
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวที่ 01/10
                                                          วันที ่25  ตุลาคม  2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมท่าอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 4   อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ            
ท่าอากาศยานดอนเมือง   เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตร ี  
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด           
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลง           
ข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย 
 1.   เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาการพนัน พ.ศ. .... 
 2.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... 
 3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ภายใน
   เขตป่า พ.ศ. ....  
 6.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออก 
   ใบอนุญาต ใหม้ี ผลิต หรือนาํเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกําลัง
   เครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้ง  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต 
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
   พ.ศ. 2522  
 8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. 2551  
   จํานวน 5 ฉบับ  
 9.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งซ้ายแม่น้าํภาชี ป่ากงเกวียน และป่าพุยางและ
   ป่าพุสามซ้อน ในท้องที่ตําบลอ่างหิน ตําบลทุ่งหลวง ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ และตําบล
   หนองพันจันทร์ ตําบลบ้านคา ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ให้เป็นอุทยาน
   แห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน) 
 10.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน  
   พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
   ศูนย์การเรียน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
 11.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9  
    ระหว่าง กม.0 – กม.30 ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. .... 
 เศรษฐกิจ 
 12.  เรื่อง  ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้
   เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ (ก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่ 
   จอดรถ) 
 13.  เรื่อง   ขออนุมัติยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ใน 
   สัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา และงานระบบไฟฟา้และเครื่องกล  รวมทั้งสัญญาจ้างงานบริการ
   ที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง  โครงการระบบรถไฟชานเมือง  
   (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต  
  14.  เรื่อง    มาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม 
 15.  เรื่อง   การกําหนดรายการสินค้าควบคุมในภาวะวิกฤตจากอุทกภัย 
 16.  เรื่อง   มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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 17.  เรื่อง  การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียม (บางส่วน) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 15/2550/91 ใน
   แปลงสํารวจหมายเลข G4/50 ในทะเลอ่าวไทย 
 18.  เรื่อง  มาตรการลดภาวะโลกร้อนกับการท่องเที่ยว 
 19.  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประจําไตรมาส 4 ปี 2553 
 20.  เรื่อง  รายงานผลการประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 37 
 
 สังคม 
 21.   เรื่อง   กําหนดวันหยุดราชการในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ  
 22.  เรื่อง  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง 
   แห่งชาติ (คอป.) ต่อนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู 
   ประชาธิปไตย 
 23.  เรื่อง  แผนการดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
 24.  เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
 25.  เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ระหว่าง กม. 0 + 000 – 
   กม. 65 + 325 ในช่วงเกิดภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 
 ต่างประเทศ 
 26.  เรื่อง  การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1  
 27.  เรื่อง  การจัดทําความตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย – ฝรั่งเศสในรูปแบบ
   ของหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต 
 28.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาของรัฐมนตรีคมนาคม เอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 2 
 29.  เรื่อง   การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการต่อต้านการ
   ก่อการร้ายที่เกี่ยวกับ Al-Qaida และ Taliban  
 30.  เรื่อง   ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี
   ว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องโทษตามคําพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคํา
   พิพากษาในคดีอาญา (สนธิสญัญาโอนตัวนักโทษ)  
  31.  เรื่อง  รายงานการดําเนินงานพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 32.  เรื่อง  การนําร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – มาเลเซีย ครั้งที ่51 เข้าที่
   ประชุมคณะรัฐมนตร ี
  
 การศึกษา 
 33.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการลงนามในความตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย-
   ไต้หวัน 
  
  แต่งตั้ง 
 34.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
   1.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ   (กระทรวงการคลัง)  
   2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
   3.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
   4.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง  
    5.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
    6.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
   7.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิเสรภีาพของประชาชนแทนตําแหน่ง 
    ที่ว่าง  
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   8.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคม
    และความมั่นคงของมนุษย์)  
   9.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
   10. การมอบหมายความรับผิดชอบป้องกันดูแลพ้ืนที่สําคญั  และช่วยเหลือประชาชนใน 
    พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
   11. การขอเปิดสถานกงสุลและการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
    ประจําจังหวัดภูเก็ต  
    12. แต่งต้ังสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจําอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก  
   13. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย)  
   14. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
   15. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
     (กระทรวงสาธารณสุข)  
     
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

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

1.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาการพนนั พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการพนัน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหส้่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนําเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “การเล่น” “การพนัน” “ผู้จัดให้มีการเล่น” เป็นต้น เพื่อความชัดเจนและสะดวกต่อ
การทําความเข้าใจอันจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพ (ร่างมาตรา 5)  
  2. ใหม้ีการควบคุมการเล่นการพนัน  โดยกําหนดให้การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. และบัญชี ข.  หรือการ
เปลี่ยนแปลงการเล่นจากบัญชี ก. เป็นบัญชี ข. หรือ จากบัญชี ข. เป็นบัญชี ก. นั้น ใหอ้อกเป็นกฎกระทรวง (ร่างมาตรา 7 – ร่าง
มาตรา 17)  
  3. กําหนดคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต (ร่างมาตรา 12)  
  4. กําหนดห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยเด็ดขาด เว้นแต่การ
เล่นในบัญชี ข. หมายเลข 1 (ร่างมาตรา 13)  
  5. กําหนดอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและพนักงาน เจ้าหน้าที่ เช่น การออกใบอนุญาต     
การเพิกถอนใบอนุญาต  การปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง การเข้าไปในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  
การยึดหรืออายัดอุปกรณ์การเล่น เป็นต้น (ร่างมาตรา 18 – ร่างมาตรา 22)  
  6. กําหนดบทลงโทษแก่ผูฝ้่าฝืนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 23 – ร่างมาตรา 34)  
 
2.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญติัการให้รางวลัด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนําเสนอสภาผู้แทนราษฎรพจิารณาต่อไป 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดบทนิยาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนอันจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ร่าง
มาตรา 4)  
  2. กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์ห้ามมิใหผู้้ประกอบการจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค (ร่างมาตรา 7 – ร่างมาตรา 8)  
  3. กําหนดคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของผู้ขอใบอนุญาต (ร่างมาตรา 9)   
  4. กําหนดอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การใช้บังคับกฎหมาย
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น (ร่างมาตรา 13 – ร่างมาตรา 14 และร่างมาตรา 16)  
  5. กําหนดบทลงโทษ เพื่อใหผู้้กระทําความผิดเกิดความเกรงกลัว และไมก่ล้าฝ่าฝืนกระทําความผิด                  
(ร่างมาตรา 18 – ร่างมาตรา 20)  
  6. กําหนดให้รฐัมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้ตาม
ความเหมาะสม โดยให้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดภายในระยะเวลาที่กําหนดสําหรับอัตราโทษที่ไม่สูงมาก ทั้งนี้ เพื่อให้คดี
สิ้นสุดในชั้นเจา้หน้าที่ (ร่างมาตรา 22)  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสวนปา่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ และส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพจิารณา ก่อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้พระราชบญัญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 180 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
(ร่างมาตรา 2)  
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  2. แก้ไขเพิ่มเติมคํานิยามคําว่า “สวนป่า” เพื่อให้ที่ดินที่ปลูกไม้ทุกชนิดสามารถนํามาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าได้ 
(ร่างมาตรา 3)  
  3. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของที่ดินที่จะขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าได้ตามความในมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 โดยแก้ไขเพิ่มเติมความใน (4) และเพิ่มเติม (6) และ (7) ของมาตรา 4 (ร่างมาตรา 4 และ
ร่างมาตรา 5)  
  4. แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา 10 แห่งราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และเพิ่มเติมร่างมาตรา 11/1 เพื่อให้
ผู้ทําสวนป่าต้ังโรงงานแปรรูปไม้ได้ และให้อธิบดีเป็นผู้มีอํานาจอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยให้รฐัมนตรีเป็นผู้กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต (รา่งมาตรา 7 และร่างมาตรา 8)  
  5. แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา 14 แห่งราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 เพื่อให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสีย
ค่าภาคหลวง ค่าบํารุงป่า และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ (ร่างมาตรา 9) 
  6. เพิ่มเติมร่างมาตรา 14/1 แห่งราชบัญญติัสวนป่า พ.ศ. 2535 เพื่อใหก้ารเก็บหาของป่าบางชนิดในสวนป่า
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงและค่าบํารุงป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ              
(ร่างมาตรา 210) 
  7. เพิ่มเติมร่างมาตรา 26/1 แห่งราชบัญญติัสวนป่า พ.ศ. 2535 เพื่อกําหนดให้มีมาตรา การลงโทษทาง
ปกครองในกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทําสวนป่า หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา 11) 
  8. กําหนดบทกําหนดโทษ (รา่งมาตรา 12 ถึงร่างมาตรา 14) 
 
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) เสนอ โดยส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพจิารณาต่อไป 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ   
  แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ที่ฝ่าฝืนการเพาะพันธ์ุสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองและผู้ทีฝ่่าฝืนการจัดต้ังและดําเนิน
กิจการสวนสัตว์สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี ต้องรับโทษทางอาญา ตามมาตรา 48 สําหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีแล้ว แต่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต ให้ได้รับเพียงโทษทางปกครอง
โดยการพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนในอนุญาต ตามมาตรา 43 โดยไม่ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา 48 อีก (ร่างมาตรา 3 
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 48)  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนญุาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ภายในเขตป่า พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทํา
ประโยชน์ภายในเขตป่า พ.ศ. .... ตามท่ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนนิการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับเมื่อพันกําหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
(ร่างข้อ 2) 
  2. กําหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาต เช่น การยื่นคําขอคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อนุญาต 
เป็นต้น (ร่างข้อ 3 ถึงร่างข้อ 5) 
  3. กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพป่า เช่น การขออนุญาตในพื้นที่ป่า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่ง
เจ้าหน้าที่ออกไปทําการตรวจสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ภายใน 15 วัน กําหนดระยะตรวจสอบให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 วัน กําหนดพื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ เป็นต้น          
(ร่างข้อ 6 ถึงรา่งข้อ 9) 
  4. กําหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาต เช่น การอนุญาตเพื่อการสํารวจแร่ การอนญุาตเกี่ยวกับการทํา
เหมืองแร่ตามกฎหมายเหมอืงแร่ การอนุญาตเพื่อสํารวจปิโตรเลียม การอนุญาตเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและปศุสัตว์การอนุญาตเพื่อจัดสวนรุกขชาติหรือวนอุทยาน การอนุญาตเพื่อสร้างวัดหรือสํานักสงฆ์ การอนุญาตเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาและวิจัยทางวิชาการ เป็นต้น (ร่างข้อ 10 ถึงร่างข้อ 20)  
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  5. กําหนดให้ไม้ที่จําเป็นต้องทําออกจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ใหผู้้รับอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้จังหวัดทราบ 
และให้จังหวัดแจ้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดําเนินการทําไม้ออก (ร่างข้อ 21) 
  6. กําหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตการออกใบแทนใบอนุญาต (ร่างข้อ 22 
ถึงร่างข้อ 30)  
  7. กําหนดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม การชําระเงิน และบทเฉพาะกาล (ร่างข้อ 31 ถึงร่างข้อ 34) 
 
6. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้มี ผลิต หรือ
นําเข้าเลื่อยโซย่นต์ และการเปลีย่นแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ใหมี้กําลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึน้ รวมทั้ง  คณุสมบัติและลกัษณะ
ต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนญุาต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการ
ออกใบอนุญาต ให้ม ีผลิต หรือนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้ง  
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้ผูข้อรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต้องจัดหาเลื่อยโซ่ยนต์ภายในเวลาที่กําหนด หากพ้นกําหนดให้
ถือว่าใบรับรองให้มีเลื่อนโซ่ยนต์นั้นสิ้นผล (ร่างข้อ 1 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4)  
  2. กําหนดให้มสี่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรฐั ที่ได้เลื่อยโซ่ยนต์มาจาก
การขายทอดตลาดหรือศาลสัง่ริบหรือที่ตกเป็นของแผ่นดิน  และการรับโอนมรดก  สามารถขอรับอนุญาตได้ไม่ต้องมีใบรับรองให้
มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ร่างข้อ 2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 6)  
  3. กําหนดให้มกีารทําตัวเลขประจําเลื่อยโซ่ยนต์ (ร่างข้อ 3 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 12)  
  4. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตผลิตเลือ่ยโซ่ยนต์ (ร่างข้อ 4 แก้ไขเพิ่มเติม        
ข้อ 15 และร่างข้อ 5 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 16) 
  5. กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (รา่งข้อ 6 แก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 28 และร่างข้อ 7 แก้ไขเพิ่มเติม 30)  
  6. กําหนดเหตแุห่งการเพิกถอนใบอนุญาต (ร่างข้อ 8 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 36)  
  7. กําหนดแบบเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ (รา่งข้อ 9)  
  8. กําหนดบทเฉพาะกาล (ร่างข้อ 10 ถึงร่างข้อ 11)  
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิม่เติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พุทธศักราช 2479) ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเหน็ชอบแล้ว ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย 
(มท.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   ข้อเท็จจรงิ  
   มท. เสนอว่า เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
ก่อสร้าง พุทธศักราช 2479 (กําหนดลักษณะและขนาดของที่จอดรถและประเภทของอาคารที่ต้องมีที่จอดรถ) เป็นกฎกระทรวง
ที่กําหนดลักษณะและขนาดของที่จอดรถและประเภทของอาคารที่ต้องมีที่จอดรถ  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  ซึ่ง
ข้อกําหนดบางประการอาจไม่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับความจําเป็นและสภาพการณ์ในปัจจุบัน  
เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าวในเรื่องการจัดให้มีที่จอดรถ ลกัษณะและขนาดของที่จอดรถสําหรับอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท  ซึ่งคณะกรรมการควบคมุอาคารได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว   
   สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
   แก้ไขเพิ่มเติมการจัดให้มีที่จอดรถ  ลักษณะและขนาดของที่จอดรถสําหรบัอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  
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8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญติัคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. 2551 จํานวน 5 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. 2551 
จํานวน 5 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสนอ  และใหดํ้าเนินการต่อไปได้  
   สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
   1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ 
พ.ศ. ....  
    1.1 กําหนดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตให้ขุดค้น เคลื่อนย้าย นําเอาไปทําให้เสียหาย หรอืทําลายซึ่ง
แหล่งซากดึกดําบรรพ์ หรือซากดึกดําบรรพ์ในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย ฉบับละ 1,500 บาท ใบอนญุาตให้เข้าไปดําเนินการใน
แหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนที่อยู่ในที่ดินของรัฐ ฉบับละ 10,000 บาท ใบอนญุาตให้ทําการค้าซากดึกดําบรรพ์ฉบับละ 
10,000 บาท ใบอนุญาตให้ส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลง  
    1.2 การยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (ร่างข้อ 2)  
   2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อ
เติม หรือทําลายแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึน้ทะเบียน หรอืซากดึกดําบรรพ์ที่อยูใ่นแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึน้ทะเบียน  หรือ
ขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสรา้งอาคารในแหล่งซากดึกดําบรรพท์ี่ขึ้นทะเบียน  และการซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง หรอืทําลาย
ซากดึกดําบรรพ์ที่ขึน้ทะเบียน พ.ศ. ....  
    2.1 การซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซึ่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนให้ย่ืนขอรบัใบอนุญาตต่อ
อธิบดี (ร่างข้อ 1)  
    2.2 ให้อธิบดีกําหนดแบบคําขอร้องใบอนุญาต กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตต้องจัดให้ผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญเป็นผู้ควบคมุการดําเนินการ ให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรบัใบอนุญาตทราบ  ออกใบอนุญาตให้แก่         
ผู้ขอรับใบอนญุาตโดยกําหนดเงื่อนไข  กําหนดอายุใบอนุญาต (ร่างข้อ 2 ถึงร่างข้อ 6)   
    2.3 กําหนดการขอต่อใบอนุญาต (ร่างข้อที ่7)  
    2.4 กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นรับคําขอใบแทน  ใบอนุญาตแบบคําขอรับใบอนุญาต สถานที่การยื่น
คําขอใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาต และคําขอรับใบแทนใบอนญุาต (ร่างข้อ 9 ถึงร่างข้อ 11)  
   3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขุดคน้ เคลื่อนย้าย นาํเอาไป ทาํใหเ้สียหาย 
หรือทําลายแหล่งซากดึกดําบรรพ์ หรือซากดึกดําบรรพ์ในเขตสํารวจและศึกษาวจิัย พ.ศ. ....   
    3.1 กําหนดการยื่นคําขอรับใบอนุญาตของผู้ประสงค์จะขดุค้น เคลื่อนยา้ย นําเอาไป ทําให้เสียหาย 
หรือทําลายแหล่งซากดึกดําบรรพ์ รายละเอียดของโครงการและแผนปฏิบัติงาน (ร่างข้อ 1 ถึงร่างข้อ 2)  
    3.2 กําหนดให้อธิบดีตรวจสอบความถูกต้องของคํารับใบอนุญาต พิจารณาออกใบอนุญาต ออก
ใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนญุาต (ร่างข้อ 3 ถึงร่างข้อ 5)  
     3.3 กําหนดอายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต แบบคําขอรับใบอนุญาต การยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาต (ร่างข้อ 7 ถึงร่างข้อ 11)  
   4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าไปดําเนนิการในแหล่งซากดึกดําบรรพ์         
ที่ขึ้นทะเบียนที่อยู่ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. .... 
    4.1 กําหนดให้ผู้ประสงค์จะเข้าไปดําเนินการในแหล่งซากดึกดําบรรพ์ต้องได้รับอนุญาต รายละเอียด
ของโครงการและแผนปฏิบัติงาน การพิจารณาอนุญาตให้เข้าไปดําเนินการ การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคํา
ขอรับใบอนุญาต (ร่างข้อ 1 ถึงร่างข้อ 5)  
    4.2 กําหนดให้อธิบดีออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต รวมทั้งกําหนดรายละเอียดของเงื่อนไข 
อายุใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต (ร่างข้อ 6 ถึงร่างข้อ 8)  
     4.3 กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนญุาต แบบคําขอใบอนุญาต แบบใบอนุญาต 
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบรับใบแทนใบอนุญาต การยื่นคําขอรับใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาต และคําขอรับใบ
แทนใบอนญุาต (ร่างข้อ 10 ถึงร่างข้อ 12)  
   5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งหรอืนําซากดึกดําบรรพ์ หรือซากดึกดํา
บรรพท์ี่ได้ถูกแปรสภาพ หรอืเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. ....  



 8 

    5.1 กําหนดลักษณะของซากดึกดําบรรพ์ที่จะได้รับใบอนุญาต วัตถุประสงค์ของการส่งซากดึกดําบรรพ์
ออกนอกราชอาณาจักร (ร่างข้อ 1 ถึงร่างข้อ 2)  
    5.2 กําหนดให้อธิบดีเป็นผู้อนุญาต การนําซากดึกดําบรรพ์ออกนอกราชอาณาจักร การยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบคําขอ เอกสารและหลักฐานในการอนุญาต โดยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคําขอรับ
ใบอนุญาต (ร่างข้อ 3 ถึงร่างข้อ 6)  
    5.3 กําหนดการแจ้งผลการพจิารณาการขอรับใบอนุญาต กําหนดรายละเอียดของเงื่อนไขแก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต (ร่างข้อ 7 ถึงร่างข้อ 8)  
    5.4 กําหนดวัตถุประสงค์ของการออกใบอนุญาต การนําซากดึกดําบรรพ์กลับเข้ามาในราชอาณาจักร 
การยื่นคําขอรับใบแทน แบบคําขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาตและแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต สถานที่ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาต (ร่างข้อ 9 ถึงร่างข้อ 13)  
 
9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินปา่ฝั่งซา้ยแม่น้ําภาชี ป่ากงเกวียน และป่าพุยางและปา่พสุามซอ้น ใน
ท้องที่ตําบลอา่งหิน ตําบลทุง่หลวง ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ และตําบลหนองพนัจันทร์ ตําบลบ้านคา ตําบลบ้านบึง 
อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบรุี ให้เปน็อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาตเิฉลมิพระเกียรติไทยประจนั) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี ป่ากงเกวียน และป่าพุยาง
และป่าพุสามซอ้น ในท้องที่ตําบลอ่างหิน ตําบลทุ่งหลวง ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ และตําบลหนองพันจันทร์ ตําบลบ้านคา 
ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน) 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และใหดํ้าเนินการต่อไปได้ และให ้ทส. รับข้อสังเกตของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในส่วนทีต้่องดําเนินการออกกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติตามร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ต่อไป 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี ป่ากงเกวียน และป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน ในท้องที่ตําบลอ่างหิน 
ตําบลทุ่งหลวง ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อและตําบลหนองพันจันทร์ ตําบลบ้านคา ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
ภายในแนวเขตตามแผนที่ทา้ยพระราชกฤษฎีกา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ 
 
10.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. .... และร่าง
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชพีในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน 
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  และให้ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
   1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสทิธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียน พ.ศ. .... มี
สาระสําคัญคือ  
    1.1 กําหนดให้ศูนย์การเรียนจัดการศึกษาได้เพียงสองระบบ คือ การศกึษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (ร่างข้อ 2)  
   1.2 กําหนดคุณสมบัติของบุคคลผูม้ีสิทธิจดัการศึกษา (รา่งข้อ 3) 
    1.3 กําหนดวิธีการยื่นคําขอจัดต้ัง การพิจารณาคําขออนุญาตจัดต้ัง  และข้อกําหนดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการศูนย์การเรียน (ร่างข้อ 4 – ร่างข้อ 6)  
   1.4 กําหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ประกาศกําหนดคุณสมบัติของผู้เรียนใน           
ศูนย์การเรียน (ร่างข้อ 8)  
   1.5 กําหนดให้มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  และการออกหลักฐานการศึกษาแก่
ผู้เรียนหรือผู้สาํเร็จการศึกษาจากศูนย์การเรียน (ร่างข้อ 9-ร่างข้อ 11)  
    1.6 กําหนดให้ศูนย์การเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชน 
(ร่างข้อ 12)  
    1.7 กําหนดให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้คําปรึกษา  คําแนะนําและส่งเสริมสนับสนุนในด้าน   
ต่าง ๆ และมีหน้าที่ในการจัดหาที่เรียนให้แก่ผู้เรียนเมื่อมกีารเลิกศูนย์การเรียน (ร่างข้อ 13 และร่างข้อ 15)  



 9 

    1.8 กําหนดเหตุในการเลิกศนูย์การเรียน (ร่างข้อ 14)  
   2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสทิธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. .... 
มีสาระสําคัญคอื  
    2.1 กําหนดให้องค์กรวิชาชีพมีสิทธิจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (ร่างข้อ 2)  
   2.2 กําหนดวิธีการยื่นคําขอจัดต้ัง การพิจารณาคําขอจัดต้ัง และข้อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ศูนย์การเรียน (ร่างข้อ 3-ร่างข้อ 5)  
    2.3 กําหนดให้มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และการออกหลักฐานแก่ผู้เรียนหรือ
ผู้สําเร็จการศึกษาจากศูนย์การเรียน (ร่างข้อ 7-ร่างข้อ 8)  
    2.4 กําหนดให้ศูนย์การเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน 
(ร่างข้อ 9)   
    2.5 กําหนดให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้คําปรึกษา คําแนะนํา และส่งเสริมสนับสนุนในด้าน   
ต่าง ๆ และมีหน้าที่ในการจัดหาที่เรียนให้แก่ผู้เรียนเมื่อมกีารเลิกศูนย์การเรียน (ร่างข้อ 10 และร่างข้อ 12)  
    2.6 กําหนดเหตุในการเลิกศนูย์การเรียน (ร่างข้อ 11)  
 
11. เรื่อง รา่งกฎกระทรวงยกเว้นคา่ธรรมเนียมการใชย้านยนตรบ์นทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ระหว่าง กม.0 – กม.30 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 
9 ระหว่าง กม.0 – กม.30 ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมต้ังแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 20 
ตุลาคม 2554 ถึงเวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554) ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเร่งด่วนและดําเนินการต่อไปได้ 
 สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
 กําหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 
สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนบางปะอิน – บางพลี) ระหว่าง กม.0 – กม.30 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 ต้ังแต่
เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ถึงเวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 
 

เศรษฐกิจ
12. เรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันขา้มปีงบประมาณ โครงการพัฒนาศนูย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เปน็พืน้ทีบ่ริการทาง
วัฒนธรรมระดับนานาชาติ (ก่อสร้างอาคารหอศลิปร์่วมสมัยพร้อมทีจ่อดรถ) 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติรายการและวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย
พร้อมที่จอดรถในวงเงินทั้งสิ้น 949,000,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 
116,179,000 บาท ที่ได้รบัจดัสรรงบประมาณแล้วและผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 
จํานวน 832,821,000 บาท ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ  
 
13. เรื่อง  ขออนุมัติยกเว้นการดําเนนิการตามมติคณะรฐัมนตรี เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ในสัญญาจ้างก่อสร้างงาน
โยธา และงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล  รวมทั้งสัญญาจ้างงานบริการที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการและควบคมุงาน
ก่อสร้าง  โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ชว่งบางซื่อ-รังสิต  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยกเว้นการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 โดยอนุญาตให้กําหนดไว้ในสัญญาจ้างให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการ
ระงับกรณีพิพาทตามเงื่อนไขขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : 
JICA) ซึ่งประกอบด้วยสัญญางานโยธา (สัญญาที่ 1 และสญัญาที ่2) สญัญางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลฯ (สญัญาที่ 3) รวมทั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการและสัญญาจ้างทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง  โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
ช่วงบางซื่อ-รังสิต ต่อไปด้วย  
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14. เรื่อง   มาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย และฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้  
  1.  มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

(1) ชะลอการชําระค่าสาธารณูปโภค (เช่น ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์) จนกว่าสถาน 
ประกอบการจะสามารถกลับมาประกอบการได้ตามปกติ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการ 

(2) มอบหมายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมพิจารณาช่วยเหลือการเคลื่อนย้าย 
เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าในคลังสินค้า ออกจากพื้นที่อุทกภัย ไปจัดเก็บในพื้นที่ปลอดภัย และเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่
อุทกภัยโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเสียหายของเครื่องจักร อุปกรณ์  

(3) มอบหมายสํานักงานตํารวจแห่งชาติพิจารณาเพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ในการป้องกันมิจฉาชีพที่จะเข้า 
มาโจรกรรมสินค้า และทรัพย์สินมีค่าภายในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะในนิคม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม 

(4) มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาติดตามการจ่ายสินไหมทดแทน และแก้ไขข้อพิพาท 
ระหว่างโรงงานกับบริษัทประกัน 

(5) มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองอํานวยความสะดวกใน 
การออกวีซ่าให้กับผู้เชี่ยวชาญ/ช่างจากต่างประเทศ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดม
ผู้เชี่ยวชาญ/ช่างในประเทศ จากภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อเข้าซ่อมแซม และฟื้นฟูเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบ
สาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 

(6) ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาออกประกาศยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุก 
ประเภทที่นําเข้ามาเพื่อทดแทน/ ซ่อมแซมเครื่องจักรที่เสียหาย สําหรับโรงงานทุกประเภทที่ประสบอุทกภัย โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมจะเป็นหน่วยงานให้การรับรองความเสียหาย 

(7) ในกรณีที่เกิดการขาดแคลนรถยนต์สําหรับผู้บริโภคในประเทศอันเนื่องมาจากโรงงานรถยนต์ 
ประสบอุทกภัยและเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งระบบ เห็นควรมอบให้กระทรวงการคลังพิจารณาออก
ประกาศยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้ารถยนต์สําเร็จรูปและชิ้นส่วนรถยนต์ที่นําเข้ามาประกอบรถยนต์เพื่อจําหน่ายใน
ประเทศในจํานวนและอัตราที่เหมาะสม ให้กับผู้ประกอบการรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ที่ประสบความเสียหายจากอุทกภัย 

(8)  มาตรการฟื้นฟูสถานประกอบการผู้ประสบภัยพิบัติน้ําท่วม โดยจัดทําเป็นโครงการเพื่อบรรเทา 
และฟื้นฟูสถานประกอบการที่เป็น SMEs และ OTOP ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ําท่วมทั่วประเทศ ใหก้ลับเข้าสู่สภาวะปกติได้
เร็วที่สุด ในวงเงินงบประมาณ 500 ล้านบาท 

(9)  เนื่องจากมีแรงงานที่อาจประสบการว่างงานมากถึง 660,000 คน จึงเห็นควรให้มีมาตรการ 
จัดอบรมเพิ่มทักษะ หรือหลักสูตรที่จําเป็นให้แรงงาน โดยรัฐสนับสนุนค่าฝึกอบรม และค่าอาหารระหว่างการอบรม ในช่วงที่
สถานประกอบการหยุด/ชะลอการผลิต ตลอดจนการจัดส่งแรงงานที่หยุดงานไปเป็นกําลังการผลิตในโรงงานที่ขาดแคลน
แรงงาน ทั้งนี้เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงแรงงานรับไปพิจารณาดําเนินการ 

(10) มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาจัดเงินสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า เงื่อนไขผ่อนปรน สําหรับ 
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ประกอบการ และผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ภาคเอกชน) 
วงเงินรวมประมาณ 250,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น สินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการ SMEs ผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท และสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการและผู้พัฒนานิคมฯ ผ่านธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงินของภาครัฐ ในวงเงินส่วนที่เหลือประมาณ 230,000 ล้านบาท 

2. มาตรการช่วยเหลือของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
(1) ขออนุมัติวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า ระยะเวลาผ่อนชําระยาวให้กับการ นิคมอุตสาหกรรมแห่ง 

ประเทศไทย เพื่อใช้ในการฟื้นฟูนิคมที่ประสบความเสียหาย  3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ผู้พัฒนานิคมเดิมขาดความสามารถในการ
เข้าไปดูแลแก้ไขความเสียหายจากอุทกภัย กลุ่มที่การนิคมฯ เข้าร่วมดําเนินการ และมีความต้องการให้การนิคมฯ เข้าไป
ช่วยเหลือ และกลุ่มที่การนิคมฯ ดูแลและพัฒนาเอง โดยมีวงเงินสินเชื่อ 4,500 ล้านบาท 

(2) เนื่องจากการนิคมฯ มีความจําเป็นต้องเร่งรัดเข้าไปฟ้ืนฟูนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับความเสียหาย  
จึงเห็นควรมอบหมายคณะกรรมการการนิคมฯ พิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณี
พิเศษเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ 
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(3) ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาผ่อนผันให้การนิคมฯ ไม่ต้องส่งเงินจากกําไรสุทธิประจําปีให้ 
กระทรวงการคลัง เนื่องจากมีความจําเป็นต้องนําเงินส่วนนี้ไปดําเนินการบริหารจัดการและฟื้นฟูนิคมที่ได้รับความเสียหาย 

3. มาตรการช่วยเหลือของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(1) มาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤต อุทกภัย  

(1.1) มาตรการทั่วไปสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยกรณี 
ผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประสงค์จะลงทุนเพื่อทําการผลิตช่ัวคราวหรือลงทุนใหม่เพื่อฟื้นฟูธุรกิจใน
ประเทศไทย เห็นควรให้ได้รับยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้ 

พื้นทีล่งทนุ ปัจจุบัน 
เสนอใหม ่

หากลงทนุในจังหวัดเดิม
ที่ประสบอุทกภัย

หากไปลงทุน
ในจังหวัดอืน่

เขต 1 นอกนิคมฯ ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่
จํากัดวงเงินที่ยกเว้น

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัด
วงเงินที่ยกเว้น 

เขต 1 ในนิคมฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่
จํากัดวงเงินที่ยกเว้น

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัด
วงเงินที่ยกเว้น 

เขต 2 นอกนิคมฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่
จํากัดวงเงินที่ยกเว้น

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัด
วงเงินที่ยกเว้น 

เขต 2 ในนิคมฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่
จํากัดวงเงินที่ยกเว้น 
และลดหย่อน 50%  3 ปี

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัด
วงเงินที่ยกเว้น 
และลดหย่อน 50%  3 ปี

เขต 3 นอกนิคมฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่
จํากัดวงเงินที่ยกเว้น และ
ลดหย่อน 50%  5 ปี

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัด
วงเงินที่ยกเว้น  และลดหย่อน 
50%  5 ปี 

เขต 3 ในนิคมฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
และลดหย่อน 50%  อีก 5 ปี 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่
จํากัดวงเงินที่ยกเว้น และ
ลดหย่อน 50%  5 ปี

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัด
วงเงินที่ยกเว้น  และลดหย่อน 
50%  5 ปี 

เขต 3 พิเศษ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
และลดหย่อน 50%  อีก 5 ปี 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่
จํากัดวงเงินที่ยกเว้น และ
ลดหย่อน 50%  5 ปี

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัด
วงเงินที่ยกเว้น  และลดหย่อน 
50%  5 ปี 

 
 ทั้งนี้ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสําหรับทุกเขต และผู้ประกอบการต้องยื่นคําขอรับ

การส่งเสริมการลงทุนภายในสิ้นปี 2555  
(1.2) มาตรการทั่วไปสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ประกอบการที่ลงทุนอยู่แล้ว 

ที่ไม่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย กรณีผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ประกอบการที่ลงทุนอยู่แล้วที่ไม่ได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัย ประสงค์จะลงทุนใหม่หรือขยายการลงทุนในประเทศไทย เห็นควรให้ได้รับยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ดังนี้ 

พื้นทีล่งทนุ ปัจจุบัน เสนอใหม ่
เขต 1 นอกนิคมฯ ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัดวงเงินที่ยกเว้น
เขต 1 ในนิคมฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัดวงเงินที่ยกเว้น

และลดหย่อน 50%  3 ปี 
เขต 2 นอกนิคมฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัดวงเงินที่ยกเว้น
เขต 2 ในนิคมฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัดวงเงินที่ยกเว้น

และลดหย่อน 50% 5 ปี
เขต 3 นอกนิคมฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัดวงเงินที่ยกเว้น  

และลดหย่อน 50%  5 ปี 
เขต 3 ในนิคมฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัดวงเงินที่ยกเว้น  
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พื้นทีล่งทนุ ปัจจุบัน เสนอใหม ่
และลดหย่อน 50%  อีก 5 ปี และลดหย่อน 50%  5 ปี 

เขต 3 พิเศษ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
และลดหย่อน 50%  อีก 5 ปี

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัดวงเงินที่ยกเว้น  
และลดหย่อน 50%  5 ปี 

 
 ทั้งนี้ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสําหรับทุกเขต และผู้ประกอบการต้องยื่นคําขอรับ

การส่งเสริมการลงทุนภายในสิ้นปี 2555  
(1.3) มาตรการเฉพาะประเภทกิจการสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจาก 

อุทกภัย ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ สําหรับกิจการผลิตรถยนต์ทั่วไป เห็นควรให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี ทุกเขต 
โดยจํากัดวงเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นร้อยละ 100 ส่วนกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco Car) ซึ่งได้รับ
สิทธิประโยชน์สูงสุดอยู่แล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์เดิมต่อไป สําหรับอุตสาหกรรมอื่น ให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเป็นรายกรณี 

(1.4) มาตรการสําหรับนิคม/เขตอุตสาหกรรมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย : หาก 
นิคม/เขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและประสงค์จะลงทุนเพื่อพัฒนาหรือปรับเปลี่ยน
ระบบสาธารณูปโภคเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เดิมหรือขยายพื้นที่เพิ่มเติม เห็นควรให้ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และขยายวงเงินยกเว้นภาษี จากเดิมได้รับยกเว้นร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 200 ของเงินลงทุน (ไม่
รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 

(2) มาตรการฟื้นฟูภาพลักษณ์ประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ซึ่งจะต้อง 
ดําเนินการในเชิงรุกอย่างจริงจัง เพื่อรักษาฐานการผลิต การส่งออก การจ้างงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เห็นควรมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับผิดชอบดําเนินการ โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

(2.1) ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อชั้นนําของโลกไปยังกลุ่มเป้าหมายใน 
เชิงรุกและเป็นระบบ โดยดําเนินการร่วมกับบริษัทสื่อสารมวลชนมืออาชีพระดับโลก 

(2.2) จัดคณะผู้บริหารระดับสูงของประเทศไทยเดินทางไปชี้แจงสถานการณ์และ 
มาตรการต่างๆ ของรัฐต่อนักลงทุนและกลุ่ม Influencer เช่น บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี 
สถาบันการเงิน บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในประเทศเป้าหมาย 

(2.3) จัดนิทรรศการ BOI FAIR ในช่วงต้นปี 2555 และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อกระตุ้น 
เศรษฐกิจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนภายหลังผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัย 

(2.4) ประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการอื่น ได้แก่ กรมส่งเสริมการส่งออก การ 
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมดําเนินการฟื้นฟูภาพลักษณ์ประเทศไทย และสร้างความเช่ือมั่นแก่
นักลงทุนไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน 
 
15. เรื่อง  การกําหนดรายการสนิคา้ควบคุมในภาวะวิกฤตจากอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกําหนดรายการสินค้าควบคุมในส่วนที่ประชาชนมีความจําเป็นต้องใช้ในการอุปโภค
บริโภคและวัสดุที่ใช้ในการปอ้งกันน้ําท่วมเพ่ิมเติม  จํานวน 16 รายการ  โดยกําหนดระยะเวลาถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  
  รายการสินค้าและบริการควบคุม  ตามประกาศคณะกรรมการกลางวา่ด้วยราคาสนิคา้และบริการ วันที่ 27 
มกราคม 2554    ดังนี้   1. กระดาษทําลูกฟูก  2. กระดาษพมิพ์และเขียน  3.กระดาษเหนียว (KRAFT PAPER)  4. กระเทียม  
5. กาแฟผงสําเร็จรูป    6. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  7. ข้าวเปลือก ข้าวสาร 8. ข้าวโพด 9. ไข่ไก่  10. ครีมเทียมข้นหวาน  นมข้น  
นมคนืรูป นมแปลงไขมัน 11.  เครื่องแบบนกัเรียน 12. แชมพู 13.  นมผง นมสด   14.  นมเปรี้ยวพรอ้มด่ืม โยเกิร์ต  15. 
น้ําตาลทราย 16.  น้ํามันเชื้อเพลิง  17. น้าํมัน  และไขมนัที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ 18. น้ํายาซกัฟอก 19. 
แบตเตอรี่รถยนต์ 20. ปุ๋ย 21. ปูนซีเมนต ์22. แป้งสาลี 23. ผงซักฟอก 24. ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 25. ผ้าอนามัย  26. มัน
สําปะหลังและผลิตภัณฑ์ 27. เม็ดพลาสติก 28. ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ 29. ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช 
30. ยารักษาโรค 31. เยื่อกระดาษ 32. รถจกัรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก  33. สบู่ 34. สายไฟฟ้า  35. สกุร  เนื้อสุกร   
36. หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ 37. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ  เหล็กแผน่  เหล็กเส้น   38. อาหารกึ่งสําเร็จรูปบรรจภุาชนะผนึก 
(บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป)  39. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ  40. การใหส้ิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธ์ิเพลงเพื่อการค้า  41. 
บริการรับฝากสินค้าหรือบริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า 
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  รายการสินค้าควบคุมที่นําเสนอเพิ่มเติม  ดังนี้  1. น้ําด่ืมบรรจุภาชนะปิดผนึก 2. กระดาษชําระ  กระดาษ
เช็ดหน้า 3. ไฟฉาย 4. ถ่านไฟฉาย 5. ยาสีฟัน 6. แปรงสีฟัน 7.ทราย ทรายบรรจุถุง  8. อิฐบล็อก 9. เสื้อชูชีพ 10. เรอืขนาดเล็ก 
ไม่เกิน 15 ที่นัง่ 11. รองเท้าบู๊ทยาง 12. เครื่องนอน   13. ถังน้ํา 14. เครื่องสูบน้ํา 15. ผลิตภัณฑ์ยาแนวกันน้ํา 16. เทียนไข 
 
16. เรื่อง  มาตรการภาษีเพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา และยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร                  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอและให้ดําเนินการต่อไปได้                                             
 
17. เรื่อง การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียม (บางส่วน) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 15/2550/91 ในแปลงสาํรวจ
หมายเลข G4/50 ในทะเลอา่วไทย 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติการขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขที ่15/2550/91 แปลงสํารวจหมายเลข G4/50 ใน
ทะเลอ่าวไทยระหว่างบริษัท เชฟรอน ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด (ผูโ้อน) ให้กับบรษิัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จํากัด 
(ผู้รับโอน) ตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  พน. รายงานว่า การโอนสัมปทานปิโตรเลียมเป็นการดําเนินการโดยทั่วไปในธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม 
เนื่องจากผู้รับสัมปทานรายเดิมไม่ประสงค์จะดําเนินการสํารวจต่อไป จึงได้ขอโอนให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น และผู้รับโอน
สัมปทานในกรณีนี้ก็เป็นผู้รับสัมปทานรายเดิมในสัมปทานอยู่แล้ว คือ บรษิัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จํากัด ผู้ซึง่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดในมาตรา 24 และการโอนสัมปทานครั้งนีเ้ป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรา 50 แห่ง
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 จึงเห็นควรอนุญาตให้บริษัท เชฟรอน ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด โอนสิทธิ 
ประโยชน์ และพันธะตามสัมปทานปิโตรเลียมเลขที ่15/2550/91 แปลงสํารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G4/50 ในส่วนของ
บริษัทฯ ซึ่งมีอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของสมัปทานให้แก่บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จํากัด ซึ่งมีสิทธิ ประโยชน์ และ
พันธะตามสัมปทานในสัดส่วนร้อยละ 25 ซึง่เมื่อโอนแล้วมีผลทําให้บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จํากัด เป็นผู้มสีิทธิ 
ประโยชน์ และพันธะในสัมปทานปิโตรเลียมแปลงสํารวจดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว 
 
18. เรื่อง มาตรการลดภาวะโลกร้อนกับการท่องเที่ยว 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบมาตรการลดภาวะโลกร้อนกับการท่องเที่ยว ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ตระหนักถงึภาวะโลกร้อนที่มี
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จงึได้จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกําหนดมาตรการ/
แนวทางลดภาวะโลกร้อนในภาคการท่องเที่ยว และจัดฝกึอบรมเพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ Climate Change กับการท่องเที่ยว 
และสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการลดภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นต้นแบบของสถานประกอบการในเขต
พ้ืนที่พิเศษของ อพท. ที่นํามามาตรการลดภาวะโลกร้อนไปใช้ สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 
  1.อพท. ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดมาตรการ/แนวทางการลดภาวะโลกร้อน ในหวัข้อ Innovative Climate Change Management 
Strategies in Tourism Development เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park อาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวนทั้งสิ้น 110 คน ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรต่างประเทศ ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม บริษัทนําเที่ยว หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ผลที่ได้จากการสัมมนาในวันดังกล่าวได้มาตรการ/แนวทางในการลดภาวะโลกร้อนกับ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจํานวน 4 ด้าน ซึ่งที่จะนําไปใช้กับโรงแรมนําร่อง “ต้นแบบ” ในพื้นที่พิเศษของ อพท. ได้แก่ 
   1) การจัดการน้ําเสียและนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ 
   2) การจัดการขยะ 
   3) การใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. รายละเอียดมาตรการ/แนวทางในการลดภาวะโลกร้อนในแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้ 
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 1. การจัดการน้ําเสียและนาํน้ํากลบัมาใชใ้หม่ 
  เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่มีการใช้น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคในโรงงานในปริมาณมาก โดยปกติแล้วปริมาณ
น้ําใช้เหล่านั้นจะแปรผันตามปริมาณของผู้เข้าพักในแต่ละช่วงของการดําเนินการกิจการโรงแรม ซึ่งน้ําใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ย่อม
ก่อให้เกิดน้ําเสีย/น้ําทิ้งทั้งสิ้น ซึ่งหากปล่อยลงสู่แหล่งน้ําตามธรรมชาติจะก่อให้เกิดการเน่าเสียและสญูเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เนื่องจากสัตว์และพืชน้ําไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ ดังนั้น โรงแรมจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบําบัดน้ําเสีย/น้ําทิ้งและนํา
น้ํากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้มีแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่ 1) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการบําบัดน้ําเสียเดิม 2) ลงทุน
ติดต้ังเทคโนโลยีใหม่ และ 3) วางแผนและการปฏิบัติเพื่อที่จะนําน้ําเสียหรือน้ําที่ผ่านการบําบัดมาใช้ซ้ํา 
 2. การจัดการขยะ 
   แหล่งกําเนิดขยะในโรงแรมลว้นเกิดจากการอุปโภคบริโภคของผู้ที่เข้าพักและการดําเนินกิจการของ
โรงแรม ในอดตีขยะและของเสียต่าง ๆ จํานวนมากจากโรงแรมจะถูกสง่ต่อไปให้กับหน่วยงานจัดเก็บขยะในท้องถิ่น หรือไม่ก็ถูก
ทิ้งลงสู่แหล่งสาธารณะ จึงก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามมามากมาย ซึ่งกิจกรรมการจัดการขยะมีแนวทางดังนี้ 
  1) ลดปริมาณการเกิดขยะจากกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจกระทําโดยยึดหลักการ 5R ได้แก่ Reduce Reuse 
Repair Recycle และ Reject 
  2) คัดแยกขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ และสามารถจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง อาทิเช่น การคัด
แยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อให้เกิดผลดีทั้งในแง่เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโรงแรม การคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถ
ย่อยสลายได้มาเป็นวัตถุดิบในการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในโรงแรมและแจกจ่ายให้กับชุมชนโดยรอบได้ 
  3) ขยะอื่นซึ่งไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้ ควรมีการกําจัดอย่างถูกต้อง 
  4) สร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานโรงแรมและผู้เข้าพักทุกคน ให้ตระหนักว่าทุกคนเป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ 
ดังนั้นทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 3. การใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  1) ลดหรือหลกีเลี่ยงการใช้น้ําจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงแรมเท่าที่เป็นไปได้ หรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็
ควรใช้น้ําอย่างคุ้มค่าให้มากทีสุ่ด 
  2) ลงทุนติดต้ังใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ํา 
  3) ลงทุนระบบเก็บกักน้ําฝน 
  4) สร้างจิตสํานึกให้กับพนักงานและผู้เข้าพักให้มีความตระหนักต่อการใช้น้ํา 
 4.  การใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  1) ลดการใช้พลงังานงาน 
  2) ลงทุนเพื่อเทคโนโลยีใหมท่ี่มีประสิทธิภาพสูงแต่ประหยัดพลังงานมากกว่า 
  3) สร้างจิตสํานึกของผู้เข้าพักและพนักงานของโรงแรมในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และรู้คุณค่าเรื่อง
ของการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  3. มาตรการ/แนวทางในการลดภาวะโลกร้อนกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้ง 4 ด้าน ตามนัยข้อ 2. 
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กพท.) ได้ใหค้วามเห็นชอบในการประชุม กพท. ครั้งที่ 
7/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 และให้ อพท. นําไปบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อผลักดันให้เกดิผลในการ
ปฏิบัติต่อไป อพท. จึงได้จัดทําโครงการ Low Carbon Destination ระยะเวลาดําเนินโครงการ 4 ปี บรรจุเป็นโครงการสําคัญ 
(Flagship) ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา) ได้ให้ความเห็นชอบ
เสนอสํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 
  4. อพท. ร่วมกับสถาบัน Asian Institute of Technology (AIT) ดําเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการลดภาวะโลกร้อนให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง และพื้นที่
พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2554 พร้อมทัง้ได้คัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเป็นสถาน
ประกอบการต้นแบบในการนาํมาตรการไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย โรงแรมในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและ
พ้ืนที่เชื่อมโยง จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมทรอปิคาน่า พัทยา และโรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พัทยา แอนด์ เบลล่า วิลล่า เมโทร 
พัทยา และโรงแรมในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท แอนด์ สปา และ
โรงแรม อาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา และได้ดําเนินการติดตามประเมินผลการนํามาตรการการลดภาวะโลกร้อนทั้ง 4 ด้าน รวมทั้ง
จัดทําสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข เสนอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(กพท.) ในการประชุม กพท. ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการประเมินการนํา
มาตรการลดภาวะโลกร้อนไปใช้ในเขตพื้นทีพิ่เศษของ อพท. รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
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  5. ข้อเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 การดําเนินโครงการดังกล่าวของ อพท. เป็นการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่มแีนวทางในการ
ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เป็นมาตรฐานสู่สากล โดยเน้นกิจการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม 
 5.2 มาตรการลดภาวะโลกร้อนทั้ง 4 ด้านข้างต้น อพท. จะนําไปขยายผลในพื้นที่พิเศษของ อพท. ภายใต้
โครงการ Low Carbon Destination ต่อไป  
 
19. เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานในการบริหารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพประจาํไตรมาส 4 ปี 2553 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานผลการดําเนินงานในการบริหารสินทรัพยด้์อยคุณภาพประจําไตรมาส 4 ปี 
2553 และงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แลว้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา 90 แหง่พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรายงานว่า บสท. ได้เสนอผลการดําเนินงานในการบริหารสินทรัพยด้์อย
คุณภาพประจําไตรมาส 4 ปี 2553 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2553 สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  
  1. การบริหารจัดการสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ 
   บสท. ได้บริหารจัดการสินทรพัย์ด้อยคุณภาพจนได้ข้อยุติทั้งหมดแล้วจํานวน 15,201 ราย มูลค่าทางบญัชี 
774,952 ล้านบาท สินทรัพยด้์อยคุณภาพที่บริหารจัดการจนได้ข้อยุติดังกล่าว สามารถแบ่งตามวิธีบริหารจัดการได้เป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ 
   1.1 กลุ่มทีม่ีขอ้ยุติโดยวิธีการปรับโครงสร้างหนี้หรือฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลายกลาง มีจํานวนทั้งสิ้น 
7,586 ราย มูลค่าทางบัญชี 426,462 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.03 ของมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้ข้อยุติ
ทั้งหมด ในส่วนนี้ได้ข้อยุติโดยวิธีการปรับโครงสร้างหนี้จํานวน 7,486 ราย มูลค่าทางบัญชี 354,342 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ
จํานวน 100 ราย มูลค่าทางบัญชี 72,121 ล้านบาท ได้ข้อยุติโดยวิธีฟ้ืนฟูกิจการในศาลล้มละลายกลาง 
   1.2 กลุ่มทีม่ีขอ้ยุติโดยวิธีการบังคับหลักประกันหรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ตามมาตรา 74 และ 58 
แห่งพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 จํานวน 7,614 ราย มูลคา่ทางบัญชี 348,069 ล้านบาท และตัด
จําหน่ายเป็นหนี้สูญมีจํานวน 1 ราย มูลค่าทางบัญชี 421 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.92 และร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทางบัญชี
ของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทีได้ข้อยุติทั้งหมด 
  2. การบริหารจัดการทรัพยส์ินรอการขาย 
  บสท. ได้รับโอนทรัพย์สินจากการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (“ทรัพย์สินรอการขาย”) มลูค่ารวม 
2,183 ล้านบาท ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บสท. ได้รับโอนทรัพย์สินรอการขายด้วยมูลค่าตีโอนชําระหนี้ และรับโอน
ตามมาตรา 76 รวมทั้งสิ้น 141,487 ล้านบาท แบ่งเป็นอสงัหาริมทรัพย์มลูค่า 117,578 ล้านบาท และสังหาริมทรัพยม์ูลค่า 
23,908 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.10 และร้อยละ 16.89 ตามลําดับ 
  3. ความคบืหน้าในการดาํเนินการตามแผนงานเตรียมการเพื่อเลิกดําเนนิกิจการโดยยุบเลิก บสท. เม่ือสิน้ปี
ที่สิบ 
   3.1  ประมาณการตัวเลขประมาณการสินทรพัย์ หนี้สิน กําไร (ขาดทุน) ของ บสท. ณ สิน้ปีที่สิบ 
หน่วย : ล้านบาท 

การบริหารจัดการสนิทรพัย์
 
 

ประมาณการปี 
2553 

(ตาม KPls ปี 2553

ผลการดําเนนิงาน
ม.ค. – ธ.ค. 2553 

ประมาณการสินทรัพย/์
หนี้สนิคงเหลอื 

ณ 30 มิ.ย. 2554
การชําระเงินตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ 13,820 20,938 43,767 
การจําหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) 7,400 23,527 85,926 
การไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน* 7,417 12,751 72,514 
* บสท. ชะลอการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อรักษาสภาพคล่องในการยุบเลิกองค์กรตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 ท้ังนี้ประมาณการว่าจะมีเงินสอ
สํารอง ณ สิ้นปีท่ีสิบ ประมาณ 47,595 ล้านบาท 
  3.2 ความคืบหน้าในการดําเนินงานตามแผนการยุบเลิก 



 16 

   3.2.1 ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดกองสินทรัพย์คงเหลือประเภทสิทธิ
เรียกร้องเพื่อประมูลขาย เนื่องจากบริษัทฯ เสนอราคาค่าจ้างสูงเกินกว่าวงเงินงบประมาณการจัดจ้างที่ปรึกษาของ บสท. ที่ได้รับ
อนุมัติมาก 
   3.2.2 แต่งต้ังคณะทํางานพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการชําระบัญชี บสท. เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการชําระบัญชี บสท. ให้ครอบคลุมการดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการชําระ
บัญชี บสท. ตามที่กฏหมายกําหนด 
   3.2.3 จัดทําประมาณการการกันเงินสํารองเพื่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการชําระบัญชีสําหรับ
ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2554 – 8 มิถุนายน 2556 ซึ่งประกอบด้วยประมาณการจ่ายทั่วไปจํานวน 660.20 ล้านบาท และเงิน
ชดเชยคดีความทั่วไปที่ บสท. ถูกฟ้อง (ไม่รวมคดีที่ถูกฟ้องเรื่องการจํานําเครื่องจักร) จาํนวนเงิน 1,139,80 ล้านบาท 
   3.2.4 ปรับปรุงกรอบเวลาการจัดทําฐานข้อมูลสินทรัพย์คงเหลือประเภทสิทธิเรียกร้องเพื่อการประมูล
ขายเป็นเพื่อการยุบเลิก บสท. เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นเป็นนัยว่า บสท. ไม่มีอํานาจขายสินทรัพย์คงเหลือ
ประเภทสิทธิเรียกร้องของ บสท. ก่อนวันเลิกดําเนินกิจการ บสท. เมื่อสิน้ปีที่สิบ 
   3.2.5 จัดประชุมกับสถาบันผู้โอนเดิมทั้งหมดรวม 23 สถาบัน โดยรายงานผลการดําเนินการของ 
บสท. ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2553 ต่อสถาบันผู้โอน 
   3.2.6 ฝ่ายจัดการได้ปรับปรุงแนวทางการดําเนินการและกรอบระยะเวลาในการหน่ายทรัพย์สินรอการ
ชายเพื่อการยุบเลิก บสท. โดยจะขายทรัพย์สินรอการขายเป็นรายแปลงทุกรายการไปจนถึงวันยุบเลิก บสท. (วันที่ 8 มิถุนายน 
2554) ทรัพย์สนิส่วนที่เหลือทีไ่ม่สามารถขายได้จะนํามารวมเป็นกองทรัพย์สินเพื่อขายหลังวันยุบเลิก บสท. 
   3.2.7 คณะทํางานบริหารจัดการเอกสารเพื่อเตรียมการยุบเลิก บสท. (“คณะทํางานบริหารจัดการ
เอกสารฯ”) ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารทีจ่ะเปิดห้องเก็บข้อมูล (Data Room) ใหส้ถาบันผู้โอนเข้าดูข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 
2554 และส่งมอบให้กับคณะกรรมการชําระบัญชีเมื่อยุบเลิก บสท. โดยสแกนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ 
   3.2.8 ฝ่ายทรพัยากรบุคคลและธุรการ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการด้านบุคลากรเพื่อการยุบเลิก บสท. 
ด้านพนักงาน อาคารสถานที่และเอกสารทรัพย์สินและพสัดุ ปี 2553 – 2554 
  4. สตง. ในฐานะผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่า งบการเงินของ บสท. แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2553 และ 2552 ผลการดําเนินงาน (เฉพาะทุนประเดิม) การเปลี่ยนแปลงสําหรับรายรับหรือรายจ่ายสุทธิรอปันส่วนไปยัง
สินทรัพย์รับโอนและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ บสท. โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
เกณฑ์การจัดทํางบการเงินที่กําหนด 
 
20. เรื่อง รายงานผลการประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติ สมัยที่ 37 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานผลการประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 37 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอดังนี้ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า นายกรัฐมนตรไีด้บัญชาอนุมัติให้นายธีระ วงศ์สมุทร รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และคณะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ เอฟ เอ โอ (Food 
and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) สมยัที่ 37 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2554 
ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี สรปุสาระสําคัญของการประชุมมีดังนี้ 
   1. ผลการประชุมสมัชชามีดังนี้ 
   1.1 ขณะนี้ สมาชิกทั้งหมด เอฟ เอ โอ มี 191 ประเทศสมาชิกสมทบ 2 ประเทศ และอีก 1 องค์กร 
(EU) โดยมีประเทศโตเกเลา (Tokelau) เปน็สมาชิกสมทบล่าสุด 
   1.2 นาย Jacques Diouf ผู้อํานวยการใหญ ่เอฟ เอ โอ ได้กล่าวถ้อยแถลงถึงการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงองค์กร เอฟ เอ โอ ตลอดเวลาที่ตนอยู่ในตําแหน่งให้ทันสมัย จนปัจจุบัน เอฟ เอ โอ ได้รับความเช่ือถือส่งผลให้
ได้รับงบประมาณบริจาคโดยสมัครใจมากขึน้ 
   1.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสมอภาคของสตรี
ไทยและบทบาทสําคัญของสตรีไทยในการผลิตทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ําว่าความเสมอภาคทางเพศจําเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทิศทางการดําเนินงานของ เอฟ เอ โอ จากผลของการปฏิรูปองค์กรที่มีการกระจายอํานาจไปสู่
ส่วนภูมิภาคมากขึ้น จึงหวัดว่าฝ่ายบริหาร เอฟ เอ โอ จะรับฟังข้อเสนอที่ให้คงศูนย์บริการร่วมที่กรุงเทพฯ และทีซ่านติอาโกไว้ 



 17 

   1.4 นาย Jos’e Graziano da Silva ผู้สมัครชาวบราซิลได้รับเลือกต้ังเป็นผู้อํานวยการใหญ ่เอฟ เอ 
โอ แทน Mr. Jacques Diouf ชาวเซเนกัล ซึ่งจะสิ้นสุดวาระในปลายปี 2554 โดยจะเข้าดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 
2555 – 30 มิถุนายน 2557  
   1.5 ประเทศไทยได้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภามนตรี เอฟ เอ โอ ต่ออีกวาระหนึ่ง (3 ปี) ต้ังแต่
วันที่ 1 กรกฏาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2558 
   1.6 ที่ประชุมมมีติเห็นชอบแผนงานปี 2555 – 2556 ซึ่งจะเน้นในเรื่อง 
    1) ความมั่นคงด้านอาหาร โภชนาการ และความปลอดภัยด้านอาหาร 
    2) การปรับปรงุและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ป่าไม้ 
    3) การจัดการทรัพยากรพันธุกรรมทางพืช ประมง และปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 
    4) การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร รวมถึงเรื่องของโรคพืช
และโรคสัตว์ต่าง ๆ  
    5) การป้องกันและรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อภาค
การเกษตร 
   1.7 ที่ประชุมมมีติเห็นชอบอัตราการจ่ายเงินสมทบค่าบํารุงสมาชิกสําหรับปีงบประมาณ 2555 – 
2556 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์การสหประชาชาติกําหนดโดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น GNP ของแต่ละ
ประเทศ และการเป็นหนี้สิน เป็นต้น ซึ่งอัตราการจ่ายเงินสมทบของประเทศไทย เพิ่มขึน้อีก 0.023 คอื จากร้อยละ 0.187 เป็น
ร้อยละ 0.210 หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 12.30 ส่งผลให้ปี 2555 -2556 ประเทศไทยต้องจ่ายเงินสมทบค่าบํารุงสมาชิก จํานวน 2.131 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 66 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรฐั เทา่กับ 31.0 บาท) 
   2. ข้อคิดเห็นของ กษ. 
    2.1 ผู้อํานวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติคนใหม่มาจากประเทศกําลังพัฒนา 
(บราซิล) และเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์การทํางานอยู่ใน เอฟ เอ โอ น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศกําลังพัฒนารวมทั้ง
ประเทศไทย 
    2.2 แม้มติของสมัชชาจะให้คงศูนย์บริการร่วมที่กรุงเทพฯ ซานดิอาโก้ไว้ แต่ในมติยังคงระบุว่าเป็นการ
คงไว้ช่ัวคราวก่อนในขณะนี้เพราะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการคงศูนย์ทั้งสองแหง่นี้ไว้ อย่างไรก็ดี การที่
นาย Graziano ซึ่งได้รับเลือกต้ังเป็นผู้อํานวยการใหญ่คนใหม่ได้เคยใหค้าํมั่นสัญญาไว้ระหว่างการหาเสียงว่าจะทบทวนข้อเสนอ
เรื่องการยุบรวมศูนย์บริการรว่มใหม่ ก็นับว่าเป็นการให้ความมั่นใจได้ ในระดับหนึ่งว่า ศูนย์บริการร่วมที่กรุงเทพฯ และซานดิ             
อาโกน่าจะคงอยู่ต่อไป 
    2.3 แผนงานและงบประมาณของปี 2555 – 2556 ซึ่งที่ประชุมสมัชชาได้ให้ความเห็นชอบในครั้งนี้ ใน
ส่วนของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกค่อนข้างสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคท่ีนําเสนอไว้ในการประชุมสมัชชาภูมิภาคและ
คณะกรรมการด้านวิชาการต่าง ๆ ดังนั้น การมีส่วนร่วมในการนําเสนอท่าทีหรือความต้องการของประเทศไทยในการประชุม
สมัชชาภูมิภาคและคณะกรรมการทางวิชาการต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่และทศิทางการดําเนินงานของ  เอฟ เอ โอ ให้เป็นประโยชน์
และตอบสนองความต้องการหรือความจําเป็นเร่งด่วนของประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสําคญั 
    2.4 ที่ประชุมสมัชชา เอฟ เอ โอ สมัยที ่37 ได้มีมติเห็นชอบอัตราการจ่ายเงินสมทบค่าบํารุงสมาชิก 
สําหรับปีงบประมาณ 2555 – 2556 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์การสหประชาชาติกําหนด โดยอัตราการจ่ายเงินสมทบของ
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.023 คือ จากร้อยละ 0.187 เป็นร้อยละ 0.210 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.30 ซึ่งจะส่งผลให้
ประเทศไทยต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกมากขึ้น 
    2.5 ประเทศไทยมีเกษตรกรรายย่อยจํานวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้แรงงานของสมาชิกในครัวเรือน หากมี
การประกาศให้ปี 2557 เป็นปีสากลเกษตรกรรมในครัวเรือน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจะได้วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง
โอกาสดังกล่าวร่วมกันเพื่อสรา้งความตระหนักถึงความสําคัญของเกษตรกรรมในครัวเรือนในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารใน
ครัวเรือน ในชุมชน และในระดับประเทศ และเรียกร้องให้มีการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในลักษณะที่สอดคล้องและสนับสนนุ
ซึ่งกันและกัน 
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สังคม
21.  เรื่อง  กําหนดวันหยุดราชการในพืน้ที่ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมเปน็กรณีพเิศษ  
   คณะรัฐมนตรพิีจารณาเห็นว่า สถานการณอุ์ทกภัยที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันยังคงมีความรุนแรง ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการสัญจรของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการ
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีมติดังนี้  
   1. ให้วันพฤหสับดีที่ 27 วันศกุร์ที่ 28 และวนัจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณี
พิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจงัหวัดต่าง ๆ ทีป่ระสบอุทกภัยร้ายแรง  ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 17/2554 
เรื่อง กําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นทีท่ี่เกิดสาธารณภัยร้ายแรง ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 (รวม 21 จังหวัด) ทั้งนี้ โดยยกเว้น ดังนี้  
    1.1 ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อํานวยการสํานักขึ้นไป  
    1.2 ข้าราชการและเจ้าหน้าทีท่ี่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการให้ความ
ช่วยเหลือดูแลประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  
    1.3 รฐัวิสาหกจิที่ต้องปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการ
คมนาคมขนส่ง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การ
ประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ขนส่ง จํากัด บรษิัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นต้น  
  2. กรณีทีห่น่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็นเร่งด่วนหรือราชการสําคัญในวัน
ดังกล่าวโดยกําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว  หากยกเลิกหรือเลื่อนไป จะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการ
ประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและ
ประชาชน   
  3. กรณีวันหยดุของธนาคารพาณิชย์ ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร  
  4. เห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่ประสบปัญหาอุทกภัยเลื่อนวันเปิดเรียนในภาค
การศึกษาที่ 2 ไปเป็นวันอังคารที่ 15 พฤศจกิายน 2554 และให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา
ดําเนินการตามขั้นตอนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงต่อไป   
   5. ในส่วนของภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตสนิค้าอุปโภคและบริโภคชนิดต่าง ๆ ที่
จําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน  ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานเพื่อขอความร่วมมือให้คงเปิดดําเนินกิจการอย่างต่อเนื่องในช่วงวันหยุดเพิ่มเติมดังกล่าว   
  บัญชีรายชื่อจังหวัดที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรง แนบท้ายคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 17/2554 ลงวันที่ 20 
ตุลาคม  พ.ศ. 2554  1. สุโขทัย 2. พิจิตร 3. พิษณุโลก 4. นครสวรรค ์5. อุทัยธานี 6. ชัยนาท 7. สิงห์บุรี 8. อ่างทอง             
9. พระนครศรอียุธยา 10. ปทุมธานี 11. นนทบุรี 12. ลพบุรี 13. สระบรุี 14. นครนายก 15. ปราจนีบุรี 16. ฉะเชิงเทรา       
17. สุพรรณบรุี 18. นครปฐม 19. กําแพงเพชร 20. ตาก 21. กรุงเทพมหานคร  
 
22. เรื่อง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ต่อ
นโยบายสรา้งความปรองดองสมานฉันทข์องคนในชาติและฟืน้ฟปูระชาธิปไตย 
  คณะรฐัมนตรรีบัทราบและเหน็ชอบตามที่รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ 
วิชัยดิษฐ) ในฐานะประธานกรรมการและตดิตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ
ค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) เสนอดังนี้  
  (1) ทราบการดําเนินงานของ ปคอป. การประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554  
  (2) เห็นชอบให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดพิีเศษ กระทรวงยุติธรรม และขอความร่วมมือ
สํานักงานอัยการสูงสุด ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ คอป. ในประเด็นการดําเนินคดีอาญาในคดีที่มลีกัษณะเกี่ยวเนื่องกับความ
ขัดแย้งทางการเมือง 
  ข้อเท็จจรงิ 
  นายกรัฐมนตรไีด้มคีําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 179/2554 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง
เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) 
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เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 ทีป่ระชุม ปคอป. ได้มีมติ 
ดังนี้ 
  1. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการขึน้ 3 คณะ ดังนี้ 
 (1) คณะอนุกรรมการด้านเยียวยาทางอาญาและพิจารณาเกี่ยวกับคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 
 (2) คณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีอ่ืน 
 (3) คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ 
 ทั้งนี้ ปคอป. มมีติให้คณะอนกุรรมการแต่ละคณะ พิจารณาดําเนินการให้ข้อเสนอแนะของ คอป. เกิดเป็น
รูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติได้ 
 2. นอกจากนี้ ปคอป. ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของ คอป. ในประเด็นการดําเนินคดีอาญาในคดีที่มีลักษณะ
เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองซึ่ง คอป.เห็นว่ารัฐบาลควรดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) เร่งรัดตรวจสอบให้ชัดเจนว่าการแจ้งข้อหาและการดําเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาและจําเลยสอดคล้องกับ
พฤติการณ์แหง่การกระทําหรือไม่และทบทวนว่ามีการต้ังข้อหาที่รุนแรงเกินสมควรหรอืการดําเนินคดีที่เป็นพยานหลักฐานอ่อน 
ไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ความผิดหรือไม ่
  (2) ดําเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้มีการปล่อยชั่วคราว อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจําเลยเพื่อให้
ผู้ต้องหาและจําเลยสามารถต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ิและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกบัตัวเองและครอบครัวอันเกิดจากการถูก
จํากัดเสรีภาพ ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้มีการปล่อยชั่วคราวแต่กําหนดให้มหีลักประกันด้วยนั้น ชอบที่รัฐบาลจะจัดหา
หลักประกันดังกล่าวให้แก่ผู้ต้องหาและจําเลยที่ไม่สามารถจะจัดหาหลักประกันได้ หากผู้ต้องหาและจําเลยไม่ได้รับการปล่อย
ช่ัวคราว รัฐบาลสมควรจัดหาสถานที่ในการควบคุมที่เหมาะสมที่มใิช่เรือนจําปกติ ดังเช่นที่เคยใช้กับนกัโทษทางการเมืองในอดีต 
  (3) รัฐบาลสมควรขอความร่วมมือให้ชะลอการดําเนินคดีอาญาที่สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมือง
เหล่านี้ไว้ก่อนโดยรอให้มีข้อมลูครบถ้วนในทกุด้าน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการประเมินความ
เหมาะสมทั้งทางด้านประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งมาตรการทางอาญาที่เหมาะสมก่อน 
 
23. เรื่อง แผนการดําเนนิการใหค้วามช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบในหลักการของแผนการดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในระยะการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าและระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง และมอบหมายให้สํานักงบประมาณรับไปพิจารณา
ความเหมาะสมในรายละเอียดของงบประมาณและนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
 2. มอบหมายให้คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม กํากับ ติดตาม เร่งรัด และรายงานผลการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
ข้อ 1. ให้คณะรัฐมนตรีทราบ ทั้งนี้ หากกรณีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปและพิจารณาเห็นว่าต้องกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้
การดําเนินงานสัมฤทธิผลอย่างแท้จริง ให้จัดทํามาตรการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
 3. เห็นชอบในหลักการของแนวทางการดําเนินการในระยะการฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว และระยะการปรับ
โครงสร้างถาวร โดยมอบหมายผู้เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดและนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเหน็ชอบก่อน
ดําเนินการต่อไป ดังนี้   
  1. มอบหมายคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม จัดทําแนวทางและแผนการดําเนินการ ในระยะการฟื้นฟูภายหลังน้ําลด
แล้ว เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 
  2. มอบหมายคณะกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตามการช่วยเหลืออุทกภัย ดินโคลนถล่ม วาตภัย และ
คลื่นชายฝั่ง จดัทําแนวทางและแผนการดําเนินการในระยะการปรับโครงสร้างถาวร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 สาระสาํคญัของแผนดําเนนิการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและแนวทางการฟื้นฟูภายหลงัน้ําลด  
 ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2554 สว่นราชการได้เสนอแนวทางและแผนการดําเนินการในการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยและการฟื้นฟูอย่างเป็นทางการ จํานวน 8 กระทรวง ได้แก่ นร. (กรมประชาสัมพันธ์ และสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ) กษ. พม. คค. ทส. รง. สธ. และ ศธ. นอกจากนี้ สํานักงานฯได้ประสานข้อมูลจากกระทรวงและส่วนราชการต่าง ๆ 
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เพิ่มเติมอีก 10 กระทรวง รวมเป็น 18 กระทรวง ซึ่งมีข้อเสนอกรอบวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 81,506 ล้านบาท สามารถ
สรุปสาระสําคญัได้ดังนี้ 
 1. แผนการดําเนนิการระยะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มุ่งเน้นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ รวมทั้งบรรเทาความเสียหายของผู้ประกอบการ วงเงินงบประมาณ 1,027 ล้านบาท โดยสรุป
มาตรการที่สําคัญได้ดังนี้ 
  (1) การป้องกันความเสียหายและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการ และโครงสร้างพื้นฐาน
สําคัญ โดยจัดทําคันกั้นน้ําช่วงที่มีน้ําท่วมขังสูง และติดต้ังเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายน้ําและการป้องกันพื้นที่ชุมชนรวมทั้งพื้นที่
อุตสาหกรรม 
  (2) การสนับสนุนการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสินค้าอุปโภค บริโภคที่จําเป็นสําหรับประชาชนไปยัง
พ้ืนที่ต่างๆ ทั้งที่อยู่ในศูนย์อพยพ และอยู่ในพื้นที่อุทกภัย รวมถึงการจัดส่งถุงยังชีพให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
และการแจ้งให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ประสบปัญหาอุทกภัย รวมทั้งการจัดเรือท้องแบนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  (3) การจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค และจัดหน่วยแพทย์เคลือ่นที่ ใหแ้ก่ผู้ประสบภัย รวมถึงการ
จัดรถรับส่งผู้ป่วยและส่งสิ่งของยังชีพให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ  
 2. ระยะการชว่ยเหลือระหวา่งที่ระดบัน้าํในพืน้ที่ยังท่วมสูง เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถ
ปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์อุทกภัยที่คาดว่าจะยังดํารงอยู่ในช่วง 4 – 6 สัปดาห์ วงเงินงบประมาณ 13,347 ล้านบาท โดยสรุป
มาตรการที่สําคัญได้ดังนี้ 
 

มติคณะรัฐมนตรี  
วันที่ 18 ตุลาคม 2554 

แผนการดําเนินการ  
(หน่วยงานรับผิดชอบ) 

1.  การจัดทําระบบฐานข้อมูลการฟื้นฟู 
มอบหมาย มท. เป็นเจ้าภาพหลัก โดยประสานกับ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น รง. ศธ. สธ. วท. และ ทส. 
เป็นต้น 

 
 
 

 จัดทําระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูความเสียหาย
จากอุทกภัย 2554 โดยใช้การบูรณาการข้อมูลดาวเทียม 
ข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง มท. กห. กษ. รง. และ สธ. เพื่อแสดงข้อมูลพื้นที่
น้ําท่วมขัง และทิศทางระบายของน้ํา พื้นที่ท่ีเสียหายจาก
อุทกภัย  รายจั งหวัด/อํา เภอ/ ตําบล/หมู่บ้ าน  ข้อมูล
สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และกลุ่ม
ผู้ได้รับผลกระทบ เช่น ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม ผู้ประกอบธุรกิจบริการ และอื่นๆ (วท.)

2.   รูปแบบของการบูรณาการกิจกรรมในศูนย์อพยพ  
 4 - 6 สัปดาห์ 

มอบหมายให้ รนม. (พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ) เป็น
เจ้าภาพ โดยประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเริ่ม
ดําเนินการตั้งแต่การจัดทําฐานข้อมูลรายบุคคล การ
ให้บริการด้านสาธารณสุข การจัดหาอาหาร การ
บริการขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจ และการ
ฝึกอาชีพเพื่อโอกาสของการจ้างงานในช่วงเวลาน้ํา
ลดตามโครงการฟื้นฟูต่างๆ ด้วย 

 ให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภค และ
การเยียวยาจิตใจ (พม. / วธ. / ศธ. / กก.) 

 จัดโรงครัวประกอบอาหารสําหรับผู้เข้าพักพิง  (ศธ.) 
 จัดหาถังก๊าซหุงต้มและอุปกรณ์ 1,000 ชุด (พน.) 
 เฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด การให้บริการทางการแพทย์

แบบเบ็ดเสร็จในศูนย์อพยพ และการฟื้นฟูจิตใจผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย (สธ.) 

 จัดเจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษาอาสาสมัครดูแลผู้อพยพใน
ศูนย์พักพิง/ศูนย์อพยพ (ศธ.) 

 จัดให้มีครูอาสาประจําศูนย์อพยพ 45 ศูนย์ 
 สนับสนุนการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสินค้าอุปโภค 

บริโภคท่ีจําเป็นสําหรับประชาชนของหน่วยงานต่างๆ เช่น 
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) เป็นต้น 
ไปยังพื้นที่ต่างๆ (ทก.)

3.   การมอบหมายกิจกรรมด้านสังคมในการจัดทําแผน
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบ 

 

3.1 การแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสีย (กห./ทส.)  
 มอบหมายให้ กห. และ ทส. รับไปแก้ไข

 เร่งส่งเจ้าหน้าท่ีไปแนะนําการผลิต EM และจัดชุดเครื่องมือ
อุปกรณ์ให้แต่ละชุมชน เพื่อนําไปแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียใน
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ปัญหาน้ําเน่าเสียในพื้นที่ท่ีมีความจําเป็น
เร่งด่วน 

 มอบหมายให้ ทส. ประสานกับ มท. ใน
การส่งเจ้าหน้าท่ีไปแนะนําการผลิต EM 
และจัดชุดเครื่องมืออุปกรณ์ให้แต่ละ
ชุมชนเพื่อนําไปแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียใน
พื้นที่ 2.2 ล้านไร่ ให้แล้วเสร็จภายใน 2 
สัปดาห์ ท้ังนี้ ให้ ทส. รับผิดชอบแนะนํา
จนถึงขั้นตอนนําไปใช้ด้วย 

 มอบหมายให้ ทส. สํารวจข้อมูลพื้นที่น้ํา
ท่ ว ม ซํ้ า ซ า ก แ ล้ ว ส่ ง ข้ อ มู ล ใ ห้
คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ฟื้นฟู  เ ยียวยาผู้ ไ ด้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย (ด้านสังคม) เพื่อ
ดําเนินการพิจารณาจัดหาที่ทํากินใหม่ท่ี
เหมาะสมต่อไป 

พื้นที่ 2.2 ล้านไร่ (ทส.) 
หมายเหตุ ศธ. ได้เสนอการจัดทําน้ําหมักชีวภาพแจกประชาชน
เพื่อกําจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ ในพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิมไว้ในระยะ
การฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว 

3.2 การเผ้าระวังโรคระบาด / และรูปแบบ 
(model) ศูนย์อพยพ (สธ.) 
 มอบหมายให้ สธ. เฝ้าระวังโรคระบาด
ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดยอาศัยเครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) ในการวางระบบการป้องกันและ
สนับสนุน 

 มอบหมายให้รองนายกฯ (พล.ต.อ.โกวิท 
วัฒนะ) ดูแลเรื่องรูปแบบของศูนย์อพยพ
ถาวรว่าควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่
เหมาะสม เพื่อให้เกิดเป็นชุมชน เช่น มี
หัวหน้าศูนย์ ครู แพทย์ พยาบาล มีการ
สอนหนังสือ ฝึกอาชีพ เป็นต้น 

 จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและรักษา
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามบ้านที่จําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการรักษาต่อเนื่องและ
ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต (สธ. / พน.) 

 สําหรับการจัดเตรียมรูปแบบศูนย์อพยพถาวร หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดําเนินการในรายละเอียด 

3.3 การฝึกอบรมอาชีพ (พม.) 
 มอบหมายให้ พม. ร่วมกับ สธ. ในการ
ฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ เช่น งานซ่อมบ้าน 
งานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ในศูนย์อพยพ 
ท้ังนี้ ต้องให้สอดคล้องกับวิถีชี วิตของ
ชุมชนแต่ละจังหวัด 

 มอบหมายให้ พม. ประสานกับ มท. ใน
การเป็นเจ้าภาพจัดทําฐานข้อมูลของผู้ตก
งานที่เป็นลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างโรงงาน

 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสําหรับผู้ประสบภัยท่ีไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเดิมได้ (ศธ.) 

หมายเหตุ พม. ได้เสนอแนวทางการฝึกอบรมอาชีพในด้านต่าง ๆ 
และการฟื้นฟูด้านสังคมและด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องไว้ในระยะการ
ฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้ 
 จัดให้มีความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพเพื่อฟื้นฟูด้านสังคมและ

ด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและอาสาสมัครในการฟื้นฟูท่ี

อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
3.4 การฟื้นฟูโบราณสถาน (วธ. / พศ.) 

 เ ร่ ง รั ด ป ร ะ เ มิ น ค ว าม เ สี ย ห ายขอ ง
โบราณสถานต่างๆ กรณีเป็นงานด้าน
โยธาให้เสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือฯ  (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ) 
พิจารณา และให้ วธ. จัดทําแผนป้องกัน

 สํารวจและประเมินความเสียหายของศาสนสถาน และ
สถานศึกษา และจัดทําระบบระบายน้ําในพื้นที่สถานศึกษา 
(วธ.) 

หมายเหตุ การฟื้นฟูโบราณสถาน วธ. ได้เสนอไว้ในระยะการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
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โบราณสถานในระยะยาวด้วย 
 มอบหมายให้ วธ. ประชาสัมพันธ์สร้าง
ค ว า ม ม่ั น ใ จ ใ น ค ว า ม ส มบู รณ์ ข อ ง
โ บ ร าณ ส ถ า น ใ ห้ กั บ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ต่างประเทศ 

3.5 การช่วยเหลือ ครู นักเรียน โรงเรียน (ศธ.) 
 การเปิดเทอมเป็นไปตามกําหนดเดิม คือ 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554  ท้ังนี้ ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้อํานวยการโรงเรียนที่
จะพิจารณาได้ตามความจําเป็น กรณีท่ี
โรงเรียนใดไม่สามารถเปิดเทอมได้ในวันที่ 
1 พ.ย.54 ให้แจ้ง สพฐ. ทราบก่อนถึงวัน
เปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์ นอกจากนี้ การ
สอบ GAT – PAT ให้เลื่อนเป็นวันที่ 19 – 
20 พ.ย. และวันที่ 26 พ.ย. 54 

 โรงเรียนที่ยังไม่ทําการสอบภาคเรียนที่ 1 
ให้โรงเรียนจัดให้มีการทบทวนบทเรียน
ให้กับเด็กนักเรียนก่อนทําการสอบต่อไป 

 มอบหมายให้ ศธ. ไปจัดทําฐานข้อมูล
ความเสียหายของโรงเรียน ครู และเด็ก
นักเรียนที่ประสบอุทกภัย 

 กรณีโรงเรียนที่ยังไม่สามารถจัดทําการ
สอนได้ให้จัดการสอนที่ศูนย์อพยพ 

 การช่วยเหลือด้านการเงินให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ช่วยเหลือ
เฉพาะผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
โดยตรงเท่านั้น

 เตรียมความพร้อมให้นักเรียนและโรงเรียน โดยจัดหา
ปัจจัยพื้นฐานและอํานวยความสะดวกให้นักเรียนในการ
เดินทาง จัดหาหนังสือและอุปกรณ์การเรียนทดแทนท่ีชํารุด
เสียหาย และจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารที่วงเงินต่ํากว่า 50,000 บาท (ศธ.) 

หมายเหตุ ศธ. ได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือด้านการเงินให้กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมติ ครม. ไว้ในระยะการฟื้นฟู
ภายหลังน้ําลดแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้ 
 ให้ครูท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จํานวน 21,000 คน 

ได้รับสวัสดิการการกู้เงินจากกองทุน ก.ค.ส./ สก.สค. 
 พักชําระหนี้ ผู้ กู้ ยืม เงินทุนหมุนเวียนแก้ปัญหาหนี้ สิน

ข้าราชการครู และให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน
ครูในพื้นที่จังหวัดท่ีประสบอุทกภัย (34 จังหวัด) 

 ให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการครู พนักงานราชการและ
ลูกจ้างของกระทรวงศึกษาธิการที่ประสบภัยน้ําท่วม ด้วย
การให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่าสําหรับฟื้นฟูท่ีอยู่อาศัยและ
เครื่องใช้จําเป็นในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท 

4.   แนวทางในการช่วยเหลือในระยะการรอการฟื้นฟู
ในด้านเศรษฐกิจที่สําคัญ

 

4.1 การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม (อก.) 
 มอบหมายให้ อก. รับไปดําเนิการจัดทํา
แผนการดําเนินการแก้ไขปัญหาและให้
ค ว ามช่ ว ย เหลื อ แก่ ผู้ ป ร ะกอบกา ร
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  โ ร ง ง า น ต่ า ง ๆ 
ผู้ประกอบการ SME ท่ีประสบภาวะ
อุทกภัยในช่วง 2 เดือนก่อนน้ําลด และให้
ประสานกับ กต. ท่ีจะทําความช่วยเหลือ
ในลักษณะรัฐต่อรัฐด้วยและให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีภายใน 1 สัปดาห์ 

 ระบายน้ําออกจากโรงงานและพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอย่าง
เร่งด่วน   และเริ่มซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในนิคม
อุตสาหกรรม (อก.) 

 จัดทําข้อมูลสํารวจความเสียหายของเครื่องจักรอุปกรณ์ และ
การชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย  โดยเร่งรัด
การจ่ายสินไหมทดแทน และแก้ไขข้อพิพาทระหว่างโรงงาน
กับบริษัทประกัน พร้อมทั้งมาตรการให้ความช่วยเหลือของ
ภาครัฐที่เหมาะสม เช่น การขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์
ในการผ่อนปรนสินเชื่อ เป็นต้น (อก.) 

 ให้การช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และ
สินค้าในคลังสินค้าออกจากพื้นที่อุทกภัย ไปจัดเก็บในพื้นที่
ปลอดภัย เพื่อบรรเทาความเสียหายของเครื่องจักร อุปกรณ์ 
(อก.) 

 อํานวยความสะดวกในการออกวีซ่าให้กับผู้เชี่ยวชาญ/ช่าง
จากต่างประเทศ และระดมผู้เชี่ยวชาญ/ช่างในประเทศ จาก
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ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อเข้าซ่อมแซม และฟื้นฟู
เครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัย  (อก.) 

 ติดตามสถานการณ์น้ํ าท่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือและให้บริการแก่ผู้ส่งออกข้าวและมันสําปะหลัง  
(พณ.) 

 จัดทําแผนรองรับการให้บริการออกหนังสือสําคัญในการ
นําเข้าและส่งออกสินค้า โดยจัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับใน 3 
พื้นที่ได้แก่สํานักงานสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ  ศูนย์บริการ
ร่วมกระทรวงพาณิชย์ (รัชดา ) และ สํานักงานการค้า
ต่างประเทศจังหวัดชลบุรี (พณ.)

4.2 การให้ความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน (รง.) 
 มอบหมายให้ รง. รับไปดําเนินการจัดทํา
แผนการดําเนินการแก้ไขปัญหาและแนว
ทางการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้แรงงาน 
ในช่วง 2 เดือนก่อนน้ําลดและให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีภายใน 1 สัปดาห์ โดยให้
ประสานกับ มท .  พณ .  อก .  การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูล  เพื่ อ ให้แนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือมีความครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
เกิดความซํ้าซ้อน 

 ดําเนินโครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง โดยรัฐบาล
สนับสนุนเงินให้กับลูกจ้างที่ประสบอุทกภัยรายละ 3,000 
บาทต่อเดือน จํานวน 3 เดือน โดยมีเงื่อนไขให้นายจ้างทํา 
MOU กับรัฐบาลว่าจะไม่เลิกจ้าง และนายจ้างต้องจ่าย
เงินเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างเดิม เป้าหมาย
ดําเนินการ 640,000 คน (รง.) 

 โครงการยกระดับฝีมือแรงงานลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยกลับสู่สถานประกอบกิจการ เป็นการจัดฝึกเพื่อ
ยกระดับ  ฝีมือแรงงานในพื้นที่ประสบอุทกภัย ท่ีสอดคล้อง
กับกิจการที่นายจ้างประสงค์ หรือลูกจ้างต้องการเพิ่มทักษะ 
กลุ่มเป้าหมาย (รง.) 

4.3 การดําเนินการบูรณะ ซ่อมแซม เส้นทาง
คมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน (คค.) 
 มอบหมายให้ คค. รับไปจัดทําแผนการ
แก้ปัญหาและบูรณะซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้
กลับมาใช้งานได้ในช่วง 2 เดือนก่อนน้ํา
ลด โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมสายหลัก
และเส้นทางโครงข่ายต่างๆ ท่ีจําเป็น
สําหรับการขนส่งสนิค้าและบริการ โดยให้
ประสานข้อมูลในการดําเนินการกับ พณ. 
และให้นําเสนอ ครม. ภายใน 1 สัปดาห์ 

 ใ ห้  ค ค .  รั บ ไ ป ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (ศปภ.) เพื่อให้การสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการบูรณะฟื้นฟู
เส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ เช่น ทราย และถุงบรรจุให้เพียงพอ
และสอดคล้องกับลํา ดับความสําคัญ
เร่งด่วน 

 เร่งกู้เส้นทางคมนาคมที่ถูกน้ําท่วมให้สามารถสัญจรผ่านได้
โดยเร็วท่ีสุด เช่น การติดต้ังสะพานเหล็ก (แบรี่) บริเวณจุดท่ี
ถนนขาด หรือ ช่วงมีน้ําท่วมขังสูงที่มีความยาวไม่มาก เป็น
ต้น  ทําการลอกหรือยกระดับรางรถไฟให้ตํ่ากว่าระดับน้ําไม่
เกิน 25 ซม. เพื่อให้สามารถเดินรถได้  (คค.) 

 เร่งซ่อมแซมถนนและสะพานที่ชํารุดเสียหายให้ใช้เส้นทางได้
เร็วท่ีสุด (คค.) 

 จัดเตรียมวัสดุเพื่อทําคันกั้นน้ํา และเตรียมเครื่องจักรกลเพื่อ
ดําเนินการ ได้แก่ รถแบ็คโฮ รถแทรคเตอร์ รถตักหน้าขุด
หลัง รถบรรทุก 6 - 10 ล้อ ฯลฯ (คค.) 

 เร่งซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์เตือนภัยในพื้นที่ท่ีได้รับความ
เสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเรว็  (ทก.) 

4.4 การบริหารจัดการน้ํา (กษ.) 
 มอบหมายให้ กษ. รับไปจัดทําแผนและ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดําเนินการในรายละเอียด 
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แนวทางในการเร่งระบายน้ําออกจาก
พื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
ในช่ ว ง  2 เ ดื อนก่ อนน้ํ า ลด  โ ดย ใ ห้
ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ เช่น เส้นทาง
การระบายน้ํา ความต้องการเครื่องมือ/
อุ ป ก รณ์ ใ น ก า ร สู บ น้ํ า  แ ล ะ ก ร อ บ
ระยะเวลาการระบายน้ํา เป็นต้น และให้
นําเสนอ ครม. ภายใน 1 สัปดาห์ 

 มอบหมายให้ กษ . (กรมชลประทาน ) 
ประสานกับ วท. เพื่อจัดทําข้อมูลระดับ
น้ําสูงสุดของแต่ละพื้นที่เพื่อให้ประชาชน 
และผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่สามารถ
เข้าใจได้ง่าย และจัดทําพนังกั้นน้ําให้มี
ความสูงสอดคล้องกับระดับน้ําสูงสุดใน
พื้นที่ ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
ท้ังนี้ ให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์
ของทางราชการ เพื่อให้เป็นที่รับทราบกัน
โดยท่ัวไป 

4.5 แนวทางการกํากับดูแลการกระจายและ
การควบคุมราคาสินค้าและบริการ (พณ.) 
 มอบหมายให้ พณ. รับไปจัดทําแผนและ
แนวทางการกํากับดูแล การกระจาย
สินค้าอุปโภคและบริโภคท่ีจําเป็นสําหรับ
ประชาชนให้เพียงพอและทั่วถึง รวมทั้ง
ควบคุมดูแลให้ราคาสินค้าดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและเป็นไปตามกลไกตลาด และ
ประสานกับ  คค .  เกี่ ย วกับ เส้นทาง
คมนาคมที่จําเป็น เพื่อให้การขนส่งสินค้า
ต่างๆ ไปยังปลายทางมีความสะดวกและ
รวดเร็วด้วย 

 ประสานให้ความช่วยเหลือในการขนส่งและกระจายสินค้า
โดยขอความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการ
จัดระบบการขนส่งทางรถบรรทุกทหาร รถตู้คอนเทนเนอร์  
ทางเรือ ทางรถไฟ และทางเครื่องบิน เพื่อนําสินค้าจาก
โรงงานและสินค้าท่ีตกค้างในศูนย์กระจายสินค้าของห้าง
ค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ไปจําหน่ายในร้านค้าปลีกและสาขา
ต่าง ๆ ของห้างค้าปลีกค้าส่ง ได้แก่  
- ประสาน บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท) เปิดพื้นที่บริเวณ

สนามบินดอนเมืองให้เป็นศูนย์กระจายสินค้า (DC) 
ชั่วคราว แก่ผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ 
จํานวน 5 ราย ได้แก่ บมจ.ซีพี ออลล์ (เซเว่นอีเลฟเว่น) 
บมจ.สยามแมคโคร บจ.เอก-ชัยดิสทริบิวชั่น (เทสโก 
โลตัส) บจ. บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ บจ.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล 
(ท๊อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต) ซ่ึงอยู่ในพื้นที่ท่ีประสบภัยน้ํา
ท่วมมาพักท่ีศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราว (พณ.) 

- ประสานกองทัพ จัดหารถบรรทุกทหารเข้าไปขนสินค้า
จากศูนย์กระจายสินค้าของผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้า
ปลีกสมัยใหม่ จํานวน 120 คัน เพื่อกระจายสินค้าไปยัง
สาขาต่าง ๆ ไม่ให้สินค้าขาดตลาด (พณ.) 

 จัดหาช่องทางการจําหน่ายและระบายสินค้า 
- จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าให้แก่ร้านค้าในตลาดสดและ

ร้านค้าปลีก รายย่อย เพื่อให้นําสินค้ามาจําหน่ายใน
พื้นที่ท่ีไม่มีน้ําท่วม ในอําเภอต่าง ๆ ท่ัวประเทศ (พณ.) 

- จัดกิจกรรมคาราวานสินค้าหัตถกรรมในภูมิภาคต่างๆ 
ในพื้นที่ท่ีไม่ได้รับผลกระทบเพื่อให้สมาชิกได้มีช่องทาง
ในการระบายสินค้า (ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
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ประเทศ) 
 จัดจําหน่ายสินค้าท่ีประชาชนมีความต้องการสูง  โดยจัดจุด

จําหน่ายสินค้าในกทม.และต่างจังหวัด และจัดรถจําหน่าย
สินค้าเคลื่อนที่ (Mobile Unit)  นําสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจํา
เป็นไปจําหน่ายเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับประชาชนใน
พื้นที่ท่ีประสบภัยน้ําท่วมหรอืการเดินทางยากลําบาก (พณ.) 

 จัดต้ังศูนย์ประสานงานการกระจายสินค้าเพื่อผู้บริโภค  โดย
เชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้า ผู้จัดจําหน่ายและห้างค้าส่งค้าปลีก 
เพื่อให้สินค้าท่ีจําเป็นต่อการครองชีพมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน และเร่งขนส่งสินค้าไปยังสาขาของ
ห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านค้าปลีก (พณ.) 

 ประสานความร่วมมือกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทยให้
ร้านค้าปลีกท้องถิ่นจําหน่ายสินค้าท่ีจําเป็นในราคาพิเศษ 
(พณ.) 

 กํากับดูแลการจําหน่ายสินค้ามิให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภค 
โดยจัดสายตรวจพิเศษ ตรวจสอบมิให้มีการฉวยโอกาส
จําหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควร การปฏิเสธการ
จําหน่าย การกักตุนสินค้า และรับเรื่องร้องเรียนหรือคําร้อง
จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผ่านสายด่วน กรมการ
ค้าภายใน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสํานักงานการค้า
ภายในจังหวัดในท้องที่ (พณ.) 

 รับซ้ือผลผลิตนมพาณิชย์ (นม U.H.T)  เพื่อนําไปแจกจ่าย
ประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัย รวมทั้งสนับสนุนขยาย
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนม เพื่อเป็น
แหล่งรองรับน้ํานมโคท่ีไม่มีท่ีจําหน่าย จากโรงงานแปรรูปนม
ภาคเอกชนที่หยุดดําเนินการจากอุทกภัย (กษ.) 

4.6 มาตรการด้านการเงินและการคลัง รวมทั้ง
การต้ังเป้าหมายด้านเศรษฐกิจมหภาค 
 ให้ กค. ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
หารือกับสมาคมธนาคารไทยในการออก
มาตรการทางด้านสังคมในการที่จะพัก
ชําระหนี้และอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน
ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย  (SME) 
รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ได้
เท่าเทียมกับธนาคารภาครัฐ 

 มอบหมายให้คณะกรรมการฟื้นฟูด้าน
เศรษฐกิจจัดทํามาตรการในการฟื้นฟู
กิจการต่างๆ รวมท้ังผ่อนปรนด้านภาษีใน
เรื่องเครื่องจักร วัตถุดิบ ท้ังนี้ ให้รวมถึง
มาตรการที่จะสามารถใช้ความร่วมมือ
ภาครัฐต่อรัฐกับทาง กต. ด้วย เพื่อให้การ
ชะลอตั ว ท า ง เ ศ รษฐกิ จ น้ อ ยก ว่ า ท่ี
คาดการณ์ไว้

 ขออนุมัติวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า เงื่อนไขผ่อนปรน สําหรับ
ช่วยเหลือ ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการ และผู้พัฒนานิคม
อุตสาหกรรม (ภาคเอกชน) วงเงินรวม 250,000 ล้านบาท 
โดยแบ่งเป็น สินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการ SMEs ผ่าน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในวงเงิน
ป ร ะ ม าณ  20,000 ล้ า น บ า ท  แ ล ะ สิ น เ ชื่ อ สํ า ห รั บ
ผู้ประกอบการและผู้พัฒนานิคมฯ ผ่านธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินของภาครัฐ ในวงเงินส่วนที่เหลือ (อก.) 
หมายเหต ุนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหารือมาตรการสินเชื่อ
ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และจะ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 25 ตุลาคม 2554 

 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกประเภทที่
นําเข้ามาเพื่อทดแทน/ ซ่อมแซมเครื่องจักรที่ เสียหาย 
สําหรับโรงงานทุกประเภทที่ประสบอุทกภัย โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมจะเป็นหน่วยงานให้การรับรองความเสียหาย
(กค./อก.) 
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 3. แนวทางดําเนนิการระยะการฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแลว้ มุ่งเน้นการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมในทุกมิติ 
เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกจิและสังคมกลบัเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว วงเงินงบประมาณ 42,704 ล้านบาท โดยสรุปมาตรการที่
สําคัญได้ดังนี้ 
  (1) เร่งสํารวจความเสียหาย และจัดทําระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งบูรณาการจากข้อมูลดาวเทียม ข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ และข้อมลูจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางในการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัด 
ท้องถิ่น เอกชน และประชาชน โดยแสดงชั้นข้อมูลที่ได้รบัความเสียหายจากอุทกภัย 
  (2) จัดให้มีมาตรการยืดหยุ่นในการชําระค่าสาธารณูปโภค และเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วย
การซ่อมแซมระบบให้บริการด้านสาธารณูปโภค 
  (3) ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี  
  (4) จัดให้มีมาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัยสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัย และมาตรการเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมสําคญัที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เช่น อุตสาหกรรม
รถยนต์ และอตุสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส ์เป็นต้น  
  (5) จัดให้มีมาตรการสินเชื่อบุคคล เช่น พักชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 6 เดือน ปรับลดเงินงวด 
และ/หรือขยายระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้ได้ไม่เกิน 1 ปี  และให้กู้เพิ่มเป็นกรณีฉุกเฉนิไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ระยะเวลาชําระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี โดยไม่ต้องมีบุคคล/หลักทรัพย์ค้ําประกัน เป็นต้น รวมทั้งมาตรการสินเชื่อ
เคหะ สินเชื่ออุตสาหกรรม และสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
  (6) ลดเงินสมทบประกันสังคม 
  (7) เร่งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้นําเข้าในต่างประเทศ โดยการจัด Roadshow สร้างความเช่ือมั่นด้าน
การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว รวมทั้งการแสวงหาวัตถุดิบ/เครื่องจักรในการผลิต และแสวงหาช่องทางในการเจาะตลาด
ใหม่ โดยกําหนดตลาดเป้าหมายได้แก่ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐ อาเซียน จีน อินเดีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง เป็นต้น และ
ประสานงานกับต่างประเทศเพื่อจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อุปกรณ์เครื่องมือและเครือ่งจักรใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่
เสียหาย 
  (8) จัดอาสาสมัครช่วยเหลือซ่อมแซมและฟื้นฟูหลังน้ําลด จัดต้ังศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และจัดทมี
ปฏิบัติการ ออกให้บริการทําความสะอาด ซ่อมแซมที่พักอาศัย สถานประกอบการ 
  (9) จัดหน่วยเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการฟื้นฟูต้นไม้หลังอุทกภัยผ่านสื่อ และ
ฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร สมาชกิสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัย ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง เช่น การให้ความรู้ สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต และเงินอุดหนุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น  
 4. ระยะการปรับโครงสรา้งถาวร ดําเนินการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ํา และการ
บริหารจัดการในภาวะวิกฤตในอนาคต เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ วงเงินงบประมาณ 
24,428 ล้านบาท โดยสรุปมาตรการที่สําคัญได้ดังนี้ 
  (1) ทบทวนผังเมืองในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ความเหมาะสมที่ต้ังของพื้นที่อุตสาหกรรม รวมถึงโครงสร้าง
อาคารเพื่อรองรับระดับน้ําสูง และปรับปรุงการออกแบบโครงข่ายถนนและสะพานให้สอดคล้องกับทางน้ําและสามารถใช้เป็นคัน
กันน้ําได้โดยเฉพาะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 
  (2) จัดทําแผนป้องกันระบบโครงสร้างพื้นฐานสําคัญ เช่น โครงข่ายถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป็น
ต้น เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และการวางแผนป้องกันภาคการผลิตและบริการ ภายใต้สถานการณ์อุทกภัยเพื่อ
ความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 
  (3) กระชับความสัมพันธ์กับผู้นําเข้ารายสําคัญในตลาดทีม่ีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ประเทศไทยยงัคงรักษามาตรฐานและความสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและส่งมอบสินค้าได้ตามกําหนดเวลา 
 
24. เรื่อง มาตรการช่วยเหลอืผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบมาตรการด้านการเงนิที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงการคลัง สํารวจและประเมิน
ความเสียหายเพื่อให้สามารถเร่งดําเนินการได้อย่างชัดเจน 
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  2. เห็นชอบมาตรการด้านสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ใน
วงเงินรวม 325,000 ล้านบาท และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการคลัง จัดทําข้อมูล
ลงทะเบียนผู้ประสบความเสียหายเพื่อให้สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องพิจารณาดูแลโดยโครงการสินเชื่อดังกล่าว 
  3. รับทราบแนวทางการให้การสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม
พิจารณาดําเนินการ และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
  สาระสาํคญั 
 มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประกอบด้วยมาตรการ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 1. มาตรการดา้นการเงนิที่ชว่ยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งสามารถดําเนินการในปัจจบัุน
ประกอบด้วย การช่วยเหลือค่าเสียหายด้านที่พักอาศัย (ไม่เกินหลังละ 30,000 บาท) และทรัพย์สินทีป่ระสบอุทกภัย (ครัวเรือน
ละไม่เกิน 10,000 บาท) โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) (ครวัเรือนละ 5,000 บาท) โดยกระทรวงมหาดไทย การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความ
เสียหายด้านพืช ประมงและปศุสัตว์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการลดภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินต่าง ๆ 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลัง 
 2. มาตรการดา้นสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในวงเงิน
รวม 325,000 ล้านบาท  
  2.1 สนิเชื่อรายย่อยสําหรับผู้ประสบอุทกภัยจากธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 80,000 ล้านบาท ได้แก่  
    (1) สินเชื่อสําหรับกลุ่มรายยอ่ย วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ดําเนินการโดยธนาคารออมสิน  
    (2) สินเชื่อเพื่อการเคหะ วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ดําเนินการโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(ธอส.) และธนาคารออมสิน  
    (3) สินเชื่อสําหรับกลุ่มเกษตรกร วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ดําเนินการโดย ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 
  2.2 สนิเชื่อรายย่อยสําหรับผู้ประสบอุทกภัยจากโครงการประกันสังคมวงเงิน 10,000 ล้านบาท ได้แก่  
    (1) โครงการประกันสังคมเคยีงข้างผู้ประกันตนต้านอุทกภัย สําหรับสถานประกอบการ วงเงิน 2,000 
ล้านบาท เพื่อใช้ในกิจการหรอืการซ่อมแซมสถานประกอบการ รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 (คงที่ 3 ปี) 
    (2) โครงการประกันสังคมเคยีงข้างผู้ประกันตนต้านอุทกภัย วงเงิน 8,000 ล้านบาท สาํหรับ
ผู้ประกันตน เพื่อซ่อมแซมบ้านที่ถูกน้ําท่วมของตนเองหรือของบิดามารดา รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 
(คงที่ 2 ปี) 
  2.3 การค้าํประกันสนิเชื่อของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การค้ําประกันสินเชื่อของผู้ประกอบการที่ต้องการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูธุรกิจ ระยะเวลาค้ําประกัน 
7 ปี ซึ่งจะครอบคลุมวงเงินให้กู้ของธนาคารพาณิชย์จํานวน 120,000 ลา้นบาท โดย บสย. รับผิดชอบส่วนสูญเสียในการจ่ายค่า
ประกันชดเชยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 และมกีารยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ําประกันร้อยละ 1.75 ให้เป็นเวลา 3 ปี รวมถึงขอ
ความร่วมมอืให้ธนาคารพาณิชย์คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับลูกค้าที่ได้รับการค้ําประกันในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีในช่วง 3 ปีแรก ซึ่ง
มาตรการนี้รัฐบาลสนับสนุนชดเชยค่าธรรมเนียมและค่าชดเชยความเสียหายสูงสุดไม่เกิน 23,000 ล้านบาท 
  2.4 สนิเชื่อดอกเบี้ยตํ่าสําหรบัผู้ประกอบการ โดย 
    (1) ธนาคารออมสิน ร่วมใหส้ินเชื่อร้อยละ 50 กับธนาคารพาณิชย์ที่ใหส้ินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่
ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ดําเนินการโดยให้ธนาคารออมสินฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการ และธนาคารออมสินรับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 0.01 ต่อปี ทั้งนี้ได้กําหนดวงเงินของธนาคารออมสิน จํานวน 20,000 ล้านบาท เพื่อรวมกับวงเงินของ
ธนาคารพาณิชย์ จํานวน 20,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินสินเชื่อ 40,000 ล้านบาท 
    (2) โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน วงเงิน 10,000 ล้านบาทโดยสํานักงานประกันสังคมนํา
เงินไปฝากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการเพื่อปล่อยกู้ให้แก่สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคมเพื่อเสริม
สภาพคล่อง หรือเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 
  2.5 สนิเชื่อจากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุน่ (JBIC) กระทรวงการคลังจะ
ประสานกับ JBIC เพื่อให้พิจารณานําเงินเข้าฝากธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการเงินเพื่อปล่อยสินเชื่อแก่ผูป้ระกอบการที่ประสบ
อุทกภัย จํานวน 50,000 ล้านบาท โดยจะมีการหารือในเงื่อนไขทางการเงินของวงเงินดังกล่าวต่อไป 
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  2.6 สนิเชื่อเพือ่พัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย โดยรัฐบาลจะหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่าซึ่งรัฐบาลจะ
สนับสนุนงบประมาณชดเชยเพื่อให้สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าแก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และผู้ประกอบการเพื่อ
การลงทุนในระบบป้องกันอุทกภัยของนิคมและโรงงานโดยมีวงเงิน 15,000 ล้านบาท ทั้งนี้ระบบและโครงพื้นฐานที่สร้างขึ้น
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐจะกําหนดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับระบบป้องกันอุทกภัยของประเทศโดยรวม และระบบป้องกัน
อุทกภัยให้กับนิคมอุตสาหกรรมซึ่งรัฐจะสร้างขึ้นด้วย 
 3. มาตรการสนับสนนุด้านสทิธิประโยชน์การลงทุน 
 นอกเหนือจากมาตรการด้านการเงินและสนิเชื่อ ควรพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยมาตรการด้าน
สิทธิประโยชน์การลงทุน ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ขยายสิทธปิระโยชน์การส่งเสริมการลงทุน โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพจิารณายืดเวลา
หรือขยายสิทธิประโยชน์ให้แก่นักลงทุนที่ประสบความเสียหายจากอุทกภัย 
  3.2 อํานวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทาํงาน โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดูแล
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่จะเข้ามาทํางานในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาและฟืน้ฟูโรงงานที่ประสบความ
เสียหาย 
 
25. เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 ระหว่าง กม. 0 + 000 – กม. 65 + 325 
ในช่วงเกิดภัยพิบัติจากเหตอุุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 
 คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ระหว่าง กม. 0 
+ 000 – กม. 65 + 325 ในช่วงเกิดภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ โดยขอยกเว้นการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ซึง่ได้กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2540) 
ดังนี้ ให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนหลวงพิเศษหมายเลข 9 ระหว่าง กม. 0 + 000 – กม. 30+000 ต้ังแต่เวลา 
12.00 นาฬิกา ของวันที่ 20 ตุลาคม 2554 และระหว่าง กม. 30+000 – กม. 65+325 ต้ังแต่เวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 22 
ตุลาคม 2554 โดยทั้งสองช่วงสิ้นสุดเมื่อเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว
จําเป็นต้องออกเป็นกฎกระทรวง และใหส้่งร่างกฎกระทรวงฯ ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาโดยด่วน ทั้งนี้ ให้
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีกระทรวงคมนาคมเร่งรัดดําเนินการเพื่อให้ประกาศใช้บังคับโดยด่วนด้วย 
 

ต่างประเทศ
 
26. เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมอืลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาแม่น้ําฮันเพื่อสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของลุ่ม
น้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหล ี(Han-River Declaration of Establishing the Mekong-ROK Comprehensive Partnership 
for Mutual Prosperity) ซึ่งเป็นเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าวข้างต้น และ
หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให ้กต. ดําเนินการ
ได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 
 
27. เรื่อง การจัดทําความตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยพนกังานวิทยสุมคัรเล่นไทย – ฝรั่งเศสในรูปแบบของหนังสือ
แลกเปลี่ยนทางการทูต 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดทําความตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย – ฝรั่งเศสในรูป
หนงัสือแลกเปลี่ยนทางการทูต ตามท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) เสนอ และมอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พิจารณาดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตกับสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสต่อไป  
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กสทช. รายงานว่า 
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  1. รัฐบาลไทยได้เคยจัดทําความตกลงต่างตอบแทนในรูปหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตว่าด้วยพนักงานวิทยุ
สมัครเล่นกับรฐับาลของประเทศต่าง ๆ แล้ว จํานวน 8 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สมาพันธรัฐสวิส ราชอาณาจักรสวีเดน  
สาธารณรัฐออสเตรีย สหราชอาณาจักร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ราชรัฐลักเซมเบิร์ก และราชอาณาจักรเบลเยียม 
  2. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้ออกระเบียบคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป กําหนดหลักเกณฑ์ใน
การเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น และการตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่น 
  3. รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรัง่เศสได้มีหนังสือแจ้งความประสงคผ์่านทางการทูตขอทําความตกลงต่างตอบ
แทนว่าด้วยการรับรองใบอนุญาตสําหรับพนักงานวิทยสุมัครเลน่กับประเทศไทยในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนทางการ
ทูต เพื่อให้พนกังานวิทยุสมัครเล่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสและราชอาณาจักรไทยสามารถจัดต้ังสถานีวิทยุสมัครเล่นขึ้นในประเทศ
ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
  4. กทช. ปฏิบติัหน้าที่ กสทช. ได้พิจารณาความตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยการรับรองใบอนุญาตสําหรับ
พนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย – ฝรั่งเศสในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต ตามท่ีรัฐบาลฝรั่งเศสเสนอ ต่อเนื่องจาก 
กทช. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถี่และกาํกับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และระเบียบคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยกิจการวิทยุสมคัรเล่น พ.ศ. 2550 และได้เหน็ชอบในหลักการให้จัดทาํความตกลงดังกล่าว โดย
ขอให้ กต. พิจารณาดาํเนนิการยกร่างหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อตอบรับข้อเสนอของฝา่ยสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วย 
  5. กต. ได้ยกรา่งหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายไทย พร้อมคาํแปลภาษาฝรั่งเศสอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อตอบรับ
ข้อเสนอของฝ่ายสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยร่างหนังสือตอบรับของฝ่ายราชอาณาจักรไทยและหนังสือของสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐฝรัง่เศสจะประกอบกันเป็นความตกลงระหว่างรัฐบาลทั้งสองฝ่าย และมผีลใช้บังคับภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้มี
การแลกเปลี่ยนหนังสือกัน ทัง้นี้ ความตกลงดังกล่าวถือว่าจัดทําเป็นฉบับภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส ซึ่งทั้งสองฉบับจะมี
ความถูกต้องเท่าเทียมกัน โดยร่างความตกลงดังกลา่วทีฝ่า่ยสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสนอมีสาระและเงือ่นไข ดังนี ้
   5.1 คนชาติไทยหรือคนชาติฝรั่งเศสทุกคนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้จัดต้ังและดําเนนิงานสถานีวิทยุ
สมัครเล่น โดยมีใบอนุญาตซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศตนสามารถขอรบัใบอนุญาตแบบเดียวกันได้จากเจ้าหน้าที่
ผู้มีอํานาจของอีกประเทศหนึ่ง ตามหลักประติบัติต่างตอบแทน 
   5.2 ใบอนญุาตดังกล่าวจะออกให้ตามขั้นตอนที่กําหนดโดยคํานึงถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับใน
ประเทศนั้น เจา้หน้าที่ผู้มีอํานาจสามารถแก้ไข ระงับหรือถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้ทุกเมื่อ 
   5.3 ให้ภาคีแต่ละฝ่ายแจ้งให้ภาคีฝ่ายที่ออกใบอนุญาตต้นฉบับทราบถึงการกระทําผิดใด ๆ ที่นักวิทยุ
สมัครเล่นได้กระทําในภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง 
   5.4 ให้การปฏิบัติตามความตกลงนี้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยุสากล (Radio Regulations) ของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union - ITU) และตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ
อยู่ในทั้งสองประเทศ 
   5.5 ให้ความตกลงพหุภาคีทุกฉบับที่คู่ภาคีจัดทําขึ้นภายหลังมีค่าเหนือความตกลงฉบับนี้ 
   5.6 ภาคีฝ่ายหน่ึงสามารถแจ้งภาคีอีกฝ่ายหนึ่งให้ทราบลว่งหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนาที่จะยกเลิก
ความตกลงดังกล่าวและความตกลงนี้จะสิ้นสุดลง 60 วัน หลังจากการแจ้งดังกล่าว 
 
28.  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบร่างปฏิญญาของรัฐมนตรคีมนาคม เอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 2 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดทําร่างปฏิญญาของรัฐมนตรีคมนาคม เอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 2 ตามที่กระทรวงคมนาคม
เสนอ และอนมุัติในหลักการให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้แทนที่เขา้ร่วมประชุมให้การรับรองเพื่อประกาศ
เจตนารมณ์ของร่างปฏิญญาฯ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่หลกัการสาํคัญ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะผู้แทนไทย โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอีก 
  สาระสําคัญของร่างปฏิญญาของรัฐมนตรีคมนาคม เอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 2 
   ที่ประชุมจะได้ประกาศปฏิญญาของรัฐมนตรีคมนาคม เอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 2 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   1) การสร้างระบบเชื่อมโยงการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างเอเชีย-
ยุโรป จะเป็นก้าวสําคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ย่ังยืนของเอเชีย-ยุโรป  
   2) การแลกเปลี่ยนวิธีที่ดีที่สุดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซม เพื่อลดผลกระทบจากการขนส่งที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม  
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   3) ส่งเสริมการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อลดการใช้พลังงาน โดยให้มีการแลกเปลี่ยนนโยบาย
และเทคโนโลยีการขนส่งทางเรือในประเทศระหว่างกัน 
   4) การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เพื่อลดการใช้พลังงาน และการใช้การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในภูมิภาคเอเชีย-ยุโรป 
   5) การให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทุกประเภท โดยการ
ขนส่งทางถนน เน้นความสําคัญของโครงการทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนขององค์การสหประชาชาติ ปี 2554-2563 
ส่วนการขนส่งทางน้ําและทางอากาศจะปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์การทะเลระหว่างประเทศ และองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ  
   6) การให้ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ 
โดยการเข้าร่วมยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติ และดําเนินการตามวิธีปฏิบัติขององค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศ 
   7) การกระชับความร่วมมือในการเตรียมพร้อม และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
   8) จะมีการศึกษาร่วมและจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาการขนส่งระหว่างเอเชีย-ยุโรป ระยะยาว ครอบคลุม
การขนส่งทั้งทางถนน ทางราง ทางอากาศ และทางเรือ โดยมีการกําหนดลําดับความสําคัญของโครงการระยะกลางและ           
ระยะยาว 
   9) เล็งเห็นความสําคัญของการขยายการลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางถนน
และทางราง เพื่อเชื่อมโยงเอเชีย-ยุโรป โดยการใช้ประโยชน์จากแหล่งทุนของต่างชาติ 
   10) เห็นความจําเป็นที่จะให้มีการปรับปรุงกรอบกฎหมายระดับทวิภาคีและพหุภาคีในด้านการขนส่ง 
โดยเฉพาะกรอบกฎหมายในการขนส่งผ่านแดน และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่ออํานวยความสะดวกในการขนส่ง
ผู้โดยสารและสินค้า ระหว่างภูมิภาคเอเชีย-ยุโรป 
   11) การให้ความสําคัญในการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างโครงข่าย
บริการข้อมูลสาธารณะ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของโลจิสติกส์สมัยใหม่ รวมทั้งการแสวงหาความเป็นไปได้ในการจัดทํา
โครงข่ายเอเชีย-ยุโรป ร่วมกัน 
   12) ให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการขนส่งระหว่างเอเชีย-ยุโรป ที่ใกล้ชิด
ย่ิงขึ้น โดยให้ที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสรับผิดชอบการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ และรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุม
รัฐมนตรีคมนาคม เอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 3 
 
29. เรื่อง  การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาตเิก่ียวกับการต่อต้านการก่อการรา้ยที่เก่ียวกับ 
Al-Qaida และ Taliban  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรับรองประกาศรายชื่อบุคคลและคณะบุคคลที่มสีว่นเกี่ยวข้องกับ Al-Qaida และ 
Taliban ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทย คือ กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปฏิบัติตามข้อมติคณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council : UNSC) ที่ 1267 (ค.ศ. 1988) และข้อมติฯ ที่ 1989 (ค.ศ. 
2011) และปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นให้ล่าสุดตามประกาศของสหประชาชาติต่อไป  
 
30. เรื่อง  ขออนุมัติลงนามและใหส้ัตยาบนัสนธสิัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกบัสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการโอนตัวผู้
ต้องโทษตามคาํพิพากษาและความร่วมมือในการบังคบัให้เปน็ไปตามคาํพิพากษาในคดีอาญา (สนธิสัญญาโอนตวันักโทษ)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้  
   1. เห็นชอบร่างสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องโทษตามคํา
พิพากษาและความรว่มมือในการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาในคดีอาญา   
   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามสนธิสัญญาฯ  
  3. อนุมัติให ้กต. ให้สัตยาบันสนธิสัญญาฯ และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารในโอกาสอันเหมาะสมตามที่ทัง้สอง
ฝ่ายจะตกลงกันต่อไป  
   4. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างสนธิสัญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการลงนาม ให้ กต. 
สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง   



 31 

   สาระสาํคญัของเรื่อง  
   ร่างสนธิสัญญาฯ มีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกับสนธิสัญญาประเภทนี้ที่ประเทศไทยจัดทํากับประเทศต่าง ๆ และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดําเนินการตามคําพิพากษา
คดีอาญา พ.ศ. 2527 (แก้ไข พ.ศ. 2530)  ทุกประการ โดยกําหนดเงื่อนไขและขั้นตอนในการขอโอนและการรับโอนตัวผู้ต้องโทษ
ตามคําพิพากษาระหว่างรัฐภาคี สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้  
   1. ผู้ต้องโทษตามคําพิพากษาที่ถูกพิพากษาลงโทษในดนิแดนของภาคีฝ่ายหนึ่งอาจถูกโอนตัวไปยังดินแดนของ
ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งได้เพื่อรับโทษท่ีเหลืออยู่ซึ่งตนถูกพิพากษา   
  2. ผู้ต้องโทษตามคําพิพากษาอาจถูกโอนตัวได้ถ้าถูกพิพากษาลงโทษจําคุก กักขังหรือทาํให้ปราศจากอิสรภาพ
ในรูปแบบอ่ืนใด   
   3.  การกระทําหรือการงดเว้นการกระทําอันเป็นมูลเหตุของการมีคําพิพากษาให้ลงโทษเป็นความผิดทางอาญา
ตามกฎหมายของรัฐผู้รับ   
   4. ผู้ต้องโทษตามคําพิพากษาที่อาจถูกโอนตัวต้องเป็นคนชาติของรัฐผู้รับ  
   5. รัฐผู้โอนและรัฐผู้รับตกลงกันที่จะให้มีการโอนตัวได้  และผู้ต้องโทษตามคําพิพากษาให้ความยินยอมต่อการ
โอนตัวเป็นลายลักษณ์อักษร  
    6. ผู้ต้องโทษตามคําพิพากษาซึ่งกระทําความผิดต่อความมั่นคงภายในและภายนอกของรัฐ ต่อประมุขของรัฐ 
หรือสมาชิกในครอบครัวของประมุขของรัฐ หรือต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสมบัติที่มีค่าทางศิลปะของชาติ จะไม่ได้รับ
การโอนตัว  
   7. หากผู้ต้องโทษตามคําพิพากษาที่อาจถูกโอนตัวได้รับโทษในรัฐผู้โอนมาแล้วเป็นเวลาขั้นตํ่าสําหรับความผิด
นั้น  ในกรณีทีม่ีกฎหมายของรัฐผู้โอนกําหนดไว้   
   8. ผู้ต้องโทษตามคําพิพากษายังคงเหลือระยะเวลาในการรบัโทษตามคําพิพากษาอีกอย่างน้อย 1 ปี ในขณะที่
ได้รับคําร้องขอให้โอนตัวหรือหากเป็นบุคคลซึ่งถูกลงโทษโดยไม่มีกําหนดระยะเวลาไว้  ก็ให้ถือว่ายังคงเหลือระยะเวลาในการรับ
โทษตามคําพิพากษาอีกอย่างน้อย 1 ปี  
   9. รัฐผู้โอนยังคงไว้ซึ่งเขตอํานาจแต่ผู้เดียวเกี่ยวกับคําพิพากษาของรัฐผู้โอน รวมทั้งโทษตามคําพิพากษาที่
กําหนดโดยศาลของรัฐผู้โอนในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคําพิพากษาของศาลตน  
  10. การบังคับโทษตามคําพิพากษาต่อภายหลังการโอนตัวให้เป็นไปตามกฎหมายและขัน้ตอนของรัฐผู้รับ   
   11. สนธิสัญญาฉบับนี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่มีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร  
    ทั้งนี้ ผู้แทนจากสํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมราชทัณฑ์ และ
กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย ได้เข้าร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยในการเจรจาจัดทําสนธิสัญญาฯ และได้เห็นชอบร่างสนธิสัญญาฯ 
ร่วมกันแล้ว   
 
31. เรื่อง รายงานการดําเนนิงานพัฒนาพืน้ที่พเิศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
   คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามท่ีกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้  
   1. ผลการดําเนินงานตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
    2. โครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 
   สาระสาํคญัของเรื่อง  
   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รายงานว่า ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะ
เริ่มดําเนินการในปีแรกข้อ 1.5 ระบุไว้ว่า  รัฐบาลจะเร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมา
สู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พม. ได้ดําเนินงานพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามนโยบายเร่งด่วนดังกล่าวเพื่อ
การพัฒนาสังคม ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม สรุปได้ดังนี้  
   1. ผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2554 จํานวน 8 โครงการ รวม 377.6776 ล้านบาท ซึ่งได้มีการดําเนินการ
แล้วเสร็จทกุโครงการ เบิกจ่ายแล้วจํานวน 348.4664 คิดเป็นร้อยละ 92.27 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ได้แก่  
    1.1 การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้รับงบประมาณ จํานวน 213.7000 ล้านบาท และงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง 27.8830 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 
241.5830 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 212.9915 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.16 โดยให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
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เหตุการณ์ฯ ตามหลักเกณฑก์ารให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามมติคณะรัฐมนตร ี(31 พฤษภาคม 2548) และ (1 สิงหาคม  2550) รวม 7,968 คน ดังนี้   
     1.1.1 ช่วยเหลือเฉพาะหน้ากรณีเสียชีวิต รายละ 6,000 บาท กรณีบาดเจ็บ รายละ 3,000 
บาท จํานวน 767 คน  
     1.1.2 ช่วยเหลือเป็นเงินปลอบขวัญและฟื้นฟูสมรรถภาพผูบ้าดเจ็บสาหัส หรือทุพพลภาพ 
รายละ 200,000 บาท จํานวน 425 คน  
    1.1.3 จ่ายเงินยังชีพรายเดือนต่อเนื่องแก่เด็กก่อนวัยเรียน นักเรียน นักศึกษาที่บิดา มารดา 
หรือผู้อุปการะเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัสและทุพพลภาพ หรือเด็กก่อนวัยเรียน นักเรียน นักศึกษาที่บาดเจ็บสาหัส หรือทุพพลภาพ 
จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 6,478 คน  
     1.1.4 จ่ายเงินยังชีพรายเดือนต่อเนื่องแก่ผู้พิการรายเดือนตามระดับความพิการ รวมทั้งสิ้น 
252 คน  
     1.1.5 จ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่อุปการะเด็กที่ทั้งบิดาและมารดาเสียชีวิตจากเหตุการณ์
ความไม่สงบแบบครอบครัวอุปถัมภ์ รายละ 2,000 บาท/เดือน กรณีอุปการะเกิน 2 คนขึ้นไป ให้เหมาจ่าย 5,000 บาท/เดือน/
ครอบครัว จํานวนทั้งสิ้น 46 คน  
    1.2 โครงการเสริมสร้างพลังความรู้สู่สตรีจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับงบประมาณ จํานวน 6.0000 
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 100 โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่สตรี 5 ครั้ง และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เวที
ระดมสมองในเรื่องที่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่สําคัญ ได้รับการแก้ไข 15 โครงการ  
    1.3 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครอบครัว) 
ได้รับงบประมาณ จํานวน 4.7353 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 100 โดยมีการจัดต้ังและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน (417 ศูนย)์ และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวเข้มแขง็ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่  
    1.4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณ จํานวน 
5.6000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 100 โดยมีการจัดทําโครงการค่ายเด็กเยาวชนสมานฉันท์สานสมัพันธ์แดนใต้  โดยการนํา
เด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาและมีความเช่ือที่แตกต่างกันมาอยู่ร่วมกัน  ได้ศึกษาวิถชีีวิตของกันและกัน  และวัฒนธรรม
ประเพณีของพื้นที่อ่ืนซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน จํานวน 250 คน  
    1.5 โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ได้รับงบประมาณ จํานวน 2.7300 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
จํานวน 2.7286 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 99.95 โดยมีการจัดคาราวานเสริมสร้างเด็ก  เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยการพัฒนาให้มีความรู้คู่คณุธรรมเริ่มต้ังแต่เด็กแรกเกิด  และให้ความสําคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
ครอบครัวอบอุ่น ปลูกฝังความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 480 คน   
    1.6 โครงการส่งเสริมสนับสนนุการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันทใ์นพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (พัฒนาศักยภาพในการอยู่ร่วมกันของชุมชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) ได้รับงบประมาณจํานวน 6.0411 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 100 โดยมีการจัดประชุม/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกบัประชาชน  เลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค้นหาศักยภาพชุมชน จัดทําแผนงาน/โครงการ จํานวน 10,000 คน  
    1.7 โครงการหน่วยเคลื่อนที่การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้
ประจําอําเภอเพื่อประชาผาสุก  ได้รับงบประมาณจํานวน 25.1982 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 24.5799 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 97.55 โดยมีการติดตามเยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
ภาคใต้ จํานวน 10,717 คน  
    1.8 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินโดยชุมชนท้องถิ่น ได้รับ
งบประมาณ จํานวน 85.7900 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 100 ทั้งนี้ ได้ให้การสนับสนุนการซ่อมแซมปรับปรุงและก่อสร้างที่
อยู่อาศัยใหม่ จํานวน 10 ตําบล และการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มปัญหาทีม่ีที่ทํากินแต่ไมม่ั่นคงในสิทธิ
ที่ดิน เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าประกาศทับที่ทํากินเป็นเขตเตรียมประกาศอุทยาน อาศัยอยู่ในที่ดินสาธารณะ 
ซึ่งยกเลิกการใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อย่างถูกต้อง ที่ดินราชพัสดุ หรือที่ดินรัฐอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้มีการจัด
สิทธิการทํากิน/อยู่อาศัยให้มัน่คง จํานวน 20 ตําบล  
   2. โครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเป็น
โครงการซึ่งดําเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 8 โครงการ รวมเป็นเงิน 
2,226.2995 ล้านบาท  ซึ่งได้จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แล้ว ได้แก่  
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    2.1 การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จํานวน 238.7680 ล้านบาท  
   2.2 โครงการเสริมสร้างพลังความรู้สู่สตรีจงัหวัดชายแดนภาคใต้จํานวน 3.0000 ล้านบาท  
    2.3 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครอบครัว) 
จํานวน 4.2950 ล้านบาท  
    2.4 โครงการสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส จํานวน 5.0000 ล้านบาท  
    2.5 โครงการส่งเสริมสนับสนนุการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันทใ์นพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (พัฒนาศักยภาพในการอยู่ร่วมกันของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จํานวน 7.4220 ล้านบาท  
    2.6 โครงการหน่วยเคลื่อนที่การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ 
ประจําอําเภอเพื่อประชาผาสุก จํานวน 46.6145 ล้านบาท  
    2.7 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินโดยชุมชนท้องถิ่น จํานวน 
1,916.0000 ล้านบาท  
    2.8 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการ
คุ้มครองเด็ก) จํานวน 5.2000 ล้านบาท  
 
32. เรื่อง การนํารา่งบนัทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 51 เข้าทีป่ระชมุคณะรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – มาเลเซีย ครั้งที ่51 ตามท่ี
กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ เพื่อให้เป็นกรอบการประชุมและกรอบการเจรจาต่อไป 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กห. รายงานว่า 
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเปน็ประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – 
มาเลเซีย ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2554 ณ กรุงกวัลาลัมเปอร์ มาเลเซีย หลังจากการประชุมฯ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานร่วมฝ่ายไทย และ ดาโต๊ะ สรี ดอกเตอร์ อาหมัด ซาฮิด ฮามดีี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย จะได้ลงนามในบันทึกการประชุมฯ ดังกล่าว ซึ่งกองเลขานุการร่วม
คณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – มาเลเซีย ได้จัดทําร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – มาเลเซีย ครั้ง
ที่ 51 เพื่อใช้เป็นกรอบการประชุมและกรอบการเจรจาของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – มาเลเซีย เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยเป็นการดําเนินการภายใต้กรอบการประชุมเพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดน ไทย – 
มาเลเซีย ในกรอบของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – มาเลเซีย และกลไกอื่นๆ ภายใต้กรอบนี้ ซึ่งรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบ
แล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 และวันที่ 2 กันยายน 2552  
  2. ร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย – มาเลเซีย ครั้งที ่51 ประกอบด้วย การรับรองระเบียบ
วาระการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 51 การรายงานความก้าวหน้าของการประชุม
คณะกรรมการระดับสูง ไทย – มาเลเซีย การรายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการฝกึร่วม/ผสม ไทย – มาเลเซีย การ
รายงานความก้าวหน้าการประชุมคณะทํางานทบทวนความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศ
มาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือชายแดน ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2543 การมอบงานของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – 
มาเลเซีย ครั้งที่ 51 ให้แก่ คณะกรรมการระดับสูง ดังนี้ 
   2.1 คณะกรรมการระดับสูง ดําเนินการตามงานมอบและกิจกรรมตามแผนงานที่ให้ไว้ 
   2.2 คณะกรรมการระดับสูง ให้การสนับสนนุและกํากับดูแลการทบทวนความตกลงระหว่างรัฐบาล
แห่งประเทศไทย และรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือชายแดน ไทย – มาเลเซีย 
   2.3 คณะกรรมการระดับสูง กํากับดูแลให้คณะกรรมการฝกึร่วม/ผสม ไทย – มาเลเซีย จัดให้มีการฝึก
ร่วม/ผสม ปีละ 1 ครั้ง ในระดับที่เหมาะสม และพัฒนาใหเ้ป็นแบบอย่าง สําหรับการปฏิบัติภารกิจภายใต้กรอบความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงของอาเซียน 
   2.4 คณะกรรมการระดับสูง นําผลการหารือของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศ ในการประชุมหารือ
ประจําปีของนายกรัฐมนตรี (Annual Consultation : AC) ครั้งที่ 5 ที่เกีย่วข้องมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมตามความเหมาะสม 
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รวมทั้งข้อเสนอฝ่ายมาเลเซียและฝ่ายไทย วัน และสถานที ่จัดการประชุม คณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 
52 พิจารณาขอ้ความสําหรับการแถลงข่าวร่วม และทั้งสองฝ่ายได้ตกลงว่า หากมีการแก้ไขข้อมูลในรา่งบันทึกการประชุมและ
เรื่องอื่นๆ ที่มกีารร้องขอ ตลอดจนหากมีการแก้ไขหรือเพิม่เติมในร่างของเรื่องอื่น ๆ จะแจ้งให้อีกฝ่ายทราบ 
 

การศึกษา
33. เรื่อง ขอความเหน็ชอบการลงนามในความตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย-ไต้หวัน 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  เสนอดังนี้  
   1. การลงนามความตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย-ไต้หวัน ระหว่างสํานักงานการค้า
และเศรษฐกิจไทยประจําไทเปและสํานักงานเศรษฐกิจวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทย (Agreement on Educational 
Cooperation between the Thailand Trade and Economic Office in Taipei and the Taipei Economic and 
Cultural Office in Thailand)  
    2. ให้หัวหน้าสํานักงานการค้าและเศรษฐกจิไทยประจําไทเปเป็นผู้แทนฝ่ายไทยลงนามในความตกลงความ
ร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย-ไต้หวันร่วมกับผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทย   
   3. ให้ ศธ. เปลีย่นแปลงถ้อยคาํในความตกลงดังกล่าวเท่าที่จําเป็น  ซึ่งจะไม่ทําให้สารัตถะในความตกลง
ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป   
   4. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศธ. เป็นหน่วยรับผิดชอบการดําเนินการภายใต้ความตก
ลงความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย-ไต้หวัน  
   สาระสาํคญัของเรื่อง  
   ศธ. รายงานว่า  
   1. กระทรวงการศึกษาไต้หวันได้มีการตกลงว่า  จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแก่
บุคลากรทางการศึกษาของไทยเป็นจํานวน 600 ทุน ภายในระยะเวลา 5 ปี ทุนการศกึษาในไต้หวันดังกล่าวจะครอบคลุมทุก
สาขาวิชาที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศไทย  รวมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ และผูร้ับ
ทุนจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาไต้หวันมีความเข้มแข็งทางวิชาการ  และเป็นการส่งเสริมความร่วมมอืในการ
พัฒนางานวิจัยร่วมกัน ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวฝ่ายไต้หวันจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนฝ่ายไทยจะร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าทีพั่ก และค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผู้รับทุน 
   2. ภายใต้หลักการ “จีนเดียว” ประเทศไทยไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน  แต่อย่างไรก็ดี ไทย
สามารถมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ วิชาการ วัฒนธรรม และสังคมกับไต้หวันได้ ดังนั้น ความตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไทย-ไต้หวัน จึงไม่น่าจะมีขอ้แย้งในประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันภายใต้หลักการ “จีนเดียว” 
และเป็นความตกลงที่น่าจะสนับสนุนได้  เพราะฝ่ายไทยจะได้รับประโยชน์ในการพัฒนาวงการศึกษาไทย  และเป็นประโยชน์ต่อ
นักวิชาการ นักศึกษาและนกัวิจัยไทย  
   3. วัตถุประสงค์ของความตกลงนี้กําหนดให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและไต้หวันมีความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ ดังนี้   
     3.1 การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ผู้บริหารการศกึษาและ
นักศึกษา  เพื่อศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  อันจะเป็นประโยชน์ร่วมกันของภาคี  การแลกเปลี่ยน
ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัย  ซึง่ทําให้เกิดผลงานทางวิชาการที่ทําร่วมกัน  การตีพิมพ์ผลงานร่วมกัน  
หรือการศึกษาดูงาน   
   3.2 การให้ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์และนักศึกษาไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง
ของภาคี  
   3.3 การสนับสนุนความร่วมมือในการจัดหลกัสูตรร่วมระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาของภาคีในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ   
   3.4 การอํานวยความสะดวกในการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  
    3.5 การศึกษารูปแบบของการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองของภาคี
และการยอมรบัคุณวุฒิการศึกษาและปริญญาในระดับอุดมศึกษาระหว่างกัน   
    3.6 ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน (Work Integrated 
Learning) การเรียนรู้จากการทํางาน และสหกิจศึกษา  
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    3.7 ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการทางการศึกษา การสัมมนาทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการ
ในหัวข้อที่ภาคีมีความสนใจรว่มกัน การจัดการฝึกอบรม และการเข้าร่วมการประชุมและการอภิปรายทางการศึกษา   
    3.8 ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่ภาคีให้ความเห็นชอบร่วมกัน  
   4. ความตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย-ไต้หวัน จะช่วยผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท 
ปริญญาเอก และนักวิจัยไทย ตามเป้าหมายการผลิตกําลังคนระดับสูงของประเทศทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้มีจํานวนเพิ่มขึ้น  และการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญระหว่างไทยกับไต้หวันจะสามารถ
สนองตอบนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศเพื่อน
บ้าน  ปัจจุบันประเทศไทยยงัขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อสร้างและผลิตผลงานการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศ  การส่งคณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยไปศึกษาและทํางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของไต้หวันที่มี
วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทัดเทียมกับประเทศตะวันตก  จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่การ
อุดมศึกษาไทย  และช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับไต้หวันให้แน่นแฟ้น ย่ิงขึ้น รวมทั้งเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของประเทศในการส่งนกัศึกษาไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศในยุโรป หรือ
ออสเตรเลีย  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไต้หวันได้สร้างผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ประจักษ์ของเวทีวิชาการนานาชาติ  
 

แต่งตั้ง
 
34. เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนสามญัประเภทวิชาการระดับทรงคุณวฒุิ   (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง  นางสาวเพรามาตรา หันตรา ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ฐานภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)  กรมสรรพากร  ใหดํ้ารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเปน็วันที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ ์ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  2.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเทวชิาการระดับทรงคุณวฒุิ (กระทรวง
สาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายชูศักด์ิ  หงส์ลดารมภ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)  กลุ่มงานศลัยกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคณุวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศลัยกรรม) กลุม่งานศัลยกรรม 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข            
ต้ังแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเป็นวันที่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
เป็นต้นไป 
 
  3. แต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ   สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย  ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้  
  1. นายชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ์ นายแพทยเ์ชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)  กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม) กรมการแพทย์ ต้ังแต่วันที่ 15 มนีาคม 2554  
  2. นางสาวธีชัช บุญญะการกลุ  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)  กลุม่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนและเมือง (กลุ่มอนามัยสถานที่สาธารณะ) สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ดํารงตําแหน่ง  
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคณุวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) กรมอนามัย ต้ังแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554 ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  4.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้  
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   1. อนุมัติให้คณะกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวงพ้นจากตําแหน่งจํานวน 3 คน ดังนี้      
1.1 นายจิตเกษม  แสงสิงแกว้  1.2 นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์  1.3 นายวีระชัย  คล้ายทอง  
   2. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง ชุดใหม่ จํานวน 12 คน  
แทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่ลาออกและให้พ้นจากตําแหน่งตามข้อ 1. ดังนี้  2.1 นายวัชร  บุญชูเศรษฐ ์อนุ
กรรมาธิการศึกษาธิการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่จงัหวัดและผู้ประกอบการ SMEs เป็นประธานกรรมการ 2.2 นายศุภชัย  
จงศิริ อดีตข้าราชการบํานาญกระทรวงการคลัง (เป็นบุคคลในบัญชีรายชือ่กรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง) 
กรรมการ 2.3 นายมนัส  แจม่เวหา รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง (เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง) กรรมการ  2.4 นายดิเรก  ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (เป็น
บุคคลในบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง) กรรมการ 2.5 นายสุรพล  สุประดิษฐ์ ทีป่รึกษาด้าน
การพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีกรมสรรพสามิต (เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศ
กระทรวงการคลัง) กรรมการ 2.6 พลตํารวจเอก ชาญวุฒิ  วัชรพุกก์ ที่ปรึกษาด้านการบังคับใช้กฎหมาย (เป็นบุคคลในบัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง) กรรมการ 2.7 นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ์ รองอัยการสูงสุด สํานักงาน
อัยการสูงสุด กรรมการ 2.8 นายมารุต  สิมะเสถียร กรรมการผู้อํานวยการ บจม.ทิพยประกันภัย กรรมการ 2.9 นายโชคชัย         
เดชอมรธัญ ผูต้รวจราชการกรมการปกครอง กรรมการ 2.10 นายวัลลภ  พริ้งพงษ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย กรรมการ 2.11 พลโท อธิชาติ เจริญยิ่ง ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ                       
2.12  นายประเสริฐ  เกษมโกเมศ กรรมการผู้จัดการ บรษิัท วี.พี.แอสเซ็ทส ์จํากัด  กรรมการ  
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 25 ตุลาคม  2554 เป็นต้นไป  ยกเว้น นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ์ ให้มผีลต้ังแต่วันที่
คณะกรรมการอัยการอนุมัติเป็นต้นไป  ซึ่งต้องไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรมีีมติ 
 
  5.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนสามญั (กระทรวงการตา่งประเทศ)  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้  
  1. นายเฉลมิพล  ทันจิตต์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ดํารง
ตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายนพปฎล  คณุวิบูลย์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ดํารง
ตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  6.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบรหิารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้  
   1. นายพีระศักด์ิ  หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดปทุมธานี ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานกังานปลัดกระทรวง  
   2. นายขจรศักด์ิ  สิงโตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดปทุมธานี ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดปทุมธานี  
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  7.  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแทนตําแหน่งที่ว่าง  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอให้นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ พ้นจากตําแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสยีหาย  และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  และเห็นชอบแต่งต้ังนายพิทยา  จินาวัฒน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแทนนางสุวณา  สุวรรณจูฑะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ลาออก  
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  8.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบรหิารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังนี้  
   1. แต่งต้ัง นายศุภฤกษ์  หงษภั์กดี ผู้อํานวยการสํานักงาน (นักบริหาร) สาํนักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ใหดํ้ารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  
   2. แต่งต้ัง นายสมชาย  เจรญิอํานวยสุข ผู้อํานวยการสํานักงาน (นักบริหาร) สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงาน (นักบริหาร) สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว  
   3. แต่งต้ัง นายป่ินชาย  ป่ินแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงาน (นักบริหาร) สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผูส้งูอายุ  
   4. แต่งต้ัง นางนภา  เศรษฐกร รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ (นักบริหาร) สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ  
   5. แต่งต้ัง นางระรินทิพย์  ศิโรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) สํานกังานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  9.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แทนกรรมการชุดเดิมที่ขอลาออก และที่ครบวาระ ดังนี้ 1. นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ    
2. นายชัยเกษม  นิติสิร ิกรรมการ 3. พลตํารวจโท เจตน์  มงคลหัตถี กรรมการ 4. นายธงทอง  จันทรางศุ กรรมการ             
5. นางอาภัททรา  ศฤงคารินกุล กรรมการ 6. นายบรรพต  ต้ังศัตยาภิรมย์ กรรมการ 7. นายศุภสิทธ์ิ  ศิริศักด์ิ  กรรมการ โดย
บุคคลในลําดับที่ 2. – 4. เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกจิ ซึ่งเป็นไปตามนัยมาตรา 12/1 แห่งพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี ้ต้ังแต่วันที่ 25 ตุลาคม  
2554 เป็นต้นไป สําหรับนายชัยเกษม  นิติสริิ อัยการอาวุโส สํานักงานอัยการสูงสุด ใหม้ีผลต้ังแต่วันทีไ่ด้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการอัยการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 67 (5)  
 
  10.  การมอบหมายความรบัผิดชอบป้องกันดูแลพืน้ที่สาํคัญ  และช่วยเหลือประชาชนในพืน้ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 22/2554 เรือ่ง การมอบหมายความรับผิดชอบป้องกันดูแลพ้ืนที่
สําคัญ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
  ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 17/2554 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เรื่อง กําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่
เกิดสาธารณภัยร้ายแรง ตามมาตรา 31 แหง่พะราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กําหนดพื้นที่ที่เกิดสา
ธารณภัยร้ายแรง นั้น 
  เพื่อให้การดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 31 แหง่พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ประกอบมาตรา 11 (3) และ (9) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงมอบหมายให้บุคคลและหน่วยงานตามบัญชีแนบท้าย ทําหน้าที่
ป้องกันดูแลพ้ืนที่สําคัญ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  โดยประสานการปฏิบัติและร่วมมือกับ
กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด 
  อนึ่ง  มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ปฏิบัติหน้าที่กํากับ ติดตาม ประสานงานและสื่อสาร การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามคําสั่งนี้ และให้รายงานการปฏิบัติต่อ
นายกรัฐมนตร ีและแจ้งให้ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทราบทุกวันด้วย  
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  ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
  เรื่อง  การมอบหมายความรับผิดชอบป้องกันดูแลพืน้ทีส่ําคัญ  และชว่ยเหลือประชาชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ลําดับที่  สถานทีส่าํคญั ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้สนับสนนุ
1. สถานทีส่าํคัญ  

1.1 พระบรมมหาราชวัง 
1.2 โรงพยาบาลศิริราช 
1.3 ที่ประทับพระบรมวงศ์ 

- พล.อ.ยุทธศกัด์ิ ศศิประภา  
รมว.กห. 

 
- กองบัญชาการกองทัพ
ไทยและสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 

 1.4 สถานที่ราชการ 
- ทําเนียบรัฐบาล 
- รัฐสภา 
- ศาล 

- พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รอง
นรม. 

 
- สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

 - โรงพยาบาล - นายวิทยา  บุรณศิริ รมว.สธ.  
และ นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น 
รมช.สธ.   

- กองบัญชาการกองทัพ
ไทย และสํานกังานตํารวจ
แห่งชาติ 
สภากาชาดไทย   
กระทรวงศึกษาธิการ  
และกรุงเทพมหานคร

 - ศูนย์พักพิง - นายสันติ พรอ้มพัฒน์     
รมว.พม. และนายเผดิมชัย 
สะสมทรัพย ์รมว.รง.

- กระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงศึกษาธิการ และ  
กรุงเทพมหานคร 

 - ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ 
สถาบันการเงิน 

- นายธีระชัย ภูวนาถนรา          
นุบาล   รมว.กค. นายบุญทรง 
เตริยาภิรมย์ และ นายวิรุฬ     
เตชะไพบูลย์ รมช.กค. 

 

 - มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาสําคัญ - นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
รมว.ศธ. นางบุญรื่น ศรีธเรศ 
และนายสุรพงษ์ อ้ึงอัมพรวิไล  
รมช.ศธ. และนายสุรวิทย์      
คนสมบูรณ ์รมต.นร.

 

 - โบราณสถาน และวัดสําคัญ - นางสุกุมล คณุปลื้ม รมว.วธ.   
 - เรือนจํา และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน 
- พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก  
รมว.ยธ.

 

 - หน่วยงานของรัฐ และรฐัวิสาหกิจอ่ืน - หัวหน้าหน่วยงาน  
2.   พื้นทีส่ําคัญทางเศรษฐกิจสาธารณูปโภค  และ

เสน้ทางคมนาคม  
2.1 สนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมือง  
2.2 สถานีรถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดินและสถานี
ขนส่ง 
2.3 ทางด่วน และสะพานต่างระดับข้ามแยก  
2.4 เส้นทางจราจรและเส้นทางขนส่งสินค้า 

 
- พล.อ.อ.สุกําพล สุวรรณทัต  
รมว.คค. พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก  
และนายกิตติศักด์ิ                   
หัตถสงเคราะห์ รมช.คค. 

 
 
- การท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย 
กองทัพอากาศ สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย 
บริษัท ขนส่ง จํากัด การ
รถไฟแห่งประเทศไทย  
กรมทางหลวง  บริษัท 
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด  
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(มหาชน) การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย 

 2.5 โรงผลิตน้ําประปา โรงไฟฟ้า - นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รมว.มท. 
นายชูชาติ หาญสวัสด์ิ  
นายฐานิสร์ เทยีนทอง รมช.มท. 

- การประปานครหลวง  
 การประปาภูมิภาค การ
ไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 2.6 คลังน้ํามัน และระบบเชื้อเพลิง - นายพิชัย  นริพทะพันธ์ รมว.
พน. 

- กระทรวงคมนาคม ปตท. 
บริษัท บางจาก จํากัด 
(มหาชน)  

 2.7 โรงงานอุตสาหกรรม - นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล 
รมว.อก.

 

 2.8 พ้ืนที่เศรษฐกิจและสถานที่สําคัญภาคเอกชน - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   
3.  การอพยพผู้ประสบภัย - นายปลอดประสพ สุรสัวดี   

รมว.วท. นายสันติ พร้อมพัฒน์ 
รมว.พม. 

- กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงหมาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงคมนาคม

4. การจัดหาและการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค - นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 
รมว.พณ. และนายภูมิ สาระผล 
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์  
รมช.พณ.

- กระทรวงอุตสาหกรรม

5. การระบายน้าํสู่ทะเล และการบําบัดน้าํเสยี - นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.กษ. 
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สขุ  
รมว.ทส. นายพรศักด์ิ  
เจริญประเสรฐิ รมช.กษ. 
และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

- กรมชลประทาน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่
ที่เกี่ยวข้อง 

6. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน
ของประชาชน และการจราจร 

- ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง รอง 
นรม. 

- กระทรวงคมนาคม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
และกรมสอบสวนคดีพิเศษ

7. การช่วยเหลือชาวต่างประเทศ สถานทูต และ
องค์กรระหว่างประเทศ 

- นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล  
รมว.กต. นายชุมพล ศิลปอาชา 
รมว.กก.

 

8. การประชาสัมพันธ์  - นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
รมต.นร.

 

9. การกํากับ ติดตาม ประสานงานและสื่อสาร  
(ลําดับที่ 1-8)  

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ           
รมว.ทก. 

- ศาสตราจารย์พิเศษ          
ธงทอง จันทรางศุ  
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง 
นายถิรชัย  วุฒิธรรม 
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์

 
  11.   การขอเปิดสถานกงสลุและการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักด์ิสหพนัธส์าธารณรัฐบราซิลประจําจงัหวัด
ภูเก็ต  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติในการทีร่ัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเสนอขอเปิดสถานกงสุลสหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิลประจําจังหวัดภูเก็ต  โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี พังงา และระนอง และแต่งต้ังนางจิรัฐา  ถาวรว่องวงศ์ 
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ดํารงตําแหน่งกงสุลกิตติมศักด์ิสหพันธ์สาธารณรัฐบราซลิประจําจังหวัดภูเก็ต โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา 
และระนอง  ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  12.  แต่งตั้งสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจาํอนุญาโตตลุาการ ณ กรุงเฮก  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายสรรเสรญิ  ไกรจิตติ เป็นสมาชิกฝ่าย
ไทยในศาลประจําอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีวาระดํารงตําแหน่ง 6 ปี ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  13.  แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายมงคล  อินทสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน ให้
ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ 
12 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  14.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทวชิาการระดบัทรงคณุวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายชัชวาลย์  ศิรินิรันดร ์ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) โรงพยาบาลนครพิงค์ สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครพิงค์ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สํานกังานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2554 ซึ่งเป็นวันที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ ์ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป และให้ข้าราชการดังกล่าวพ้นจาก
ตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป   
 
  15.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทวชิาการระดบัทรงคณุวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายวุฒิไกร  มุ่งหมาย นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง 
สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
 
     
 

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


