
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ขาวท่ี 01/09
                                                         วันท่ี 20 กันยายน  2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  หองประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล     
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พรอมดวย นายอนุสรณ เอ่ียมสะอาด                
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน  และนายชลิตรัตน  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ไดแถลงขาว               
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
  กฎหมาย 
  1. เรื่อง  รางพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแหงชาติ พ.ศ. .... 
 2.    เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลขุนฝาง  ตําบลบานดานนาขาม  
   ตําบลคุงตะเภา  ตําบลผาจุก ตําบลปาเซา  และตําบลหาดกรวด  อําเภอเมืองอุตรดิตถ   
   จังหวัดอุตรดิตถ  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 
 3.  เรื่อง   รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลคลองปาง  อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง                   
   ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 
 4.  เรื่อง   รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลทามะเดื่อ  อําเภอบางแกว จังหวัด 
   พัทลุงใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 
 5.  เรื่อง   รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลคูหาใต   อําเภอรัตภูมิ   จังหวัดสงขลา               
   ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 
 6.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลวังยาง  ตําบลหนองโพธิ์  อําเภอวังยาง  
   และตําบลหนองบอ  ตําบลคําพ้ี  ตําบลนาคู ตําบลนาแก  ตําบลบานแกง  อําเภอนาแก  
   จังหวัดนครพนม  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 
 7.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลนาปะขอ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง 
   ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. …. 
 8.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลวังทอง ตําบลวังซาย และตําบล 
   วังทรายคํา  อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. …. 
 9.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซ่ึงออกตามกฎหมายวาดวยรถยนตบางฉบับท่ีไม 
   เหมาะสมกับกาลปจจุบัน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. รางกฎกระทรวงกําหนดเครื่องแตงกาย  
   เครื่องหมาย ประวัติคนขับรถ บัตรประจําตัวคนขับรถ และการแสดงบัตรประจําตัวคนขับ
   รถยนตสาธารณะ รถยนตบริการธุรกิจ รถยนตบริการทัศนาจรและรถจักรยานยนตสาธารณะ   
   พ.ศ. …. และรางกฎกระทรวงกําหนดเครื่องแตงกายของผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาท่ีเปนผู
   ประจํารถ พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ 
 10.  เรื่อง  รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ
   และลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 11.  เรื่อง   รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน ในทองท่ีจังหวัดตาก และจังหวัดแพร  
   จํานวน 3 ฉบับ 
 12.  เรื่อง   รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน ในทองท่ีจังหวัดลําปาง จํานวน 2 ฉบับ 
  13. เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลใหมพัฒนา ตําบลไหลหิน ตําบลเกาะคา 
    ตําบลนาแกว ตําบลนาแสง  อําเภอเกาะคา ตําบลเสริมขวา ตําบลทุงงาม อําเภอเสริมงาม 
    และตําบลแมกัวะ ตําบลนายาง อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน 
    พ.ศ. .... 
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เศรษฐกิจ 

  14.  เรื่อง  การปรับราคาผลิตภัณฑนม ยู.เอช.ที. ตราสัญลักษณกระทรวงยุติธรรม  
  15.   เรื่อง   รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554  และผลการดําเนินงานตามแผนการ
      บริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2554 ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 
      2554 
 
 สังคม 
  16.  เรื่อง  การโอนบรรดาอํานาจหนาท่ี กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสํานักงาน 
    บริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) สํานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะในสวนของศูนย
    สงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ไปเปนของศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)  
    กระทรวงวัฒนธรรม 
  17. เรื่อง  การโอนบรรดาอํานาจหนาท่ี กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสํานักงาน 
    บริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) เฉพาะในสวนของศูนยความเปนเลิศดาน
    ชีววิทยาศาสตรของประเทศไทยไปเปนของ ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการ
    มหาชน)  
  18.   เรื่อง มาตรการชวยเหลือผูประกอบการท่ีประสบภัยพิบัติป 2554 โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
    ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
  19.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบแนวทางการรักษาตําแหนงวงโคจร  
  20.  เรื่อง   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และสถานท่ีทําการ
    สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด  
  21.  เรื่อง   ขออนุมัติโครงการและงบประมาณกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม  บริเวณพ้ืนท่ีราชพัสดุ  
    ถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   
  22.  เรื่อง  การจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจายเพ่ือจายเปนเงินรางวัลสําหรับขาราชการธุรการ และ
    ลูกจางประจําของสํานักงานอัยการสูงสุด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  23.  เรื่อง  การดําเนินงานปองกันแกไขและบรรเทาปญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ระยะเรงดวน 
  24.   เรื่อง   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  
    งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือชวยเหลือและสนับสนุน 
    จังหวัดท่ี ประสบอุทกภัย 
  25.  เรื่อง  มาตรการภาษีเพ่ือชวยเหลือประชาชนใหมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง 
  26. เรื่อง   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารจัดการแกไขปญหาอุทกภัย ดินโคลนถลม  
    และภัยแลง พ.ศ. .... 
  27.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารอง
    จายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือเปนคาใชจายในการชวยเหลือพระภิกษุสามเณรท่ีไดรับ
    ผลกระทบจากภัยพิบัติ 
  28.  เรื่อง  การแกไขปญหาการลักลอบนํายาแกหวัดสูตรผสมท่ีมี ซูโดอีเฟดรีน (Pseudophedrine) ไป
    ใชในการผลิตยาเสพติด 
  29. เรื่อง  การเฝาระวังอุทกภัยจากฝนตกหนักตอเนื่องถึงวันท่ี 25 กันยายน 2554 
  30.   เรื่อง  พระราชดําริเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํา 
  31.   เรื่อง สรุปสถานการณอุทกภัย ณ วันท่ี 15 กันยายน 2554 
 32.   เรื่อง    ขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ 
    (คอป) ตอ  นโยบายสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย 
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ตางประเทศ 
   33.  เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศลุมน้ําโขงกับญี่ปุน ครั้งท่ี 4 การประชุมรัฐมนตรีขอริเริ่ม
    ลุมน้ําโขงตอนลางกับสหรัฐอเมริกา ครั้งท่ี 4 และการประชุมรัฐมนตรีมิตรของประเทศลุมน้ําโขง
    ตอนลาง ครั้งท่ี 1  
 
  แตงตั้ง 
  34. เรื่อง   แตงตั้ง 
  1.   การขออนุมัติเปดสถานกงสุลสมาพันธรัฐสวิสประจําจังหวัดเชียงใหมและแตงตั้งกงสุล 
   กิตติมศักดิ์สมาพันธรัฐสวิสประจําจังหวัดเชียงใหม 
  2.   แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
   (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
  3.   แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
   4.   แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  
  5.   การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (ตําแหนง
   ประเภทบริหารระดับสูง) ทดแทนขาราชการท่ีเกษียณอายุ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  6.   แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)  
  7.   ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)  
  8.   แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง   
   (กระทรวงศึกษาธิการ)  
   9.  แตงตั้งใหรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
    ภาคราชการ  
  10.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 163/2554 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจใหรอง 
        นายกรัฐมนตรี  (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพ่ิมเติม) 
  11.  แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  
  

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถายทอดสดการแถลงขาวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนตางจังหวัด รับฟงไดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยประจําจังหวัด 
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กฎหมาย 

 
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแหงชาติ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแหงชาติ พ.ศ. .... และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดใหเอกสารใดท่ีเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถาน แลวไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยจดหมายเหตุแหงชาติ (รางมาตรา 4) 
  2. กําหนดใหกรมศิลปากรมีอํานาจหนาท่ีประเมินคุณคาเอกสารและจัดทําทะเบียนเอกสารจดหมายเหตุ และ
ไดกําหนดลักษณะคุณคาของเอกสารราชการท่ีหนวยงานของรัฐพึงเก็บรักษาไว (รางมาตรา 6) 
  3. กําหนดใหหนวยงานของรัฐเก็บรักษาเอกสารราชการในการปฏิบัติงานหรือท่ีอยูในความครอบครองของ
หนวยงานของรัฐตามท่ีกําหนด เพ่ือสงมอบใหแกกรมศิลปากรตอไป (รางมาตรา 7) 
  4. กําหนดใหกรมศิลปากรมีหนาท่ีประเมินเอกสารราชการท่ีหนวยงานของรัฐสงมอบใหและหากประเมิน   
แลววาเอกสารนั้นมีคุณคาเปนเอกสารจดหมายเหตุก็ใหจัดทําทะเบียนไวเปนเอกสารจดหมายเหตุและเก็บรักษาและอนุรักษไวท่ี
หอจดหมายเหตุแหงชาติ (รางมาตรา 9) 
  5. เม่ือปรากฏแกกรมศิลปากรวาเอกสารสวนบุคคลซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์หรืออยูในความครอบครองของบุคคล 
อาจมีคุณคาเปนเอกสารจดหมายเหตุ ใหกรมศิลปากรขอตรวจสอบและประเมินคุณคาของเอกสารนั้น (รางมาตรา 10) 
  6. เม่ือกรมศิลปากรไดรับมอบเอกสารสวนบุคคลจากเจาของหรือผูครอบครองแลว ใหกรมศิลปากรจัดทํา
ทะเบียนไวเปนเอกสารจดหมายเหตุ เพ่ือเก็บรักษาและอนุรักษท่ีหอจดหมายเหตุแหงชาติ (รางมาตรา 11) 
  7. กําหนดใหหอจดหมายเหตุแหงชาติเปนท่ีเก็บรักษา อนุรักษและใหบริการการศึกษา การคนควา หรือการ
วิจัยเอกสารจดหมายเหตุ และกําหนดหนาท่ีของหอจดหมายเหตุแหงชาติ (รางมาตรา 12 - รางมาตรา 13) 
  8. กําหนดหามมิใหผูใดนําเอกสารจดหมายเหตุออกจากหอจดหมายแหงชาติ เวนแตเปนกรณีนําออกไป     
เปนการเฉพาะคราวตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด (รางมาตรา 14) 
  9. กําหนดใหเอกสารจดหมายเหตุหรือสําเนาของเอกสารจดหมายเหตุตามมาตรา 15 ผูใดจะนําไปผลิตหรือ
ทําซํ้าไมวาท้ังหมดหรือบางสวน เพ่ือประโยชนในทางการคามิได เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากอธิบดี                       
(รางมาตรา 16) 
  10. กําหนดหามดําเนินการตาง ๆ เพ่ือเปนการคุมครองและอนุรักษเอกสารจดหมายเหตุมิใหสูญหายหรือถูก
ทําลายไป ไดแก การแกไข ดัดแปลง ซอมแซม ทําลายหรือทําใหเสียหาย ทําใหเสื่อมคาเอกสารจดหมายเหตุ การสงหรือนํา
เอกสารจดหมายเหตุออกนอกราชอาณาจักร   การซ้ือ   ขาย   แลกเปลี่ยน   จําหนาย   และปลอมเอกสารจดหมายเหตุ                        
(รางมาตรา 17 –    รางมาตรา 22) 
  11. กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนสงเสริมงานจดหมายเหตุข้ึนในกรมศิลปากร และมีคณะกรรมการกองทุน
สงเสริมงานจดหมายเหตุมีหนาท่ีในการบริหารจัดการกองทุนและวางระเบียบเก่ียวกับการรับและการจายเงินของกองทุน  
รวมท้ังวางและถือไว ซ่ึงระบบการบัญชีท่ีเหมาะสมเพ่ือใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบบัญชีของกองทุนสงเสริมงาน
จดหมายเหตุทุกรอบปบัญชี (รางมาตรา 24 – รางมาตรา 28) 
 
2.   เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลขุนฝาง  ตําบลบานดานนาขาม ตําบลคุงตะเภา  ตําบล   
ผาจุก ตําบลปาเซา  และตําบลหาดกรวด  อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลขุนฝาง  ตําบลบานดานนาขาม 
ตําบลคุงตะเภา  ตําบลผาจุก ตําบลปาเซา  และตําบลหาดกรวด  อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน 
พ.ศ. ....  ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และให
ดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา เปนการกําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน  ในทองท่ีตําบลขุนฝาง  ตําบล                    
บาน ดานนาขาม ตําบลคุงตะเภา  ตําบลผาจุก ตําบลปาเซา  และตําบลหาดกรวด  อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ                  
ภายในแนวเขตตามแผนท่ีทายพระราชกฤษฎีกา 
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3. เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลคลองปาง  อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองท่ีตําบลคลองปาง  อําเภอรัษฎา จังหวัด
ตรัง    ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ....   ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณเสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา เปนการกําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน  ในทองท่ีตําบลคลองปาง  อําเภอรัษฎา 
จังหวัดตรัง    ภายในแนวเขตตามแผนท่ีทายพระราชกฤษฎีกา 
    
4.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลทามะเดื่อ  อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง ใหเปนเขตปฏิรูป
ท่ีดิน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิ่น ในทองท่ีตําบลทามะเดื่อ อําเภอบางแกว จังหวัด
พัทลุง ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณเสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา เปนการกําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน  ในทองท่ีตําบลทามะเดื่อ  อําเภอบาง
แกว จังหวัดพัทลุง ภายในแนวเขตตามแผนท่ีทายพระราชกฤษฎีกา 
 
5. เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลคูหาใต   อําเภอรัตภูมิ   จังหวัดสงขลา  ใหเปนเขตปฏิรูป
ท่ีดิน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลคูหาใต  อําเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณเสนอ  และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา เปนการกําหนดเขตปฎิรูปท่ีดิน  ในทองท่ีตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ  
จังหวัดสงขลา  ภายในแนวเขตตามแผนท่ีทายพระราชกฤษฎีกา  
 
6. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลวังยาง  ตําบลหนองโพธิ์  อําเภอวังยาง  และตําบลหนองบอ  
ตําบลคําพ้ี  ตําบลนาคู ตําบลนาแก  ตําบลบานแกง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลวังยาง  ตําบลหนองโพธิ์  อําเภอ 
วังยาง  และตําบลหนองบอ  ตําบลคําพ้ี  ตําบลนาคู ตําบลนาแก  ตําบลบานแกง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  ใหเปนเขต
ปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ....  ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)  ตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ  
และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา เปนการกําหนดเขตปฎิรูปท่ีดิน  ในทองท่ีตําบลวังยาง  ตําบลหนองโพธิ์  
อําเภอวังยาง  และตําบลหนองบอ  ตําบลคําพ้ี  ตําบลนาคู ตําบลนาแก  ตําบลบานแกง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม   
ภายในแนวเขตตามแผนท่ีทายพระราชกฤษฎีกา 
 
7. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลนาปะขอ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน 
พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลนาปะขอ อําเภอบางแกว จังหวัด
พัทลุง ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. …. ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เสนอและใหดําเนินการตอไปได 
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา เปนการกําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน ในทองท่ีตําบลนาปะขอ อําเภอบางแกว 
จังหวัดพัทลุง ภายในแนวเขตตามแผนท่ีทายพระราชกฤษฎีกา 
 
8. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลวังทอง ตําบลวังซาย และตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ 
จังหวัดลําปาง ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลวังทอง ตําบลวังซาย และตําบล  
วังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. …. ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจ
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พิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับขอสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการดวย 
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา เปนการกําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน ในทองท่ีตําบลวังทอง ตําบลวังซาย 
และตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ภายในแนวเขตตามแผนท่ีทายพระราชกฤษฎีกา 
 
9. เรื่อง รางกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซ่ึงออกตามกฎหมายวาดวยรถยนตบางฉบับท่ีไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. รางกฎกระทรวงกําหนดเครื่องแตงกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับรถ บัตรประจําตัวคนขับรถ และการ
แสดงบัตรประจําตัวคนขับรถยนตสาธารณะ รถยนตบริการธุรกิจ รถยนตบริการทัศนาจรและรถจักรยานยนตสาธารณะ               
พ.ศ. …. และรางกฎกระทรวงกําหนดเครื่องแตงกายของผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาท่ีเปนผูประจํารถ พ.ศ. ….              
รวม 3 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอและใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวดําเนินการตอไปไดดังนี้ 
  1. รางกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซ่ึงออกตามกฎหมายวาดวยรถยนตบางฉบับท่ีไมเหมาะสมกับกาล
ปจจุบัน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 
  2. รางกฎกระทรวงกําหนดเครื่องแตงกาย เครื่องหมาย ประวัตคินขับรถ บัตรประจําตวัคนขับรถ และการแสดงบัตร
ประจําตัวคนขับรถยนตสาธารณะ รถยนตบริการธรุกิจ รถยนตบริการทัศนาจรและรถจักรยานยนตสาธารณะ พ.ศ. …. และ 
  3. รางกฎกระทรวงกําหนดเครื่องแตงกายของผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาท่ีเปนผูประจํารถ พ.ศ. …. 
 
10. เรื่อง รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจํา
ของสวนราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  โดยใหรองนายกรัฐมนตรี 
(นายกิตติรัตน ณ ระนอง)  รับไปพิจารณาผลกระทบใหกับขาราชการผูไดรับผลกระทบ รวมท้ังกําหนดมาตรการเสริมและ
แนวทางในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและเทาเทียมกัน แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  ท้ังนี้ ให ก.พ. รับไปดําเนินการปรับโครงสรางเงินเดือนท้ังระบบใหแลวเสร็จโดยเร็วตอไป  
  สาระสําคัญของรางระเบียบ  
  1. ขาราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ท่ีบรรจุหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง  ตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปท่ีมีอัตราเงินเดือนหรืออัตราคาจางไมถึงเดือนละ 15,000 บาท ไดรับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวจํานวนหนึ่ง  แตเม่ือรวมกับเงินเดือนหรือคาจางแลว  ตองไมเกินเดือนละ 15,000 บาท  โดยใหมี
ผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2555 (รางขอ 6 แกไขเพ่ิมเติม ขอ 6/1)  
   2. ขาราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ท่ีบรรจุหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง  ตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ท่ีมีอัตราเงินเดือนหรืออัตราคาจางไมถึงเดือนละ 9,000 บาท  ไดรับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพ่ิมข้ึนอีกจํานวนหนึ่ง  แตไมเกินเดือนละ 9,000 บาท ท้ังนี้ ขาราชการและลูกจางประจําท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีท่ีเคยมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท  แตเม่ือรวมกับเงินเดือน
หรือคาจางแลว  ตองไมเกินเดือนละ 12,285 บาท ใหไดรับตามสิทธิเดิมตอไป (รางขอ 7 แกไขเพ่ิมเติมขอ 6/2) 
   3. ทหารกองประจําการซ่ึงไดรับเงินเดือนในระดับ พ.1 กรณีท่ีเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจําตามขอบังคับ
กระทรวงกลาโหมวาดวยการนั้นแลว  มีจํานวนไมถึงเดือนละ 8,610 บาท ใหไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพ่ิมข้ึนตามอัตรา
ท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดซ่ึงเม่ือรวมกับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจําตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมดังกลาวแลวตองไมเกิน
เดือนละ 8,610 บาท  โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2554 และนับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2555 ใหปรับเพ่ิมเปนไม
เกินเดือนละ 9,000 บาท (รางขอ 9 แกไขเพ่ิมเติมขอ 7/1)  
 
11. เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน ในทองท่ีจังหวัดตาก และจังหวัดแพร จํานวน 3 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน ในทองท่ีจังหวัดตาก และจังหวัดแพร รวม 
3 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอและใหดําเนินการตอไป
ได โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการดวย 
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  สําระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินในทองท่ี  

 1. ตําบลแมกาษา ตําบลพะวอ ตําบลดานแมละเมา ตําบลแมปะ ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด และตําบล
แมจะเรา อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก  

 2. ตําบลบานถ่ิน ตําบลสวนเข่ือน และตําบลปาแดง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร  
 3.ตําบลปาแดง ตําบลชอแฮ อําเภอเมืองแพร และตําบลบานเหลา ตําบลดอนมูล ตําบลหัวฝาย อําเภอสูงเมน 

จังหวัดแพร ภายในแนวเขตตามแผนท่ีทายพระราชกฤษฎีกา 
 
12. เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน ในทองท่ีจังหวัดลําปาง จํานวน 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลบานแลง ตําบล      
บานเสด็จ และตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหดําเนินการตอไปได โดยให
กระทรวงเกษตรและสหกรณรับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการดวย 
 สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา 

 กําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน ในทองท่ี  
1.  ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  
2.  ตําบลบานแลง ตําบลบานเสด็จ และตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ภายในแนวเขตตาม 

แผนท่ีทายพระราชกฤษฎีกา 
 
13.  เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลใหมพัฒนา ตําบลไหลหิน ตําบลเกาะคา ตําบลนาแกว 
ตําบลนาแสง  อําเภอเกาะคา ตําบลเสริมขวา ตําบลทุงงาม อําเภอเสริมงาม และตําบลแมกัวะ ตําบลนายาง อําเภอสบ
ปราบ จังหวัดลําปาง ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลใหมพัฒนา ตําบลไหลหิน 
ตําบลเกาะคา ตําบลนาแกว ตําบลนาแสง  อําเภอเกาะคา ตําบลเสริมขวา ตําบลทุงงาม อําเภอเสริมงาม และตําบลแมกัวะ 
ตําบลนายาง อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)              
ตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหดําเนินการตอไปได โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ           
รับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีไปพิจารณาดําเนินการดวย 

 สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  เปนการกําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน ในทองท่ีตําบลใหมพัฒนา           
ตําบลไหลหิน ตําบลเกาะคา ตําบลนาแกว ตําบลนาแสง อําเภอเกาะคา ตําบลเสริมขวา ตําบลทุงงาม อําเภอเสริมงา          ม 
และตําบลแมกัวะ ตําบลนายาง อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ภายในแนวเขตตามแผนท่ีทายรพระราชกฤษฎีกา 

 
 

เศรษฐกิจ 
 
14. เรื่อง การปรับราคาผลิตภัณฑนม ยู.เอช.ที. ตราสัญลักษณกระทรวงยุติธรรม  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับราคาการจําหนายผลิตภัณฑนม ยู.เอช.ที. ไทย-เดนมารค ตราสัญลักษณ
กระทรวงยุติธรรมขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2555 จากราคาเดิม กลองละ 9.50 บาท เปนราคากลองละ 9.60 บาท ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เปนตนไป  

สําหรับราคาท่ีปรับเพ่ิมข้ึน 0.10 บาท/กลอง  เปนการปรับราคาในอัตราใกลเคียงกับราคาท่ีปรับเพ่ิมข้ึนสําหรับ
นม ยู.เอช.ที. ชนิดกลอง ขนาดบรรจุ  200 มิลลิเมตร  โดยงบประมาณท่ีจะเกิดข้ึนใหกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
บริหารจัดการภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับตามความเห็นของสํานักงบประมาณตอไป 
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15.  เรื่อง  รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554  และผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2554 ระหวางเดือนตลุาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และผลการดําเนินงาน              
ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2554 ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554                 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ   
   สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการคลังรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และผลการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2554 ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554  ดังนี้ 

1. สถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 
หนี้สาธารณะ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 มีจํานวน 4,246,114.68 ลานบาท หรือรอยละ41.28 ของ GDP  

ประกอบดวย  
  -  หนี้ท่ีรัฐบาลกูโดยตรง 2,988,845.39 ลานบาท  
  -  หนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน 1,065,872.13 ลานบาท  

  -  หนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงินท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน 160,340.27 ลานบาท  
  -  หนี้ของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 31,056.89 ลานบาท  
หนี้สาธารณะจํานวนดังกลาวจําแนกตามอายุของหนี้เปนหนี้ระยะยาว 4,212,107.98  ลานบาท และหนี้ระยะสั้น 34,006.70    
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 99.20 และรอยละ 0.80 ตามลําดับ และจําแนกตามแหลงท่ีมาเปนหนี้ตางประเทศ 
350,331.88 ลานบาท และหนี้ในประเทศ 3,895,782.80  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.25 และรอยละ 91.75 ตามลําดับ 

2. ภาพรวมของผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ในชวง 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2554 กระทรวงการคลังสามารถดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้ 

สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2554 ปรับปรุงครั้งท่ี 1 ซ่ึงมีวงเงินรวม 1,291,504.27 ลานบาท  ประกอบดวย 3 แผนงานยอย 
ไดแก แผนการกอหนี้ใหม จํานวน 602,604.17 ลานบาท แผนการปรับโครงสรางหนี้  จํานวน 608,900.10 ลานบาท และ
แผนการบริหารความเสี่ยง จํานวน 80,000.00 ลานบาท โดยในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554 
กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจไดดําเนินการกอหนี้ใหม การปรับโครงสรางหนี้และการบริหารความเสี่ยงแลว เปนวงเงินท้ังสิ้น 
513,692.23 ลานบาท  

นอกจากผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะท่ีกลาวมาแลว ยังมีการกูเงินและบริหารหนี้ของ
รัฐวิสาหกิจท่ีไมอยูภายใตกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะอีกจํานวน 10,000.00 ลานบาท โดยเปนการกูเงินและการบริหารหนี้
ของรัฐวิสาหกิจท่ีมีสถานะเปนบริษัทมหาชนจํากัด จํานวน 7,500.00 ลานบาท การกูเงินระยะสั้นเพ่ือเสริมสภาพคลองในรูป Credit 
Line จํานวน 2,500.00 ลานบาท 

3. รายละเอียดของผลการดําเนินงาน ระหวางเดือนตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554  
3.1 การกอหนี้ใหม (วงเงินรวม 197,120.35 ลานบาท) 

 3.1.1  รัฐบาล (วงเงิน 182,794.76 ลานบาท) 
 (1)  การกอหนี้ในประเทศ 

  -  กระทรวงการคลังไดกูเงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงินรวม 113,604.58 
ลานบาท โดยออกพันธบัตรรัฐบาล 9 รุน จํานวน 90,400.00 ลานบาท พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 2 รุน 
จํานวน 23,000.00 ลานบาท และพันธบัตรออมทรัพย 2 รุน จํานวน 204.58 ลานบาท 
             -  กระทรวงการคลังไดกูเงินจากสถาบันการเงิน วงเงินรวม 59,960.44 ลานบาท ภายใตพระ
ราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือฟนฟูและเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  พ.ศ. 2552 เพ่ือดาํเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 จํานวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 จํานวน 30,000.00 ลานบาท และครั้งท่ี 2 จํานวน 
29,960.44 ลานบาท 

 (2)  การกอหนี้ตางประเทศ 
 กระทรวงการคลังไดลงนามสัญญาเงินกูกับธนาคารพัฒนาเอเชีย วงเงิน 9,229.74 ลานบาท 

หรือเทียบเทา 300.00 ลานเหรียญสหรัฐ โดยเปนเงินกูเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  (3) กูมาใหกูตอ 

กระทรวงการคลังไมมีการกูเงินเพ่ือใหรัฐวิสาหกิจกูตอ ท้ังในสวนของเงินกูในประเทศและ
เงินกูตางประเทศ ในชวงเดือนตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 

/พ.ศ. 2552... 
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 3.1.2  รัฐวิสาหกิจ (วงเงิน 14,325.59 ลานบาท) 
 (1)  การกอหนี้ในประเทศ 

รัฐวิสาหกิจไดดําเนินการกูเงินในประเทศ วงเงินรวม 14,325.59 ลานบาท โดยเปนเงินกูท่ี
กระทรวงการคลังคํ้าประกัน จํานวน 11,775.59 ลานบาท ไมคํ้าประกัน จํานวน 2,550.00 ลานบาท  

 (2) การกอหนี้ตางประเทศ 
รัฐวิสาหกิจไมมีการดําเนินการกอหนี้ตางประเทศ ในชวงเดือนตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 

3.2  การปรับโครงสรางหนี้ (วงเงินรวม 315,696.88 ลานบาท) 
 3.2.1 รัฐบาล (วงเงิน 283,821.37 ลานบาท) 

 (1) การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ 
 -  หนี้เงินกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ  

กระทรวงการคลังมีตั๋วเงินคลังคงคางรวม 154,000.00 ลานบาท ซ่ึงเปนตั๋วเงินคลังเพ่ือใชในการ
บริหารดุลเงินสด วงเงิน 80,000.00 ลานบาท และเปนตั๋วเงินคลังท่ีกูมาเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณท่ีสะสมมาจนถึงสิ้น
ปงบประมาณ 2553 วงเงิน 74,000.00 ลานบาท  

 -  หนี้เงินกูเพ่ือชดใชความเสียหายให FIDF 
 -  หนี้เงินกูเพ่ือฟนฟูและเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้เงินกู วงเงินรวม 54,600.00                
ลานบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้ ปงบประมาณ 2554 ครั้งท่ี 1 จํานวน 20,000.00 ลานบาท 
ออกต๋ัวสัญญาใชเงินอายุ 12 ป จํานวน 18,900.00 ลานบาท และออกตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 18 ป จํานวน 15,700.00              
ลานบาท 

 (2) การปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ 
กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจไมมีการปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศตามแผนงาน ในชวง

เดือนตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 
 3.2.2  รัฐวิสาหกิจ (วงเงิน 31,875.51 ลานบาท) 

 (1) การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ 
รัฐวิสาหกิจไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ วงเงินรวม 31,875.51 ลานบาท โดยเปน

เงินกูท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน จํานวน 20,712.77 ลานบาท และการชําระคืนหนี้  
จํานวน 11,162.74 ลานบาท  

 (2) การปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ 
      รัฐวสิาหกิจไมมีการปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ ในชวงเดือนตุลาคม  2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554 

3.3  การบริหารความเส่ียง (วงเงินรวม 875.00 ลานบาท) 
3.3.1  รัฐบาล 

 กระทรวงการคลังไมมีการบริหารความเสี่ยง ในชวงเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554 
3.2.2 รัฐวิสาหกิจ 

การประปานครหลวงไดดําเนินการชําระหนี้เงินกูกอนครบกําหนด วงเงินรวม 875.00 ลานบาท 
3.4 การกูเงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตกรอบวงเงินของแผนการ 

บริหารหนี้สาธารณะ  
3.4.1  การกอหนี้ใหม (วงเงิน 2,500.00 ลานบาท) 

- การไฟฟาสวนภูมิภาคไดกูเงินโดยการลงนามในสัญญาเงินกูเบิกเกินบัญชีจากธนาคารทหารไทย  จํากัด   
(มหาชน) จํานวน 2,000.00 ลานบาท เพ่ือใชเสริมสภาพคลองการดําเนินงาน 

 -  บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ไดกูเงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 500.00  
ลานบาท เพ่ือจายคาดําเนินการกอสรางโครงการศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

3.4.2  การบริหารหนี้ (วงเงิน 7,500.00 ลานบาท) 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดบริหารและจัดการหนี้ วงเงินรวม 7,500.00  

ลานบาท โดยการ Roll-over หนี้ท่ีครบกําหนดชําระคืน 
4.  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2554 

4.1 จากผลการดําเนินงานท่ีกลาวมาแลว ในชวงระยะเวลา 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2554 (ตุลาคม  
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2553 – มีนาคม 2554) กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจไดดําเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะตามกรอบแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2554 เปนจํานวนท้ังสิ้น 513,692.23 ลานบาท โดยมีความกาวหนาไปแลวคิดเปน
รอยละ 39.77 ของแผนฯ 

4.2 ผลการกูเงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตกรอบวงเงินของแผนการ 
บริหารหนี้สาธารณะ ในปงบประมาณ 2554 รัฐวิสาหกิจไดกูเงินและบริหารหนี้รวมท้ังสิ้น 10,000.00 ลานบาท 

4.3 จากการดําเนินการตามขอ 4.1 และ 4.2 กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจไดกูเงินและบริหารหนี้รวม
ท้ังสิ้น 523,692.23 ลานบาท แบงเปนการกอหนี้ใหม จํานวน 199,620.35 ลานบาทและการบริหารหนี้ จํานวน 324,071.88 
ลานบาท 
 
   หนวย : ลานบาท 

หนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

การกอหนี้ใหม การบริหารหนี้ รวม 
- รัฐบาล 182,794.76 283,821.37 466,616.13 
- รัฐวิสาหกิจ 16,825.59 40,250.51 57,076.10 

รวม 199,620.35 324,071.88 523,692.23 
 

 
  ท้ังนี้ การกอหนี้ใหมของรัฐบาลสามารถดาํเนินการได จํานวน 182,794.76 ลานบาท  
จากวงเงินแผนฯ จํานวน 533,285.71 ลานบาท สวนหนึ่งเนื่องจากในชวงตนปงบประมาณไดวางแผนท่ีจะกูเงินเพ่ือชดเชยการขาด
ดุลงบประมาณ จํานวน 420,000.00 ลานบาท แตในชวง 6 เดือนแรก กระทรวงการคลังไดดําเนินการกูเงินเพียง 113,604.58 ลาน
บาท เนื่องจากฐานะเงินคงคลังอยูในระดับสูง จึงมีความจําเปนในการกูเงินนอยลงกวาท่ีประมาณการไวและคาดวาท้ังปงบประมาณ 
2554 กระทรวงการคลังจะกูเงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณในวงเงินไมเกิน 200,000.00 ลานบาท เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บ
รายไดสุทธิไดสูงกวาประมาณการไวมาก ในสวนของการบริหารหนี้รัฐบาลนั้น ในชวง 6 เดือนแรก กระทรวงการคลังสามารถ
ดําเนินการไดแลว จํานวน 283,821.37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 56.51 ของแผนท่ีวางไวจํานวน 502,237.67 ลานบาท 
  สําหรับการกูเงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจจํานวน 57,076.10 ลานบาท แบงเปนหนี้ท่ีกระทรวงการคลัง             
คํ้าประกัน จํานวน 32,488.36 ลานบาท และไมคํ้าประกัน จํานวน 12,550.00 ลานบาท และเปนการชําระคืนหนี้ จํานวน 
12,037.74   ลานบาท 
  ผลของการบริหารหนี้ท่ีไดดําเนินการท้ังในสวนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ทําใหสามารถลดยอดหนี้คงคางได 
12,037.74 ลานบาท และสามารถประหยัดดอกเบี้ยได 60.00 ลานบาท 
 

 
สังคม 

16. เรื่อง การโอนบรรดาอํานาจหนาท่ี กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค
ความรู (องคการมหาชน) สํานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะในสวนของศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ไปเปน
ของศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหมีการโอนบรรดาอํานาจหนาท่ี กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของ
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) สํานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะในสวนของศูนยสงเสริมและพัฒนาพลัง
แผนดินเชิงคุณธรรม ไปเปนของศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม เสนอ 
 
17. เรื่อง การโอนบรรดาอํานาจหนาท่ี กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค
ความรู (องคการมหาชน) เฉพาะในสวนของศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรของประเทศไทย ไปเปนของ ศูนยความ
เปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน)  

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหมีการโอนบรรดาอํานาจหนาท่ี กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของ
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) (สบร.) เฉพาะในสวนของศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรของ
ประเทศไทย ไปเปนของ ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) (ศลช.)   ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยเีสนอ  
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 ท้ังนี้  ใหศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) (ศลช.)  ดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับบทบาท ภารกิจท่ีปรับใหม  และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตาม
ความจําเปนและเหมาะสม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เปนตนไป และใหมีการประเมินความคุมคาของศูนยความเปนเลิศ
ดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน)  เม่ือดําเนินการครบ 3 ปตามนัยท่ีคณะรัฐมนตรีท่ีมีมติทบทวนใหดําเนินการเม่ือวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2553   ตามความเห็นของสํานักงบประมาณดวย 

 
18. เรื่อง   มาตรการชวยเหลือผูประกอบการท่ีประสบภัยพิบัติป 2554 โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการชวยเหลือผูประกอบการท่ีประสบภัยพิบัติป 2554 โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  โดยมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย
สนับสนุนดานขอมูลเก่ียวกับผูประสบอุทกภัยเพ่ือประกอบการตรวจสอบวา ผูประกอบการท่ีประสบอุทกภัยเปนผูไดรับ
ผลกระทบจริงๆ     
   สาระสําคัญของเรื่อง 
   กระทรวงการคลังรายงานวา ตามท่ีเกิดอุทกภัยในป 2554 ทําใหผูประกอบการท่ีประสบภัยไดรับความเสียหาย
อยางมาก กระทรวงจึงขอเสนอมาตรการชวยเหลือผูประกอบการท่ีประสบภัยพิบัติ ป 2554 โดย ธพว. ดังนี้ 
   1. กลุมลูกคาเปาหมาย 
  ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ              
ตั้งแตวันท่ี 25 กรกฎาคม  2554 จนถึงปจจุบัน (พ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติตามประกาศของทางราชการ)  
    2. วงเงินอนุมัติสินเช่ือรวมของโครงการ 
  วงเงินรวม 2,000 ลานบาท 
    3. ระยะเวลาโครงการ 
  สิ้นสุดวันรับคําขอกูภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 หรือเม่ือเต็มวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการแลวแต
ระยะเวลาใดจะถึงกอน 
   4. คุณสมบัติผูกู 
    4.1  ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีบุคคล
สัญชาติไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 50 
    4.2  มีสถานประกอบการตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยพิบัติตามประกาศของทางราชการ ซ่ึงเปนกิจการ
ท่ีเปดดําเนินการจริง และไดรับผลกระทบจากเหตุการณภัยพิบัตินั้น ๆ 
    4.3  มีเอกสาร/หนังสือรับรอง ยืนยันการประกอบกิจการตามขอ 4.2 จากหนวยงานราชการท่ี
เก่ียวของ 
    4.4  ไมเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีถูกพิทักษทรัพยขายทอดตลาดทรัพยหรือลมละลาย 
    5.  วัตถุประสงคการกู 
    เพ่ือใชปรับปรุง ซอมแซม ฟนฟูกิจการ และ/หรือเปนเงินทุนหมุนเวียน 
     6.  วงเงินสินเช่ือตอราย 
    วงเงินสูงสุดไมเกิน 1 ลานบาทตอราย โดยพิจารณาตามเกณฑท่ีธนาคารกําหนด 
    7.  ประเภทสินเช่ือและระยะเวลากูยืม 
    7.1  เงินกูยืมแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ระยะเวลาการกูยืมสูงสุดไมเกิน 6 ป 
    7.2  ระยะเวลาปลอดชําระคืนเงินตน (Grace Period) ไมเกิน 2 ป 
     8.  อัตราดอกเบ้ียและคาธรรมเนียม 
     8.1 ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราคงท่ีรอยละ 8 ตอป ตลอดอายุสัญญาโดยแยกเปน 
      (1) เรียกเก็บดอกเบี้ยจากผูกูในอัตรารอยละ 6 ตอปตลอดอายุสัญญา 
      (2) รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยอีกรอยละ 2 ตอป ตลอดอายุสัญญาโดย ธพว. ประสาน
กับสํานักงบประมาณ (สงป.) ในการตั้งงบประมาณเพ่ือชดเชยสวนตางของอัตราดอกเบี้ย และเบิกจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง โดยมี
ประมาณการวงเงินชดเชยรวมไมเกิน 162 ลานบาท 
     8.2  ธนาคารคิดคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 0.1 ของวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับอนุมัติ โดย   
เรียกเก็บข้ันต่ํา 100 บาทตอราย 
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    9.  หลักประกัน :  ไมมีหลักประกัน (Clean loan) 
    10. เง่ือนไขอ่ืน ๆ 
      10.1  กรณีผูกูภายใตโครงการนีมี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน หรือกิจการท่ีมีผลประโยชนเก่ียวของกันท่ี
สามารถแยกการดําเนินธุรกิจ และ/หรือสถานประกอบการไดอยางชัดเจน อนุโลมไมนับเปนกลุมกิจการเดียวกันหรือผูกูรายเดียวกันได 
     10.2  ผูกูตองมีหนังสือรับรองจากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ (พรอมประทับตรา) เพ่ือ
รับรองวาเปนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีคุณสมบัติตามโครงการนี้ ตามแบบฟอรมหนังสือรับรองท่ี
ธนาคารกําหนด 
     10.3  ใหนําการตรวจสอบประวัติทางการเงิน (Credit Bureau)  มาใชประกอบการพิจารณา 
แตไมกําหนดเปนเง่ือนไขในการปฏิเสธการใหสินเชื่อ 
     10.4  แยกบันทึกบัญชีการดําเนินงานตามโครงการนี้ออกจากการดําเนินงานปกติ (Public 
Service Account : PSA) ใหชัดเจน โดยขอรับการชดเชยความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตจากรัฐบาล 
  
19. เรื่อง การขอความเห็นชอบแนวทางการรักษาตําแหนงวงโคจร  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอดังนี้  
  1. รับทราบผลการศึกษาความเปนไปไดในการรักษาตําแหนงวงโคจรดาวเทียมท่ี 120 องศาตะวันออก โดย 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
   2. รับทราบการดําเนินงานเพ่ือรักษาตําแหนงวงโคจรดาวเทียมท่ี 50.5 และ 120 องศาตะวันออก  ใหเปนไป
ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีไดมอบหมายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาดําเนินการ  
  3. เห็นชอบตอแนวทางการรักษาตําแหนงวงโคจรท่ี 120 องศาตะวันออก  โดยมอบหมายใหกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เปนผูดําเนินการรักษาตําแหนงวงโคจรดาวเทียม  และนําเอกสารขายงานดาวเทียม 
(Filings) ท่ีตําแหนง 120 องศาตะวันออกใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และใหกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประสานงานกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) ในการกํากับดูแลและการอนุญาต  ท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ตอไป   ท้ังนี้ ใหยึดผลประโยชนของรัฐ
เปนหลัก 
 
20. เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และสถานท่ีทําการสํานักงาน ป.ป.ช. 
ประจําจังหวัด  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการ
จัดตั้งสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด (67 จังหวัด) เปนเงินท้ังสิ้น จํานวน 513,839,640 บาท (หารอยสิบสามลานแปดแสน
สามหม่ืนเกาพันหกรอยสี่สิบบาทถวน) เพ่ิมเติมจากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม  2554  
   2. เห็นชอบในหลักการใหจังหวัดตาง ๆ หรือสวนราชการอ่ืน  ใหความอนุเคราะหใหใชสถานท่ีเปนท่ีทําการ
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดชั่วคราว  เพ่ือใหสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดมีสถานท่ีทําการชั่วคราวภายในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 รองรับการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด    
  3. เห็นชอบในหลักการใหกรมธนารักษ และผูวาราชการจังหวัด ใหความอนุเคราะหในการจัดสรรท่ีราชพัสดุท่ี
เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการจัดตั้งท่ีทําการถาวรสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด  เพ่ือใหสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด  
มีท่ีทําการถาวรท้ัง 76 จังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  
  ท้ังนี้ ในการดําเนินการให ปปช. คํานึงถึงงบประมาณ ปริมาณงาน และความพรอมของบุคลากรดวย  
 
21. เรื่อง  ขออนุมัติโครงการและงบประมาณกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม  บริเวณพ้ืนท่ีราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการโครงการและงบประมาณกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม บริเวณพ้ืนท่ีราชพัสดุ 
ถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเสนอ  
  ท้ังนี้ ในการดําเนินการใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรคํานึงถึงการใชจายงบประมาณอยางประหยัด
และมีประสิทธิภาพ  
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22. เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจายเพ่ือจายเปนเงินรางวัลสําหรับขาราชการธุรการ และลูกจางประจําของ
สํานักงานอัยการสูงสุด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบใหสํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) เบิกจายเงินงบประมาณโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรของ อส. จํานวน 10 ลานบาท  จากเงินเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีไดผานการพิจารณา
จากกระทรวงการคลัง (กค.) (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0406.6/04668 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2554) มาดําเนินการ
จัดสรรเพ่ือใชจายเปนเงินรางวัลสําหรับขาราชการธุรการและลูกจางประจําของ อส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใช
หลักเกณฑตามแนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลของสวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนด โดยอนุโลม ตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ  
 
23. เรื่อง การดําเนินงานปองกันแกไขและบรรเทาปญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ระยะเรงดวน 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการดําเนินงานปองกันแกไขและบรรเทาปญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ระยะ
เรงดวนตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ โดยในสวนท่ีไดดําเนินการไปแลวใหเรงดําเนินการให
แลวเสร็จโดยเร็ว สวนแผนงานท่ียังไมไดดําเนินการใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการแกปญหาอุทกภัย ดินโคลนถลมและ
ภัยแลงท่ีแตงตั้งใหมตอไป 
 
24.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือชวยเหลือและสนับสนุนจังหวัดท่ีประสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 120,589,514 บาท เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของในการชวยเหลือ
และสนับสนุนจังหวัดท่ีประสบอุทกภัย ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)เสนอ  และใหกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาตรวจสอบ
ความเสียหายท่ีชัดเจน  สอดคลองกับขอเท็จจริง  และเปนความจําเปนเรงดวน เพ่ือฟนฟูความเสียหายใหกลับสูสภาพเดิมอยาง
ยั่งยืน  และเสนอใหคณะกรรมการอํานวยการและบริหารสถานการณอุทกภัย วาตภัย  และดินโคลนถลม (คอส.) ซ่ึงมีรอง
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน  เพ่ือพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณในภาพรวมกอนท่ีจะจัดสรรงบประมาณใหกับ
หนวยงานตาง ๆ  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณตอไป 
 
25. เรื่อง มาตรการภาษีเพ่ือชวยเหลือประชาชนใหมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือชวยเหลือประชาชนใหมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง ตามท่ี 
กระทรวงการคลังเสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย ใหไดมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง 
โดยการบรรเทาภาระภาษีใหแกผูมีเงินไดซ่ึงไดซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ีเปนอาคารพรอมท่ีดิน หรือหองชุดในอาคารชุด เพ่ือใชเปนท่ี
อยูอาศัย จึงเห็นควรยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดพึงประเมินหลังหักคาใชจาย เสมือนเปนคาลดหยอน สําหรับเงินไดเทาท่ีจาย
เปนคาซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ีเปนอาคารพรอมท่ีดิน หรือหองชุดในอาคารชุด เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัย ท้ังนี้ ตามเง่ือนไข ดังนี้ 
  1. ยกเวนเงินไดตามจํานวนท่ีจายจริงสําหรับเงินไดท่ีจายเปนคาซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ีเปนอาคารพรอมท่ีดิน 
หรือหองชุดในอาคารชุด เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัย ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนอาคารพรอมท่ีดิน หรือหองชุดใน
อาคารชุด แตไมเกิน 500,000 บาท  
  2. ใชสิทธิยกเวนภาษีเปนจํานวนเทา ๆ กันในแตละปเปนเวลา 5 ปตอเนื่องกันตามจํานวนท่ีจายจริง แตรวมกัน
แลวไมเกิน 500,000 บาท  (สําหรับการใชสิทธิลดหยอนภาษีใหใชสิทธิไดทันทีหรือในปถัดไปก็ได) 
  3. อสังหาริมทรัพยท่ีเปนอาคารพรอมท่ีดินหรือหองชุดในอาคารชุดมีมูลคาไมเกิน 5 ลานบาท 
  4. ผูมีเงินไดตองไมมีท่ีอยูอาศัยเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือไมมีชื่อเปน หรือเคยเปน “เจาบาน” ในทะเบียน
บานท่ีใชเปนหลักฐาน ยกเวนถาพิสูจนไดวาไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยของตนเองหรือคูสมรสตามทะเบียนบาน 
  5. กรณีผูมีเงินไดมีคูสมรส ใหสามารถใชสิทธิประโยชนทางภาษีในการซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ีเปนอาคารพรอม
ท่ีดิน หรือหองชุดในอาคารชุด เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยไดเพียงแหงเดียว 
  6. ผูมีเงินไดตองไมเคยเปนผูใชสิทธิหักลดหยอนดอกเบี้ยกูยืมซ้ือบานสําหรับการกูยืมเงินเพ่ือซ้ือ เชาซ้ือ หรือ
สรางอาคารอยูอาศัย 
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  7. ผูมีเงินไดตองไมเคยเปนผูใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดจากการซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ีเปนอาคารพรอมท่ีดิน หรือหอง
ชุดในอาคารชุดเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัย ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 271 (พ.ศ. 2552) 
  8. ผูมีเงินไดตองไมเคยเปนผูใชสิทธิยกเวนเงินไดจากการขายท่ีอยูอาศัยเดิมและซ้ือท่ีอยูอาศัยใหมตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 241 (พ.ศ. 2546) 
  9. กรณีเปนการกูรวม โดยผูกูรวมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยของตนเองและเคยใชสิทธิหักลดหยอนหรือยกเวน
กับกรมสรรพากรแลว ผูกูรวมจะไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีในสวนของเงินไดท่ีใชกูรวม 
  10. ตองมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยนั้นใหแลวเสร็จ ตั้งแตวันท่ี 21 กันยายน 2554 ถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
  11. ผูมีเงินไดตองมีชื่อเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยท่ีซ้ือเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 5 ปนับแต
วันท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพยนั้นตองไมเคยผานการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มากอน
ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 
 
26. เรื่อง  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารจัดการแกไขปญหาอุทกภัย ดินโคลนถลม  และภัยแลง               
พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารจัดการแกไขปญหาอุทกภัย  ดิน
โคลนถลม และภัยแลง พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  
 สาระสําคัญของรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารจัดการแกไขปญหาอุทกภัย  ดินโคลน
ถลม  และภัยแลง  พ.ศ. .... มี ดังนี้  
  1. กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการบริหารจัดการแกปญหาอุทกภัย ดินโคลน
ถลมและภัยแลง” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนรองประธานกรรมการคนท่ี 1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   เปนรองประธานกรรมการคนท่ี 2 ผูทรงคุณวุฒิท่ีประธานกรรมการแตงตั้ง  เปนรองประธานกรรมการคนท่ี 3 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงคมนาคม  และเลขาธิการสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เปนกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิตามจํานวนท่ีประธานกรรมการเห็นสมควรแตงตั้ง เปนกรรมการ เลขาธิการสํานักงานคณะ
กรรมการบริหารจัดการแกปญหาอุทกภัย  ดินโคลนถลม  และภัยแลง เปนกรรมการและเลขานุการ   ผูบัญชาการหนวย
บัญชาการทหารพัฒนา อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อธิบดีกรมชลประทาน  และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  2. ใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ี 
   (1) จัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการแกไขปญหาอุทกภัย  ดินโคลนถลม และภัยแลง 
   (2) จัดทําขอสั่งการใหนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแลวแตกรณี ในการบูรณาการ ระบบการแจง
เตือนภัย ระบบปองกันภัย  ระบบระบายน้ํา  และระบบจัดการน้ํา เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัย  ดินโคลนถลมและภัยแลงอยางเปน
ระบบและมีเอกภาพ  ตามหลักการเตรียมพรอม การตอบสนองตอปญหา  การฟนฟูและการปองกัน 
   (3) กําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการแจงเตือนภัย  ระบบปองกันภัย ระบบระบายน้ํา  และ
ระบบจัดการน้ํา เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัย ดินโคลนถลม และภัยแลง อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพสูงและนําไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม 
   (4) กําหนดแนวทาง มาตรการในการบริหารจัดการแกไขปญหาอุทกภัย ดินโคลนถลม และภัยแลง 
โดยนอมนําแนวพระราชดําริท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํามาเปนแนวทาง 
   (5) บูรณาการแผนงานและงบประมาณรายจายดานการบริหารจัดการแกไขปญหาอุทกภัย ดินโคลน
ถลม และภัยแลงของสวนราชการ หนวยงานอ่ืนของรัฐ  และคณะกรรมการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
   (6) ติดตามประเมินผล  และเรงรัดการดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงานอ่ืนของรัฐ และ
คณะกรรมการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการแกไขปญหาอุทกภัย ดินโคลนถลม และภัยแลง 
  3. ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการบริหารจัดการแกปญหาอุทกภัย  ดินโคลนถลมและภัยแลง ในสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี และใหมีอํานาจหนาท่ี รับผิดชอบในงานธุรการ งานวิชาการ และงานการประชุม
ของคณะกรรมการ ศึกษาและจัดทําขอมูลเก่ียวกับแนวทาง  มาตรการในการบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการแกไขปญหาอุทกภัย  ดินโคลนถลม และภัยแลงใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพ  รวมถึงประสานการปฏิบัติตามแนวทาง 
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มาตรการ แผนงานและงบประมาณรายจายกับสวนราชการและหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ โดยใหเลขาธิการเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญ เปนผูบังคับบัญชาเจาหนาท่ีและลูกจางของสํานักงาน และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี  และเพ่ือประโยชนในการบริหารงานของสํานักงาน  นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน
ราชการหรือลูกจางของสวนราชการอ่ืนหรือสํานักงานอาจขอใหคณะรัฐมนตรีมีมติใหพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานของรัฐไปชวยปฏิบัติงานในสํานักงานได โดยถือวาเปนการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ  โดยจะใหไปชวย
ปฏิบตัิงานเต็มเวลา  บางเวลาหรือนอกเวลา หรือตามท่ีมอบหมายก็ได 
 
27. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน เพ่ือเปนคาใชจายในการชวยเหลือพระภิกษุสามเณรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ี สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติเสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบใหเบิกจายเงินใหแกพระภิกษุสามเณรท่ีประสบภัยพิบัติถวายเปนคาภัตตาหารในอัตราม้ือละ 40 
บาท จํานวน 2 ม้ือ รวมเปนเงิน 80 บาท/รูป/วัน ตามจํานวนวันท่ีไดรับความเดือดรอนจากเหตุภัยพิบัติ 
  2. อนุมัติเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือเปนคาใชจายในการชวยเหลือพระภิกษุสามเณรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ ใหแกพระภิกษุสามเณรท่ี
ประสบภัย จํานวน 10,922 รูป ๆ ละ 80 บาท/วัน เปนเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันท่ี 18 กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 17 ตุลาคม 
2554 เปนเงิน 26,212,800 บาท ท้ังนี้หากตรวจสอบแลวพบวาสถานการณไดคลี่คลายลงหรือกลับเขาสูภาวะปกติ จะเบิกจาย
ใหแกพระภิกษุสามเณรตามจํานวนวันท่ีไดรับความเดือนรอนจากเหตุภัยพิบัติจริง 
 
28. เรื่อง การแกไขปญหาการลักลอบนํายาแกหวัดสูตรผสมท่ีมี ซูโดอีเฟดรีน (Pseudophedrine) ไปใชในการผลิตยาเสพ
ติด 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการแกไขปญหาการลักลอบนํายาแกหวัดสูตรผสมท่ีมี ซูโดอีเฟดรีน (Pseudophedrine) 
ไปใชในการผลิตยาเสพติด ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
  กระทรวงสาธารณสุข รายงานวา  
  สืบเนื่องจากปญหาการกวานซ้ือยาแกหวัดสูตรผสมท่ีมีสวนประกอบของซูโดอีเฟดรีนจาก โรงงานผลิตยา ราน
ขายยา และคลินิกเวชกรรม เพ่ือนําไปเปนสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด มาตั้งแตป พ.ศ. 2551 กระทรวงสาธารณสุขได
ดําเนินการมาตรการปองปรามปราบปราม เพ่ือควบคุมการผลิตและจําหนายยาดังกลาวอยางเขมงวดมาโดยตลอด อยางไรก็ตาม 
ยังพบการลักลอบนํายาแกหวัดสูตรผสมท่ีมีสวนประกอบของซูโดอีเฟดรีน ไปใชเปนสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติดเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่องทุกป ประกอบกับปญหาท่ีตรวจพบจะเปนรายงานการกวานซ้ือจากรานขายยาหรือคลินิค จากสถิติการจับกุมยาแกหวัดฯ 
ในประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ. 2551 ถึงปจจุบัน รวม 36 คดี พบของกลางท่ีเปนยาแกหวัดสูตรผสมท่ีมีสวนประกอบของซูโดอีเฟด
รีน ท้ังท่ีผลิตข้ึนในประเทศไทยและมาจากตางประเทศรวมถึง 43.78 ลานเม็ด เพ่ือเปนการแกไขปญหาการลักลอบนํายาแกหวัด
สูตรผสมท่ีมีซูโดอีเฟดรีนไปใชในการผลิตยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยาในการประชุม
ครั้งท่ี 3/2554 และครั้งท่ี 4/2554 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2554 และวันท่ี 9 กันยายน 2554 จึงไดมีมาตรการดําเนินการดังนี้ 
  1.ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับท่ี 40 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2554 จัดใหยา
สูตรผสมท่ีมีซูโดอีเฟดรีน เปนสวนประกอบในรูปแบบยาเม็ด แคปซูล และยาน้ํา ยกเวนสูตรผสมท่ีมีพาราเซตามอล 
(Paracetamol) เปนสวนประกอบ เปนยาควบคุมพิเศษ 
  2. มีมาตรการควบคุมการจําหนายยาสูตรผสมท่ีมีซูโดอีเฟดรีน เปนสวนประกอบในรูปแบบยาเม็ด แคปซูล 
และยาน้ํา ยกเวนสูตรผสมท่ีมีพาราเซตามอล (Paracetamol) เปนสวนประกอบ เฉพาะในสถานพยาบาลของรัฐและ
สถานพยาบาลของเอกชนประเภทรับผูปวยไวคางคืนเทานั้น และควบคุมปริมาณการจําหนายใหสถานพยาบาลของเอกชน
ประเภทรับผูปวยไวคางคืนไดไมเกิน 5,000 เม็ด (หาพันเม็ด) ตอแหงตอเดือน 
 
29. เรื่อง การเฝาระวังอุทกภัยจากฝนตกหนักตอเนื่องถึงวันท่ี 25 กันยายน 2554 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบขอมูลเรื่องการเฝาระวังอุทกภัยจากฝนตกหนักตอเนื่องถึงวันท่ี 25 กันยายน 2554   
ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ 
  สาระสําคัญ 
  การติดตามสถานการณอุทกภัยดวยดาวเทียม ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องคการมหาชน) พบวาจากการวิเคราะหดวยขอมูลจากดาวเทียม ป 2554 ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
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สารสนเทศ (องคการมหาชน) สรุปสถานการณน้ําทวมในชวง 7 วัน โดยใชดาวเทียมเรดารแซท 1 และ 2 ตั้งแตวันท่ี 12 ถึง 19 
กันยายน 2554 มีน้ําทวมในทุกภาคของประเทศ โดยมีน้ําทวมขังใน 45 จังหวัด 279 อําเภอ และ 1,843 ตําบล คิดเปนพ้ืนท่ี  
น้ําทวมท้ังสิ้นประมาณ 5,367,261 ไร และจากการวิเคราะหภาพถายจากดาวเทียมตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2554 จนถึงปจจุบัน 
มีพ้ืนท่ีน้ําทวมขังติดตอกันเกินกวา 15 วันท้ังสิ้น 2,146,349 ไร ใน 27 จังหวัด 158 อําเภอ และ 779 ตําบล ซ่ึงเม่ือสัปดาหท่ีแลว 
ยังไมมีภาวะน้ําทวมขัง แตมีความเสี่ยงท่ีจะเริ่มเกิดน้ําทวมไดในชวงสัปดาหนี้ มีท้ังสิ้น 143 อําเภอ ใน 20 จังหวัด  
  ผลการวิเคราะหขอมูลคาดการณปริมาณฝน ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการ
มหาชน) พบวาประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักตอเนื่องตลอดสัปดาห ตั้งแตวันท่ี 19 – 25 กันยายน 2554 ทําใหมีพ้ืนท่ีเฝาระวัง
อุทกภัย ดังนี้ 
  พ้ืนท่ีเฝาระวังพิเศษ เนื่องจากมีสถานการณอุทกภัยอยูเดิม และจะมีฝนตกเพ่ิมในชวงเวลาดังกลาว ไดแก 
จังหวัดเชียงราย พะเยา อุตรดิตถ พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ สุโขทัย กําแพงเพชร บึงกาฬ สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี เลย 
หนองคาย หนองบัวลําภู ชัยภมิู ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร นครนายก สระแกว และปราจีนบุรี 
  พ้ืนท่ีเฝาระวัง เนื่องจากจะมีฝนตกหนักในชวงเวลาดังกลาว ไดแก จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน นาน ลําปาง 
ลําพูน มุกดาหาร นครราชสีมา สุรินทร อํานาจเจริญ บุรีรัมย จันทบุรี ตราด ระยอง กาญจนบุรี ระนอง พังงา และสตูล 
 
30.  เรื่อง พระราชดําริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีสํานักราชเลขาธิการ (รล.) ไดสรุปพระราชดําริเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสนองพระราชดําริ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดรับแจงจาก รล. วา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทาน
พระราชดําริเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําใหแกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ เนื่องในโอกาสท่ีไดเขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายเงินเปนทุนประเดิมสําหรับการกอตั้งมูลนิธิน้ํา ซ่ึงกอตั้งข้ึนเพ่ือสนอง
พระราชดําริเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํา และกราบบังคมทูลรายงานแนวทางการดําเนินงานของมูลนิธิ ในการนี้ รล. ไดสงสรุป
พระราชดําริมาเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสนองพระราชดําริ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
  1. เรื่องดินถลมท่ีเพ่ิมข้ึนมาก ใหศึกษาหาแนวทางแกไข พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหวงใยสถานการณ
ดินถลมท่ีมีเพ่ิมข้ึนอยางมาก ท้ังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต โดยใหใชความระมัดระวังในการดําเนินงาน 
แมกระท่ังหญาแฝกอาจจะเปนตัวการใหดินถลมได เพราะรากเจาะลึกทําใหดินแตกแยก ควรศึกษาอยางรอบคอบวาโครงสราง
ดินลักษณะใด ควรจะดําเนินการอยางไร ปลูกพืชชนิดใด เพ่ือสามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทรงกังวลเรื่องการบุก
รุกพ้ืนท่ีเพาะปลูกเขาไปในปา ทําใหพ้ืนท่ีดินถลมเพ่ิมข้ึนตามมา เม่ือเปดพ้ืนท่ีใหมข้ึนไปบนภูเขาจะเกิดการสรางถนนขวางทางน้ํา
กอความเสียหายท้ังอุทกภัยและดินถลม การแกไขปญหาคือการปรับท่ีดินทํากิน ท่ีอยูอาศัยอยางเหมาะสม ถูกตอง ซ่ึงใชเวลา 10 
ถึง 20 ป จึงจําเปนตองศึกษา วิจัย ทดลองใหไดคําตอบวาจะปลูกพืชอยางไรใหมีรากแกวลึกสลับกับหญาแฝก หรือพืชอ่ืนท่ี
เหมาะสมตามสภาพ 
  2. เรื่องอุทกภัย ภัยแลง ใหศึกษาสรุปการแกไขในพ้ืนท่ีสําคัญ แมน้ําท่ีมีผลตอการเกิดอุทกภัย ภัยแลง มี 5 สาย 
คือ แมน้ําปง แมน้ําวัง แมน้ํายม แมน้ํานาน และแมน้ําปาสัก มีพระราชดําริใหดําเนินการศึกษาและพัฒนาแมน้ําท้ัง 5 สาย จะ
ชวยแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงของประเทศไดมาก พ้ืนท่ีแมน้ํานาน น้ําวา ควรศึกษาพ้ืนท่ีตนน้ําวาจะฟนฟูรักษาและใช
ประโยชนอยางไร ไมใหดินถลมและหนวงน้ําไวได โดยการสรางฝายและทํานบเพ่ิมเติม พ้ืนท่ีแมนํายมใหมูลนิธิชัยพัฒนาประสาน
ดําเนินการสรางพัฒนาเข่ือนเพ่ือแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง โดยใหประชาชนในพ้ืนท่ียอมรับและเห็นประโยชนรวมกัน อาจ
เปนการพัฒนาเข่ือนแกงเสือเตนใหเหมาะสมท้ังลักษณะและขนาดท่ียอมรับได และสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
หากศึกษาแลวสรุปไดทางเลือกท่ีเหมาะสมก็ใหเรงดําเนินการ มิฉะนั้นจะเสียหายมากข้ึน เม่ือมีแผนงานแลวใหเชื่อมโยงท้ังระบบ
ของแมน้ําปง แมน้ําวัง แมน้ํายม แมน้ํานาน และแมน้ําปาสัก ใชหลักการท้ังอางพวง แกมลิง การผันน้ํา และคลองทูอินวัน 
(คลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา) เพ่ือบริหารจัดการแกปญหาอุทกภัยและภัยแลงในพ้ืนท่ีลุมน้ําเจาพระยา สําหรับพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือใหดําเนินการเชื่อมตอเข่ือนลําตะคองกับอางเก็บน้ําในลุมน้ําแลวศึกษาหาพ้ืนท่ีแกมลิงกอนถึงจังหวัด
นครราชสีมา 
  3. เรื่องการจัดการน้ําชุมชน ใหรวบรวมชุมชนมาชวยทํางาน ใหชุมชนชาวบานท่ีมีความรู ประสบความสําเร็จ 
มีประสบการณ จัดการและพัฒนาน้ําในพ้ืนท่ีแลวขยายผลไปยังชุมชนอ่ืน 
  4. เรื่องน้ําปญหามากมาย ใหพัฒนาพ้ืนท่ีตัวอยางกอน การใชท่ีดิน ปาตนน้ํา เก่ียวโยงกัน ใหศึกษาและพัฒนา
โครงการตัวอยางในพ้ืนท่ีใหประสบความสําเร็จสรุปแนวทางแกปญหาใหไดแลวจึงขยายผล 
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31.  เรื่อง สรุปสถานการณอุทกภัย ณ วันท่ี 15 กันยายน 2554 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ    สรุปสถานการณอุทกภัย ณ วันท่ี 15 กันยายน 2554 
ประกอบดวย สถานการณภัยพิบัติดานการเกษตร การชวยเหลือดานการเกษตร สถานการณน้ํา สรุปไดดังนี้ 
 เ นื่ อ ง จ า ก อิ ท ธิ พ ล ข อ ง พ า ยุ โ ซ น ร อ น  “น ก เ ต น ” ตั้ ง แ ต ป ล า ย เ ดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 5 4  
เปนตนมา ประกอบกับปจจุบัน รองมรสุมกําลังคอนขางแรงพาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาสูหยอมความกด
อากาศต่ําบริเวณทะเลจีนใต และมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอาวไทย ทําใหท่ัวประเทศมี
ฝนตกชุกหนาแนนและมีฝนตกหนักบางแหง สงผลทําใหเกิดผลกระทบดานการเกษตรท้ังสิ้นรวม 56 จังหวัด ไดแกจังหวัด
กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นาน นครสวรรค พะเยา พิจิตร พิษณุโลก แพร เพชรบูรณ ลําปาง ลําพูน 
แมฮองสอน เลย สุโขทัย อุตรดิตถ อุทัยธานี กาฬสินธุ บึงกาฬ นครพนม รอยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร หนองคาย 
หนองบัวลําภู สกลนคร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี อุดรธานี กรุงเทพ ชัยนาท นนทบุรี ลพบุรี สิงหบุรี สระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา อางทอง กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแกว ประจวบคีรีขันธ ระนอง ชุมพร ตรัง ภูเก็ต พังงา และสตูล 
 ผลกระทบดานการเกษตร (ขอมูล ณ วันท่ี 15 ก.ย.54) 
  ดานพืช  เกษตรกร 504,613 ราย  พ้ืนท่ีคาดวาจะเสียหาย 4,809,302 ไร แบงเปนขาว 4,192,131 ไร พืชไร 
392,130 ไร พืชสวนและอ่ืนๆ 225,041 ไร  
  ดานประมง  เกษตรกร 51,057 ราย  พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําคาดวาจะเสียหาย แบงเปน บอปลา 54,852 ไรกุง/
ปู/หอย 560 ไร  กระชัง/บอซีเมนต 75,161 ตารางเมตร  
 ดานปศุสัตว  เกษตรกร 82,094 ราย  สัตวไดรับผลกระทบรวมท้ังสิ้น 3,954,046 ตัว แบงเปน  โค–กระบือ 
86,012 ตัว สุกร 91,044 ตัว แพ-แกะ 4,505 ตัว สัตวปก 3,772,485 ตัว แปลงหญาเลี้ยงสัตว 4,389 ไร 
 ปจจุบันยังคงมีสถานการณอุทกภัย ในพ้ืนท่ี 33 จังหวัด ไดแก จังหวัดอุตรดิตถ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก พิจิตร 
กําแพงเพชร เพชรบูรณ นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ลพบุรี สระบุรี 
ปทุมธานี เลย นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ รอยเอ็ด อํานาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา ตราด และสตูล 
 การดําเนินการชวยเหลือดานการเกษตร 
 1. การแจงเตือนภัย  
  1.1 สถานการณน้ํา จํานวน 8 ฉบับ (วันท่ี 14,17,19,29,31 ส.ค.54 และวันท่ี 5 ,10,13 ก.ย. 54) 
  1.2 การคาดการณการเกิดอุทกภัย ดินโคลนถลม และน้ําปาไหลหลาก จํานวน 12 ฉบับ                                                
(วันท่ี 19,22,24,26,29,31 ส.ค. 54 และวันท่ี 2,5,7,9,12,14 ก.ย. 54) 
 2. สนับสนุนเครื่องสูบน้ําเคล่ือนท่ี ไดเตรียมการไว จํานวน 1,399 เครื่อง ปจจุบันสนับสนุนแลว จํานวน 838 
เครื่องในพ้ืนท่ี 53 จังหวัด 
 3. สนับสนุนรถยนตบรรทุกน้ํา เตรียมการไว 295 คัน ปจจุบัน สนับสนุนแลว 4 คัน 
  4. สนับสนุนพืชอาหารสัตว 344,175 กิโลกรัม และดูแลสุขภาพสัตว 625,542 ตัว แรธาตุและเวชภัณฑ                
2,725 ชุด 
  ความกาวหนาการชวยเหลือผูประสบภัยดานการเกษตร ป 2554 กรณีพิเศษ 
  1.  กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว  ไดสงเอกสารหลักฐานเพ่ือขออนุมัติเงินงวดจาก                      
สํานักงบประมาณแลว ขอมูล ณ วันท่ี 12 กันยายน 2554 รวมท้ังสิ้น  1,333,621,629.25 บาท 
   2.  สํานักงบประมาณ อนุมัติเงินงวดใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรแลว จํานวน 480.83 
ลานบาท  เกษตรกร 10,676 ราย แบงเปน 
   ครั้งท่ี 1 วันท่ี 13 ก.ย.54 จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 108.01 ลานบาท เกษตรกร 2,699 ราย  
  ครั้งท่ี 2 วันท่ี 14 ก.ย. 54 จังหวัดนครสวรรค จํานวน 372.83 ลานบาท เกษตรกร 7,977 ราย 
  ท้ังนี้ ธกส. สาขา จะเริ่มโอนเขาบัญชีเกษตรกรตั้งแตวันท่ี 14 กันยายน 2554 
  สถานการณน้ํา ณ วันท่ี 15 กันยายน 2554 
 1. สภาพน้ําในอางเก็บน้ํา 
  สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลางท้ังประเทศ 400 แหง มีปริมาณน้ําท้ังหมด รอยละ 83 ของ
ความจุอาง เปนปริมาณน้ําใชการได รอยละ 51 ของความจุอาง มากกวาป 2553 จํานวน 14,532 ลานลูกบาศกเมตร  สามารถรับ
น้ําไดอีก 16,060 ลานลูกบาศกเมตร 
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  สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ มีปริมาณน้ําท้ังหมด 33 แหง มีปริมาณน้ําท้ังหมดรอยละ 78 ของความ    
จุอาง  เปนปริมาณน้ําใชการได รอยละ 45 ของความจุอาง มากกวาป 2553 จํานวน 16,944 ลานลูกบาศกเมตร สามารถรับน้ําได
อีก 12,372 ลานลูกบาศกเมตร 
  อางเก็บน้ําท่ีอยูในเกณฑน้ํา มากกวารอยละ 80 ของความจุอางฯ จํานวน 21 อาง  คือ อางเก็บน้ําภูมิพล 
(86%) สิริกิติ์(95%) แมงัดฯ(86%) แมกวงฯ(96%) ก่ิวคอหมา (92%) แควนอยฯ(102%) หวยหลวง(99%) น้ําอูน(106%) น้ําพุง (94%) 
ลําปาว (88%) ลําตะคอง (81%) ลําพระเพลิง (87%) มูลบน(82%) ลําแซะ(88%) สิรินธร(82%) ปาสักชลสิทธิ์ (95%) ศรีนครินทร 
(84%) ขุนดานฯ(86%) คลองสยีัด(85%) หนองปลาไหล(100%) ประแสร(107%) 
  สภาพน้ําในอางเก็บน้ําเข่ือนภูมิพล สิริกิติ์ แควนอยฯ และปาสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ําท้ังหมด รอยละ 90 ของ
ความจุอาง  เปนปริมาณน้ําใชการได รอยละ 63 ของความจุอาง  สามารถรับน้ําไดอีก 2,375 ลานลูกบาศกเมตร 
 2. สภาพน้ําทา 
  แมน้ําปง แมน้ําวัง แมน้ํานาน แมน้ํายม ปริมาณน้ําอยูในเกณฑน้ําทวม และแมน้ําปาสัก ปริมาณน้ําอยูในเกณฑ          
น้ํามาก 
  แมน้ําเจาพระยา แมน้ําชี แมน้ํามูล ปริมาณน้ําอยูในเกณฑน้ําทวม และแมน้ําโขง ปริมาณน้ําอยูในเกณฑ              
น้ํามาก 
  แมน้ําตาป ตันหยงมัส โก-ลก ปริมาณน้ําอยูในเกณฑปกติ 
 
32.  เรื่อง   ขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป) ตอ  
นโยบายสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดอง
แหงชาติ (คอป) ตอนโยบายสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย   ตามท่ีนายคณิต ณ นคร ใน
ฐานะประธานกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป)  เสนอ รวม 7 ประการ ดังนี้   
 ประการแรก 
 คอป. เห็นวา ในระหวางท่ีสังคมไทยยังมีความขัดแยงอยู รัฐบาลตองดําเนินการมาตรการเพ่ือลดความขัดแยง 
โดยตรวจสอบวาเจาพนักงานท่ีอยูในความรับผิดชอบของฝายบริหารปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด ใหประชาชนท่ีไมไดรับ
ความเปนธรรมสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและผูตองขังท่ีตองการความ
ชวยเหลือ ตรวจสอบและผลักดันใหผูท่ีตองรับผิดชอบตอเหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนทุกฝายรวมท้ังฝายเจาหนาท่ีของรัฐเขา
สูกระบวนการยุติธรรมเพ่ือไดรับการพิจารณาวินิจฉัยอยางเทาเทียมกัน 
 ประการท่ีสอง 
 คอป. ขอเรียกรองใหผูท่ีเก่ียวของในความขัดแยงทุกฝายใชความระมัดระวังอยางยิ่งยวดในการกระทําใดๆ ซ่ึง
อาจเปนการกระทบกระเทือนถึงบรรยากาศในการปรองดอง โดยเฉพาะรัฐบาลตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษท่ีจะไมดําเนิน
ใดๆ ท่ีกระตุนใหเกิดความขัดแยงมากยิ่งข้ึน 

ประการท่ีสาม 
 คอป. เห็นวา การดําเนินคดีอาญาในคดีความผิดตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ความผิดฐานม่ัวสุมกันตั้งแตสิบคนข้ึนไปตามมาตรา 215 แหงประมวลกฎหมายอาญา และคดีท่ีเก่ียวเนื่องซ่ึงเปน
ชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองท้ังหลายท้ังกอนและหลังการรัฐประหารเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2549 รวมท้ังคดีท่ี
เก่ียวเนื่องกับการหม่ินพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา 112 แหงประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ลวนเปนเรื่องท่ีมีลักษณะเก่ียวเนื่องกับความขัดแยงทางการเมือง รัฐบาลสมควร
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวกับการดําเนินคดีในความผิดดังกลาว ดังนี้ 
 1.  เรงรัดตรวจสอบใหชัดเจนวา การแจงขอหาและการดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาและจําเลยสอดคลองกับ
พฤติการณแหงการกระทําหรือไม และทบทวนวา มีการตั้งขอหาท่ีรุนแรงเกินสมควร หรือดําเนินคดีท่ีพยานหลักฐานออนไม
เพียงพอตอการพิสูจนความผิดหรือไม 
 2.  ดําเนินการอยางจริงจังเพ่ือใหมีการปลอยชั่วคราวอันเปนสิทธิพ้ืนฐานของผูตองหาและจําเลย โดยให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ยื่นคํารองตอศาลเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับผูตองหาและจําเลยวา มี
เหตุท่ีจะหลบหนี เหตุท่ีจะทําลายพยานหลักฐาน หรือเหตุท่ีจะเปนอันตรายตอสังคมหากไดรับการปลอยชั่วคราวหรือไม หากไม
มีสาเหตุดังกลาวใหยืนยันหลักกฎหมายในการคุมครองสิทธิพ้ืนฐานวาผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการปลอยชั่วคราว และใน
การปลอยชั่วคราวนั้น แมตามมาตรา 110 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะไมเรียกรองหลักประกันก็ตาม และ
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ในกรณีท่ีศาลอนุญาตใหมีการปลอยชั่วคราวแตกําหนดใหมีหลักประกันดวยนั้น ก็ชอบแลวท่ีรัฐบาลจะจัดหาหลักประกันดังกลาว
ใหแกผูตองหาและจําเลยทุกคนท่ีไมสามารถจัดหาหลักประกันไดตามทางปฏิบัติท่ีผานมา 
 3.  เนื่องจากผูตองหาและจําเลยมิใชเปนผูรายหรืออาชญากรดังเชนในคดีอาญาตามปกติ แตเปนผูท่ีถูก
กลาวหาวากระทําความผิดอันมีมูลเหตุเพ่ือใหบรรลุ 
 4.  เปาหมายในทางการเมือง หากผูตองหาและจําเลยนั้นไมไดรับการการปลอยชั่วคราว รัฐบาลสมควรจัดหา
สถานท่ีในการควบคุมท่ีเหมาะสมท่ีมิใชเรือนจําปกติ 
 5.  เนื่องจากคดีอาญาเหลานี้เปนเรื่องสืบเนื่องมาจากความขัดแยงทางการเมืองท่ีดําเนินอยูในชวงเวลาหลายป
ท่ีผานมา ดวยเหตุนี้ ในระหวางท่ีมีการศึกษาถึงแนวทางในการนํามาตรการตางๆ ท่ีเหมาะสมกับสถานการณความขัดแยงใน
ประเทศไทยมาใช สมควรขอความรวมมือใหอัยการชะลอการดําเนินคดีอาญาเหลานี้ไว โดยยังไมพิจารณานําคดีข้ึนสูศาล โดยรอ
ใหมีขอมูลท่ีครบถวนในทุกๆ ดาน ใหอัยการมีขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณในการประเมินความเหมาะสมทางดานประโยชน
สาธารณะ รวมท้ังมาตรการทางอาญาท่ีเหมาะสมกอนสั่งคดี     

 ประการท่ีส่ี 
 คอป. เห็นวา การชดเชยเยียวยาและฟนฟูผูท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงทุกฝายเปนเง่ือนไข
สําคัญในการสรางความปรองดองในชาติ ท้ังนี้ ควรดําเนินการอยางนอยตามแนวทาง ดังนี้ 
 1.  เนื่องจากการเยียวยาในกรณีนี้แตกตางจากการเยียวยาในกรณีปกติ การเยียวยาในกรณีนี้จึงไมอาจใช
หลักการและมาตรการตามปกติดังเชนท่ีรัฐใชกับผูประสบภัยพิบัติ หรือหลักการในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย คาทดแทน 
และคาใชจายในคดีอาญา ฯลฯ แตจะตองใชมาตรการพิเศษท่ีไมติดยึดอยูกับสิทธิท่ีมีอยูตามกรอบของกฎหมายและแนวปฏิบัติ
ของหนวยงานและองคกร ท่ีดําเนินการในกรณีปกติ 
 2.  รัฐบาลควรเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบทุกฝายอยางเรงดวนและตอเนื่อง โดยกลุมเปาหมายในการเยียวยา
ไมควรจํากัดเฉพาะผูท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณในชวงเดือนเมษายน พฤษภาคม 2553 เทานั้น แตควรครอบคลุมถึงบุคคล
ท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง ท่ีสืบเนื่องมาจากความขัดแยงทางการเมืองในชวงตั้งแตกอนการรัฐประหารเม่ือ
วันท่ี 19 กันยายน 2549 เปนตนมา  
 3.  รัฐบาลควรกําหนดกรอบในการเยียวยาใหกวางขวาง สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของเหตุการณ และ
ครอบคลุมถึงความสูญเสียในลักษณะตาง ๆ ท้ังทางรางกายและจิตใจ โดยใหครอบคลุมถึงความสูญเสียในทางเศรษฐกิจและ
โอกาสของผูท่ีไดรับผลกระทบ  
 4. รัฐบาลควรจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือทําหนาท่ีในการใหการเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบทุกฝายอยาง
จริงจัง โดยจัดใหมีองคกรเฉพาะกิจท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนศูนยกลางในการประสานงานความชวยเหลือดานงบประมาณใน
การเยียวยาอยางเปนระบบ ท่ัวถึง และตอเนื่อง  

ประการท่ีหา 
 คอป. เห็นวา การเยียวยากลุมผูท่ีถูกดําเนินคดีโดยไมเปนธรรมก็เปนกลุมเปาหมายสําคัญท่ีเปนเง่ือนไขในการ
สรางความปรองดองในชาติ จึงเห็นควรดําเนินการเยียวยากลุมผูท่ีถูกดําเนินคดี โดยไมเปนธรรมเนื่องจากการชุมนุม ดังนี้ 
 1. ควรเรงรัดการประกันสิทธิข้ันพ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรมของผูเขารวมชุมนุมและ ผูท่ีเก่ียวของท่ีถูก
ควบคุมอยูในเรือนจําท่ัวประเทศ โดยตรวจสอบวาไมมีการตั้งขอกลาวหาท่ีรุนแรงเกินสมควร 
 2. จายคาทดแทนแกจําเลยท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหยกฟองแลว โดยไมตองพิจารณาวาศาลไดมีคํา
พิพากษาวาจําเลยเปนผูบริสุทธิ์หรือไม 
 3. สําหรับจําเลยท่ีศาลมีคําพิพากษาลงโทษถึงท่ีสุดแลว หรอืไมใหประกันตัว ควรให ความชวยเหลือแก
ครอบครัวของจําเลยเหลานั้นในดานมนุษยธรรม และหากพนโทษแลว รัฐบาลควรมีมาตรการ ใหความชวยเหลือแนะนําในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือลดความคับแคน และฟนฟูใหสามารถกลับเขาสูสังคมไดตามปกติ  

ประการท่ีหก 
 คอป. มีความกังวลตอสถานการณเก่ียวกับการดําเนินคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพตาม มาตรา 112 แหง
ประมวลกฎหมายอาญา และตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 คอป. เห็นควรให
มีการดําเนินการ ดังนี้ 
 1.  ในสถานการณท่ีละเอียดออนเชนนี้ คอป. เห็นวารัฐบาลตองดําเนินการการทุกวิถีทาง โดยคํานึงถึง
เปาหมายสุดทาย คือการปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย โดยควรดําเนินการอยางเด็ดขาดและเครงครัดตอผูท่ีจาบจวง
ลวงละเมิดท่ีมีเจตนารายตอสถาบันพระมหากษัตริยอันเปนท่ีเคารพสักการะและหวงแหนของปวงชนชาวไทย แตไมควรนําเอา
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มาตรการในทางอาญามาใชมากจนเกินสมควรโดยขาดทิศทางและไมคํานึงถึงความละเอียดออนของคดี อันอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอสถาบันพระมหากษัตริยตามมาท้ังจากภายในประเทศและจากตางประเทศ  
 2. ทุกฝายท่ีเก่ียวของในความขัดแยงตองดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใหอยูเหนือ
ความขัดแยงในทางการเมือง และตองยุติการกลาวอางถึงสถาบันพระมหากษัตริย เพ่ือประโยชนในทางการเมือง ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม 
 3. รัฐบาลตองดําเนินการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพ
มีความเปนเอกภาพและดําเนินงานรวมกันอยางบูรณาการ 
 4.  ในการดําเนินคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพ อัยการซ่ึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการใชดุลพินิจวาจะดําเนินคดี
หรือไม ควรใหความสําคัญกับแนวทางการสั่งคดีโดยใชดุลพินิจ (Opportunity Principle) ซ่ึงเปนอํานาจของอัยการอันเปน
สากล ในกรณีนี้ ประเด็นท่ีอัยการตองพิจารณาคือแนวทางใดระหวางการสั่งฟองคดีหรือการสั่งไมฟองคดี จะเปนผลประโยชน
สูงสุดในการปกปองและถวายพระเกียรติยศท่ีเหมาะสมแดสถาบันพระมหากษัตริยเปนสําคัญ 
 5. รัฐบาลควรดําเนินการเพ่ือใหผูตองหาและจําเลยในคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพไดรับการปลอยชั่วคราว 
 6. รัฐบาลควรพิจารณาทบทวนการดําเนินคดีท่ีนําเอาประเด็นเรื่องกฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพมาขยาย
ผลในชวงเวลาท่ีเกิดความขัดแยงทางการเมือง ท้ังนี้ ในการดําเนินคดีตอไปจะตองมีการพิจารณาโดยมีพยานหลักฐานในการ
พิสูจนความผิดท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมเฉพาะบุคคลท่ีชัดเจน ท่ีสอดคลองกับหลักนิติธรรม  

ประการท่ีเจ็ด 
คอป. ขอเรียกรองใหทุกฝายตระหนักวาปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนไดสั่งสมจนทําใหเกิดความแตกแยกท่ี

ราวลึกในสังคมไทยจนเกินกวาหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจะแกปญหาได ผูท่ีเก่ียวของในความขัดแยงทุกฝาย ท้ังภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม ภาคธุรกิจและสื่อมวลชน รวมท้ังประชาชนทุกคนจึงลวนมีบทบาทสําคัญในการนําพาประเทศชาติไปสูการ
ปรองดองดวยกันท้ังสิ้น รัฐบาลจึงควรสงเสริมใหมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพ่ือใหทุกฝายในสังคมไทยไดเขาใจถึงสาเหตุของปญหา
ความขัดแยงซ่ึงเปนปรากฏการณของทุกสังคมในหวงเวลาของการเปลี่ยนผานท่ีสําคัญ ในการนี้รัฐบาลควรสนับสนุนการเผยแพร
ความรูและการมีสวนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือความเขาใจรวมกันของสังคมในการกาวขามความขัดแยง ในสื่อตาง ๆ 
อยางเต็มท่ี การทําความเขาใจถึงรากเหงาของปญหาและการแสวงหาทางออกจากความขัดแยงรวมกันของสังคมไทยอยางถูกวิธี
เปนการสรางองคความรูท่ีสําคัญท่ีจะนําพาสังคมไทยไปสูสังคมประชาธิปไตยท่ีมีความเขมแข็งอยางยั่งยืนสืบไป  

ท้ังนี้ ใหรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ดูแลเรื่องเยียวยาในสวนท่ีเก่ียวของกับเหตุการณ
กรณีกรือเซะและสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ิมเติมดวย 
 

ตางประเทศ 
33. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศลุมน้ําโขงกับญ่ีปุน ครั้งท่ี 4 การประชุมรัฐมนตรีขอริเริ่มลุมน้ําโขงตอนลางกับ
สหรัฐอเมริกา ครั้งท่ี 4 และการประชุมรัฐมนตรีมิตรของประเทศลุมน้ําโขงตอนลาง ครั้งท่ี 1  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเอกสารผลการประชุมตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้ 
  1. แถลงการณของประธานการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศลุมน้ําโขงกับญี่ปุน ครั้งท่ี 4  
  2. แถลงการณการประชุมรัฐมนตรีขอริเริ่มลุมน้ําโขงตอนลางกับสหรัฐอเมริกา ครั้งท่ี 4 
  3. แถลงการณการประชุมรัฐมนตรีมิตรของประเทศลุมน้ําโขงตอนลาง 
  4. เอกสารแนวคิดขอริเริ่มลุมน้ําโขงตอนลาง 
  5. แผนปฏิบตัิการเพ่ือดําเนินการตามขอริเริ่มลุมน้ําโขงตอนลาง (ค.ศ. 2011 - 2015) 
 

แตงตั้ง 
34.  เรื่อง  แตงตั้ง 
  1.  การขออนุมัติเปดสถานกงสุลสมาพันธรัฐสวิสประจําจังหวัดเชียงใหมและแตงตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์
สมาพันธรัฐสวิสประจําจังหวัดเชียงใหม 

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติในการท่ีรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิสเสนอ ขอเปดสถานกงสุลสมาพันธรัฐสวิสประจําจังหวัด
เชียงใหม โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน และอุตรดิตถ และ
แตงตั้ง นายมารก-เฮนรี ดูมูร (Mr. Marc-Henri Dumur) ใหดํารงตําแหนงกงสุลกิตติมศักดิ์สมาพันธรัฐสวิสประจําจังหวัด
เชียงใหม โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน และอุตรดิตถ ตามท่ี
กระทรวงการตางประเทศเสนอ 
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  2.  แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้ง นายประสิทธิ์ สีโท ผูเชี่ยวชาญดาน
วิศวกรรมโยธา (ดานออกแบบและคํานวณ) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กลุมดานออกแบบและคํานวณ สํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรม กรมชลประทาน ใหดํารงตําแหนง วิศวกรใหญท่ีปรึกษาดานวิศวกรรมโยธา (ดานสํารวจและหรือออกแบบ) 
วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งแตวันท่ี 20 เมษายน 2554 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวนสมบูรณ  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป 
 
  3.  แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอแตงตั้ง นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
 
  4.  แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเปนหลักการมอบหมายใหรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงานในกรณีท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานไมอาจปฏิบัติราชการได  ตามความมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  โดยใหครอบคลุมถึงกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานดวย   
 
  5.  การเล่ือนและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (ตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูง) ทดแทนขาราชการท่ีเกษียณอายุ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้งนายวรวิทย  จําปรัตน รองผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ ใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เพ่ือทดแทนผู
เกษียณอายุราชการ  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป 
 
  6.  แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้งขาราชการการเมือง 
จํานวน 2 ราย ดังนี้  
   1. นายเอกพจน  วงศอารยะ ดํารงตําแหนงท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ   
   2. นายชนะศักดิ์  อัตถาวงศ ดํารงตําแหนงผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 20 กันยายน  2554 เปนตนไป  
 
  7.  ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแตงตั้งนายสมชาย  พฤฒิกัลป ท่ีปรึกษาประจํา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ใหดํารงตําแหนง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี       
(นักบริหารสูง) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2554 เปนตนไป เพ่ือทดแทนผูครบเกษียณอายุราชการ 
ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป 
 
  8.  แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร 
ระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้  
   1. นายชัยพฤกษ  เสรีรักษ  ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (นักบริหาร 
ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
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   2. นายเสนห  ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ          
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
   3. นายอนันต  ระงับทุกข ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
   4. นายกมล  รอดคลาย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ         
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
   ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2554 เปนตนไป ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป 
 
  9.  แตงตั้งใหรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุรวิทย  คนสมบูรณ) ซ่ึงไดรับมอบหมายใหสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในสวนของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ เปนประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
 
  10.  คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 163/2554 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี    
(นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพ่ิมเติม) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 163/2554 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจใหรอง
นายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพ่ิมเติม) ดังนี้  
  ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่ง ท่ี 141/2554 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2554 มอบหมายและมอบอํานาจให
รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี  และใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  และกํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรีสําหรับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชนและหนวยงานของรัฐ ตามลําดับ นั้น  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 15 และ มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมครั้งสุดทาย  โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน             
ณ ระนอง) กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และกํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สําหรับองคการมหาชน ดังนี้  
  1. การมอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้   
    - สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
  2. การมอบหมายใหกํากับดูแลองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐ ดังนี้  
   - สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 19 กันยายน  2554 เปนตนไป   
 
  11.  แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (นายกิตติรัตน                      
ณ ระนอง) เปนผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ในกรณีท่ีไมอาจปฏิบัติราชการไดตามความในมาตรา 
42 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
 
 
 

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