
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
16 ตุลาคม 2550 

 

วันนี้ (วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ท าเนียบรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรี สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

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 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพ้ืนที่ 3 จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ 
7. เรื่อง การยกร่างกฎหมายล าดับรองตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 

7) พ.ศ. 2550 บัญญัติให้ด าเนินการ 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 

รวม 3 ฉบับ (ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดท ารายงานงบการเงินราย ไตรมาส
งบประมาณประจ าปีขององค์กรร่วม และการช าระเงินรายได้จากการผลิต ปิโตรเลียมให้แก่
รัฐบาล 

9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตราก าลัง 
ของส่วนราชการ พ.ศ. .... 

10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเลิกการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. .... 
11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
12. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตาม

มาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) และร่างประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่องการก าหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับ ตามความในมาตรา 10 แห่ง
พระราชก าหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) 
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เศรษฐกิจ 

13. เรื่อง การเพ่ิมความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

14. เรื่อง การขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งและขยายก าลังการผลิตของโรงงานน้ าตาล 
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช้งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพ่ือเป็นเงินวิทยฐานะ 
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย 
17. เรื่อง การขออนุมัติกู้เงินเพ่ือใช้ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมืองและการขอให้รัฐบาลรับภาระ โครงสร้างพื้นฐานของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย 

18. เรื่อง การเลิกบริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็ง จ ากัด 
19. เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล : โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต 
20. เรื่อง ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีปรับโครงสร้างหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามโครงการ บริหาร

จัดการล าไย ปี 2548 
21. เรื่อง ขออนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 งบกลาง รายการ เงิน

ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

22. เรื่อง การเตรียมการจัดท างบประมาณและการก าหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2552 

23. เรื่อง การแก้ไขปัญหาธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 
24. เรื่อง การเพ่ิมพูนคุณวุฒิแก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
25. เรื่อง นโยบายสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใส เป็นธรรม โครงการ "นักศึกษาอาสาสมัคร 

ประชาธิปไตย" 
26. เรื่อง การจดัหารถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัย ให้แก่อ าเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 

อ าเภอในจังหวัดสงขลา 
27. เรื่อง สรุปเหตุการณ์นักท่องเที่ยวเสียชีวิตที่ถ้ าน้ าทะลุอุทยานแห่งชาติเขาสก อ าเภอบ้านตาขุน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
28. เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัยและการตรวจติดตามการให้ความช่วยเหลือของรัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงมหาดไทย (พลต ารวจโท ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ) 
29. เรื่อง สรุปมติคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข ครั้งที่ 4/2550 
30. เรื่อง คณะกรรมการด าเนินการตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อ สิทธิ

ขายเสียง 
31. เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ าป่าไหลหลากบริเวณถ้ าน้ าทะลุ 
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ต่างประเทศ 

32. เรื่อง การลงนามในร่างปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือเรื่องข้าวในกลุ่มประเทศ ACMECS 
33. เรื่อง ขออนุมัติลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 

ราชอาณาจักรกัมพูชาส าหรับการอนุวัติการตรวจลงตราเดียวในกรอบยุทธศาสตร์ความ ร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS Single Visa) 

34. เรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าดว้ยโครงการก่อสร้างถนนสาย 13 เหนือ - ถนนสังค
โลก (เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

35. เรื่อง ขออนุมัติลงนามข้อตกลงในการด าเนินการขนส่งทางถนนเพื่อการท่องเที่ยวระหว่างลาว -
ไทย-เวียดนาม 

36. เรื่อง การรับรองสถานะสถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขงเป็นองค์การ ระหว่าง
ประเทศ 

37. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2554 

การศึกษา 

38. เรื่อง การปรับสถานภาพวิทยากรสอนศาสนาอิสลามเป็นพนักงานราชการ 

แต่งตั้ง 

39. เรื่อง แต่งตั้ง 
1. การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 
2. อนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งระดับ 10 (กระทรวงการ ท่องเที่ยว

และกีฬา) 
3. การแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
4. แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
5. แต่งตั้งรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
6. แต่งตั้งคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
7. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ องค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
8. การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
9. การมอบหมายให้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
10. การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
11. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งระดับ 10 

 

 

http://www2.eppo.go.th/admin/cab/cab-2550-10-16.html#32
http://www2.eppo.go.th/admin/cab/cab-2550-10-16.html#33
http://www2.eppo.go.th/admin/cab/cab-2550-10-16.html#33
http://www2.eppo.go.th/admin/cab/cab-2550-10-16.html#33
http://www2.eppo.go.th/admin/cab/cab-2550-10-16.html#34
http://www2.eppo.go.th/admin/cab/cab-2550-10-16.html#34
http://www2.eppo.go.th/admin/cab/cab-2550-10-16.html#34
http://www2.eppo.go.th/admin/cab/cab-2550-10-16.html#35
http://www2.eppo.go.th/admin/cab/cab-2550-10-16.html#35
http://www2.eppo.go.th/admin/cab/cab-2550-10-16.html#36
http://www2.eppo.go.th/admin/cab/cab-2550-10-16.html#36
http://www2.eppo.go.th/admin/cab/cab-2550-10-16.html#37
http://www2.eppo.go.th/admin/cab/cab-2550-10-16.html#38
http://www2.eppo.go.th/admin/cab/cab-2550-10-16.html#39


กฎหมาย 

 

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนน าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป 

ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับ
ที่ 22) พ.ศ. 2547 ได้แก้ไขบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือรับรองและคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ถูกจับผู้ต้องหาและจ าเลยในคดีอาญา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวง ซึ่งน าความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับจะต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเดียวกันกับประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพ่ือด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. ก าหนดให้กรณีท่ีผู้ต้องหาเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่มีการจับ ให้พนักงานสอบสวน
แจ้งให้ผู้ต้องหาไปพบพนักงานอัยการเพ่ือให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลได้ (เพ่ิมเติม
มาตรา 7 วรรคสอง (ร่างมาตรา 3)) 

2. ก าหนดให้กรณีท่ีผู้ต้องหาไม่ถูกควบคุมตัวและพนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพ่ือออก
หมายขัง ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นค าร้องขอผัดฟ้องพร้อมกับการขอให้ศาล
ออกหมายขัง (แก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา 8 (ร่างมาตรา 4)) 

3. ก าหนดให้กรณีท่ีผู้ต้องหาซึ่งมิได้ถูกควบคุมตัวให้การรับสารภาพตลอดข้อหา ให้พนักงาน
สอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาไปพบพนักงานอัยการ เพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลโดยไม่ต้อง
ท าการสอบสวนได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 20 (ร่างมาตรา 5)) 

4. ก าหนดให้ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 รวมทั้งให้มีอ านาจออกข้อบังคับหรือกฎกระทรวงในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของตน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 23 (ร่างมาตรา 6)) 

 

2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยเอกชน พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยเอกชน พ.ศ. .... ตามท่ีส านักงานต ารวจ
แห่งชาติเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีที่
เห็นว่าการก าหนดให้การประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องขอรับใบอนุญาต รวมทั้งต่ออายุใบอนุญาตทุก 3 
ปี อาจไม่คล่องตัวและเป็นการสร้างภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจ จึงสมควรพิจารณาแนวทางก ากับดูแลที่มี



ประสิทธิภาพ เช่น การข้ึนทะเบียนและก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบที่เหมาะสมแทนการขอรับใบอนุญาต 
รวมทั้งรับความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอว่า 

1. เมื่อปี 2544 ได้น าร่างพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยเอกชน พ.ศ. .... เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสังเกตว่า การจัดสัมมนาหาความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน ในการแก้ไขปัญหาการ
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ฯ ไม่มีการเชิญองค์กรอิสระที่เป็นตัวแทนผู้บริโภคผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งไม่เป็นไปตามเหตุผลในการร่าง
พระราชบัญญัติและไม่เป็นไปตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนด นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไม่มีผู้แทนจากองค์กรอิสระที่เป็นตัวแทนผู้บริโภคและส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมเป็น
คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยเอกชน และยังไม่มีบทบัญญัติเรื่องสิทธิของผู้บริโภคและบุคคลภายนอกที่ได้รับ
ความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือร่างกาย ซึ่งควรได้รับการพิจารณาชดใช้ในเบื้องต้น 

2. ได้ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับน าข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรี ตามข้อ 1 มาพิจารณาเป็น
หลักการในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัยเอกชน พ.ศ. .... แล้ว 

3. ปัจจุบันได้มีธุรกิจให้บริการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลทั่วประเทศ จ านวนกว่า 
3,000 บริษัท มีบุคคลที่รับจ้างเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยประมาณ 200,000 คน สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการรักษาความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง โดยที่ธุรกิจการ
ให้บริการรักษาความปลอดภัยมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และผลประโยชน์ของประชาชน แต่ธุรกิจดังกล่าวยังไม่มี
กฎหมายควบคุมโดยเฉพาะ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจในด้านนี้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางและ
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะท าให้เป็นที่ยอมรับและเป็นผลดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั้งที่เป็นผู้บริโภคและ
ประชาชน โดยทั่วไปเช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ที่มีกฎหมายรองรับธุรกิจในเรื่องนี้ จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมาเพ่ือด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญของร่างกฎหมาย ดังนี้ 

1. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยเอกชน เรียกโดยย่อว่า "ครปอ." ประกอบด้วยผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจากสมาคมเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
การรักษาความปลอดภัยสามคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการแล้วแต่จะตกลงกัน 
กรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนหกคน โดยให้
แต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรอิสระที่เป็นตัวแทนผู้บริโภคสองคน และผู้ประกอบธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัยอย่างน้อยสองคน โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนด (ร่างมาตรา 6 และ
ร่างมาตรา 10 ถึงร่างมาตรา 12) 

2. ก าหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(ร่างมาตรา 13) 



3. ก าหนดให้มีคณะกรรมการทะเบียนธุรกิจรักษาความปลอดภัยกรุงเทพมหานคร และ
คณะกรรมการทะเบียนธุรกิจรักษาความปลอดภัยเอกชนจังหวัด โดยมีองค์ประกอบตามที่ก าหนด 
(ร่างมาตรา 14) 

4. ก าหนดให้การประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง และก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต (ร่างมาตรา 17 และร่าง
มาตรา 18) 

5. ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องรับประกันความเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับ
ความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจ และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการประกอบธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย (ร่างมาตรา 20 และร่างมาตรา 22) 

6. ก าหนดอายุใบอนุญาตการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและการบังคับใช้ หลักเกณฑ์และ
วิธีการขอต่ออายุใบอนุญาต และการอุทธรณ์ขอต่ออายุใบอนุญาต (ร่างมาตรา 23 ถึงร่างมาตรา 
27) 

7. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพิกถอนใบอนุญาต การอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (ร่าง
มาตรา 28 ถึงร่างมาตรา 30) 

8. ก าหนดให้การเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการทะเบียน 
และก าหนดคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย (ร่างมาตรา 33 และร่างมาตรา 34) 

9. ก าหนดให้เครื่องหมายแสดงการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยต้องเป็นไปตามแบบและ
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา 35) 

10. ก าหนดอายุใบอนุญาตการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย และก าหนดให้การขอต่ออายุ
ใบอนุญาตและการอนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ร่าง
มาตรา 37) 

11. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และค าสั่งลงโทษพนักงานรักษา
ความปลอดภัย และการเพิกถอนใบอนุญาต (ร่างมาตรา 38 และร่างมาตรา 39 ถึงร่างมาตรา 
41) 

12. ก าหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย โดยมีอ านาจ
หน้าที่ตามที่ก าหนด (ร่างมาตรา 43) 

13. ให้มีกองทุนสวัสดิการผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยและผู้มีวิชาชีพรักษาความปลอดภัย 
ประกอบด้วยเงินที่ "ครปอ." จัดสรรให้ประจ าปี เงินสนับสนุนจากรัฐและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
และให้คณะกรรมการจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไว้ ส าหรับการฝึกอบรมแก่พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย (ร่างมาตรา 48 และร่างมาตรา 49) 

14. บทก าหนดโทษกรณีมีการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 50 ถึงร่าง
มาตรา 57) 

15. ก าหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและการเป็นพนักงานรักษา
ความปลอดภัยก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา 58 ถึงร่างมาตรา 61) 

 

 



3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งว่า 

1. คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง พ.ศ. 
.... เสร็จแล้ว เห็นว่าหลักการอันเป็นสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้สมควรได้รับการพิจารณาโดยรอบคอบ 
กล่าวคือ หลักการตามร่างของกระทรวงพาณิชย์เป็นการจัดระบบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งทุกประเภท ทั้งที่เจตนารมณ์
ในการให้มีร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพ่ือแก้ไขปัญหาการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งสมัยใหม่ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งแบบดั้งเดิม ทั้งยังก าหนดมาตรการบางอย่างซ้ าซ้อนกับกฎหมายที่ใช้
บังคับในปัจจุบัน และได้ก าหนดให้อ านาจหน้าที่แก่คณะกรรมการตามร่างพระราชบัญญัติเกินขอบเขตความจ าเป็น 
ซึ่งเป็นการที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้มอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารมาด าเนินการเอง โดยไม่มีขอบเขตอันผิดหลักการมอบ
อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติที่ให้แก่ฝ่ายบริหาร รวมทั้งไม่ได้ก าหนดกลไกท่ีจะสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจค้า
ปลีกและค้าส่งแบบดั้งเดิมอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสม 

2. คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงได้ปรับแก้หลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสียใหม่ทั้งฉบับ 
สรุปได้ดังนี้ 

 แก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติเป็น "พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ. ...." 
 แก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผล ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการให้มีร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

และเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติที่ปรับแก้ใหม่ 
 การก าหนดองค์กรท าหน้าที่ควบคุมการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา 

(คณะพิเศษ) เห็นว่า ควรก าหนดให้มีคณะกรรมการเพียงชุดเดียว โดยไม่ต้องมีคณะกรรมการส่วน
จังหวัด เพ่ือให้การก าหนดมาตรฐานของหลักเกณฑ์ในการควบคุมการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือ
ค้าส่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 ก าหนดลักษณะของธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งที่ต้องขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ โดยก าหนด
หลักเกณฑ์ข้ันต่ าของธุรกิจไว้เพ่ือก าหนดเป็นกรอบในการออกกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจค้าปลีก
หรือค้าส่งที่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจ 

 ตัดบทก าหนดโทษทางปกครองออก โดยก าหนดเฉพาะโทษทางอาญาเท่านั้น 
 ส าหรับประเด็นตามข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี (8 พฤษภาคม 2550) นั้น เมื่อร่าง

พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัดก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 
(กจค.) แล้ว จึงไม่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาอีกแต่อย่างใด 

 

 



ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ก าหนดบทนิยามค าว่า "ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง" หมายความว่า กิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่ง
ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือน ในชีวิตประจ าวัน เป็นส่วนใหญ่ (ร่าง
มาตรา 3) 

2. พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งของราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น และธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งเกี่ยวกับสินค้าบาง
ประเภท (ร่างมาตรา 4 และร่างมาตรา 5) 

3. ให้มีคณะกรรมการการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจ
หน้าที่ก าหนดนโยบาย มาตรการและแผนการจัดระบบการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง 
รวมทั้งเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดนโยบายสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าปลีก
หรือค้าส่งรายย่อยดั้งเดิมให้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายธุรกิจเพ่ือลดต้นทุนสินค้า ค่าขนส่ง ให้
เกิดประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง (ร่างมาตรา 7 และร่างมาตรา 12) 

4. ให้จัดตั้งส านักงานเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งในกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา 15) 

5. ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้การประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจ 
(ร่างมาตรา 20) 

6. ก าหนดโทษทางอาญา และความผิดในบางกรณีให้คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบได้ และ
เมื่อได้มีการช าระค่าปรับตามที่คณะกรรมการได้เปรียบเทียบแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ร่างมาตรา 34 ถึงร่างมาตรา 42) 

 

4. เรื่อง รา่งพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ตรวจพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักร พ.ศ. .... พร้อมกับความเห็นและข้อสังเกตของส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง ประกอบกับได้พิจารณาค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 205/2549 เรื่อง การจัดตั้งกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 แล้ว เหน็สมควรปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสียใหม่ 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในที่
มีอยู่ในปัจจุบัน ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 205/2549 รวมทั้งมุ่งเน้นการอ านวยการและประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรให้เกิดประสิทธิภาพและกระทบสิทธิและ



เสรีภาพของบุคคลเท่าท่ีจ าเป็น ทั้งนี้ โดยได้ตัดอ านาจพิเศษท่ีก าหนดตามร่างเดิมออกท้ังหมด เพราะอ านาจพิเศษ
เหล่านั้นเป็นมาตรการเดียวกับพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉะนั้น เพ่ือมิ
ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการใช้อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงปรับปรุงร่างใหม่ทั้งหมด โดยให้ กอ.รมน. มี
หน้าที่ในการป้องกันและระวังเหตุเบื้องต้น แต่หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นก็ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือให้
รัฐบาลมีอ านาจเต็มที่ในการระงับเหตุโดยมิใช่เป็นอ านาจหน้าที่ของ กอ.รมน. 

ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ให้จัดตั้งกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียกโดยย่อว่า "กอ.รมน." ขึ้นใน
ส านักนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (ร่างมาตรา 5) 

2. ให้ กอ.รมน. มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี มีวิธีการปฏิบัติราชการ การบริหารงาน การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน และ
อ านาจหน้าที่ของส่วนงานภายใน กอ.รมน. ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด (ร่างมาตรา 5 วรรคสอง) 
โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้บัญชาการ
ทหารบกเป็นรองผู้อ านวยการ และเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการฯ (ร่างมาตรา 5 วรรคสาม 
และวรรคหก) 

3. ก าหนดให้ กอ.รมน. มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนด และถ้ามีความจ าเป็นต้องใช้อ านาจหรือหน้าที่
ตามกฎหมายใดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐใด ให้
คณะรัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งใด ๆ ใน กอ.รมน. เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้น หรือมีมติให้หน่วยงานของรัฐนั้นมอบอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าวให้ กอ.รมน. ด าเนินการแทนหรือมีอ านาจด าเนินการด้วย
ภายในพ้ืนที่และภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ร่างมาตรา 6) 

4. ให้ผู้อ านวยการมอบอ านาจให้ ผอ.รมน.ภาค ผอ.รมน. จังหวดั หรือผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติแทน
ได้ (ร่างมาตรา 7) 

5. ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. ตามที่ผู้อ านวยการร้องขอ ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ของ กอ.รมน. (ร่างมาตรา 8) 

6. ให้มีคณะกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง 
และให้เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นกรรมการ และเลขานุการ และให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่
ตามท่ีก าหนด (ร่างมาตรา 9) 

7. ก าหนดให้ในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการจะมีมติให้กองทัพ
ภาคจัดให้มีกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค เรียกโดยย่อว่า "กอ.รมน.ภาค" ก็ได้ โดย
ให้ กอ.รมน.ภาค เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กอ.รมน. โดยมีแม่ทัพภาคเป็นผู้อ านวยการ กอ.รมน.ภาค 
และให้มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนด รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 
(ร่างมาตรา 10 และร่างมาตรา 11) 

8. ก าหนดให้ ผอ.กอ.รมน.ภาค โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
ผู้อ านวยการจะตั้งกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เรียกโดยย่อว่า "กอ.รมน.



จังหวัด" ขึ้นในจังหวัดที่อยู่ในเขตกองทัพภาคเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กอ.รมน.ภาค มีหน้าที่ตามท่ี
ก าหนด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น ผอ.รมน. จังหวัด และให้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษา กอ.รมน.จังหวัด (ร่างมาตรา 12 และร่างมาตรา 13) 

9. ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักร แต่ยังไม่มีความจ าเป็นต้อง
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้ กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และ
แก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรนั้นภายในพ้ืนที่ที่ก าหนดได้ 
โดยให้ กอ.รมน. มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนด โดยคณะรัฐมนตรีมีอ านาจออกข้อก าหนดเพ่ือให้ใช้
อ านาจพิเศษบางประการเก่ียวกับการควบคุมดูแลพ้ืนที่ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยได้ (ร่าง
มาตรา 14 ถึงร่างมาตรา 17) 

10. ในกรณีที่มีการกระท าความผิดภายในเขตพ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ กอ.รมน. ด าเนินการ และ
ปรากฏว่าผู้ต้องหาคนใดได้กระท าความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรตามท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนดเพราะหลงผิด หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ได้ก าหนดมาตรการเพ่ือการเปิดโอกาส
ให้ผู้ต้องหานั้นกลับตัวจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร โดยให้มีการ 
อบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด (ร่างมาตรา 19) 

11. ก าหนดมาตรการคุ้มครองความเสียหายให้แก่ประชาชนผู้สุจริตและก าหนดสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในพ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ กอ.รมน.
ด าเนินการ โดยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่อาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษหรือให้ความ
ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต ทุพพลภาพพิการ หรือสูญเสียอวัยวะ อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่นอกจากนั้นยังคุ้มครองพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือ
ทางวินัย ถ้าได้กระท าตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นค าสั่ง ที่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็นการกระท าที่พอสมควรแก่เหตุ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และให้
น าไปใช้บังคับกบัผู้ที่ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่
พระราชบัญญัตินี้ด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา 20 ถึงร่างมาตรา 23) 

12. บทก าหนดโทษเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อก าหนดที่ออกตามมาตรา 17 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ (ร่างมาตรา 24) 

13. ก าหนดบทเฉพาะกาลให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง และอัตราก าลัง กอ.รมน. ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 205/2549 ฯ มาเป็นของ กอ.
รมน. ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
กองบัญชาการผสมพลเรือน ต ารวจ ทหาร ที่จัดตั้งตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 207/2549 
ฯ เป็นศูนย์อ านวยการที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 25 และร่าง
มาตรา 26) 

 

 



5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น
เรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 
296 บัญญัติให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน ทั้งนี้ นับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 295 มีผลใช้บังคับ ซึ่งขณะนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2550 แล้ว จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาเพ่ือ
ด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญของร่างกฎหมายดังนี้ 

1. ก าหนดให้พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ต้นไป (ร่างมาตรา 2) 

2. ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 
2550 (ร่างมาตรา 3) 

 

6. เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 

1. ประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา มีสาระส าคัญ ให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มี
ความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอ าเภอของจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ออกไปอีกเป็นเวลาสาม
เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป 

2. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคง
มีผลใช้บังคับ มีสาระส าคัญดังนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข หรือระงับสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 
และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มี
ความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตาน ีและจังหวัดยะลา ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 
และตามประกาศ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชก าหนดการบริหารราชการใน



สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะ
ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป 

3. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและค าสั่งท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ มีสาระส าคัญดังนี้ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข หรือระงับ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 
41 มาตรา 43 มาตรา 45 และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจึงมีมติให้บรรดาประกาศและค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดขึ้น
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา 
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 1/2550 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ หัวหน้า
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550 และตามประกาศขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ดังกล่าวเท่าท่ียังคงมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้
บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่านายกรัฐมนตรีจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2550 
เป็นต้นไป 

 

7. เรื่อง การยกร่างกฎหมายล าดับรองตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 
2550 บัญญัติให้ด าเนินการ 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. .... 
2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาและ

งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. .... 
3. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการ

รูปแบบพิเศษ พ.ศ. .... และ 
4. เห็นชอบแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามที่

ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ โดยในปีงบประมาณ 2551 ให้ด าเนิน
โครงการทดลองน าร่องในพ้ืนที่ครึ่งหนึ่งของจ านวนจังหวัดทั้งหมด และด าเนินการให้ครบทุก
จังหวัดในปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป 

ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอว่า ได้ด าเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีตามข้อ 1-3 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 38 วรรคหนึ่ง มาตรา 40/1 วรรคหนึ่งมาตรา 52 วรรคสาม มาตรา 53/1 วรรคสามและ
มาตรา 53/2 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และได้น าเสนอ ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบด้วยกับ
ร่างกฎหมายล าดับรองทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว และโดยที่มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ



แผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการมอบอ านาจไว้ให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน (14 พฤศจิกายน 2550) นับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ 
ประกอบกับเพ่ือให้การจัดท าและแปลงแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามร่างพระราชกฤษฎีกาในข้อ 2 รวมทั้งเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
และงบประมาณจังหวัด จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา และร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี มีดังนี้ 

1. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

 1.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการมอบอ านาจของทุกต าแหน่งทั้งในระดับส่วนราชการ
ต่างๆ ระดับจังหวัดหรือการมอบอ านาจในต่างประเทศ (ร่างมาตรา 5 - ร่างมาตรา 11) 

 1.2 ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอ านาจของส่วนราชการใน
สังกัด ทั้งในกรณีการมอบอ านาจในส่วนราชการเดียวกันหรือการมอบอ านาจให้กับส่วนราชการ
อ่ืนที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงเดียวกันได้ และให้อธิบดีจัดให้มีการมอบอ านาจภายในกรมของตน 
นอกจากนี้ผู้มอบอ านาจอาจมอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งระดับเดียวกันในส่วนราชการ
เดียวกันหรือผู้ด ารงต าแหน่งในส่วนราชการอ่ืนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงเดียวกันก็ได้ (ร่างมาตรา 12 
- ร่างมาตรา 14) 

 1.3 อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอ่ืนที่ส่วน
ราชการใดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการ ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืนหรือมิได้ห้ามเรื่อง
การมอบอ านาจไว้ ให้หัวหน้าส่วนราชการด าเนินการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่
จังหวัดให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด การใช้อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดและของผู้ด ารงต าแหน่งใดในจังหวัด ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด (ร่าง
มาตรา 21 และร่างมาตรา 24) 

 1.4 ส่วนราชการใดมีภารกิจที่ต้องด าเนินการในต่างประเทศ ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นมอบ
อ านาจทั้งปวงที่จะต้องด าเนินการในต่างประเทศนั้นให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน และให้หัวหน้าคณะ
ผู้แทนมอบอ านาจให้รองหัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลในคณะผู้แทน (ร่างมาตรา 26) 

2. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด พ.ศ. .... มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

 2.1 ให้มีคณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด (ก.น.พ.) โดยมีนายกรัฐมนตรี 
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขานุการและก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดังกล่าว (ร่างมาตรา 6 - ร่างมาตรา 7) 

 2.2 ให้มีคณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับกลุ่มจังหวัด (ก.พ.ก.) คณะกรรมการ
แผนพัฒนาและงบประมาณในระดับจังหวัด (ก.พ.จ.) และคณะกรรมการแผนพัฒนาและ



งบประมาณในระดับอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ (ก.พ.อ.)และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดังกล่าว (ร่างมาตร 6 - ร่างมาตรา 16) 

 2.3 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(ร่างมาตรา 17 - ร่างมาตรา 23) 

 2.4 ให้ ก.น.พ. ด าเนินจัดการท าสัญญาการบริหารโครงการภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ร่าง
มาตรา 24 - ร่างมาตรา 25) 

3. ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. .... มี
สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

 3.1 แก้ไขฐานอ านาจในการวางระเบียบจาก อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เป็นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
40/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 

 3.2 ปรับปรุงถ้อยค าให้สอดคล้องกับความในมาตรา 40/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 โดยตัดค าว่า กระทรวง ทบวง กรม ออก เนื่องจากมาตรา 
40/1 ก าหนดให้ส่วนราชการภายในกรมเท่านั้นที่สามารถจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษได้ 
และตัดเรื่องเงินรายได้ไม่ต้องน าส่งคลังออกเพราะก าหนดไว้ในมาตรา 40/1 แล้ว 

 3.3 สาระส าคัญอ่ืนยังคงเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548 

 

8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 รวม 3 ฉบับ 
(ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดท ารายงานงบการเงินรายไตรมาส งบประมาณประจ าปีของ
องค์กรร่วม และการช าระเงินรายได้จากการผลิตปิโตรเลยีมให้แก่รัฐบาลทั้งสอง) 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - 
มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดท ารายงานงบการเงินรายไตรมาส) , ร่าง
กฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (ปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวการเสนองบประมาณ) และ ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (ก าหนดหลักเกณฑ์การช าระเงินรายได้จากการผลิต
ปิโตรเลียมให้แก่รัฐบาลทั้งสอง) รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

กระทรวงพลังงานเสนอว่า 

1. รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้มีความตกลงร่วมกับรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยธรรมนูญและ
เรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการจัดตั้งองค์กรร่วมไทย - มาเลเซียฉบับลงนามเมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม 2533 และตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 องค์กรร่วมมี



ฐานะเป็นนิติบุคคล สรวมสิทธิและรับผิดชอบแทนรัฐบาลทั้งสองในการส ารวจและแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตในพ้ืนที่พัฒนาร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปิโตรเลียม 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติองค์กรร่วม
ไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 ซึ่งฝ่ายไทยน าโดยอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กระทรวงพลังงาน) 
และผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ
ต่างประเทศ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฝ่ายมาเลเซียน าโดย 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
จ านวน 3 ฉบับ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 
2536) และกฎกระทรวงว่าด้วยการช าระค่าภาคหลวงและรายได้อ่ืน ๆ จากการผลิตปิโตรเลียมใน
พ้ืนที่พัฒนาร่วมฯ พ.ศ. 2547 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 
2533 ที่ฝ่ายบริหารองค์กรร่วมจัดท าข้ึนแล้ว และเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการองค์กรร่วม
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

3. ในการประชุมองค์กรร่วม ครั้งที่ 72 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2550 คณะกรรมการองค์กรร่วมได้ให้
ความเห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับ และได้จัดส่งร่างฉบับภาษาอังกฤษ
มายังกระทรวงพลังงาน เพื่อพิจารณาและด าเนินการน าเสนอต่อรัฐบาลไทย เพื่อออกเป็น
กฎกระทรวงบังคับใช้ต่อไป 

4. กระทรวงพลังงานพิจารณาแล้ว เห็นว่าร่างกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับที่จัดท าขึ้นเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎกระทรวง 3 ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดท า
รายงานงบการเงินรายไตรมาส งบประมาณประจ าปีขององค์กรร่วม และการช าระเงินรายได้จาก
การผลิตปิโตรเลียมให้แก่รัฐบาลทั้งสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะช่วยให้องค์กรร่วมสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ประหยัด คล่องตัวและเป็นไปอย่างถูกต้องมากยิ่งข้ึน อันจะส่งผลให้
การบริหารจัดการแหล่งปิโตรเลียมในพ้ืนที่พัฒนาร่วมฯ ให้แก่รัฐบาลทั้งสองประเทศเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมควรด าเนินการออกเป็นกฎกระทรวงเพ่ือใช้บังคับต่อไป 

จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงรวม 3 ฉบับดังกล่าวมาเพ่ือด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - 
มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดท ารายงานงบการเงิน
รายไตรมาส) มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้เมื่อสิ้นสุดไตรมาส ให้องค์กรร่วมจัดท างบการเงิน
เสนอต่อรัฐบาลแต่ละฝ่ายภายในไตรมาสถัดไป (ร่างข้อ 5 (1)) 

2. ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - 
มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวการเสนองบประมาณ) มี
สาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ ในการเสนองบประมาณนั้น ให้เสนอไปพร้อมกับรายละเอียดของ
แต่ละรายการในงบประมาณ โดยไม่ต้องมีหรือจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชี
เพ่ือให้ข้อเสนอแทน (ร่างข้อ 2) 



3. ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - 
มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (ก าหนดหลักเกณฑ์การช าระเงินรายได้จากการผลิตปิโตรเลียมให้แก่
รัฐบาลทั้งสอง) มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ในกรณีท่ีองค์กรร่วมได้รับรายได้จากการผลิต
ปิโตรเลียมเป็นเงินริงกิตหรือเงินบาท หากได้รับการร้องขอจาก Economic Planning Unit of 
the Prime Minister's Department ในกรณีของมาเลเซีย หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลังงาน ในกรณีของราชอาณาจักรไทย องค์กรร่วมอาจช าระเงินจากรายได้ดังกล่าวแก่
รัฐบาลแห่งมาเลเซีย หรือรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นเงินริงกิต หรือเงินบาท แล้วแต่กรณี 
(เพ่ิมความเป็นร่างข้อ 10/1) 

 

9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วน
ราชการ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง
อัตราก าลังของส่วนราชการ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

กระทรวงการคลังเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2550 และวันที่ 28 สิงหาคม 2550 ให้
ส่วนราชการด าเนินการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมของส่วนราชการและมีงบประมาณรองรับ รวมทั้งมีมาตรการจูงใจให้ข้าราชการซึ่งลาออกจาก
ราชการได้รับเงินช่วยจากทางราชการ กระทรวงการคลังจึงได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยยกร่าง
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และเสนอมาเพ่ือด าเนินการ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญดังนี้ 

1. ก าหนดลักษณะของส่วนราชการที่จะเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ 
(โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด) ดังนี้ 

o เป็นส่วนราชการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการปรับเปลี่ยนสถานภาพโดยออกจาก
ระบบราชการ 

o เป็นส่วนราชการที่ประสงค์จะยุบเลิกบางภารกิจ 
o เป็นส่วนราชการที่มีอัตราก าลังเกิน 
o เป็นส่วนราชการที่มีจ านวนข้าราชการอายุตั้งแต่ห้าสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ

ยี่สิบของจ านวนข้าราชการทั้งหมดของส่วนราชการ 
2. ก าหนดคุณสมบัติของข้าราชการที่จะเข้าร่วมมาตรการฯ โดยต้องมีอายุตั้งแต่ห้าสิบปีบริบูรณ์ขึ้น

ไปหรือมีเวลาราชการตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่าง
ถูกสั่งพักราชการ ไม่เป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะต้องออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการประเภทนั้น ๆ ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาในการไปศึกษา ฝึกอบรม ไม่เป็น



ข้าราชการผู้รับผิดชอบงานโครงการส าคัญของส่วนราชการเข้าร่วมมาตรการ ไม่เป็นข้าราชการผู้
มีผลงานดีเด่นและได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละสองขั้นไม่น้อยกว่าสองครั้งภายในระยะเวลา
ห้าปีจนถึงวันเข้าร่วมมาตรการ เป็นต้น 

3. ก าหนดให้จ่ายเงินช่วยเหลือข้าราชการที่เข้าร่วมมาตรการ = (จ านวนปีของเวลาราชการที่เหลือ 
+ 8) X (เงินเดือนเดือนสุดท้าย + เงินประจ าต าแหน่ง (ถ้ามี)) ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินสิบ
ห้าเท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

4. ก าหนดให้ข้าราชการซึ่งจะเข้าร่วมมาตรการต้องมีอายุตั้งแต่ห้าสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือมีเวลา
ราชการตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไป ทั้งนี้ ให้นับถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตาม
มาตรการและมีเวลาราชการที่เหลือไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

5. ก าหนดให้พระราชกฤษฎีกานี้ผลใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 

 

10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเลิกการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเลิกการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. .... 
ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ด าเนินการต่อไปได้ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเลิกการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญดังนี้ 

1. ตัดหลักการเรื่องการขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินบางส่วนออกไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ที่มิได้ก าหนดให้มีการขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินบางส่วนได้ หากแต่มุ่งประสงค์ให้การ
ยกเลิกการจัดสรรที่ดินต้องเป็นการยกเลิกการจัดสรรที่ดินทั้งหมดทุกแปลง 

2. แก้ไขรายการเอกสารหลักฐานที่ผู้จัดสรรที่ดินต้องยื่นประกอบค าขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินในกรณีท่ียังไม่ได้
จ าหน่ายที่ดินจัดสรร เป็นให้ยื่นแผนผังแสดงที่ดินแปลงบริการสาธารณะ และแผนผังแสดงส่วนสาธารณูปโภค 
เพ่ือให้ได้แผนผังแสดงที่ดินแปลงบริการสาธารณะและท่ีดินแปลงสาธารณูปโภคทุกแปลงที่จะต้องพ้นจากการ
จัดสรรที่ดิน และเพ่ือให้สอดคล้องกับการตัดหลักการการขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินบางส่วนออกไป (ร่างข้อ 2) 

3. ส่วนกรณีท่ีมีการจ าหน่ายที่ดินจัดสรรแล้ว ได้แก้ไขรายการเอกสารหลักฐานที่ผู้จัดสรรที่ดินต้องยื่นประกอบค า
ขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน โดยตัดรายการหนังสือแสดงความยินยอมให้ยกเลิกการจัดสรรที่ดินของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร
ทุกราย เพราะการก าหนดเช่นว่านี้เป็นภาระแก่ผู้จัดสรรที่ดินและมีผลให้การขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินแทบจะไม่มี
โอกาสเกิดขึ้นได้เลย เป็นให้ยื่นแผนผังแสดงจ านวนที่ดินแปลงย่อยที่จ าหน่ายแล้วและยังไม่ได้จ าหน่ายและเนื้อที่
ของแต่ละแปลง และรายการแผนผังแสดงที่ดินแปลงบริการสาธารณะและแผนผังแสดงส่วนสาธารณูปโภค เพ่ือให้
สอดคล้องกับการตัดหลักการการยกเลิกฯ ดังกล่าว(ร่างข้อ 8) 

4. เพ่ิมรายละเอียดที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ต้องปิดประกาศพร้อมกับค าขอ
ยกเลิกจัดสรรที่ดินทั้งในกรณีที่ยังไม่มีการจ าหน่ายที่ดินจัดสรรและในกรณีที่มีการจ าหน่ายที่ดินจัดสรรแล้ว โดย



ก าหนดให้ต้องปิดประกาศวิธีการ และระยะเวลาการยื่นค าคัดค้านค าขอยกเลิกจัดสรรที่ดิน เพ่ือคุ้มครองให้ผู้มีส่วน
ได้เสียและผู้ซื้อที่ดินจัดสรรได้ทราบถึงวิธีการและระยะเวลาการยื่นค าคัดค้านค าขอยกเลิกจัดสรรที่ดินและแก้ไข
สถานที่ปิดประกาศ (ร่างข้อ 3 และร่างข้อ 9) 

5. ในขั้นตอนที่ผู้จัดสรรที่ดินต้องประกาศการขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินในหนังสือพิมพ์และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทราบ 

5.1 กรณีท่ียังไม่มีการจ าหน่ายที่ดินจัดสรรนั้น ได้ตัดการก าหนดให้ต้องแนบแผนผังแสดงที่ดินแปลงย่อยและเนื้อที่
ของแต่ละแปลง และที่ดินแปลงสาธารณะที่ประสงค์จะให้พ้นจากการจัดสรรที่ดิน และแผนผังส่วนสาธารณูปโภคท่ี
พ้นจากภาระจ ายอมออกไป และตัดการก าหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินต้องแจ้งการแสดงเจตนาในการด าเนินการอย่าง
หนึ่งอย่างใดกับท่ีดินจัดสรรเมื่อยกเลิกการจัดสรรที่ดิน รวมทั้งได้เพ่ิมรายละเอียดที่ผู้จัดสรรที่ดินต้องประกาศใน
หนังสือพิมพ์ และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบด้วย และเพ่ิมข้อก าหนดในการแจ้งเป็นหนังสือว่าให้กระท าโดยส่ง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังภูมิล าเนาของผู้มีส่วนได้เสียหรือตามท่ีอยู่ที่ปรากฏในสารบบของที่ดินแปลงนั้น (ร่างข้อ 
4) 

5.2 ส่วนกรณีท่ีมีการจ าหน่ายที่ดินจัดสรร ได้ตัดการก าหนดให้ต้องแนบแผนผังแสดงที่ดินแปลงย่อยและเนื้อที่ของ
แต่ละแปลง และที่ดินแปลงสาธารณะที่ประสงค์จะให้พ้นจากการจัดสรรที่ดิน และแผนผังส่วนสาธารณูปโภคท่ีพ้น
จากภาระจ ายอมออกไป และตัดการก าหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินต้องแจ้งการแสดงเจตนาในการด าเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดกับที่ดินจัดสรรเมื่อยกเลิกการจัดสรรที่ดิน รวมทั้งได้เพ่ิมรายละเอียดที่ผู้จัดสรรที่ดินต้องประกาศใน
หนังสือพิมพ์ และแจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและผู้มีส่วนได้เสียทราบด้วย และได้ก าหนดให้ต้องระบุวิธีการและ
ระยะเวลาการยื่นค าคัดค้านค าขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน และเพ่ิมข้อก าหนดในการแจ้งเป็นหนังสือว่าให้กระท าโดย
ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังภูมิล าเนาของผู้มีส่วนได้เสียหรือตามท่ีอยู่ที่ปรากฏในสารบบของที่ดินแปลงนั้น (ร่าง
ข้อ 10) 

6. เพ่ิมข้ันตอนให้ผู้จัดสรรที่ดินน าหลักฐานการประกาศในหนังสือพิมพ์และการแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ซื้อที่ดิน
จัดสรร และผู้มีส่วนได้เสียมายื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันยื่นค าขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน และก าหนดให้อ านาจเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาสั่งยกเลิกเรื่องขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน หากผู้จัดสรรที่ดินไม่น าหลักฐานมายื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ส่วนในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายที่ดินจัดสรรนั้น ได้เพ่ิมเติมข้อก าหนดให้ผู้
จัดสรรที่ดิน ต้องยื่นหลักฐานการท าข้อตกลงเก่ียวกับสาธารณูปโภคระหว่างผู้จัดสรรที่ดินและผู้ซื้อที่ดินจัดสรรค า
ขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน (ร่างข้อ 5 และร่างข้อ 11) 

7. ตัดก าหนดเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัด และตัดก าหนดเวลาในการพิจารณาค าขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินในกรณีที่มีค าคัดค้านของผู้มีส่วนได้เสียใน
ที่ดินซึ่งมิใช่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร 

8. แก้ไขหมวด 3 การด าเนินการเมื่อยกเลิกการจัดสรรที่ดิน โดยได้แยกก าหนดการจดแจ้งในโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ในกรณีท่ียังไม่มีการจ าหน่ายที่ดินจัดสรร ก็ให้จดแจ้งว่า "ที่ดินแปลงนี้ได้ยกเลิกการจัดสรร
ที่ดินแล้ว" ส่วนกรณีท่ีมีการจ าหน่ายที่ดินจัดสรรแล้ว ได้แยกการจดแจ้งเป็นสามกรณี คือ (1) ที่ดินแปลงที่ไม่ใช่



แปลงสาธารณูปโภค ให้จดแจ้งว่า "ที่ดินแปลงนี้ได้ยกเลิกการจัดสรรที่ดินแล้ว" (2) ที่ดินแปลงที่เป็นแปลง
สาธารณูปโภคท่ีมีข้อตกลงให้ผู้ซื้อท่ีดินจัดสรรยังใช้ประโยชน์ต่อไป ให้จดแจ้งว่า "ที่ดินแปลงนี้ได้ยกเลิกการจัดสรร
ที่ดินแล้วแต่ยังคงมีภาระ จ ายอมอยู่ตามข้อตกลง" (3) ที่ดินแปลงที่เป็นแปลงสาธารณูปโภคท่ีไม่มีข้อตกลงให้ผู้ซื้อ
ที่ดินจัดสรรได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ให้จดแจ้งว่า "ที่ดินแปลงนี้ได้ยกเลิกการจัดสรรที่ดินแล้วและพ้นจากภาระจ ายอม" 

 

11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด -(ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

กระทรวงยุติธรรมรายงานว่า เนื่องจากสารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหยเป็น ยาเสพ
ติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและเป็นยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วย จึงสมควรให้ผู้เสพหรือผู้ติดสารระเหยได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดเช่นเดียวกับผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ แต่โดยที่กฎกระทรวงว่า
ด้วยการก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด พ.ศ. 2546 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ยังมิได้ก าหนดให้ครอบคลุมถึงสารระเหย ดังนั้น เพ่ือให้สามารถน าผู้
เสพหรือผู้ติดสารระเหยเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่ง
เป็นไปตามหลักการเดิมที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว และกระทรวงยุติธรรมได้แก้ไข
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเรียบร้อย
แล้ว มาเพ่ือด าเนินการ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มี
สาระส าคัญเป็นการก าหนดให้เพ่ิม "(4) สารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย" ในข้อ 1 แห่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณของยาเสพติด พ.ศ. 2546 

 

12. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี ..) และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การ
ก าหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับ ตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 
2530 (ฉบับท่ี ..) 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 
12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การ
ก าหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับ ตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 



2530 (ฉบับที่ ..) รวม 2 ฉบบั ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติ ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

กระทรวงการคลังรายงานว่า การขอให้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
ภาค 4 ประเภท 10 ในพิธีสารจะต้องมีข้อผูกพันในเรื่องการยกเว้นอากรน าเข้าด้วย แต่กรณีของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในพิธีสารมอนทรีออลที่ประเทศไทยให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก มิได้มีข้อผูกพันดังกล่าว จึงไม่
อาจยกเว้นอากรตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 10 เห็นควรออกเป็นประกาศ
เพ่ือให้การยกเว้นอากรมีผลในทางปฏิบัติ จึงได้เสนอร่างประกาศดังกล่าวรวม 2 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ 

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราช
ก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี ..) มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ก าหนดให้เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใดซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม น าเข้ามาหรือสั่งให้น าเข้ามาเพ่ือใช้ภายใต้โครงการเลิกใช้สารท าลายชั้น
บรรยากาศโอโซน (Thailand National CFCs Phaseout Plan) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
13 มกราคม พ.ศ. 2547 และวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ ส าหรับการน าเข้าตั้งแต่วันที่ 
13 มกราคม พ.ศ. 2547 ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขอยกเว้นอากร 

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การก าหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับ ตามความในมาตรา 10 แห่ง
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี ..) มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก าหนดให้ของที่ได้รับการยกเว้นอากร ตามร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากร
ศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) ได้รับการยกเว้นจากบท
บังคับตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 หากได้โอนของนั้นไปเป็นของ
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจเฉพาะที่เป็นองค์การของรัฐบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือกิจการของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งกิจการนั้น ใน
ลักษณะให้โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือค่าภาระติดพัน ส าหรับการโอนตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป 

 

เศรษฐกิจ 

 

13. เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงาน



อ่ืนของรัฐที่อยู่ในสังกัดการบังคับบัญชา หรือการก ากับดูแลของฝ่ายบริหาร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว ดังนี้ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) และร่างเอกสาร
ประกวดราคาก่อนเริ่มการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ ข้อ 8 (1) เห็นควรผ่อนผันให้การจัดหาพัสดุ
ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท หรืองานก่อสร้างในโครงการที่มีแบบและข้อก าหนดในการก่อสร้าง
ที่เป็นมาตรฐานไว้แล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) และร่างเอกสารประกวด
ราคาหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องน าร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) และร่างเอกสาร
ประกวดราคาดังกล่าวเผยแพร่ทาง Website ของหน่วยงานหรือของกรมบัญชีกลางเพ่ือให้
สาธารณชนเสนอแนะหรือวิจารณ์ 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา ตามระเบียบฯ ข้อ 8 (3) เห็นควรผ่อนผันให้การจัดหา
พัสดุในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน จะมี
คณะกรรมการบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ได้ โดยให้บุคลากรของหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุเป็น
เลขานุการ กรณีการจัดหาในวงเงินเกิน 10 ล้านบาทข้ึนไป ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนในหน่วยงานนั้นเป็นกรรมการและเลขานุการ และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยหรือไม่ก็ได้ 

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง และการก าหนดวัน 
เวลา สถานที่เสนอราคา ผ่อนผันให้เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกวดราคา การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง และก าหนดวัน เวลา สถานที่เสนอราคา 

4. ผ่อนผันให้กรณีการจัดหาพัสดุในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท หน่วยงานได้ด าเนินการจัดหาตาม
ระเบียบฯ ข้อ 9(1) (2) (3) และ (4) แล้ว กรณีไม่มีผู้เข้าเสนอราคา มีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียว 
หรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาตามระเบียบฯ ข้อ 10(1) 
และคณะกรรมการประกวดราคาได้ด าเนินการต่อรองราคากับผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นแล้วไม่
ได้ผล ให้หน่วยงานด าเนินการจัดหาด้วยวิธีการอ่ืน ตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยงานนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก กวพ.อ. 

ทั้งนี้ ให้มาตรการผ่อนคลายตามข้อ 1 - 4 ดังกล่าวรวมถึงมาตรการผ่อนคลายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม 2549 เรื่อง แนวทางเร่งรัดการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2549 
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวและแนวทางในการปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 มีผลจนถึงวันที่ 30 
กันยายน 2551 

กระทรวงการคลังเสนอว่า การผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ดังกล่าว ท าให้การปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ยังคงถือแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 

 



14. เรื่อง การขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งและขยายก าลังการผลิตของโรงงานน้ าตาล 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการการขยายก าลังการผลิตและย้ายสถานที่ตั้งโรงงานน้ าตาล 5 โรงงานตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 

1. ให้บริษัท โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด บริษัท น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด บริษัท น้ าตาล
บ้านโป่ง จ ากัด ย้ายสถานที่ตั้งและขยายก าลังการผลิตของโรงงานน้ าตาลตามท่ีบริษัทเสนอ 

2. ให้บริษัท น้ าตาลพิษณุโลก จ ากัด และบริษัท อุตสาหกรรมน้ าตาลกาญจนบุรี จ ากัด ขยายก าลัง
การผลิตของโรงงานน้ าตาล ตามท่ีบริษัทเสนอ 

ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีในเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปประกอบการพิจารณาด้วย 

กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานว่า 

1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเก่ียวกับการห้ามไม่ให้มีการเพ่ิมก าลังการผลิต การย้าย และขยาย
โรงงานน้ าตาล นั้น ในปัจจุบันมีโรงงานน้ าตาลได้ยื่นหนังสือต่อกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือขอ
อนุญาตย้ายสถานที่ตั้งโรงงานและขอขยายก าลังการผลิต จ านวน 5 โรงงานดังนี้ 

o 1.1 การขอย้ายสถานที่ตั้งและขยายก าลังการผลิต จ านวน 3 โรงงาน 
 บริษัท โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด ขอย้ายสถานที่ตั้งโรงงานจากอ าเภอ 

ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปตั้งใหม่ที่ อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
และขอขยายก าลังการผลิตจาก 8,385 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 20,400 ตันอ้อยต่อ
วัน 

 บริษัท น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด ขอย้ายสถานที่ตั้งโรงงานจากอ าเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี ไปตั้งใหม่ที่ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และขอขยาย
ก าลังการผลิตจาก 6,479 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 20,400 ตันอ้อยต่อวัน 

 บริษัท น้ าตาลบ้านโป่ง จ ากัด ขอย้ายสถานที่ตั้งโรงงานจากที่ตั้งเดิม ต าบลท่า
ผา อ าเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปตั้งใหม่ที่บนทางหลวงชนบท สท 4018 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองน้ าขุ่น ต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัด
สุโขทัย และขอขยายก าลังการผลิตจาก 9,131 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 18,000 ตัน
อ้อยต่อวัน 

o 1.2 การขอขยายก าลังการผลิต จ านวน 2 โรงงาน 
 บริษัท น้ าตาลพิษณุโลก จ ากัด ขอขยายก าลังการผลิตจาก 12,000 ตันอ้อยต่อ

วัน เป็น 22,000 ตันอ้อยต่อวัน 
 บริษัท อุตสาหกรรมน้ าตาลกาญจนบุรี จ ากัด ขอขยายก าลังการผลิตจาก 

12,000 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 22,000 ตันอ้อยต่อวัน 
2. กระทรวงอุตสาหกรรมได้ก าหนดหลักเกณฑ์การย้ายสถานที่ตั้งโรงงานน้ าตาล ดังนี้ 

o 2.1 ระยะห่างระหว่างโรงงานแห่งใหม่กับโรงงานเดิมในเส้นทางท่ีใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า 80 
กิโลเมตร 



o 2.2 ให้โรงงานที่จะย้ายมีการเตรียมอ้อยเข้าสู่โรงงานในปีแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ก าลังการผลิตของฤดูหีบนั้น ๆ โดยจ านวนวันหีบอ้อยเฉลี่ย 120 วัน ต่อปี และต้องไม่ใช่
อ้อยของเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เดิม 

3. ผลกระทบจากการขอย้ายสถานที่ตั้งและหรือขยายก าลังการผลิตของโรงงานทั้ง 5 โรงงานสรุปได้
ดังนี้ 

o 3.1 การขอย้ายสถานที่ตั้งโรงงาน 
 มีข้อจ ากัดในเขตพ้ืนที่เดิมมีปริมาณอ้อยไม่เพียงพอจึงขอย้ายไปยังแหล่งที่มีอ้อย

มากเพียงพอหรือไปสู่เขตพ้ืนที่ใหม่ท่ีมีความเหมาะสมที่จะส่งเสริมการปลูกอ้อย 
 ลดต้นทุนค่าขนส่งของชาวไร่อ้อยโดยเฉพาะชาวไร่อ้อยในเขตที่ไม่มีโรงงาน

น้ าตาลตั้งอยู่ก่อน 
o 3.2 การขอขยายก าลังการผลิต 

 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตและเพ่ือความคุ้มค่าในการลงทุน 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการผลิตน้ าตาลทราย

ดังนี้ 
 (1) ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากกากอ้อยเพ่ือน ามาใช้ในการผลิต

กระแสไฟฟ้า 
 (2) ผลิตแอลกอฮอล์เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน 
 (3) ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากกากตะกอน (ผลพลอยได้จากการผลิตน้ าตาล) 

และผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากของโรงงาน Biogas สามารถทดแทนการ
น าเข้าปุ๋ยเคมี 

 ลดต้นทุนการผลิต ก่อให้เกิดจากการจ้างแรงงาน เพ่ิมข้ึนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตน้ าตาล ตลอดจนความม่ันคงด้านพลังงานทดแทน พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ าตาลทรายและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

4. กระทรวงอุตสาหกรรมได้พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้ 
o 4.1 เนื่องจากบริษัทน้ าตาลทั้ง 5 บริษัทดังกล่าว ได้ประสบปัญหาปริมาณอ้อยในพ้ืนที่ที่

ตั้งอยู่เดิมไม่เพียงพอกับก าลังการผลิตและขอย้ายสถานที่ตั้งและขยายก าลังการผลิตไป
ยังพ้ืนที่ที่มีปริมาณอ้อยเพียงพอของแต่ละโรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม 2532 และโรงงานได้เสนอแผนและวิธีการด าเนินการส่งเสริมการปลูก
อ้อยในพ้ืนที่ที่จะไปขอตั้งใหม่ เตรียมอ้อยเข้าสู่โรงงานโดยการส่งเสริมชาวไร่อ้อยในพ้ืนที่
ที่ขอย้าย เพ่ือให้สามารถมีอ้อยเข้าโรงงานได้เพียงพอกับก าลังการผลิต และในบางพ้ืนที่
ที่ไปขอตั้งใหม่ยังไม่มีโรงงานน้ าตาลตั้งอยู่ก่อน และจะไม่ก่อให้เกิดการแย่งอ้อยของ
โรงงานที่ตั้งอยู่เดิม 

o 4.2 ก าลังการผลิตของโรงงานน้ าตาลในภาพรวม 

ก าลังการผลิต ปริมาณ 
(ตันอ้อย/วัน) 

ที่ได้รับอนุญาตในปัจจุบัน 731,207 



ขออนุญาตเพ่ิมเติมครั้งนี้ (5 โรงงาน) 54,805 
รวม 786,012 

ขณะเดียวกันคาดว่าปริมาณอ้อยในฤดูการผลิตปี 2550/2551 จะเพ่ิมข้ึนเป็น 68.15 ล้านตัน (เทียบกับปี 
2549/2550 มีอ้อยจ านวน 63.80 ล้านตัน) ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากเกษตรกรที่ปลูกพืชอ่ืนเปลี่ยนมาปลูกอ้อยแทน
เพ่ิมข้ึน จึงเห็นควรสนับสนุนให้โรงงานน้ าตาลย้ายหรือขยายก าลังการผลิตตามความเหมาะสมกับปริมาณอ้อยที่
เพ่ิมข้ึน ซึ่งช่วยท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ผลิตพลังงานทดแทน ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยายก าลังการผลิตหรือย้าย
สถานที่ตั้งของโรงงานน้ าตาลตามท่ีเสนอดังกล่าว 

 

15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช้งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นเงินวิทยฐานะ 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2550 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นเงินวิทยฐานะ จ านวน 
1,500,000,000 บาท ส าหรับเงินวิทยฐานะที่ยังขาด จ านวน 2,325,042,393.20 บาท ให้ขอใช้จ่ายจากเงินคงคลัง
ต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 

 

16. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีด าเนินการก่อสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่ง
ที่ 2 จังหวัดเชียงราย ในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,546.400 ล้านบาท และให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2522 และปีต่อ ๆ ไปในส่วนที่ต้องใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีรายงานว่า ปัจจุบันท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 ไม่
สามารถรองรับปริมาณการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว แต่การขยาย
ท่าเรือเชียงแสนไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากอยู่ในเขตโบราณสถานที่สมควรอนุรักษ์เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
และกรม ธนารักษ์อยู่ระหว่างพัฒนาพื้นที่เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานประวัติศาสตร์โลก ซึ่งจะมีการส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวต่อไป กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีจึงด าเนินการศึกษาและส ารวจออกแบบเพ่ือก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ใช้ทดแทนท่าเรือปัจจุบันและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้า การ
ลงทุน และการคมนาคมขนส่งของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบนและจีนตอนใต้ 



ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วเห็นสมควรเร่งผลักดันโครงการให้ได้รับการอนุมัติเพ่ือจะได้ด าเนินการตามที่
เกี่ยวข้องให้สามารถเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ 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 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคแล้ว รวมทั้ง
แผนการส่งเสริมการลดการใช้พลังงานของประเทศ ซึ่งการขนส่งทางน้ าเป็นการขนส่งคราวละ
มาก ๆ สามารถประหยัดพลังงานของประเทศได้ จึงมีความส าคัญค่อนข้างสูงในการเร่งรัดผลักดัน
ให้เกิดโครงการดังกล่าวโดยเร็ว 

3. ผลกระทบต่องบประมาณของรัฐ 
4. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 

การก่อสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 จะรักษาให้การขนส่งทางน้ ายังคงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการขนส่งระหว่าง
ไทย-จีน และเม่ือมีการพัฒนาการขนส่งทางถนนเชื่อมโยงจีน-ลาว-ไทย ผ่านสะพานแม่น้ าโขงท่ีอ าเภอเชียงของใน
อนาคตทั้งสองเส้นทางจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน และจะท าให้จังหวัดเชียงรายเป็นประตูการค้าที่ส าคัญระหว่าง
ไทยกับจีนตอนใต้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนและจ้างงานตลอดทั้งบริเวณในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน นอกจากนั้น 
ประตูการค้าดังกล่าวจะเป็นปัจจัยดึงดูดให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ถ้าหากมีการพัฒนาระบบการขนส่ง
ทางรถไฟสู่ประตูดังกล่าว และมีการพัฒนาท่าเรือในฝั่งทะเลอันดามัน ประเทศไทยจะสามารถให้บริการ 
Multimodal Transport Corridor และเปิดช่องทางการค้าแห่งใหม่ (New Trade Lane) ที่ส าคัญที่เชื่อมระหว่าง
จีนตอนใต้กับอินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป 

 

17. เรื่อง การขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานี
รับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมืองและการขอให้รัฐบาลรับภาระโครงสร้างพ้ืนฐานของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 

1. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้เงินจ านวน 18,987,282,700 บาท โดย
กระทรวงการคลัง (กค.) ค้ าประกันเพ่ือช าระคืนให้กับผู้รับจ้างตามสัญญาก่อสร้างโครงการระบบ
ขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง 

2. อนุมัติให้ รฟท. กู้เงินในวงเงิน 9,940,322,000 บาท โดยกระทรวงการคลังค้ าประกัน เพ่ือน ามา
ด าเนินการก่อสร้างโครงการฯ จนแล้วเสร็จ 

3. ให้รัฐรับภาระในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานและงานอุโมงค์ และให้ รฟท. รับภาระในส่วนของ
สินทรัพย์ด าเนินการ 



ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณา
ด้วย 

กระทรวงคมนาคมเห็นควรน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ รฟท. กู้เงินโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ า
ประกันเงินกู้ จ านวน 18,987,282,700 บาท เพื่อช าระหนี้ค่าก่อสร้างโครงการตามสัญญา และกู้เงินจ านวน 
9,940,322,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างส่วนที่เหลือจนกว่างานจะแล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ รฟท. ด าเนินการโครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และสถานีรับส่งผู้โดยสารด้วยวิธีจ้างเอกชนด าเนินการและจัดหาแหล่งเงินกู้ โดยรัฐบาลจะจ่ายค่าก่อสร้างและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนทั้งหมดเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 990 วัน ตามสัญญาก่อสร้าง 

 

18. เรื่อง การเลิกบริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็ง จ ากัด 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 

1. ให้เลิกบริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็ง จ ากัด เพ่ือมิให้เกิดภาระต่องบประมาณของภาครัฐเพ่ิมมากขึ้น 
2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อ

กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันด้านการเงินของบริษัทฯ วงเงิน 19,000,000 
บาท ประกอบด้วยมูลหนี้การค้าบริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) จ านวน 15,900,000 บาท 
(ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2549) ค่าใช้จ่ายผูกพันอ่ืน เช่น ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายช าระบัญชี 

กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า ผลการด าเนินงานของบริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็ง จ ากัด สามารถช่วยเหลือให้แก่ผู้ค้า
ปลีกรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง แต่การสร้างกลไกใหม่เข้าไปแทรกในระบบตลาดที่มีการแข่งขันสูง เป็นเรื่องยากท่ีจะ
ประสบความส าเร็จในเชิงธุรกิจ บริษัทฯ จ าเป็นต้องจัดสรรค่าใช้จ่ายชดเชย การจัดส่งสินค้า การพัฒนาภาพลักษณ์ 
การพัฒนาการบริหารจัดการ และสินเชื่อเพ่ือการค้าให้แก่ร้านค้าปลีก ส่งผลให้ประสบภาวะขาดทุนแต่ยังคง
ด าเนินงานมาได้เป็นเวลา 5 ปี (คณะรัฐมนตรีได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือบริหารจัดการเป็นเวลา 3 ปี) แม้ว่า
คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ปัจจุบัน
สถานะการเงินของบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ และแนวโน้มยังคงต้องชดเชยค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ในส่วนของการช่วยเหลือธุรกิจค้าปลีกค้าส่งไทย กระทรวงพาณิชย์จะด าเนินการดังนี้ 

1. เร่งด าเนินการออกกฎหมายค้าส่งค้าปลีกเพ่ือก ากับดูแลธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกให้เป็นธรรม ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการยกร่างกฎหมายค้าส่งค้าปลีกของกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 
8 พฤษภาคม 2550 

2. สร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจให้ผู้ค้าส่งค้าปลีกดั้งเดิม 



o การพัฒนาภาพลักษณ์และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้มีการ
จัดการร้านค้าให้มีความสะดวก สะอาด สว่างและให้ความรู้และสร้างทักษะ เพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการสมัยใหม่ และการใช้ กลยุทธ์การตลาด 

o การรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เป็นการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของกลไกตลาดให้มีความเกื้อกูลและเป็นพันธมิตรที่จะสร้างความแข็งแกร่ง
ในการประกอบธุรกิจ 

 

19. เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล : โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 

1. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ด าเนินโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบาง
ซื่อ - รังสิต ภายใต้กรอบวงเงิน 59,888 ล้านบาท รวมระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปี พ.ศ. 2551-
2555) โดยรัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งสิ้น ให้ รฟท. ด าเนินการประกวดราคา
ได้ทันทีเมื่อแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีการ
เพ่ิมสถานีรายทางได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

2. อนุมัติให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสม และ
กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และค้ าประกันเงินกู้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย หรือใช้เงินจากกองทุน
น้ ามันเชื้อเพลิงตามมติคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ โดยด าเนินการประกวดราคาตามระเบียบ
ของการรถไฟฯ ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2544 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ด้วยวิธกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 หรือ
ด าเนินการประกวดราคาตามเงื่อนไขของแหล่งเงินทุน 

3. และหากมีวงเงินงบประมาณเหลือจากการประกวดราคาตามข้อ1. หรือการจัดท าราคากลาง
อนุมัติให้ต่อขยายโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต ระยะทาง 10 กิโลเมตร ภายใต้กรอบวงเงิน 3,886 ล้านบาท เป็นล าดับแรก และ
ด าเนินการก่อสร้างสถานีวัดเสมียนนารี และสถานีหลักหก ในโครงการข่ายระบบรถไฟชานเมือง 
(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ต่อไปได้ เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

4. มอบให้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจัดท าแนวทางและแผนการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนเมือง
มหาวิทยาลัยบริเวณรังสิต ให้สอดคล้องกับการด าเนินการต่อขยายระบบรถไฟชานเมือง (สายสี
แดง) ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

5. มอบหมายให้ กฟน. เร่งรัดการด าเนินการต่อขยายสายเมนจากสถานีไฟฟ้าย่อยลาดพร้าวเข้าสู่
บริเวณบางซื่อให้ทันต่อแผนการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมือง ของ รฟท. 



ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ส านักงบประมาณ ไปประกอบการพิจารณาด้วย 

กระทรวงคมนาคมรายงานว่า ได้มอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ด าเนินการ
ร่วมกับ รฟท. ศึกษาทบทวนความเหมาะสมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ภายใต้โครงการ
ปรับแบบรายละเอียดระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต รวมสถานีรถไฟบางซื่อ โดยเริ่มด าเนินงานตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2550 และขณะนี้ได้รายงานผลการศึกษาทบทวนความเหมาะสมฯ ดังกล่าวให้ รฟท. และ
กระทรวงคมนาคมพิจารณาน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติให้ รฟท. ด าเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 เห็นชอบให้น าเงินจากกองทุน
น้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือใช้ในการก่อสร้างระบบขนส่งทางราง โดยในล าดับแรก จะเป็นการก่อสร้างโครงการระบบ
รถไฟชานเมือง สายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต รวมสถานีรถไฟบางซื่อ ซึ่งท าให้โครงการดังกล่าวสามารถด าเนินการ
ก่อสร้างได้ในทันทีที่มีความพร้อมของแบบรายละเอียด โดยไม่ต้องรอเงินกู้จากธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่าง
ประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation - JBIC) 

การรถไฟแห่งประเทศไทยประมาณการผู้โดยสารทั้งโครงข่ายระบบรถไฟสายสีแดงทั้งโครงข่าย ณ ปี 2555 เมื่อ
แรกเปิดด าเนินการพบว่า 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 (หัวล าโพง) 224,700 คน/วัน) และมีผู้โดยสารรถไฟทางไกลขึ้นที่สถานีบาง
ซื่อประมาณ 32,700 คน/วัน และกรณีเดียวกันหากขยายระยะทางการด าเนินงานโครงข่ายระบบรถไฟสายสีแดง
ไปถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสถาบันเทคโนโลยี แห่งเอเชีย ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่เดียวกัน และเป็นแหล่งที่มีประชากรพัก
อาศัยอยู่จ านวนมาก ท าให้ประมาณการของผู้โดยสารสาย สีแดง ทั้งโครงข่ายเพ่ิมขึ้นกล่าวคือ 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 หัวล าโพง 288,600 คน/วัน) และมีผู้โดยสารรถไฟทางไกลขึ้นที่สถานีบางซื่อประมาณ 32,700 คน/วัน 

 

20. เรื่อง ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีปรับโครงสร้างหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามโครงการบริหารจัดการ
ล าไย ปี 2548 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามโครงการบริหารจัดการล าไย ปี 2548 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตร ครั้งที่ 5/2550 เมื่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2550 ดังนี้ 

1. ให้ขยายเวลาการช าระหนี้ให้กับสถาบันเกษตรกรที่ประสบปัญหาการขาดทุนเป็นเงิน 
673,080,041.23 บาท ออกไปจนกว่าส านักงบประมาณ (สงป.) จะจัดสรรเงินงบประมาณ



ค่าชดเชยภาระการขาดทุนให้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์และงดคิดดอกเบี้ยและค่าปรับตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2550 

2. ให้ขยายเวลาการช าระหนี้ให้สถาบันเกษตรกรที่ยังค้างกับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นเงิน 
12,751,392.55 บาท ออกไปเป็นระยะเวลา 3 ปี และงดคิดดอกเบี้ยและค่าปรับตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2550 

3. ให้ขยายเวลาการช าระหนี้ให้กับสถาบันเกษตรกรที่ปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ
บริหารจัดการล าไย ปี 2548 เป็นเงิน 204,227,477.21 บาท จนกว่าจะเสร็จสิ้นการบังคับคดี
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 และวันที่ 2 
สิงหาคม 2548 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เบิกเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 1,930 ล้านบาท ส่งช าระ
คืนแล้ว 1,039.94 ล้านบาท ค้างช าระจ านวน 890.06 ล้านบาท สาเหตุที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไม่สามารถช าระคืน
เงินกองทุนสงเคราะห์สหกรณ์ได้เนื่องจากสถาบันเกษตรกรประสบการขาดทุนจากการด าเนินงาน และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ให้ชะลอการช าระคืนเงินให้กับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรใน
ส่วนที่ขาดทุนตามโครงการบริหารจัดการล าไย ปี 2548 จ านวน 675,654,764.40 บาท ออกไปก่อน โดยให้กรม
ส่งเสริมสหกรณ์เสนอตั้งงบประมาณค่าชดเชยภาระขาดทุนจ านวนดังกล่าว เพื่อน าไปจ่ายคืนกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรในปีงบประมาณต่อไป 

 

21. เรื่อง ขออนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 งบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อด าเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเบื้องต้น จ านวน 700,000,000 บาท ตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยให้
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 1 สิงหาคม 2550 รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายเพ่ิมเติมอีก ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการใช้จ่าย
จากเงินทดรองราชการก่อน และให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 

 

22. เรื่อง การเตรียมการจัดท างบประมาณและการก าหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 



คณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมการจัดท างบประมาณและการก าหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ และแจ้งกระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐส าหรับใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนเตรียมการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่อไป 

แนวทางในการเตรียมความพร้อมและก าหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นการ
เบื้องต้น ดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

เพ่ือให้การจัดท าข้อมูลพื้นฐานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ถูกต้อง ครบถ้วน จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องขอให้กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐด าเนินการ ดังนี้ 

 1.1 ติดตามผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 พร้อม
ทั้งทบทวนการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส าเร็จ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 

 1.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางจากการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยทบทวน
เป้าหมาย ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด ตามนัยข้อ 1.1 ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบภาระงบประมาณตาม
ภารกิจและนโยบายต่อเนื่อง 

 1.3 จัดท าประมาณการวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เบื้องต้น) 
o 1.3.1 ประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าที่จ าเป็นที่มีลักษณะเป็นรายจ่าย เพ่ือคงไว้ตามสิทธิ

หรือข้อก าหนดตามกฎหมายที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง 

o 1.3.2 ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เบื้องต้น 
ประกอบด้วย รายจ่ายขั้นต่ าที่จ าเป็น รายจ่ายตามข้อผูกพัน ภารกิจพ้ืนฐาน (ตาม
กฎหมาย) และภารกิจยุทธศาสตร์ต่อเนื่อง 

 1.4 การเตรียมการด้านงบประมาณให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 

o 1.4.1 การจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
o 1.4.2 การสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัด 
o 1.4.3 การสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย เช่น ด้านการยุติธรรม การศึกษา

การบริการสาธารณสุขและสวัสดิการของรัฐ เป็นต้น 
o 1.4.4 การน าเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณและ

องค์ประกอบของเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติ 



o 1.4.5 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณถัดไปและการก าหนดแหล่งที่มาของรายได้เพ่ือชดใช้
รายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง 

2. การก าหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นการก าหนดแผนและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามระยะเวลาที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ก าหนดไว้ โดยสรุปสาระและล าดับขั้นตอนที่ส าคัญของ
ปฏิทินงบประมาณได้ ดังนี้ 

 2.1 คณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบการเตรียมการจัดท างบประมาณ และปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2550 

 2.2 การเตรียมการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 

o 2.2.1 กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนด
ประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และประมาณการรายได้ล่วงหน้า 
3 ปี (เบื้องต้น) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจัดท ารายงาน
สรุปสภาวะของประเทศ ในระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2550 

o 2.2.2 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดท าแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐเตรียมด าเนินการ ในระหว่างเดือนตุลาคม 
2550 - 17 กุมภาพันธ์ 2551 

 2.3 การจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

o 2..3.1 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ในวันที่ 
18 มีนาคม 2551 

o 2.3.2 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ และหน่วยงานอื่นของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 16 เมษายน 
2551 

 2.4 ส านักงบประมาณเสนอนโยบายงบประมาณ วงเงิน และโครงสร้างงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และวงเงินรายจ่ายขั้นต่ าที่จ าเป็นและ
รายจ่ายตามข้อผูกพันต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ใน
วันที่ 25 มีนาคม 2551 



 2.5 รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ/รัฐมนตรีมอบหมายนโยบายให้กระทรวง ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจัดท าเป้าหมาย และยุทธศาสตร์กระทรวง ที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2516 ในระหว่างวันที่ 26 - 
27 มีนาคม 2551 

 2.6 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจัดท ารายละเอียด วงเงินและค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ประมาณการรายได้ประจ าปีเสนอรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ส่งส านักงบประมาณ ในวันที่ 21 เมษายน 2551 เพ่ือให้ส านักงบประมาณพิจารณาและเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมหลักเกณฑ์การ
ปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 

 2.7 รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ/รัฐมนตรีมอบหมายนโยบายให้กระทรวง ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 และส่งส านักงบประมาณ ในระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2551 
เพ่ือให้ส านักงบประมาณพิจารณาและเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2551 

 2.8 ส านักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 และเอกสารงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 17 มิถุนายน 2551 

 2.9 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ
สภาผู้แทนราษฎรวาระท่ี 1 ประมาณวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2551 และวาระที่ 2 - 3 ประมาณ
วันที่ 3 - 4 กันยายน 2551 

ส าหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ของวุฒิสภาประมาณวันที่ 15 - 16 กันยายน 2551และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 
ในวันที่ 23 กันยายน 2551 

 

23. เรื่อง การแก้ไขปัญหาธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาธุรกิจค้าปลีกส่ง ดังนี้ 

1. ปัจจุบันการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ยังคงด ารงอยู่ โดยยังมีการก่อสร้างอาคารค้าปลีกค้าส่งใน
หลายพื้นท่ีทั่วประเทศ และร้านค้าปลีกดั้งเดิมยังคงมีการยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ระงับการก่อสร้างอาคารค้าปลีก
ค้าส่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนทุกกลุ่มและประสานกับกรมโยธาธิ
การและ ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งจังหวัดที่มีการร้องเรียนเพื่อบรรเทาปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนกับ
ร้านค้าปลีกดั้งเดิม ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยกับกลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งคนไทยได้มี



การท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันให้มีคณะท างานเพ่ือตรวจสอบการก่อสร้างและการอนุญาตก่อสร้างอาคารประกอบ
กิจการค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ หากตรวจสอบพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยจะสั่งการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกค าสั่งให้ระงับการก่อสร้างทันทีตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว พร้อมทั้ง
ให้กรมโยธิการและผังเมืองเร่งรีบออกกฎกระทรวงก าหนดให้อาคารประเภทพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ 

2. ส่วนความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานี้นั้น กระทรวงพาณิชย์ได้ด าเนินการเร่งรัดการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง พ.ศ. .... การพัฒนาและช่วยเหลือโชวห่วย การตรวจสอบการ
ก่อสร้างอาคารค้าส่ง และเห็นว่าแนวโน้มสถานการณ์การร้องเรียนและชุมชนประท้วงของร้านค้าปลีกดั้งเดิมยังคงมี
อย่างต่อเนื่องและจะทวีความรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นเดินขบวนประท้วงในหลายจังหวัด ทั้งในภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ หากยังไม่มีมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

 

สังคม 

 

24. เรื่อง การเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธาน ที่อนุมัติในหลักการโครงการเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยในเบื้องต้นให้ด าเนินการในลักษณะน าร่องก่อน 3 รุ่น ๆ ละ 1,000 คน รวม 3,000 
คน ในวงเงิน 198,800,000 บาท ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณให้
กระทรวง มหาดไทยร่วมกับส านักงบประมาณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
พิจารณาก าหนดสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่างก านัน ผู้ใหญ่บ้านผู้เข้าร่วมโครงการกับเงินงบประมาณสนับสนุน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณโครงการตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้รับประเด็นอภิปรายของ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ก.พ. ส านัก
งบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาในการ
ด าเนินโครงการด้วย 

กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า ได้รับแจ้งจากส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า ประธานคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งชาติได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเสนอแนวคิดในการเพ่ิมพูนคุณวุฒิแก่ก านันและผู้ใหญ่บ้านได้มีโอกาสเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเฉพาะทาง เน้นการปฏิบัติของก านันและผู้ใหญ่บ้านตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามข้อเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี สุรฤทธิกุล ประธานกรรมการประจ า
สาขาวิชารัฐศาสตร์ และนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาด าเนินการส่งเสริมการศึกษาให้แก่
ก านันผู้ใหญ่บ้านโดยน าแนวคิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไป
ประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม 



กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาด าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการเพ่ิมพูน
คุณวุฒิแก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย และผู้แทนจาก คมช. เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม ก าหนดรายละเอียดของโครงการเพ่ิมพูน
คุณวุฒิให้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

ทั้งนี้ หลักสูตรของโครงการฯ ควรเป็นแบบสหวิทยาการที่มีเนื้อหาทั้งด้านนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดย
วิชาต่าง ๆ ควรเน้นความรู้ที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้านสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริงในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ให้กรมการปกครอง
ประสานงานในเรื่องดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการก าหนดเนื้อหาวิชาที่ต้องการและสอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามัญหรือเทียบเท่าสายอาชีพ 

 หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่องส าหรับก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

 จัดท าหนังสือบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับหาวิทยาลัย
สุโขทัย ธรรมาธิราช 

 

25. เรื่อง นโยบายสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งท่ีโปร่งใส เป็นธรรม โครงการ "นักศึกษาอาสาสมัคร
ประชาธิปไตย" 

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ โครงการ "นักศึกษาอาสาสมัครประชาธิปไตย" 
(นศ.ปต.) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. หลักการและเหตุผล โดยที่ประเทศไทยจะมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นในระยะอันใกล้นี้ 
นายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่จะให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม และให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเลือกตั้งมากท่ีสุด นายกรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบในหลักการให้มีโครงการ นศ.ปต. ขึ้น โดยให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเป็นผู้ด าเนินการโครงการข้างต้น 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งของนิสิตนักศึกษา 
 2.2 รณรงค์เผยแพร่แนวคิด หลักการประชาธิปไตยและการเลือกตั้งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ

โปร่งใส 
 2.3 มีกระบวนการเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ แจ้งเหตุ รายงานการตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การเลือกตั้งโดยอาสาสมัครประชาธิปไตยท่ีประจ า ณ หน่วยเลือกตั้ง 
 2.4 สร้างจิตส านึกอาสาสมัครและการรับใช้สังคมให้เกิดข้ึนในตัว นศ. ปต. 



3. เป้าหมาย 

 3.1 ฝึกอบรมนิสิตนักศึกษา เพ่ือเป็นอาสาสมัครประชาธิปไตย จ านวน 176,000 คน ส าหรับ
ปฏิบัติหน้าที่ในเขตและประจ าหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ หน่วยละ 2 คน 

 3.2 การรายงานผลการเลือกตั้งที่ถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งเป็นการรายงานโดยตรงของ นศ.ปต. จาก
หน่วยเลือกตั้ง 

 3.3 ได้ข้อค้นพบจากการส ารวจ วิจัยในประเด็นข้อเท็จจริงในปัญหาการเลือกตั้งของประเทศไทย 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 

 4.1 ขั้นเตรียมการ 1) จัดท ารายละเอียดโครงการ 2) ขออนุมัติโครงการ 3) จัดท าระบบการ
บริหารการด าเนินงานโครงการ 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
ด าเนินงานของโครงการจากระดับสถาบัน ระดับเครือข่ายและระดับชาติ 

5. การจัดระบบบริหารโครงการ โดยจัดตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้ คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการ
ประสานงานเครือข่าย (เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาแต่ละพ้ืนที่) 
คณะกรรมการในระดับปฏิบัติการ ได้แก่ การปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเครือข่าย 

6. กรอบเนื้อหาการด าเนินงาน 

 6.1 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้หลักการประชาธิปไตยขึ้นในตัวนิสิตนักศึกษา เน้นการสร้างจิตส านึก
และบทบาทหน้าที่ในการรับใช้สังคมด้วยการฝึกอบรมและมีประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัคร 

 6.2 รณรงค์ให้ประชาชนรู้ถึงความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเน้นที่
ความผิดเรื่องการเรียกรับเงินและทรัพย์สินซึ่งเป็นความผิดที่ก าหนดขึ้นใหม่ในพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งครั้งนี้ 

 6.3 การแจ้งเหตุ สังเกตการณ์พฤติกรรมการเลือกตั้ง เช่น พฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การขน
คนไปลงคะแนน การเวียนเทียนบัตร (ไพ่ไฟ) การ้องเรียนกรณีเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน หรือชื่อ
หายอย่างผิดสังเกต การคุกคามข่มขู่อ่ืน ๆ 

 6.4 ศึกษาเพ่ือหาข้อเท็จจริงของปัญหาการเลือกตั้ง โดยมีแบบสอบถามเพ่ือให้ประชาชนที่มีสิทธิ
เลือกตั้งในแต่ละหน่วยให้ข้อเท็จจริงหน่วยเลือกตั้งละ 20 ชดุ และจะน าแบบสอบถามมา
ประมวลผลวิเคราะห์เพื่อทราบพฤติกรรมและข้อเท็จจริงของปัญหาการเลือกตั้งในประเทศไทย 

 6.5 รายงานผลการลงคะแนนแต่ละหน่วย โดย นศ.ปต.มายังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาโดยตรงทันทีที่การนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย โดยผ่านเครือข่าย Internet ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



 6.6 การประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง โดยจะมีการเสวนาเรื่องการเลือกตั้ง ความผิดที่เกิดข้ึนจากการ
เลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ฯลฯ พร้อมกันทั่วประเทศและน าออก
สื่อต่าง ๆ 3 - 4 ครั้ง ท าการประกวดสื่อรณรงค์จากประชาชนทั่วไป ส าหรับให้ นศ.ปต. ไปใช้ใน
การรณรงค์ในพ้ืนที่ 

7. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ของ นศ.ปต. 

8. ก าหนดการด าเนินงาน เริ่มตั้งแต่ 26 กันยายน ถึง 23 ธันวาคม 2550 

9. พื้นที่ด าเนินการ นศ.ปต. ปฏิบัติงานในทุกพ้ืนที่หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ หน่วยละ 2 คน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นศ.ปต.ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 
 10.2 การเลือกตั้งที่เป็นธรรมและโปร่งใสเกิดขึ้น 
 10.3 มีการเฝ้าระวัง แจ้งเหตุการณ์เลือกตั้งอย่างเป็นระบบ 
 10.4 นศ.ปต. มีจิตส านึกในการรับใช้สังคม 

11. หน่วยด าเนินงาน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและก ากับ 
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

26. เรื่อง การจัดหารถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัย ให้แก่อ าเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตแ้ละ 4 อ าเภอ
ในจังหวัดสงขลา 

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการจัดหารถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัยให้แก่อ าเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 
4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 

กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า ได้ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 สิงหาคม 2550 ดังนี้ 

1. จัดการประชุมบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) กองทัพบก กองทัพเรือ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) และส านักงบประมาณ เพ่ือพิจารณาทบทวนจ านวน
และราคาเพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน รวมทั้งประสานการด าเนินงานให้เกิดความรอบคอบ ประหยัด และมี
ประสิทธิภาพตามความจ าเป็นและเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมี
มติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 



 1.1 ให้ ศอ.บต. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
จ านวนรถยนต์เก็บกวาดตะปูเรือใบพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยและระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่จะด าเนินการ
จัดหาให้แก่ 37 อ าเภอ และขีดความสามารถของหน่วยรับการสนับสนุน (อ าเภอ) ในด้านภารกิจ 
การปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สถานที่จอดและการบ ารุงรักษาเพ่ือมิให้ซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอื่นที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วหรืออยู่ระหว่างด าเนินการจัดหา
เพ่ิมเติม 

 1.2 ให้ส านักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษารถยนต์ฯ ดังกล่าว ให้แก่กรมการปกครอง 

 1.3 ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง กอ.รมน. เพ่ือประสานการใช้งบประมาณในการ
จัดหารถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัยฯ โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2552 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

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

 2.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จ านวน 254,375,000 บาท 
 2.2 ส่วนที่เหลือ จ านวน 254,375,000 บาท ขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่อไป 

3. กอ.รมน. แจ้งว่า ไม่สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหารถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์ กู้ภัยฯ ได้ 
เนื่องจากได้จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนงานแล้ว 
โดยขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงบประมาณ เพื่อ
ด าเนินการจัดหารถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัยฯ ต่อไป 

4. ศอ.บต.ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางบูรณาการการจัดหารถยนต์เก็บกวาดตะปูเรือใบพร้อมอุปกรณ์
กู้ภัยและระบบไฟฟ้าส่องสว่างร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของจ านวน
รถยนต์เก็บกวาดตะปูเรือใบพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยเห็นว่าการจัดหารถยนต์เก็บกวาด
ตะปูเรือใบฯ รถยนต์ดับเพลิงฯ และรถยนต์บรรทุกน้ าฯ สนับสนุนให้แก่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ าเภอ
ในจังหวัดสงขลา รวม 37 อ าเภอ จะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือประชาชน และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นการเสริมภารกิจทางยุทธการของฝ่ายทหารและต ารวจด้วย ที่ประชุมจึงมี
มติเห็นชอบตามที่กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจะด าเนินการจัดหาทั้งประเภทของอุปกรณ์ จ านวนและ
ราคาตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้แล้ว 

5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะด าเนินการจัดหารถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัยให้แก่อ าเภอใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลาโดยเร็วต่อไป 

 



27. เรื่อง สรุปเหตุการณ์นักท่องเที่ยวเสียชีวิตที่ถ้ าน้ าทะลุอุทยานแห่งชาติเขาสก อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัด สุ
ราษฎร์ธาน ี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปเหตุการณ์น้ าป่าไหล
หลากบริเวณถ้ าน้ าทะลุ หมู่ที่ 3 ต าบลเขาพัง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีและการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยของหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 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 เข้าไปเที่ยวในพ้ืนที่ดังกล่าว และมีผู้รอดชีวิต อีก 1 คน คือ 
Mrs.Campe Inness ชาวเยอรมัน พักอยู่ที่แพ โดยมิได้ร่วมเดินทางไปด้วย 

2. การให้ความช่วยเหลือของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ได้จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งประกาศให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่อันตรายและห้าม
บุคคลเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าอ านวยการให้ความช่วยเหลือในที่เกิดเหตุ พร้อมสั่งการให้ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอ าเภอบ้านตาขุน หัวหน้า
อุทยานแห่งชาติเขาสก มูลนิธิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์
ออกไปท าการช่วยเหลือและระดมชุดกู้ภัยร่วมค้นหา ซึ่งสามารถช่วยเหลือ Mrs.Carroll Helena 
Chistina ชาวอังกฤษ ได้ในช่วงบ่ายของวันที่ 14 ตุลาคม 2550 

 ได้ล าเลียงศพผู้เสียชีวิตไปที่โรงพยาบาลบ้านตาขุน อ าเภอบ้านตาขุน เพื่อชันสูตรศพ และได้น า
ศพชาวต่างชาติรวม 6 ราย ไปเก็บไว้ที่มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี เพื่อรอเจ้าหน้าที่สถานทูต
น าศพกลับประเทศของตน ส าหรับศพชาวไทย 2 ราย ญาติได้รับไปบ าเพ็ญกุศลแล้ว 

3. การตรวจพื้นที่เกิดเหตุและการติดตามการช่วยเหลือของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2550 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบัญญัติ จันทน์เสนะ) พร้อมด้วยรอง
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ได้เดินทางไปตรวจพื้นที่เกิดเหตุ ณ อุทยาน
แห่งชาติเขาสก และอ านวยการประสานการให้ความช่วยเหลือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินตรวจสภาพภูมิประเทศสถานที่เกิดเหตุบริเวณถ้ าน้ าทะลุ เหนือเขื่อนรัชชป
ระภา 

 จากนั้นประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับฟังการบรรยาย
สรุปเหตุการณ์ และพิจารณามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนอีก โดย
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
ขอให้จัดท าคู่มือค าเตือน ในการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสกฉบับภาษาอังกฤษให้แก่



นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นข้อมูลในการท่องเที่ยว และเพ่ือความปลอดภัยในช่วงระยะเวลานี้ ให้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศมิให้ประชาชนไปท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ ที่อยู่ในพื้นที่เป็นการ
ชั่วคราว 

 ได้เดินทางไปที่บ้านผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชาวไทย และมอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตทั้ง 2 
รายๆ ละ 15,000 บาท รวม 30,000 บาท และเดินทางไปเยี่ยมนักท่องเที่ยวผู้รอดชีวิตจาก
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 

4. มาตรการป้องกันเหตุการณ์น้ าป่าไหลหลากในเขตอุทยานแห่งชาติที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

ระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า สภาวะอากาศในปัจจุบันมีลักษณะแปรปรวนมาก การคาดการณ์ลักษณะ
อากาศกระท าได้โดยยาก หลายพื้นที่อาจเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากโดยที่มิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะ
บริเวณอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญใน
หลายจังหวัด มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ าป่าไหลหลากฉับพลัน และเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากน้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วมฉับพลันและดินถล่ม ในบริเวณที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
อาจจะเกิดข้ึนอีก จึงได้แจ้งให้จังหวัดที่มีสถานท่ีท่องเที่ยวดังกล่าวด าเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 

 ส ารวจตรวจสอบพื้นท่ีเสี่ยงภัยจากน้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วมฉับพลัน และดินถล่มในบริเวณท่ีเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหารองรับไว้ให้เป็นปัจจุบัน 

 จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการแจ้งเตือนภัยและอพยพหนีภัยจากน้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วมฉับพลัน 
และดินถล่ม ในบริเวณท่ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นประจ าและต่อเนื่อง 

 ให้อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ จัดก าลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และ 
อปพร. ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ เฝ้าระวัง ดูแลและแจ้งเตือนภัยในบริเวณดังกล่าว 
อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ หากมีสิ่งบอกเหตุ เช่น มีฝนตกหนักในพ้ืนที่ต้นน้ า ระดับน้ าในล าห้วยมีระดับสูง
ขึ้นอย่างรวดเร็ว สีน้ าเริ่มขุ่นเป็นสีแดง พฤติกรรมของสัตว์ในบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือมี
เสียงดังผิดปกติจากพ้ืนที่ต้นน้ า ให้แจ้งประชาชนมิให้ลงเล่นน้ า ล่องแก่ง หรือท่องเที่ยวทางน้ า 
โดยให้ขึ้นจากน้ าหรือออกจากบริเวณดังกล่าวโดยทันที 

 ส าหรับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ใดมีความเสี่ยงภัยสูง 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ให้จังหวัดจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคธุรกิจ
ท่องเที่ยว เพ่ือพิจารณาก าหนดห้วงเวลาปิดสถานที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย 

 แจ้งอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีน้ าตก ล าธาร อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ประชาชน
หรือนักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อน ท่องเที่ยวทางน้ า เล่นน้ า หรือล่องแก่ง ให้จัดท าป้ายประชา
สัมพันธ์ เพ่ือแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วม
ฉับพลันและดินถล่ม โดยจัดที่พักผ่อนหรือที่พักไว้บนตลิ่งหรือพ้ืนที่สูง รวมทั้งก าหนดพ้ืนที่
ปลอดภัยส าหรับลงเล่นน้ า ล่องแก่ง หรือท่องเที่ยวทางน้ าไว้เป็นการเฉพาะ 

 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในพ้ืนที่ซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ด าเนินการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย ได้แก่ หอสังเกตการณ์ หอ
สัญญาณเตือนภัย หอกระจายข่าว ไซเรนมือหมุน การติดตั้งธงสัญลักษณ์บอกเหตุ (แดง เหลือง 
และเขียว) เพ่ือสามารถ แจ้งเตือนภัยได้ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนจัดท าคู่มือความปลอดภัยและ



ค าเตือนถึงอันตรายจากการท่องเที่ยว ในพ้ืนที่ที่อาจเกิดน้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วมฉับพลันและดิน
ถล่ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นข้อมูล ความปลอดภัยส าหรับการท่องเที่ยว รวมทั้ง
รับทราบสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น 

 

28. เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัยและการตรวจติดตามการให้ความช่วยเหลือของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (พลต ารวจโท ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ) 

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามสถานการณ์
ความเสียหายอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุ "เลกีมา" และหย่อมความกดอากาศต่ าและการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัย ได้จัดท าสรุปสถานการณ์อุทกภัย และการตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความ
ช่วยเหลือของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลต ารวจโท ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ) ดังนี้ 

1. สรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันที่ 4-15 ตุลาคม 2550) 

1.1 พ้ืนที่ประสบภัย จ านวน 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร ขอนแก่น ชัยภูมิ หนองคาย 
มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อ านาจเจริญ หนองบัวล าภู มหาสารคาม ล าปาง เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ เลย เชียงราย 
อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ สุโขทัย ตาก พะเยา ล าพูน นครราชสีมา นครสวรรค์ และอุทัยธานี ใน 102 อ าเภอ 356 
ต าบล 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 ถูกน้ าท่วม 
620,231 ไร่ ถนน 1,534 สาย บ่อปลา 1,509 แห่ง ปศุสัตว์ 500 ตัว สัตว์ปีก 895 ตัว ความ
เสียหายอื่นๆ อยู่ระหว่างการส ารวจ 

 มูลค่าความเสียหาย อยู่ระหว่างการส ารวจ 

1.3 สถานการณ์ปัจจุบัน 

 สถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด ได้แก่จังหวัดอ านาจเจริญ หนองบัวล าภู 
หนองคาย มุกดาหาร ล าปาง เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ เลย เชียงราย สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ พะเยา 
และล าพูน 

 ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร ขอนแก่น 
อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค์ และอุทัยธานี
ดังนี้ 



1. จังหวัดพิษณุโลก มีน้ าท่วมขังบ้านเรือนราษฎร และพ้ืนที่การเกษตรในพ้ืนที่ 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง 
อ าเภอวังทอง อ าเภอชาติตระการ อ าเภอบางกระทุ่ม อ าเภอวัดโบสถ์ และอ าเภอบางระก า ปัจจุบันยังคงมีน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง ยังคงมีน้ าท่วมขังบ้านเรือนและพ้ืนที่การเกษตร 4 ต าบล (ต าบลอรัญญิก 
ต าบลบ้านกร่าง ต าบลสมอแข และต าบลบึงพระ) อ าเภอบางกระทุ่ม ยังคงมีน้ าท่วมขังบ้านเรือนและพ้ืนที่
การเกษตร บริเวณริมคลองเนินกุ่ม- วัดตายม จ านวน 3 ต าบล (ต าบลวัดตายม ต าบลเนินกุ่ม และต าบลนครป่า
หมาก) อ าเภอวัดโบสถ์ ยังคงมีน้ าท่วมขังบริเวณท่ีลุ่มริมคลองแควน้อยของต าบลบ้านยาง ต าบลหินลาด และต าบล
คันโซ้ง อ าเภอบางระก า น้ าในล าน้ ายมได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในที่ลุ่มริมตลิ่ง จ านวน 7 ต าบล 24 
หมู่บ้าน (ต าบลชุมแสงสงคราม ต าบลนิคมพัฒนา ต าบลพันเสา ต าบลหนองกุลา ต าบลคุยม่วง ต าบลบางระก า 
และต าบลบึงกอก ) พื้นที่การเกษตรถูกน้ าท่วม 236,852 ไร่ 

2. จังหวัดพิจิตร ระดับน้ าในแม่น้ ายมเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพ้ืนที่การเกษตร จ านวน 5 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอตะพานหิน น้ าไหลเข้าท่วมในพ้ืนที่ 4 ต าบล (ต าบลทุ่งโพธิ์ ต าบลดงตะขบ ต าบลวังหลุม และ
ต าบลหนองพะยอม) อ าเภอเมือง น้ าไหลเข้าท่วมในพ้ืนที่ 4 ต าบล (ต าบลท่าหลวง ต าบลบ้านบุ่ง ต าบลหัวดง และ
ต าบลฆะมัง) อ าเภอโพธิ์ทะเลน้ ายมล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมในพ้ืนที่ จ านวน 3 ต าบล (ต าบลท่าบัว ต าบลท่านั่ง และ
ต าบลท่าเสา) อ าเภอบึงนาราง น้ าไหลเข้าท่วมในพ้ืนที่ต าบลบางลาย อ าเภอบางมูลนาก น้ ายมล้นตลิ่งไหลเข้าท่วม
ในพ้ืนที่ต าบลล าประดา ราษฎรเดือดร้อน 18,161 คน 8,117 ครัวเรือน พ้ืนที่การเกษตรถูกน้ าท่วม 97,351 ไร่ 

3. จังหวัดขอนแก่น น้ าในแม่น้ าชีมีระดับสูงขึ้นได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และพ้ืนที่การเกษตรในที่ลุ่ม 4 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแวงใหญ่ (ต าบลโนนทอง ต าบลโนนสะอาด)อ าเภอชนบท (ต าบลศรีบุญเรือง) อ าเภอบ้าน
แฮด (ต าบลโนนสมบูรณ์) และอ าเภอบ้านไผ่ (ต าบลเมืองเพีย) 

4. จังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ าในลุ่มน้ าชี และน้ ามูลมีระดับสูงขึ้นท าให้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ าใน 3 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมือง ระดับน้ าในแม่น้ ามูลมีระดับสูงขึ้นและได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมถนน และบ้านเรือนราษฎรในเขต
เทศบาลเมืองอุบลราชธานี จ านวน 20 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือนร้อน 256 ครัวเรือน อ าเภอวารินช า
ราบ ระดับน้ ามูลเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 4 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินช าราบ (ชุมชน
ท่าบ้งม่ัง ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนกอไผ่ และชุมชนหาดสวนยา) ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 637 ครัวเรือน อ าเภอ
เขื่องใน ระดับน้ าชีได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร 52,790 ไร่ 

5. จังหวัดกาฬสินธุ์ น้ าจากอ่างเก็บน้ าล าปาวได้ล้นสปริลเวย์ และน้ าในลุ่มชีมีระดับสูงขึ้น ได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน
ราษฎรและพ้ืนที่การเกษตร ใน 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง ยังคงมีน้ าท่วมขังใน 2 ต าบล (ต าบลล าพาน ) อ าเภอ
ฆ้องชัย ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ต าบลโนนศิลาเลิง อ าเภอสามชัย ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ต าบลส าราญ
ใต ้อ าเภอหนองกุงศรี ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ต าบลเสาเล้า อ าเภอสหัสขันธ์ ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ต าบลโนน
ศิลา อ าเภอยางตลาด ยังคงมีน้ าท่วมขังใน 4 ต าบล (ต าบลบัวบาน ต าบลอุ่มเม่า ต าบลนาดี และต าบลดอน
สมบูรณ์ ) 

รวมพ้ืนที่การเกษตรที่ถูกน้ าท่วมจ านวน 100,556 ไร่ คาดว่าเสียหายประมาณ 6,211 ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับล า
น้ าปาว และจะเกิดน้ าท่วมซ้ าซากเป็นประจ าทุกปี และจากการติดตามสถานการณ์น้ า เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2550 มี



ปริมาณน้ าไหลลงอ่างเก็บน้ าล าน้ าปาว 25.77 ล้าน ลบ.ม. มีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีน้ าท่วมขังต่อไปอีกระยะหนึ่ง 
หากไม่มีฝนตกเพ่ิมคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติใน 2 สัปดาห์ 

ส าหรับอ่างเก็บน้ าล าปาว มีปริมาตรน้ าในอ่างฯ ทั้งหมด 1,678 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 117 ของความจุ
อ่างฯ (ข้อมูล ณ 15 ต.ค.50) 

6. จังหวัดร้อยเอ็ด ยังคงมีน้ าท่วมบ้านเรือนราษฎรริมน้ าชีและน้ ายังและพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 80,895 ไร่ ใน 
5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเชียงขวัญ อ าเภอโพธิ์ชัย อ าเภอทุ่งเขาหลวง อ าเภอเสลภูมิ และอ าเภอจังหาร ราษฎร
ผู้ประสบภัย 4,650 ครัวเรือน 

7. จังหวัดมหาสารคาม การระบายน้ าลงแม่น้ าชียังไม่สามารถท าได้ เนื่องจากระดับน้ ายังมีระดับสูง จึงยังคงมีน้ า
ท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ าบางจุดรวม 111,896 ไร่ ใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอโกสุมพิสัย อ าเภอกันทรวิชัย 
และอ าเภอเชียงยืน ระดับน้ าสูงประมาณ 0.30-0.45 ม. ระดับน้ าเพิ่มข้ึน 

8. จังหวัดนครราชสีมา ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 13 อ าเภอ 45 ต าบล 170 หมู่บ้าน ได้แก่ อ าเภอเมืองฯ อ าเภอบัว
ลาย อ าเภอพระทองค า อ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอสีดา อ าเภอสูงเนิน อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอครบุรี อ าเภอโนนสูง 
อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอเมืองยาง อ าเภอโชคชัย อ าเภอปักธงชัย 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 แห่งยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มการเกษตร 

9. จังหวัดชัยภูมิ ได้เกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่ 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองฯ อ าเภอหนองบัวแดง อ าเภอเนินสง่า 
อ าเภอจัตุรัส อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอเทพสถิตย์ อ าเภอคอนสาร อ าเภอคอนสวรรค์ และอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

10. จังหวัดนครสวรรค์ ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 6 อ าเภอ ในพื้นที่อ าเภอชุมตาบง จ านวน 2 ต าบล (ต าบลชุมตาบง 
และต าบลปางสวรรค์ ) อ าเภอแม่เปิน จ านวน 1 ต าบล (ต าบลแมเ่ปิน) อ าเภอแม่วงศ์ จ านวน 2 ต าบล (ต าบลแม่
เล่ย์ และต าบลแม่วงศ์ ) อ าเภอลาดยาว มีน้ าไหลเข้าท่วมถนนสายลาดยาว-นครสวรรค์ จ านวน 4 แห่ง อ าเภอ
โกรกพระ มีน้ าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มต่ า 2 ต าบล (ต าบลเนินศิลา และต าบลหาดสูง)อ าเภอบรรพตพิสัย มีปริมาณน้ าที่
ไหลจากจังหวัดก าแพงเพชรเข้าท่วมในพ้ืนที่ 4 ต าบล (ต าบลด่านช้าง ต าบลหนองกรด ต าบลหนองตางู และต าบล
บึงปลาทู) 

11. จังหวัดอุทัยธานี ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสว่างอารมณ์ อ าเภอ ทัพทัน อ าเภอเมืองฯ 
อ าเภอลานสัก และอ าเภอห้วยคต ความเสียหายอยู่ระหว่างการส ารวจ 

2. การตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

2.1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2550 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลต ารวจโท ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ) 
พร้อมคณะ ประกอบด้วย พลต ารวจโท ณพัฒน์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นาย
กิตติพงษ์ สุนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายพงศ์เผ่า เกษทอง รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ได้เดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และขอนแก่น 



โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดดังกล่าว หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องบรรยายสรุปสถานการณ์ความ
เสียหายและการให้ความช่วยเหลือ สรุปผลการตรวจติดตามฯ ได้ดังนี้ 

1. จังหวัดกาฬสินธุ์ สถานการณ์น้ าในเขื่อนล าปาว เนื่องจากมีฝนตกหนักในพ้ืนที่เหนือเขื่อนในเขตจังหวัดอุดรธานี 
และบริเวณเทือกเขาภูพาน ท าให้มีปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างเก็บน้ าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันมีปริมาณน้ า 
1,697 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 118.69 ของความจุอ่าง ท าให้น้ าล้นอาคารระบายน้ าเฉลี่ยวันละ 30.50 ล้าน ลบ.
ม. เป็นเหตุให้พ้ืนที่ริมฝั่งล าน้ าปาวและล าน้ าพานถูกน้ าท่วมมีพ้ืนที่ประสบภัยทั้งหมด 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองฯ 
ฆ้องชัย สามชัย หนองกรุงศรี สหัสขันธ์ และอ าเภอยางตลาด ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 490 ครัวเรือน พ้ืนที่
การเกษตรนาข้าวถูกน้ าท่วม 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 ท่อระบายน้ า 4 แห่ง 

การด าเนินการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด 

 จัดสรรเงินทดรองราชการในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้อ าเภอท่ีประสบภัย อ าเภอละ 1 
ล้านบาท เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์ 

 ให้ชลประทานจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสูบน้ า เพ่ือระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ที่มี
น้ าท่วมขังโดยเร็ว 

 เร่งฟื้นฟู บูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายโดยเร็ว 
 การบริหารจัดการน้ าที่เข่ือนล าปาว ในขณะนี้ปริมาณน้ าที่เขื่อนล าปาวมีจ านวน 1,697 ล้าน ลบ.

ม. คิดเป็นร้อยละ 118.69 ของความจุ การระบายน้ ายังคงต้องมีต่อไปจนกว่าระดับน้ าจะลด
ระดับลง ไม่ล้นอาคารระดับน้ า ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ แนวทางแก้ไขระยะยาว 
ปัจจุบันกรมชลประทานได้สนับสนุนงบประมาณมาเพ่ือแก้ไขปรับปรุงอาคารระบายน้ าล้นของ
เขื่อนล าปาวใหม่แล้ว 200 ล้านบาท (ใช้งบประมาณรวม 1,300 ล้านบาทเศษ) ซึ่งจะท าให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บกักปริมาณน้ าของเขื่อนให้เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 500 ล้าน ลบ.ม. และจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายได้มากยิ่งข้ึน ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้ในปีต่อๆ ไป 

ปัญหาอุปสรรค เมื่อปี 2549 ที่ผ่านมา ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประสบ
อุทกภัย 59,141.75 ไร่ เกษตรกรเดือดร้อน 7,846 ราย จังหวัดได้เสนอขอรับเงินช่วยเหลือด้านการเกษตรในวงเงิน 
24,643,744.50 บาท ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือ 

การเยี่ยมผู้ประสบภัย ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัย ณ พนังคลองส่งน้ า บ้านท่าสีดา หมู่ที่ 9 ต าบลล าพาน 
อ าเภอเมืองฯ พร้อมกับมอบถุงยังชีพ จ านวน 300 ชุด 

2. จังหวัดร้อยเอ็ด มีพ้ืนที่ประสบภัยที่อยู่ริมแม่น้ าชีและล าน้ ายังที่น้ าล้นท่วมในขณะนี้ (13 ตุลาคม 2550) 66 
หมู่บ้าน 14 ต าบล 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจังหาร โพธิ์ชัย เชียงขวัญ เสลภูมิ และอ าเภอทุ่งเขาหลวง ผู้ประสบภัย 
4,650 ครัวเรือน พ้ืนที่การเกษตรถูกน้ าท่วม 80,895 ไร่ 

การด าเนินการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด 



 จังหวัดได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ าจ านวน 20 เครื่อง เพ่ือระบายน้ าออกจากพ้ืนที่การเกษตรในเขต
อ าเภอจังหาร โพธิ์ชัย เชียงขวัญ ได้ประมาณ 15,000 ไร่ และในหมู่บ้านต่างๆ ที่ร้องขอสนับสนุน
เครื่องสูบน้ า 15 เครื่อง 

 การจ่ายถุงยังชีพ จ านวน 4,950 ชุด 
 กระสอบทราย จ านวน 10,000 ใบ เพื่อท าแนวป้องกันในเขตชุมชน 

ปัญหาอุปสรรค ราษฎรผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีฝนทิ้งช่วงปี 2549 จ านวน 4 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอปทุมรัตต์ อ าเภอสุวรรณภูมิ และอ าเภอเสลภูมิ เป็นจ านวนเงิน 123,321,492 บาท 
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางให้ความช่วยเหลือ 

การเยี่ยมผู้ประสบภัย ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัย ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 6 ต าบลนางาม อ าเภอเสล
ภูมิ พร้อมกับมอบถุงยังชีพ จ านวน 300 ชุด 

3. จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนที่ประสบภัยจากแม่น้ าชีเอ่อล้นตลิ่งใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองฯ โกสุมพิสัย เชียง
ยืน และอ าเภอกันทรวิชัยใน 40 ต าบล 365 หมู่บ้าน พ้ืนที่การเกษตรถูกน้ าท่วม 111,896 ไร่ 

การด าเนินการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด 

 จังหวัดได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ า 10 เครื่อง และจัดหาแผ่นเหล็กปิดกั้นประตูระบายน้ า บริเวณห้วย
น้ าเค็ม เพ่ือปิดช่องประตูเดิมที่ช ารุด เพื่อระบายน้ าออกจากพ้ืนที่การเกษตรในอ าเภอโกสุมพิสัย
และอ าเภอเชียงยืน 

 ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้เตรียมความพร้อมโดยขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ าและติดตั้ง
เครื่องสูบน้ า ปัจจุบันยังสามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ได้ 

 แนวโน้มสถานการณ์ เนื่องจากปริมาณน้ าชีจากจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น ยังคงมีปริมาณ
มาก คาดว่า จะเริ่มส่งผลกระทบต่อจังหวัดมหาสารคาม ท าให้บริเวณท่ีถูกน้ าท่วมขยายวงกว้าง
มากขึ้นในช่วง 5-7 วันข้างหน้า (นับจากวันที่ 12 ต.ค.50) จังหวัดได้เตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ไว้แล้ว 

ปัญหาอุปสรรค ราษฎรผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีฝนทิ้งช่วงปี 2549 เป็นจ านวนเงิน 86 
ล้านบาทเศษ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางให้ความช่วยเหลือ 

การเยี่ยมผู้ประสบภัย ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัย ณ พนังกั้นน้ า บ้านกุดเวียง หมู่ที่ 2 ต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง 
พร้อมกับมอบถุงยังชีพ จ านวน 300 ชุด 

4. จังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่ประสบภัย 20 อ าเภอ ใน 146 ต าบล 997 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 121,350 
ครัวเรือน 476,660 คน พื้นที่การเกษตรถูกน้ าท่วม 46,651 ไร่ บ่อปลา 1,516 ไร่ 



การด าเนินการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด จังหวัดได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ า และแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค
ให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ว สถานการณ์ทั่วไป ยังอยู่ในขีดความสามารถของจังหวัดที่จะดูแลให้ความ
ช่วยเหลือได้ 

ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากน้ าชีมีระดับน้ าสูงส่งผลกระทบต่อบ้านชีกกค้อ ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ ท าให้น้ า
ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่นา 5,000 ไร่ ราษฎรเดือดร้อน 255 ครัวเรือน ราษฎร ได้เรียกร้องขอให้ทางกรม
ชลประทานขุดเจาะคันดินกั้นน้ า เพื่อเปิดทางน้ าให้ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ าแก่งละว้า ซึ่งจังหวัดได้ด าเนินการไปประชุม
ชี้แจงและให้ด าเนินการขุดเจาะเปิดช่องทางน้ ากว้าง 4 เมตร ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2550 เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
เฉพาะหน้าให้แก่ราษฎรและมอบให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น น าสะพานเหล็กชั่วคราว
ไปติดตั้งเพ่ือให้ราษฎรสัญจรไปมาได้ ส าหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว ได้มอบหมายให้ กรมชลประทานพิจารณา
ออกแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป 

2.2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลต ารวจโท ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ) ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการให้แก่
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไปตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ โดยแจ้งถึงความ
ห่วงใยของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยสรุปได้ ดังนี้ 

 ให้จังหวัดและอ าเภอ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ระดับน้ าอย่างใกล้ชิด โดยมีการบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

 ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ประสบภัย
ได้อย่างแท้จริง หากมีข้อร้องเรียนจากประชาชนผู้ประสบภัย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรีบแก้ไข
ปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 จัดชุดเยี่ยมเยียนดูแลผู้ประสบภัยและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพ
อนามัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยเหลือสิ่งจ าเป็นต่อการยังชีพ จนกว่าสถานการณ์ จะคลี่คลาย 

 ภายหลังน้ าลด ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจความเสียหายที่แท้จริงโดยเฉพาะพ้ืนที่
การเกษตร ปศุสัตว์ และประมงท่ีได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรที่ประสบภัย
ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย เพ่ือจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง (งบ 50 ล้าน
บาท) และหากไม่เพียงพอให้ของบกลางฯ ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้เป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม อย่าให้ล่าช้าเหมือนที่ผ่านมา 

 ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนเรือท้องแบน ไปช่วยเหลือใน4 
จังหวัดเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ หากสถานการณ์อุทกภัยขยายวงกว้าง
มากยิ่งขึ้น และให้น าสะพานแบรีย์ไปติดตั้งเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่บ้านท่าสีดา ต าบลล าพาน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้เป็นการชั่วคราว กับให้ส ารวจ
ออกแบบสะพาน คสล.ทดแทนสะพานไม้เดิมที่เสียหาย เพ่ือจักได้ให้การสนับสนุนงบประมาณให้
ความช่วยเหลือต่อไป 

 

29. เรื่อง สรุปมติคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข ครั้งที่ 4/2550 



คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปมติคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข ครั้งที่ 4/2550 ตามท่ีส านัก
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เสนอเม่ือวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2550 ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล 
ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในปี 2550 ว่า ได้อนุมัติโครงการแล้ว 101,449 โครงการ วงเงิน 6,900 
ล้านบาทและได้โอนเงินลงพ้ืนที่แล้วทุกโครงการ ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน พบว่า 1) เนื่องจากเวลาจ ากัด
การเตรียมความพร้อมชุมชมให้มีส่วนร่วมตามกระบวนการแผนชุมชนยังไม่กว้างขวาง 2) แผนงานมีลักษณะกว้าง 
ความเข้าใจในหลักการ แผนงานยังไม่ชัดเจน จึงมีโครงการซ้ าซ้อน 3) ยังมีการเชื่อมโยงความคิดของชุมชนกับองค์
ความรู้ภายนอกและไปเชื่อมต่อกับงบประมาณของหน่วยงานอื่น ๆ น้อย 4) การบริหารจัดการไม่คล่องตัว 
โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. การด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการปี 2551 จากปัญหาดังกล่าวได้ด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 ทบทวนแผนชุมชนให้มีการก าหนดต าแหน่งทางการตลาด โดยประเมินศักยภาพของชุมชน และเชื่อมโยงองค์
ความรู้ของชุมชนกับองค์ความรู้ภายนอกชุมชน 

2.2 ยึดกรอบแผนงาน 5 ด้าน โดยปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถก าหนดโครงการได้ชัดเจนขึ้น ดังนี้ 

 1) แผนงานสร้างการเรียนรู้ และความสามารถในการจัดการของชุมชน 
 2) แผนงานก าหนดต าแหน่งการพัฒนาอาชีพของชุมชนภายใต้ระบบและกลไกการตลาด 
 3) แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 4) แผนงานสนับสนุนชุมชนในบทบาทรองรับความอ่อนแอของระบบครอบครัว และ 
 5) แผนงานดูแลความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.3 ให้ทุกจังหวัดจัดท าวิสัยทัศน์การบริหารจัดการยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขให้เกิดผลในเชิงประสิทธิภาพของการ
พัฒนาชุมชน ซึ่งจังหวัดต้องทบทวนบทเรียนที่ด าเนินการไปในปี 2550 และแสดงแนวทาง ขั้นตอนการด าเนินงาน
อย่างไรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ชัดเจน 

2.4 ปรับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้คล่องตัวและเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนมากข้ึน 

3. เกณฑ์การจัดสรรเงินลงจังหวัดในปี 2551 จ านวน 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 1) ร้อยละ 90 (13,500 ล้านบาท) โดยใช้เกณฑ์จัดสรรร้อยละ 50 ให้เท่ากันทุกจังหวัดร้อยละ 25 
จัดสรรตามจ านวนประชากร 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 รอบแรกจ านวน 10,000 ล้านบาท ภายในเดือนตุลาคม 2550 และส่วนที่
เหลือภายในเดือนมีนาคม 2551 เป็นรอบที่ 2 

4. มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข ดังนี้ 

4.1 เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในปี 2551 กรอบแผนงานทั้ง 5 ด้าน 
และการให้จังหวัดจัดท าวิสัยทัศน์ รวมทั้งการปรับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 2 

4.2 เห็นชอบการจัดสรรเงินลงจังหวัดในปี 2551 พร้อมทั้งการโอนเงินลงจังหวัดเป็น 2 รอบ รอบแรกจ านวน 
10,000 ล้านบาท ภายในเดือนตุลาคม 2550 และส่วนที่เหลือภายในเดือนมีนาคม 2551 ตามข้อ 3 

4.3 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยก ากับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ ให้ความส าคัญกับแผนงานที่ 1 
การสร้างการเรียนรู้และความสามารถในการจัดการของชุมชน รวมทั้งให้เชื่อมโยงกับบทบาทของ
กระทรวงศึกษาธิการในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วย 

 

30. เรื่อง คณะกรรมการด าเนินการตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง 

คณะรัฐมนตรีรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 264/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามวาระ
แห่งชาติว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน) เป็น ประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย์ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์) และ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็น รองประธานกรรมการ 
กรรมการประกอบด้วย ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือ
ผู้แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้แทนรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลโท บันเทิง พูนข า) โฆษก
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน อธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หรือผู้แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้แทน ประธาน
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
หรือผู้แทน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรูวิชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือ ผู้แทน ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 หรือผู้แทน ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5 หรือผู้แทน ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 หรือผู้แทน ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อสมท. หรือผู้แทน ผู้อ านวยการสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 หรือผู้แทน ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี หรือผู้แทน ผู้อ านวยการ
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 ธ ารงธัญวงศ์ และนายสมภพ เจริญกุล โดยมี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกรรมการและ
เลขานุการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นายเอนก เพ่ิมวงศ์เสนีย์) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พล
ตรี มารุต ปัชโชตะสิงห์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ผู้อ านวยการส านักประสานงานการเมือง ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้อ านวยการ ส านักโฆษก ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้อ านวยการกองคลัง ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ 

1. ก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินการตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
การซื้อสิทธิขายเสียง 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้กับประชาชนทุกภาคส่วน และรณรงค์ให้การเลือกตั้ง
ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตและเที่ยงธรรม และความ
สมานฉันท์ 

3. สร้างความรู้ความเข้าใจ ค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึง
ผลกระทบอันจะเกิดจากการซื้อสิทธิขายเสียง และมีส่วนร่วมในการรณรงค์แก้ไขปัญหาการซื้อ
สิทธิขายเสียง 

4. ส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง 
5. ประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด และให้รายงานปัญหาและอุปสรรคต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นระยะ ๆ 
6. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ

อย่างเต็มความสามารถและรวดเร็ว เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย 
7. แต่งตัง้ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่

เห็นสมควร 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ส าหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามระเบียบของทางราชการ 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการยุติบทบาทภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองและประกาศ
ผลการเลือกตั้งทุกเขตแล้วเสร็จอย่างเป็นทางการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป 

 



31. เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ าป่าไหลหลากบริเวณถ้ าน้ าทะลุ- 

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสรุปสถานการณ์น้ าป่าไหลหลากบริเวณถ้ าน้ าทะลุ อุทยานแห่งชาติ เขาสก จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอดังนี้ 

1. วันที่ 13 ตุลาคม 2550 เวลา 13.30 น. ได้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จ านวน 8 คน และไกด์ชาวไทย 
จ านวน 2 คน รวมจ านวน 10 คน เดินทางเข้าไปเที่ยวเขื่อนรัชชประภา บริเวณถ้ าน้ าทะลุ หมู่ที่ 3 ต าบลเขาพัง 
อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติเขาสก เส้นทางดังกล่าวต้องผ่านหน่วย
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาสก ที่ ขส.4 (คลองแปะ) หรือ แพโตนเตย คณะนักท่องเที่ยวได้พบกับเจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติเขาสก และ ร.ต.อ. ทรงฤทธิ์ สุขสุวรรณ ผู้บังคับการกองร้อย ต ารวจตระเวนชายแดน ที่ 416 คณะ
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ไกด์ทราบว่า ไม่ควรเข้าไปเที่ยวที่ถ้าน้ าทะลุ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกมากและเกรงว่าจะไม่
ปลอดภัย ซึ่งไกด์น าเที่ยวได้แจ้งว่าจะน านักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวบริเวณใกล้เคียง โดยในขณะนั้นมีนักท่องเที่ยว 
จ านวน 1 คน คือ Mrs.Gampe Ines ชาวเยอรมัน ไม่ได้เข้าไปด้วย เนื่องจากไม่สบาย จึงรออยู่ที่แพโตนเตย ดังนั้น
จึงมีนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวที่เดินทาง จ านวน 7 คน และไกด์ชาวไทย จ านวน 2 คน จ านวนรวม 9 คน ต่อมา
ระหว่างเวลา 14.00 น. - 15.00 น. มีฝนตกหนักมากและนักท่องเที่ยวทั้งหมดยังไม่เดินทางกลับมา เจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติเขาสกจึงได้เดินทางติดตามเข้าไปดูในพ้ืนที่ และพบผู้เสียชีวิตจ านวน 3 ศพ จึงได้รีบประสานงาน
ส่วนกลาง เพื่อขอก าลังเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทันที 

2. ในระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2550 คณะเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมจ านวน 120 นาย ได้ร่วมกันเข้าช่วยเหลือและค้นหา โดยสรุปผลการ
ด าเนินงานพบผู้รอดชีวิต 1 ราย คือ Ms. Helena Carroll ชาวอังกฤษ และพบผู้เสียชีวิตเพ่ิมเติม อีกจ านวน 5 ศพ 
รวมมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น จ านวน 8 ราย เป็นชาวต่างประเทศ จ านวน 6 ราย และเป็นไกด์ชาวไทย จ านวน 2 ราย ดัง
มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. Mr.Benno Urban Fisher ชาวสวิสฯ 2. Mrs. Rose-Marie Schmidt-Stalder ชาวสวิสฯ 
3. Ms. Andrea Isabelle Fischer ชาวสวสิฯ 4. Ms. Sarah Miriam Fischer ชาวสวิสฯ 5. Mr.John Cullen 
ชาวอังกฤษ 6. Gampe Eckly ชาวเยอรมัน 7. นายกิติศักดิ์ ประทุม ไกด์ 8. นายสหัสชยั บุญคงมาก ผู้ช่วยไกด์ 

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการเตรียม
ความพร้อมและการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวเสี่ยงภัยทั่วประเทศ ดังนี้ 

1. มาตรการเตรียมความพร้อมและการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 มีการส ารวจ ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่เสี่ยงภัย เพื่อจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูล 
 จัดระบบการติดต่อสื่อสาร สัญญาณเตือนภัยให้กับหน่วยงานในพื้นท่ี 
 จัดหาอุปกรณ์กู้ภัยเบื้องต้น ไว้ประจ าแหล่งท่องเที่ยว 
 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จัดท าป้ายสื่อความหมาย และป้ายเตือนนักท่องเที่ยว 
 มีการซักซ้อมแผนการป้องกันและกู้ภัย ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. การพิจารณาปิดจุดท่องเที่ยวเสี่ยงภัย พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 



 การปิดจุดท่องเที่ยวเสี่ยงภัย เป็นช่วงระยะเวลาสั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้
มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานในพื้นท่ี มีอ านาจพิจารณาปิดจุดท่องเที่ยวเสี่ยงภัยเป็นการ
ชั่วคราวในระยะเวลาสั้น ๆ ได้ตามสถานการณ์ที่เห็นว่าอาจจะมีความเสี่ยงอันตรายต่อการ
ท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละพ้ืนที่จะน าข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะข้อมูลปริมาณน้ าฝนที่ตรวจวัด
ได้ในพ้ืนที่ มาพิจารณาประกอบการประกาศปิดจุดท่องเที่ยวเสี่ยงภัยในช่วงนั้นๆ 

 การปิดจุดท่องเที่ยวเสี่ยงภัยสูง ประจ าปี ตามช่วงฤดูกาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช จะได้ศึกษาและน าข้อมูลด้านปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและปัจจัยที่จะมี
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมาพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการต่อไป 

 

ต่างประเทศ 

 

32. เรื่อง การลงนามในร่างปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือเรื่องข้าวในกลุ่มประเทศ ACMECS 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอดังนี้ 

1. เห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือเรื่องข้าวในกลุ่มประเทศ ACMECS (Ayeyawady-
Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy) 

2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมผู้น ากลุ่มประเทศ 
ACMECS ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเวียดนาม ลงนามในร่างปฏิญญาดังกล่าว 

ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยค าท่ีมิใช่สาระส าคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในร่างปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือเรื่องข้าว
ในกลุ่มประเทศ ACMECS ขอให้คณะรัฐมนตรีมอบให้ผู้ลงนามใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี 

กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า 

1. จากการประชุมทบทวนกลางปีอย่างไม่เป็นทางการ (Midterm Review Retreat) ของผู้น ากลุ่ม 
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
มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาด าเนินการในรายละเอียด 

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 ครัง้ที่ 
1 ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2550 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยมีผู้แทน
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมประชุม
ด้วย ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาความร่วมมือเรื่องข้าวในกลุ่มประเทศ ACMECS ซึ่งมี
สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

o 3.1 ให้มีการจัดตั้งความร่วมมือเรื่องข้าวในกลุ่มประเทศ ACMECS โดยรัฐมนตรีการค้า
ของแต่ละประเทศเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่การจัดตั้งความ
ร่วมมือทั้งในระดับผู้ผลิตและผู้ส่งออกระหว่างประเทศสมาชิกโดยใช้แนวทางความ
ร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามที่มีการด าเนินการและมีผลเป็นที่น่าพอใจอยู่แล้ว เป็น
พ้ืนฐานในการจะขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมถึงประเทศสมาชิกอ่ืนของ ACMECS 
โดยใช้หลักการ 2 + X (ไทยและเวียดนาม + อีกหนึ่งประเทศ กัมพูชา ลาว หรือพม่า) 

o 3.2 ความร่วมมือเริ่มในลักษณะไม่เป็นทางการและเม่ือมีความคืบหน้าในระดับหนึ่งแล้ว
จึงจะพิจารณาปรับให้เป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการต่อไป 

o 3.3 เห็นชอบแผนงานความร่วมมือ โดยในเบื้องต้นรูปแบบความร่วมมือจะประกอบด้วย 
 การแลกเปลี่ยนข้อมูล การผลิต ส่งออก ราคา สต๊อก นโยบาย การวิเคราะห์

ตลาด ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และอ่ืน ๆ 
 การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทน ทั้งระดับรัฐบาลและเอกชนเพื่อกระชับ

ความสัมพันธ์ และสร้างกลไกความร่วมมือ ระหว่างองค์กร/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตและส่งออกข้าว โดยมีเป้าหมายเพ่ือเน้นให้ประเทศท่ียังไม่
มีองค์กรภาคเอกชน เร่งด าเนินการจัดตั้งเพ่ือให้เป็นกลไกส าคัญของความ
ร่วมมือนี้ 

 ความร่วมมือด้านวิชาการ โดยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมถึง
การเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตและการส่งออกให้แก่ประเทศสมาชิกท่ี
สนใจ ในเบื้องต้นมีโครงการที่จะด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือจ านวน 8 
โครงการ โดยจะเริ่มด าเนินการในปี 2551 จ านวน 3-4 โครงการ 

o 3.4 ที่ประชุมได้ตกลงให้ผู้แทนของแต่ละประเทศน าร่างปฏิญญาดังกล่าวขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีของประเทศตน ทั้งนี้ กัมพูชาในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีจะรายงานผลการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุมผู้น า และเสนอให้ผู้ลง
นามในร่างปฏิญญาเพ่ือจัดตั้งความร่วมมือดังกล่าวในการประชุมระดับผู้น าของประเทศ 
ACMECS ครั้งที่ 3 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 

 

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



คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาส าหรับการอนุวัติการตรวจลงตราเดียวในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง และหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนที่ไม่กระทบสาระส าคัญ ให้กระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นผู้ประสานกับฝ่ายกัมพูชาและสามารถด าเนินการต่อไปได้ 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 หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจที่มิใช่สาระส าคัญก่อนการลงนามและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ไทย ก็ให้กระทรวงคมนาคมสามารถด าเนินการได้ โดยประสานกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กระทรวงการต่างประเทศ 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 

 

35. เรื่อง ขออนุมัติลงนามข้อตกลงในการด าเนินการขนส่งทางถนน เพื่อการท่องเที่ยวระหว่าง ลาว -ไทย - 
เวียดนาม 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติลงนามข้อตกลงในการด าเนินการขนส่งทางถนนเพ่ือการท่องเที่ยวระหว่างลาว-ไทย-เวียดนาม 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงดังกล่าวที่มิใช่สาระส าคัญก่อน
การลงนามและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ก็ให้กระทรวงคมนาคมสามารถด าเนินการได้โดยประสานงานกับกรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ลงนาม
ฝ่ายไทย ซึ่งจะมีการลงนามในการประชุมผู้น า ACMECS ครั้งที่ 3 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 

ทั้งนี้ ข้อตกลงในการด าเนินการขนส่งทางถนนเพ่ือการท่องเที่ยวระหว่าง ลาว -ไทย-เวียดนามมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน ภาคีคู่สัญญาจะให้สิทธิการจราจรและยอมรับรถท่ีจดทะเบียน รวมถึงการยอมรับ
รถท่องเที่ยวเข้าในดินแดนของภาคีคู่สัญญาผ่านทางจุดตรวจเข้า-ออกของทั้งสองฝ่าย และตามเส้นทางขนส่งที่
ก าหนดไว้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการจราจรและความปลอดภัยของประเทศที่น ารถวิ่งเข้าไป การ
ยอมรับหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ การประกันภัยความเสียหายที่เกิดจากรถต่อบุคคลที่สาม การน ารถเข้า
ชั่วคราว รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมและคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการตามข้อตกลง ฯ อีกท้ังจะมีส่วน
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม โดยทางถนนให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็น



ประโยชน์ในการเดินทางของประชาชนทั้งสามประเทศ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างกัน 

 

36. เรื่อง การรับรองสถานะสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง เป็นองค์การระหว่างประเทศ 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอดังนี้ 

1. เห็นชอบให้น าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสถาบันความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง เสนอขอรับความเห็นชอบต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

2. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง พ.ศ. .... และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และส่ง
ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาต่อไป เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบความตกลงฯ ตามข้อ 1 แล้ว 

3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง เพื่อให้
ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับต่อไป เมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติตามข้อ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

4. ให้กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงรายละเอียดของความตกลงฯ ต่อไป 

กระทรวงการต่างประเทศเสนอว่า 

1. ได้จัดให้มีการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจลุ่มน้ าโขงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550 

2. โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 190 วรรคสอง บัญญัติให้หนังสือสัญญาใด
จะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญาต้องได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว 
และวรรคสี่ บัญญัติให้เมื่อลงนามในหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
แล้ว ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
รายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น ประกอบกับความตกลงฯ ข้อ 11 ระบุว่า ความตกลงจะมีผล
บังคับใช้ในวันที่รัฐบาลได้แจ้งต่อสถาบันว่า ข้อก าหนดภายในประเทศทั้งหมดเพ่ือการมีผลใช้
บังคับดังกล่าวได้รับการปฏิบัติตามแล้ว จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าวมาเพ่ือด าเนินการ 

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ลุ่มน้ าโขง มี
สาระส าคัญดังนี้ 



1. ก าหนดให้รัฐบาลไทยยอมรับนับถือสถานะนิติบุคคลระหว่างประเทศ ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎบัตร 
และความสามารถของสถาบันฯ ในการท าสัญญา การได้มาและจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ และการเป็นคู่ความในคดี (ข้อ 1) 

2. ก าหนดให้รัฐบาลไทยให้สัตยาบันต่อข้อผูกพันต่าง ๆ และประกันว่าสถาบันจะได้รับการอ านวย
ความสะดวกด้านสาธารณูปโภค และการสื่อสารตามท่ีก าหนด (ข้อ 2 และข้อ 3) 

3. ก าหนดให้สถาบันฯ ได้รับการยกเว้นภาษีอากรและภาษีศุลกากรตามที่ก าหนด ตลอดจนอาจรับ 
ถือครอง และโอนเงินและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและมีบัญชีเงินตราได้ทุกสกุล (ข้อ 4 
และข้อ 5) 

4. ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจลงตราส าหรับการเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (ข้อ 6) 
5. ก าหนดให้พนักงานของสถาบันฯ เว้นแต่ผู้มีสัญชาติไทย หรือผู้มีถิ่นพ านักถาวรในประเทศไทย 

พนักงานชาวต่างชาติของสถาบัน ได้รับยกเว้นภาษีอากรและภาษีศุลกากร ตามที่ก าหนด รวมทั้ง
การอ านวยความสะดวกด้านการส่งกลับประเทศ (ข้อ 7) 

6. ก าหนดให้การแก้ไขความตกลงฯ จะท าได้เป็นครั้งคราวเมื่อได้รับความยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่าย 
(ข้อ 10) 

7. ก าหนดให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับในวันที่รัฐบาลไทยได้แจ้งต่อสถาบันฯ ว่า ข้อก าหนด
ภายในประเทศทั้งหมดเพ่ือการมีผลใช้บังคับดังกล่าวได้รับการปฏิบัติตามแล้ว (ข้อ 11) 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง พ.ศ. .... มี
สาระส าคัญดังนี้ 

1. ก าหนดให้ยอมรับนับถือว่าสถาบันฯ เป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิล าเนาในประเทศไทย (ร่าง
มาตรา 4 (1)) 

2. ก าหนดให้สถาบันฯ ทรัพย์สินและสินทรัพย์ของสถาบัน พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ได้รับ 
เอกสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในความตกลงดังกล่าว (ร่างมาตรา 4 (2)) 

 

37. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2554 

คณะรัฐมนตรีรับทราบมติคณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International 
Informatics Olympiad Committee) ที่เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2554 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ 

กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 คณะผู้แทนประเทศไทยที่
เดินทางไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 ณ ประเทศโครเอเชีย ระหว่างวันที่ 15-22 
สิงหาคม 2550 ได้ยื่นหนังสือแสดงความจ านงในการเสนอชื่อขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิกปิ
กระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2554 ในประเทศไทยต่อคณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์
โอลิมปิก (International Informatics Olympiad Committee) ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบ



และกระทรวงศึกษาธิการจะได้ด าเนินงานตามโครงการและแผนปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดขั้นตอนรายละเอียดการ
ด าเนินงานต่อไป 

การจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิกปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2554 ครั้งนี้คาดว่าจะมีเยาวชนตัวแทน
จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันประมาณ 80 ประเทศ แต่ละประเทศจะส่งเยาวชนเข้าแข่งขันจ านวน 4 คน และ
อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล 2 คน นอกจากนี้ยังมีประเทศต่าง ๆ ขอเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกประมาณ 10 ประเทศ รวม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ประมาณ 600 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศด้านวิชาการ และท าให้การเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์เป็นที่น่าสนใจของเยาวชนและนักวิชาการท่ัว ๆ ไป ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร
ระบบการเรียนการสอน และการวิจัยที่จะช่วยในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของ
ประเทศต่อไป 

2. เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองให้สูงขึ้นทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน อาจารย์ผู้สอน นักคอมพิวเตอร์ได้มีประสบการณ์ และมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับผู้แทนเยาวชน อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์และนัก
คอมพิวเตอร์ของนานาชาติ 

4. เพ่ือส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชน อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
และนักคอมพิวเตอร์ของไทยกับนานาชาติ รวมทั้งการเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติคุณของ
ประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 

 

การศึกษา 

 

38. เรื่อง การปรับสถานภาพวิทยากรสอนศาสนาอิสลามเป็นพนักงานราชการ 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการต าแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลามเป็นพิเศษเฉพาะกรณี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 882 อัตรา (เพ่ิมเติมจากกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการที่มีอยู่เดิม จ านวน 20,343 อัตรา) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 

กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า 

1. หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ได้เสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม คุณวุฒิปริญญาตรี ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ



ศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด จ านวน 882 อัตรา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
แต่ได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการ คพร. ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
โดยใช้กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการของกระทรวงศึกษาธิการที่มีอยู่เดิม จึงเห็นควรที่ สพฐ. จะได้พิจารณา
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2551 จ านวน 20,343 ต าแหน่ง 
ส าหรับการจัดสรรเป็นพนักงานราชการ "ต าแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม" จ านวน 882 อัตราต่อไป จึงเป็นเหตุให้ 
สพฐ. ไม่สามารถให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) ที่เกี่ยวข้องด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพวิทยากรสอนศาสนาอิสลามเป็นพนักงานราชการได้ตามแนวทางท่ี คพร.ก าหนด 

2. กรณี คพร. อนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2551 นั้น เป็น
กรณีของอัตราต าแหน่งทดแทนลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวที่ว่างลง จัดเป็นบัญชี 2 กลุ่ม ดังนี้ 

2.1 บัญชีกลุ่มท่ี 1 จ านวน 20,343 ต าแหน่ง (ในจ านวนนี้รวมรองรับลูกจ้างชั่วคราวที่มีคุณสมบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547) 

2.2 บัญชีกลุ่มท่ี 2 มี 228 อัตรา รองรับลูกจ้างชั่วคราว "งบบุคลากร" ลักษณะงานจ้างเหมารายที่มีคุณสมบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 (จ้างต่อเนื่อง 5 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 ต้องจ้างด้วยงบบุคลากรด้วย) คพร.ก าหนดให้เป็นกรอบพิเศษว่างลงให้ยุบเลิกทุกกรณี 

2.3 อัตรากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 กระจายอยู่ในสถานศึกษาที่ขาดครูใน สพท.
ทุกเขต และได้ด าเนินการจ้างมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน 

ดังนั้น กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการกรณีนี้ จึงไม่สามารถน ามาใช้ส าหรับการจัดสรรเป็นพนักงานราชการ 
"ต าแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม" ได้ 

3. การขออนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการต าแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม คุณวุฒิปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.
ศ. ก าหนด ส าหรับสถานศึกษาใน 5 สพท. ชายแดนภาคใต้ เป็นกรณีขอเพ่ิมใหม่ โดยปรับการใช้งบประมาณจาก
การจ้างรายชั่วโมงนั้น หากพิจารณาในด้านการใช้งบประมาณการจ้างโดยให้ค่าตอบแทนรายชั่วโมงจากผลการ
ด าเนินการที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจ านวนห้องเรียนที่เปิดสอนอิสลามศึกษา 7,059 ห้อง ปีหนึ่ง ๆ ใช้วิทยากรสอน
ศาสนาอิสลามประมาณ 882 คน ทุกคนต้องสอนให้ได้ 16 ชั่วโมง/สัปดาห์ ใช้งบประมาณต่อปีงบประมาณ (882 
คน x 40 สัปดาห์ x 16 ชั่วโมง x 200บาท) จ านวน112,896,000 บาท จ้างเป็นพนักงานราชการ ใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทนรายเดือน+ค่าครองชีพ (9,160 บาท+1,000 บาท x 882 คน x 12) จ านวน 107,533,440 บาท สรุป
ใช้งบประมาณลดลงจ านวน 5,362,560 บาท 

4. จ านวนวิทยากรสอนศาสนาอิสลามจากการรายงานของ สพท. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขณะนี้จ้างโดยงบ
ค่าตอบแทนรายชั่วโมง ๆ ละ 200 บาท มีอยู่รวม 1,096 คน จ าแนกเป็นรายที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา
ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด (มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว) จ านวน 586 คน อยู่ระหว่างการศึกษาให้ได้รับคุณวุฒิตามที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด 219 คน ไม่ได้ศึกษาต่อ 291 คน กรณีนี้ถ้าได้รับอนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการต าแหน่ง
ครูผู้สอนศาสนาอิสลามเพ่ิมใหม่ จ านวน 882 อัตรา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป รายที่มีคุณวุฒิตาม 
ก.ค.ศ. ก าหนด และรายที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ ก็จะได้มีโอกาสปรับสถานภาพบรรจุเป็นพนักงานราชการ 



นอกจากการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรดังกล่าวปฏิบัติการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับการเรียนการสอนในโรงเรียนของครูให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่ใกล้ชิด
กับชุมชน ทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณได้ส่วนหนึ่งด้วย อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม
ได้พัฒนาตนเองศึกษาให้ได้คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาด้านการ
พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรวมด้วยต่อไป 

 

แต่งตั้ง 

 

39. เรื่อง แต่งตั้ง 

1. การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ รวมทั้งองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ 
และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ในปี 2551 จะให้เบิกจ่ายจาก 
สศช. ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ โดยมีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ดังนี้ 

องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทน ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้แทน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณหรือผู้แทน ผู้แทนมหาวิทยาลัย 4 ภาค (4 คน) ผู้แทนส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผู้แทนสมาคม
การค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ผู้แทนมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ผู้แทนมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ า นายชนวน รัตนวราหะ นายค า
เดื่อง ภาษี นายประยงค์ รณรงค์ นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม นายชูศักดิ์ หาดพรม โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย และ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีได้รับ
มอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ 

1. ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศ 
2. ด าเนินการบูรณาการแนวทาง มาตรการ แผนงานและงบประมาณกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 



3. จัดระบบการประสานงานและด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือก ากับ ดูแล และเร่งรัดการ
ด าเนินงานของส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในทุกระดับ เพื่อให้ด าเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งก าหนดกรอบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส่วน
ราชการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลเพื่อมอบหมายให้ด าเนินการใดตามที่
คณะกรรมการก าหนดเพ่ือช่วยปฏิบัติงานการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามความ
เหมาะสม 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

2. อนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งระดับ 10 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ให้ด ารงต าแหน่งระดับ 10 จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นายเสกสรร นาควงศ์ รองผู้อ านวยการ (นักบริหาร 9) ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) ส านักงานปลัดกระทรวง 

2. นายปรีดี โชติช่วง ผู้อ านวยการส านัก (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9) ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจ
ราชการ 10) ส านักงานปลัดกระทรวง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป 

3. การแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 ดังนี้ 

 ก. แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 ให้ด ารงต าแหน่งระดับ 10 จ านวน 2 ราย
ดังนี้ 

o นายธีระ วงศ์สมุทร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นักบริหาร 10) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด ารงต าแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร 10) กรม
ชลประทาน 

o นายศุภชัย บานพับทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ตรวจราชการ 
10 ) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นักบริหาร 10) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ข. เลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 9 ให้ด ารงต าแหน่งระดับ 10 จ านวน 1 ราย ดังนี้ นาย
เฉลิมพร พิรุณสาร รองเลขาธิการ (นักบริหาร 9) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด ารงต าแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ตรวจราชการ 10) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 



ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป 

4. แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การ
ตลาดเพื่อเกษตรกรแทนกรรมการที่ลาออก จ านวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ผู้แทนสถาบัน
เกษตรกร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป 2. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการอัยการเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

5. แต่งตั้งรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้แต่งตั้ง นายวันเสด็จ ถาวรสุข ผู้อ านวยการ
ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (นักบริหาร 9) ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นัก
บริหาร 10) โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราตามบัญชีก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของพนักงานการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป 

6. แต่งตั้งคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอดังนี้ 

1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบุคคลในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย แทนกรรมการที่ออก
จากต าแหน่ง 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 พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ 

3. อนุมัติให้การกีฬาแห่งประเทศไทยมีกรรมการจ านวนสิบห้าคนได้ 

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.นายด ารงค์ ศรีพระราม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าไม้ 
5.นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 6.นายรัชดา 
สิงคาลวณิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุตสาหกรรม 



8. การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้แต่งตั้ง นายสมบัติ ศานติจารี รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด ารงต าแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามนัยมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 

9. การมอบหมายให้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอในการตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามล าดับ ดังนี้ 1. นายบัญญัติ 
จันทน์เสนะ 2. พลต ารวจโท ธีรวุฒิ บุตรศรีภูม ิ

10. การรักษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอในการมอบหมายให้รองนายก รัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามล าดับ ดังนี้ 1. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน) 2. 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก บุญรอด สมทัศน์) 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(นายสุวิทย์ ยอดมณี) 

11. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งระดับ 10 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอรับโอน นายชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 10 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

 

ที่มา :ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี 
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