ
ภูมิภาค การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ 
  2. สาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับสถานะประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน ครั้งที ่29 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเชีย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2539 โดยมีความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และได้สร้างเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขใหม้ีความเข้มแข็งมากขึน้ภายหลังการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อต่าง ๆ อาทิ โรคเอดส์ โรคซาส์ และโรคไข้หวัดนก เป็นต้น 
  3. จากการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1 ณ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ เมื่อ พ.ศ. 2549 ทั้งสองฝ่ายให้ความเห็นชอบต่อการดําเนินงานความร่วมมือสองด้านหลัก ๆ คือ การป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส์ โรคไขห้วัดนก โรคติดต่ออุบัติใหม่และการแพทย์ด้ังเดิม ซึ่งในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนกับ
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สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 2 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์พ.ศ. 2551  เห็นชอบให้ความร่วมมือมีความครอบคลุม 
และมีกลไกการดําเนินงานที่ชัดเจน สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงเสนอใหม้ีการจัดทําบันทึกความเข้าใจด้านสาธารณสุข ซึ่งบันทึก
ความเข้าใจฯ ดังกล่าว ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากรัฐสมาชิกของอาเซียนด้วยแล้ว 
  สาระสาํคญัของบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขและแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการระหว่างสมาชิกของอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
36. เรื่อง การรับรองปฏิญญาข้อผูกพันอาเซียนว่าด้วยการสูเ่ปา้หมายที่เปน็ศนูย์ : ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ  และหยุดการเสียชีวิตทีเ่ก่ียวข้องกับโรคเอดส ์
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  ดังนี้  
  1. เห็นชอบปฏิญญาข้อผูกพันอาเซียนว่าด้วยการสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ :  ไม่ใหม้ีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม ่ไมม่ี
การเลือกปฏิบัติ และหยุดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ 
  2. อนุมัติในหลกัการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผูแ้ทนที่จะเข้าประชุมสุดยอดผู้นํา
อาเซียน ครั้งที ่19 กําหนดจดัขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2554 ณ เมืองบาหลี  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   เป็นผู้รับรอง
ปฏิญญาฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถอ้ยคําหรือประเด็นที่มิใช่สาระสําคัญขอให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้แทนที่จะเข้าร่วม
ประชุม โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่พิจารณาอีก  
 
37. เรื่อง ขออนุมัติลงนามใน Note Verbale ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกบัสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน่ประจํา
ประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติให้สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการ
ต่างประเทศ ลงนามใน Note Verbale ตอบรัฐบาลญี่ปุ่น ดังร่าง Note Verbale ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอและให้
สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานผู้ดําเนินโครงการ (Implementing Agency) ลงนามใน
เอกสารย่อยสําหรับกิจกรรมตา่ง ๆ ภายใต้โครงการที่ระบุใน Note Verbale ได้ 
 
38.  เรื่อง การจัดทําความตกลงระหวา่งอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม้ (Agreement 
between ASEAN and ROK on Forest Cooperation) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดทําความตกลงระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
ป่าไม้ (Agreement between ASEAN and ROK on Forest Cooperation) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ลงนามความตกลงฯ ดังกล่าวในช่วงระหว่างการประชุม
สุดยอดอาเซียนครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2554 ที่บาหลี สาธารณรัฐอินโดนเีซีย 
 
39. เรื่อง รา่งแถลงการณผ์ูน้ําอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการปอ้งกันอุทกภัย การลดผลกระทบ การบรรเทา การฟืน้ฟู 
และการบรูณะ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ผูน้ําอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันอุทกภัย การลดผลกระทบ การ
บรรเทา การฟื้นฟู และการบรูณะ และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารที่ไม่ใช่สาระสาํคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 
  2. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้ความเห็นชอบต่อการออกร่างแถลงการณ์ดังกล่าวร่วมกับ
ผู้นําอาเซียนอีก 9 ประเทศ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 19  
  สาระสาํคญั 
  ร่างแถลงการณ์ผู้นําอาเซียนฯ มีสาระสําคญัเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติด้าน
อุทกภัยและการฟื้นฟู โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทีดี่ที่สุด และเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการบรรเทา การฟื้นฟู และการบูรณะ ภายหลังภัยพิบัติ รวมทั้งให้เลขาธิการอาเซียนและคณะกรรมการด้านภัยพิบัติ
อาเซียนประสานกับองค์กรเฉพาะสาขาต่าง ๆ ของอาเซยีน พิจารณาแนวทาง และจดัทําข้อเสนอสาขาความร่วมมือในเรื่องนี้
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและกับประเทศคู่เจรจา 
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แต่งต้ัง

40.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบรหิารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 34 ราย ดังนี้  
  1. นายชนม์ช่ืน  บุญญานุสาสน์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานกังานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดราชบุรี  
   2. นายขวัญชัย  วงศ์นิติกร อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ดํารงตําแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลดักระทรวง  
  3. นายวีระยุทธ  เอี่ยมอําภา ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลดักระทรวง ใหดํ้ารง
ตําแหน่ง อธิบดี (นักบริหารสงู) กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  
   4. นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดระนอง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานกังานปลัดกระทรวง 
  5. นายพีระศักด์ิ  หินเมืองเก่า ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดระนอง  
  6. นายสุรชัย  ขันอาสา อธิบดี (นักบริหารสงู) กรมการพัฒนาชุมชน ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด    
(นักปกครองสงู) จังหวัดลําพูน  
  7. นายประภาศ  บุญยินดี ผูว่้าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดี 
(นักบริหารสูง) กรมการพัฒนาชุมชน  
  8. นายธนน  เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนราธิวาส ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสมทุรสงคราม  
  9. นายเชิดศักด์ิ  ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสมุทรปราการ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานกังานปลัดกระทรวง  
   10. นางวรรณดิา  บุญประคอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดสมุทรปราการ  
   11. นายวิชิต  ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชลบุรี ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดจันทบุรี  
  12. นายคมสัน  เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดอุดรธานี ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชลบุรี  
  13. นายแก่นเพชร  ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอํานาจเจริญ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอุดรธานี  
  14. นายวิญญู  ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสงขลา ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพัทลุง  
  15. นายกฤษฎา  บุญราช ผูว่้าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดยะลา ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสงขลา  
  16. นายธานี  สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานกังานปลัดกระทรวง 
   17. นายไมตรี  อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดตรัง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(นักปกครองสงู) จังหวัดพะเยา   
  18. นายเสนีย์  จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดน่าน ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดตรัง  
   19. นายพงษ์ศกัด์ิ  วังเสมอ ผูว่้าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพะเยา ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดน่าน  
   20. นายวินัย  บัวประดิษฐ์ ผูว่้าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดหนองบัวลําภู ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเพชรบุรี  
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  21. นายระพี  ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครราชสีมา ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดหนองบัวลําภู  
  22. นายชวน  ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดแพร่ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครราชสีมา  
  23. นายกิตติ  ทรัพย์วิสุทธ์ิ ผูว่้าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหดํ้ารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานกังานปลัดกระทรวง  
   24. นายเริงศักด์ิ  มหาวินิจฉยัมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครพนม ให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  25. นายณฐพลษ์  วิเชียรเพรศิ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดกาญจนบุรี ให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลดักระทรวง  
   26. นายสมชัย  หทยะตันติ ผูว่้าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเชียงราย ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานกังานปลัดกระทรวง  
   27. นายธีระ  มินทราศักด์ิ ผูว่้าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดปัตตานี  
  28. นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดกาฬสินธ์ุ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  29. นายสมศักด์ิ  สุวรรณสุจรติ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดศรีสะเกษ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
  30. นายสมพงษ์  อรุณโรจนปั์ญญา ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบึงกาฬ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเลย  
  31. นายพรศักด์ิ  เจียรณัย ผูว่้าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเลย ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบึงกาฬ  
  32. นายจรินทร์  จักกะพาก ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชัยภูมิ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสกลนคร  
  33. นายเสรมิ ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสุรนิทร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลดักระทรวง  
   34. นายนิรันดร์  กัลยาณมิตร รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการปกครอง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสุรินทร์  
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  2.  ขออนุมัติต่อเวลาการดาํรงตําแหน่งผูว่้าราชการจังหวัด ครั้งที่ 2  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอต่อเวลาการดํารงตําแหน่ง ของนายสมศักย์  ภูรศีรีศักด์ิ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไปอีก เป็นครั้งที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2555 (เกษียณอายุ
ราชการ)  
 
  3.  คําสัง่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตรเ์พื่อการฟื้นฟแูละสรา้งอนาคตประเทศ (กยอ.) และ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) และเลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์
เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
  คณะรัฐมนตรรีับทราบคาํสัง่สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 252/2554 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการใน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟืน้ฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ดังนี้  
  โดยที่ข้อ 3 แหง่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 
2554 กําหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ตามท่ีนายกรัฐมนตรีจะมีคําสั่ง
แต่งต้ังต่อไป   
  นายกรัฐมนตรจีึงแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) 
ดังต่อไปนี้  
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  นายวีรพงษ์  รามางกูร ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) รองประธานกรรมการ 
รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง) รองประธานกรรมการ  กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
นายพันศักด์ิ  วิญญรัตน์ นายกิจจา  ผลภาษี นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ นายวิษณุ  เครอืงาม นายศุภวุฒิ  สายเชื้อ เลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ประธานสมาคมธนาคารไทย  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 11 พฤศจกิายน 2554 เป็นต้นไป  
   คณะรัฐมนตรรีับทราบคาํสัง่สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 253/2554 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการใน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) ดังนี้  
   โดยที่ข้อ 4 แหง่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
พ.ศ. 2554 กําหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.)  ตามท่ีนายกรัฐมนตรีจะ
มีคําสั่งแต่งต้ังต่อไป   
  นายกรัฐมนตรจีึงแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
(กยน.) ดังต่อไปนี้  
   นายสุเมธ  ตันติเวชกุล ที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรทีี่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ  
กรรมการประกอบด้วย นายกิจจา ผลภาษี นายชูเกียรติ  ทรัพย์ไพศาล นายธีระ วงศ์สมุทร นายนิพัทธ  พุกกะณะสตุ         
นายปราโมทย์  ไม้กลัด นายปลอดประสพ  สุรัสวดี นายปีติพงศ์  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา นายรอยล จิตรดอน นายรัชทิน  ศยามานนท์ 
นายศรีสุข  จันทรางศุ นายสนิท อักษรแก้ว นายสมบัติ  อยู่เมือง นายสมทิธ  ธรรมสโรช นายอัชพร  จารุจินดา นายอําพน            
กิตติอําพน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการยทุธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรม  
โยธาธิการและผังเมือง นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล นายเสรี  ศุภราทิตย์ และนายอานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ  
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 11 พฤศจกิายน 2554 เป็นต้นไป 
   คณะรัฐมนตรรีับทราบคาํสัง่สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 254/2554 เรื่องการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์เพือ่วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ ดังนี้  
  โดยที่ข้อ 9 แหง่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
พ.ศ. 2554 เรือ่ง ให้มีเลขาธกิาร กยน. ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามที่นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังมีอํานาจหน้าที่บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ ส.กยน. และรับผดิชอบในการปฏิบัติของ ส.กยน. โดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  
   นายกรัฐมนตรจีึงแต่งต้ังให้นายวิเชยีร ชวลิต ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา ปฏิบัติหน้าที่เป็น
เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 11 พฤศจกิายน 2554 เป็นต้นไป 

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


