
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวที่ 01/09
                                                           วันที ่6 กันยายน  2554         
                                                                                                                                             
  วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล     
นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตร ี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากน้ันนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด  รองโฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    นายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   
รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 
  กฎหมาย 
 1.   เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
   อดุลยเดช เน่ืองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  
   พ.ศ. ....  
 2.    เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลกึพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิ 
   พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พ.ศ. ....  
 3.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 4.   เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  

 5.   เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องทีตํ่าบลนครสวรรค์ตก 
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ....  

 6.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของผู้ส่งออก 
(Self-Certification) พ.ศ. .... (การจัดทําระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของ
อาเซียนและการเข้าร่วมโครงการนําร่อง)  

 7.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติและเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเสนอที่รัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยังมิได้ให้
ความเห็นชอบหรือรับทราบ  

 8.  เรื่อง  กําหนดวันและเวลาประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญ
นิติบัญญัติ 

 
เศรษฐกิจ 

 9.  เรื่อง   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น   

 10.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดหนองคาย เขตเลือกต้ังที่ 2 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย เขต
เลือกต้ังที่ 3 ใหม่ 

11.  เรื่อง   การค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 7 เดือนของปี 2554  (มกราคม-กรกฏาคม) 
 12.   เรื่อง   สรุปรายงานภาวะสังคมไตรมาสสองปี 2554 
   13.   เรื่อง   การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 กรณีพิเศษ เพ่ิมเติม 

 14.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการเงินสํารอง
จ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) 

 15.  เรื่อง  การใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน 
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 สังคม 
  16.  เรื่อง   แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 (รฐับาล นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร 
    นายกรัฐมนตรี)  
  17.  เรื่อง  สรุปสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 2 กันยายน 2554 
  18.   เรื่อง   สรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2554) 
 

ต่างประเทศ 
  19.  เรื่อง  กรอบการเจรจาเพ่ือจัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในภูมิภาคอาเซียน  
  20.  เรื่อง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศ ลุม่แม่นํ้าโขง ครัง้ที่ 17 และการประชุมหารือร่วม
    รัฐมนตรีและภาคเอกชน ครั้งที่ 2  และการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 3  ภายใต้กรอบ
    ความร่วมมือลุม่แม่นํ้าโขง-ญีปุ่่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
  21.  เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนท่ัวไป 
    ไทย – ลาว ครัง้ที่ 2/2554 (45) 
  แต่งต้ัง 
  22.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
 1.  มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
  กระทรวงการคลัง  
 2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
  (กระทรวงคมนาคม)  
 3.  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
 4.  การมอบหมายให้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 5.  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
 6.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
  (กระทรวงพาณิชย์)  
  7.  การรับรองรัฐและสถาปนาความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐซูดานใต้ 
 8.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 9.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)  
 10.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีและเลขานุการรัฐมนตรี  
  (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
  11.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)  
 12.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง  
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
 13.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและ 
   สหกรณ)์  
 14.  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล  
 15.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
 16.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  
 17.  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
   สื่อสาร  
 18.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  
 19.  ข้าราชการการเมืองลาออกจากตําแหน่ง และแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานัก 
   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
 20.  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
 21.  การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการ
   ประจํา (นักบริหารระดับสูง)  
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****************************** 
 
 
 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
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กฎหมาย
 
1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา    
ภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   ข้อเท็จจรงิ  
  กค. เสนอว่า  คณะกรรมการเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญ
เฉลิมพระเกียรติและเหรียญทีร่ะลึก พ.ศ. 2548 มาตรา 3 มีมติให้ความเห็นชอบให้จัดทําเหรียญเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 กค. เห็นควร
จัดทําเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เป็นเหรียญเงิน ชนิดบุรุษ จํานวนผลิตไม่เกิน 100,000 เหรียญ ชนิดสตรี จํานวนผลิตไม่
เกิน 84,000 เหรียญ และกําหนดจําหน่ายเหรียญละ 1,500 บาท  โดย กค. จะจําหน่ายเหรียญเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวทั่ว
ประเทศพร้อมกันในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554   
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ใหม้ีเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยกําหนดรายละเอียดของลักษณะเหรียญไว้  และให้มผีลใช้บังคับต้ังแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา 2 และร่างมาตรา 3)  
   2. ให้บุคคลมีสทิธิประดับเหรียญน้ีได้ (ร่างมาตรา 4)   
   3. การประดับเหรียญน้ีให้ประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือจะประดับโดยใช้ห้อยคอหรือโดยวิธีอ่ืนที่
เห็นสมควรโดยไม่มีแพรแถบก็ได้ (ร่างมาตรา 5)  
  4. ให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มีหน้าที่เก่ียวกับการสร้างและการจําหน่ายเหรียญฯ (ร่างมาตรา 6)  
 
2.   เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ทีร่ะลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 
ธันวาคม 2554 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลกึพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   ข้อเท็จจรงิ  
  กค. เสนอว่า  ควรจัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 
2554 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล  ตลอดจนน้อมนําจิตใจชาวไทยให้แสดงความกตัญญูกตเวที  
แสดงความจงรักภักดีและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  โดยกําหนด 
วันจ่ายจองในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ชนิด ราคา โลหะ อัตราเน้ือโลหะ นํ้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอ่ืน ๆ ของ
เหรียญกษาปณ์ทองคํา ราคาหน่ึงหมื่นหกพันบาท ประเภทขัดเงา (จํานวนผลิตไม่เกิน 25,000 เหรยีญ)   
   2. ชนิด ราคา โลหะ อัตราเน้ือโลหะ นํ้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอ่ืน ๆ ของ
เหรียญกษาปณ์เงิน ราคาแปดร้อยบาท ประเภทขัดเงา (จํานวนผลิตไม่เกิน 100,000  เหรียญ)   
   3. ชนิด ราคา โลหะ อัตราเน้ือโลหะ น้ําหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอ่ืน ๆ ของ
เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคาห้าสิบบาท ประเภทธรรมดา (จาํนวนผลิตไม่เกิน 3,000,000 เหรียญ) 
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3. เรื่อง  ร่างพระราชบญัญติัสถาบนัการพลศึกษา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ  และใหส้่งคณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณา  ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป   
   สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้โรงเรียนกีฬาเป็นส่วนราชการในสถาบัน (ร่างมาตรา 3 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 3 วรรคสอง)  
   2. กําหนดนิยาม “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการสถาบันการพลศึกษา (ร่างมาตรา 4)  
  3. กําหนดให้สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ร่างมาตรา 5 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 5)  
  4. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในสถาบัน  โดยเพ่ิมโรงเรียนกีฬา และกาํหนดให้ส่วนราชการในสถาบัน
สามารถแบ่งสว่นราชการภายในระดับย่อยได้ต่อไปอีก โดยทําเป็นประกาศกระทรวง (ร่างมาตรา 6 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 9 และ
มาตรา 10)  
  5. กําหนดให้อธิบดีกรมพลศึกษาและเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นกรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง (ร่างมาตรา 7 
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 16 (3)) และกําหนดให้องค์ประกอบกรรมการสภาสถาบันมีที่มาจากสัดส่วนของหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็น
หน่วยงานทางวิชาการ ได้แก่ คณะ โรงเรียนกีฬา และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  รวมทั้งมี
ผู้แทนจากคณาจารย์และข้าราชการครูของโรงเรียนกีฬาเป็นกรรมการสภาสถาบัน (ร่างมาตรา 7 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 16 (5) 
และ (6))  
  6. กําหนดให้สภาสถาบันมีอํานาจในการอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ขยายการจัดการศึกษาถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ร่างมาตรา 9 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 19 (7)) และบริหารเงินรายได้ของสถาบันโดย
ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ร่างมาตรา 9 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 19 (10))  
  7. กําหนดให้สภาวิชาการมีอํานาจในการเสนอการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกโลกเรียนกีฬา (ร่างมาตรา 12 
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 24 (3))  
  8. กําหนดให้อธิการบดีมีอํานาจในการแต่งต้ังรองคณบดีประจําวิทยาเขตและให้พ้นจากตําแหน่ง  รวมทั้งให้มี
อํานาจในการแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬา และรอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬา (ร่างมาตรา 16 เพ่ิมมาตรา 35 (3/1) และ (3/2))  
   9. กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการพ้นจากตําแหน่งของคณบดี วิธีการสรรหาคณบดี การแต่งต้ังรองคณบดี
ประจําวิทยาเขต  และการพ้นจากตําแหน่งของรองคณบดี และรองคณบดีประจําวิทยาเขต (ร่างมาตรา 19 แก้ไขเพ่ิมเติม          
มาตรา 39)  
 
4.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการปรับอัตราเงินประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.) ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของกรรมการพิทักษร์ะบบคุณธรรม 
พ.ศ. 2551 เพ่ิมขึ้นในอัตรารอ้ยละ 5 เท่ากันทุกอัตรา  
   2. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และ
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการปรับอัตราเงินประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  ตามบัญชีทา้ยพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 เพ่ิมขึ้นในอัตรารอ้ยละ 5 เท่ากันทุกอัตรา  
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5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบรเิวณที่ที่จะเวนคนื ในท้องที่ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องทีตํ่าบล
นครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้   
   ข้อเท็จจรงิ  
  กระทรวงคมนาคมเสนอตามรายงานของกรมทางหลวงชนบทว่า  
  1. ได้ดําเนินการสํารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเช่ือม
ระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับถนนไกรลาศ เพ่ือพัฒนาระบบจราจรและการขนส่งในเขตเมอืงให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัยมากย่ิงขึ้น  รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรท่ีติดขัดในเขตเมืองนครสวรรค์  และเป็นเสน้ทางลัดใน
การสัญจรของประชาชน  รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองในอนาคต  อันเป็นการตอบสนองและสนับสนุนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดด้านโครงสร้างพ้ืนฐานงานทาง  ในการน้ี สมควรกําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว  
เพ่ือให้เจา้หน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทําการสํารวจและเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน   
   2. โครงการดังกล่าวตามข้อ 1. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ
ก่อสร้างถนนสายดังกล่าวแล้ว   
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ทีจ่ะเวนคืน ในทอ้งที่ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ มสี่วนแคบที่สุดสองร้อยเมตรและส่วนกว้างที่สุดห้าร้อยเมตร  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาน้ี   
 
6. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ง การรับรองถ่ินกําเนดิสนิคา้ด้วยตนเองของผู้สง่ออก (Self-Certification) 
พ.ศ. .... (การจัดทําระบบการรับรองถ่ินกําเนิดสนิคา้ด้วยตนเองของอาเซียนและการเขา้ร่วมโครงการนําร่อง)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของ          
ผู้ส่งออก (Self-Certification) พ.ศ. .... (การจัดทําระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนและการเข้าร่วม
โครงการนําร่อง) ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรตีรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
  1. ใหผู้้ส่งออกสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยที่ประสงค์จะรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองเพ่ือใช้สิทธิ
พิเศษทางด้านภาษีศุลกากร  หรือสิทธิพิเศษอื่นตามความตกลงทางการค้า  หรือประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศ  ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองต่อกรมการค้าต่างประเทศ   
   2. การข้ึนทะเบียนตามข้อ 1. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กรมการคา้ต่างประเทศประกาศ
กําหนด  
 
7. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติและเรื่องที่คณะรัฐมนตรเีสนอที่รัฐสภาหรอืสภาผู้แทนราษฎรยังมิได้ให้ความเห็นชอบหรือ
รับทราบ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมอบให้รัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีและองค์กรอิสระเป็นผู้
เสนอและรัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ รวม 117 ฉบับ ไปพิจารณาทบทวนอีกคร้ังหน่ึงว่า จะสมควรร้องขอให้รัฐสภาพิจารณา
ต่อไปหรือไม่  แล้วแต่กรณีดังน้ี  
   1. ร่างพระราชบัญญัติของส่วนราชการต่าง ๆ ทีค่้างการพิจารณาอยู่ที่รัฐสภา มอบให้รฐัมนตรีที่เก่ียวข้องรับไป
พิจารณา  
   2. ร่างพระราชบัญญัติขององค์กรอิสระต่าง ๆ ทีค่้างการพิจารณาอยู่ที่รัฐสภา ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แจ้งไปยังองค์กรอิสระที่เก่ียวข้องพิจารณา  
  3. ร่างพระราชบัญญัติทีส่มาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อนเสนอและค้างการพิจารณาอยู่ที่รัฐสภา  มอบให้
รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสรุวิทย์  คนสมบูรณ์) รับไปพิจารณา  
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  4. ร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลอืกต้ังเสนอและค้างการพิจารณาอยู่ที่รัฐสภา  มอบให้รัฐมนตรี         
ที่เก่ียวข้องรับไปพิจารณา   
  5. ใหส้่วนราชการรับไปตรวจสอบเรื่องอ่ืนนอกจากร่างพระราชบัญญัติ 
   ทั้งน้ี ให้แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ 1 – 4 ว่าจะสมควรร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปหรือไม่ ไปยังสาํนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 13 กันยายน 2554 เพ่ือรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่ 20 กันยายน 
2554 ต่อไป  และแจ้งผลการพิจารณาตามข้อ 5 ว่าจะสมควรดําเนินการเช่นไร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 เพ่ือรวบรวม
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 
8. เรื่อง กําหนดวันและเวลาประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชมุสามัญนิติบญัญัติ 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบกําหนดวันและเวลาประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมยัประชุม
สามัญนิติบัญญัติ ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สาํนักนิติธรรมเสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  1. ได้มพีระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ซึง่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 127 กําหนดให้วันประชุมครั้งแรกเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป 
  2. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 1 ครั้งที่ 3 (สมัยสามญัทั่วไป) วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554  
ที่ประชุมได้มีมติกําหนดให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สัปดาห์ละ 2 วัน คือ ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี 
  3. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 1 ครั้งที่ 4 (สมัยสามญัทั่วไป) วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554  
ที่ประชุมได้มีมติกําหนดเวลาประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธ ต้ังแต่เวลา 13.00 นาฬิกา ถึง 21.00 นาฬิกา และในวัน
พฤหัสบดี ต้ังแต่เวลา 10.00 นาฬิกา ถึง 18.00 นาฬิกา และกําหนดให้วันที่ 21 ธันวาคม เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามญันิติ
บัญญัติ 
  4. รัฐธรรมนูญฯ กําหนดให้สมัยประชุม แบ่งเป็นสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 
และสมัยหน่ึง ๆ ให้มีกําหนดเวลา 120 วัน ดังน้ัน ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันจึงมีวันเปิดและวันปิดสมัยประชุม 
ดังน้ี 
 

ปีที ่ สมัยสามัญทั่วไป สมัยสามัญนิติบญัญัติ
1 1 สิงหาคม 2554 – 28 พฤศจิกายน 2554 21 ธันวาคม 2554 – 18 เมษายน 2555 
2 1 สิงหาคม 2555 – 28 พฤศจิกายน 2555 21 ธันวาคม 2555 – 18 เมษายน 2556 
3 1 สิงหาคม 2556 – 28 พฤศจิกายน 2556 21 ธันวาคม 2556 – 18 เมษายน 2557 
4 1 สิงหาคม 2557 – 28 พฤศจิกายน 2557 21 ธันวาคม 2557 – 18 เมษายน 2558 

 
  5. สมัยประชุมรัฐสภามี  2 ประเภท คือ 
   5.1 สมัยประชุมสามัญทั่วไป เป็นสมัยประชุมที่มีขึ้นภายหลังการเลือกต้ังทั่วไป โดยจะถือวันประชุม
ครั้งแรกที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป ซึ่งสมัยประชุมน้ีรฐัสภาจะพิจารณาเรื่องใด ๆ ก็ได้ทุกเรื่อง 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสนอญัตติหรือการเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรฐัมนตรี 
   5.2 สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ วันเริ่มสมยัประชุมสามัญนิติบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้
กําหนด ซึ่งสมยัประชุมน้ีรัฐสภาจะพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่บัญญัติไว้ในหมวด 2 หรือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรอืร่างพระราชบัญญัติ การอนุมัติพระราชกําหนด การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การรับฟังคําช้ีแจง
และการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหน่ง การถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหน่ง การต้ังกระทู้ถาม และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เว้นแต่รฐัสภาจะมีมติให้พิจารณาเรื่องอ่ืนใดด้วยคะแนนเสียง
มากกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทัง้สองสภา 

เศรษฐกิจ
9. เรื่อง  ขอรบัการสนับสนนุงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554 งบกลาง รายการเงินสาํรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น   
  คณะรัฐมนตรมีอบหมายให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ดําเนินการปรับ
ค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติมใหกํ้าลังพลของ กอ.รมน. โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ 
กอ.รมน. ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางแจ้งไว้  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
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10. เรื่อง ขอรบัการสนับสนนุงบประมาณเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
หนองคาย เขตเลือกต้ังที่ 2 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย เขตเลือกต้ังที่ 3 ใหม่ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้สาํนักงานคณะกรรมการการเลอืกต้ังปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
หนองคาย เขตเลือกต้ังที่ 2 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย เขตเลือกต้ังที่ 3 ใหม่ และหากภายหลังปรากฏว่ามี
งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน ก็เห็นสมควรให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ิมเติมตามความจําเป็นและเหมาะสมในการดําเนินงานเป็นกรณี ๆ ไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
11. เรื่อง  การค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 7 เดือนของปี 2554  (มกราคม-กรกฏาคม) 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 7 เดือน ปี 2554 (มกราคม-
กรกฏาคม) ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอดังน้ี  
  1.  การส่งออก 
   1.1  การส่งออกเดือนกรกฏาคม  2554 
    1.1.1  การส่งออก  มีมูลค่า 21,521.0  ล้านเหรียญสหรฐัฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.3 ขยายตัวใน
อัตราสูงต่อเน่ืองจากปลายปี 2553  ในรูปเงินบาทการส่งออกมีมูลค่า 652,086.9 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 30.4 

  1.1.2  สินค้าส่งออก  ส่งออกเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้นในอัตราสูง 
  (1)  สินคา้เกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรสําคัญ เพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองในอัตราสูงถึงร้อยละ 

53.5  เป็นการส่งออกเพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่าในสินคา้ ข้าว  ยางพารา ผลิตภัณฑ์มนัสําปะหลัง สนิค้าอาหาร ประเภท อาหาร
ทะเล  ผักผลไม้ และ ไก่แช่แข็งและแปรรูป และ นํ้าตาล  โดยเฉพาะ ข้าวที่ปริมาณและมูลค่าส่งออกเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองถึงร้อยละ 81.6 
และ 110.6 ตามลําดับ  ตลาดสําคัญได้แก่ สหรัฐฯ ไนจีเรยี โคตดิวัวร์ แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่นและ อินโดนีเซีย  ขณะที่ และกุ้งแช่แข็งและ
แปรรูป มลูค่าส่งออกยังคงเพ่ิมขึ้น แต่ปริมาณส่งออกลดลงเล็กน้อย  

  (2)  สินคา้อุตสาหกรรมสําคญั ส่วนใหญส่่งออกเพ่ิมขึ้น  สินค้าสําคัญทีส่่งออกเพ่ิมขึน้ 
สูงกว่าร้อยละ 20  ได้แก่ เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก  สิง่พิมพ์  วัสดุก่อสร้าง  ผลิตภัณฑ์ยาง  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์เภสัช/
เครื่องมือแพทย์ และนาฬิกา รวมท้ัง อัญมณีที่หักทองคําออกแล้วส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 47.2 (การสง่ออกอัญมณีรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
302.0  เน่ืองจากการส่งออกทองคําเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 3,919) 

   สนิค้าที่สง่ออกลดลง  ได้แก่ เฟอร์นเิจอร์และชิน้ส่วนลดลงร้อยละ 3.2 สินค้าที่ส่งออกลดลง
ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ลดลงรอ้ยละ 10.4  ตลาดที่ส่งออกลดลงได้แก่ สหรฐัฯ เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนไม้ในประเทศและมีราคา
สูง รวมทั้งต้องแข่งขันกับจีน มาเลเซีย เวียดนาม และไต้หวัน และ ของเล่น ลดลงร้อยละ 10.2  ตลาดที่ส่งออกลดลงได้แก่ สหรัฐฯ
และญี่ปุ่น เน่ืองจาก ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะไม้และมีราคาสูง  การขาดแคลนแรงงาน และ การกีดกันการค้าในตลาด
ต่างประเทศ  

  ปัจจัยที่ส่งผลทําให้การส่งออกขยายตัว ได้แก่  ความต้องการในตลาดโลกที่มียังมแีนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น ตามทิศทางและแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าของตลาดส่งออกสําคัญ โดยเฉพาะ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป 
และประเทศในแถบเอเซีย คอื จีน อินเดีย เอเซียตะวันออกและอาเซียน  รวมท้ังสินค้าเกษตรและอาหารท่ีราคามีการปรับตัวสูงขึ้น
ต่อเน่ือง  

   1.1.3  ตลาดส่งออก  ส่งออกเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองในทุกกลุ่มตลาด 
     (1)  ตลาดหลกั ส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.4 เป็นการเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองในอัตราสูงของ
สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ขณะที่การส่งออกไปสหรัฐฯชะลอตัวลงต่อเน่ืองเป็นเดือนที่สอง  
     (2)  ตลาดศักยภาพสูง ส่งออกเพ่ิมขึ้นในอัตราสูงถึงร้อยละ 47.0  เป็นการเพ่ิมขึ้นใน
อัตราสูงทุกตลาด โดยเฉพาะ จีน ฮ่องกง อาเซียน 9 อินเดีย และ ไต้หวัน ที่ขยายตัวในอัตราสูงถึงร้อยละ 83.8 , 61.2 , 34.7 , 31.2 
และ 24.3  ตามลําดับ  
     (3)  ตลาดศักยภาพระดับรอง ส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเป็นลําดับ โดยเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 28.4  เน่ืองจากการส่งออกไป รัสเซียและ CIS และแอฟริกา ยังขยายตัวเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองถึงร้อยละ 128.7 และ 47.6 ตามลําดับ 
รวมทั้งทวีปออสเตรเลียที่กลบัมาส่งออกเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 38.3  โดยเป็นการส่งออกไปออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 39.6 สินค้าที่
ส่งออกเพ่ิมขึ้นได้แก่ ทองคํา รถยนต์ และเครื่องปรับอากาศ  
   1.2  การส่งออกในระยะ 7 เดือนของปี 2554  (ม.ค.-ก.ค.) 
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  1.2.1  การส่งออก มีมูลค่า 136,498.5 ล้านเหรียญสหรฐัฯ  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.7   ในรปูเงิน 

บาทการส่งออกมีมูลค่า 4,113,842.3 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 16.9 
  1.2.2  สินค้าส่งออก  ส่งออกเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองทุกหมวดสินค้า ดังน้ี   

     (1)  สินคา้เกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรสําคัญ  เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 43.5  สนิค้าที่ส่งออก
เพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า ได้แก่ ข้าว ยางพารา สินค้าอาหารประเภท อาหารทะเล  ผักผลไม้  ไก่แช่แข็งและแปรรูป และ นํ้าตาล  
ขณะที่ ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังและกุ้งแช่แข็งและแปรรูป มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณส่งออกลดลง  เน่ืองจากผลผลิตในประเทศ
ลดลง ราคาส่งออกสูงขึ้น และความต้องการใช้ภายในประเทศมีอยู่สูง 
     (2)  สินคา้อุตสาหกรรมสําคญั  สินค้าส่งออกสําคัญส่วนใหญ่ส่งออกเพ่ิมขึ้น  
สินค้าทีส่่งออกเพ่ิมขึ้นสูงกว่าร้อยละ 20  ได้แก่  เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก  ผลิตภัณฑ์ยาง  สิ่งพิมพ์  เครื่องเดินทางและ
เครื่องหนัง  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์เภสัช/เครื่องมือแพทย์  เคร่ืองกีฬาและเคร่ืองเล่นเกมส ์และ นาฬิกา รวมท้ัง อัญมณีที่หกั
ทองคําออกแล้วส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ  38.6  (การส่งออกอัญมณีรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.2  ทองคําส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.0)
   1.2.3  ตลาดส่งออก  เพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง ในทุกกลุ่มตลาดดังน้ี 
     (1)  ตลาดหลกั  ส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.4 เป็นการเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองในทุกตลาด 
โดยเฉพาะญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปที่ส่งออกเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 31.5 และ 24.2 ตามลําดับ ขณะที่สหรัฐฯขยายตัวร้อยละ 17.5  
     (2)  ตลาดศักยภาพสูง ส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.5 เป็นการเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองใน
อัตราสูงทุกตลาด โดยเฉพาะ ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ และ จีน ที่ขยายตัวในอัตราสูงถึงร้อยละ 50.2 ,42.0 , 32.7 และ 32.4  
ตามลําดับ ขณะที่อาเซียน 9  และ อินเดียขยายตัวร้อยละ 24.0  และ 24.3 ตามลําดับ    

  (3)  ตลาดศักยภาพระดับรอง  ส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.1  เป็นการขยายตัวใน
อัตราสูงของการส่งออกไปรัสเซียและ CIS  แคนาดา ลาตินอเมริกา และตะวันออกกลางถึงร้อยละ 116.8 , 29.1 , 23.7 และ 
22.8  ตามลําดับ  ขณะที่การส่งออกไปทวีปออสเตรเลียลดลงร้อยละ 10.7  โดยเป็นการลดลงของการส่งออกไปออสเตรเลียที่
ลดลงร้อยละ 13.5  สินค้าสาํคัญที่ลดลงได้แก่ ทองคํา และ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ลดลงร้อยละ 53.5 และ 14.8 
ตามลําดับ 
  2. การนําเขา้  

  2.1  การนําเขา้เดือนกรกฏาคม  2554 
  2.1.1  การนําเข้า  มีมลูค่า 18,723.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่าน 

มาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.5 คิดในรูปเงินบาทมีมูลค่า 574,432.8 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.1 
  2.1.2  สินค้านําเข้า  สินค้านําเข้าสําคัญมกีารนําเข้าเพ่ิมขึ้นเกือบทุกหมวดดังน้ี  

     (1)  สินคา้เชือ้เพลิง  นําเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 60.7 การนําเข้าสินค้าเช้ือเพลิงที่สําคัญ 
ได้แก่  น้ํามันดิบ มูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 67.4  ในเชิงปริมาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.3  เน่ืองจากราคาน้ํามันดิบเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของ  
ปีก่อนร้อยละ 50.4 

  (2)  สินคา้ทุน นําเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.4 สอดคล้องกับการลงทุนของภาคการผลิต
ในประเทศ และการผลิตเพ่ือการส่งออกที่เพ่ิมขึ้น สินค้าทนุที่สําคัญ   ได้แก่  เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ     เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.9  
เครื่องจักรไฟฟา้และส่วนประกอบ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.7  เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 16.1 
         (3)  สินคา้วัตถุดิบและก่ึงสาํเร็จรูป    นําเข้าลดลงร้อยละ 3.7    เน่ืองจากค่าเงิน
บาทแข็งค่า ส่งผลใหร้าคาต่อหน่วยสินค้าถูกลง     สินค้าสาํคัญ ได้แก่  อุปกรณ์สว่นประกอบเครื่องใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์
ลดลงร้อยละ 7.3   เคมีภัณฑ์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.5   เหล็ก เหล็กกลา้และผลิตภัณฑ์ ปรมิาณลดลงร้อยละ 18.7  และในเชิงมูลคา่
ลดลงร้อยละ 7.1  ทองคาํ ปรมิาณ ลดลงร้อยละ 64.5 และในเชิงมูลค่า ลดลงร้อยละ 54.8  
      (4)  สินคา้อุปโภคบริโภคบรโิภค  นําเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.8 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศมีทิศทางดีขึ้น ประกอบกับราคาสินค้านําเข้าถูกลงจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้     สินค้าสําคัญ ได้แก่ เครือ่งใช้ไฟฟ้า              
ในบา้น  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 16.4  เครื่องใชเ้บ็ดเตล็ด เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 11.6  ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.2 

   2.2  การนําเขา้ในระยะ 7 เดือนของปี 2554 (ม.ค.-ก.ค.) 
      2.2.1 การนําเข้า มีมลูค่า 130,254.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.1   
      2.2.2  สินค้านําเข้าสําคัญ  การนําเข้าเพ่ิมขึ้นทุกหมวดสินค้าดังน้ี  สนิค้าเช้ือเพลิง เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 43.  สนิค้าทุน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 25.2  สินค้าวัตถุดิบก่ึงสําเร็จรูป เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.1  สินค้าอุปโภคบริโภค เพ่ิมขึ้น             
ร้อยละ 22.7  และสินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.3 
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    3. ดุลการค้า 
    เดือนกรกฏาคม  2554  ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 2,797.7  ลา้นเหรียญสหรฐัฯ  คิดในรูปเงินบาทเกินดุล
มูลค่า 77,654.1 ล้านบาท  สําหรับในระยะ 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.)  ไทยเกินดุลการค้าสะสมมลูค่า 6,244.2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรอื 
140,301.0 ล้านบาท  
 
12.  เรื่อง  สรปุรายงานภาวะสังคมไตรมาสสองปี 2554 
 คณะรัฐมนตรีรบัทราบสรุปรายงานภาวะสังคมไตรมาสสองปี 2554   ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  สาระสําคญัสรุปได้ดังน้ี  
  1. การจ้างงาน และรายได้ มีดังน้ี 
    1.1 ในไตรมาส 2/2554 การจ้างงานเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2553 ร้อยละ 1.5 จากการจ้างงานในภาค
เกษตรที่เพ่ิมขึ้น แต่การจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลงโดยเฉพาะในสาขาการค้าส่ง/ค้าปลีกก่อสร้างและอุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งเป็น
ผลกระทบต่อเน่ืองจากเหตุการณ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้บางอุตสาหกรรมต้องลดกําลังการผลิตลง 
อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.6 เป็นผู้ว่างงาน 216,980 คน ลดลงจากร้อยละ 1.3 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงที่เกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง การว่างงานลดลงในทุกระดับการศึกษา และการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีที่แล้วถึงร้อยละ 79.3 สะท้อนถึงโอกาสการทํางานที่เพ่ิมขึ้นตามความต้องการในตลาด 
    1.2 ตลาดแรงงานยังคงอยู่ในสภาพตึงตัวต่อเน่ือง และมีเครื่องบ่งช้ีถึงข้อจํากัดในการที่จะหาแรงงานมา
ทดแทนการขาดแคลนดังน้ี (1) การว่างงานลดลงในทุกกลุม่อายุและทกุระดับการศกึษาและโดยเฉพาะกลุ่มทีไ่ม่เคยทํางานมาก่อน 
(2) กลุ่มแรงงานท่ีทํางานตํ่าระดับลดลงต่อเน่ืองมีประมาณ 3.84 แสนคนในไตรมาส 2/2554 ช้ีว่าแรงงานท่ียังทํางานไม่เต็มทีก่ลุม่น้ี
มีอยู่น้อย จึงช่วยทดแทนการขาดแคลนแรงงานได้เพียงบางส่วน (3) กลุม่แรงงานท่ีทาํงานน้อยกว่า 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์แต่ไม่
ประสงค์จะทํางานเพ่ิมมปีระมาณ 5.64 ล้านคนในไตรมาส 2/2554 สว่นใหญ่มกีารศึกษาน้อย อายุมาก และอยู่ในภาคเกษตร 
รวมท้ังอาจมีขอ้จํากัดในการยกระดับขีดความสามารถของแรงงาน จึงไมส่ามารถช่วยแก้ปัญหาแรงงานตึงตัวได้ (4) แรงงานรอ
ฤดูกาลประมาณ 2-3 แสนคนและไม่ได้ถูกนับเป็นผู้ว่างงาน  
    1.3 ความตึงตัวของตลาดแรงงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ช้ีถึงแนวโน้มค่าจ้างแรงงานขาขึ้น การปรับเพ่ิม
รายได้แรงงานในเกณฑ์ใหมค่วรดําเนินการควบคู่กับมาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบในระยะส้ัน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนในเชิง
โครงสร้างในระยะต่อไปเป็นลําดับดังน้ี (1) การสนับสนุนผู้ประกอบการท่ีมีความพร้อมให้ปรับเพ่ิมรายได้ให้กับแรงงานได้ทันท ีโดยมี
มาตรการจูงใจตามความจําเป็น (2) การพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าเป็นระยะตามความพร้อมและความจําเป็นของแต่ละจังหวัด
ภายใต้ระยะเวลาที่กําหนด โดยพิจารณาเกณฑ์รายจ่ายตามอัตภาพและตามคุณภาพประกอบด้วย (3) การเฝ้าระวังผลกระทบต่อเงิน
เฟ้อในระยะสั้น โดยระมัดระวังการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินคา้เกินความจริง และการขอความร่วมมือในการปรับราคาสินค้าตาม
จังหวะเวลาและต้นทุนที่เพ่ิมขึน้อย่างเหมาะสม 
   2. ด้านการศึกษา มีความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างชัดเจนในระหว่างกลุ่มประชากร
ที่มีสถานะความเป็นอยู่ที่ต่างกัน กลุ่มเด็กทีม่ีฐานะความเป็นอยู่ด้อยสุดได้รับการศึกษา ระดับอุดมศึกษาเพียงร้อยละ 1.3 ขณะที่เด็ก
มาจากครอบครัวที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีสุดเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาถึงร้อยละ 90.4 ของประชากรในวัยเรียนในกลุ่มรายได้
สูงสุด ในเชิงคุณภาพการศึกษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความแตกต่างระหว่างภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีครัวเรือน
ยากจนมากสุด มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบในช้ันมัธยมตํ่าสุด และผลการประเมินสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ยังมีสดัส่วนตํ่า จึงต้องเร่งสร้างโอกาสให้กลุม่ยากจนได้เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เพ่ือ
ช่วยให้รุ่นต่อไปหลุดพ้นจากวงจรความยากจน 
  3. ด้านสุขภาพของเด็กยากจนและปัญหาเด็กออทิสติก  มีดังน้ี 
    3.1 เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสยังเผชิญปัญหาโภชนาการส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ พัฒนาการและไอคิว
ของเด็ก พบว่า ครัวเรือนยากจนมีปัญหาการมทีารกแรกเกิดนํ้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรมั อยู่รอ้ยละ 19 ซึ่งกระจุกตัวในภาคเหนือ
และภาคอีสาน รวมทั้งมีปัญหาการขาดสารอาหารไอโอดีนของเด็กแรกเกิดมากถึงร้อยละ 16 ส่งผลให้เด็กในภาคอีสานมีไอคิวเฉล่ียตํ่า
กว่าในภาคอ่ืน รัฐจึงควรให้ความสําคัญโดยการอุดหนุนทั้งในรูปของเงินและสิ่งของควบคู่กับการให้ความรู้แก่แมแ่ละหัวหน้าครัวเรือน 
    3.2 เด็กออทิสติกและเด็กพิการมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ พบสูงสุดเป็น 4 คนต่อประชากร 1,000 คน เป็นเพศ
ชายมากกว่าหญิง ชีวิตความเป็นอยู่พบว่า 2 ใน 3 ยังมีภาวะต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืนตลอดชีวิต มีเด็กออทิสติกวัยเรียนเข้าสู่ระบบ
การศึกษาเพียงร้อยละ 32.2 ของเด็กวัยเรียนที่เป็นออทิสติก ดังน้ัน จึงควรให้ความสําคัญเพ่ิมขึ้นในการเฝ้าระวังและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพเด็กออทิสติกและเด็กพิการโดยเฉพาะกลุ่มที่ยากจนให้อยู่อย่างมีศักด์ิศรี พ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น และมคีณุภาพชีวิต       
ดีขึ้น 
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  4. ด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคนในสงัคมไทย มีประเด็นเฝ้าระวังหลายด้าน ได้แก่ 
    4.1 พฤติกรรมเสี่ยงในเร่ืองการสูบบุหรี่และการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เมือ่พิจารณาจากผู้มีรายได้ตํ่ามี
สัดส่วนการใช้จ่ายค่าบุหรี่และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต่อการใช้จ่ายรวมมากกว่าผู้มีรายได้สูง โดยที่ค่าใช้จ่ายสําหรับเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์เป็นสัดส่วนร้อยละ 5.8 ของค่าใช้จ่ายรวมสําหรับกลุ่มรายได้ตํ่าสุดร้อยละ 20 เทียบกับรอ้ยละ 4.7 สําหรับกลุ่ม
รายได้สูงสุดร้อยละ 20 
    4.2 จากการสํารวจการสูบบุหรี่ของเยาวชนอายุ 13-15 ปี ในปี พ.ศ. 2552 พบการเคยสูบบุหรี่ครั้งแรก
เมื่ออายุตํ่ากว่า 10 ปี เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 18.9 โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนหญิงเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 20.9 ขณะที่สภาพแวดล้อม
จากผู้อาศัยอยู่ในบ้านที่มีคนสูบบุหรี่ทําให้เด็กมีโอกาสได้รับควันบุหรี่มากที่สุดร้อยละ 57.5 ของเด็กอายุ 1-5 ปี และร้อยละ 55.0 
ของเด็กอายุ 6-14 ปี รองลงมาได้แก่ พ่อทีอ่าศัยในบ้านด้วยกันสูบบุหรี่ พ่อสูบในขณะอยู่ในห้องเดียวกับเด็ก และมารดาเด็กสูบ
บุหรี่ขณะต้ังครรภ์ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์เบ้ืองต้น พบว่า เด็กอายุ 1-5 ปี ที่เคยมีประวัติมารดาสูบบุหรี่ขณะต้ังครรภ์มีความชุก
ของการเคยมีว้ีดในอกที่เป็นอาการหอบหืดต้ังแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบันร้อยละ 30 สูงกว่าเด็กที่มารดาไม่สูบบุหรี่ขณะต้ังครรภ์ 
    4.3 ในด้านพฤติกรรมการบริโภค พบว่า คนไทยนิยมบริโภคอาหารสําเร็จรูปมากขึ้น ในขณะที่พบการ
ปนเป้ือนจุลินทรีย์ในอาหารถงุน้ันมีถึงร้อยละ 57 ซึ่งกระทบสุขภาพและเกิดสภาวะโรคเรื้อรังต่างๆ เป็นภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ในระยะยาวยังเป็นสาเหตุของความพิการ ความไม่สามารถพ่ึงตนเอง เสี่ยงต่อการตกอยู่ในภาวะยากลําบากและ
ยากจน จึงควรมีการให้ความรู้และส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ติดฉลากที่เป็นประโยชน์เข้าใจง่าย เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักใน
การเลือกซื้อและบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนออกกําลังกาย บริโภคผักและผลไม้ ตลอดจนกํากับ
ดูแลตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เพ่ือคุ้มครองให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
   5. ด้านความมั่นคงทางสังคม สังคมไทยยังคงเผชิญกับปัญหายาเสพติดที่รุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มวัยแรงงาน 
21-25 ปี มีการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดมากที่สุด กลุม่ที่น่าเป็นห่วงมีแนวโน้มใช้สารเสพติดเพ่ิมขึ้นคือ วัยรุ่นอายุ 7-17 ปี 
โดยนิยมเสพยาบ้าและยาไอซ์เพ่ิมขึ้น การจับกุมยาเสพติดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.1 จากไตรมาสสองของปี 2553 ส่วนหน่ึงเป็นผล
จากการดําเนินการปราบปรามตามมาตรการ 3-1-5 พลเรือน ตํารวจ ทหาร สามารถจบักุมผู้ค้ารายย่อยและขยายผลสู่การจับกุม
ผู้ค้ารายใหญ ่นายทุน ผู้ให้การสนับสนุนและผู้เก่ียวข้อง  
   นอกจากน้ัน สงัคมไทยมีการใช้สารเคมีเพ่ิมขึน้จากการนําเขา้สารเคมจีากต่างประเทศและผลิตเอง ทําใหม้ีการ
ปลดปล่อยหรือรั่วไหลของสารพิษระหว่างการขนส่ง การใช้ การกําจัดทิ้ง ซึง่ส่งผลกระทบต่อความสญูเสยีชีวิตและทรัพย์สินจาก
อุบัติภัยสารเคมี ซึ่งกลุม่เสี่ยงมักเป็นแรงงานนอกระบบประสบปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในการทาํงานจากสารเคมีและวัตถุ
อันตราย โดยสว่นใหญไ่ด้รบัสารเคมีเป็นพิษรอ้ยละ 63.7 กลุม่เสีย่งได้แก่ กลุ่มอาชีพเก็บขยะเสี่ยงต่อการได้รับมลพิษหรอืสารเคมี
ตกค้างจากขยะ กลุ่มเกษตรกรเส่ียงต่อการได้รับสารเคมีจากยาปราบศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี สาํหรับแรงงานภาคบริการ เช่นแรงงานร้าน
เสรมิสวยเสีย่งต่อการได้รับสารเคมีจากผลิตภัณฑ์เสรมิความงาม ดังน้ัน จงึควรมนีโยบายจัดการสารเคมแีละสารอันตรายในเชิงรุก 
ให้ความรู้เก่ียวกับสารเคมีและการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี จัดระบบข้อมลูและการส่งต่อข้อมลูอย่างครอบคลมุในทกุ
ระดับ รวมทั้งเปิดเผยขอ้มลูให้ประชาชนมีสว่นได้รับรู ้ร่วมตัดสินใจ และเป็นภาคีร่วมของภาครฐัในการเฝ้าระวัง 
  6. เรื่องเด่นประจําฉบับ “ความยากจนและความเหลื่อมล้ําในปี 2553”  
    6.1 สัดส่วนและจํานวนคนจนลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2553 มีคนจน 5.08 ล้านคนหรือเป็นสัดส่วนคน
จนร้อยละ 7.8 ลดลงจากร้อยละ 8.12 ในปี 2552 ขณะที่การกระจายรายได้ดีขึ้นเล็กน้อย สะท้อนจากสัมประสิทธ์ิจีนีด้านรายได้ที่
ลดลงจาก 0.485 ในปี 2552 เป็น 0.48 ในปี 2553 และสมัประสิทธ์ิจีนีด้านรายจ่ายลดลงจาก 0.396 เป็น 0.394 อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มรายได้สูงสุดร้อยละ 20 มีสัดส่วนรายได้และรายจ่ายเป็น 11 เท่าของผู้มีรายได้ตํ่าสุดร้อยละ 20 นอกจากน้ัน ยังมีกลุ่มที่เฉียด
จนหรือเกือบจนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงกว่าเส้นยากจนประมาณร้อยละ 20 อีกประมาณ 5 ล้านคน เมื่อรวมกับคนจนจึงมีกลุ่ม
เสี่ยงทั้งหมดประมาณ 10 ล้านคน หรือร้อยละ 15 ของประชากรรวม ดังน้ัน ปัญหาความยากจนจึงยังมีความสําคัญเร่งด่วน 
โดยเฉพาะในภาคเกษตรที่มีคนจนมากถึง 1.2 ล้านคน เน่ืองจากปัญหาที่ดินทํากินและความเสี่ยงจากภัยพิบัติและราคาผลผลิต ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการย้ายถิ่น ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พิการก็มีสัดส่วนความยากจนสูงและเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นกัน ในขณะที่มีปัญหาความ
เหลื่อมล้ําในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์และที่ดินที่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนจํานวนน้อย การจัดสรรทรัพยากรระหว่างกรุงเทพและ
ภูมิภาคส่งผลต่อการเข้าถึงและความแตกต่างของคุณภาพของการบริการทางสังคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ รวมท้ังการ
เข้าถึงกระบวนยุติธรรม 
    6.2 ลักษณะครัวเรอืนยากจนเป็นข้อจํากัดหลายด้านในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงโอกาสและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 93 มีการศึกษาระดับประถมและเป็นผูสู้งอายุร้อยละ 
49 โดยท่ีส่วนใหญ่อยู่ในชนบท ครัวเรอืนร้อยละ 47.2 มีสมาชิกเป็นโรคประจําตัวอย่างน้อย 1 คน และร้อยละ 13.3 มสีมาชิกเป็นผู้
พิการ แหล่งรายได้หลกัของครัวเรือนยากจนมาจากการรับจา้งและขายผลผลิตร้อยละ 60 รายได้จากคนไปทํางานต่างถิน่ร้อยละ 20 
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และจากสวัสดิการเบ้ียยังชีพเกือบร้อยละ 10 ซึ่งช้ีว่าเงินอุดหนุนเบ้ียยังชีพมีส่วนสําคญัในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนจน 
สําหรับบริการพ้ืนฐานส่วนใหญ่ได้รับบรกิารแล้วแต่ยังมีบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึง ปัญหาการเข้าถึงการศึกษาขัน้พ้ืนฐานที่ยังมีอยู่
จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของเด็กและเป็นความเสี่ยงให้ติดอยู่ในกับดักความยากจน นอกจากน้ี ยังมเีง่ือนไขและกลไกที่ทําให้คน
จนไมส่ามารถเข้าถึงบรกิารหรอืร่วมกิจกรรมในชุมชน เช่น แหล่งเงินทนุ การแกไ้ขหน้ีนอกระบบ กลุ่มพันธ์ุข้าว เป็นต้น 
    6.3 บทบาทของชุมชนสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนจนในชุมชนได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาความยากจนได้อย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะชุมชนที่ยังมขี้อจํากัดเน่ืองจากการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ยังประสบ
ปัญหาการตลาด พ่ึงพิงวัตถุดิบ ขาดเงินทุน ฯลฯ รวมทั้งคนจนยังไม่ค่อยให้ความสนใจ เน่ืองจากกลุม่มกัมีผลตอบแทนเป็นเงินปันผล
มากกว่าค่าจ้างซึ่งไม่เพียงพอ 
  6.4 แนวทางในการแก้ปัญหาความยากจนทีค่วบคูไ่ปกับการแก้ปัญหาความเหลือ่มล้ําและสร้างความเป็น
ธรรม ควรพิจารณาใช้ตาข่ายทางสังคมสําหรับกลุม่ทีย่ากจนมากและเร้ือรงัเพ่ือใหส้ามารถดํารงชีวิตในระดับมาตรฐานขั้นตํ่าได้ การ
ให้ความช่วยเหลือแก่คนจนในรูปการอุดหนุน การส่งเสริมศกัยภาพชุมชนในการช่วยเหลอืเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนจน 
รวมทั้งการให้มบีทบาทเป็นศนูย์ข้อมูลในการรับความช่วยเหลือใหถ้ึงคนจนอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมอาชีพและการออมเพ่ือ
สร้างความมั่นคงด้านรายได้ ตลอดจนการสร้างเสถยีรภาพราคาสินค้าเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชนบท การปรับ
โครงสร้างภาษีเพ่ือสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม การสนับสนุนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุม่คนจน รวมทั้งการให้ความ
ช่วยเหลือและความรู้ทางกฎหมายให้เกิดประโยชน์กับทกุคน 
 
13.  เรื่อง  การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 กรณีพเิศษ เพิ่มเติม 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  
 1.  เห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย กรณีที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้านพืช
กับกรมส่งเสริมการเกษตร แต่ขึ้นทะเบียนชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและนํ้าตาลทราย พ.ศ.2527 กับสํานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ให้สามารถขอรับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2554 ได้ 
 2.  เห็นชอบให้แก้ไขขั้นตอน จากเดิม ข้อ (7) “กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน และรวบรวมส่งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สํานักงานใหญ่ ข้อ (8) ธกส. สํานักงาน
ใหญ่ ขออนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณ” เป็น ข้อ (7) “กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน และรวบรวมส่งสํานักงบประมาณ พร้อมทั้งจัดทําคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน และให้ถือว่า
คําขอดังกล่าว เป็นคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของ ธกส.” 
 
14. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการเงินสํารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการในการดําเนินการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) โดย
ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการ เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 871.975 ล้านบาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี 
  1. จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบภัยเบ้ืองต้น จํานวน 
44 จังหวัด ในกรอบครัวเรือน จํานวน 174,383 ครัวเรือน ซึ่งเป็นจํานวนครัวเรือนที่ประเมินเบ้ืองต้น จังหวัดที่ประสบภัยพิบัติ
ต้องมีการตรวจสอบให้มีความถูกต้องชัดเจนก่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือ และใหส้ามารถถัวจ่ายข้ามจังหวัดได้ โดยให้สํานัก
งบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณตรงให้ธนาคารออมสินเพ่ือดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป 
  2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์สนับสนุนการอํานวยการและการบริหารสถานการณ์อุทกภัย 
วาตภัย และดินโคลนถล่ม เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  
  กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยจาก
ร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศตํ่า จากอิทธิพลของพายุดีเปรสช่ัน “ไหหม่า” (Haima) อิทธิพลของพายุโซนร้อน “นกเตน” 
(NOCK-TEN) ทําให้หลายพ้ืนที่เกิดฝนตกหนัก มีนํ้าป่าไหลหลาก นํ้าท่วมฉับพลัน และนํ้าล้นตลิ่ง ซึ่งขณะน้ีภัยพิบัติดังกล่าวยังไม่
ยุติยังคงมีฝนตกต่อเน่ืองในหลายพ้ืนที่ ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนที่อยู่อาศัยประจํา และทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็น
จํานวนมาก สง่ผลกระทบในพ้ืนที่ และประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รวม 44 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร 
เชียงราย ตาก น่าน นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร พะเยา เพชรบูรณ์ ลําพูน ลําปาง สุโขทัย เชียงใหม ่แพร่ แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ 
กาฬสินธ์ุ นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย บึงกาฬ สกลนคร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ ชัยนาท 



 13
ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครปฐม สระบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี ชุมพร ระนอง 
พังงา ภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี บ้านเรือนที่อยู่อาศัยประจําของราษฎรและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย จํานวน 174,373 
ครัวเรือน จํานวน 1,148,779 คน ขณะนี้จังหวัดที่ประสบภัยอยู่ระหว่างดําเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย เพ่ือให้
ราษฎรกลับมาดําเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขโดยเร็ว  
  คณะกรรมการอํานวยการ และบริหารสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (คอส.) และศูนย์
สนับสนุนการอํานวยการและการบริหารสถานการณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นต้ังแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน (5 กันยายน 2554) ทําให้เกิดฝนตกหนัก มีนํ้าป่าไหลหลาก นํ้าท่วมฉับพลนั และน้ําล้น
ตลิ่ง โดยเหตุภัยพิบัติในครั้งน้ีเป็นสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรง ปริมาณนํ้าฝนสะสมมาก ทําให้ประชาชนทั้งพ้ืนที่ที่เคยเกิดอุทกภัย 
และไม่เคยเกิดอุทกภัย ได้รับผลกระทบและทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมาก จํานวน 44 จังหวัด บ้านเรือนที่อยู่
อาศัยประจําของราษฎรและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย จํานวน 174,383 ครัวเรือน ดังน้ัน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเยียวยา
ประชาชนผู้ประสบภัย และเป็นการบําบัดทุกข์บํารุงสุขในเบ้ืองต้น จึงเห็นควรให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบภัยครัวเรือน
ละ 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยที่มีบ้านเรือนอยู่อาศัยประจํา ใน 3 กรณี ดังน้ี 
  1) นํ้าท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 
  2) บ้านพักอาศัยถูกนํ้าท่วมขงัติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 
  3) บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม 
  เงื่อนไข 
  1) ทั้ง 3 กรณี ต้องเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประจําในพ้ืนที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และมหีนังสือรับรอง
ผู้ประสบภัยทีท่้องถิ่นออกให้เท่าน้ัน 
  2) กรณีที่มผีู้ประสบภัยซ้ําซ้อนทั้ง  3 กรณี ให้ได้รับการช่วยเหลือเพียงกรณีเดียว 
  3) กรณีประสบภัยจากพายุไหหม่า นกเตน และร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศตํ่า ให้ได้รับความ
ช่วยเหลือเพียงเหตุการณ์เดียว 
  ทั้งน้ี ให้จังหวัดที่ประสบภัยเร่งรัดดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และช่วยเหลือให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 14 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2554 
 
15. เรื่อง การใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554                
ไปพลางก่อน ตามท่ี สํานักงบประมาณเสนอ ดังน้ี 
  ด้วยเป็นที่คาดหมายว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะประกาศใช้
บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 166 บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนน้ันไปพลางก่อน โดย
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 16 บัญญัติใหใ้ช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อนได้
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี 
  สํานักงบประมาณจึงกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ไปพลางก่อน เป็นระยะเวลา 6 เดือน อันเป็นระยะเวลาที่คาดหมายได้ว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีประมาณ 
พ.ศ. 2555 จะประกาศใช้บังคับได้ทันรายละเอียดปรากฏตามร่างหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่แนบพร้อมน้ีแล้ว เพ่ือให้สว่นราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ จ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพันได้อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 อันเป็นวันเริ่มต้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะประกาศใช้บังคับ 
สาระสําคัญของหลักเกณฑ์และเง่ือนไข มีดังน้ี 
  1. วงเงินงบประมาณที่อนุญาตให้ใช้จ่าย ได้แก่ 
      - งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ใหใ้ช้จ่ายได้ไม่เกินก่ึงหน่ึงของแต่
ละแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
     - งบประมาณรายจ่ายงบกลาง และงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน ให้ใช้จ่ายได้ไม่
เกินก่ึงหน่ึงของแต่ละรายการงบกลาง และรายการงบประมาณรายจ่ายสําหรับกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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     - สําหรับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจทีจ่ัดต้ังขึ้นใหม่ หรือที่มีการรวมการโอนหรือการยุบใน
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินจํานวนเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานทีส่ํานักงบประมาณ
กําหนดให้ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  2. กรณีทีม่ีความจําเป็นต้องจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในข้อ 1 สํานัก
งบประมาณมีอํานาจจัดสรรงบประมาณได้ตามความจําเป็นไม่เกินจํานวนเงินงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 เฉพาะกรณี ดังต่อไปน้ี 
    - มีข้อผูกพันตามสัญญา 
    - ต้องดําเนินการตามข้อตกลงที่รัฐบาลทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ 
    - มีความจําเป็นและเร่งด่วน ซึ่งหากไม่ดําเนินการจะเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
  3. งบประมาณที่จัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งต้องหักออกจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังงบประมาณรายจ่ายงบกลางและงบประมาณรายจ่ายกองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียน เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้บังคับแล้ว 
  4. การบริหารงบประมาณตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขน้ี ให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติที่สํานักงบประมาณกําหนด 
 

สังคม
 
16. เรื่อง  แผนการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558  
   2. มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องนําความเห็นของคณะกรรมการจัดทาํแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2555 – 2558 ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ   
   3. มอบหมายให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามข้ันตอนต่อไป   
   4. มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 ไป
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปีให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันหลงัจากที่แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 
2558 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และแผนปฏิบัติราชการประจําปี  
  5. มอบหมายให้กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณรับไปพิจารณาแหลง่เงินที่เหมาะสมสําหรับแผนงาน/
โครงการ ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยคํานึงถึงข้อจํากัดด้านงบประมาณและรักษาวินัยการคลัง  
  6. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักประสานกับส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  และรายงานให้
คณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินและคณะรัฐมนตรีทราบ   
   7. เห็นชอบหลักการ  กรณีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติม ให้คณะกรรมการจัดทําแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ปรับปรุงแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี  
   สาระสาํคญัของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร)ี  
  1. องค์ประกอบของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน มีสาระสําคัญประกอบด้วย 4 ส่วน คือ   
    1.1 แนวคิดและทศิทางการบริหารประเทศ เป็นการสรุปวิสัยทัศน์ สถานการณ์ของประเทศ และ
กรอบการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
    1.2 แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน ตามนโยบายรัฐบาล 8 นโยบาย เป็นการแสดงเป้าหมายเชิง
นโยบาย ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์หรือวิธีดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐบาล   
   1.3 กลไกการนําแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ ระบุหน่วยงานรับผิดชอบ  
งบประมาณสนับสนุนตามนโยบาย  และแนวทางการติดตามประเมินผล   
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   1.4 แผนงาน/โครงการท่ีมีลาํดับความสําคัญตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งคัดเลือกจากแผนงาน/โครงการ
รายนโยบาย 8 นโยบาย   
 
 
   2. ประมาณการความต้องการใชเ้งนิตามนโยบายรัฐบาล  
   2.1 ประมาณการการลงทุน วงเงินงบประมาณสนับสนุนตามนโยบาย เป็นการประมาณการความ
ต้องการใช้เงินเบ้ืองต้น  ซึ่งเป็นข้อเสนอตามความต้องการของส่วนราชการเพ่ือดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 4 ปี เท่ากับ 
11.299 ล้านลา้นบาท และคา่ใช้จ่ายดําเนินการภาครัฐ 4 ปี รวม 3.878 ล้านล้านบาท รวมเป็นประมาณการความต้องการใช้เงิน
เบ้ืองต้นทั้งสิ้น 15.178 ล้านล้านบาท  และประมาณการรายได้สุทธิของรัฐบาลเท่ากับ 8.901 ล้านล้านบาท  โดยมีแหล่งเงินใน
การดําเนินโครงการตามนโยบาย ประกอบด้วย เงินในงบประมาณ 10.440 ล้านล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ 0.859 ล้าน
ล้านบาท  ทั้งน้ีประมาณการความความต้องการใช้เงินที่ปรากฏในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ดังกล่าว จะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ  เพ่ือประกอบการจัดทําคําของบประมาณ
ประจําปีต่อไป  โดยแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ส่วนราชการเจ้าของ
แผนงาน/โครงการจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย  
    2.2 อย่างไรก็ตาม ประมาณการความต้องการใช้เงินในช่วงปี 2555-2558 ดังกล่าวอาจมีข้อจํากัดด้าน
งบประมาณและขีดความสามารถในการก่อนหน้ีของภาครัฐภายใต้กรอบการรักษาวินัยการคลัง  จงึจําเป็นที่จะต้องพิจารณา
รายละเอียดความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของโครงการลงทุนต่าง ๆ รวมทัง้ พิจารณาทางเลือกของแหล่งเงินและรูปแบบการ
ลงทุนที่เหมาะสม  เพ่ือลดภาระงบประมาณและรักษาวินัยการคลัง  
  3. การติดตามประเมินผล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ได้กําหนดให้มีกลไกการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของส่วนราชการ โดยกําหนดขั้นตอนการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนการบรหิารราชการ
แผ่นดินเป็น 3 ระยะ ได้แก่ (1) การติดตามประเมินผลความก้าวหน้าประจําปี (2) การประเมินผลในระยะครึ่งแผน และ (3) การ
ประเมินผลเมือ่สิ้นสุดแผน  
  กลไกการกํากับ ติดตามและประเมินผลแผนการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันประกอบด้วย (1) การ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการที่ได้มีการแปลงแผนบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ เช่น แผนปฏิบัติราชการ  ซึง่กําหนดให้มี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น  ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด และ (2) การติดตามผลการดําเนินการของ
คณะรัฐมนตรตีามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ระบุให้
ภายหลังจากการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  คณะรัฐมนตรต้ีองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ  รวมท้ังปัญหาและอุปสรรค
เสนอต่อรัฐสภาปีละหน่ึงครั้ง ดังน้ัน เพ่ือให้การบูรณาการกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เห็นควรมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักประสานกับส่วนราชการที่
เก่ียวข้อง ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน  และรายงานให้คณะกรรมการจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผ่นดินและคณะรฐัมนตรีทราบต่อไป  
 
17. เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 2 กันยายน 2554 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สรุปสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 2 กันยายน 2554 
ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร การช่วยเหลือด้านการเกษตร สถานการณ์นํ้า สรุปได้ดังน้ี 
  เน่ืองจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “นกเตน” ต้ังแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2554 เป็นต้นมา ประกอบกับ
ปัจจุบันร่องมรสุมกําลังค่อนขา้งแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเล
อันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ทําให้ทั่วประเทศมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่งผลทําให้เกิดผลกระทบด้าน
การเกษตรทั้งสิ้นรวม 48 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร 
พิษณุโลก แพร่ เพชรบูรณ์ ลําปาง ลาํพนู แม่ฮ่องสอน เลย สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ บึงกาฬ นครพนม ร้อยเอ็ด 
มุกดาหาร ยโสธร หนองคาย หนองบัวลําภู สกลนคร อํานาจเจรญิ อุบลราชธานี อุดรธานี กรุงเทพ ชัยนาท ลพบุรี สิงหบ์ุรี 
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง กาญจนบุรี สพุรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ประจวบครีีขันธ์ 
ระนอง ชุมพร ภูเก็ต และพังงา 
  ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที ่2 ก.ย.54) 
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  ด้านพืช เกษตรกร 404,100 ราย พ้ืนที่คาดว่าจะเสียหาย 3,530,969 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,151,463 ไร่ พืชไร่ 
266,654 ไร่ พืชสวนและอ่ืน ๆ 112,852 ไร่ 
  ด้านประมง เกษตรกร 53,559 ราย พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าคาดว่าจะเสียหาย แบ่งเป็น บ่อปลา 67,562 ไร่ กุ้ง/
ปู/หอย 2,242 ไร่ กระชัง/บ่อซีเมนต์ 77,023 ตารางเมตร 
  ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 38,732 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบรวมท้ังสิ้น 2,291,732 ตัว แบ่งเป็น โค–กระบือ 
49,858 ตัว สุกร 50,036 ตัว แพะ-แกะ 416 ตัว สัตว์ปีก 2,091,422 ตัว แปลงหญ้าเลีย้งสัตว์ 3,658 ไร่ 
  ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ในพืน้ที่ 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก 
พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บรุี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครพนม สกลนคร กาฬสนิธุ์ รอ้ยเอ็ด อํานาจเจริญ ยโสธร 
อุบลราชธานี นครนายก ปราจีนบรุี และชลบุร ี
  การดําเนินการช่วยเหลือด้านการเกษตร 
  1. การแจ้งเตือนภัย 
   1.1 สถานการณ์นํ้า จํานวน 5 ฉบับ (วันที่ 14,17,19,29,31 สิงหาคม 2554) 
   1.2 การคาดการณ์การเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่ม และน้ําป่าไหลหลาก จํานวน 6 ฉบับ (วันที่ 
19,22,24,26,29,31 สิงหาคม 2554) 
  2. สนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าเคลื่อนที่ ได้เตรียมการไว้ จํานวน 1,360 เครื่อง ปัจจุบัน สนับสนุนแล้ว จํานวน 775 
เครื่อง ในพ้ืนที ่50 จังหวัด 
  3. สนับสนุนรถยนต์บรรทุกนํ้า เตรียมการไว้ 295 คัน ปัจจุบัน สนับสนุนแล้ว 4 คัน 
  4. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ 171,155 กิโลกรัม และดูแลสขุภาพสัตว์ 221,186 ตัว แร่ธาตุและเวชภัณฑ์     
2,425 ชุด 
  สถานการณน์้าํ ณ วันที่ 2 กันยายน 2554 
  1. สภาพน้ําในอ่างเก็บน้าํ 
     สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ 400 แห่ง มีปริมาณนํ้าทัง้หมด ร้อยละ 76 ของ
ความจุอ่าง เป็นปริมาณนํ้าใช้การได้ ร้อยละ 44 ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2553 จํานวน 14,542 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถ
รับนํ้าได้อีก 17,743 ล้านลูกบาศก์เมตร 
    สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ มีปริมาณทั้งหมด 33 แห่ง มีปริมาณนํ้าทั้งหมด ร้อยละ 76 ของความจุอ่าง 
เป็นปริมาณนํ้าใช้การได้ ร้อยละ 43 ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2553 จํานวน 14,095 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรบันํ้าได้อีก 
16,716 ล้านลูกบาศก์เมตร 
     อ่างเก็บนํ้าที่อยู่ในเกณฑ์นํ้า มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จํานวน 8 อ่าง คือ อ่างเก็บนํ้าสิริกิต์ (94%) 
แม่งัดฯ (82%) แม่กวงฯ (90%) แควน้อยฯ (90%) ห้วยหลวง (100%) นํ้าอูน (90%) หนองปลาไหล (91%) ประแสร์ (88%) 
     สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพล สิริกิต์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธ์ิ มีปริมาณนํ้าทัง้หมด ร้อยละ 84 ของ
ความจุอ่าง เป็นปริมาณนํ้าใช้การได้ ร้อยละ 57 ของความจุอ่าง สามารถรับนํ้าได้อีก 3,975 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  2. สภาพน้ําทา่ 
    แม่นํ้าปิง ปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม่นํ้าวัง ปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์นํ้ามาก แม่นํ้าน่าน ปริมาณนํ้าอยู่ใน
เกณฑ์มาก แมนํ้่ายม ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม แม่นํ้าป่าสัก ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม  
     แม่นํ้าชี ปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม แม่นํ้าโขง และ แมนํ้่ามูล ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์นํ้ามาก 
     แม่นํ้าตาปี ตันหยงมัส โก-ลก ปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 
18. เรื่อง  สรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2554) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 
2554) ของกระทรวงมหาดไทย ดังน้ี  
 สรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ  (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2554) 
 1.  การคาดหมายลักษณะอากาศ (ระหว่างวันที่ 5 - 10 กันยายน 2554) 
     กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศว่า ในช่วงวันที่ 5 - 10 กันยายน 2554 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมา           
พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกต่อเน่ือง และมีฝนตกหนักบาง
แห่ง ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางนํ้าไหลผ่าน และพ้ืนที่ราบลุ่มในภาคเหนือ           
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่ทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน
และน้ําป่าไหลหลากได้ ส่วนชาวเรือขอให้ระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือไว้ด้วย  
  2. การดําเนินการของกระทรวงมหาดไทย 
   กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์           
สาธารณภัยในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ืองตลอด 24 ช่ัวโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพ่ือสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้ทันต่อเหตุการณ์ แล้ว 
  3. สรุปสถานการณ์อุทกภัย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2554) 
  เกิดอุทกภัยและมีการประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รวม 39 จังหวัด 330 อําเภอ 2,223 ตําบล 18,214 
หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,150,890 ครัวเรือน 4,189,286 คน   
   สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างฟื้นฟู จํานวน 29 จังหวัด  
  ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 10 จังหวัด 50 อําเภอ 343 ตําบล 2,038 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
122,485 ครัวเรือน 393,808 คน มีผู้เสียชีวิต 66 ราย จากสถานการณ์สําคัญ 3 สถานการณ์ ดังน้ี  
   3.1 สรุปสถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากพายุโซนร้อน “นกเตน” (NOCK - TEN) และร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่าน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 5 กันยายน 2554) 
       พ้ืนที่ซึ่งประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 30 จังหวัด 300 อําเภอ 2,078 
ตําบล 17,359 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดแพร่ เชียงใหม่ สุโขทัย น่าน ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก ตาก 
กําแพงเพชร นครสวรรค์ นครพนม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ สกลนคร เลย 
เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ นครนายก ปราจีนบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชัยนาท ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
1,058,356 ครัวเรือน 3,874,141 คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 42 หลัง บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 13,460 หลัง พ้ืนที่
การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 2,239,198 ไร่ ถนน 6,004 สาย ท่อระบายน้ํา 1,028 แห่ง ฝาย 647 แห่ง ทํานบ 21 แห่ง 
สะพาน/คอสะพาน 525 แห่ง บ่อปลา/บ่อกุ้ง 23,299 บ่อ ปศุสัตว์ 91,041 ตัว  มีผู้เสียชีวิต 64 ราย  (เสียชีวิต 1 ราย ที่  
จ.อุดรธานี สกลนคร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์, เสียชีวิต 2 ราย ที่ จ.ตาก นครพนม ร้อยเอ็ด, เสียชีวิต 3 ราย ที่ จ.เชียงใหม่,      
เสียชีวิต 4 ราย ที่ จ.ปราจีนบุรี นครสวรรค์, เสียชีวิต 5 ราย ที่ จ.พิษณุโลก, เสียชีวิต  6 ราย ที่ จ.สุโขทัย, เสียชีวิต 7 ราย ที่          
จ.แม่ฮ่องสอน, เสียชีวิต 8 ราย ที่ จ.แพร่, เสียชีวิต 17 ราย ที่ จ.พิจิตร) สูญหาย 1 คน (จ.แม่ฮ่องสอน สาเหตุจากดินโคลนถล่ม) 
         3.1.1 จังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างฟ้ืนฟู จํานวน 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน แพร่ 
ลําพูน ลําปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ ตาก กําแพงเพชร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี          
บึงกาฬ สกลนคร ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ ประจวบคีรีขันธ์ นครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี 
         3.1.2 ปัจจุบันจังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย รวม 8 จังหวัด 45 อําเภอ 323 ตําบล 1,922 
หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 116,379 ครัวเรือน 374,259 คน ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ 
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท และจังหวัดอุบลราชธานี ดังน้ี 
      1) จังหวัดสุโขทัย พ้ืนที่ซึ่งประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 9 อําเภอ 
82 ตําบล 616 หมู่บ้าน 6 ชุมชน ได้แก่ อําเภอศรีสัชนาลัย สวรรคโลก ศรีสําโรง เมืองสุโขทัย ศรีนคร   บ้านด่านลานหอย ทุ่งเสลี่ยม คีรีมาศ 
และอําเภอกงไกรลาศ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 40,032 ครัวเรือน 119,032 คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 7 หลัง เสียหายบางส่วน 6 หลัง 
พ้ืนที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 299,747 ไร่ บ่อปลา 685 บ่อ ถนน 306 สาย ท่อลอดเหลี่ยม 189 แห่ง ท่อระบาย
นํ้า 99 แห่ง ฝาย 3 แห่ง บ่อนํ้า 1 แห่ง คอสะพาน 5 แห่ง ประปาหมู่บ้าน 24 แห่ง คลอง 18 แห่ง โรงเรียน 34 แห่ง วัด 27 แห่ง เสียชีวิต             
6 ราย (อ.สวรรคโลก 3 ราย อ.ศรีสําโรง 1 ราย อ.เมืองสุโขทัย 1 ราย อ.ศรีสัชนาลัย 1 ราย)  
      ปัจจุบันยังคงมีนํ้าท่วมขังอันเน่ืองมาจากฝนตกหนักในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ายมตอนบน และน้ําไหลจาก
จังหวัดแพร่เข้าท่วมซ้ําในพ้ืนที่ 3 อําเภอ 12 ตําบล 66 หมู่บ้าน ได้แก่ อําเภอศรีสําโรง เมืองสุโขทัย  และอําเภอกงไกรลาศ  
ระดับนํ้ามีแนวโน้มลดลง  
          2) จังหวัดพิจิตร พ้ืนที่ซึ่งประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 12 อําเภอ  73 
ตําบล 446 หมู่บ้าน ได้แก่ อําเภอสามง่าม บึงนาราง โพทะเล โพธ์ิประทับช้าง วชิรบารมี เมืองพิจิตร ตะพานหิน บางมูลนาก สากเหล็ก ทับคล้อ 
วังทรายพูน และอําเภอดงเจริญ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 31,908 ครัวเรือน 95,724 คน พ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ 141,521 ไร่ 
บ้านเรือนราษฎรเสียหายบางส่วน 1 หลัง ถนน 39 สาย ท่อระบายนํ้า 4 แห่ง ประมง/บ่อปลา 15 บ่อ เสียชีวิต 17 ราย (อ.โพธ์ิประทับช้าง 5 ราย 
อ.ตะพานหิน 3 ราย อ.เมืองพิจิตร 3 ราย อ.สามง่าม 5 ราย อ.โพทะเล 1 ราย)  
          ระดับนํ้ามีแนวโน้มทรงตัวเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นอําเภอโพทะเล โพธ์ิประทับช้าง และอําเภอ
บางมูลนาก มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น   
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       3) จังหวัดพิษณุโลก พ้ืนที่ซึ่งประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 9 อําเภอ 
84 ตําบล 670 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 24,671 ครัวเรือน 78,242 คน พ้ืนที่การเกษตรที่คาดว่าได้รับผลกระทบ 339,962 
ไร่ บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 2 หลัง ถนน 32 สาย สะพาน 2 แห่ง ท่อระบายนํ้า 1 แห่งวัด 2 แห่ง ปศุสัตว์ 2 ตัว สัตว์ปีก 97 ตัว ประมง/
บ่อปลา 156 บ่อ กบ 500 ตัว เสียชีวิต 5 ราย (อ.บางระกํา)    
       ปัจจุบันยังคงมีนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่ 4 อําเภอ 52 ตําบล 401 หมู่บ้าน ได้แก่ อําเภอเมืองพิษณุโลก   
บางระกํา พรหมพิราม และอําเภอบางกระทุ่ม ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 17,615 ครัวเรือน 62,578 คน  ระดับนํ้ามีแนวโน้มลดลง 
ยกเว้นอําเภอเมืองพิษณุโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น   
       4) จังหวัดนครสวรรค์ พ้ืนที่ซึ่งประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)     
รวม 11 อําเภอ 58 ตําบล 541 หมู่บ้าน 1 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 30,719 ครัวเรือน 58,415 คน พ้ืนที่การเกษตรที่
คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 200,071 ไร่ เสียชีวิต 4 ราย (อ.เมืองนครสวรรค์ 1 ราย อ.ท่าตะโก 1 ราย อ.ชุมแสง 2 ราย)  
      ปัจจุบันยังคงมีนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่ 8 อําเภอ 32 ตําบล 213 หมู่บ้าน 13 ชุมชน ได้แก่ อําเภอ
ชุมแสง โกรกพระ เมืองนครสวรรค์ เก้าเลี้ยว ตาคลี พยุหะคีรี ท่าตะโก และอําเภอโกรกพระ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 24,404 
ครัวเรือน 77,348 คน ระดับนํ้ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
         5) จังหวัดอ่างทอง พ้ืนที่ซึ่งประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 5 อําเภอ 
26 ตําบล 99 หมู่บ้าน ได้แก่ อําเภอเมืองอ่างทอง ป่าโมก ไชโย วิเศษชัยชาญ และอําเภอโพธ์ิทอง ราษฎรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 
1,133 ครัวเรือน 2,517 คน พ้ืนที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 7,892 ไร่    
           6) จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา พ้ืนที่ซึ่งประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 
รวม 9 อําเภอ 113 ตําบล 597 หมู่บ้าน ได้แก่ อําเภอผักไห่ บางไทร บางปะอิน เสนา บางบาล  
พระนครศรีอยุธยา  มหาราช  บางปะหัน และอําเภอนครหลวง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 23,874 ครัวเรือน 85,786 คน พ้ืนที่
การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 20,621 ไร่  
           7) จังหวัดชัยนาท พ้ืนที่ซึ่งประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 3 อําเภอ 9 
ตําบล 60 หมู่บ้าน ได้แก่ อําเภอเมืองชัยนาท สรรพยา และอําเภอหันคา ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 4,079 ครัวเรือน 12,177 
คน พ้ืนที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 18,499 ไร่ 
            8) จังหวัดอุบลราชธานี พ้ืนที่ซึ่งประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 16 
อําเภอ 101 ตําบล 772 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 41,311 ครัวเรือน 181,614 คน อพยพ 365 คน บ้านเรือนเสียหาย
บางส่วน 163 หลัง พ้ืนที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 115,334 ไร่ บ่อปลา 181 บ่อ ถนน 175 สาย สะพาน 21 แห่ง ฝาย 2 
แห่ง ท่อระบายนํ้า 53 แห่ง วัด 3 แห่ง โรงเรียน 4 แห่ง  
              ปัจจุบันยังคงมีนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่ 2 อําเภอ 5 ตําบล 37 หมู่บ้าน 10 ชุมชน ได้แก่ อําเภอเมือง
อุบลราชธานี และอําเภอวารินชําราบ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 781 ครัวเรือน 3,191 คน ระดับนํ้าในแม่นํ้าโขงมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น  
             3.2 สรุปสถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากอิทธิพลของร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตํ่าที่ปกคลุมบริเวณอ่าวตังเก๋ีย (ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 5 กันยายน 
2554) ส่งผลกระทบในพื้นที่และประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 7 จังหวัด 25 อําเภอ 125 ตําบล 
739 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ระยอง พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดชลบุรี ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
88,428 ครัวเรือน 295,596 คน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (จ.พังงา) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัดอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟู
            3.3 นํ้าล้นตลิ่ง ต้ังแต่วันที่ 1 - 5 กันยายน 2554 เกิดนํ้าเอ่อล้นตลิ่ง และประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 2 จังหวัด 5 อําเภอ 20 ตําบล 116 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 6,106 ครัวเรือน 
19,549 คน ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครปฐม 
      4. การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน 
       4.1 กระทรวงมหาดไทย 
      กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดส่งทรัพยากรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในพ้ืนที่ กว่า 3,000 รายการ 
       4.2 การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานอ่ืนๆ 
        นอกจากน้ียังมีการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน อาทิเช่น ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 
เหล่าทัพต่างๆ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ 
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     5. การประชุมของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
   เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะยาวอย่างเป็นระบบ และเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2554นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธาน
การประชุมร่วมกับส่วนราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัย ประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก 
พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอุบลราชธานี ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล  
    6. การดําเนินการที่สําคัญของกระทรวงมหาดไทย 
      6.1 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ และบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (คอส.) 
ครั้งที่ 1/2554 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) เป็นประธานการประชุม 
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือรับทราบสถานการณ์อุทกภัย และ
ผลการปฏิบัติการที่สําคัญ รวมทั้งการหารือแนวทาง  การดําเนินงานสนับสนุนนโยบายของนายกรัฐมนตรี ทั้งในเรื่องการบูรณาการ 
และหลักการ 2P2R   
      6.2 การประชุมศูนย์สนับสนุนการอํานวยการและการบริหารสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม 
(ศอส.) 
        - วันที่ 30 สิงหาคม 2554 ซึ่ง นายวิบูลย์  สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
เป็นประธานการประชุม ศอส. ร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้มีข้อสั่งการตามมาตรการ 2P2R ดังน้ี 
       1) การเตรียมพร้อม (Preparation)  
            (1) ให้กระทรวงสาธารณสุขสํารองวัสดุ และเคมีภัณฑ์สําหรับการควบคุมและ
ป้องกันโรค จากนํ้าท่วมขังและขยะ ให้กับศูนย์อนามัยและสํานักงานควบคุมโรค เพ่ือให้การสนับสนุนจังหวัดเมื่อมีการร้องขอ 
         (2) ให้ทุกหน่วยที่มีผู้แทนประจํา ศอส. ได้ตรวจสอบกับหน่วยงานของตนเองในพ้ืนที่
ที่มีการแจ้งเตือน ที่ได้มีการสั่งการ เตรียมการ มีผลการปฏิบัติอย่างไร พร้อมทั้งรายงานให้ ศอส.ทราบด้วย 
            2) การเผชิญเหตุ (Response) 
             (1) ให้จังหวัดที่ต้องการรับการสนับสนุนนํ้าด่ืมสะอาด ร้องขอมายัง ศอส. เพ่ือ ศอส. 
จะประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดส่งความช่วยเหลือให้ต่อไป 
             (2) จังหวัดพังงา ขอรับการสนับสนุนสะพานแบร์ลีย์ จํานวน 2 ชุด ทั้งน้ีกรมทาง
หลวงชนบทได้ให้การสนับสนุน จํานวน 1 ชุด แล้ว และขอให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ประสานหน่วยทหารในพ้ืนที่
ให้การสนับสนุนสะพานแบร์ลีย์ ให้กับจังหวัดพังงา จํานวน 1 ชุด 
             (3) ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) แจ้งเตือนเครือข่ายทีมกู้ชีพเตรียม
ความพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที  
          3) การฟ้ืนฟู (Recovery) 
          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชุมเกษตรจังหวัด เพ่ือ
เตรียมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 โดยซักซ้อมให้จังหวัด 
ที่มีการจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ ตามหลักเกณฑ์เดิมไร่ละ 606 บาท ไปแล้ว ให้นํา
เรื่องเสนอต่อ ก.ช.ภ.จ. เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยเกษตรกรกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มแรกที่
จะสามารถให้การช่วยเหลือได้ จึงให้ทุกจังหวัดเร่งสนับสนุนการดําเนินการในส่วนน้ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย 
          4) การป้องกัน (Prevention)   
           ให้กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการป้องกันโรคระบาดท่ีมากับนํ้า โดยเฉพาะโรคฉี่หนู           
โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง และโรคมือเท้าปาก โดยให้ความรู้ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล การล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง และให้
แจกจ่ายแอลกอฮอล์เจล รองเท้าบู้ท ให้กับผู้ประสบอุทกภัย 
       - วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ซึ่ง นายฉัตรป้อง  ฉัตรภูติ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยเป็นประธานการประชุม ศอส. ร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้มีข้อสั่งการตามมาตรการ 2P2R ดังน้ี 
        1) การเตรียมพร้อม (Preparation)  
          (1) ให้จังหวัดบริเวณลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี 
อ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมความพร้อมในการรองรับนํ้าที่จะสูงขึ้น และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเร่ง           
เก็บเก่ียวผลผลิตก่อน วันที่ 10 กันยายน 2554 เพ่ือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย 
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          (2) ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1,2 และ 16 เตรียมความพร้อม
ยานพาหนะ อุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบนํ้า สุขาเคลื่อนที่ สุขาลอยนํ้า เต๊นท์ที่พักช่ัวคราว และอ่ืนๆ ให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อมีการ    
ร้องขอ 
           (3) ให้จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะ ตําบล           
วังนกแอ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อม เฝ้าระวังดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก ในระยะ 1-2 วันน้ี โดยให้
จัดเตรียมเครื่องมือ ยานพาหนะ และกําลังพล สําหรับให้การช่วยเหลือ อพยพประชาชนได้ทันที 
         2) การเผชิญเหตุ (Response) 
              (1) ให้จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประสานรองผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) (ทหาร) หรือหน่วยทหารท่ีรับผิดชอบพ้ืนที่ เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนกําลังพล เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตลอด 24 ช่ัวโมง   
          (2) ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานขอรับการสนับสนุนกําลังอาสาสมัคร มูลนิธิ หากจังหวัดใดต้องการรับการสนับสนุนอาสามัคร มูลนิธิ ให้ประสานงานกับ
ศูนย์รับแจ้งเหตุและการสั่งการในพ้ืนที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1669 หรือหมายเลข 0-2965-9782-4 
       3) การฟ้ืนฟู (Recovery) 
             ให้จังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือพ้ืนที่ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายชัดเจน 
โดยไม่ต้องรอระดับนํ้าลดลง ให้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือโดยทันที และสําหรับพ้ืนที่ที่มีความเสียหายไม่ชัดเจน ต้องรอสํารวจ
ภายหลังนํ้าลด ให้จังหวัดกําหนดแนวทางให้การช่วยเหลือให้แล้วเสร็จโดยด่วน 
            4) การป้องกัน (Prevention)   
                ให้กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการป้องกันโรคระบาดที่มากับนํ้า โดยเฉพาะโรคฉ่ี
หนู โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง  และโรคมือเท้าปาก  โดยให้ความรู้ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล  การล้างมือให้สะอาดทุกครั้งและ
ให้แจกจ่ายแอลกอฮอล์เจล รองเท้าบู้ท ให้กับผู้ประสบอุทกภัย 
      - วันที่ 1 กันยายน 2554 ซึ่ง นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ รองอธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม ศอส. ร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้มีข้อสั่งการตามมาตรการ 2P2R ดังน้ี 

    1) การเตรียมพร้อม (Preparation)  
            กระทรวงสาธารณสุข มีการสั่งการสํานักงานสาธารสุขจังหวัดให้
เตรียมพร้อมเวชภัณฑ์ วัสดุ และเคมีภัณฑ์ ในการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมในจังหวัดที่มีนํ้าท่วมขัง และอาจก่อให้เกิดโรคระบาด โดยมี
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดท่ีมาหลังนํ้าท่วม ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคฉ่ีหนู โรคไข้เลือดออก ไข้หวัด และโรคตาแดง 
โดยได้ดําเนินการ 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การวินิจฉัยโรค การรายงานผู้ป่วย การยืนยันสอบสวนโรค   การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การจัดทํารายงาน หากมีข้อสงสัย สอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 
        2) การเผชิญเหตุ (Response) 
              หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้ กับหน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ เพ่ือสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ จึงให้ทุกจังหวัดได้ประสานร้องขอรับการ
สนับสนุนตามความจําเป็น กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
           3) การฟ้ืนฟู (Recovery) 
           ขณะน้ีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เรื่องการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย  ได้แจ้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะได้แจ้งให้        
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ดําเนินการในรายละเอียดให้สอดคล้องกับมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป 
กับจะได้แจ้งให้จังหวัดทราบและให้การสนับสนุนส่วนที่เก่ียวข้องด้วย 
           4) การป้องกัน (Prevention)   
                ให้กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการป้องกันโรคระบาดท่ีมากับนํ้า 
โดยเฉพาะโรคฉี่หนู โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง และโรคมือเท้าปาก โดยให้ความรู้ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล การล้างมือให้
สะอาดทุกคร้ัง และให้แจกจ่ายแอลกอฮอล์เจล รองเท้าบู้ท ให้กับผู้ประสบอุทกภัย  
      - วันที่ 2 กันยายน 2554 ซึ่ง นายชนม์ช่ืน  บุญญานุสาสน์ รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง) เป็นประธานการประชุม ศอส. ร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
ได้มี ข้อสั่งการตามมาตรการ 2P2R ดังน้ี  
           1) การเตรียมพร้อม (Preparation)  
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                  (1) กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนกลางได้จัดรายการพิเศษ “ร่วมใจช่วยภัยนํ้าท่วมรายงานสถานการณ์” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 
11.00-12.00 น. และรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในทุกช่วงข่าว  พร้อมทั้งได้มีการรายงาน
ข่าวพยากรณ์อากาศทุกภาคข่าว  โดยภาค 07.00 น. และ 19.00 น. ผู้ประกาศของสถานีเป็นผู้อ่านรายงานและหลังข่าวต้นช่ัวโมงทุก
ภาคข่าว เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นผู้รายงานออกอากาศทุกภาคข่าว 
            (2) ให้กรุงเทพมหานคร แจ้งประชาชนได้รับทราบในทุกช่องทาง
การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับระดับนํ้า ในแม่นํ้าเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากการระบายนํ้าจากด้านเหนือของประเทศ เพ่ือให้
ประชาชนได้เตรียมการป้องกันและเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากระดับนํ้าที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งให้สํานักงานเขตที่มี
พ้ืนที่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วย 
        2) การเผชิญเหตุ (Response) 
              กรมการปกครอง กรณีเกิดข้อพิพาทของประชาชนในพื้นที่เน่ืองจากปัญหา
อุทกภัย ให้ฝ่ายปกครองร่วมกับหน่วยราชการในพ้ืนที่ได้ร่วมแก้ไขปัญหาในการระงับข้อพิพาทของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือมิให้
เกิดปัญหาขยายวงกว้าง และได้ข้อยุติในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
  3) การฟ้ืนฟู (Recovery) 
           ด้วยขณะน้ีในพ้ืนที่ประสบอุทกภัยได้มีรายงานข่าวทางสื่อมวลชนว่า 
เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์เดิมไปแล้วบางส่วน ดังน้ันจึงให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยรวบรวมข้อมูลการช่วยเหลือฟ้ืนฟูตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ ทั้งด้าน
การเกษตรและด้านอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับ ศอส.และ คอส.ต่อไปด้วย 
           4) การป้องกัน (Prevention)   
                ให้กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการป้องกันโรคระบาดที่มากับนํ้า โดยเฉพาะ
โรคฉี่หนู โรคตาแดง  โรคอุจจาระร่วง และโรคมือเท้าปาก โดยให้ความรู้ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล การล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง 
และให้แจกจ่ายแอลกอฮอล์เจล รองเท้าบูท ให้กับผู้ประสบอุทกภัย 
      - วันที่ 5 กันยายน 2554 ซึ่ง นายภานุ  แย้มศรี ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการบรรเทาสา
ธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม ศอส. ร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้มี ข้อสั่งการตาม
มาตรการ 2P2R ดังน้ี  
           1) การเตรียมพร้อม (Preparation)  
                 (1) ให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ผลการป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ 
และฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัย ให้กับประชาชนทราบทางสื่อทุกประเภท อย่างต่อเนื่อง และให้ประสานทําความเข้าใจกับสื่อมวลชน
ทุกแขนง ถึงการดําเนินการดังกล่าวด้วย 
            (2) ให้จังหวัดประสานงานกับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นําข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม มาใช้ประโยชน์ในการป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ และฟ้ืนฟู 
พ้ืนที่ประสบอุทกภัย 
            (3) เน่ืองจากวันที่ 5 กันยายน 2554 เวลา 00.06 น. ได้เกิด
แผ่นดินไหวขนาด 3.0 ริกเตอร์ บริเวณ ตําบลผาบ่อง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้ไม่มีผลกระทบกับประเทศ
ไทย แต่เน่ืองจากขณะน้ีได้เกิดฝนตกอย่างต่อเน่ือง สภาพดินมีความชุ่มนํ้า ซึ่งอาจมีผลกระทบในเร่ืองดินสไลด์ได้ ขอให้จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ได้จัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในพ้ืนที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย 
        2) การเผชิญเหตุ (Response) 
                 (1) ถนนที่ถูกนํ้าท่วม และถนนชํารุด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักแสดงแนวเขตไหล่ถนน หรือจุดถนนชํารุดให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันรถและประชาชนตก
ไหล่ทาง และป้องกันอุบัติเหตุซ้ําซ้อน 
            (2) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดกําลังเจ้าหน้าที่อํานวยการจราจร 
หรือจัดทําสัญญาณไฟจราจรช่ัวคราวในพ้ืนที่ที่ถูกนํ้าท่วมขัง และสัญญาณไฟฟ้าจราจรไม่สามารถใช้การได้ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 
            (3) ในกรณีที่ เสาไฟฟ้าถูกนํ้าท่วม ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ดําเนินการป้องกันไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว หรือลัดวงจร เพ่ือป้องกันอันตรายกับประชาชน 
            (4) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีเฮลิคอปเตอร์ประจําที่ จังหวัด
เชียงใหม่ ตาก ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา จังหวัดละ 1 ลํา และ จังหวัดพิษณุโลก ยะลา 
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จังหวัดละ 2 ลํา หากจังหวัดมีความจําเป็นต้องใช้ให้ประสานตํารวจภูธรจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนไปยัง ศปก.ตร. 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพ่ือจะได้สั่งการหรือมอบอํานวจให้ตํารวจภูธรจังหวัด ทําหน้าที่แทน 
  3) การฟ้ืนฟู (Recovery) 
             (1) กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัย 
มีแนวทางการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ และคนพิการที่ชัดเจนโดยเบ้ืองต้น ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ในพ้ืนที่ ออกสํารวจ
ข้อมูลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเร้ือรัง รวมทั้งผู้พิการ กรณีที่ไม่มีญาติดูแล ให้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล โดยขอรับการสนับสนุน
ยานพาหนะจากศูนย์นเรนทร 1669 
              (2) การเยียวยาผู้ประสบภัย กรมสุขภาพจิตร่วมกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และศูนย์สุขภาพจิตในพ้ืนที่ ออกตรวจประเมินปัญหาสุขภาพจิต พร้อมทั้งติดตามเย่ียมบ้านผู้ที่มปัีญหา
สุขภาพจิตอย่างต่อเน่ือง 
           4) การป้องกัน (Prevention)   
                นายกรัฐมนตรีได้สั่ งการในที่ประชุมร่วมหัวหน้าส่วนราชการ และ           
ผู้ว่าราชการ 9 จังหวัด ที่ยังประสบอุทกภัย ในวันที่ 3 และ 4 กันยายน 2554 ณ ทําเนียบรัฐบาล ว่าการแก้ไขปัญหาระยะกลาง
และระยะยาว ให้จังหวัดจัดทําแผนงาน/โครงการที่จะดําเนินการ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนต่อไป 
  7. สิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
    7.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ นําสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ สุโขทัย เชียงใหม่ 
เชียงราย พิษณุโลก พิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ รวมจํานวน 9,200 ชุด  
    7.2 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ผู้แทนพระองค์ นําชุดธารนํ้าใจฯ พระราชทาน ไปมอบให้แก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัย ต้ังแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 5 กันยายน 
2554 ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ หนองคาย พิษณุโลก แพร่ ตาก สุโขทัย อุบลราชธานี พิจิตร เชียงราย 
มุกดาหาร นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง รวมจํานวน 17,846 ชุด นํ้าด่ืมจากมูลนิธิโคคา-โคลา รวมจํานวน 
128,532 ขวด รวมมูลค่า 18,204,940 บาท  
       7.3 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชาฯ ทรง           
พระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 1,000 ถุง 
ยาสามัญประจําบ้าน จํานวน 250 ชุด และนมจิตรลดา จํานวน 100 ลัง 
       7.4 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ประทานให้ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย   เป็นผู้แทนฯ 
มอบถุงยังชีพพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ 45 ถุง และมอบถุงยังชีพพระราชทานให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 
และจังหวัดอุดรธานี รวมจํานวน 1,573 ชุด 
       7.5 สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้แทนพระองค์ มอบ
สิ่งของพระราชทานช่วยเหลือราษฎร ผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ และจังหวัดกาฬสินธ์ุ รวม
จํานวน 7,000 ชุด 
 

ต่างประเทศ
 
19. เรื่อง กรอบการเจรจาเพื่อจัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอดังน้ี  
   1. เห็นชอบกรอบการเจรจาสําหรับการจัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในภูมภิาคอาเซียน [Asean 
Infrastructure Fund (AIF)]  และให้นํากรอบการเจรจาดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป  
   2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนเข้าร่วมการเจรจาและสามารถผูกพันวงเงินลงทุน
ในกองทุนฯ ในส่วนของประเทศไทยได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งในเบ้ืองต้นน้ี  จะเป็นจํานวนเงิน 15 ล้านเหรียญสหรฐัฯ โดยให้
ดําเนินการต่อไปได้  เมื่อกรอบการเจรจาตามข้อ 1. ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว้   
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
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  กองทุน AIF จะมีเงินลงทุนเริ่มต้นจํานวน 485.2 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ แบ่งเป็นเงินที่จะมาจากประเทศสมาชิก
อาเซียน 335.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจาก ADB 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประเทศไทยได้แสดงทา่ทีในเบ้ืองต้นว่า  จะสามารถ
ร่วมลงเงินได้จํานวน 15 ล้านเหรียญสหรฐัฯ) โดยจะร่วมลงทุน (Co-financing) กับ ADB ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
ภูมิภาคอาเซียนในอัตราส่วน 30 : 70 และมีแผนที่จะออกตราสารทางการเงินก่ึงหน้ีก่ึงทุน (Hybrid Bond) และการออก
พันธบัตร (Bond) รวมถึงการเพ่ิมเงินกองทุนจากผู้ลงทุนรายเดิมและผู้ลงทุนรายใหม่  โดยคาดว่า  กองทุน AIF น้ีจะมีความ
น่าเช่ือถือในระดับที่ธนาคารกลางของประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถถือพันธบัตร AIF เป็นส่วนหน่ึงของเงินสํารองระหว่าง
ประเทศได้   
 
20. เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศ ลุ่มแม่น้ําโขง ครั้งที่ 17 และการประชุมหารือรว่มรัฐมนตรีและ
ภาคเอกชน ครั้งที่ 2  และการประชุมระดับรัฐมนตรี ครัง้ที่ 3  ภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม 
 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบและเหน็ชอบตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอดังน้ี 
  1. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 17 ของแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแมนํ้่าโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion: GMS) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 
2-4 สิงหาคม 2554 และผลการประชุมหารือร่วมรัฐมนตรีและภาคเอกชนภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มแม่นํ้าโขง-ญี่ปุ่น ด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Mekong-Japan Economic and Industrial Cooperation: MJ-CI) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2554 ณ กรุงเทพ ฯ และผลการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือ MJ-CI ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2554 ณ เมืองมานาโด สาธารณรัฐอินโดนีเชีย 
  2. เห็นชอบแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่นํ้าโขงคร้ังที่ 17 ของแผนงาน GMS เพ่ือให้ไทย
สามารถแจ้งผลการให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการแก่ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ต่อไป 
  3. เห็นชอบข้อเสนอแผนการดําเนินงานระยะเร่งด่วนเพ่ือสนับสนุนแผนงาน GMS และกรอบความร่วมมือ
ประเทศลุ่มแมนํ้่าโขง-ญี่ปุ่น และมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการโดยประสานกับ สศช. ต่อไป 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  สศช. รายงานว่า รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ ฯ) ในขณะน้ัน ได้มอบหมายให้เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับ
รัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง ครั้งที่ 17 ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2554 ณ กรงุพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา การ
ประชุมหารือร่วมรัฐมนตรีและภาคเอกชนภายใต้กรอบความร่วมมือ MJ-CI ครั้งที่ 2 เมือ่วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ณ กรุงเทพฯ 
และการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือ MJ-CI ครั้งที ่3 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2554 ณ เมืองมานาโด 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีผลการประชุมสรุปสาระสําคญัได้ ดังน้ี 

1. การประชุมระดับรัฐมนตร ี6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง ครัง้ที่ 17 : ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รัฐมนตรี 6 
ประเทศลุ่มแมนํ้่าโขง รองประธาน ADB เจ้าหน้าที่อาวุโสและภาคเอกชนจาก 6 ประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง และภาคีการพัฒนาจาก
ภูมิภาคต่าง ๆ  

1.1 ผลการประชุมอย่างเป็นทางการของการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง ครั้งที่ 17  
1.1.1 ให้ความเห็นชอบแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี ดังน้ี 1) รับทราบการดําเนินงานของ

แผนงาน GMS ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องที่มีความก้าวหน้าชัดเจน ได้แก่ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เป็นแนว
พ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจ การเช่ือมโยงโครงข่ายทางกายภาพ การอํานวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่ง และความร่วมมือ
ในด้านอ่ืน ๆ และ 2) ทบทวนร่างสุดท้ายของกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน GMS ฉบับใหม่ ระหว่างปี 2555 – 2565   

ทั้งน้ี รัฐมนตรีประเทศลุ่มแมนํ้่าโขงยกเว้นประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบแถลงการณ์รว่มฯ 
ดังกล่าว โดยไทยได้ให้การสนับสนุนในสาระสําคัญ และจะแจ้งยืนยันการให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการภายหลังจากที่
คณะรัฐมนตรชุีดปัจจุบันได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

1.1.2 รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน GMS ฉบับใหม่สู่
การปฏิบัติ โดยกําหนดให้มีการจัดทาํตัวช้ีวัดการพัฒนาทั้งระดับอนุภูมิภาคและตัวช้ีวัดรายสาขาให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
2554 เพ่ือนําเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นํา ครั้งที่ 4 ในเดือนธันวาคม 2554   
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1.1.3 รับทราบการเตรียมการประชุมสุดยอดผู้นําแผนงาน GMS ครั้งที่ 4 ซึ่งมกํีาหนดการ

ประชุมระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2554 ณ สหภาพพม่า โดยจะมีการนําเสนอกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน GMS 
ฉบับใหมใ่ห้ผู้นําพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเตรียมการลงนาม  

1.2 ผลการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการระดับรัฐมนตรี (Ministerial Retreat) : เพ่ือกําหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน GMS ฉบับใหม่สู่การปฏิบัติ โดยมีรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง รอง
ประธาน ADB ผู้ประสานงานของแผนงาน GMS ของแต่ละประเทศ และผู้แทน ADB เขา้ร่วมประชุม โดยมีผลการประชุมสรุปได้ 
ดังน้ี 

1.2.1 รับทราบสถานการณ์ดําเนินงานแผนงาน GMS ในระยะที่ผ่านมาและข้อจํากัดที่สําคัญ
ในการขับเคลือ่นกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน GMS ฉบับใหม่สูก่ารปฏิบัติ  

1.2.2 เห็นชอบให้มีการกําหนดแผนแม่บทการพัฒนาระดับภูมิภาคและแผนการลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันประเทศสมาชิกจะต้องจัดทําแผนชาติให้สอดคล้องและสนับสนุนแผนแม่บทฯ ดังกล่าว  

1.2.3 การจัดทาํแผนแม่บทการพัฒนาระดับภูมิภาค โดยมอบหมายให้ ADB ดําเนินงานใน
ระยะเวลา 7-9 เดือน โดยจัดทําเป็นตารางสถานการณ์พัฒนาให้ทราบภาพรวม  

1.2.4 การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ เพ่ือขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ 
ควรเริ่มที่การพัฒนาและใช้ประโยชน์แผนงานพนมเปญ (Phnom Penh Plan: PPP) ควบคู่กับการวิเคราะห์สถานการณ์พัฒนา
ในปัจจุบันของแผนงาน GMS และการขยายเครือข่ายภาคเอกชนทั้งในและนอกภูมิภาค  

1.2.5 เห็นควรให้พัฒนารูปแบบความร่วมมือกับประเทศและองค์กรผู้ใหค้วามช่วยเหลือการ
พัฒนา โดยอาจยกระดับและเสนอรูปแบบช่องทางการหารือให้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นํา 6 ประเทศลุ่มแม่นํ้า
โขงกับผู้แทนระดับสูงของประเทศและองค์กรผู้ให้ความช่วยเหลือฯ  

2. ผลการประชุมหารือร่วมรฐัมนตรีและภาคเอกชน ครัง้ที่ 2 และการประชุมระดับรฐัมนตรี ครั้งที ่3 
ภายใต้กรอบความร่วมมือ MJ-CI : ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของ
ประเทศญี่ปุ่น และรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง และผู้แทนภาคเอกชน โดยมีผลการประชุม สรปุสาระสําคัญ
ได้ ดังน้ี 

2.1 ให้ความเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าภายใต้แผนปฏิบัติการตามข้อเสนอการริเริ่มจัดทําความ
ร่วมมือ MJ-CI และทศิทางการดําเนินงานในระยะต่อไป เพ่ือนําเสนอต่อที่ประชุมระดับผู้นําประเทศลุม่แม่นํ้าโขง-ญีปุ่่น ที่
อินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2554 ประกอบด้วย 1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) การอํานวยความ
สะดวกด้านการค้าและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 3) การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
อุตสาหกรรมสนับสนุน และ 4) การขยายศักยภาพธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมใหม่ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง   

2.2 เห็นควรให้จัดทํากรอบเวลา และกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการ MJ-CI ให้ชัดเจน เพ่ือผลักดันโครงการที่สามารถดําเนินงานให้เป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว 

2.3 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดทําแผนที่นําทาง (Road Map) ของสาขาความร่วมมือที่มลีําดับ
ความสําคัญสูง เพ่ือการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ MJ-CI ที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

2.4 รับทราบการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นที่สําคัญในช่วงปีที่ผ่านมาภายใต้กรอบความร่วมมือ MJ-CI 
ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือการก่อสร้างท่าเรือ การปรับปรุงอาคารสนามบิน และโครงสร้างพ้ืนฐานใน
เวียดนาม การก่อสร้างสะพานและสายส่งไฟฟ้าในกัมพูชา การก่อสรา้งรถไฟฟ้าในประเทศไทย และ 2) การให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการด้านต่าง ๆ  

3. ข้อเสนอแผนการดําเนนิงานในระยะเร่งด่วนเพื่อสนับสนนุแผนงาน GMS และกรอบความร่วมมือ              
MJ-CI 

3.1 กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาธุรกิจ 6 ประเทศลุ่มแมนํ้่าโขง เร่งผลักดันและดําเนินงานในส่วนที่
เก่ียวข้องเพ่ือให้ไทยสามารถลงนามและใหค้วามเห็นชอบเอกสารที่เก่ียวข้องได้ในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นํา 6 ประเทศลุ่ม
แม่นํ้าโขง ครั้งที่ 4 ณ นครเนปิดอว์ สหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2554  

3.2 สศช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยผลักดันการดําเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจและเพ่ิมการมีส่วน
ร่วมของจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ตามแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจและพ้ืนที่ชายแดนอย่างต่อเน่ือง 
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3.3 สศช. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดลําดับความสําคัญและผลักดันการดําเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบัติการ MJ-CI  
 
21. เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว ครัง้ที่ 
2/2554 (45) 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมอืรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว ครั้งที่ 2/2554 (45) เมื่อวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2554 ณ เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี และใหส้่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กห. รายงานว่า 
  1. การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว ครัง้ที่ 
2/2554 (45) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ราชอาณาจักรไทย ซึ่งคณะอนุกรรมการฝ่าย
ไทย นําโดย พลโท วิศณุ  ศรยีะพันธ์ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร/ประธานคณะอนุกรรมการร่วมมอืรักษาความสงบเรียบรอ้ย
ตามชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย คณะอนุกรรมการฝ่ายลาวนําโดย พลจัตวา บัวเสี้ยง จําปาพัน รอง
หัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาว/ประธานคณะอนุกรรมการร่วมมือรกัษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน
ทั่วไป ลาว – ไทย เป็นประธานร่วมฝ่ายลาว ในการน้ีเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ได้ร่วมลงนามในบันทึกการประชุม
คณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว ครัง้ที่ 2/2554 (45) ทั้งน้ี ผลการประขุม
คณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว ครัง้ที่ 2/2554 (45) เป็นไปตามกรอบการ
ประชุมคณะกรรมการร่วมมอืรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว และกลไกที่เก่ียวข้อง ซึ่งรัฐสภาได้
เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม และวันที่ 2 กันยายน 2552 
  2. บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนท่ัวไป ไทย – ลาว ครั้งที่ 
2/2554 (45) ดังกล่าว ประกอบด้วย  
   2.1 ความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว (บันทึก ฯ ขอ้ 7 ) 
    2.1.1 การร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน ไทย – ลาว 
    2.1.2 การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป              
ไทย – ลาว 
    2.1.3 การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป             
ไทย – ลาว 
    2.1.4 การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดน ไทย – ลาว 
    2.1.5 การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับ
จังหวัดและแขวง 
    2.1.6 ความสมัพันธ์ ความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างกองทัพและตํารวจของท้ังสอง
ฝ่าย 
    2.1.7 การวางกําลังและการลาดตระเวนของกองกําลังติดอาวุธของทั้งสองประเทศบริเวณ
ชายแดน ไทย – ลาว 
    2.1.8 ความร่วมมือกรณีบุคคลของแต่ละฝ่ายที่ถูกจับกุมคมุขัง 
    2.1.9 การเข้า – ออก บริเวณชายแดน ไทย – ลาว 
    2.1.10 ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ 
    2.1.11 ปัญหาบุคคลผู้ไมห่วังดีต่อความสัมพันธ์ ไทย – ลาว 
    2.1.12 การปฏิบัติงานของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่นําโขง (นรข.) 
   2.2 ความร่วมมือในการรักษาเส้นเขตแดน ไทย – ลาว (บันทึก ฯ ข้อ 8 ) 
   2.3 การตรวจพื้นที่รว่มตามชายแดน ไทย – ลาว (บันทึก ฯ ข้อ 9 ) 
   2.4 ความร่วมมือในการดูแลรักษาและป้องกันตลิ่งพังและการแก้ไขปัญหาการดูดทรายในแม่นํ้าโขง
และแม่นํ้าเหือง (บันทึก ฯ ขอ้ 10 ) 
   2.5 ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (บันทึก ฯ ขอ้ 11 ) 
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   2.6 แผนงานประกอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน ไทย – ลาว 
(บันทึก ฯ ข้อ 12 ) 
   2.7 การติดต่อประสานงานและการแลกเปลี่ยนข่าวสาร (บันทึก ฯ ข้อ 13 ) 
   2.8 ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลระหว่าง ไทย – ลาว (บันทกึ ฯ ข้อ 14 ) 
   2.9 ความร่วมมือในการป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผดิกฎหมาย (บันทึก ฯ ข้อ 15 ) 
   2.10 ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (บันทึก ฯ ข้อ 16 ) 
   2.11 กําหนดเวลาและสถานที่ในการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรกัษาความสงบเรียบร้อยตาม
ชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว ครั้งที่ 1/2554 (46) (บันทึก ฯ ข้อ 18 ) 
 

แต่งต้ัง
22. เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1.  มอบหมายให้รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงการคลัง รกัษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติมอบหมายเป็นหลักการให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นผู้รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในกรณีทีไ่ม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ
ได้ตามลําดับ   ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 1. นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์ 2. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์  
 
  2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ (กระทรวง
คมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม 
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่ 3 มถิุนายน 2554 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังน้ี  
   1. นายธีระ  โตวิริยะเวช ผู้เช่ียวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบํารุงรักษา) วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ 
กรมทางหลวง ดํารงตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบํารุงรักษา) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ 
กรมทางหลวง  
   2. นายยงยุทธ  แต้ศิร ิผู้เช่ียวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวิจัยและพัฒนา) วิศวกรโยธา
เช่ียวชาญ กรมทางหลวง ดํารงตําแหน่ง วิศวกรใหญท่ี่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวิจัยและพัฒนา) วิศวกร
โยธาทรงคุณวุฒิ กรมทางหลวง  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  และให้ขา้ราชการท้ัง 2 รายดังกล่าวพ้นจาก
ตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เน่ืองจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป 
 
  3.  แต่งต้ังผู้รกัษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์) 
เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในกรณทีี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ  
 
  4.  การมอบหมายให้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติเป็นหลักการในการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษา
ราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณทีี่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดย
มอบหมายให้รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน ตามลาํดับ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังน้ี 
1. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางบุญรื่น  ศรีธเรศ) 2. รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรพงษ์    
อ้ึงอัมพรวิไล) 
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  5.  แต่งต้ังผู้รกัษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผูร้ักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี 1. นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ 2. นายกิตติรัตน์     
ณ ระนอง โดยให้ครอบคลมุถงึกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วย   
 
  6.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ (กระทรวง
พาณชิย์)  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง นางสาวอุรวี  เงารุ่งเรือง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคณุวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ต้ังแต่วันที่ 25 
เมษายน  2554 ซึ่งเป็นวันทีข่้าราชการดังกล่าวโอนมาดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน ทั้งน้ี ก.พ. ได้พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผล
งานแล้ว  เป็นผู้มีความเหมาะสมท่ีจะแต่งต้ัง โดยสามารถแต่งต้ังได้ไม่ก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเป็นวันที่มีคณุสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  7.  การรับรองรัฐและสถาปนาความสัมพนัธ์กับสาธารณรัฐซูดานใต้ 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในการรับรองรัฐ และเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการเพ่ือสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐซูดานใต้ ส่วนวิธีการดําเนินการและช่วงจังหวะเวลาขอให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวง
การต่างประเทศโดยจะหารือกับสาธารณรัฐซูดานใต้ในโอกาสต่อไป 
  2. ใหส้ถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี  สาธารณรัฐเคนยา มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐซูดานใต้  และ
ให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี  ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงจูบา  สาธารณรัฐซูดานใต้ อีกตําแหน่งหน่ึง 
 
  8.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ัง       
นายศักดา  นพสิทธ์ิ เป็นข้าราชการการเมืองตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 6 กันยายน  2554 เป็นต้นไป 
 
  9.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 3 
ราย ดังน้ี  
  1. นายไพวงษ์  เตชะณรงค์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
   2. นายสุนทร  รัตนากร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ  หาญสวัสด์ิ) 
  3. พลโท มนัส  เปาริก เป็นทีป่รึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายฐานสิร์  เทียนทอง)  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 6 กันยายน  2554 เป็นต้นไป 
 
  10.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีและเลขานุการรัฐมนตร ี
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
   คณะรัฐมนตรเีห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ังข้าราชการ
การเมือง จํานวน 2 ราย ดังน้ี 1. นายมานติย์  จิตต์จันทร์กลับ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรว่ีาการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2. นายกมล  บันไดเพชร เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 6 
กันยายน  2554 เป็นต้นไป  
 
  11.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 6 ราย 
ดังน้ี  
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  1. นายสุรพร  ดนัยต้ังตระกูล เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
   2. นายจิรเดช  วรเพียรกุล เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (รฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงการคลัง นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์)  
  3. นายภิญโญ  ต๊ันวิเศษ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (รฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงการคลัง นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์)  
  4. นายไพบูลย์  พิมพ์พิสฐิถาวร เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
  5. นายทวีศักด์ิ  อนรรฆพันธ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการคลัง (รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์)  
   6. นายธนาธร  โล่ห์สุนทร เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รฐัมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์)  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 6 กันยายน  2554 เป็นต้นไป  
 
  12.  แต่งต้ังขา้ราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
   1. ย้าย นายสนัุนต์  อรุณนพรัตน์ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช      
ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   2. ย้าย นางมิ่งขวัญ  วิชยารังสฤษด์ิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   3. ย้าย นายดํารงค์  พิเดช รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช 
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  13.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบรหิาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร 
ระดับสูง ดังน้ี  
  1. นายจักรี  สจุริตธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
   2. นายวิมล  จนัทรโรทัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมประมง  
  3. นายทฤษดี  ชาวสวนเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมปศุสัตว์   
  4. นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมส่งเสริมการเกษตร  
   5. นายประเสริฐ  โกศัลวิตร อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการข้าว ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสงู) กรม
หม่อนไหม  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  14.  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ดังน้ี  
  1. พลโท รุจวินท์  กิจวิทย์ แทน พลตํารวจโท สุรสหี์  สุนทรศารทูล  
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  2. นายวีรภัทร  ศรีไชยา แทน นายนครินทร์  เมฆไตรรัตน์  
  3. พลตํารวจตรี สุรสทิธ์ิ  สังขพงศ์ แทน นายฐนนท์ศรณ ์ เลิศฤทธ์ิศิรกุิล  
  ซึ่งบุคคลลําดับที่ 3. เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ 6 กันยายน  2554 เป็นต้นไป  และให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน    
 
  15.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบรหิารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดไปแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งในประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 6 ราย ดังน้ี  
  1. โอน นายสมชาย  พูลสวัสด์ิ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง 
ไปดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมศุลกากร  
   2. โอน นางเบญจา  หลุยเจริญ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง 
ไปดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสรรพสามิต  
  3. โอน นายนริศ  ชัยสูตร ผูอํ้านวยการ (นักบริหารสูง) สาํนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปดํารงตําแหน่งอธิบดี 
(นักบริหารสูง) กรมธนารักษ์  
   4. โอน นายสมชัย  สัจจพงษ์ ผู้อํานวยการ (นักบริหารสงู) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไป
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ (นักบริหารสูง) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
   5. โอน นายประสงค์  พูนธเนศ อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมศุลกากร ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ (นักบริหาร
สูง) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
   6. โอน นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสรรพสามิต ไปดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง 
(นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
  
  16.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ังนางสาวศรีญาดา  
ปาลิมาพันธ์ ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  
 
  17.  แต่งต้ังผูร้ักษาราชการแทนรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังน้ี                    
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายต่อพงษ์  ไชยสาส์น)  
 
  18.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งต้ัง นายโชติวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ ดํารง
ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
 
  19.  ข้าราชการการเมืองลาออกจากตําแหน่ง และแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร)ี 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอดังน้ี  
   1. เห็นชอบให้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีให้ นายสุชน  ชามพูนท ลาออกจากตําแหน่งที่ปรึกษารอง
นายกรัฐมนตร ี(รองนายกรัฐมนตรี นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) ต้ังแต่วันที่ 5 กันยายน  2554  
   2. เห็นชอบการแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 2 ราย ดังน้ี 1. นายสชุน  ชามพูนท ให้ดํารงตําแหน่งที่
ปรึกษานายกรัฐมนตรี 2. นายวุฒิพงศ์  ฉายแสง ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี นายยงยุทธ  
วิชัยดิษฐ)  
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  20.  แต่งต้ังกรรมการผูช้่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
จํานวน 4 ราย ดังน้ี 1. นายวิชัย  เทียนถาวร 2. นายวุฒิกร  อินทรภูวศกัด์ิ 3. นายสุภาพ  คลี่ขจาย 4. นายฐนนทศ์รณ์        
เลิศฤทธ์ิศิริกุล โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํา
กระทรวงใดกระทรวงหน่ึงเป็นต้นไป  เพ่ือให้ผู้ได้รับแต่งต้ังลาออกจากตําแหน่งอ่ืน ๆ ที่เป็นลักษณะต้องห้ามได้ดําเนินการให้
เรียบร้อย   
 
  21.  การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทีป่รึกษานายกรัฐมนตรีฝา่ยข้าราชการประจาํ                
(นักบริหารระดับสูง)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรเีสนอรับโอน นายถวิล  เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา 
(นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี โดยให้กําหนดช่ือในสายงานตามตัวบุคคลผู้ได้รับการ
แต่งต้ัง  โดยยังคงตําแหน่งในสายงานเดิม  และให้ผู้ได้รับแต่งต้ังได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่
ได้รับอยู่เดิม ทั้งน้ี รัฐมนตรีเจา้สังกัดของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว   
 

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


