สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
16 ตุลาคม 2550
วันนี้ (วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ทาเนียบรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรี สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
....
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยเอกชน พ.ศ. ....
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ. ....
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. ....
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.
....
6. เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
7. เรื่อง การยกร่างกฎหมายลาดับรองตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่
7) พ.ศ. 2550 บัญญัติให้ดาเนินการ
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533
รวม 3 ฉบับ (ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทารายงานงบการเงินราย ไตรมาส
งบประมาณประจาปีขององค์กรร่วม และการชาระเงินรายได้จากการผลิต ปิโตรเลียมให้แก่
รัฐบาล
9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากาลัง
ของส่วนราชการ พ.ศ. ....
10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเลิกการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ....
11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
12. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตาม
มาตรา 12 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) และร่างประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่องการกาหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับ ตามความในมาตรา 10 แห่ง
พระราชกาหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..)

เศรษฐกิจ
13. เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
14. เรื่อง การขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งและขยายกาลังการผลิตของโรงงานน้าตาล
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช้งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นเงินวิทยฐานะ
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย
17. เรื่อง การขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมืองและการขอให้รัฐบาลรับภาระ โครงสร้างพื้นฐานของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
18. เรื่อง การเลิกบริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็ง จากัด
19. เรื่อง ขออนุมัติดาเนินการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล : โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต
20. เรื่อง ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีปรับโครงสร้างหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามโครงการ บริหาร
จัดการลาไย ปี 2548
21. เรื่อง ขออนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 งบกลาง รายการ เงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อดาเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
22. เรื่อง การเตรียมการจัดทางบประมาณและการกาหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552
23. เรื่อง การแก้ไขปัญหาธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
24. เรื่อง การเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
25. เรื่อง นโยบายสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใส เป็นธรรม โครงการ "นักศึกษาอาสาสมัคร
ประชาธิปไตย"
26. เรื่อง การจัดหารถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัย ให้แก่อาเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4
อาเภอในจังหวัดสงขลา
27. เรื่อง สรุปเหตุการณ์นักท่องเที่ยวเสียชีวิตที่ถ้าน้าทะลุอุทยานแห่งชาติเขาสก อาเภอบ้านตาขุน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
28. เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัยและการตรวจติดตามการให้ความช่วยเหลือของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (พลตารวจโท ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ)
29. เรื่อง สรุปมติคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข ครั้งที่ 4/2550
30. เรื่อง คณะกรรมการดาเนินการตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อ สิทธิ
ขายเสียง
31. เรื่อง รายงานสถานการณ์น้าป่าไหลหลากบริเวณถ้าน้าทะลุ

ต่างประเทศ
32. เรื่อง การลงนามในร่างปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือเรื่องข้าวในกลุ่มประเทศ ACMECS
33. เรื่อง ขออนุมัติลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชาสาหรับการอนุวัติการตรวจลงตราเดียวในกรอบยุทธศาสตร์ความ ร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS Single Visa)
34. เรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยโครงการก่อสร้างถนนสาย 13 เหนือ - ถนนสังค
โลก (เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
35. เรื่อง ขออนุมัติลงนามข้อตกลงในการดาเนินการขนส่งทางถนนเพื่อการท่องเที่ยวระหว่างลาว ไทย-เวียดนาม
36. เรื่อง การรับรองสถานะสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้าโขงเป็นองค์การ ระหว่าง
ประเทศ
37. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2554
การศึกษา
38. เรื่อง การปรับสถานภาพวิทยากรสอนศาสนาอิสลามเป็นพนักงานราชการ
แต่งตั้ง
39. เรื่อง แต่งตั้ง
1. การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
2. อนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งระดับ 10 (กระทรวงการ ท่องเที่ยว
และกีฬา)
3. การแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
4. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
5. แต่งตั้งรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6. แต่งตั้งคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
7. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ องค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
8. การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
9. การมอบหมายให้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
10. การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
11. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งระดับ 10

กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่สานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนนาเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
สานักงานศาลยุติธรรมเสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับ
ที่ 22) พ.ศ. 2547 ได้แก้ไขบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ถูกจับผู้ต้องหาและจาเลยในคดีอาญา จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวง ซึ่งนาความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับจะต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเดียวกันกับประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพื่อดาเนินการ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. กาหนดให้กรณีที่ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่มีการจับ ให้พนักงานสอบสวน
แจ้งให้ผู้ต้องหาไปพบพนักงานอัยการเพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลได้ (เพิ่มเติม
มาตรา 7 วรรคสอง (ร่างมาตรา 3))
2. กาหนดให้กรณีที่ผู้ต้องหาไม่ถูกควบคุมตัวและพนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อออก
หมายขัง ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคาร้องขอผัดฟ้องพร้อมกับการขอให้ศาล
ออกหมายขัง (แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา 8 (ร่างมาตรา 4))
3. กาหนดให้กรณีที่ผู้ต้องหาซึ่งมิได้ถูกควบคุมตัวให้การรับสารภาพตลอดข้อหา ให้พนักงาน
สอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาไปพบพนักงานอัยการ เพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลโดยไม่ต้อง
ทาการสอบสวนได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 20 (ร่างมาตรา 5))
4. กาหนดให้ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 รวมทั้งให้มีอานาจออกข้อบังคับหรือกฎกระทรวงในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของตน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 23 (ร่างมาตรา 6))

2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยเอกชน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยเอกชน พ.ศ. .... ตามที่สานักงานตารวจ
แห่งชาติเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีที่
เห็นว่าการกาหนดให้การประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องขอรับใบอนุญาต รวมทั้งต่ออายุใบอนุญาตทุก 3
ปี อาจไม่คล่องตัวและเป็นการสร้างภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจ จึงสมควรพิจารณาแนวทางกากับดูแลที่มี

ประสิทธิภาพ เช่น การขึ้นทะเบียนและกาหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบที่เหมาะสมแทนการขอรับใบอนุญาต
รวมทั้งรับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอว่า
1. เมื่อปี 2544 ได้นาร่างพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยเอกชน พ.ศ. .... เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสังเกตว่า การจัดสัมมนาหาความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน ในการแก้ไขปัญหาการ
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ฯ ไม่มีการเชิญองค์กรอิสระที่เป็นตัวแทนผู้บริโภคผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งไม่เป็นไปตามเหตุผลในการร่าง
พระราชบัญญัติและไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกาหนด นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไม่มีผู้แทนจากองค์กรอิสระที่เป็นตัวแทนผู้บริโภคและสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมเป็น
คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยเอกชน และยังไม่มีบทบัญญัติเรื่องสิทธิของผู้บริโภคและบุคคลภายนอกที่ได้รับ
ความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือร่างกาย ซึ่งควรได้รับการพิจารณาชดใช้ในเบื้องต้น
2. ได้ดาเนินการจัดประชุมสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับนาข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรี ตามข้อ 1 มาพิจารณาเป็น
หลักการในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัยเอกชน พ.ศ. .... แล้ว
3. ปัจจุบันได้มีธุรกิจให้บริการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลทั่วประเทศ จานวนกว่า
3,000 บริษัท มีบุคคลที่รับจ้างเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยประมาณ 200,000 คน สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ตารวจในการรักษาความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง โดยที่ธุรกิจการ
ให้บริการรักษาความปลอดภัยมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และผลประโยชน์ของประชาชน แต่ธุรกิจดังกล่าวยังไม่มี
กฎหมายควบคุมโดยเฉพาะ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินธุรกิจในด้านนี้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางและ
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะทาให้เป็นที่ยอมรับและเป็นผลดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั้งที่เป็นผู้บริโภคและ
ประชาชน โดยทั่วไปเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ที่มีกฎหมายรองรับธุรกิจในเรื่องนี้ จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมาเพื่อดาเนินการ โดยมีสาระสาคัญของร่างกฎหมาย ดังนี้
1. กาหนดให้มีคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยเอกชน เรียกโดยย่อว่า "ครปอ." ประกอบด้วยผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจากสมาคมเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
การรักษาความปลอดภัยสามคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการแล้วแต่จะตกลงกัน
กรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนหกคน โดยให้
แต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรอิสระที่เป็นตัวแทนผู้บริโภคสองคน และผู้ประกอบธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัยอย่างน้อยสองคน โดยให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนด (ร่างมาตรา 6 และ
ร่างมาตรา 10 ถึงร่างมาตรา 12)
2. กาหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(ร่างมาตรา 13)

3. กาหนดให้มีคณะกรรมการทะเบียนธุรกิจรักษาความปลอดภัยกรุงเทพมหานคร และ
คณะกรรมการทะเบียนธุรกิจรักษาความปลอดภัยเอกชนจังหวัด โดยมีองค์ประกอบตามที่กาหนด
(ร่างมาตรา 14)
4. กาหนดให้การประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง และกาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต (ร่างมาตรา 17 และร่าง
มาตรา 18)
5. กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องรับประกันความเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับ
ความเสียหายที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจ และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการประกอบธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย (ร่างมาตรา 20 และร่างมาตรา 22)
6. กาหนดอายุใบอนุญาตการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและการบังคับใช้ หลักเกณฑ์และ
วิธีการขอต่ออายุใบอนุญาต และการอุทธรณ์ขอต่ออายุใบอนุญาต (ร่างมาตรา 23 ถึงร่างมาตรา
27)
7. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพิกถอนใบอนุญาต การอุทธรณ์คาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (ร่าง
มาตรา 28 ถึงร่างมาตรา 30)
8. กาหนดให้การเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการทะเบียน
และกาหนดคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย (ร่างมาตรา 33 และร่างมาตรา 34)
9. กาหนดให้เครื่องหมายแสดงการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยต้องเป็นไปตามแบบและ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา 35)
10. กาหนดอายุใบอนุญาตการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย และกาหนดให้การขอต่ออายุ
ใบอนุญาตและการอนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง (ร่าง
มาตรา 37)
11. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์คาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และคาสั่งลงโทษพนักงานรักษา
ความปลอดภัย และการเพิกถอนใบอนุญาต (ร่างมาตรา 38 และร่างมาตรา 39 ถึงร่างมาตรา
41)
12. กาหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย โดยมีอานาจ
หน้าที่ตามที่กาหนด (ร่างมาตรา 43)
13. ให้มีกองทุนสวัสดิการผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยและผู้มีวิชาชีพรักษาความปลอดภัย
ประกอบด้วยเงินที่ "ครปอ." จัดสรรให้ประจาปี เงินสนับสนุนจากรัฐและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
และให้คณะกรรมการจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไว้ สาหรับการฝึกอบรมแก่พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย (ร่างมาตรา 48 และร่างมาตรา 49)
14. บทกาหนดโทษกรณีมีการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 50 ถึงร่าง
มาตรา 57)
15. กาหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและการเป็นพนักงานรักษา
ความปลอดภัยก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา 58 ถึงร่างมาตรา 61)

3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งว่า
1. คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง พ.ศ.
.... เสร็จแล้ว เห็นว่าหลักการอันเป็นสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้สมควรได้รับการพิจารณาโดยรอบคอบ
กล่าวคือ หลักการตามร่างของกระทรวงพาณิชย์เป็นการจัดระบบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งทุกประเภท ทั้งที่เจตนารมณ์
ในการให้มีร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหาการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งสมัยใหม่ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งแบบดั้งเดิม ทั้งยังกาหนดมาตรการบางอย่างซ้าซ้อนกับกฎหมายที่ใช้
บังคับในปัจจุบัน และได้กาหนดให้อานาจหน้าที่แก่คณะกรรมการตามร่างพระราชบัญญัติเกินขอบเขตความจาเป็น
ซึ่งเป็นการที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้มอบอานาจให้ฝ่ายบริหารมาดาเนินการเอง โดยไม่มีขอบเขตอันผิดหลักการมอบ
อานาจของฝ่ายนิติบัญญัติที่ให้แก่ฝ่ายบริหาร รวมทั้งไม่ได้กาหนดกลไกที่จะสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจค้า
ปลีกและค้าส่งแบบดั้งเดิมอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสม
2. คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงได้ปรับแก้หลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสียใหม่ทั้งฉบับ
สรุปได้ดังนี้









แก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติเป็น "พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ. ...."
แก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผล ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการให้มีร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
และเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติที่ปรับแก้ใหม่
การกาหนดองค์กรทาหน้าที่ควบคุมการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) เห็นว่า ควรกาหนดให้มีคณะกรรมการเพียงชุดเดียว โดยไม่ต้องมีคณะกรรมการส่วน
จังหวัด เพื่อให้การกาหนดมาตรฐานของหลักเกณฑ์ในการควบคุมการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือ
ค้าส่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กาหนดลักษณะของธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งที่ต้องขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ โดยกาหนด
หลักเกณฑ์ขั้นต่าของธุรกิจไว้เพื่อกาหนดเป็นกรอบในการออกกฎกระทรวงกาหนดธุรกิจค้าปลีก
หรือค้าส่งที่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจ
ตัดบทกาหนดโทษทางปกครองออก โดยกาหนดเฉพาะโทษทางอาญาเท่านั้น
สาหรับประเด็นตามข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี (8 พฤษภาคม 2550) นั้น เมื่อร่าง
พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัดกากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
(กจค.) แล้ว จึงไม่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาอีกแต่อย่างใด

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. กาหนดบทนิยามคาว่า "ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง" หมายความว่า กิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่ง
ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือน ในชีวิตประจาวัน เป็นส่วนใหญ่ (ร่าง
มาตรา 3)
2. พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งของราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น และธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งเกี่ยวกับสินค้าบาง
ประเภท (ร่างมาตรา 4 และร่างมาตรา 5)
3. ให้มีคณะกรรมการการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอานาจ
หน้าที่กาหนดนโยบาย มาตรการและแผนการจัดระบบการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง
รวมทั้งเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดนโยบายสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าปลีก
หรือค้าส่งรายย่อยดั้งเดิมให้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายธุรกิจเพื่อลดต้นทุนสินค้า ค่าขนส่ง ให้
เกิดประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง (ร่างมาตรา 7 และร่างมาตรา 12)
4. ให้จัดตั้งสานักงานเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งในกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา 15)
5. ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดให้การประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจ
(ร่างมาตรา 20)
6. กาหนดโทษทางอาญา และความผิดในบางกรณีให้คณะกรรมการมีอานาจเปรียบเทียบได้ และ
เมื่อได้มีการชาระค่าปรับตามที่คณะกรรมการได้เปรียบเทียบแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ร่างมาตรา 34 ถึงร่างมาตรา 42)

4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ตรวจพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. .... พร้อมกับความเห็นและข้อสังเกตของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับได้พิจารณาคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 205/2549 เรื่อง การจัดตั้งกองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 แล้ว เห็นสมควรปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสียใหม่
เพื่อให้เกิดความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในที่
มีอยู่ในปัจจุบัน ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 205/2549 รวมทั้งมุ่งเน้นการอานวยการและประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรให้เกิดประสิทธิภาพและกระทบสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลเท่าที่จาเป็น ทั้งนี้ โดยได้ตัดอานาจพิเศษที่กาหนดตามร่างเดิมออกทั้งหมด เพราะอานาจพิเศษ
เหล่านั้นเป็นมาตรการเดียวกับพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉะนั้น เพื่อมิ
ให้เกิดความซ้าซ้อนในการใช้อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงปรับปรุงร่างใหม่ทั้งหมด โดยให้ กอ.รมน. มี
หน้าที่ในการป้องกันและระวังเหตุเบื้องต้น แต่หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นก็ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้
รัฐบาลมีอานาจเต็มที่ในการระงับเหตุโดยมิใช่เป็นอานาจหน้าที่ของ กอ.รมน.
ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ให้จัดตั้งกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียกโดยย่อว่า "กอ.รมน." ขึ้นใน
สานักนายกรัฐมนตรี มีอานาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (ร่างมาตรา 5)
2. ให้ กอ.รมน. มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี มีวิธีการปฏิบัติราชการ การบริหารงาน การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน และ
อานาจหน้าที่ของส่วนงานภายใน กอ.รมน. ตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด (ร่างมาตรา 5 วรรคสอง)
โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้บัญชาการ
ทหารบกเป็นรองผู้อานวยการ และเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการฯ (ร่างมาตรา 5 วรรคสาม
และวรรคหก)
3. กาหนดให้ กอ.รมน. มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนด และถ้ามีความจาเป็นต้องใช้อานาจหรือหน้าที่
ตามกฎหมายใดที่อยู่ในอานาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐใด ให้
คณะรัฐมนตรีมีอานาจแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งใด ๆ ใน กอ.รมน. เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้น หรือมีมติให้หน่วยงานของรัฐนั้นมอบอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าวให้ กอ.รมน. ดาเนินการแทนหรือมีอานาจดาเนินการด้วย
ภายในพื้นที่และภายในระยะเวลาที่กาหนด (ร่างมาตรา 6)
4. ให้ผู้อานวยการมอบอานาจให้ ผอ.รมน.ภาค ผอ.รมน. จังหวัด หรือผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติแทน
ได้ (ร่างมาตรา 7)
5. ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. ตามที่ผู้อานวยการร้องขอ ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ของ กอ.รมน. (ร่างมาตรา 8)
6. ให้มีคณะกรรมการอานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตาแหน่ง
และให้เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นกรรมการ และเลขานุการ และให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่
ตามที่กาหนด (ร่างมาตรา 9)
7. กาหนดให้ในกรณีที่จาเป็น คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของผู้อานวยการจะมีมติให้กองทัพ
ภาคจัดให้มีกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค เรียกโดยย่อว่า "กอ.รมน.ภาค" ก็ได้ โดย
ให้ กอ.รมน.ภาค เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กอ.รมน. โดยมีแม่ทัพภาคเป็นผู้อานวยการ กอ.รมน.ภาค
และให้มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนด รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค
(ร่างมาตรา 10 และร่างมาตรา 11)
8. กาหนดให้ ผอ.กอ.รมน.ภาค โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
ผู้อานวยการจะตั้งกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เรียกโดยย่อว่า "กอ.รมน.

จังหวัด" ขึ้นในจังหวัดที่อยู่ในเขตกองทัพภาคเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กอ.รมน.ภาค มีหน้าที่ตามที่
กาหนด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น ผอ.รมน. จังหวัด และให้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษา กอ.รมน.จังหวัด (ร่างมาตรา 12 และร่างมาตรา 13)
9. ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักร แต่ยังไม่มีความจาเป็นต้อง
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้ กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และ
แก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรนั้นภายในพื้นที่ที่กาหนดได้
โดยให้ กอ.รมน. มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนด โดยคณะรัฐมนตรีมีอานาจออกข้อกาหนดเพื่อให้ใช้
อานาจพิเศษบางประการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลพื้นที่ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยได้ (ร่าง
มาตรา 14 ถึงร่างมาตรา 17)
10. ในกรณีที่มีการกระทาความผิดภายในเขตพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ กอ.รมน. ดาเนินการ และ
ปรากฏว่าผู้ต้องหาคนใดได้กระทาความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรตามที่
คณะรัฐมนตรีกาหนดเพราะหลงผิด หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ได้กาหนดมาตรการเพื่อการเปิดโอกาส
ให้ผู้ต้องหานั้นกลับตัวจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร โดยให้มีการ
อบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนด (ร่างมาตรา 19)
11. กาหนดมาตรการคุ้มครองความเสียหายให้แก่ประชาชนผู้สุจริตและกาหนดสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ กอ.รมน.
ดาเนินการ โดยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่อาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษหรือให้ความ
ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต ทุพพลภาพพิการ หรือสูญเสียอวัยวะ อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่นอกจากนั้นยังคุ้มครองพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือ
ทางวินัย ถ้าได้กระทาตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นคาสั่ง ที่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็นการกระทาที่พอสมควรแก่เหตุ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และให้
นาไปใช้บังคับกับผู้ที่ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่
พระราชบัญญัตินี้ด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา 20 ถึงร่างมาตรา 23)
12. บทกาหนดโทษเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อกาหนดที่ออกตามมาตรา 17 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (ร่างมาตรา 24)
13. กาหนดบทเฉพาะกาลให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง และอัตรากาลัง กอ.รมน. ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 205/2549 ฯ มาเป็นของ กอ.
รมน. ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
กองบัญชาการผสมพลเรือน ตารวจ ทหาร ที่จัดตั้งตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 207/2549
ฯ เป็นศูนย์อานวยการที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 25 และร่าง
มาตรา 26)

5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น
เรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
296 บัญญัติให้ดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน ทั้งนี้ นับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 295 มีผลใช้บังคับ ซึ่งขณะนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2550 แล้ว จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาเพื่อ
ดาเนินการ โดยมีสาระสาคัญของร่างกฎหมายดังนี้
1. กาหนดให้พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ต้นไป (ร่างมาตรา 2)
2. กาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.
2550 (ร่างมาตรา 3)

6. เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ดังนี้
1. ประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา มีสาระสาคัญ ให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มี
ความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอาเภอของจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ออกไปอีกเป็นเวลาสาม
เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป
2. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกาหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคง
มีผลใช้บังคับ มีสาระสาคัญดังนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข หรือระงับสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45
และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกาหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มี
ความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
และตามประกาศ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกาหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะ
กาหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป
3. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและคาสั่งที่นายกรัฐมนตรีกาหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ มีสาระสาคัญดังนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข หรือระงับ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชกาหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา
41 มาตรา 43 มาตรา 45 และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจึงมีมติให้บรรดาประกาศและคาสั่งที่นายกรัฐมนตรีกาหนดขึ้น
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 คาสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 1/2550 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ หัวหน้า
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550 และตามประกาศขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ดังกล่าวเท่าที่ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้
บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่านายกรัฐมนตรีจะกาหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2550
เป็นต้นไป

7. เรื่อง การยกร่างกฎหมายลาดับรองตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2550 บัญญัติให้ดาเนินการ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. ....
2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาและ
งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ....
3. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ พ.ศ. .... และ
4. เห็นชอบแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามที่
สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้ โดยในปีงบประมาณ 2551 ให้ดาเนิน
โครงการทดลองนาร่องในพื้นที่ครึ่งหนึ่งของจานวนจังหวัดทั้งหมด และดาเนินการให้ครบทุก
จังหวัดในปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป
สานักงาน ก.พ.ร. เสนอว่า ได้ดาเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีตามข้อ 1-3
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 38 วรรคหนึ่ง มาตรา 40/1 วรรคหนึ่งมาตรา 52 วรรคสาม มาตรา 53/1 วรรคสามและ
มาตรา 53/2 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และได้นาเสนอ ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบด้วยกับ
ร่างกฎหมายลาดับรองทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว และโดยที่มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการมอบอานาจไว้ให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน (14 พฤศจิกายน 2550) นับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ
ประกอบกับเพื่อให้การจัดทาและแปลงแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามร่างพระราชกฤษฎีกาในข้อ 2 รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
และงบประมาณจังหวัด จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา และร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี มีดังนี้
1. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้







1.1 กาหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการมอบอานาจของทุกตาแหน่งทั้งในระดับส่วนราชการ
ต่างๆ ระดับจังหวัดหรือการมอบอานาจในต่างประเทศ (ร่างมาตรา 5 - ร่างมาตรา 11)
1.2 ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจกาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอานาจของส่วนราชการใน
สังกัด ทั้งในกรณีการมอบอานาจในส่วนราชการเดียวกันหรือการมอบอานาจให้กับส่วนราชการ
อื่นที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงเดียวกันได้ และให้อธิบดีจัดให้มีการมอบอานาจภายในกรมของตน
นอกจากนี้ผู้มอบอานาจอาจมอบอานาจให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งระดับเดียวกันในส่วนราชการ
เดียวกันหรือผู้ดารงตาแหน่งในส่วนราชการอื่นที่อยู่ในสังกัดกระทรวงเดียวกันก็ได้ (ร่างมาตรา 12
- ร่างมาตรา 14)
1.3 อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดาเนินการอื่นที่ส่วน
ราชการใดจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการ ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งนั้น หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กาหนดเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือมิได้ห้ามเรื่อง
การมอบอานาจไว้ ให้หัวหน้าส่วนราชการดาเนินการมอบอานาจการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่
จังหวัดให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด การใช้อานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้รับมอบอานาจจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดและของผู้ดารงตาแหน่งใดในจังหวัด ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด (ร่าง
มาตรา 21 และร่างมาตรา 24)
1.4 ส่วนราชการใดมีภารกิจที่ต้องดาเนินการในต่างประเทศ ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นมอบ
อานาจทั้งปวงที่จะต้องดาเนินการในต่างประเทศนั้นให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน และให้หัวหน้าคณะ
ผู้แทนมอบอานาจให้รองหัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลในคณะผู้แทน (ร่างมาตรา 26)

2. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด พ.ศ. .... มีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้




2.1 ให้มีคณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด (ก.น.พ.) โดยมีนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขานุการและกาหนดอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดังกล่าว (ร่างมาตรา 6 - ร่างมาตรา 7)
2.2 ให้มีคณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับกลุ่มจังหวัด (ก.พ.ก.) คณะกรรมการ
แผนพัฒนาและงบประมาณในระดับจังหวัด (ก.พ.จ.) และคณะกรรมการแผนพัฒนาและ




งบประมาณในระดับอาเภอหรือกิ่งอาเภอ (ก.พ.อ.)และกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดังกล่าว (ร่างมาตร 6 - ร่างมาตรา 16)
2.3 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(ร่างมาตรา 17 - ร่างมาตรา 23)
2.4 ให้ ก.น.พ. ดาเนินจัดการทาสัญญาการบริหารโครงการภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ร่าง
มาตรา 24 - ร่างมาตรา 25)

3. ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. .... มี
สาระสาคัญสรุปได้ดังนี้






3.1 แก้ไขฐานอานาจในการวางระเบียบจาก อาศัยอานาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เป็นอาศัยอานาจตามความในมาตรา
40/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
3.2 ปรับปรุงถ้อยคาให้สอดคล้องกับความในมาตรา 40/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 โดยตัดคาว่า กระทรวง ทบวง กรม ออก เนื่องจากมาตรา
40/1 กาหนดให้ส่วนราชการภายในกรมเท่านั้นที่สามารถจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษได้
และตัดเรื่องเงินรายได้ไม่ต้องนาส่งคลังออกเพราะกาหนดไว้ในมาตรา 40/1 แล้ว
3.3 สาระสาคัญอื่นยังคงเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548

8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 รวม 3 ฉบับ
(ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทารายงานงบการเงินรายไตรมาส งบประมาณประจาปีของ
องค์กรร่วม และการชาระเงินรายได้จากการผลิตปิโตรเลียมให้แก่รัฐบาลทั้งสอง)
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทารายงานงบการเงินรายไตรมาส) , ร่าง
กฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (ปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวการเสนองบประมาณ) และ ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (กาหนดหลักเกณฑ์การชาระเงินรายได้จากการผลิต
ปิโตรเลียมให้แก่รัฐบาลทั้งสอง) รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
กระทรวงพลังงานเสนอว่า
1. รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้มีความตกลงร่วมกับรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยธรรมนูญและ
เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งองค์กรร่วมไทย - มาเลเซียฉบับลงนามเมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2533 และตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 องค์กรร่วมมี

ฐานะเป็นนิติบุคคล สรวมสิทธิและรับผิดชอบแทนรัฐบาลทั้งสองในการสารวจและแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตในพื้นที่พัฒนาร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปิโตรเลียม
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติองค์กรร่วม
ไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 ซึ่งฝ่ายไทยนาโดยอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กระทรวงพลังงาน)
และผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ
ต่างประเทศ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฝ่ายมาเลเซียนาโดย Solicitor General,
Attorney - General's Chambers และผู้แทนจาก Tax Analysis Division of Ministry of
Finance, Economic Planning Unit of Prime Minister's Department และบริษัท
Petroliam Nasional Berhad (Petronas) ได้ร่วมกันพิจารณาเนื้อหาของร่างกฎกระทรวง
จานวน 3 ฉบับ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2536) และกฎกระทรวงว่าด้วยการชาระค่าภาคหลวงและรายได้อื่น ๆ จากการผลิตปิโตรเลียมใน
พื้นที่พัฒนาร่วมฯ พ.ศ. 2547 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ.
2533 ที่ฝ่ายบริหารองค์กรร่วมจัดทาขึ้นแล้ว และเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการองค์กรร่วม
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
3. ในการประชุมองค์กรร่วม ครั้งที่ 72 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2550 คณะกรรมการองค์กรร่วมได้ให้
ความเห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับ และได้จัดส่งร่างฉบับภาษาอังกฤษ
มายังกระทรวงพลังงาน เพื่อพิจารณาและดาเนินการนาเสนอต่อรัฐบาลไทย เพื่อออกเป็น
กฎกระทรวงบังคับใช้ต่อไป
4. กระทรวงพลังงานพิจารณาแล้ว เห็นว่าร่างกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับที่จัดทาขึ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง 3 ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทา
รายงานงบการเงินรายไตรมาส งบประมาณประจาปีขององค์กรร่วม และการชาระเงินรายได้จาก
การผลิตปิโตรเลียมให้แก่รัฐบาลทั้งสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยให้องค์กรร่วมสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ประหยัด คล่องตัวและเป็นไปอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้
การบริหารจัดการแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมฯ ให้แก่รัฐบาลทั้งสองประเทศเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมควรดาเนินการออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อใช้บังคับต่อไป
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงรวม 3 ฉบับดังกล่าวมาเพื่อดาเนินการ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทารายงานงบการเงิน
รายไตรมาส) มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้เมื่อสิ้นสุดไตรมาส ให้องค์กรร่วมจัดทางบการเงิน
เสนอต่อรัฐบาลแต่ละฝ่ายภายในไตรมาสถัดไป (ร่างข้อ 5 (1))
2. ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวการเสนองบประมาณ) มี
สาระสาคัญเป็นการกาหนดให้ ในการเสนองบประมาณนั้น ให้เสนอไปพร้อมกับรายละเอียดของ
แต่ละรายการในงบประมาณ โดยไม่ต้องมีหรือจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชี
เพื่อให้ข้อเสนอแทน (ร่างข้อ 2)

3. ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (กาหนดหลักเกณฑ์การชาระเงินรายได้จากการผลิตปิโตรเลียมให้แก่
รัฐบาลทั้งสอง) มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้ในกรณีที่องค์กรร่วมได้รับรายได้จากการผลิต
ปิโตรเลียมเป็นเงินริงกิตหรือเงินบาท หากได้รับการร้องขอจาก Economic Planning Unit of
the Prime Minister's Department ในกรณีของมาเลเซีย หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กระทรวงพลังงาน ในกรณีของราชอาณาจักรไทย องค์กรร่วมอาจชาระเงินจากรายได้ดังกล่าวแก่
รัฐบาลแห่งมาเลเซีย หรือรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นเงินริงกิต หรือเงินบาท แล้วแต่กรณี
(เพิ่มความเป็นร่างข้อ 10/1)

9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วน
ราชการ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง
อัตรากาลังของส่วนราชการ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
กระทรวงการคลังเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 และวันที่ 28 สิงหาคม 2550 ให้
ส่วนราชการดาเนินการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมของส่วนราชการและมีงบประมาณรองรับ รวมทั้งมีมาตรการจูงใจให้ข้าราชการซึ่งลาออกจาก
ราชการได้รับเงินช่วยจากทางราชการ กระทรวงการคลังจึงได้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยยกร่าง
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และเสนอมาเพื่อดาเนินการ
ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญดังนี้
1. กาหนดลักษณะของส่วนราชการที่จะเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ
(โครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด) ดังนี้
o เป็นส่วนราชการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการปรับเปลี่ยนสถานภาพโดยออกจาก
ระบบราชการ
o เป็นส่วนราชการที่ประสงค์จะยุบเลิกบางภารกิจ
o เป็นส่วนราชการที่มีอัตรากาลังเกิน
o เป็นส่วนราชการที่มีจานวนข้าราชการอายุตั้งแต่ห้าสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ
ยี่สิบของจานวนข้าราชการทั้งหมดของส่วนราชการ
2. กาหนดคุณสมบัติของข้าราชการที่จะเข้าร่วมมาตรการฯ โดยต้องมีอายุตั้งแต่ห้าสิบปีบริบูรณ์ขึ้น
ไปหรือมีเวลาราชการตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่าง
ถูกสั่งพักราชการ ไม่เป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการประเภทนั้น ๆ ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาในการไปศึกษา ฝึกอบรม ไม่เป็น

ข้าราชการผู้รับผิดชอบงานโครงการสาคัญของส่วนราชการเข้าร่วมมาตรการ ไม่เป็นข้าราชการผู้
มีผลงานดีเด่นและได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละสองขั้นไม่น้อยกว่าสองครั้งภายในระยะเวลา
ห้าปีจนถึงวันเข้าร่วมมาตรการ เป็นต้น
3. กาหนดให้จ่ายเงินช่วยเหลือข้าราชการที่เข้าร่วมมาตรการ = (จานวนปีของเวลาราชการที่เหลือ
+ 8) X (เงินเดือนเดือนสุดท้าย + เงินประจาตาแหน่ง (ถ้ามี)) ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินสิบ
ห้าเท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
4. กาหนดให้ข้าราชการซึ่งจะเข้าร่วมมาตรการต้องมีอายุตั้งแต่ห้าสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือมีเวลา
ราชการตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไป ทั้งนี้ ให้นับถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตาม
มาตรการและมีเวลาราชการที่เหลือไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
5. กาหนดให้พระราชกฤษฎีกานี้ผลใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556

10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเลิกการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเลิกการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ....
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดาเนินการต่อไปได้
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเลิกการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. .... มีสาระสาคัญดังนี้
1. ตัดหลักการเรื่องการขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินบางส่วนออกไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ที่มิได้กาหนดให้มีการขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินบางส่วนได้ หากแต่มุ่งประสงค์ให้การ
ยกเลิกการจัดสรรที่ดินต้องเป็นการยกเลิกการจัดสรรที่ดินทั้งหมดทุกแปลง
2. แก้ไขรายการเอกสารหลักฐานที่ผู้จัดสรรที่ดินต้องยื่นประกอบคาขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินในกรณีที่ยังไม่ได้
จาหน่ายที่ดินจัดสรร เป็นให้ยื่นแผนผังแสดงที่ดินแปลงบริการสาธารณะ และแผนผังแสดงส่วนสาธารณูปโภค
เพื่อให้ได้แผนผังแสดงที่ดินแปลงบริการสาธารณะและที่ดินแปลงสาธารณูปโภคทุกแปลงที่จะต้องพ้นจากการ
จัดสรรที่ดิน และเพื่อให้สอดคล้องกับการตัดหลักการการขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินบางส่วนออกไป (ร่างข้อ 2)
3. ส่วนกรณีที่มีการจาหน่ายที่ดินจัดสรรแล้ว ได้แก้ไขรายการเอกสารหลักฐานที่ผู้จัดสรรที่ดินต้องยื่นประกอบคา
ขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน โดยตัดรายการหนังสือแสดงความยินยอมให้ยกเลิกการจัดสรรที่ดินของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร
ทุกราย เพราะการกาหนดเช่นว่านี้เป็นภาระแก่ผู้จัดสรรที่ดินและมีผลให้การขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินแทบจะไม่มี
โอกาสเกิดขึ้นได้เลย เป็นให้ยื่นแผนผังแสดงจานวนที่ดินแปลงย่อยที่จาหน่ายแล้วและยังไม่ได้จาหน่ายและเนื้อที่
ของแต่ละแปลง และรายการแผนผังแสดงที่ดินแปลงบริการสาธารณะและแผนผังแสดงส่วนสาธารณูปโภค เพื่อให้
สอดคล้องกับการตัดหลักการการยกเลิกฯ ดังกล่าว(ร่างข้อ 8)
4. เพิ่มรายละเอียดที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ต้องปิดประกาศพร้อมกับคาขอ
ยกเลิกจัดสรรที่ดินทั้งในกรณีที่ยังไม่มีการจาหน่ายที่ดินจัดสรรและในกรณีที่มีการจาหน่ายที่ดินจัดสรรแล้ว โดย

กาหนดให้ต้องปิดประกาศวิธีการ และระยะเวลาการยื่นคาคัดค้านคาขอยกเลิกจัดสรรที่ดิน เพื่อคุ้มครองให้ผู้มีส่วน
ได้เสียและผู้ซื้อที่ดินจัดสรรได้ทราบถึงวิธีการและระยะเวลาการยื่นคาคัดค้านคาขอยกเลิกจัดสรรที่ดินและแก้ไข
สถานที่ปิดประกาศ (ร่างข้อ 3 และร่างข้อ 9)
5. ในขั้นตอนที่ผู้จัดสรรที่ดินต้องประกาศการขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินในหนังสือพิมพ์และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทราบ
5.1 กรณีที่ยังไม่มีการจาหน่ายที่ดินจัดสรรนั้น ได้ตัดการกาหนดให้ต้องแนบแผนผังแสดงที่ดินแปลงย่อยและเนื้อที่
ของแต่ละแปลง และที่ดินแปลงสาธารณะที่ประสงค์จะให้พ้นจากการจัดสรรที่ดิน และแผนผังส่วนสาธารณูปโภคที่
พ้นจากภาระจายอมออกไป และตัดการกาหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินต้องแจ้งการแสดงเจตนาในการดาเนินการอย่าง
หนึ่งอย่างใดกับที่ดินจัดสรรเมื่อยกเลิกการจัดสรรที่ดิน รวมทั้งได้เพิ่มรายละเอียดที่ผู้จัดสรรที่ดินต้องประกาศใน
หนังสือพิมพ์ และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบด้วย และเพิ่มข้อกาหนดในการแจ้งเป็นหนังสือว่าให้กระทาโดยส่ง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังภูมิลาเนาของผู้มีส่วนได้เสียหรือตามที่อยู่ที่ปรากฏในสารบบของที่ดินแปลงนั้น (ร่างข้อ
4)
5.2 ส่วนกรณีที่มีการจาหน่ายที่ดินจัดสรร ได้ตัดการกาหนดให้ต้องแนบแผนผังแสดงที่ดินแปลงย่อยและเนื้อที่ของ
แต่ละแปลง และที่ดินแปลงสาธารณะที่ประสงค์จะให้พ้นจากการจัดสรรที่ดิน และแผนผังส่วนสาธารณูปโภคที่พ้น
จากภาระจายอมออกไป และตัดการกาหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินต้องแจ้งการแสดงเจตนาในการดาเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดกับที่ดินจัดสรรเมื่อยกเลิกการจัดสรรที่ดิน รวมทั้งได้เพิ่มรายละเอียดที่ผู้จัดสรรที่ดินต้องประกาศใน
หนังสือพิมพ์ และแจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและผู้มีส่วนได้เสียทราบด้วย และได้กาหนดให้ต้องระบุวิธีการและ
ระยะเวลาการยื่นคาคัดค้านคาขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน และเพิ่มข้อกาหนดในการแจ้งเป็นหนังสือว่าให้กระทาโดย
ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังภูมิลาเนาของผู้มีส่วนได้เสียหรือตามที่อยู่ที่ปรากฏในสารบบของที่ดินแปลงนั้น (ร่าง
ข้อ 10)
6. เพิ่มขั้นตอนให้ผู้จัดสรรที่ดินนาหลักฐานการประกาศในหนังสือพิมพ์และการแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ซื้อที่ดิน
จัดสรร และผู้มีส่วนได้เสียมายื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันยื่นคาขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน และกาหนดให้อานาจเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาสั่งยกเลิกเรื่องขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน หากผู้จัดสรรที่ดินไม่นาหลักฐานมายื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ส่วนในกรณีที่มีการจาหน่ายที่ดินจัดสรรนั้น ได้เพิ่มเติมข้อกาหนดให้ผู้
จัดสรรที่ดิน ต้องยื่นหลักฐานการทาข้อตกลงเกี่ยวกับสาธารณูปโภคระหว่างผู้จัดสรรที่ดินและผู้ซื้อที่ดินจัดสรรคา
ขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน (ร่างข้อ 5 และร่างข้อ 11)
7. ตัดกาหนดเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัด และตัดกาหนดเวลาในการพิจารณาคาขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินในกรณีที่มีคาคัดค้านของผู้มีส่วนได้เสียใน
ที่ดินซึ่งมิใช่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร
8. แก้ไขหมวด 3 การดาเนินการเมื่อยกเลิกการจัดสรรที่ดิน โดยได้แยกกาหนดการจดแจ้งในโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ในกรณีที่ยังไม่มีการจาหน่ายที่ดินจัดสรร ก็ให้จดแจ้งว่า "ที่ดินแปลงนี้ได้ยกเลิกการจัดสรร
ที่ดินแล้ว" ส่วนกรณีที่มีการจาหน่ายที่ดินจัดสรรแล้ว ได้แยกการจดแจ้งเป็นสามกรณี คือ (1) ที่ดินแปลงที่ไม่ใช่

แปลงสาธารณูปโภค ให้จดแจ้งว่า "ที่ดินแปลงนี้ได้ยกเลิกการจัดสรรที่ดินแล้ว" (2) ที่ดินแปลงที่เป็นแปลง
สาธารณูปโภคที่มีข้อตกลงให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรยังใช้ประโยชน์ต่อไป ให้จดแจ้งว่า "ที่ดินแปลงนี้ได้ยกเลิกการจัดสรร
ที่ดินแล้วแต่ยังคงมีภาระ จายอมอยู่ตามข้อตกลง" (3) ที่ดินแปลงที่เป็นแปลงสาธารณูปโภคที่ไม่มีข้อตกลงให้ผู้ซื้อ
ที่ดินจัดสรรได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ให้จดแจ้งว่า "ที่ดินแปลงนี้ได้ยกเลิกการจัดสรรที่ดินแล้วและพ้นจากภาระจายอม"

11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด -(ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ แล้วดาเนินการต่อไปได้
กระทรวงยุติธรรมรายงานว่า เนื่องจากสารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหยเป็น ยาเสพ
ติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและเป็นยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วย จึงสมควรให้ผู้เสพหรือผู้ติดสารระเหยได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดเช่นเดียวกับผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ แต่โดยที่กฎกระทรวงว่า
ด้วยการกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด พ.ศ. 2546 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ยังมิได้กาหนดให้ครอบคลุมถึงสารระเหย ดังนั้น เพื่อให้สามารถนาผู้
เสพหรือผู้ติดสารระเหยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่ง
เป็นไปตามหลักการเดิมที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว และกระทรวงยุติธรรมได้แก้ไข
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเรียบร้อย
แล้ว มาเพื่อดาเนินการ
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มี
สาระสาคัญเป็นการกาหนดให้เพิ่ม "(4) สารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย" ในข้อ 1 แห่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณของยาเสพติด พ.ศ. 2546

12. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การ
กาหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับ ตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.
2530 (ฉบับที่ ..)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา
12 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การ
กาหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับ ตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.

2530 (ฉบับที่ ..) รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติ ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
กระทรวงการคลังรายงานว่า การขอให้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าตามพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
ภาค 4 ประเภท 10 ในพิธีสารจะต้องมีข้อผูกพันในเรื่องการยกเว้นอากรนาเข้าด้วย แต่กรณีของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในพิธีสารมอนทรีออลที่ประเทศไทยให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก มิได้มีข้อผูกพันดังกล่าว จึงไม่
อาจยกเว้นอากรตามพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 10 เห็นควรออกเป็นประกาศ
เพื่อให้การยกเว้นอากรมีผลในทางปฏิบัติ จึงได้เสนอร่างประกาศดังกล่าวรวม 2 ฉบับ มาเพื่อดาเนินการ
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราช
กาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. กาหนดให้เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใดซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม นาเข้ามาหรือสั่งให้นาเข้ามาเพื่อใช้ภายใต้โครงการเลิกใช้สารทาลายชั้น
บรรยากาศโอโซน (Thailand National CFCs Phaseout Plan) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
13 มกราคม พ.ศ. 2547 และวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ สาหรับการนาเข้าตั้งแต่วันที่
13 มกราคม พ.ศ. 2547 ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า
2. กาหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขอยกเว้นอากร
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกาหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับ ตามความในมาตรา 10 แห่ง
พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) มีสาระสาคัญ ดังนี้
กาหนดให้ของที่ได้รับการยกเว้นอากร ตามร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากร
ศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) ได้รับการยกเว้นจากบท
บังคับตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 หากได้โอนของนั้นไปเป็นของ
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจเฉพาะที่เป็นองค์การของรัฐบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือกิจการของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งกิจการนั้น ใน
ลักษณะให้โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือค่าภาระติดพัน สาหรับการโอนตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

เศรษฐกิจ

13. เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงาน

อื่นของรัฐที่อยู่ในสังกัดการบังคับบัญชา หรือการกากับดูแลของฝ่ายบริหาร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว ดังนี้
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) และร่างเอกสาร
ประกวดราคาก่อนเริ่มการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ ข้อ 8 (1) เห็นควรผ่อนผันให้การจัดหาพัสดุ
ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท หรืองานก่อสร้างในโครงการที่มีแบบและข้อกาหนดในการก่อสร้าง
ที่เป็นมาตรฐานไว้แล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) และร่างเอกสารประกวด
ราคาหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องนาร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) และร่างเอกสาร
ประกวดราคาดังกล่าวเผยแพร่ทาง Website ของหน่วยงานหรือของกรมบัญชีกลางเพื่อให้
สาธารณชนเสนอแนะหรือวิจารณ์
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา ตามระเบียบฯ ข้อ 8 (3) เห็นควรผ่อนผันให้การจัดหา
พัสดุในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน จะมี
คณะกรรมการบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ได้ โดยให้บุคลากรของหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุเป็น
เลขานุการ กรณีการจัดหาในวงเงินเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นในหน่วยงานนั้นเป็นกรรมการและเลขานุการ และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยหรือไม่ก็ได้
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง และการกาหนดวัน
เวลา สถานที่เสนอราคา ผ่อนผันให้เป็นอานาจของหัวหน้าหน่วยงานในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกวดราคา การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง และกาหนดวัน เวลา สถานที่เสนอราคา
4. ผ่อนผันให้กรณีการจัดหาพัสดุในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท หน่วยงานได้ดาเนินการจัดหาตาม
ระเบียบฯ ข้อ 9(1) (2) (3) และ (4) แล้ว กรณีไม่มีผู้เข้าเสนอราคา มีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียว
หรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาตามระเบียบฯ ข้อ 10(1)
และคณะกรรมการประกวดราคาได้ดาเนินการต่อรองราคากับผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นแล้วไม่
ได้ผล ให้หน่วยงานดาเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่น ตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยงานนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก กวพ.อ.
ทั้งนี้ ให้มาตรการผ่อนคลายตามข้อ 1 - 4 ดังกล่าวรวมถึงมาตรการผ่อนคลายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม 2549 เรื่อง แนวทางเร่งรัดการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2549
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวและแนวทางในการปฏิบัติตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 มีผลจนถึงวันที่ 30
กันยายน 2551
กระทรวงการคลังเสนอว่า การผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ดังกล่าว ทาให้การปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ยังคงถือแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

14. เรื่อง การขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งและขยายกาลังการผลิตของโรงงานน้าตาล
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการการขยายกาลังการผลิตและย้ายสถานที่ตั้งโรงงานน้าตาล 5 โรงงานตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
1. ให้บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด บริษัท น้าตาล
บ้านโป่ง จากัด ย้ายสถานที่ตั้งและขยายกาลังการผลิตของโรงงานน้าตาลตามที่บริษัทเสนอ
2. ให้บริษัท น้าตาลพิษณุโลก จากัด และบริษัท อุตสาหกรรมน้าตาลกาญจนบุรี จากัด ขยายกาลัง
การผลิตของโรงงานน้าตาล ตามที่บริษัทเสนอ
ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีในเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปประกอบการพิจารณาด้วย
กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานว่า
1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับการห้ามไม่ให้มีการเพิ่มกาลังการผลิต การย้าย และขยาย
โรงงานน้าตาล นั้น ในปัจจุบันมีโรงงานน้าตาลได้ยื่นหนังสือต่อกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอ
อนุญาตย้ายสถานที่ตั้งโรงงานและขอขยายกาลังการผลิต จานวน 5 โรงงานดังนี้
o 1.1 การขอย้ายสถานที่ตั้งและขยายกาลังการผลิต จานวน 3 โรงงาน
 บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด ขอย้ายสถานที่ตั้งโรงงานจากอาเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปตั้งใหม่ที่ อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
และขอขยายกาลังการผลิตจาก 8,385 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 20,400 ตันอ้อยต่อ
วัน
 บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด ขอย้ายสถานที่ตั้งโรงงานจากอาเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี ไปตั้งใหม่ที่ อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และขอขยาย
กาลังการผลิตจาก 6,479 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 20,400 ตันอ้อยต่อวัน
 บริษัท น้าตาลบ้านโป่ง จากัด ขอย้ายสถานที่ตั้งโรงงานจากที่ตั้งเดิม ตาบลท่า
ผา อาเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปตั้งใหม่ที่บนทางหลวงชนบท สท 4018
หมู่ที่ 7 บ้านหนองน้าขุ่น ตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัด
สุโขทัย และขอขยายกาลังการผลิตจาก 9,131 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 18,000 ตัน
อ้อยต่อวัน
o 1.2 การขอขยายกาลังการผลิต จานวน 2 โรงงาน
 บริษัท น้าตาลพิษณุโลก จากัด ขอขยายกาลังการผลิตจาก 12,000 ตันอ้อยต่อ
วัน เป็น 22,000 ตันอ้อยต่อวัน
 บริษัท อุตสาหกรรมน้าตาลกาญจนบุรี จากัด ขอขยายกาลังการผลิตจาก
12,000 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 22,000 ตันอ้อยต่อวัน
2. กระทรวงอุตสาหกรรมได้กาหนดหลักเกณฑ์การย้ายสถานที่ตั้งโรงงานน้าตาล ดังนี้
o 2.1 ระยะห่างระหว่างโรงงานแห่งใหม่กับโรงงานเดิมในเส้นทางที่ใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า 80
กิโลเมตร

2.2 ให้โรงงานที่จะย้ายมีการเตรียมอ้อยเข้าสู่โรงงานในปีแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
กาลังการผลิตของฤดูหีบนั้น ๆ โดยจานวนวันหีบอ้อยเฉลี่ย 120 วัน ต่อปี และต้องไม่ใช่
อ้อยของเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดิม
3. ผลกระทบจากการขอย้ายสถานที่ตั้งและหรือขยายกาลังการผลิตของโรงงานทั้ง 5 โรงงานสรุปได้
ดังนี้
o 3.1 การขอย้ายสถานที่ตั้งโรงงาน
 มีข้อจากัดในเขตพื้นที่เดิมมีปริมาณอ้อยไม่เพียงพอจึงขอย้ายไปยังแหล่งที่มีอ้อย
มากเพียงพอหรือไปสู่เขตพื้นที่ใหม่ที่มีความเหมาะสมที่จะส่งเสริมการปลูกอ้อย
 ลดต้นทุนค่าขนส่งของชาวไร่อ้อยโดยเฉพาะชาวไร่อ้อยในเขตที่ไม่มีโรงงาน
น้าตาลตั้งอยู่ก่อน
o 3.2 การขอขยายกาลังการผลิต
 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตและเพื่อความคุ้มค่าในการลงทุน
 เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการผลิตน้าตาลทราย
ดังนี้
 (1) ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากกากอ้อยเพื่อนามาใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า
 (2) ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
 (3) ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากกากตะกอน (ผลพลอยได้จากการผลิตน้าตาล)
และผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากของโรงงาน Biogas สามารถทดแทนการ
นาเข้าปุ๋ยเคมี
 ลดต้นทุนการผลิต ก่อให้เกิดจากการจ้างแรงงาน เพิ่มขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตน้าตาล ตลอดจนความมั่นคงด้านพลังงานทดแทน พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย
และน้าตาลทรายและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
4. กระทรวงอุตสาหกรรมได้พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้
o 4.1 เนื่องจากบริษัทน้าตาลทั้ง 5 บริษัทดังกล่าว ได้ประสบปัญหาปริมาณอ้อยในพื้นที่ที่
ตั้งอยู่เดิมไม่เพียงพอกับกาลังการผลิตและขอย้ายสถานที่ตั้งและขยายกาลังการผลิตไป
ยังพืน้ ที่ที่มีปริมาณอ้อยเพียงพอของแต่ละโรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม 2532 และโรงงานได้เสนอแผนและวิธีการดาเนินการส่งเสริมการปลูก
อ้อยในพื้นที่ที่จะไปขอตั้งใหม่ เตรียมอ้อยเข้าสู่โรงงานโดยการส่งเสริมชาวไร่อ้อยในพื้นที่
ที่ขอย้าย เพื่อให้สามารถมีอ้อยเข้าโรงงานได้เพียงพอกับกาลังการผลิต และในบางพื้นที่
ที่ไปขอตั้งใหม่ยังไม่มีโรงงานน้าตาลตั้งอยู่ก่อน และจะไม่ก่อให้เกิดการแย่งอ้อยของ
โรงงานที่ตั้งอยู่เดิม
o 4.2 กาลังการผลิตของโรงงานน้าตาลในภาพรวม
o

กาลังการผลิต
ที่ได้รับอนุญาตในปัจจุบัน

ปริมาณ
(ตันอ้อย/วัน)
731,207

ขออนุญาตเพิ่มเติมครั้งนี้ (5 โรงงาน)
รวม

54,805
786,012

ขณะเดียวกันคาดว่าปริมาณอ้อยในฤดูการผลิตปี 2550/2551 จะเพิ่มขึ้นเป็น 68.15 ล้านตัน (เทียบกับปี
2549/2550 มีอ้อยจานวน 63.80 ล้านตัน) ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากเกษตรกรที่ปลูกพืชอื่นเปลี่ยนมาปลูกอ้อยแทน
เพิ่มขึ้น จึงเห็นควรสนับสนุนให้โรงงานน้าตาลย้ายหรือขยายกาลังการผลิตตามความเหมาะสมกับปริมาณอ้อยที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยทาให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ผลิตพลังงานทดแทน ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยายกาลังการผลิตหรือย้าย
สถานที่ตั้งของโรงงานน้าตาลตามที่เสนอดังกล่าว

15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช้งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นเงินวิทยฐานะ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2550 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นเงินวิทยฐานะ จานวน
1,500,000,000 บาท สาหรับเงินวิทยฐานะที่ยังขาด จานวน 2,325,042,393.20 บาท ให้ขอใช้จ่ายจากเงินคงคลัง
ต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

16. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีดาเนินการก่อสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่ง
ที่ 2 จังหวัดเชียงราย ในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,546.400 ล้านบาท และให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2522 และปีต่อ ๆ ไปในส่วนที่ต้องใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามความจาเป็นและ
เหมาะสม ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีรายงานว่า ปัจจุบันท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 ไม่
สามารถรองรับปริมาณการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การขยาย
ท่าเรือเชียงแสนไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากอยู่ในเขตโบราณสถานที่สมควรอนุรักษ์เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
และกรม ธนารักษ์อยู่ระหว่างพัฒนาพื้นที่เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานประวัติศาสตร์โลก ซึ่งจะมีการส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวต่อไป กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีจึงดาเนินการศึกษาและสารวจออกแบบเพื่อก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ใช้ทดแทนท่าเรือปัจจุบันและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้า การ
ลงทุน และการคมนาคมขนส่งของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงตอนบนและจีนตอนใต้

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วเห็นสมควรเร่งผลักดันโครงการให้ได้รับการอนุมัติเพื่อจะได้ดาเนินการตามที่
เกี่ยวข้องให้สามารถเริ่มดาเนินการก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ 2552 ด้วยเหตุผล ดังนี้
1. ความเหมาะสมทางการเงินและเศรษฐศาสตร์
2. โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10 พ.ศ. 2550-2554 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ. 2550-2554) และ
แผนโลจิสติกส์ ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2550 ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคแล้ว รวมทั้ง
แผนการส่งเสริมการลดการใช้พลังงานของประเทศ ซึ่งการขนส่งทางน้าเป็นการขนส่งคราวละ
มาก ๆ สามารถประหยัดพลังงานของประเทศได้ จึงมีความสาคัญค่อนข้างสูงในการเร่งรัดผลักดัน
ให้เกิดโครงการดังกล่าวโดยเร็ว
3. ผลกระทบต่องบประมาณของรัฐ
4. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
การก่อสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 จะรักษาให้การขนส่งทางน้ายังคงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการขนส่งระหว่าง
ไทย-จีน และเมื่อมีการพัฒนาการขนส่งทางถนนเชื่อมโยงจีน-ลาว-ไทย ผ่านสะพานแม่น้าโขงที่อาเภอเชียงของใน
อนาคตทั้งสองเส้นทางจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน และจะทาให้จังหวัดเชียงรายเป็นประตูการค้าที่สาคัญระหว่าง
ไทยกับจีนตอนใต้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนและจ้างงานตลอดทั้งบริเวณในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน นอกจากนั้น
ประตูการค้าดังกล่าวจะเป็นปัจจัยดึงดูดให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ถ้าหากมีการพัฒนาระบบการขนส่ง
ทางรถไฟสู่ประตูดังกล่าว และมีการพัฒนาท่าเรือในฝั่งทะเลอันดามัน ประเทศไทยจะสามารถให้บริการ
Multimodal Transport Corridor และเปิดช่องทางการค้าแห่งใหม่ (New Trade Lane) ที่สาคัญที่เชื่อมระหว่าง
จีนตอนใต้กับอินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป

17. เรื่อง การขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานี
รับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมืองและการขอให้รัฐบาลรับภาระโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย
คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
1. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้เงินจานวน 18,987,282,700 บาท โดย
กระทรวงการคลัง (กค.) ค้าประกันเพื่อชาระคืนให้กับผู้รับจ้างตามสัญญาก่อสร้างโครงการระบบ
ขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
2. อนุมัติให้ รฟท. กู้เงินในวงเงิน 9,940,322,000 บาท โดยกระทรวงการคลังค้าประกัน เพื่อนามา
ดาเนินการก่อสร้างโครงการฯ จนแล้วเสร็จ
3. ให้รัฐรับภาระในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและงานอุโมงค์ และให้ รฟท. รับภาระในส่วนของ
สินทรัพย์ดาเนินการ

ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณา
ด้วย
กระทรวงคมนาคมเห็นควรนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ รฟท. กู้เงินโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้า
ประกันเงินกู้ จานวน 18,987,282,700 บาท เพื่อชาระหนี้ค่าก่อสร้างโครงการตามสัญญา และกู้เงินจานวน
9,940,322,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างส่วนที่เหลือจนกว่างานจะแล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ รฟท. ดาเนินการโครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และสถานีรับส่งผู้โดยสารด้วยวิธีจ้างเอกชนดาเนินการและจัดหาแหล่งเงินกู้ โดยรัฐบาลจะจ่ายค่าก่อสร้างและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนทั้งหมดเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 990 วัน ตามสัญญาก่อสร้าง

18. เรื่อง การเลิกบริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็ง จากัด
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
1. ให้เลิกบริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็ง จากัด เพื่อมิให้เกิดภาระต่องบประมาณของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันด้านการเงินของบริษัทฯ วงเงิน 19,000,000
บาท ประกอบด้วยมูลหนี้การค้าบริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) จานวน 15,900,000 บาท
(ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2549) ค่าใช้จ่ายผูกพันอื่น เช่น ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายชาระบัญชี
กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า ผลการดาเนินงานของบริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็ง จากัด สามารถช่วยเหลือให้แก่ผู้ค้า
ปลีกรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง แต่การสร้างกลไกใหม่เข้าไปแทรกในระบบตลาดที่มีการแข่งขันสูง เป็นเรื่องยากที่จะ
ประสบความสาเร็จในเชิงธุรกิจ บริษัทฯ จาเป็นต้องจัดสรรค่าใช้จ่ายชดเชย การจัดส่งสินค้า การพัฒนาภาพลักษณ์
การพัฒนาการบริหารจัดการ และสินเชื่อเพื่อการค้าให้แก่ร้านค้าปลีก ส่งผลให้ประสบภาวะขาดทุนแต่ยังคง
ดาเนินงานมาได้เป็นเวลา 5 ปี (คณะรัฐมนตรีได้จัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการเป็นเวลา 3 ปี) แม้ว่า
คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ปัจจุบัน
สถานะการเงินของบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ และแนวโน้มยังคงต้องชดเชยค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในส่วนของการช่วยเหลือธุรกิจค้าปลีกค้าส่งไทย กระทรวงพาณิชย์จะดาเนินการดังนี้
1. เร่งดาเนินการออกกฎหมายค้าส่งค้าปลีกเพื่อกากับดูแลธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกให้เป็นธรรม ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการยกร่างกฎหมายค้าส่งค้าปลีกของกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2550
2. สร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจให้ผู้ค้าส่งค้าปลีกดั้งเดิม

o

o

การพัฒนาภาพลักษณ์และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้มีการ
จัดการร้านค้าให้มีความสะดวก สะอาด สว่างและให้ความรู้และสร้างทักษะ เพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการสมัยใหม่ และการใช้ กลยุทธ์การตลาด
การรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เป็นการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของกลไกตลาดให้มีความเกื้อกูลและเป็นพันธมิตรที่จะสร้างความแข็งแกร่ง
ในการประกอบธุรกิจ

19. เรื่อง ขออนุมัติดาเนินการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล : โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
1. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดาเนินโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบาง
ซื่อ - รังสิต ภายใต้กรอบวงเงิน 59,888 ล้านบาท รวมระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปี พ.ศ. 25512555) โดยรัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทั้งสิ้น ให้ รฟท. ดาเนินการประกวดราคา
ได้ทันทีเมื่อแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีการ
เพิ่มสถานีรายทางได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
2. อนุมัติให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณตามความจาเป็นและเหมาะสม และ
กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และค้าประกันเงินกู้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือใช้เงินจากกองทุน
น้ามันเชื้อเพลิงตามมติคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ โดยดาเนินการประกวดราคาตามระเบียบ
ของการรถไฟฯ ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ด้วยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 หรือ
ดาเนินการประกวดราคาตามเงื่อนไขของแหล่งเงินทุน
3. และหากมีวงเงินงบประมาณเหลือจากการประกวดราคาตามข้อ1. หรือการจัดทาราคากลาง
อนุมัติให้ต่อขยายโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต ระยะทาง 10 กิโลเมตร ภายใต้กรอบวงเงิน 3,886 ล้านบาท เป็นลาดับแรก และ
ดาเนินการก่อสร้างสถานีวัดเสมียนนารี และสถานีหลักหก ในโครงการข่ายระบบรถไฟชานเมือง
(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ต่อไปได้ เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
4. มอบให้สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจัดทาแนวทางและแผนการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนเมือง
มหาวิทยาลัยบริเวณรังสิต ให้สอดคล้องกับการดาเนินการต่อขยายระบบรถไฟชานเมือง (สายสี
แดง) ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
5. มอบหมายให้ กฟน. เร่งรัดการดาเนินการต่อขยายสายเมนจากสถานีไฟฟ้าย่อยลาดพร้าวเข้าสู่
บริเวณบางซื่อให้ทันต่อแผนการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมือง ของ รฟท.

ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สานักงบประมาณ ไปประกอบการพิจารณาด้วย
กระทรวงคมนาคมรายงานว่า ได้มอบหมายให้สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดาเนินการ
ร่วมกับ รฟท. ศึกษาทบทวนความเหมาะสมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ภายใต้โครงการ
ปรับแบบรายละเอียดระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต รวมสถานีรถไฟบางซื่อ โดยเริ่มดาเนินงานตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2550 และขณะนี้ได้รายงานผลการศึกษาทบทวนความเหมาะสมฯ ดังกล่าวให้ รฟท. และ
กระทรวงคมนาคมพิจารณานาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้ รฟท. ดาเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 เห็นชอบให้นาเงินจากกองทุน
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบขนส่งทางราง โดยในลาดับแรก จะเป็นการก่อสร้างโครงการระบบ
รถไฟชานเมือง สายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต รวมสถานีรถไฟบางซื่อ ซึ่งทาให้โครงการดังกล่าวสามารถดาเนินการ
ก่อสร้างได้ในทันทีที่มีความพร้อมของแบบรายละเอียด โดยไม่ต้องรอเงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่าง
ประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation - JBIC)
การรถไฟแห่งประเทศไทยประมาณการผู้โดยสารทั้งโครงข่ายระบบรถไฟสายสีแดงทั้งโครงข่าย ณ ปี 2555 เมื่อ
แรกเปิดดาเนินการพบว่า จะมีปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการของ รฟท. ประมาณ 661,700 คน/วัน (รวมสายรถไฟ
เชื่อมท่าอากาศยาน ประมาณ 179,000 คน/วัน แนวตะวันตก (ตลิ่งชัน) - ตะวันออก (สุวรรณภูมิ) ประมาณ
257,100 คน/วัน แนวเหนือ (รังสิต) ใต้ (หัวลาโพง) 224,700 คน/วัน) และมีผู้โดยสารรถไฟทางไกลขึ้นที่สถานีบาง
ซื่อประมาณ 32,700 คน/วัน และกรณีเดียวกันหากขยายระยะทางการดาเนินงานโครงข่ายระบบรถไฟสายสีแดง
ไปถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสถาบันเทคโนโลยี แห่งเอเชีย ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกัน และเป็นแหล่งที่มีประชากรพัก
อาศัยอยู่จานวนมาก ทาให้ประมาณการของผู้โดยสารสาย สีแดง ทั้งโครงข่ายเพิ่มขึ้นกล่าวคือ ในปี 2555 จะมี
ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการของ รฟท. ประมาณ 706,800 คน/วัน (รวมสายรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน ประมาณ
157,200 คน/วัน แนวตะวันตก (ตลิ่งชัน) - ตะวันออก (สุวรรณภูมิ) ประมาณ 261,000 คน/วัน แนวเหนือ (รังสิต)
- ใต้ หัวลาโพง 288,600 คน/วัน) และมีผู้โดยสารรถไฟทางไกลขึ้นที่สถานีบางซื่อประมาณ 32,700 คน/วัน

20. เรื่อง ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีปรับโครงสร้างหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามโครงการบริหารจัดการ
ลาไย ปี 2548
คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามโครงการบริหารจัดการลาไย ปี 2548
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตร ครั้งที่ 5/2550 เมื่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2550 ดังนี้
1. ให้ขยายเวลาการชาระหนี้ให้กับสถาบันเกษตรกรที่ประสบปัญหาการขาดทุนเป็นเงิน
673,080,041.23 บาท ออกไปจนกว่าสานักงบประมาณ (สงป.) จะจัดสรรเงินงบประมาณ

ค่าชดเชยภาระการขาดทุนให้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์และงดคิดดอกเบี้ยและค่าปรับตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2550
2. ให้ขยายเวลาการชาระหนี้ให้สถาบันเกษตรกรที่ยังค้างกับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นเงิน
12,751,392.55 บาท ออกไปเป็นระยะเวลา 3 ปี และงดคิดดอกเบี้ยและค่าปรับตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2550
3. ให้ขยายเวลาการชาระหนี้ให้กับสถาบันเกษตรกรที่ปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ
บริหารจัดการลาไย ปี 2548 เป็นเงิน 204,227,477.21 บาท จนกว่าจะเสร็จสิ้นการบังคับคดี
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 และวันที่ 2
สิงหาคม 2548 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เบิกเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จานวน 1,930 ล้านบาท ส่งชาระ
คืนแล้ว 1,039.94 ล้านบาท ค้างชาระจานวน 890.06 ล้านบาท สาเหตุที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไม่สามารถชาระคืน
เงินกองทุนสงเคราะห์สหกรณ์ได้เนื่องจากสถาบันเกษตรกรประสบการขาดทุนจากการดาเนินงาน และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ให้ชะลอการชาระคืนเงินให้กับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรใน
ส่วนที่ขาดทุนตามโครงการบริหารจัดการลาไย ปี 2548 จานวน 675,654,764.40 บาท ออกไปก่อน โดยให้กรม
ส่งเสริมสหกรณ์เสนอตั้งงบประมาณค่าชดเชยภาระขาดทุนจานวนดังกล่าว เพื่อนาไปจ่ายคืนกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรในปีงบประมาณต่อไป

21. เรื่อง ขออนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 งบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อดาเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเบื้องต้น จานวน 700,000,000 บาท ตามความเห็นของสานักงบประมาณ โดยให้
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 1 สิงหาคม 2550 รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด และหากมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการใช้จ่าย
จากเงินทดรองราชการก่อน และให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณตาม
ความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป

22. เรื่อง การเตรียมการจัดทางบประมาณและการกาหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552

คณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมการจัดทางบประมาณและการกาหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามที่สานักงบประมาณเสนอ และแจ้งกระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อื่นของรัฐสาหรับใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนเตรียมการดาเนินงานให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่อไป
แนวทางในการเตรียมความพร้อมและกาหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นการ
เบื้องต้น ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เพื่อให้การจัดทาข้อมูลพื้นฐานงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ถูกต้อง ครบถ้วน จึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องขอให้กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐดาเนินการ ดังนี้








1.1 ติดตามผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 พร้อม
ทั้งทบทวนการกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสาเร็จ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552
1.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางจากการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยทบทวน
เป้าหมาย ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด ตามนัยข้อ 1.1 ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบภาระงบประมาณตาม
ภารกิจและนโยบายต่อเนื่อง
1.3 จัดทาประมาณการวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เบื้องต้น)
o 1.3.1 ประมาณการรายจ่ายขั้นต่าที่จาเป็นที่มีลักษณะเป็นรายจ่าย เพื่อคงไว้ตามสิทธิ
หรือข้อกาหนดตามกฎหมายที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง
o 1.3.2 ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เบื้องต้น
ประกอบด้วย รายจ่ายขั้นต่าที่จาเป็น รายจ่ายตามข้อผูกพัน ภารกิจพื้นฐาน (ตาม
กฎหมาย) และภารกิจยุทธศาสตร์ต่อเนื่อง
1.4 การเตรียมการด้านงบประมาณให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ
o 1.4.1 การจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
o 1.4.2 การสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด
o 1.4.3 การสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย เช่น ด้านการยุติธรรม การศึกษา
การบริการสาธารณสุขและสวัสดิการของรัฐ เป็นต้น
o 1.4.4 การนาเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณและ
องค์ประกอบของเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติ

o

1.4.5 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณถัดไปและการกาหนดแหล่งที่มาของรายได้เพื่อชดใช้
รายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง

2. การกาหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นการกาหนดแผนและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการจัดทาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามระยะเวลาที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 กาหนดไว้ โดยสรุปสาระและลาดับขั้นตอนที่สาคัญของ
ปฏิทินงบประมาณได้ ดังนี้







2.1 คณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบการเตรียมการจัดทางบประมาณ และปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2550
2.2 การเตรียมการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
o 2.2.1 กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยประชุมร่วมกันเพื่อกาหนด
ประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และประมาณการรายได้ล่วงหน้า
3 ปี (เบื้องต้น) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทารายงาน
สรุปสภาวะของประเทศ ในระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2550
o 2.2.2 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกันกาหนดแนวทางการจัดทาแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐเตรียมดาเนินการ ในระหว่างเดือนตุลาคม
2550 - 17 กุมภาพันธ์ 2551
2.3 การจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
o 2..3.1 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ในวันที่
18 มีนาคม 2551
o 2.3.2 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 16 เมษายน
2551
2.4 สานักงบประมาณเสนอนโยบายงบประมาณ วงเงิน และโครงสร้างงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2552 ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และวงเงินรายจ่ายขั้นต่าที่จาเป็นและ
รายจ่ายตามข้อผูกพันต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ใน
วันที่ 25 มีนาคม 2551











2.5 รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ/รัฐมนตรีมอบหมายนโยบายให้กระทรวง ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจัดทาเป้าหมาย และยุทธศาสตร์กระทรวง ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2516 ในระหว่างวันที่ 26 27 มีนาคม 2551
2.6 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจัดทารายละเอียด วงเงินและคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ประมาณการรายได้ประจาปีเสนอรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ส่งสานักงบประมาณ ในวันที่ 21 เมษายน 2551 เพื่อให้สานักงบประมาณพิจารณาและเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมหลักเกณฑ์การ
ปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจาปีฯ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551
2.7 รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ/รัฐมนตรีมอบหมายนโยบายให้กระทรวง ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 และส่งสานักงบประมาณ ในระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2551
เพื่อให้สานักงบประมาณพิจารณาและเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2551
2.8 สานักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2552 และเอกสารงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 17 มิถุนายน 2551
2.9 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ
สภาผู้แทนราษฎรวาระที่ 1 ประมาณวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2551 และวาระที่ 2 - 3 ประมาณ
วันที่ 3 - 4 กันยายน 2551

สาหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ของวุฒิสภาประมาณวันที่ 15 - 16 กันยายน 2551และสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
ในวันที่ 23 กันยายน 2551

23. เรื่อง การแก้ไขปัญหาธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาธุรกิจค้าปลีกส่ง ดังนี้
1. ปัจจุบันการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ยังคงดารงอยู่ โดยยังมีการก่อสร้างอาคารค้าปลีกค้าส่งใน
หลายพื้นที่ทั่วประเทศ และร้านค้าปลีกดั้งเดิมยังคงมีการยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ระงับการก่อสร้างอาคารค้าปลีก
ค้าส่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนทุกกลุ่มและประสานกับกรมโยธาธิ
การและ ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งจังหวัดที่มีการร้องเรียนเพื่อบรรเทาปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ร้านค้าปลีกดั้งเดิม ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยกับกลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งคนไทยได้มี

การทาบันทึกข้อตกลงร่วมกันให้มีคณะทางานเพื่อตรวจสอบการก่อสร้างและการอนุญาตก่อสร้างอาคารประกอบ
กิจการค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ หากตรวจสอบพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยจะสั่งการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคาสั่งให้ระงับการก่อสร้างทันทีตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว พร้อมทั้ง
ให้กรมโยธิการและผังเมืองเร่งรีบออกกฎกระทรวงกาหนดให้อาคารประเภทพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้
2. ส่วนความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานี้นั้น กระทรวงพาณิชย์ได้ดาเนินการเร่งรัดการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง พ.ศ. .... การพัฒนาและช่วยเหลือโชวห่วย การตรวจสอบการ
ก่อสร้างอาคารค้าส่ง และเห็นว่าแนวโน้มสถานการณ์การร้องเรียนและชุมชนประท้วงของร้านค้าปลีกดั้งเดิมยังคงมี
อย่างต่อเนื่องและจะทวีความรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นเดินขบวนประท้วงในหลายจังหวัด ทั้งในภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ หากยังไม่มีมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

สังคม

24. เรื่อง การเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี
(นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธาน ที่อนุมัติในหลักการโครงการเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยในเบื้องต้นให้ดาเนินการในลักษณะนาร่องก่อน 3 รุ่น ๆ ละ 1,000 คน รวม 3,000
คน ในวงเงิน 198,800,000 บาท ตามความเห็นของสานักงบประมาณ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณให้
กระทรวง มหาดไทยร่วมกับสานักงบประมาณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
พิจารณากาหนดสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่างกานัน ผู้ใหญ่บ้านผู้เข้าร่วมโครงการกับเงินงบประมาณสนับสนุน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณโครงการตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้รับประเด็นอภิปรายของ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.พ. สานัก
งบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาในการ
ดาเนินโครงการด้วย
กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า ได้รับแจ้งจากสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า ประธานคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งชาติได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเสนอแนวคิดในการเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่กานันและผู้ใหญ่บ้านได้มีโอกาสเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเฉพาะทาง เน้นการปฏิบัติของกานันและผู้ใหญ่บ้านตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามข้อเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี สุรฤทธิกุล ประธานกรรมการประจา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ และนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดาเนินการส่งเสริมการศึกษาให้แก่
กานันผู้ใหญ่บ้านโดยนาแนวคิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไป
ประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม

กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาดาเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการเพิ่มพูน
คุณวุฒิแก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย และผู้แทนจาก คมช. เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม กาหนดรายละเอียดของโครงการเพิ่มพูน
คุณวุฒิให้แก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
ทั้งนี้ หลักสูตรของโครงการฯ ควรเป็นแบบสหวิทยาการที่มีเนื้อหาทั้งด้านนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดย
วิชาต่าง ๆ ควรเน้นความรู้ที่กานัน ผู้ใหญ่บ้านสามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้กรมการปกครอง
ประสานงานในเรื่องดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการกาหนดเนื้อหาวิชาที่ต้องการและสอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน




หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาหรับกานัน ผู้ใหญ่บ้านที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามัญหรือเทียบเท่าสายอาชีพ
หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่องสาหรับกานัน ผู้ใหญ่บ้านที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า
จัดทาหนังสือบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับหาวิทยาลัย
สุโขทัย ธรรมาธิราช

25. เรื่อง นโยบายสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใส เป็นธรรม โครงการ "นักศึกษาอาสาสมัคร
ประชาธิปไตย"
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ โครงการ "นักศึกษาอาสาสมัครประชาธิปไตย"
(นศ.ปต.) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. หลักการและเหตุผล โดยที่ประเทศไทยจะมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นในระยะอันใกล้นี้
นายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่จะให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม และให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเลือกตั้งมากที่สุด นายกรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบในหลักการให้มีโครงการ นศ.ปต. ขึ้น โดยให้สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเป็นผู้ดาเนินการโครงการข้างต้น
2. วัตถุประสงค์





2.1 สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งของนิสิตนักศึกษา
2.2 รณรงค์เผยแพร่แนวคิด หลักการประชาธิปไตยและการเลือกตั้งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ
โปร่งใส
2.3 มีกระบวนการเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ แจ้งเหตุ รายงานการตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้งโดยอาสาสมัครประชาธิปไตยที่ประจา ณ หน่วยเลือกตั้ง
2.4 สร้างจิตสานึกอาสาสมัครและการรับใช้สังคมให้เกิดขึ้นในตัว นศ. ปต.

3. เป้าหมาย




3.1 ฝึกอบรมนิสิตนักศึกษา เพื่อเป็นอาสาสมัครประชาธิปไตย จานวน 176,000 คน สาหรับ
ปฏิบัติหน้าที่ในเขตและประจาหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ หน่วยละ 2 คน
3.2 การรายงานผลการเลือกตั้งที่ถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งเป็นการรายงานโดยตรงของ นศ.ปต. จาก
หน่วยเลือกตั้ง
3.3 ได้ข้อค้นพบจากการสารวจ วิจัยในประเด็นข้อเท็จจริงในปัญหาการเลือกตั้งของประเทศไทย

4. ขั้นตอนการดาเนินการ





4.1 ขั้นเตรียมการ 1) จัดทารายละเอียดโครงการ 2) ขออนุมัติโครงการ 3) จัดทาระบบการ
บริหารการดาเนินงานโครงการ 4) ประชาสัมพันธ์
4.2 ขั้นปฏิบัติการ 1) การรับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2) การจัดฝึกอบรม นศ.ปต. 3)
รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเลือกตั้ง 4) สังเกตการณ์การ
เลือกตั้งและแจ้งเหตุที่พบ 5) รายงานผลการเลือกตั้ง
4.3 ขั้นสรุปและประเมินผล 1) รวบรวมข้อเท็จจริงของปัญหาในการเลือกตั้ง 2) สรุปผลการ
ดาเนินงานของโครงการจากระดับสถาบัน ระดับเครือข่ายและระดับชาติ

5. การจัดระบบบริหารโครงการ โดยจัดตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้ คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการ
ประสานงานเครือข่าย (เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาแต่ละพื้นที่)
คณะกรรมการในระดับปฏิบัติการ ได้แก่ การปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเครือข่าย
6. กรอบเนื้อหาการดาเนินงาน










6.1 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้หลักการประชาธิปไตยขึ้นในตัวนิสิตนักศึกษา เน้นการสร้างจิตสานึก
และบทบาทหน้าที่ในการรับใช้สังคมด้วยการฝึกอบรมและมีประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัคร
6.2 รณรงค์ให้ประชาชนรู้ถึงความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเน้นที่
ความผิดเรื่องการเรียกรับเงินและทรัพย์สินซึ่งเป็นความผิดที่กาหนดขึ้นใหม่ในพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งครั้งนี้
6.3 การแจ้งเหตุ สังเกตการณ์พฤติกรรมการเลือกตั้ง เช่น พฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การขน
คนไปลงคะแนน การเวียนเทียนบัตร (ไพ่ไฟ) การ้องเรียนกรณีเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน หรือชื่อ
หายอย่างผิดสังเกต การคุกคามข่มขู่อื่น ๆ
6.4 ศึกษาเพื่อหาข้อเท็จจริงของปัญหาการเลือกตั้ง โดยมีแบบสอบถามเพื่อให้ประชาชนที่มีสิทธิ
เลือกตั้งในแต่ละหน่วยให้ข้อเท็จจริงหน่วยเลือกตั้งละ 20 ชุด และจะนาแบบสอบถามมา
ประมวลผลวิเคราะห์เพื่อทราบพฤติกรรมและข้อเท็จจริงของปัญหาการเลือกตั้งในประเทศไทย
6.5 รายงานผลการลงคะแนนแต่ละหน่วย โดย นศ.ปต.มายังสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาโดยตรงทันทีที่การนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย โดยผ่านเครือข่าย Internet ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



6.6 การประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง โดยจะมีการเสวนาเรื่องการเลือกตั้ง ความผิดที่เกิดขึ้นจากการ
เลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ฯลฯ พร้อมกันทั่วประเทศและนาออก
สื่อต่าง ๆ 3 - 4 ครั้ง ทาการประกวดสื่อรณรงค์จากประชาชนทั่วไป สาหรับให้ นศ.ปต. ไปใช้ใน
การรณรงค์ในพื้นที่

7. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ของ นศ.ปต.
8. กาหนดการดาเนินงาน เริ่มตั้งแต่ 26 กันยายน ถึง 23 ธันวาคม 2550
9. พื้นที่ดาเนินการ นศ.ปต. ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ หน่วยละ 2 คน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ





10.1 นศ.ปต.ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
10.2 การเลือกตั้งที่เป็นธรรมและโปร่งใสเกิดขึ้น
10.3 มีการเฝ้าระวัง แจ้งเหตุการณ์เลือกตั้งอย่างเป็นระบบ
10.4 นศ.ปต. มีจิตสานึกในการรับใช้สังคม

11. หน่วยดาเนินงาน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกากับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

26. เรื่อง การจัดหารถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัย ให้แก่อาเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อาเภอ
ในจังหวัดสงขลา
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการจัดหารถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัยให้แก่อาเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
4 อาเภอในจังหวัดสงขลา ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า ได้ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 สิงหาคม 2550 ดังนี้
1. จัดการประชุมบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) กองทัพบก กองทัพเรือ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) และสานักงบประมาณ เพื่อพิจารณาทบทวนจานวน
และราคาเพื่อมิให้เกิดความซ้าซ้อน รวมทั้งประสานการดาเนินงานให้เกิดความรอบคอบ ประหยัด และมี
ประสิทธิภาพตามความจาเป็นและเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมี
มติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้






1.1 ให้ ศอ.บต. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
จานวนรถยนต์เก็บกวาดตะปูเรือใบพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยและระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่จะดาเนินการ
จัดหาให้แก่ 37 อาเภอ และขีดความสามารถของหน่วยรับการสนับสนุน (อาเภอ) ในด้านภารกิจ
การปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สถานที่จอดและการบารุงรักษาเพื่อมิให้ซ้าซ้อนกับ
หน่วยงานอื่นที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วหรืออยู่ระหว่างดาเนินการจัดหา
เพิ่มเติม
1.2 ให้สานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษารถยนต์ฯ ดังกล่าว ให้แก่กรมการปกครอง
1.3 ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง กอ.รมน. เพื่อประสานการใช้งบประมาณในการ
จัดหารถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัยฯ โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2552 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2551 - 2552 งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก กอ.รมน. เพื่อเป็นค่าจัดหารถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัยฯ ใน
วงเงินทั้งสิ้น 508,750,000 บาท ดังนี้



2.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จานวน 254,375,000 บาท
2.2 ส่วนที่เหลือ จานวน 254,375,000 บาท ขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่อไป

3. กอ.รมน. แจ้งว่า ไม่สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหารถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์ กู้ภัยฯ ได้
เนื่องจากได้จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนงานแล้ว
โดยขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงบประมาณ เพื่อ
ดาเนินการจัดหารถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัยฯ ต่อไป
4. ศอ.บต.ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางบูรณาการการจัดหารถยนต์เก็บกวาดตะปูเรือใบพร้อมอุปกรณ์
กู้ภัยและระบบไฟฟ้าส่องสว่างร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของจานวน
รถยนต์เก็บกวาดตะปูเรือใบพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยเห็นว่าการจัดหารถยนต์เก็บกวาด
ตะปูเรือใบฯ รถยนต์ดับเพลิงฯ และรถยนต์บรรทุกน้าฯ สนับสนุนให้แก่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอ
ในจังหวัดสงขลา รวม 37 อาเภอ จะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือประชาชน และเป็นการสร้างขวัญกาลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นการเสริมภารกิจทางยุทธการของฝ่ายทหารและตารวจด้วย ที่ประชุมจึงมี
มติเห็นชอบตามที่กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจะดาเนินการจัดหาทั้งประเภทของอุปกรณ์ จานวนและ
ราคาตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้แล้ว
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดาเนินการจัดหารถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัยให้แก่อาเภอใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลาโดยเร็วต่อไป

27. เรื่อง สรุปเหตุการณ์นักท่องเที่ยวเสียชีวิตที่ถ้าน้าทะลุอุทยานแห่งชาติเขาสก อาเภอบ้านตาขุน จังหวัด สุ
ราษฎร์ธานี
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปเหตุการณ์น้าป่าไหล
หลากบริเวณถ้าน้าทะลุ หมู่ที่ 3 ตาบลเขาพัง อาเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีและการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. มีผู้เสียชีวิต 8 คน (คนต่างชาติ 6 คน แยกเป็น สวิตเซอร์แลนด์ 4 คน อังกฤษ 1 คน เยอรมัน 1 คน และคน
ไทย 2 คน) มีผู้รอดชีวิต 1 คน คือ Mrs.Carroll Helena Chistina ชาวอังกฤษ ทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวของ
BAMBOO HOUSE และบังกะโลบ้านเอียด เข้าไปเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว และมีผู้รอดชีวิต อีก 1 คน คือ
Mrs.Campe Inness ชาวเยอรมัน พักอยู่ที่แพ โดยมิได้ร่วมเดินทางไปด้วย
2. การให้ความช่วยเหลือของจังหวัดสุราษฎร์ธานี






ได้จัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อันตรายและห้าม
บุคคลเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าอานวยการให้ความช่วยเหลือในที่เกิดเหตุ พร้อมสั่งการให้
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอาเภอบ้านตาขุน หัวหน้า
อุทยานแห่งชาติเขาสก มูลนิธิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์
ออกไปทาการช่วยเหลือและระดมชุดกู้ภัยร่วมค้นหา ซึ่งสามารถช่วยเหลือ Mrs.Carroll Helena
Chistina ชาวอังกฤษ ได้ในช่วงบ่ายของวันที่ 14 ตุลาคม 2550
ได้ลาเลียงศพผู้เสียชีวิตไปที่โรงพยาบาลบ้านตาขุน อาเภอบ้านตาขุน เพื่อชันสูตรศพ และได้นา
ศพชาวต่างชาติรวม 6 ราย ไปเก็บไว้ที่มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี เพื่อรอเจ้าหน้าที่สถานทูต
นาศพกลับประเทศของตน สาหรับศพชาวไทย 2 ราย ญาติได้รับไปบาเพ็ญกุศลแล้ว

3. การตรวจพื้นที่เกิดเหตุและการติดตามการช่วยเหลือของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2550 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบัญญัติ จันทน์เสนะ) พร้อมด้วยรอง
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ได้เดินทางไปตรวจพื้นที่เกิดเหตุ ณ อุทยาน
แห่งชาติเขาสก และอานวยการประสานการให้ความช่วยเหลือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้



ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินตรวจสภาพภูมิประเทศสถานที่เกิดเหตุบริเวณถ้าน้าทะลุ เหนือเขื่อนรัชชป
ระภา
จากนั้นประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับฟังการบรรยาย
สรุปเหตุการณ์ และพิจารณามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีก โดย
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
ขอให้จัดทาคู่มือคาเตือน ในการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสกฉบับภาษาอังกฤษให้แก่



นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นข้อมูลในการท่องเที่ยว และเพื่อความปลอดภัยในช่วงระยะเวลานี้ ให้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศมิให้ประชาชนไปท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ ที่อยู่ในพื้นที่เป็นการ
ชั่วคราว
ได้เดินทางไปที่บ้านผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชาวไทย และมอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตทั้ง 2
รายๆ ละ 15,000 บาท รวม 30,000 บาท และเดินทางไปเยี่ยมนักท่องเที่ยวผู้รอดชีวิตจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

4. มาตรการป้องกันเหตุการณ์น้าป่าไหลหลากในเขตอุทยานแห่งชาติที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า สภาวะอากาศในปัจจุบันมีลักษณะแปรปรวนมาก การคาดการณ์ลักษณะ
อากาศกระทาได้โดยยาก หลายพื้นที่อาจเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากโดยที่มิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะ
บริเวณอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญใน
หลายจังหวัด มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้าป่าไหลหลากฉับพลัน และเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากน้าป่าไหลหลาก น้าท่วมฉับพลันและดินถล่ม ในบริเวณที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
อาจจะเกิดขึ้นอีก จึงได้แจ้งให้จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวดาเนินการตามมาตรการ ดังนี้










สารวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้าป่าไหลหลาก น้าท่วมฉับพลัน และดินถล่มในบริเวณที่เป็น
สถานที่ท่องเที่ยว และจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหารองรับไว้ให้เป็นปัจจุบัน
จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการแจ้งเตือนภัยและอพยพหนีภัยจากน้าป่าไหลหลาก น้าท่วมฉับพลัน
และดินถล่ม ในบริเวณที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นประจาและต่อเนื่อง
ให้อาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดกาลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และ
อปพร. ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ เฝ้าระวัง ดูแลและแจ้งเตือนภัยในบริเวณดังกล่าว
อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ หากมีสิ่งบอกเหตุ เช่น มีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้า ระดับน้าในลาห้วยมีระดับสูง
ขึ้นอย่างรวดเร็ว สีน้าเริ่มขุ่นเป็นสีแดง พฤติกรรมของสัตว์ในบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือมี
เสียงดังผิดปกติจากพื้นที่ต้นน้า ให้แจ้งประชาชนมิให้ลงเล่นน้า ล่องแก่ง หรือท่องเที่ยวทางน้า
โดยให้ขึ้นจากน้าหรือออกจากบริเวณดังกล่าวโดยทันที
สาหรับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ใดมีความเสี่ยงภัยสูง
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ให้จังหวัดจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคธุรกิจ
ท่องเที่ยว เพื่อพิจารณากาหนดห้วงเวลาปิดสถานที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
แจ้งอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีน้าตก ลาธาร อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ที่ประชาชน
หรือนักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อน ท่องเที่ยวทางน้า เล่นน้า หรือล่องแก่ง ให้จัดทาป้ายประชา
สัมพันธ์ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้าป่าไหลหลาก น้าท่วม
ฉับพลันและดินถล่ม โดยจัดที่พักผ่อนหรือที่พักไว้บนตลิ่งหรือพื้นที่สูง รวมทั้งกาหนดพื้นที่
ปลอดภัยสาหรับลงเล่นน้า ล่องแก่ง หรือท่องเที่ยวทางน้าไว้เป็นการเฉพาะ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในพื้นที่ซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ดาเนินการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย ได้แก่ หอสังเกตการณ์ หอ
สัญญาณเตือนภัย หอกระจายข่าว ไซเรนมือหมุน การติดตั้งธงสัญลักษณ์บอกเหตุ (แดง เหลือง
และเขียว) เพื่อสามารถ แจ้งเตือนภัยได้ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนจัดทาคู่มือความปลอดภัยและ

คาเตือนถึงอันตรายจากการท่องเที่ยว ในพื้นที่ที่อาจเกิดน้าป่าไหลหลาก น้าท่วมฉับพลันและดิน
ถล่ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นข้อมูล ความปลอดภัยสาหรับการท่องเที่ยว รวมทั้ง
รับทราบสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

28. เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัยและการตรวจติดตามการให้ความช่วยเหลือของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (พลตารวจโท ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ)
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามสถานการณ์
ความเสียหายอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุ "เลกีมา" และหย่อมความกดอากาศต่าและการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัย ได้จัดทาสรุปสถานการณ์อุทกภัย และการตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความ
ช่วยเหลือของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลตารวจโท ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ) ดังนี้
1. สรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันที่ 4-15 ตุลาคม 2550)
1.1 พื้นที่ประสบภัย จานวน 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร ขอนแก่น ชัยภูมิ หนองคาย
มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อานาจเจริญ หนองบัวลาภู มหาสารคาม ลาปาง เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ เลย เชียงราย
อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ สุโขทัย ตาก พะเยา ลาพูน นครราชสีมา นครสวรรค์ และอุทัยธานี ใน 102 อาเภอ 356
ตาบล 1,953 หมู่บ้าน
1.2 ความเสียหายเบื้องต้น





เสียชีวิต 7 คน (จังหวัดพิษณุโลก 3 คน ชัยภูมิ 3 คน และจังหวัดนคราชสีมา 1 คน) ราษฎร
เดือดร้อน 254,907 คน 69,355 ครัวเรือน
ความเสียหายด้านทรัพย์สิน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 498 หลัง พื้นที่การเกษตร ถูกน้าท่วม
620,231 ไร่ ถนน 1,534 สาย บ่อปลา 1,509 แห่ง ปศุสัตว์ 500 ตัว สัตว์ปีก 895 ตัว ความ
เสียหายอื่นๆ อยู่ระหว่างการสารวจ
มูลค่าความเสียหาย อยู่ระหว่างการสารวจ

1.3 สถานการณ์ปัจจุบัน




สถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด ได้แก่จังหวัดอานาจเจริญ หนองบัวลาภู
หนองคาย มุกดาหาร ลาปาง เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ เลย เชียงราย สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ พะเยา
และลาพูน
ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย จานวน 11 จังหวัด ได้แก่จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร ขอนแก่น
อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค์ และอุทัยธานี
ดังนี้

1. จังหวัดพิษณุโลก มีน้าท่วมขังบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง
อาเภอวังทอง อาเภอชาติตระการ อาเภอบางกระทุ่ม อาเภอวัดโบสถ์ และอาเภอบางระกา ปัจจุบันยังคงมีน้าท่วม
ขังในพื้นที่ 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง ยังคงมีน้าท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร 4 ตาบล (ตาบลอรัญญิก
ตาบลบ้านกร่าง ตาบลสมอแข และตาบลบึงพระ) อาเภอบางกระทุ่ม ยังคงมีน้าท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่
การเกษตร บริเวณริมคลองเนินกุ่ม- วัดตายม จานวน 3 ตาบล (ตาบลวัดตายม ตาบลเนินกุ่ม และตาบลนครป่า
หมาก) อาเภอวัดโบสถ์ ยังคงมีน้าท่วมขังบริเวณที่ลุ่มริมคลองแควน้อยของตาบลบ้านยาง ตาบลหินลาด และตาบล
คันโซ้ง อาเภอบางระกา น้าในลาน้ายมได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในที่ลุ่มริมตลิ่ง จานวน 7 ตาบล 24
หมู่บ้าน (ตาบลชุมแสงสงคราม ตาบลนิคมพัฒนา ตาบลพันเสา ตาบลหนองกุลา ตาบลคุยม่วง ตาบลบางระกา
และตาบลบึงกอก ) พื้นที่การเกษตรถูกน้าท่วม 236,852 ไร่
2. จังหวัดพิจิตร ระดับน้าในแม่น้ายมเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร จานวน 5
อาเภอ ได้แก่ อาเภอตะพานหิน น้าไหลเข้าท่วมในพื้นที่ 4 ตาบล (ตาบลทุ่งโพธิ์ ตาบลดงตะขบ ตาบลวังหลุม และ
ตาบลหนองพะยอม) อาเภอเมือง น้าไหลเข้าท่วมในพื้นที่ 4 ตาบล (ตาบลท่าหลวง ตาบลบ้านบุ่ง ตาบลหัวดง และ
ตาบลฆะมัง) อาเภอโพธิ์ทะเลน้ายมล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมในพื้นที่ จานวน 3 ตาบล (ตาบลท่าบัว ตาบลท่านั่ง และ
ตาบลท่าเสา) อาเภอบึงนาราง น้าไหลเข้าท่วมในพื้นที่ตาบลบางลาย อาเภอบางมูลนาก น้ายมล้นตลิ่งไหลเข้าท่วม
ในพื้นที่ตาบลลาประดา ราษฎรเดือดร้อน 18,161 คน 8,117 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรถูกน้าท่วม 97,351 ไร่
3. จังหวัดขอนแก่น น้าในแม่น้าชีมีระดับสูงขึ้นได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่การเกษตรในที่ลุ่ม 4
อาเภอ ได้แก่ อาเภอแวงใหญ่ (ตาบลโนนทอง ตาบลโนนสะอาด)อาเภอชนบท (ตาบลศรีบุญเรือง) อาเภอบ้าน
แฮด (ตาบลโนนสมบูรณ์) และอาเภอบ้านไผ่ (ตาบลเมืองเพีย)
4. จังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้าในลุ่มน้าชี และน้ามูลมีระดับสูงขึ้นทาให้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่าใน 3 อาเภอ
ได้แก่ อาเภอเมือง ระดับน้าในแม่น้ามูลมีระดับสูงขึ้นและได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมถนน และบ้านเรือนราษฎรในเขต
เทศบาลเมืองอุบลราชธานี จานวน 20 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือนร้อน 256 ครัวเรือน อาเภอวารินชา
ราบ ระดับน้ามูลเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 4 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชาราบ (ชุมชน
ท่าบ้งมั่ง ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนกอไผ่ และชุมชนหาดสวนยา) ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 637 ครัวเรือน อาเภอ
เขื่องใน ระดับน้าชีได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร 52,790 ไร่
5. จังหวัดกาฬสินธุ์ น้าจากอ่างเก็บน้าลาปาวได้ล้นสปริลเวย์ และน้าในลุ่มชีมีระดับสูงขึ้น ได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน
ราษฎรและพื้นที่การเกษตร ใน 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง ยังคงมีน้าท่วมขังใน 2 ตาบล (ตาบลลาพาน ) อาเภอ
ฆ้องชัย ยังคงมีน้าท่วมขังในพื้นที่ตาบลโนนศิลาเลิง อาเภอสามชัย ยังคงมีน้าท่วมขังในพื้นที่ตาบลสาราญ
ใต้ อาเภอหนองกุงศรี ยังคงมีน้าท่วมขังในพื้นที่ตาบลเสาเล้า อาเภอสหัสขันธ์ ยังคงมีน้าท่วมขังในพื้นที่ตาบลโนน
ศิลา อาเภอยางตลาด ยังคงมีน้าท่วมขังใน 4 ตาบล (ตาบลบัวบาน ตาบลอุ่มเม่า ตาบลนาดี และตาบลดอน
สมบูรณ์ )
รวมพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้าท่วมจานวน 100,556 ไร่ คาดว่าเสียหายประมาณ 6,211 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับลา
น้าปาว และจะเกิดน้าท่วมซ้าซากเป็นประจาทุกปี และจากการติดตามสถานการณ์น้า เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2550 มี

ปริมาณน้าไหลลงอ่างเก็บน้าลาน้าปาว 25.77 ล้าน ลบ.ม. มีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีน้าท่วมขังต่อไปอีกระยะหนึ่ง
หากไม่มีฝนตกเพิ่มคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติใน 2 สัปดาห์
สาหรับอ่างเก็บน้าลาปาว มีปริมาตรน้าในอ่างฯ ทั้งหมด 1,678 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 117 ของความจุ
อ่างฯ (ข้อมูล ณ 15 ต.ค.50)
6. จังหวัดร้อยเอ็ด ยังคงมีน้าท่วมบ้านเรือนราษฎรริมน้าชีและน้ายังและพื้นที่การเกษตรประมาณ 80,895 ไร่ ใน
5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเชียงขวัญ อาเภอโพธิ์ชัย อาเภอทุ่งเขาหลวง อาเภอเสลภูมิ และอาเภอจังหาร ราษฎร
ผู้ประสบภัย 4,650 ครัวเรือน
7. จังหวัดมหาสารคาม การระบายน้าลงแม่น้าชียังไม่สามารถทาได้ เนื่องจากระดับน้ายังมีระดับสูง จึงยังคงมีน้า
ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่าบางจุดรวม 111,896 ไร่ ใน 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอโกสุมพิสัย อาเภอกันทรวิชัย
และอาเภอเชียงยืน ระดับน้าสูงประมาณ 0.30-0.45 ม. ระดับน้าเพิ่มขึ้น
8. จังหวัดนครราชสีมา ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 13 อาเภอ 45 ตาบล 170 หมู่บ้าน ได้แก่ อาเภอเมืองฯ อาเภอบัว
ลาย อาเภอพระทองคา อาเภอวังน้าเขียว อาเภอสีดา อาเภอสูงเนิน อาเภอสีคิ้ว อาเภอครบุรี อาเภอโนนสูง
อาเภอด่านขุนทด อาเภอเมืองยาง อาเภอโชคชัย อาเภอปักธงชัย ความเสียหาย ราษฎรเดือดร้อน 16,640 คน
6,539 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 คน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 295 หลัง พื้นที่การเกษตร 18,574 ไร่ บ่อปลา 560
บ่อ บ่อกุ้ง 49 บ่อ ถนน 107 สาย สะพาน 4 แห่ง ฝาย 10 แห่งยังคงมีน้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มการเกษตร
9. จังหวัดชัยภูมิ ได้เกิดน้าท่วมในพื้นที่ 9 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองฯ อาเภอหนองบัวแดง อาเภอเนินสง่า
อาเภอจัตุรัส อาเภอบ้านเขว้า อาเภอเทพสถิตย์ อาเภอคอนสาร อาเภอคอนสวรรค์ และอาเภอบาเหน็จณรงค์
10. จังหวัดนครสวรรค์ ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 6 อาเภอ ในพื้นที่อาเภอชุมตาบง จานวน 2 ตาบล (ตาบลชุมตาบง
และตาบลปางสวรรค์ ) อาเภอแม่เปิน จานวน 1 ตาบล (ตาบลแม่เปิน) อาเภอแม่วงศ์ จานวน 2 ตาบล (ตาบลแม่
เล่ย์ และตาบลแม่วงศ์ ) อาเภอลาดยาว มีน้าไหลเข้าท่วมถนนสายลาดยาว-นครสวรรค์ จานวน 4 แห่ง อาเภอ
โกรกพระ มีน้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่า 2 ตาบล (ตาบลเนินศิลา และตาบลหาดสูง)อาเภอบรรพตพิสัย มีปริมาณน้าที่
ไหลจากจังหวัดกาแพงเพชรเข้าท่วมในพื้นที่ 4 ตาบล (ตาบลด่านช้าง ตาบลหนองกรด ตาบลหนองตางู และตาบล
บึงปลาทู)
11. จังหวัดอุทัยธานี ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอสว่างอารมณ์ อาเภอ ทัพทัน อาเภอเมืองฯ
อาเภอลานสัก และอาเภอห้วยคต ความเสียหายอยู่ระหว่างการสารวจ
2. การตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
2.1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2550 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลตารวจโท ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ)
พร้อมคณะ ประกอบด้วย พลตารวจโท ณพัฒน์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นาย
กิตติพงษ์ สุนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายพงศ์เผ่า เกษทอง รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ได้เดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และขอนแก่น

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดดังกล่าว หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบรรยายสรุปสถานการณ์ความ
เสียหายและการให้ความช่วยเหลือ สรุปผลการตรวจติดตามฯ ได้ดังนี้
1. จังหวัดกาฬสินธุ์ สถานการณ์น้าในเขื่อนลาปาว เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่เหนือเขื่อนในเขตจังหวัดอุดรธานี
และบริเวณเทือกเขาภูพาน ทาให้มีปริมาณน้าไหลเข้าอ่างเก็บน้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันมีปริมาณน้า
1,697 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 118.69 ของความจุอ่าง ทาให้น้าล้นอาคารระบายน้าเฉลี่ยวันละ 30.50 ล้าน ลบ.
ม. เป็นเหตุให้พื้นที่ริมฝั่งลาน้าปาวและลาน้าพานถูกน้าท่วมมีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองฯ
ฆ้องชัย สามชัย หนองกรุงศรี สหัสขันธ์ และอาเภอยางตลาด ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 490 ครัวเรือน พื้นที่
การเกษตรนาข้าวถูกน้าท่วม 100,556 ไร่ (เสียหายแล้ว 6,211 ไร่) บ่อปลา 976 บ่อ บ่อกุ้ง 105 บ่อ สิ่ง
สาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย ถนน 791 สาย คอสะพาน 6 แห่ง ฝาย คสล. 8 แห่ง ท่อระบายน้า 4 แห่ง
การดาเนินการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด





จัดสรรเงินทดรองราชการในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้อาเภอที่ประสบภัย อาเภอละ 1
ล้านบาท เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์
ให้ชลประทานจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสูบน้า เพื่อระบายน้าออกจากพื้นที่ที่มี
น้าท่วมขังโดยเร็ว
เร่งฟื้นฟู บูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายโดยเร็ว
การบริหารจัดการน้าที่เขื่อนลาปาว ในขณะนี้ปริมาณน้าที่เขื่อนลาปาวมีจานวน 1,697 ล้าน ลบ.
ม. คิดเป็นร้อยละ 118.69 ของความจุ การระบายน้ายังคงต้องมีต่อไปจนกว่าระดับน้าจะลด
ระดับลง ไม่ล้นอาคารระดับน้า ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ แนวทางแก้ไขระยะยาว
ปัจจุบันกรมชลประทานได้สนับสนุนงบประมาณมาเพื่อแก้ไขปรับปรุงอาคารระบายน้าล้นของ
เขื่อนลาปาวใหม่แล้ว 200 ล้านบาท (ใช้งบประมาณรวม 1,300 ล้านบาทเศษ) ซึ่งจะทาให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บกักปริมาณน้าของเขื่อนให้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 500 ล้าน ลบ.ม. และจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้ในปีต่อๆ ไป

ปัญหาอุปสรรค เมื่อปี 2549 ที่ผ่านมา ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประสบ
อุทกภัย 59,141.75 ไร่ เกษตรกรเดือดร้อน 7,846 ราย จังหวัดได้เสนอขอรับเงินช่วยเหลือด้านการเกษตรในวงเงิน
24,643,744.50 บาท ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือ
การเยี่ยมผู้ประสบภัย ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัย ณ พนังคลองส่งน้า บ้านท่าสีดา หมู่ที่ 9 ตาบลลาพาน
อาเภอเมืองฯ พร้อมกับมอบถุงยังชีพ จานวน 300 ชุด
2. จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ประสบภัยที่อยู่ริมแม่น้าชีและลาน้ายังที่น้าล้นท่วมในขณะนี้ (13 ตุลาคม 2550) 66
หมู่บ้าน 14 ตาบล 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอจังหาร โพธิ์ชัย เชียงขวัญ เสลภูมิ และอาเภอทุ่งเขาหลวง ผู้ประสบภัย
4,650 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรถูกน้าท่วม 80,895 ไร่
การดาเนินการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด






จังหวัดได้ติดตั้งเครื่องสูบน้าจานวน 20 เครื่อง เพื่อระบายน้าออกจากพื้นที่การเกษตรในเขต
อาเภอจังหาร โพธิ์ชัย เชียงขวัญ ได้ประมาณ 15,000 ไร่ และในหมู่บ้านต่างๆ ที่ร้องขอสนับสนุน
เครื่องสูบน้า 15 เครื่อง
การจ่ายถุงยังชีพ จานวน 4,950 ชุด
กระสอบทราย จานวน 10,000 ใบ เพื่อทาแนวป้องกันในเขตชุมชน

ปัญหาอุปสรรค ราษฎรผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีฝนทิ้งช่วงปี 2549 จานวน 4 อาเภอ
ได้แก่ อาเภอเกษตรวิสัย อาเภอปทุมรัตต์ อาเภอสุวรรณภูมิ และอาเภอเสลภูมิ เป็นจานวนเงิน 123,321,492 บาท
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางให้ความช่วยเหลือ
การเยี่ยมผู้ประสบภัย ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัย ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 6 ตาบลนางาม อาเภอเสล
ภูมิ พร้อมกับมอบถุงยังชีพ จานวน 300 ชุด
3. จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ประสบภัยจากแม่น้าชีเอ่อล้นตลิ่งใน 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองฯ โกสุมพิสัย เชียง
ยืน และอาเภอกันทรวิชัยใน 40 ตาบล 365 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรถูกน้าท่วม 111,896 ไร่
การดาเนินการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด





จังหวัดได้ติดตั้งเครื่องสูบน้า 10 เครื่อง และจัดหาแผ่นเหล็กปิดกั้นประตูระบายน้า บริเวณห้วย
น้าเค็ม เพื่อปิดช่องประตูเดิมที่ชารุด เพื่อระบายน้าออกจากพื้นที่การเกษตรในอาเภอโกสุมพิสัย
และอาเภอเชียงยืน
ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้เตรียมความพร้อมโดยขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้าและติดตั้ง
เครื่องสูบน้า ปัจจุบันยังสามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้
แนวโน้มสถานการณ์ เนื่องจากปริมาณน้าชีจากจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น ยังคงมีปริมาณ
มาก คาดว่า จะเริ่มส่งผลกระทบต่อจังหวัดมหาสารคาม ทาให้บริเวณที่ถูกน้าท่วมขยายวงกว้าง
มากขึ้นในช่วง 5-7 วันข้างหน้า (นับจากวันที่ 12 ต.ค.50) จังหวัดได้เตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ไว้แล้ว

ปัญหาอุปสรรค ราษฎรผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีฝนทิ้งช่วงปี 2549 เป็นจานวนเงิน 86
ล้านบาทเศษ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อ
นาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางให้ความช่วยเหลือ
การเยี่ยมผู้ประสบภัย ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัย ณ พนังกั้นน้า บ้านกุดเวียง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าตูม อาเภอเมือง
พร้อมกับมอบถุงยังชีพ จานวน 300 ชุด
4. จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ประสบภัย 20 อาเภอ ใน 146 ตาบล 997 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 121,350
ครัวเรือน 476,660 คน พื้นที่การเกษตรถูกน้าท่วม 46,651 ไร่ บ่อปลา 1,516 ไร่

การดาเนินการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด จังหวัดได้ติดตั้งเครื่องสูบน้า และแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค
ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัยแล้ว สถานการณ์ทั่วไป ยังอยู่ในขีดความสามารถของจังหวัดที่จะดูแลให้ความ
ช่วยเหลือได้
ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากน้าชีมีระดับน้าสูงส่งผลกระทบต่อบ้านชีกกค้อ ตาบลเมืองเพีย อาเภอบ้านไผ่ ทาให้น้า
ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่นา 5,000 ไร่ ราษฎรเดือดร้อน 255 ครัวเรือน ราษฎร ได้เรียกร้องขอให้ทางกรม
ชลประทานขุดเจาะคันดินกั้นน้า เพื่อเปิดทางน้าให้ไหลลงสู่อ่างเก็บน้าแก่งละว้า ซึ่งจังหวัดได้ดาเนินการไปประชุม
ชี้แจงและให้ดาเนินการขุดเจาะเปิดช่องทางน้ากว้าง 4 เมตร ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2550 เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
เฉพาะหน้าให้แก่ราษฎรและมอบให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น นาสะพานเหล็กชั่วคราว
ไปติดตั้งเพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมาได้ สาหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว ได้มอบหมายให้ กรมชลประทานพิจารณา
ออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป
2.2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลตารวจโท ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ) ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการให้แก่
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไปตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ โดยแจ้งถึงความ
ห่วงใยของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยสรุปได้ ดังนี้








ให้จังหวัดและอาเภอ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ระดับน้าอย่างใกล้ชิด โดยมีการบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีเอกภาพ
ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ประสบภัย
ได้อย่างแท้จริง หากมีข้อร้องเรียนจากประชาชนผู้ประสบภัย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรีบแก้ไข
ปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
จัดชุดเยี่ยมเยียนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูสภาพจิตใจ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพ
อนามัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยเหลือสิ่งจาเป็นต่อการยังชีพ จนกว่าสถานการณ์ จะคลี่คลาย
ภายหลังน้าลด ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสารวจความเสียหายที่แท้จริงโดยเฉพาะพื้นที่
การเกษตร ปศุสัตว์ และประมงที่ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรที่ประสบภัย
ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง (งบ 50 ล้าน
บาท) และหากไม่เพียงพอให้ของบกลางฯ ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้เป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม อย่าให้ล่าช้าเหมือนที่ผ่านมา
ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนเรือท้องแบน ไปช่วยเหลือใน4
จังหวัดเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ หากสถานการณ์อุทกภัยขยายวงกว้าง
มากยิ่งขึ้น และให้นาสะพานแบรีย์ไปติดตั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่บ้านท่าสีดา ตาบลลาพาน
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้เป็นการชั่วคราว กับให้สารวจ
ออกแบบสะพาน คสล.ทดแทนสะพานไม้เดิมที่เสียหาย เพื่อจักได้ให้การสนับสนุนงบประมาณให้
ความช่วยเหลือต่อไป

29. เรื่อง สรุปมติคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข ครั้งที่ 4/2550

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปมติคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข ครั้งที่ 4/2550 ตามที่สานัก
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เสนอเมื่อวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2550 ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ ทาเนียบรัฐบาล
ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ในปี 2550 ว่า ได้อนุมัติโครงการแล้ว 101,449 โครงการ วงเงิน 6,900
ล้านบาทและได้โอนเงินลงพื้นที่แล้วทุกโครงการ ปัญหาอุปสรรคจากการดาเนินงาน พบว่า 1) เนื่องจากเวลาจากัด
การเตรียมความพร้อมชุมชมให้มีส่วนร่วมตามกระบวนการแผนชุมชนยังไม่กว้างขวาง 2) แผนงานมีลักษณะกว้าง
ความเข้าใจในหลักการ แผนงานยังไม่ชัดเจน จึงมีโครงการซ้าซ้อน 3) ยังมีการเชื่อมโยงความคิดของชุมชนกับองค์
ความรู้ภายนอกและไปเชื่อมต่อกับงบประมาณของหน่วยงานอื่น ๆ น้อย 4) การบริหารจัดการไม่คล่องตัว
โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การดาเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการปี 2551 จากปัญหาดังกล่าวได้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 ทบทวนแผนชุมชนให้มีการกาหนดตาแหน่งทางการตลาด โดยประเมินศักยภาพของชุมชน และเชื่อมโยงองค์
ความรู้ของชุมชนกับองค์ความรู้ภายนอกชุมชน
2.2 ยึดกรอบแผนงาน 5 ด้าน โดยปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถกาหนดโครงการได้ชัดเจนขึ้น ดังนี้






1) แผนงานสร้างการเรียนรู้ และความสามารถในการจัดการของชุมชน
2) แผนงานกาหนดตาแหน่งการพัฒนาอาชีพของชุมชนภายใต้ระบบและกลไกการตลาด
3) แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
4) แผนงานสนับสนุนชุมชนในบทบาทรองรับความอ่อนแอของระบบครอบครัว และ
5) แผนงานดูแลความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.3 ให้ทุกจังหวัดจัดทาวิสัยทัศน์การบริหารจัดการยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขให้เกิดผลในเชิงประสิทธิภาพของการ
พัฒนาชุมชน ซึ่งจังหวัดต้องทบทวนบทเรียนที่ดาเนินการไปในปี 2550 และแสดงแนวทาง ขั้นตอนการดาเนินงาน
อย่างไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ชัดเจน
2.4 ปรับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้คล่องตัวและเอื้อต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น
3. เกณฑ์การจัดสรรเงินลงจังหวัดในปี 2551 จานวน 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้





1) ร้อยละ 90 (13,500 ล้านบาท) โดยใช้เกณฑ์จัดสรรร้อยละ 50 ให้เท่ากันทุกจังหวัดร้อยละ 25
จัดสรรตามจานวนประชากร ร้อยละ 15 จัดสรรตามความผกผันของรายได้ต่อครัวเรือน และร้อย
ละ 10 จัดสรรตามสัดส่วนคนยากจน
2) ร้อยละ 9 (1,350 ล้านบาท) จัดสรรตามคุณภาพของวิสัยทัศน์ของจังหวัด
3) ร้อยละ 1 (150 ล้านบาท) จัดสรรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
ทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด

ทั้งนี้ ให้โอนเงินลงจังหวัดเป็น 2 รอบ รอบแรกจานวน 10,000 ล้านบาท ภายในเดือนตุลาคม 2550 และส่วนที่
เหลือภายในเดือนมีนาคม 2551 เป็นรอบที่ 2
4. มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข ดังนี้
4.1 เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในปี 2551 กรอบแผนงานทั้ง 5 ด้าน
และการให้จังหวัดจัดทาวิสัยทัศน์ รวมทั้งการปรับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 2
4.2 เห็นชอบการจัดสรรเงินลงจังหวัดในปี 2551 พร้อมทั้งการโอนเงินลงจังหวัดเป็น 2 รอบ รอบแรกจานวน
10,000 ล้านบาท ภายในเดือนตุลาคม 2550 และส่วนที่เหลือภายในเดือนมีนาคม 2551 ตามข้อ 3
4.3 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยกากับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ ให้ความสาคัญกับแผนงานที่ 1
การสร้างการเรียนรู้และความสามารถในการจัดการของชุมชน รวมทั้งให้เชื่อมโยงกับบทบาทของ
กระทรวงศึกษาธิการในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วย

30. เรื่อง คณะกรรมการดาเนินการตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง
คณะรัฐมนตรีรับทราบคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 264/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามวาระ
แห่งชาติว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน) เป็น ประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย์ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์) และ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็น รองประธานกรรมการ
กรรมการประกอบด้วย ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือ
ผู้แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้แทนรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลโท บันเทิง พูนขา) โฆษก
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน อธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือผู้แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้แทน ประธาน
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
หรือผู้แทน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรูวิชั่น จากัด (มหาชน) หรือ ผู้แทน ผู้อานวยการสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 หรือผู้แทน ผู้อานวยการสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5 หรือผู้แทน ผู้อานวยการสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 หรือผู้แทน ผู้อานวยการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อสมท. หรือผู้แทน ผู้อานวยการสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 หรือผู้แทน ผู้อานวยการสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี หรือผู้แทน ผู้อานวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขไทย หรือผู้แทน นายก
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย
หรือผู้แทน นายกสมาคมนักข่าวบันเทิง หรือผู้แทน นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ หรือผู้แทน นายกสมาคม นักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือผู้แทน นาย
ทวี สุรฤทธิกุล นายธนภน วัฒนกุล รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ นายศิวะ แสง
มณี ศาสตราจารย์ สมบัติ ธารงธัญวงศ์ และนายสมภพ เจริญกุล โดยมี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกรรมการและ
เลขานุการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์) สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พล
ตรี มารุต ปัชโชตะสิงห์ ผู้อานวยการสานักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้อานวยการสานักประสานงานการเมือง สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้อานวยการ สานักโฆษก สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้อานวยการกองคลัง สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อานาจหน้าที่
1. กาหนดนโยบายและวางแผนการดาเนินการตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
การซื้อสิทธิขายเสียง
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้กับประชาชนทุกภาคส่วน และรณรงค์ให้การเลือกตั้ง
ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตและเที่ยงธรรม และความ
สมานฉันท์
3. สร้างความรู้ความเข้าใจ ค่านิยมและจิตสานึกที่ดี ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึง
ผลกระทบอันจะเกิดจากการซื้อสิทธิขายเสียง และมีส่วนร่วมในการรณรงค์แก้ไขปัญหาการซื้อ
สิทธิขายเสียง
4. ส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง
5. ประเมินผลและติดตามผลการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด และให้รายงานปัญหาและอุปสรรคต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นระยะ ๆ
6. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
อย่างเต็มความสามารถและรวดเร็ว เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย
7. แต่งตัง้ ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
สาหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามระเบียบของทางราชการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการยุติบทบาทภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองและประกาศ
ผลการเลือกตั้งทุกเขตแล้วเสร็จอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

31. เรื่อง รายงานสถานการณ์น้าป่าไหลหลากบริเวณถ้าน้าทะลุคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสรุปสถานการณ์น้าป่าไหลหลากบริเวณถ้าน้าทะลุ อุทยานแห่งชาติ เขาสก จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอดังนี้
1. วันที่ 13 ตุลาคม 2550 เวลา 13.30 น. ได้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จานวน 8 คน และไกด์ชาวไทย
จานวน 2 คน รวมจานวน 10 คน เดินทางเข้าไปเที่ยวเขื่อนรัชชประภา บริเวณถ้าน้าทะลุ หมู่ที่ 3 ตาบลเขาพัง
อาเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาสก เส้นทางดังกล่าวต้องผ่านหน่วย
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาสก ที่ ขส.4 (คลองแปะ) หรือ แพโตนเตย คณะนักท่องเที่ยวได้พบกับเจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติเขาสก และ ร.ต.อ. ทรงฤทธิ์ สุขสุวรรณ ผู้บังคับการกองร้อย ตารวจตระเวนชายแดน ที่ 416 คณะ
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ไกด์ทราบว่า ไม่ควรเข้าไปเที่ยวที่ถ้าน้าทะลุ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกมากและเกรงว่าจะไม่
ปลอดภัย ซึ่งไกด์นาเที่ยวได้แจ้งว่าจะนานักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวบริเวณใกล้เคียง โดยในขณะนั้นมีนักท่องเที่ยว
จานวน 1 คน คือ Mrs.Gampe Ines ชาวเยอรมัน ไม่ได้เข้าไปด้วย เนื่องจากไม่สบาย จึงรออยู่ที่แพโตนเตย ดังนั้น
จึงมีนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวที่เดินทาง จานวน 7 คน และไกด์ชาวไทย จานวน 2 คน จานวนรวม 9 คน ต่อมา
ระหว่างเวลา 14.00 น. - 15.00 น. มีฝนตกหนักมากและนักท่องเที่ยวทั้งหมดยังไม่เดินทางกลับมา เจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติเขาสกจึงได้เดินทางติดตามเข้าไปดูในพื้นที่ และพบผู้เสียชีวิตจานวน 3 ศพ จึงได้รีบประสานงาน
ส่วนกลาง เพื่อขอกาลังเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทันที
2. ในระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2550 คณะเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง รวมจานวน 120 นาย ได้ร่วมกันเข้าช่วยเหลือและค้นหา โดยสรุปผลการ
ดาเนินงานพบผู้รอดชีวิต 1 ราย คือ Ms. Helena Carroll ชาวอังกฤษ และพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม อีกจานวน 5 ศพ
รวมมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น จานวน 8 ราย เป็นชาวต่างประเทศ จานวน 6 ราย และเป็นไกด์ชาวไทย จานวน 2 ราย ดัง
มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. Mr.Benno Urban Fisher ชาวสวิสฯ 2. Mrs. Rose-Marie Schmidt-Stalder ชาวสวิสฯ
3. Ms. Andrea Isabelle Fischer ชาวสวิสฯ 4. Ms. Sarah Miriam Fischer ชาวสวิสฯ 5. Mr.John Cullen
ชาวอังกฤษ 6. Gampe Eckly ชาวเยอรมัน 7. นายกิติศักดิ์ ประทุม ไกด์ 8. นายสหัสชัย บุญคงมาก ผู้ช่วยไกด์
ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการเตรียม
ความพร้อมและการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในพื้นที่ท่องเที่ยวเสี่ยงภัยทั่วประเทศ ดังนี้
1. มาตรการเตรียมความพร้อมและการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ






มีการสารวจ ตรวจสอบสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อจัดทาเป็นระบบฐานข้อมูล
จัดระบบการติดต่อสื่อสาร สัญญาณเตือนภัยให้กับหน่วยงานในพื้นที่
จัดหาอุปกรณ์กู้ภัยเบื้องต้น ไว้ประจาแหล่งท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จัดทาป้ายสื่อความหมาย และป้ายเตือนนักท่องเที่ยว
มีการซักซ้อมแผนการป้องกันและกู้ภัย ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. การพิจารณาปิดจุดท่องเที่ยวเสี่ยงภัย พิจารณาดาเนินการ ดังนี้





การปิดจุดท่องเที่ยวเสี่ยงภัย เป็นช่วงระยะเวลาสั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้
มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ มีอานาจพิจารณาปิดจุดท่องเที่ยวเสี่ยงภัยเป็นการ
ชั่วคราวในระยะเวลาสั้น ๆ ได้ตามสถานการณ์ที่เห็นว่าอาจจะมีความเสี่ยงอันตรายต่อการ
ท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละพื้นที่จะนาข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะข้อมูลปริมาณน้าฝนที่ตรวจวัด
ได้ในพื้นที่ มาพิจารณาประกอบการประกาศปิดจุดท่องเที่ยวเสี่ยงภัยในช่วงนั้นๆ
การปิดจุดท่องเที่ยวเสี่ยงภัยสูง ประจาปี ตามช่วงฤดูกาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช จะได้ศึกษาและนาข้อมูลด้านปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและปัจจัยที่จะมี
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมาพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการต่อไป

ต่างประเทศ

32. เรื่อง การลงนามในร่างปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือเรื่องข้าวในกลุ่มประเทศ ACMECS
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอดังนี้
1. เห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือเรื่องข้าวในกลุ่มประเทศ ACMECS (AyeyawadyChao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy)
2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมผู้นากลุ่มประเทศ
ACMECS ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเวียดนาม ลงนามในร่างปฏิญญาดังกล่าว
ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคาที่มิใช่สาระสาคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในร่างปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือเรื่องข้าว
ในกลุ่มประเทศ ACMECS ขอให้คณะรัฐมนตรีมอบให้ผู้ลงนามใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี
กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า
1. จากการประชุมทบทวนกลางปีอย่างไม่เป็นทางการ (Midterm Review Retreat) ของผู้นากลุ่ม
ACMECS [Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy :
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว
พม่า เวียดนามและไทย)] เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ประชุม
เห็นชอบตามข้อเสนอของสมเด็จฮุน เซน (Samdech Hun Sen) นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่ให้มี
การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งสมาคมผู้ผลิตข้าวในกลุ่ม ACMECS และนายกรัฐมนตรี
มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาดาเนินการในรายละเอียด
2. ได้จัดประชุมความร่วมมือเรื่องข้าวในกลุ่มประเทศ ACMECS มาแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่ การหารือ
อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับความร่วมมือในกลุ่มประเทศ ACMECS เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม

2550 และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยร่วมมือข้าวในกลุ่มประเทศ ACMECS เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2550 ณ กรุงเทพมหานคร
3. กัมพูชาได้จัดประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือเรื่องข้าวในกลุ่มประเทศ ACMECS ครัง้ ที่
1 ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2550 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยมีผู้แทน
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมประชุม
ด้วย ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาความร่วมมือเรื่องข้าวในกลุ่มประเทศ ACMECS ซึ่งมี
สาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
o 3.1 ให้มีการจัดตั้งความร่วมมือเรื่องข้าวในกลุ่มประเทศ ACMECS โดยรัฐมนตรีการค้า
ของแต่ละประเทศเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อนาไปสู่การจัดตั้งความ
ร่วมมือทั้งในระดับผู้ผลิตและผู้ส่งออกระหว่างประเทศสมาชิกโดยใช้แนวทางความ
ร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามที่มีการดาเนินการและมีผลเป็นที่น่าพอใจอยู่แล้ว เป็น
พื้นฐานในการจะขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมถึงประเทศสมาชิกอื่นของ ACMECS
โดยใช้หลักการ 2 + X (ไทยและเวียดนาม + อีกหนึ่งประเทศ กัมพูชา ลาว หรือพม่า)
o 3.2 ความร่วมมือเริ่มในลักษณะไม่เป็นทางการและเมื่อมีความคืบหน้าในระดับหนึ่งแล้ว
จึงจะพิจารณาปรับให้เป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการต่อไป
o 3.3 เห็นชอบแผนงานความร่วมมือ โดยในเบื้องต้นรูปแบบความร่วมมือจะประกอบด้วย
 การแลกเปลี่ยนข้อมูล การผลิต ส่งออก ราคา สต๊อก นโยบาย การวิเคราะห์
ตลาด ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และอื่น ๆ
 การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทน ทั้งระดับรัฐบาลและเอกชนเพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ และสร้างกลไกความร่วมมือ ระหว่างองค์กร/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตและส่งออกข้าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเน้นให้ประเทศที่ยังไม่
มีองค์กรภาคเอกชน เร่งดาเนินการจัดตั้งเพื่อให้เป็นกลไกสาคัญของความ
ร่วมมือนี้
 ความร่วมมือด้านวิชาการ โดยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมถึง
การเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตและการส่งออกให้แก่ประเทศสมาชิกที่
สนใจ ในเบื้องต้นมีโครงการที่จะดาเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือจานวน 8
โครงการ โดยจะเริ่มดาเนินการในปี 2551 จานวน 3-4 โครงการ
o 3.4 ที่ประชุมได้ตกลงให้ผู้แทนของแต่ละประเทศนาร่างปฏิญญาดังกล่าวขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีของประเทศตน ทั้งนี้ กัมพูชาในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีจะรายงานผลการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุมผู้นา และเสนอให้ผู้ลง
นามในร่างปฏิญญาเพื่อจัดตั้งความร่วมมือดังกล่าวในการประชุมระดับผู้นาของประเทศ
ACMECS ครั้งที่ 3 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

33. เรื่อง ขออนุมัติลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา สาหรับการอนุวัติการตรวจลงตราเดียวในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS Single Visa)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาสาหรับการอนุวัติการตรวจลงตราเดียวในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่กระทบสาระสาคัญ ให้กระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นผู้ประสานกับฝ่ายกัมพูชาและสามารถดาเนินการต่อไปได้ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

34. เรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยโครงการก่อสร้างถนนสาย 13 เหนือ - ถนนสังคโลก (เมืองหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคเสนอพิจารณาดังนี้
1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยโครงการก่อสร้างถนนสาย 13 เหนือ -ถนนสังคโลก (เมือง
หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจที่มิใช่สาระสาคัญก่อนการลงนามและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ไทย ก็ให้กระทรวงคมนาคมสามารถดาเนินการได้ โดยประสานกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กระทรวงการต่างประเทศ
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย

35. เรื่อง ขออนุมัติลงนามข้อตกลงในการดาเนินการขนส่งทางถนน เพื่อการท่องเที่ยวระหว่าง ลาว -ไทย เวียดนาม
คณะรัฐมนตรีอนุมัติลงนามข้อตกลงในการดาเนินการขนส่งทางถนนเพื่อการท่องเที่ยวระหว่างลาว-ไทย-เวียดนาม
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงดังกล่าวที่มิใช่สาระสาคัญก่อน
การลงนามและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ก็ให้กระทรวงคมนาคมสามารถดาเนินการได้โดยประสานงานกับกรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ลงนาม
ฝ่ายไทย ซึ่งจะมีการลงนามในการประชุมผู้นา ACMECS ครั้งที่ 3 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ทั้งนี้ ข้อตกลงในการดาเนินการขนส่งทางถนนเพื่อการท่องเที่ยวระหว่าง ลาว -ไทย-เวียดนามมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน ภาคีคู่สัญญาจะให้สิทธิการจราจรและยอมรับรถที่จดทะเบียน รวมถึงการยอมรับ
รถท่องเที่ยวเข้าในดินแดนของภาคีคู่สัญญาผ่านทางจุดตรวจเข้า-ออกของทั้งสองฝ่าย และตามเส้นทางขนส่งที่
กาหนดไว้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการจราจรและความปลอดภัยของประเทศที่นารถวิ่งเข้าไป การ
ยอมรับหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ การประกันภัยความเสียหายที่เกิดจากรถต่อบุคคลที่สาม การนารถเข้า
ชั่วคราว รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมและคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการตามข้อตกลง ฯ อีกทั้งจะมีส่วน
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม โดยทางถนนให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ในการเดินทางของประชาชนทั้งสามประเทศ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างกัน

36. เรื่อง การรับรองสถานะสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้าโขง เป็นองค์การระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอดังนี้
1. เห็นชอบให้นาความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสถาบันความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้าโขง เสนอขอรับความเห็นชอบต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
2. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจลุ่มน้าโขง พ.ศ. .... และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และส่ง
ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาต่อไป เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบความตกลงฯ ตามข้อ 1 แล้ว
3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้าโขง เพื่อให้
ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับต่อไป เมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติตามข้อ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
4. ให้กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงรายละเอียดของความตกลงฯ ต่อไป
กระทรวงการต่างประเทศเสนอว่า
1. ได้จัดให้มีการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจลุ่มน้าโขงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550
2. โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 190 วรรคสอง บัญญัติให้หนังสือสัญญาใด
จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญาต้องได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว
และวรรคสี่ บัญญัติให้เมื่อลงนามในหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
แล้ว ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
รายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น ประกอบกับความตกลงฯ ข้อ 11 ระบุว่า ความตกลงจะมีผล
บังคับใช้ในวันที่รัฐบาลได้แจ้งต่อสถาบันว่า ข้อกาหนดภายในประเทศทั้งหมดเพื่อการมีผลใช้
บังคับดังกล่าวได้รับการปฏิบัติตามแล้ว จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าวมาเพื่อดาเนินการ
ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ลุ่มน้าโขง มี
สาระสาคัญดังนี้

1. กาหนดให้รัฐบาลไทยยอมรับนับถือสถานะนิติบุคคลระหว่างประเทศ ตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตร
และความสามารถของสถาบันฯ ในการทาสัญญา การได้มาและจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ และการเป็นคู่ความในคดี (ข้อ 1)
2. กาหนดให้รัฐบาลไทยให้สัตยาบันต่อข้อผูกพันต่าง ๆ และประกันว่าสถาบันจะได้รับการอานวย
ความสะดวกด้านสาธารณูปโภค และการสื่อสารตามที่กาหนด (ข้อ 2 และข้อ 3)
3. กาหนดให้สถาบันฯ ได้รับการยกเว้นภาษีอากรและภาษีศุลกากรตามที่กาหนด ตลอดจนอาจรับ
ถือครอง และโอนเงินและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและมีบัญชีเงินตราได้ทุกสกุล (ข้อ 4
และข้อ 5)
4. กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจลงตราสาหรับการเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (ข้อ 6)
5. กาหนดให้พนักงานของสถาบันฯ เว้นแต่ผู้มีสัญชาติไทย หรือผู้มีถิ่นพานักถาวรในประเทศไทย
พนักงานชาวต่างชาติของสถาบัน ได้รับยกเว้นภาษีอากรและภาษีศุลกากร ตามที่กาหนด รวมทั้ง
การอานวยความสะดวกด้านการส่งกลับประเทศ (ข้อ 7)
6. กาหนดให้การแก้ไขความตกลงฯ จะทาได้เป็นครั้งคราวเมื่อได้รับความยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่าย
(ข้อ 10)
7. กาหนดให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับในวันที่รัฐบาลไทยได้แจ้งต่อสถาบันฯ ว่า ข้อกาหนด
ภายในประเทศทั้งหมดเพื่อการมีผลใช้บังคับดังกล่าวได้รับการปฏิบัติตามแล้ว (ข้อ 11)
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้าโขง พ.ศ. .... มี
สาระสาคัญดังนี้
1. กาหนดให้ยอมรับนับถือว่าสถาบันฯ เป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ร่าง
มาตรา 4 (1))
2. กาหนดให้สถาบันฯ ทรัพย์สินและสินทรัพย์ของสถาบัน พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ได้รับ
เอกสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในความตกลงดังกล่าว (ร่างมาตรา 4 (2))

37. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2554
คณะรัฐมนตรีรับทราบมติคณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International
Informatics Olympiad Committee) ที่เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2554 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 คณะผู้แทนประเทศไทยที่
เดินทางไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 ณ ประเทศโครเอเชีย ระหว่างวันที่ 15-22
สิงหาคม 2550 ได้ยื่นหนังสือแสดงความจานงในการเสนอชื่อขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิกปิ
กระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2554 ในประเทศไทยต่อคณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์
โอลิมปิก (International Informatics Olympiad Committee) ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบ

และกระทรวงศึกษาธิการจะได้ดาเนินงานตามโครงการและแผนปฏิบัติงานที่ได้กาหนดขั้นตอนรายละเอียดการ
ดาเนินงานต่อไป
การจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิกปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2554 ครั้งนี้คาดว่าจะมีเยาวชนตัวแทน
จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันประมาณ 80 ประเทศ แต่ละประเทศจะส่งเยาวชนเข้าแข่งขันจานวน 4 คน และ
อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล 2 คน นอกจากนี้ยังมีประเทศต่าง ๆ ขอเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกประมาณ 10 ประเทศ รวม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ประมาณ 600 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศด้านวิชาการ และทาให้การเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์เป็นที่น่าสนใจของเยาวชนและนักวิชาการทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตร
ระบบการเรียนการสอน และการวิจัยที่จะช่วยในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของ
ประเทศต่อไป
2. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองให้สูงขึ้นทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน อาจารย์ผู้สอน นักคอมพิวเตอร์ได้มีประสบการณ์ และมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับผู้แทนเยาวชน อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์และนัก
คอมพิวเตอร์ของนานาชาติ
4. เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชน อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
และนักคอมพิวเตอร์ของไทยกับนานาชาติ รวมทั้งการเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติคุณของ
ประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

การศึกษา

38. เรื่อง การปรับสถานภาพวิทยากรสอนศาสนาอิสลามเป็นพนักงานราชการ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลามเป็นพิเศษเฉพาะกรณี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 882 อัตรา (เพิ่มเติมจากกรอบอัตรากาลังพนักงาน
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการที่มีอยู่เดิม จานวน 20,343 อัตรา) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า
1. หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้เสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม คุณวุฒิปริญญาตรี ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ก.ค.ศ.) กาหนด จานวน 882 อัตรา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
แต่ได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการ คพร. ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
โดยใช้กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการของกระทรวงศึกษาธิการที่มีอยู่เดิม จึงเห็นควรที่ สพฐ. จะได้พิจารณา
กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการของ สพฐ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2551 จานวน 20,343 ตาแหน่ง
สาหรับการจัดสรรเป็นพนักงานราชการ "ตาแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม" จานวน 882 อัตราต่อไป จึงเป็นเหตุให้
สพฐ. ไม่สามารถให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่เกี่ยวข้องดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการเพื่อเปลี่ยนสถานภาพวิทยากรสอนศาสนาอิสลามเป็นพนักงานราชการได้ตามแนวทางที่ คพร.กาหนด
2. กรณี คพร. อนุมัติกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการของ สพฐ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2551 นั้น เป็น
กรณีของอัตราตาแหน่งทดแทนลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวที่ว่างลง จัดเป็นบัญชี 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1 บัญชีกลุ่มที่ 1 จานวน 20,343 ตาแหน่ง (ในจานวนนี้รวมรองรับลูกจ้างชั่วคราวที่มีคุณสมบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547)
2.2 บัญชีกลุ่มที่ 2 มี 228 อัตรา รองรับลูกจ้างชั่วคราว "งบบุคลากร" ลักษณะงานจ้างเหมารายที่มีคุณสมบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 (จ้างต่อเนื่อง 5 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 และในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2548 ต้องจ้างด้วยงบบุคลากรด้วย) คพร.กาหนดให้เป็นกรอบพิเศษว่างลงให้ยุบเลิกทุกกรณี
2.3 อัตรากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 กระจายอยู่ในสถานศึกษาที่ขาดครูใน สพท.
ทุกเขต และได้ดาเนินการจ้างมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน
ดังนั้น กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการกรณีนี้ จึงไม่สามารถนามาใช้สาหรับการจัดสรรเป็นพนักงานราชการ
"ตาแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม" ได้
3. การขออนุมัติกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม คุณวุฒิปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.
ศ. กาหนด สาหรับสถานศึกษาใน 5 สพท. ชายแดนภาคใต้ เป็นกรณีขอเพิ่มใหม่ โดยปรับการใช้งบประมาณจาก
การจ้างรายชั่วโมงนั้น หากพิจารณาในด้านการใช้งบประมาณการจ้างโดยให้ค่าตอบแทนรายชั่วโมงจากผลการ
ดาเนินการที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจานวนห้องเรียนที่เปิดสอนอิสลามศึกษา 7,059 ห้อง ปีหนึ่ง ๆ ใช้วิทยากรสอน
ศาสนาอิสลามประมาณ 882 คน ทุกคนต้องสอนให้ได้ 16 ชั่วโมง/สัปดาห์ ใช้งบประมาณต่อปีงบประมาณ (882
คน x 40 สัปดาห์ x 16 ชั่วโมง x 200บาท) จานวน112,896,000 บาท จ้างเป็นพนักงานราชการ ใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทนรายเดือน+ค่าครองชีพ (9,160 บาท+1,000 บาท x 882 คน x 12) จานวน 107,533,440 บาท สรุป
ใช้งบประมาณลดลงจานวน 5,362,560 บาท
4. จานวนวิทยากรสอนศาสนาอิสลามจากการรายงานของ สพท. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขณะนี้จ้างโดยงบ
ค่าตอบแทนรายชั่วโมง ๆ ละ 200 บาท มีอยู่รวม 1,096 คน จาแนกเป็นรายที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด (มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว) จานวน 586 คน อยู่ระหว่างการศึกษาให้ได้รับคุณวุฒิตามที่
ก.ค.ศ. กาหนด 219 คน ไม่ได้ศึกษาต่อ 291 คน กรณีนี้ถ้าได้รับอนุมัติกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการตาแหน่ง
ครูผู้สอนศาสนาอิสลามเพิ่มใหม่ จานวน 882 อัตรา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป รายที่มีคุณวุฒิตาม
ก.ค.ศ. กาหนด และรายที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ ก็จะได้มีโอกาสปรับสถานภาพบรรจุเป็นพนักงานราชการ

นอกจากการสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากรดังกล่าวปฏิบัติการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับการเรียนการสอนในโรงเรียนของครูให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่ใกล้ชิด
กับชุมชน ทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณได้ส่วนหนึ่งด้วย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม
ได้พัฒนาตนเองศึกษาให้ได้คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาด้านการ
พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรวมด้วยต่อไป

แต่งตั้ง

39. เรื่อง แต่งตั้ง
1. การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ รวมทั้งองค์ประกอบ อานาจหน้าที่
และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ในปี 2551 จะให้เบิกจ่ายจาก
สศช. ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ โดยมีองค์ประกอบและ
อานาจหน้าที่ดังนี้
องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทน ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้แทน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้แทน ผู้อานวยการสานัก
งบประมาณหรือผู้แทน ผู้แทนมหาวิทยาลัย 4 ภาค (4 คน) ผู้แทนสานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผู้แทนสมาคม
การค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ผู้แทนมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ผู้แทนมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้า นายชนวน รัตนวราหะ นายคา
เดื่อง ภาษี นายประยงค์ รณรงค์ นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม นายชูศักดิ์ หาดพรม โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย และ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อานาจหน้าที่
1. กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศ
2. ดาเนินการบูรณาการแนวทาง มาตรการ แผนงานและงบประมาณกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

3. จัดระบบการประสานงานและดาเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อกากับ ดูแล และเร่งรัดการ
ดาเนินงานของส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อให้ดาเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งกาหนดกรอบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของส่วน
ราชการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือบุคคลเพื่อมอบหมายให้ดาเนินการใดตามที่
คณะกรรมการกาหนดเพื่อช่วยปฏิบัติงานการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามความ
เหมาะสม
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
2. อนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งระดับ 10 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดารงตาแหน่งระดับ 10 จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายเสกสรร นาควงศ์ รองผู้อานวยการ (นักบริหาร 9) สานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สานักงานปลัดกระทรวง
2. นายปรีดี โชติช่วง ผู้อานวยการสานัก (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9) สานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจ
ราชการ 10) สานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
3. การแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 ดังนี้




ก. แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 ให้ดารงตาแหน่งระดับ 10 จานวน 2 ราย
ดังนี้
o นายธีระ วงศ์สมุทร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นักบริหาร 10) สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดารงตาแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร 10) กรม
ชลประทาน
o นายศุภชัย บานพับทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ตรวจราชการ
10 ) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดารงตาแหน่งรองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นักบริหาร 10) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. เลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 9 ให้ดารงตาแหน่งระดับ 10 จานวน 1 ราย ดังนี้ นาย
เฉลิมพร พิรุณสาร รองเลขาธิการ (นักบริหาร 9) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดารงตาแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ตรวจราชการ 10) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
4. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การ
ตลาดเพื่อเกษตรกรแทนกรรมการที่ลาออก จานวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ผู้แทนสถาบัน
เกษตรกร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป 2. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการอัยการเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
5. แต่งตั้งรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้แต่งตั้ง นายวันเสด็จ ถาวรสุข ผู้อานวยการ
ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (นักบริหาร 9) ดารงตาแหน่งรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นัก
บริหาร 10) โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราตามบัญชีกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือนของพนักงานการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป
6. แต่งตั้งคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอดังนี้
1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบุคคลในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย แทนกรรมการที่ออก
จากตาแหน่ง ดังนี้ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช นายสงขลา วิชัยขัทคะ นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์
นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ และ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
2. อนุมัติให้คณะกรรมการที่เคยแต่งตั้งไว้เดิม 6 คน ได้แก่ เรืออากาศโท ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ
นายพิมล ศรีวิกรม์ นายสันติภาพ เตชะวณิช นายรัฐกรณ์ นิ่มวัฒนา นายวิชิต คนึงสุขเกษม นาย
ประดิษฐ์ นิธิยานันท์ พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
3. อนุมัติให้การกีฬาแห่งประเทศไทยมีกรรมการจานวนสิบห้าคนได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป
7. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้แต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรา 15 ของพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 ดังนี้ 1.นายสันทัด สมชีวิตา
เป็นประธานกรรมการ 2.นายศุภชัย วัฒนางกูร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ 3.คุณหญิงทองทิพ
รัตนะรัต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน 4.นายดารงค์ ศรีพระราม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าไม้
5.นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 6.นายรัชดา
สิงคาลวณิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุตสาหกรรม

8. การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้แต่งตั้ง นายสมบัติ ศานติจารี รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดารงตาแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามนัยมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511
9. การมอบหมายให้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอในการตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามลาดับ ดังนี้ 1. นายบัญญัติ
จันทน์เสนะ 2. พลตารวจโท ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ
10. การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอในการมอบหมายให้รองนายก รัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามลาดับ ดังนี้ 1. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน) 2.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก บุญรอด สมทัศน์) 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(นายสุวิทย์ ยอดมณี)
11. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งระดับ 10
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอรับโอน นายชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 10 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10) สานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ที่มา :สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี

