








เรื่องส าคัญที่คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเร่งรัดติดตาม
ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว 

ล าดับที่ เรื่อง 
วันที่ ครม./รศก./กรอ.  

มีมติรับทราบ 

๑.  โครงการ “การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการติดตามและประเมิน
พ้ืนที่ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๒/๕๓ รอบท่ี ๒” (กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
(ครม.) 

๒.  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) 

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
(ครม.) 

๓.  การประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) 

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
(ครม.) 

๔.  ความคืบหน้าในการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการฝายราษีไศล (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล) 

๕ ตุลาคม ๒๕๕๓  
(ครม.) 

๕.  การจ่ายเงินชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการด้าเนิน
โครงการฝายหัวนา (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
(ครม.) 

๖.  ความคืบหน้าในการปรับลดค่าอนุรักษ์น้้าบาดาลและการศึกษาปริมาณ
การสูบน้้าบาดาลในระดับที่ยอมรับได้ว่าปลอดภัย (Safe Yield) เพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้้าในภาคอุตสาหกรรมไทย (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
(ครม.) 

๗.  ความคืบหน้าในการด้าเนินโครงการลงทุนภาครัฐในรูปแบบ Public 
Private Partnership (PPPs) (กระทรวงการคลัง) 

๑๔ กันยายน ๒๕๕๓
(ครม.) 

๘.  ความคืบหน้าในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟความเร็วสูง 
(กระทรวงคมนาคมและส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ) 

๗ กันยายน ๒๕๕๓  
๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

(ครม.) 
๙.  ความคืบหน้าในการด้าเนินการจัดท้ารายละเอียดของแผนปรับ

โครงสร้างองค์กรและการบริหารกิจการรถไฟ (กระทรวงคมนาคม) 
๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

(ครม.) 
๑๐.  ความคืบหน้าแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 

กองเรือพาณิชย์ไทย (กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง) 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

(ครม.) 
๑๑.  ความคืบหน้าในการจ่ายเบี้ยความพิการให้กับคนพิการ (กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย) 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

(ครม.) 
๑๒.  ความคืบหน้าการด้าเนินโครงการท้าระบบให้บริการประชาชน 

ทางด้านการทะเบียนและบัตรประจ้าตัวประชาชนแบบใหม่ 
(กระทรวงมหาดไทย) 

๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
(ครม.) 

๑๓.  ความคืบหน้าการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗  
กับธุรกิจอพาร์ตเมนต์ (กระทรวงมหาดไทย) 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
(ครม.) 

เอกสารแนบ ๑ 



-๒- 

ล าดับที่ เรื่อง 
วันที่ ครม./รศก./กรอ.  

มีมติรับทราบ 

๑๔.  ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเสนอกรอบงบประมาณของคณะกรรมการนโยบาย 
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 
(ส้านักงาน ก.พ.ร.) 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
(ครม.) 

๑๕.  ความคืบหน้าในการด้าเนินงานวาระแห่งชาติการส่งเสริมคุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตของคนไทยและโครงการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ 
ทางราชการ (ส้านักงบประมาณ) 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
(ครม.) 

 
 



เรื่องส าคัญที่คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบความคืบหน้าในครั้งนี้ (จ านวน ๓๑ เรื่อง) 

ล าดับที่ ชื่อเรื่อง หน้า 

๑.  การประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ๑ 
๒.  โครงการจัดระบบการปลูกข้าว (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ๓ 
๓.  การฟ้ืนฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อยและยากจน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ๕ 
๔.  การด าเนินการระบายผลิตผลทางการเกษตรภายใต้โครงการรับจ าน าผลิตผล 

ทางการเกษตร ปี ๒๕๕๑/๕๒ (กระทรวงพาณิชย์) 
๗ 

๕.  การชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการเพ่ิมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าว 
(กระทรวงพาณิชย์) 

๙ 

๖.  การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างตลาดกลางเพื่อการค้าส่งและ 
ค้าปลีกสินค้าเกษตรในภูมิภาค (กระทรวงพาณิชย์) 

๑๑ 

๗.  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาอ้อยและแนวทางที่ก าหนดไว้ในวาระ 
อ้อยแห่งชาติ (กระทรวงอุตสาหกรรม) 

๑๓ 

๘.  การแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่น้ าจืด (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๑๖ 

๙.  การด าเนินการตามมาตรการรองรับผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๑๘ 

๑๐.  สรุปผลการเจรจาและการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  
(กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง) 

๒๐ 

๑๑.  การจัดท าฐานข้อมูลคนยากจนและคนด้อยโอกาส  
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

๒๓ 

๑๒.  การด าเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าดิบในพื้นที่ซึ่งเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ (ในกรณีเกาะสมุยและเกาะภูเก็ต) (กระทรวงมหาดไทย) 

๒๕ 

๑๓.  การด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค 
(กระทรวงมหาดไทย) 

๒๗ 

๑๔.  การศึกษาความเหมาะสมและความจ าเป็นของการโอนกรรมสิทธิ์รถไฟฟ้าให้ภาครัฐ 
[คกก. ตามมาตรา ๑๓ พ.ร.บ. เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕] (กระทรวงคมนาคม 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

๒๙ 

๑๕.  การด าเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กระทรวงคมนาคม) ๓๐ 
๑๖.  โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างและนายจ้าง 

ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ (กระทรวงแรงงาน) 
๓๑ 

๑๗.  มาตรการฟ้ืนฟูด้านการท่องเที่ยวและการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ: การขอ
ยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ า (กระทรวงพลังงาน) 

๓๒ 

๑๘.  การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งชาติ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ๓๓ 

เอกสารแนบ ๑ 
เอกสารแนบ ๒ 



-๒- 

ล าดับที่ ชื่อเรื่อง หน้า 
๑๙.  การพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย 

(กระทรวงการคลัง) 
๓๕ 

๒๐.  การจัดส่งข้าวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐเฮติและสาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ) 

๓๗ 

๒๑.  โครงการ Fiber to the x ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

๓๘ 

๒๒.  โครงการเข้าซื้อกิจการ CDMA ในส่วนกลาง โดยการเข้าซ้ือทรัพย์สิน  
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

๓๙ 

๒๓.  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย) 

๔๑ 

๒๔.  มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
(กระทรวงการคลัง) 

๔๓ 

๒๕.  การด าเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์
ระดับชาติ (สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ) 

๔๖ 

๒๖.  การด าเนินการตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ) ๕๐ 
๒๗.  การด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ 

(กระทรวงศึกษาธิการ) 
๕๒ 

๒๘.  การด าเนินการศึกษาส ารวจเพ่ือประเมินสภาพเชิงวิศวกรรม ความเสียหาย และมูลค่า
ของความเสียหายของสิ่งก่อสร้างภายใต้โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๕๔ 

๒๙.  การด าเนินการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

๕๖ 

๓๐.  การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (ส านักงาน ก.พ.ร.) ๕๘ 
๓๑.  การใช้เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ (ส านักงาน ก.พ.) ๖๑ 

 



๑ 
 

๑. เร่ือง การประกันภัยพืชผลอันเนื่องมากจากภัยธรรมชาติ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์  
สุวรรณคีรี) นําผลการศึกษาโครงการศึกษาเพ่ือสร้างระบบการประกันความเสียหายผลผลิตทางการเกษตร 
ที่เหมาะสมโดยระบบสหกรณ์ และโครงการศึกษาแนวทางการดําเนินการประกันภัยธรรมชาติสําหรับการผลิต
ข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และเรื่องเกี่ยวกับระบบประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจาก 
ภัยธรรมชาติไปพิจารณาร่วมกับ กษ. กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) ไปประกอบการพิจารณา แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป  
  ๑.๒ นายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่ง ที่ ๒๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากรอบแนวทางประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี) 
เป็นประธาน และกรมการค้าภายใน พณ. เป็นฝุายเลขานุการ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๗ กันยายน ๒๕๕๓) 
เห็นชอบให้เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ โดยให้มีผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
  ๑.๓ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) เห็นชอบตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี
เศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณากรอบ
แนวทางประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเร่งรัดระบบประกันภัยพืชผลการเกษตรจากภัยธรรมชาติ 
โดยพิจารณาแนวทางการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบดังกล่าวด้วย และนําเสนอตามขั้นตอนต่อไป 
ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการฯ เสนอ 

 ๒. ความคืบหน้า 
  คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.) ได้ติดตาม 
ความคืบหน้าการดําเนินการในเรื่องนี้ รวม ๗ ครั้ง โดยครั้งล่าสุด ในการประชุม ปคค. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๓ วันที่  
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สรุปไดด้ังนี้ 
  ๒.๑ พณ. รายงานว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากรอบแนวทางการประกันภัยพืชผล
อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพ่ือพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาการ
ประกันภัยพืชผลตามที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจัดทํา โดยที่ประชุมมีมติที่สําคัญ ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ เห็นชอบให้จัดทําโครงการนําร่องการประกันภัยแล้งข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
๒๕๕๔/๕๕ ในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานและไม่เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งซ้ําซาก โดยให้สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลังร่วมกับ กษ. ธ.ก.ส. คปภ. กรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ 
ที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการนําร่องฯ รวมทั้งพิจารณากําหนดที่ตั้งสถานตรวจวัดน้ําฝนเพ่ือความแม่นยํา 
ในการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับการดําเนินการและวงเงินงบประมาณ เพ่ือนําผลการดําเนินการเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
   ๒.๑.๒ เห็นชอบให้มีการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์และโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับการประกันภัยพืชผล ดังนี้ 
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    ๒.๑.๒.๑ ให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรดําเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศระดับอําเภอและจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยแล้งและน้ําท่วมสําหรับพืชเศรษฐกิจ 
    ๒.๑.๒.๒ ให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยและพัฒนา
ที่มีความจําเป็นเหมาะสมกับการดําเนินการโครงการนําร่องฯ เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุม
คราวต่อไป 
    ๒.๑.๒.๓ ให้ ธ.ก.ส. คปภ. และ กษ. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยแก่เกษตรกรพิจารณาปรับลดพ้ืนที่และระยะเวลาดําเนินการ รวมทั้ง
วงเงินงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้องกับการดําเนินโครงการนําร่องฯ 
   ๒.๑.๓ มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ศึกษาความเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการนําร่องฯ ของ
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ว่าควรดําเนินการโดยภาคบังคับหรือภาคสมัครใจเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณากําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและนโยบายการช่วยเหลือของรัฐที่เหมาะสมต่อไป 
   ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายนําผลการดําเนินการเสนอคณะกรรมการฯ ภายใน ๑ เดือน 
  ๒.๒ กษ. รายงานว่า ได้มีการทําระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันเพ่ือใช้ในการดําเนินการ 
ตามแผนกลยุทธ์ โดยฐานข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยอัตราเบี้ยประกัน อัตราการชดเชย ดัชนีการตรวจสอบ 
ความเสียหายและช่วงเวลาในการคุ้มครอง เป็นต้น นอกจากนี้ กษ. ร่วมกับสํานักงานเศรษฐกิจการคลังได้พิจารณา
เกณฑ์ในการคัดเลือกพ้ืนที่นําร่องประกันภัยข้าว โดยพิจารณาจากพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีของจังหวัดนั้น ๆ รวมทั้ง
พิจารณาจากพ้ืนที่ประสบภัยแล้งย้อนหลังและข้อมูลแล้งซ้ําซาก โดยมีพ้ืนที่ดําเนินการในเบื้องต้น ๒๔ จังหวัด 
จาก ๖ ภาค ทั้งนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะคณะทํางานศึกษาความเป็นไปได้การประกันภัยแล้งสําหรับ
สินค้าข้าวจะนําเสนอแนวทางการดําเนินงานของโครงการนําร่องฯ ต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาในการ
ประชุมครั้งถัดไปในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
  ๒.๓ กค. โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังรายงานเพ่ิมเติมว่า ได้มีการพิจารณาศึกษาเสนอแนะในเรื่อง
ของการประกันภัยพืชผลโดยใช้ตัวแปรชี้วัดเรื่องอุณหภูมิสําหรับกรณีเกิดภัยแล้งหรือปริมาณน้ําฝนกรณีเกิดน้ํา
ท่วมว่าจะมีการประกันภัยอย่างไร โดยเบื้องต้นจะให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้รับภาระเบี้ยประกันในพ้ืนที่นําร่องก่อน  
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๒. เร่ือง โครงการจัดระบบการปลูกข้าว (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ๑.๑ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้เสนอคณะรัฐมนตรี
รับทราบสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิกและขออนุมัติ  
ในหลักการแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร โดยในแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว กษ. ได้เสนอว่า จําเป็นต้อง
ปฏิรูประบบการปลูกข้าวใหม่ โดยการกําหนดช่วงเวลาการเพาะปลูกให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพทาง
กายภาพชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่ง กษ. โดยคณะกรรมการจัดทําระบบการปลูกข้าวจะได้พิจารณาระบบ
การปลูกพืชและมาตรการสนับสนุนที่ เหมาะสมเสนอรัฐบาลเพ่ือปรับปรุงระบบการปลูกข้าวต่อไป  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อนุมัติในหลักการแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าว 
  ๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๘ กันยายน ๒๕๕๓) เห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการจัดระบบ
การปลูกข้าว ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินโครงการ ๓ ปี (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ตามที่ กษ. เสนอ โดยในส่วนของ
งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการให้ กษ. ขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ (สงป.) ต่อไป ทั้งนี้ ให้ กษ. 
รับความเห็นและข้อสังเกตของ สงป. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ไปพิจารณาโดยแนวทางดําเนินการในแผนงานที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการมีดังนี้ 
 ๑.๒.๑ ให้มีการปลูกข้าวปีละไม่เกิน ๒ ครั้ง โดยงดเว้นการปลูกข้าวแบบต่อเนื่องทั้งปี และ
ให้มีการใช้น้ําไม่เกินปริมาณน้ําต้นทุนที่มีอยู่ โดยพ้ืนที่งดเว้นปลูกข้าวนาปรังจะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ปลูกพืช
หลังนาหรือพืชปุ๋ยสดทดแทน ทั้งนี้ ในพ้ืนที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเดียวกันจะมีการประชุมหารือเพ่ือ
กําหนดให้มีการปลูกข้าวพร้อมกัน โดยคณะกรรมการระดับพ้ืนที่ที่มีเกษตรกรเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย เพ่ือ
ความสะดวกและความมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการน้ํา  
 ๑.๒.๒ มีเปูาหมายดําเนินการในระยะแรก จํานวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ๒๒ จังหวัดในเขตชลประทาน 
โดยมีแนวคิดในการจัดระบบการปลูกข้าวใหม่มี ๔ ระบบ คือ แบบที่ ๑ ปลูกข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง–พืชหลังนา 
แบบที่ ๒ ปลูกข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง–เว้นปลูก แบบที่ ๓ ปลูกข้าวนาปี-พืชหลังนา–ข้าวนาปรัง แบบที่ ๔ คือ 
ข้าวนาปี-เว้นปลูก–ข้าวนาปรัง ซึ่งชนิดพันธุ์พืชหลังนาและพืชปุ๋ยสดทดแทนข้าวที่จะใช้ในแต่ละระบบการปลูกข้าว
ให้เกษตรกรร่วมดําเนินการคัดเลือก โดยมีภาครัฐเป็นผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการและการตลาด 
 ๑.๒.๓ มีมาตรการดําเนินงาน ๖ ข้อ ประกอบด้วย ๑) การบริหารจัดการน้ําซึ่งเป็นไปตาม
มติคณะกรรมการในระดับพ้ืนที่ ๒) การใช้สิทธิประกันรายได้ของเกษตรกรไม่เกินปีละ ๒ ครั้ง ๓) การสนับสนุน
เมล็ดพันธุ์พืชหลังนา/พืช ปุ๋ยสด/พืชอ่ืนๆ/ปัจจัยการผลิต ๔) การจัดหาตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตพืชหลังนา/พืช
ปุ๋ยสด ๕) การผ่อนปรนดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ๖) ขอเลื่อนกําหนดเวลาการชําระหนี้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับ ธ.ก.ส.  

 ๒. ความคืบหน้า 
  คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.) ได้ติดตาม
ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ซึ่ง กษ. โดยกรมการข้าวได้มหีนังสือรายงานต่อ ปคค. เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ ว่า  
  ๒.๑ กษ. ได้จัดประชุมหารือขอตกลงในรายละเอียดงบประมาณโครงการจัดระบบการปลูกข้าว
ร่วมกับ สงป. เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุมมีมติให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้กรมการข้าว
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ปรับแผนเรื่องช่วงระยะเวลาตามกรอบการปลูกข้าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ต่อมาหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องได้ประชุมเพ่ือบูรณาการและปรับปรุงงบประมาณของโครงการฯ ซึ่งผลจากการประชุมทําให้งบประมาณ
ที่จะใช้ดําเนินโครงการลดลงจากจํานวน ๓๓๑.๙๐ ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินจํานวน ๓๐๗.๔๗ ล้านบาท และ
เห็นสมควรขอเบิกจ่ายเงินเป็น ๒ ช่วง ตามกิจกรรมที่ดําเนินการและระยะเวลาการเพาะปลูก คือ ช่วงที่ ๑ 
จํานวน ๒๕๔.๗๐ ล้านบาท และ กษ. ได้มีหนังสือถึง สงป. เพ่ือขออนุมัติจัดสรรงบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๓๐๗.๔๗ ล้านบาท เพ่ือใช้ในการดําเนินโครงการจัดระบบการปลูกข้าว 
ปี ๒๕๕๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สงป. 
  ๒.๒ แผนการปฏิบัติงานโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๔ ประกอบด้วย ๘ กิจกรรม และ
มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓-มิถุนายน ๒๕๕๔ ดังนี้ 

 

 ช่วงเวลา 
กิจกรรม ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ 

 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ             
๒) ประชุมชี้แจงโครงการ             
๓) ประชาสัมพนัธ์โครงการ 

๓.๑) เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
๓.๒) จัดงานรณรงค ์

            

๔) สํารวจความต้องการเข้าร่วม
โครงการและการวิเคราะห์
ข้อมูล 

            

๕) การจัดอบรมเกษตรกร             
๖) การสนับสนนุเมล็ดพันธุ ์

พืชหลงันา/พืชปุ๋ยสด/พชือื่น ๆ 
และปัจจัยการผลิต 

            

๗) จัดหาตลาดเพื่อรองรับ
ผลผลติพืชหลังนา 

            

๘) ประเมินผล             

ซ่ึงบางกิจกรรมได้เริ่มดําเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ การสํารวจ
ความต้องการเข้าร่วมโครงการและการวิเคราะห์ข้อมูล 
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๓. เร่ือง การฟ้ืนฟูอาชีพของเกษตรรายย่อยและยากจน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการ
ลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณที่จะต้อง 
ใช้จ่ายให้ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (สงป.) และให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการด้วย  
  ๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ รับทราบรายงานผลการติดตามการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติ
คณะรัฐมนตรี (ปคค.) (รายงานครั้งที่ ๔) เรื่อง การฟ้ืนฟูอาชีพของเกษตรรายย่อยและยากจน ในการประชุม 
ปคค. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งประธาน ปคค. มีข้อสังเกตว่า กษ. ควรเร่งทําการ
ประเมินผลโครงการ เพ่ือจะได้ทราบว่าเกษตรกรเป็นหนี้น้อยลงหรือไม่ รวมทั้งให้ สงป. ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ หากการดําเนินการดังกล่าวเกิดผลดี ก็ควรให้การสนับสนุนโครงการ
ให้มีการดําเนินการต่อไป 

 ๒. ความคืบหน้า  
  ในการประชุม ปคค. ครั้งที่ ๒๑/๑๕๕๓ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ กษ. โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
รายงาน ดังนี้ 
  ๒.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบในหลักการการดําเนิน
โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จํานวน ๑,๕๔๗.๕๗ ล้านบาท เพื่อใช้ในการลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกร จํานวน ๖๙๙.๙๔ ล้านบาท 
และใช้ในการฟ้ืนฟูอาชีพของเกษตรกร จํานวน ๒๖๘,๓๐๗ ราย รวมเป็นเงิน ๘๐๔.๙๒ ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใช้ในการฟ้ืนฟูอาชีพของเกษตรกร จํานวน ๖๔๘.๕๔ ล้านบาท  
โดยมีเปูาหมายในการฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร จํานวน ๒๑๖,๑๘๑ ราย รวมงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ที่ใช้ในการฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร ๔๘๔,๔๘๘ ราย เป็นจํานวน ๑,๔๕๓,๔๖๔,๐๐๐ บาท 
   ในส่วนของงบประมาณที่ใช้สําหรับการลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรนั้นเป็นการลด
ภาระดอกเบี้ยในส่วนที่เกษตรกรสมาชิกเป็นหนี้กับสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรโดยแต่ละรายรวมทุกสัญญาไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีแนวทางการดําเนินการ คือ เมื่อเกษตรกรสมาชิกไปชําระหนี้เงินกู้และต้องจ่ายดอกเบี้ย
ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะได้รับการลดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๓ ต่อปี โดยรัฐจะเป็นผู้รับภาระจ่าย
ดอกเบี้ยเงินกู้ในส่วนที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรลดให้กับสมาชิกแทน เพ่ือให้เกษตรกรสมาชิกลดรายจ่าย 
ในส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ลง ส่วนกิจกรรมฟ้ืนฟูอาชีพจะเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการลดภาระหนี้หรือดอกเบี้ยให้สามารถฟ้ืนฟูอาชีพเดิม ประกอบอาชีพใหม่ หรือสร้าง
แหล่งรายได้เสริมเพ่ือให้กลับมาประกอบอาชีพอย่างมั่งคง  
  ๒.๒ ประธาน ปคค. มีข้อสังเกตว่า การที่รัฐเป็นผู้รับภาระจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้หรือชดเชยดอกเบี้ย
เงินกู้ในส่วนที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรลดให้กับสมาชิกในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี นั้น อาจเป็นการช่วยเหลือ



๖ 
 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมากกว่าการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งเป็นหนี้ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวอาจจะไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรรายย่อย และยากจนเท่าใดนัก ดังนั้น จึงขอให้สํานักงบประมาณ
ควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณสําหรับโครงการนี้ด้วย และ สงป. ควรหารือร่วมกับ กษ. 
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) เพ่ือพิจารณาว่าแนวทางการดําเนินการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เหมาะสมและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้หรือไม่ รวมทั้งอาจมีวิธีการใดท่ีเหมาะสมกว่านี้อีกหรือไม่ 
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๔. เร่ือง การด าเนินการระบายผลิตผลทางการเกษตรภายใต้โครงการรับจ าน าผลิตผล 
ทางการเกษตร ปี ๒๕๕๑/๕๒ (กระทรวงพาณิชย์) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) ให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) รับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดการดําเนินการระบายผลิตผล
ทางการเกษตรภายใต้โครงการรับจํานําผลิตผลทางการเกษตร ปี ๒๕๕๑/๕๒ เพ่ือลดภาระเงินต้นและดอกเบี้ย
ที่จะเกิดข้ึน ซึ่งจะทําให้เป็นภาระของภาครัฐในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ทุกปีไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป 
  ๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๗ เมษายน ๒๕๕๓) เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๒ (เรื่อง ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการรับจํานําผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต ๒๕๕๑/๒๕๕๒) 
และอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจากงบรายจ่ายอ่ืน รายการชําระเงินกู้ค่าดําเนินงานตามโครงการ
รับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๑/๒๕๕๒ จํานวน ๗๑,๖๕๗,๓๒๘ บาท เป็นงบเงินอุดหนุนประเภท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี 
ปีการผลิต ๒๕๕๑/๒๕๕๒ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ทั้งนี้ ให้ กษ. และ พณ.  
รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องในการระบายผลผลิตในโครงการรับจํานําข้าวเปลือกที่มีอยู่เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา  
ในแต่ละปีและลดการขาดทุนจากการดําเนินโครงการของรัฐบาลอันเกิดจากการเสื่อมสภาพของผลผลิต 
จนทําให้มูลค่าลดลง ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  ๑.๓ คณะกรรมการ ปคค. ได้ประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓  
เพ่ือติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ซึ่ง พณ. ไดร้ายงาน ดังนี้ 
   ๑.๓.๑ ได้ดําเนินการระบายข้าวสารตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๑/๕๒  
โดยแบ่งเป็น ๓ แนวทาง คือ 
 ๑.๓.๑.๑ การขายเป็นการทั่วไปให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ ปริมาณ 
๒๙,๒๖๖.๙๗๕ ตัน 
 ๑.๓.๑.๒ การขายในตลาดซื้อ-ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) 
ปริมาณ ๓๒๑,๔๖๗.๔๐๑ ตัน 
 ๑.๓.๑.๓ การบริจาคข้าว จํานวน ๑๐๐ ตัน เพ่ือช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์ที่ประสบ
ภัยจากพายุไต้ฝุุน และจํานวน ๕,๒๐๐ ตัน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของสาธารณรัฐเฮติ 
   ๑.๓.๒ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ปริมาณข้าวสารตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี 
๒๕๕๑/๕๒ ในสต็อกของรัฐบาลมีประมาณ ๒.๐๕ ล้านตัน 
   ๑.๓.๓ ประธานมีความเห็นว่าควรมีการตรวจสอบสถานะผลผลิตทางการเกษตรทุกประเภท 
ที่จัดเก็บไว้ในสต็อกว่ามีปริมาณเท่าใดและมีสภาพอย่างไรเพ่ือคณะรัฐมนตรีจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจเพ่ือ
บริหารจัดการผลผลิตเหล่านี้ จึงมอบหมายให้ พณ. จัดทําข้อมูลสถานะสินค้าทางการเกษตรส่งให้ฝุาย
เลขานุการ ปคค. เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ๑.๔ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓) รับทราบการรายงานผลการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  (รายงานครั้ง
ที่ ๓) เกี่ยวกับการดําเนินการระบายผลิตผลข้าวสาร มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 



๘ 
 
 ๒. ความคืบหน้า 
  พณ. ได้ประสานฝุายเลขานุการฯ เพ่ือรายงานความคืบหน้าการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตาม
โครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๑/๕๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓) ดังนี้ 
  ๒.๑ ผลการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 ปริมาณรับจํานํา ๑,๐๐๑,๙๓๓.๕๘ ตัน 
 ระบายแล้ว ๕ ครั้ง ปริมาณ ๙๙๑,๘๙๙.๓๓ ตัน 
 คงเหลือ ปริมาณ ๑๐,๐๓๔.๒๕ ตัน 

  ๒.๒ แนวทางระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนที่เหลือ พณ. จะเร่งดําเนินการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ส่วนที่เหลือต่อไป 

    



๙ 
 
 

๕. เร่ือง การชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการเพ่ิมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าว 
(กระทรวงพาณิชย์) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓)  
  ๑.๑ เห็นชอบกรอบวงเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าว ตามโครงการเพิ่มสภาพคล่อง
ให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่ได้รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒–
เดือนเมษายน ๒๕๕๓ โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๒ ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันกู้  
คิดเป็นวงเงิน ๖๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  
  ๑.๒ มอบหมายให้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐเป็นผู้ดําเนินการจ่ายเงิน
ชดเชยดอกเบี้ย โดยมีหลักฐานจากโรงสีประกอบการพิจารณา เช่น สําเนาตั๋วสัญญาเงินกู้ ใบเสร็จรับเงินค่าดอกเบี้ย 
เป็นต้น และรายงานแจ้งผลการดําเนินงานให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เพ่ือรวบรวมรายงานให้คณะกรรมการ 
นโยบายข้าวแห่งชาติทราบต่อไป ตามที่ พณ. เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลัง (กค.) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวให้ชัดเจน โดยเฉพาะเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงินฯ อาทิเช่น ตั๋วสัญญาเงินกู้ ใบเสร็จรับเงินค่าดอกเบี้ย เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนของธนาคารด้วย ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (สงป.) 
  ๑.๓ ให้ พณ. รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เห็นควรให้ พณ. ติดตามและตรวจสอบ
การดําเนินงานว่าผู้ประกอบการได้นําเงินไปใช้ในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรจริง และความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมอบหมายให้  พณ. รับไปพิจารณา 
หามาตรการอ่ืนเสริมในการพยุงราคาข้าวเปลือกให้อยู่ในระดับสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งที่เห็นควรมอบหมายให้
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เข้มงวดในการตรวจสอบหลักฐานการกู้ยืม และการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ย
ให้กับผู้ประกอบการค้าข้าว และรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติทราบต่อไป 
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 

 ๒. ความคืบหน้า 
  เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ พณ. ได้มีหนังสือแจ้งความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อฝุายเลขานุการ
คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.) โดยรายงานว่า กค. โดย
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม ๒ ครั้ง (วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และ
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓) โดยมีผลการประชุม ดังนี้ 
  ๒.๑ ในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตรวจสอบข้อกฎหมายว่าจะ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีได้หรือไม่ เนื่องจากหน่วยรับงบประมาณจะต้องเป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจเท่านั้น และการดําเนินการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยจากงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นให้แก่สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์  
ที่ไม่ใช่ธนาคารของรัฐจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่  
   ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ได้ตรวจสอบข้อกฎหมายแล้ว และได้แจ้งว่า ธนาคารมี
ฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๘๕ ถือหุ้นรวมกันเกินว่าร้อยละ ๕๐ สามารถที่จะดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีได้ และสามารถจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยจากงบประมาณให้แก่สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ 
ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) มีหนังสือถึง สงป. เพ่ือขออนุมัติดําเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี และดําเนินการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางต่อไป 



๑๐ 
 
  ๒.๒ ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน พณ. จัดทําแบบฟอร์มเพ่ือใช้ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ของผู้ประกอบการค้าข้าว และจัดส่งให้ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการจํานวน ๑๐ ราย เพ่ือรับรองว่าผู้ประกอบการ
ดังกล่าวเป็นลูกค้าที่กู้เงินจากธนาคารเพ่ือซื้อข้าวจากเกษตรกรจริงในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒-เมษายน ๒๕๕๓ 
และจัดส่งให้ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลการรับซื้อข้าว ซึ่งกรมการค้าภายในดําเนินการจัดทําแบบฟอร์มแล้ว 
และอยู่ระหว่างจัดส่งให้ธนาคารต่าง ๆ เพื่อไปดําเนินการต่อไป  
   ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะแต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานว่าถูกต้อง
เรียบร้อยก่อนแจ้งให้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือทยอยเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางเป็นงวด ๆ และ
จ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป 

    



๑๑ 
 
 

๖. เร่ือง การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างตลาดกลางเพ่ือการค้าส่ง
และค้าปลีกสินค้าเกษตรในภูมิภาค (กระทรวงพาณิชย์) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรในนโยบายที่แถลงต่อ
รัฐสภา โดยข้อ ๔.๒.๑.๔ ได้กําหนดให้มีการสร้างตลาดกลางเพื่อการค้าส่งและค้าปลีกสินค้าเกษตรในภูมิภาค 
  ๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๘ กันยายน ๒๕๕๓) รับทราบรายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  (ปคค.) 
เกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ได้รายงานว่าได้จัดตั้งตลาดกลางเพ่ือค้าส่ง
และค้าปลีกสินค้าเกษตร ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ (ข้าวโพด มันสําปะหลัง ลูกเดือย ถั่ว) 
จํานวน ๕๒ แห่ง ๒) ตลาดกลางผักและผลไม้ จํานวน ๑๙ แห่ง ๓) ตลาดกลางสัตว์น้ํา จํานวน ๓ แห่ง รวมทั้ง
กําหนดและดําเนินการตามแนวทางในการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรในปี ๒๕๕๓ 

 ๒. ความคืบหน้า 
  พณ. ได้มีหนังสือรายงานผลคืบหน้าการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างตลาดกลาง 
เพ่ือการค้าส่งและค้าปลีกสินค้าเกษตรในภูมิภาค เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดังนี้ 
  ๒.๑ การส่งเสริมตลาดกลางของกรมการค้าภายใน พณ. 
   ๒.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน ในการเป็นผู้จัดตั้งและดําเนินกิจการตลาดกลาง
สินค้าเกษตร ภายใต้ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร  
พ.ศ. ๒๕๔๑ จําแนก ๔ ประเภท ได้แก่ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ ผักและผลไม้ สัตว์น้ําและปศุสัตว์ ซึ่งขณะนี้ 
ได้ดําเนินการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรจํานวน ๗๖ แห่ง ได้แก่ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จํานวน ๕๔ แห่ง 
ตลาดกลางผักและผลไม้ จํานวน ๑๙ แห่ง และตลาดกลางสัตว์น้ํา จํานวน ๓ แห่ง 
   ๒.๑.๒  สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดกลางสินค้าเกษตร  
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากตลาดกลางในการเป็นช่องทางจําหน่ายผลผลิตของเกษตรกร รวมทั้ง
รณรงค์การปกปูองสิทธิประโยชน์ในด้านน้ําหนักและการต่อรองราคาสินค้าเพ่ือให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์
สูงสุดต่อไป ซึ่งได้ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลาดกลางสินค้าเกษตร (ทางโทรทัศน์จํานวน ๔ ครั้ง และ
ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุชุมชนจํานวน ๓๖๐ ครั้ง) จัดกิจกรรมส่งเสริมและเชื่อมโยงการ
ซื้อขายสินค้าเกษตรในตลาดกลางจํานวน ๑๖ แห่ง และจัดกิจกรรมจัดชั้นคุณภาพสินค้าเกษตรจํานวน ๕ แห่ง 
รวมทั้งสิ้น ๒๑ แห่ง โดยมีเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๑๐,๙๘๒ ราย  
ทําให้เกษตรกรมีช่องทางการจําหน่ายผลผลิตผ่านตลาดกลางสินค้าเกษตรได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและ
น้ําหนัก นอกจากนี้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ 
  ๒.๒ การพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรในปี ๒๕๕๓ 
   ๒.๒.๑  ยกระดับตลาดกลางผักและผลไม้ให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร 
(AGQC: Agricultural Grading Quality Center) ดังนี้ 
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     ๒.๒.๑.๑ การส่งเสริมจัดตั้งศูนย์ AGQC จํานวนรวมทั้งสิ้น ๓ แห่ง ได้แก่ บริษัท 
ไทยเอ็กโกร เอกเชนจ์ จํากัด (ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี) บริษัท เอ็กโกร คอมเมอร์ส กรุ๊ป จํากัด (ตลาดศรีเมือง 
จังหวัดราชบุรี) และบริษัท ตลาดรวมพืชผล จํากัด (ตลาดหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
     ๒.๒.๑.๒ การสนับสนุนการดําเนินงานสนับสนุนชุดตรวจสอบสารพิษตกค้าง  
(Test Kits) และจัดฝึกอบรมตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร 
   ๒.๒.๒  ผลักดันโครงการเพ่ิมศักยภาพตลาดข้าวไทย โดยดําเนินการเพิ่มศักยภาพตลาดกลาง
ค้าปลีกค้าส่งข้าวสารจํานวน ๑ แห่ง คือ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดนครสวรรค์ (บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือ
กํานันทรง จํากัด) 
   ๒.๒.๓  ผลักดันให้มีการประมูลการซื้อขายสินค้าเกษตรในตลาดกลางสินค้าเกษตร โดยได้
ดําเนินการนําร่องการประมูลการซื้อขายสินค้าเกษตร ณ ตลาดกลางค้าปลีกค้าส่งข้าวสารจํานวน ๑ แห่ง 
(บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือกํานันทรง จํากัด) เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยมีปริมาณความต้องการซื้อขาย
ประมาณ ๒๐๐ รายการ ทั้งนี้ จะผลักดันให้มีการซื้อขายสินค้าเกษตรประเภทอ่ืน ๆ ในการซื้อขายแบบการ
ประมูลในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องต่อไป 
   ๒.๒.๔  ผลักดันให้ตลาดกลางสินค้าเกษตรเป็นศูนย์กลางในการค้าปลีกค้าส่งสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์อาหารในระดับภูมิภาค โดยจัดระดมความคิดเห็นเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์
และผู้เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์การตลาดเพ่ือจัดทําแผนงานตามโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การตลาดสินค้า
เกษตร โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารจํานวน ๓ ครั้ง 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี) 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทําสรุปความเห็นเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ฯ 
ต่อไป 
   ๒.๒.๕  จัดอบรมพัฒนาบุคลากรตลาดกลางสินค้าเกษตร โดยได้จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการตลาดกลางสินค้าการเกษตรและตลาดอ่ืน ๆ (ตลาดสด) ทั่วประเทศจํานวน ๗ ครั้ง โดยมีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมจํานวนประมาณ ๕๐๐ ราย 
   ๒.๒.๖  จัดให้มี Business Consult Meeting โดยจัดประชุมเชื่อมโยงการให้คําปรึกษาด้าน
การจัดการ การลงทุนในสินทรัพย์ ตลอดจนการจัดการด้านทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งการเชื่อมโยงสนับสนุนด้าน
สินเชื่อในอัตราพิเศษแก่ตลาดกลาง โดยประสานสถาบันการเงินชั้นนําเข้าร่วมดําเนินการ เป็นการดําเนินการ
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างสภาพคล่องทางธุรกิจให้แก่ตลาดกลางสินค้าเกษตรเป็นประจําทุกปี 
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๗. เร่ือง การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาอ้อยและแนวทางที่ก าหนดไว้ในวาระ
อ้อยแห่งชาติ (กระทรวงอุตสาหกรรม) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) เห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย  
ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๑/๒๕๕๒ และฤดูการผลิตปี ๒๕๕๒/๒๕๕๓ และให้รับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาอ้อยและแนวทางที่ก าหนดไว้ในวาระอ้อย
แห่งชาติ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย ไปพิจารณาดําเนินการ แล้วรายงานผล
ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
  ๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) เห็นชอบแนวทางการยกเลิกอัตราการนําเงิน
เข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายที่กําหนดให้กองทุนฯ ชําระหนี้เงินกู้เพ่ือเพ่ิมราคาอ้อยฤดูการผลิตปี ๒๕๔๑/
๒๕๔๒–๒๕๕๑/๒๕๕๒ ให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ให้เสร็จสิ้นภายใน 
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เนื่องจากกองทุนฯ จะได้รับเงินดังกล่าวครบจํานวนที่เพียงพอสําหรับการชําระหนี้
ให้กับ ธ.ก.ส. และมอบหมายให้ สศช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการศึกษาอัตราการนําเงิน 
เข้ากองทุนฯ ที่เหมาะสมใหม่สําหรับช่วงหลังเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยให้ได้ข้อสรุปผลการศึกษาเสร็จสิ้น
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
  ๑.๓ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๗ ธันวาคม ๒๕๕๓) เห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและ
ผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๒/๒๕๕๓ ตามมติคณะกรรมการ
อ้อยและน้ําตาลทราย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

 ๒. ความคืบหน้า 
  ๒.๑ คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.)  
ได้ติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ ๔ ครั้ง (ในการประชุม ปคค. ครั้งที่  
๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ครั้งที่  
๒๒/๒๕๕๓ และเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานข้อมูลให้ทราบ ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) รายงานว่า  
    ๒.๑.๑.๑ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๔ ได้รับการจัดสรรเรื่องการ
พัฒนาพันธุ์อ้อย ๓๐ ล้านบาท และการพัฒนาแหล่งน้ํา ๘๐ ล้านบาท 
    ๒.๑.๑.๒ การดําเนินการพัฒนาด้านอ้อย ในปี ๒๕๕๒/๒๕๕๓ ได้ผลผลิตอ้อย 
๖๘.๔๙ ล้านตัน จากค่าเปูาหมาย ๙๕ ล้านตัน โดยมีค่าความหวานของอ้อย ๑๑.๕๘ ซี.ซี.เอส จาก 
ค่าเปูาหมาย ๑๓ ซี.ซี.เอส ทั้งนี้ ได้มีการดําเนินการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการพัฒนาอ้อยฯ โดย  

 (๑) วิจัยและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี ๒๕๕๓ สามารถขยายพันธุ์อ้อยได้ 
๕,๖๖๐ ล้านตัน 

 (๒) การปรับปรุงบํารุงดินและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ชาวไร่อ้อยในการลดใช้ปุ๋ยเคมี 
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 (๓) การพัฒนาแหล่งน้ําและการบริหารจัดการน้ํา โดยการสนับสนุน
สินเชื่อเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่ชาวไร่อ้อย  

 (๔) การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิต
สําหรับชาวไร่อ้อย  

 (๕) พัฒนาระบบการเก็บเกี่ยวขนส่งและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)  
ที่นํามาใช้ในการประเมินผลผลิตอ้อย การติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับอ้อย ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ ๔๗ 
จังหวัด รวมพ้ืนที่ประมาณ ๖.๕ ล้านไร่  

 (๖) การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 
ให้ครอบคลุมอ้อยเพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอ่ืน ๆ รวมทั้งเอทานอล  

 (๗) การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 
และทบทวนปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
   ๒.๑.๒ สศช. ในฐานะฝุายเลขานุการคณะทํางานเพ่ือแก้ไขแนวทางการยกเลิกอัตรา 
การนําเข้าเงินกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย รายงานว่า  

   ๒.๑.๒.๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ คณะทํางานฯ เริ่มประชุมครั้งแรก โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี) เป็นประธาน ซึ่งได้กําหนดประเด็นหลักให้ สศช. ไปดําเนินการ  
๒ ประเด็น ดังนี้ 

   (๑) ขยายกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดการชําระหนี้ของกองทุนอ้อย
และน้ําตาลทรายที่ต้องชําระแก่ ธ.ก.ส. ที่เดิมจะสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องของกองทุนฯ คณะทํางานฯ จึงมีมติให้คงการนําเงินรายได้จากการปรับเพ่ิมราคา
น้ําตาลทรายที่ ๕ บาท/กิโลกรัม ส่งเข้ากองทุนฯ ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

    (๒) มอบหมาย สศช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนศึกษาอัตราการนําเงินเข้ากองทุนฯ ที่เหมาะสมหลังจากสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แล้ว โดยให้
คํานึงถึงผลกระทบต่อชาวไร่อ้อย ผู้ประกอบการ และสภาพคล่องของกองทุนฯ และให้ สศช. ศึกษาการปรับ
โครงสร้างระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ  

    ซึ่งต่อมา สศช. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กรอ. ได้นําเสนอแนวทาง 
การยกเลิกอัตราการนําเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ตามข้อ ๑.๒ 
  ๒.๒ สศช. ได้มีหนังสือแจ้งความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อฝุายเลขานุการ ปคค . เมื่อวันที่  ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยรายงานสถานะการดําเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการหารือ
เพ่ือขอข้อมูลจากภาคเอกชน (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัทเครื่องดื่ม ) เมื่อวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และตามที่ได้มีหนังสือขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ําตาลทรายและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีข้อมูลที่ขอเพ่ือใช้ประกอบในการศึกษา เช่น ข้อมูล
วิธีการกําหนดราคาอ้อยและน้ําตาลทรายในปัจจุบัน วิธีการคิดต้นทุนการผลิตอ้อย ข้อมูลด้านการเงินของ
กองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย ข้อมูลภาระหนี้สินชาวไร่อ้อย ข้อมูลค่าใช้จ่ายภาครัฐในการประกันพืชผลเกษตร
ประเภทอ่ืน อาทิ ข้าว และมันสําปะหลัง เป็นต้น 
   ๒.๒.๒ ภายหลังจากการทบทวนรายละเอียดเอกสารข้อมูลแล้ว จะวิเคราะห์เพื่อหาอัตรา
การน าเงินเข้ากองทุนฯ ที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อทุกภาคส่วน และจะจัดให้มีการประชุมเพื่อ



๑๕ 
 
พิจารณาอัตราการน าเงินเข้ากองทุนใหม่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนําเสนอ
ให้คณะทํางานฯ พิจารณาต่อไป 
   ทั้งนี้ คาดว่าการศึกษาจะแล้วเสร็จและเสนอต่อคณะท างานฯ ได้ภายในเดือนมกราคม 
๒๕๕๔ และจะน าเสนอต่อ กรอ. และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตามที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายไว้ต่อไป 

    



๑๖ 
 
 

๘. เร่ือง การแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืด 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ (๗ กันยายน ๒๕๕๓) ดังนี้ 
  ๑.๑ เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพ้ืนที่น้ําจืด  
ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ําในโรงเพาะฟักสัตว์น้ํา บ่อเลี้ยง
สัตว์น้ําของทางราชการ และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยไม่ให้มีการขยายพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
และต้องจัดให้มีระบบการบําบัดและควบคุมการปล่อยน้ําทิ้ง ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่ใกล้เคียงด้วย 

  ๑.๒ เห็นชอบร่างคําสั่งนายกรัฐมนตรีเพ่ือมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือระงับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ําจืด ตามที่สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

  ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมประมง และกรมพัฒนาที่ดิน ศึกษา
จัดทําแผนแม่บทในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของประเทศ ที่คํานึงถึงศักยภาพของพ้ืนที่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการศึกษาผลกระทบจากการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ในเขตพ้ืนที่น้ําจืด โดยเร่งด่วนต่อไป 
โดยให้ กษ. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งช าติ (สศช.)  
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
  ๑.๔ มอบหมายให้ กษ. รับไปพิจารณาเกี่ยวกับการจัดเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบและ
มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
ในพ้ืนที่น้ําจืดตามที ่กษ. เสนอ 

 ๒. ความคืบหน้า 
  คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.) ได้ประชุม
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพ่ือติดตามความคืบหน้าในในเรื่องนี้ โดย กษ. ได้รายงาน
ข้อมูล ดังนี้ 
  ๒.๑ การจัดท าแผนแม่บทในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศ เดิมคณะกรรมการนโยบาย
ประมงแห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสนั่น ขจรประศาสน์) เป็นประธาน ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน
จัดทําแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของประเทศไทยแล้ว โดยกรมประมงได้ยกร่างแผนแม่บทดังกล่าวระยะ 
๕ ปี และได้จัดทําจนถึงระดับกลยุทธ์แล้ว แต่ร่างแผนแม่บทดังกล่าวอาจต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับ 
มติคณะรัฐมนตรีที่ให้คํานึงถึงศักยภาพของพ้ืนที่และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กรมประมงได้เชิญผู้แทน
จากกรมพัฒนาที่ดินให้ความเห็นต่อร่างแผนแม่บทดังกล่าวด้วย  
  ๒.๒ การศึกษาผลกระทบของการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่ น้ าจืด  
กรมประมงร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทําโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อการใช้ความเค็มในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพ้ืนที่น้ําจืด โดยได้ศึกษาผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในพ้ืนที่น้ําจืดและศึกษา
ผลกระทบจากการเพาะและอนุบาลกุ้งก้ามกรามซึ่งต้องใช้ความเค็มในการเพาะพันธุ์ในช่วงแรก ซึ่งกรมประมง



๑๗ 
 
จะทําการศึกษาเป็นรายฟาร์ม ส่วนกรมพัฒนาที่ดินจะทําการศึกษาผลกระทบโดยรอบพ้ืนที่แหล่งเลี้ยง  
โดยมีระยะเวลาดําเนินการ ๑ ปี หลังจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
  ๒.๓ การก าหนดมาตรการเยียวยาหรือมาตรการรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากการระงับการใช้
ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืด กรมประมงได้มอบหมายให้สํานักงานประมงจังหวัดรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ําและพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนและ  
เป็นแนวทางการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อไป 

    



๑๘ 
 
 

๙. เร่ือง การด าเนินการตามมาตรการรองรับผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด  
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายไก่ไข่
และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
เสนอเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาราคาไข่ไก่สูง ซึ่งได้กําหนดมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
  ๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓) เห็นชอบมาตรการระยะสั้นเพ่ือรองรับผลผลิตไข่ไก่
ล้นตลาด ตามท่ี กษ. เสนอ และขอความร่วมมือส่วนราชการดําเนินการ ดังนี้ 
   ๑.๒.๑ กรมราชทัณฑ์รับซื้อไข่ไก่ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
   ๑.๒.๒ กระทรวงกลาโหมและโรงพยาบาล รับซื้อไข่ไก่เพ่ิมมากข้ึน 
   ๑.๒.๓ กระทรวงศึกษาธิการดําเนินโครงการไข่ไก่โรงเรียน 
   ๑.๒.๔ กระทรวงสาธารณสุขดําเนินโครงการรณรงค์เรื่องคุณประโยชน์โภชนาการของไข่ไก่ 
ทั้งนี้ ให้ กษ. เร่งรัดการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการระยะยาวในการแก้ไขปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด และให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน 
  ๑.๓ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) รับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) 
รายงานความคืบหน้าในการดําเนินการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ตกต่ําตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 ๒. ความคืบหน้า 
  กษ. ได้มีหนังสือถึงเลขานุการคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ รายงานความคืบหน้าผลการดําเนินการตามมาตรการรองรับ
ผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด ๒ มาตรการ ดังนี้ 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
๑. มาตรการระยะสั้นเพื่อรองรับผลผลิตไข่ไก่ 
ล้นตลาด โดยขอความร่วมมือส่วนราชการดําเนินการ 
ดังนี้ 

 

๑.๑ กรมราชทัณฑ์รับซื้อไข่ไก่ช่วงเดือน ตุลาคม – 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

๑.๑ กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ปรับการบริโภค
ไข่ไก่เพ่ิมเป็น ๕ ฟอง/คน/สัปดาห์ ภายในพฤศจิกายน 
๒๕๕๓ สามารถช่วยซื้อไข่ไก่เพ่ิมได้ ๕.๒๕ ล้านฟอง 
ราคา ๒.๕๐ บาท 

๑.๒ กระทรวงกลาโหมและโรงพยาบาล รับซื้อไข่เพ่ิม
มากขึ้น 

๑.๒ กระทรวงกลาโหมรับซื้อไข่ไก่ผ่านสมาคมและ
สหกรณ์ ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
ราคา ๘๐ บาท/๓๐ ฟอง เปูาหมาย ๕.๙ ล้านฟอง 
ได้รับซื้อไข่ไก่แล้ว ๓ ครั้ง จํานวน ๒๗๙,๐๓๐ ฟอง 
และให้กําลังพลบริโภคไข่ไก่เพ่ิมข้ึน 

๑.๓ กระทรวงศึกษาธิการดําเนินโครงการไข่โรงเรียน ๑.๓ กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งหน่วยงานในสังกัด 
ให้จัดรายการอาหารจากไข่เพ่ิมขึ้นทุกวัน/อย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ มื้อ 



๑๙ 
 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
๑.๔ กระทรวงสาธารณสุขดําเนินโครงการรณรงค์
เรื่องคุณประโยชน์ของไข่ไก ่

๑ .๔  กรมอนามั ย  ได้ เ ผ ยแพร่ ค ว ามรู้ เ รื่ อ ง ไข่  
ผ่านทางเว็บไซต์ ของสํานักโภชนาการ กรมอนามัย
(URL:http:\\nuturition.anamai.moph.go.th)/ 
ทําแผ่นพับเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปและอยู่ระหว่าง 
ส่งคําแนะนําเกี่ยวกับคุณประโยชน์ไข่ไก่ให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ 

๒. มาตรการระยะยาว ให้ กษ. เร่งรัดการศึกษา
เกี่ยวกับมาตรการระยะยาวในการแก้ไขปัญหาผลผลิต
ไข่ไก่ล้นตลาดนําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน 

๒ .  ก ร ม ป ศุ สั ต ว์ ไ ด้ เ ส น อ เ รื่ อ ง เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายไก่
ไข่และผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
สรุปให้ตั้งอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์เพ่ือ
การบริโภคไข่ไก่ให้ได้ ๒๐๐ ฟอง/คน/ปี ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์  ในวันที่  ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ มีทั้งหมด ๓ โครงการ ๑ กิจกรรม 
ได้แก่ ๑) โครงการไข่โรงเรียน ๒) โครงการวิจัยเชิง
การแพทย์ ๓) โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน 
๔) กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
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๑๐. เร่ือง สรุปผลการเจรจาและการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  
(กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๘ มิถุนายน ๒๕๕๓) เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า จากรายงาน
ผลการดําเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงมหาดไทยปรากฏว่ามีลูกหนี้และเจ้าหนี้  
เข้าสู่กระบวนการเจรจาหนี้นอกระบบและสามารถตกลงกันได้ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ราย แต่ได้รับการร้องเรียนว่า
ธนาคารอนุมัติสินเชื่อและโอนเงินให้ลูกหนี้แล้วเพียงประมาณ ๑๑,๐๐๐ ราย หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ ๒ 
เท่านั้น จึงขอให้กระทรวงการคลังรับเรื่องนี้ไปติดตาม ตรวจสอบ และเร่งรัดให้ธนาคารดําเนินการในขั้นตอน
การอนุมัติสินเชื่อให้ลูกหนี้ที่ประสงค์จะขอสินเชื่อกับธนาคารโดยเร็วด้วย  
  ๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓) รับทราบการดําเนินการเจรจาหนี้นอกระบบตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยได้จัดตั้งศูนย์แก้ปัญหาหนี้นอกระบบกระทรวงมหาดไทยขึ้น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับ
กระทรวง ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ มีการแต่งตั้งคณะทํางานเจรจาหนี้นอกระบบจํานวน ๖,๐๙๕ คณะ 
โดยมอบหมายให้บุคลากรจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จํานวนทั้งสิ้น ๕๒,๙๔๓ คน เข้าร่วมเป็นคณะทํางาน 
และได้จัดสรรงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้แก่จังหวัด และอําเภอ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว สําหรับผลการดําเนินงานปรากฏว่าสามารถเชิญลูกหนี้นอกระบบที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ
ธนาคารได้ จํานวน ๗๕๖,๐๗๓ ราย เข้าสู่กระบวนการเจรจาได้ครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
  ๑.๓ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๓) รับทราบสรุปผลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
ในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ธนาคารได้นําข้อมูลลูกหนี้นอก
ระบบเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้ว จํานวน ๓๙๓,๘๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๐ ของจํานวนลูกหนี้
ประสงค์ขอสินเชื่อกับธนาคาร แยกเป็น ๑) อนุมัติสินเชื่อและโอนเงินหนี้เข้าสู่ระบบธนาคารแล้ว จํานวน 
๒๒๓,๙๙๐ ราย  ๒) ธนาคารอนุมัติสินเชื่อแต่ลูกหนี้หาหลักประกันไม่ได้ จํานวน ๔๙,๓๔๘ ราย  ๓) ธนาคาร
ไม่อนุมัติสินเชื่อ จํานวน ๘๓,๒๔๔ ราย และลูกหนี้ขอถอนเรื่องกับธนาคาร จํานวน ๓๗,๒๓๑ ราย ทั้งนี้ ยังคง
เหลือลูกหนี้ที่ธนาคารยังไม่ได้นําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกจํานวน ๑๒๐,๓๒๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๐ 
ของจํานวนลูกหนี้ประสงค์ขอสินเชื่อกับธนาคาร ทั้งนี้ การดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทยในขั้นตอนของการเจรจาประนีประนอมหนี้นอกระบบนั้น ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และได้มีนโยบายให้จังหวัดและอําเภอให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน เร่งรัด และอํานวยความสะดวกเพ่ือให้
ธนาคารทีเ่กี่ยวข้องดําเนินการพิจารณาขอสินเชื่อของลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง 

 ๒. ความคืบหน้า 
  ๒.๑ คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.)  
ได้ประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพ่ือติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ ฝุายเลขานุการ ปคค. รายงานว่า ในคราวประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับ
ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลังให้ข้อมูลว่าเรื่องหนี้นอกระบบอยู่ในกระบวนการขั้นที่ ๒ คือ การหาผู้ค้ํา
ประกัน และมีกําหนดแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม แต่เวลาล่วงเลยมาจนถึงเดือนสิงหาคมแล้ว นายกรัฐมนตรี
จึงขอให้เร่งรัดเรื่องนี้  



๒๑ 
 
   ๒.๑.๒ กระทรวงการคลังรายงานว่า ปัญหาสําคัญที่พบ คือ ลูกหนี้ไม่สามารถหาข้าราชการ
มาเป็นผู้ค้ําประกันหนี้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังเคยผ่อนปรนให้ ด้วยเหตุนี้กระทรวงการคลัง  
จึงแก้ปัญหาโดยร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพ่ือให้เป็นผู้ค้ําประกันแทน 
และขณะนี้ บสย. ได้ทําบันทึกข้อตกลงกับธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ธพว.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) เพ่ือจะเป็นผู้ค้ําประกันลูกหนี้แล้ว ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจ่าย
ค่าตอบแทนให้ บสย. ในรูปของค่าธรรมเนียม 
  ๒.๒ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งฝุายเลขานุการ ปคค. เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
รายงานข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันธนาคารได้ดําเนินการพิจารณาสินเชื่อให้แก่ลูกหนี้แล้ว จํานวน ๒๔๓,๙๘๓ ราย 
และยังคงเหลืออีก ๗๗,๗๖๑ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 
  ๒.๓ กระทรวงการคลังโดยศูนย์อํานวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนได้ประสาน
กับฝุายเลขานุการ ปคค. รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สรุปได้ดังนี้ 
   ๒.๓.๑ ได้มีการเจรจาหนี้แล้ว ๑,๑๑๔,๗๓๘ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๘) มูลหนี้ 
๑๑๒,๕๗๙.๘๔ ล้านบาท 
    ๒.๓.๑.๑ กรณีส า เ ร็จ  ๕๗๐,๕๐๑ราย (คิด เป็นร้อยละ ๕๑.๑๘) มูลหนี้ 
๕๙,๑๘๓.๔๓ ล้านบาท 

 จ านวน มูลหนี้ 
๑) ประสงค์เข้าระบบธนาคาร ๕๔๙,๔๗๐ ราย ๕๗,๙๔๕.๘๐ ล้านบาท 
 ๑.๑) สามารถกู้ได ้ ๔๑๐,๒๔๘ ราย ๓๔,๔๔๖.๑๗ ล้านบาท 
 ๑.๒) ไม่สามารถกู้ได ้ ๖๖,๓๕๐ ราย ๖,๖๕๒.๑๒ ล้านบาท (ส่วนใหญ่เนื่องจากมี

อาชีพแต่ไม่มีความสามารถผ่อนชําระหนี้ 
และไม่มีคนค้ําประกัน) 

 ๑.๓) อยู่ระหว่างดําเนินการ ๗๒,๘๗๒ ราย ๑๖,๘๔๗.๕๑ ล้านบาท 
๒) ไม่ประสงค์เข้าระบบธนาคาร ๑๘,๓๗๑ ราย ๑,๒๓๗.๒๑ ล้านบาท 
๓) ลู ก ห นี้ ยั ง ไ ม่ แ จ้ ง ค ว า ม
ประสงค ์

๒,๖๖๐ ราย  

 
    ๒.๓.๑.๒ กรณีไม่ส าเร็จ ๑๔๐,๖๓๒ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๑) มูลหนี้ 
๑๔,๒๒๘.๙๙ ล้านบาท (ส่วนใหญ่เนื่องจากลูกหนี้ไม่มา เจ้าหนี้ไม่มา และเจ้าหนี้ประสงค์ทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันของลูกหนี้) 
    ๒.๓.๑.๓ กรณียุติ เรื่อง  ๔๐๓,๖๐๕ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๑) มูลหนี้ 
๓๙,๑๖๗.๔๓ ล้านบาท (ส่วนใหญ่เนื่องจากลูกหนี้ไม่ให้ความร่วมมือในการเจรจาประนอมหนี้  ลูกหนี้เข้าใจผิด
คิดว่ารัฐบาลจะชําระหนี้ให้ลูกหนี้เสร็จสิ้นก่อนวันเจรจาประนอมหนี้ และลูกหนี้เป็นหนี้กับญาติพ่ีน้อง  
ไม่จําเป็นต้องเข้าสู่ระบบธนาคาร)  
    ทั้งนี้ ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยช่วยเหลือให้ประชาชนที่มี
หนี้สินนอกระบบเข้าเป็นหนี้ในระบบจะมีการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพลูกหนี้ด้วย เพ่ือให้มีความเข้มแข็งและ
สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ลูกหนี้ มีการดํารงชีพและประกอบอาชีพภายใต้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับดูแลลูกหนี้ที่เป็นเกษตรกร ธนาคาร
ออมสินรับดูแลลูกหนี้นอกภาคการเกษตร และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้การสนับสนุน 
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   ๒.๓.๒ นอกจากการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้นแล้วสถาบันการเงินของรัฐยังมีการ
ดําเนินงานเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ดังนี้ 
    ๒.๓.๒.๑ การออกบัตรลดหนี้ เป็นบัตรที่สถาบันการเงินของรัฐทั้ง ๖ แห่งออกให้แก่
ลูกหนี้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบกับรัฐบาล และมีการโอนหนี้ดังกล่าวมาเข้าสู่
ระบบธนาคารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งลูกหนี้สามารถไปชําระหนี้ตามกําหนดระยะเวลาได้ที่สถาบันการเงินของรัฐ 
ทั้ง ๖ แห่ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ ลูกหนี้ที่มีประวัติการชําระหนี้ดีตลอดระยะเวลา ๑ ปี จะได้รับ
วงเงินกู้พิเศษร้อยละ ๕๐ ของยอดหนี้ชําระ เพ่ือเป็นทุนในยามฉุกเฉิน จะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบอีก รวมทั้ง
ยังจะทําประกันชีวิตให้แก่ผู้ถือบัตรฯ ด้วย  
    ๒.๓.๒.๒ การประกันชีวิตลูกหนี้ ได้จัดให้มีการนําลูกหนี้เข้าระบบประกันชีวิตโดย 
ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธพว. ธอท. และ ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) 
    ๒.๓.๒.๓ การค้ าประกันลูกหนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้มีหลักประกันไม่เพียงพอต่อการขอ
สินเชื่อจากธนาคาร สามารถท่ีจะให้ บสย. เข้ามาช่วยค้ําประกันได้ 
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๑๑. เร่ือง การจัดท าฐานข้อมูลคนยากจนและคนด้อยโอกาส  
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ๑.๑ ในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) 
ดําเนินการศึกษาเพ่ือให้มีการจัดทําฐานข้อมูลคนยากจนและคนด้อยโอกาส 
  ๑.๒ คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  (ปคค.) ได้
ติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวจาก ทก. ซึ่งในการประชุม ปคค. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม 
๒๕๕๓ ทก. โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้รายงานความคืบหน้า ดังนี้ 
   ๑.๒.๑ ฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส สสช. มีแหล่งข้อมูลจากการสํารวจสํามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ การสํารวจจากแหล่งอ่ืน ๆ และการประสานงานเพ่ือขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ 
การทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ จะทําให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนของประชากรแฝงและข้อมูล
คนต่างด้าว 
   ๑.๒.๒ ฐานข้อมูลคนยากจน สสช. มีแหล่งข้อมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ครัวเรือน โครงการจัดทําแผนที่ความยากจน (Poverty Mapping) ซึ่งทําให้มีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ทั้งนี้ ในการประมวลข้อมูลจะทําให้ทราบว่าตําบลใดมีความยากจนมากกว่า
ตําบลใด ส่งผลให้สามารถกําหนดนโยบายในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง 
   ๑.๒.๓ สสช. ได้ทําโครงการระบบเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (National Information 
Center: NIC) เพ่ือเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสและฐานข้อมูลคนยากจน 
โดยประสานข้อมูลกับส่วนราชการทั้ง ๒๐ กระทรวง 
  ๑.๓ ปคค. ได้เสนอผลความคืบหน้าตามข้อ ๑.๒ ให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่  ๒๘ 
กันยายน ๒๕๕๓ 

 ๒. ความคืบหน้า 
 สสช. ได้มีหนังสือรายงานความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวเพ่ิมเติมถึงฝุายเลขานุการ ปคค. เมื่อวันที่ 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ว่า 
 ๒.๑ การจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับคนยากจนและคนด้อยโอกาสมีหลายหน่วยงานได้ดําเนินการ
จัดทําข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทําข้อมูลการจดทะเบียนคนจนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
(มท.) การจัดทําข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ของกรมการพัฒนา
ชุมชน มท. การจัดทําฐานข้อมูลและข้อมูลการดําเนินงานของ พม. รวมทั้งฐานข้อมูลของ สสช.  
 ๒.๒ สสช. ได้จัดทําฐานข้อมูลตัวชี้วัดเกี่ยวกับความยากจนและผู้ด้อยโอกาส โดยเริ่มจัดทํากรอบ
ตัวชี้วัด พิจารณาคัดเลือกรายการข้อมูลและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง และทําการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานผู้ผลิต
ข้อมูลที่ได้ทําการแลกเปลี่ยนไว้ในระบบเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ (statXchange) รวมทั้ง
ประสานขอให้มีการนําเข้าข้อมูลในระบบในกรณีที่ยังไม่มีข้อมูลตามกรอบตัวชี้วัดที่กําหนด และนําเสนอข้อมูล
ดังกล่าวบนเว็บไซต์ (www.nso.go.th) พร้อมทั้งจัดทํารูปแบบการนําเสนอให้ผู้ต้องการสืบค้นข้อมูลใช้งาน 
ได้สะดวก 
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  ๒.๓ ข้อมูลที่อยู่ในระบบบูรณาการข้อมูลภาครัฐดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เป็นสถิติและนําเสนอ 
ในภาพรวม (ไม่ได้นําเสนอเป็นรายบุคคล) โดยส่วนใหญ่นําเสนอในระดับประเทศ ภาค และจังหวัด ส่วนระดับ
พ้ืนที่ย่อยในระดับอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน จะมีเฉพาะข้อมูลที่ได้จากสํามะโนและการทะเบียน เช่น จํานวน
ประชากรจากการทะเบียน และจากสํามะโนประชากร สัดส่วนคนจนจากการจัดทําแผนที่ความยากจน จํานวน
เกษตรกรจากสํามะโนเกษตร เป็นต้น ข้อมูลที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่นํามาแลกเปลี่ยนในระบบนั้น มีทั้ง
ข้อมูลสถิติจากการทะเบียน การสํารวจ และสํามะโน โดยเป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงรายการข้อมูลสถิติและ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้ง ๒๐ กระทรวง หน่วยงานระดับกรมภายใต้กระทรวง และหน่วยงานอิสระ โดยใช้
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ (statXML) ทําให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างสะดวกและ 
มีประสิทธิภาพ 

แผนการด าเนนิงานการจัดท าฐานข้อมูลคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 

งาน/กิจกรรม 
๒๕๕๓ 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ศึกษาความหมายและคํานิยามและกําหนดกรอบตัวชี้วัด      
จัดทํา template รายการข้อมูล/ตัวชี้วัดและตรวจสอบรายการ
ข้อมูล/ตัวชี้วัดที่มีอยู่ในระบบ statXchange 

     

ประสานหน่วยงานเจ้าของข้อมูลทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้นํา
ข้อมูลเข้าระบบ (ในกรณีท่ีไม่มีในระบบ) 

     

เชื่อมโยงข้อมูลและนําเสนอบน website      
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๑๒. เร่ือง การด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าดิบ 
ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ (ในกรณีเกาะสมุยและเกาะภูเก็ต)
(กระทรวงมหาดไทย) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๕ มกราคม ๒๕๕๓) มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (การประปา 
ส่วนภูมิภาค) เร่งรัดการดําเนินการเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบในพ้ืนที่ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวสําคัญ ได้แก่ เกาะสมุยและเกาะภูเก็ต โดยให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งศึกษาและเสนอโครงการ
วางท่อจ่ายน้ําดิบจากสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุย–เกาะพงัน และโครงการวางท่อจ่ายน้ําดิบจากสุราษฎร์ธานี
ไปยังเกาะภูเก็ต (Mega Project) ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนโดยด่วน 
  ๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒ มีนาคม ๒๕๕๓) รับทราบผลคืบหน้าการดําเนินการเพ่ือปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบฯ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) ได้จัดทํารายละเอียดของ
แผนการดําเนินงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยแล้ว 
  ๑.๓ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๘ กันยายน ๒๕๕๓) รับทราบผลคืบหน้าการดําเนินการเพ่ือปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบฯ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) ได้พิจารณาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาดังกล่าวไว้ ๓ ทางเลือก ได้แก่ (๑) การสร้าง Plant ที่เกาะสมุย  (๒) การสร้าง RO ที่เกาะสมุย 
โดยใช้น้ําทะเลเป็นแหล่งน้ําดิบ และ (๓) ขยายกําลังการผลิตประปาสุราษฎร์ธานี แล้วส่งน้ําลอดใต้ทะเลเป็น
ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร 

 ๒. ความคืบหน้า 
  ๒.๑ คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.)  
ไดป้ระชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพ่ือติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) ได้รายงานดังนี้ 
    ๒.๑.๑.๑ ประสานงานกับกรมทรัพยากรน้ าบาดาลเกี่ยวกับผลการศึกษาการสร้าง
เขื่อนกักเก็บน้ าใต้ดินของเกาะสมุย 
     กรมทรัพยากรน้ําบาดาลได้ว่าจ้างบริษัท ซันยู คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) 
จํากัด และบริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จํากัด ศึกษาโครงการสํารวจและออกแบบรายละเอียดระบบ 
กักเก็บน้ําใต้ดินบนเกาะสมุย ได้แก่ กําแพงทีบน้ํา อาคารรับน้ํา ระบบส่งน้ําดิบ ฝายยางในลําน้ําคลองตาสิงห์
ท้ายกําแพงทีบน้ํา และอาคารตรวจสอบคุณภาพน้ํา โดยที่ตั้งเข่ือนและกําแพงทีบน้ําอยู่บริเวณ ตําบลหน้าเมือง 
ซึ่งมีความยาวประมาณ ๓.๓ กม. มีพ้ืนที่รับน้ําประมาณ ๒๒.๙ ตร.กม. ปริมาณน้ําใต้ดิน ๑๑ ล้านลบ.ม.  
ซึ่งบริษัทท่ีปรึกษาคาดการณ์ว่าสามารถผลิตน้ําประปาในช่วงฤดูแล้งด้วยปริมาณ ๑.๒๔ ลบ.ม./ปี  
    ๒.๑.๑.๒ หารือกับกรมชลประทานเกี่ยวกับแผนการพัฒนาสร้างอ่างเก็บน้ า
เพิ่มเติมบนพื้นที่เกาะสมุยว่าเป็นประการใด หากมี จะสร้างอยู่บริเวณใด 
     กรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จํากัด และบริษัท 
สยามเทคกรุ๊ป จํากัด ศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย เกาะพงัน และ
เกาะเต่า พบว่า แหล่งน้ําที่มีศักยภาพบนเกาะสมุยมี ๓ โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ําคลองวัดทะเล แผนก่อสร้าง
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ (ยังไม่ก่อสร้าง) อ่างเก็บน้ําคลองละไม แผนก่อสร้างปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ และอ่างเก็บน้ําคลอง
จระเข้ แผนก่อสร้างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ซึ่งหากสามารถพัฒนาได้ตามแผนที่กําหนดแหล่งน้ําบนเกาะสมุยจะมี
ปริมาณน้ําผิวดิน ๒๑.๓๗๔ ลบ.ม./ปี และมีปริมาณน้ําใต้ดิน ๑.๔๖-๒.๑๙ ลบ.ม./ปี  
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    ๒.๑.๑.๓ ส ารวจข้อมูลท้องถิ่นทั่วประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับ “การประปา เพื่อ
การท่องเที่ยว” 
     การประปาส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการสํารวจ ตรวจสอบข้อมูลทั้งด้าน
ความเพียงพอของแหล่งน้ําดิบ กระบวนการผลิต การปรับปรุงขยาย รวมถึงประมาณการด้านงบประมาณ  
    ส่วนโครงการปรับปรุงขยายการประปาเกาะภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่าง
การสํารวจและจัดทําแผนงานเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ 
   ๒.๑.๒ กรมชลประทานชี้แจงว่า กรมชลประทานมีหน้าที่ในการเตรียมจัดหาแหล่งน้ํา โดยมี
เปูาหมายหลักเพ่ือการสนับสนุนด้านการเกษตร แผนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา ทั้ง ๓ แห่ง บนเกาะสมุย ได้แก่ 
อ่างเก็บน้ําคลองวัดทะเล อ่างเก็บน้ําคลองละไม และอ่างเก็บน้ําคลองจระเข้ซึ่งมีค่าก่อสร้างรวมทั้งประมาณ 
๓,๐๐๐ ล้านบาท จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสนับสนุนด้านการเกษตร รองลงมาคือด้านอุปโภคและบริโภค 
   ๒.๑.๓ สํานักงบประมาณมีข้อสังเกตว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเคยได้รับ
จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ วงเงิน ๘๔๐ ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานชี้แจง
ต่อที่ประชุมในขณะนั้นว่า จะสามารถเพ่ิมปริมาณน้ําท่าในพ้ืนที่เกาะสมุยได้อีก ๑.๖ ล้าน ลบ.ม. นั้น ขณะนี้
สํานักงบประมาณยังไม่ทราบความคืบหน้าว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้งบประมาณเพ่ือ
ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้วมีผลเป็นอย่างไร และใช้งบประมาณดําเนินการในเรื่องใดบ้าง 
   ๒.๑.๔ ประธาน ปคค. มีความเห็นและข้อสังเกต ดังนี้ 
    ๒.๑.๔.๑ จะมีสิ่งใดที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดเพ่ือตัดสินใจได้ว่า ควรเลือกการลงทุน
เพ่ือแก้ไขการขาดแคลนน้ําประปาในพ้ืนที่เกาะสมุยแบบใดระหว่างโครงการวางท่อลอดทะเลจากสุราษฎร์ธานี
กับการให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ําประกอบกับวงเงินลงทุน ค่าก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา ๓ แห่งของกรม
ชลประทาน ใกล้เคียงกับวงเงินลงทุนโครงการวางท่อลอดทะเลจากสุราษฎร์ธานีตามที่การประปาส่วนภูมิภาค
เสนอ การประปาส่วนภูมิภาคควรจัดทํารายละเอียดของแผนโครงการลงทุนในส่วนของการวางท่อลอดทะเล
จากสุราษฎร์ธานีเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําบนเกาะสมุยเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา แต่ถ้าหากมีประเด็นใดจะ
หารือ ปคค. ก่อนก็สามารถเสนอ ปคค. ได้  
    ๒.๑.๔.๒ การประปาส่วนภูมิภาคควรติดตาม และประสานกับกรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ทราบข้อมูลตามข้อสังเกตของสํานักงบประมาณข้างต้นด้วย 
  ๒.๒ ปคค. ได้มีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) รายงานในข้อ ๒.๑.๑ 
และมอบหมายให้ดําเนินการดังนี้ 
   ๒.๒.๑ ให้การประปาส่วนภูมิภาคจัดทํารายละเอียดของแผนการดําเนินโครงการลงทุนใน
ส่วนของการวางท่อลอดทะเลจากสุราษฎร์ธานีเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําบนเกาะสมุย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน 
๔๕ วัน 
   ๒.๒.๒ ให้การประปาส่วนภูมิภาคติดตามและประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จํานวน 
๘๔๐ ล้านบาท ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้การประปาส่วนภูมิภาคแจ้งให้สํานักงบประมาณ
ทราบด้วย 
  ๒.๓ การประปาส่วนภูมิภาครายงานความคืบหน้า ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ว่า การประปา
ส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการเสนอรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบ
ประปา กปภ. สาขาเกาะสมุย (วางท่อลอดทะเลจากสุราษฎร์ธานีเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําบนเกาะสมุย) เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคให้ความเห็นชอบ ก่อนนําเสนอโครงการดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งคาดว่าจะจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยได้ในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

    



๒๗ 
 
 

๑๓. เร่ือง การด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค 
(กระทรวงมหาดไทย) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๘ กันยายน ๒๕๕๓) เห็นชอบให้ดําเนินโครงการเพ่ือการพัฒนา ปี ๒๕๕๔ 
ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รวม ๑๕ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๒,๐๑๘.๕๒๙ ล้านบาท ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ทั้งนี้ ให้ มท. รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง (กค.)  สํานัก
งบประมาณ และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปดําเนินการด้วย 

 ๒. ความคืบหน้า 
  กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งประธานกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ รายงานความคืบหน้าการดําเนินโครงการเพ่ือการ
พัฒนาปี ๒๕๕๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดังนี้ 
  ๒.๑ ความคืบหน้าการด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๔ ของ กปภ. จ านวน  
๑๕ โครงการ วงเงินรวม ๒,๐๑๘.๕๒๙ ล้านบาท  อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สําหรับโครงการ
เงินกู้ ได้ส่งข้อมูลความต้องการเงินกู้ให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กค. แล้ว 
  ๒.๒ โครงการปรับปรุงขยายการประปาสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๙๒๖.๒๐๘ ล้านบาท กปภ.  
ได้ดําเนินการแยกโครงการเพ่ือเสนอตามข้ันตอน ปัจจุบันได้เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ กปภ. 
แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ และ จะได้เสนอผ่าน มท. เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณารายงานการศึกษาในรายละเอียดต่อไป 
  ๒.๓ การปรับปรุงเพื่อให้การด าเนินงานของ กปภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๒.๓.๑ เพ่ือให้การดําเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้กําหนดเป็นแผน
ยุทธศาสตร์องค์กร (ฉบับที่ ๒) ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินโครงการ โดยการควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการผลิต รวมทั้งควบคุมอัตราน้ําสูญเสียให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม 
ควบคู่กับการเพิ่มรายได้จากการให้บริการ ถูกกําหนดในยุทธศาสตร์ด้านการผลิตจ่ายน้ําที่เป็นเลิศ 
   ๒.๓.๒ ในด้านการจัดการด้านอุปสงค์ (Demand Side Management) ได้ดําเนินกิจกรรม 
CSR โดยจัดให้มี “โครงการเติมใจให้กัน” เป็นปีที่ ๗ มุ่งเน้นด้านการพัฒนาการบริการให้ผู้ใช้น้ํามีความพึงพอใจ
โดยจัดทีมบริการ ทีมค้นหาน้ําสูญเสีย ทีมซ่อมบํารุง และทีมประชาสัมพันธ์ บริการช่วยเหลือ ตรวจสอบและ
ซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าแรง รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องทรัพยากรน้ํา 
ต้นทุนน้ําประปา และการใช้น้ําอย่างประหยัดและถูกวิธี ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ให้บริการไปแล้ว ๓๘,๕๐๕ 
ครัวเรือน ครอบคลุม ๒๐๗ ชุมชน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน 
   ๒.๓.๓ กปภ. ได้มีการให้บริการทางวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามการร้องขอ 
หรือการติดต่อประสานงาน ทั้งในส่วนการก่อสร้างระบบประปาท้องถิ่น (เช่นการสํารวจ ออกแบบ ตรวจสอบ
แบบระบบประปา และควบคุมงานก่อสร้าง) และการถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประปา 
(เช่นการจัดหลักสูตรการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบประปาสําหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )  
โดยมีเปูาหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้บริการด้านการประปากับประชาชนอย่างมี



๒๘ 
 
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเทียบเท่าการให้บริการของ กปภ. และ สามารถพ่ึงตนเองได้ เพ่ือลดปัญหาการถ่ายโอน 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มากขึ้น 
  ๒.๔ การดําเนินการตามความเห็นและข้อสังเกตอ่ืน ๆ  
   ๒.๔.๑ การให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กํากับดูแล กปภ. และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินการวางแผนการพัฒนาระบบประปาร่วมกัน รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรกํากับดูแลกิจการประปานั้น 
กปภ. พร้อมให้ความร่วมมือกับการดําเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ กปภ. พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหลัก
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
   ๒.๔.๒ การให้กระทรวงมหาดไทยและ กปภ. สร้างโรงผลิตน้ําประปา และวางโครงข่าย
ประปาไปสู่พ้ืนที่เสี่ยงแผ่นดินทรุดและพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่ใช้น้ําบาดาล การลดการใช้น้ําบาดาลของภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ที่ กปภ. ให้บริการน้ําประปาได้แล้ว รวมทั้งจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําเสียทั้งระบบนั้น 
กปภ. ได้เร่งลงทุนโครงการก่อสร้างระบบประปาโดยใช้แหล่งน้ําผิวดิน และประสานการดําเนินการเกี่ยวกับการ
ปิดบ่อบาดาลในพ้ืนที่เสี่ยงแผ่นดินทรุดแล้ว เช่น ในพื้นที่ปทุมธานี รังสิต นครปฐม และ สมุทรสาคร เป็นต้น 
สําหรับการบริหารจัดการน้ําเสียทั้งระบบนั้น กปภ. พร้อมเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสมจาก
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบต่อไป 

    



๒๙ 
 
 

๑๔. เร่ือง การศึกษาความเหมาะสมและความจ าเป็นของการโอนกรรมสิทธิ์รถไฟฟ้า 
ให้ภาครัฐ [คกก. ตามมาตรา ๑๓ พ.ร.บ. เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕] 
(กระทรวงคมนาคม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๒ มกราคม ๒๕๕๓) เห็นชอบตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมทุนโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ โดยได้
เห็นชอบในหลักการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อในรูปแบบ PPP 
Gross Cost และให้คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ รับความเห็นของ รศก. ไปประกอบการพิจารณาจัดทําร่างประกาศ
เชิญชวนและขอบเขตการดําเนินการ ซึ่ง รศก. ได้มีความเห็นให้กระทรวงคมนาคม (คค.) และการรถไฟฟูา
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ศึกษาความเหมาะสมและความจําเป็นของการโอนกรรมสิทธิ์รถไฟฟูาให้
ภาครัฐในรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะด้านความเหมาะสมของวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ในภาครัฐระหว่าง
การโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงเริ่มให้บริการหรือหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน (BTO หรือ BOT) และเงื่อนไขการ
ประเมินผลการให้บริการตามสัญญา เนื่องจากการกําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ จะถือเป็นความเสี่ยงของเอกชนผู้ร่วม
ลงทุน ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวจะถูกคํานวณรวมไว้ในค่าจ้างเดินรถและบํารุงรักษา และจะเป็นภาระของภาครัฐ
ต่อไป 

 ๒. ความคืบหน้า 
  คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.) ได้ประชุม
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพ่ือติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ ซึ่ง คค. (รฟม.) 
รายงานว่า เรื่องกรรมสิทธิ์ในระบบรถไฟฟูานั้น จะเป็นไปตามมาตรา ๔๖ ของพระราชบัญญัติการรถไฟฟูา
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ คือ กรรมสิทธิ์ในระบบรถไฟฟูาจะเป็นของรัฐภายหลังจากที่ได้มี
การตรวจและรับมอบงานทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ รฟม. ได้แจ้งให้คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทราบด้วยแล้ว 
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๑๕. เร่ือง การด าเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กระทรวงคมนาคม) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑ ธันวาคม ๒๕๕๒) เห็นชอบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต โดยให้
กระทรวงคมนาคม (คค.) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย ทั้งนี้ ให้ดําเนินการได้เมื่อรายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว  
  ๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๘ กันยายน ๒๕๕๓) รับทราบความคืบหน้าการดําเนินโครงการ คือ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ว่าจ้างบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จํากัด 
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท เอพซิลอน จํากัด บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ส 
จํากัด และบริษัท เมอร์ลิน โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๖) โดยได้เริ่มดําเนินการตามสัญญาเมื่อวันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ ระยะเวลาดําเนินงาน ๔๗ เดือน ซึ่งดําเนินการคู่ขนานไปกับการนําเสนอผลการศึกษา
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตต่อสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยคาดว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อผลการศึกษา
ดังกล่าวจะได้รับการเห็นชอบ ทั้งนี้ คค. ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และครั้งนี้เป็นการขอปรับปรุงอาคารต่าง ๆ เพ่ือให้รับรองผู้โดยสารได้มากขึ้น โดยใช้ทางวิ่ง 
(runways) เดิม 

 ๒. ความคืบหน้า 
  ๒.๑ ในคราวประชุมคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
(ปคค.) ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ปคค. ได้มอบหมายให้ คค. เร่งรัดติดตามเพ่ือขอทราบ
ผลความก้าวหน้าของการดําเนินการในเรื่องของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) 
  ๒.๒ คค. โดย ทอท. มีหนังสือรายงานผลเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ว่า ทอท. ได้จัดส่งรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ) ให้ สผ. พิจารณาเป็นลําดับแล้ว ดังนี้ คือ 
   ๒.๒.๑ รายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
   ๒.๒.๒ รายงานข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
   ๒.๒.๓ รายงานข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
   ๒.๒.๔ รายงานข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
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๑๖. เร่ือง โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างและนายจ้างที่ได้รับ
ผลกระทบจากความไม่สงบ (กระทรวงแรงงาน) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๓) เห็นชอบเรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือ
ช่วยเหลือลูกจ้างและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ดังนี้ 
  ๑.๑ มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน (รง.) ไปพิจารณาปรับปรุงโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
เพ่ือช่วยเหลือลูกจ้างและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ โดยใช้รูปแบบลักษณะเดียวกับโครงการ
เพ่ิมศักยภาพผู้ว่างงานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (โครงการต้นกล้าอาชีพ) เนื่องจาก
รูปแบบการดําเนินการโครงการต้นกล้าอาชีพได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  ๑.๒ งบประมาณในการดําเนินการจํานวน ๒๒ ล้านบาทให้เบิกจ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืน รายการ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบการเพ่ือปูองกันและบรรเทาปัญหาการว่างงานที่
สํานักงบประมาณได้จัดสรรให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ขณะนี้ยังมีวงเงินเหลือจ่ายอยู่ประมาณ ๕๗ ล้านบาท 

 ๒. ความคืบหน้า 
  คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ประชุม  
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพ่ือติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ ซึ่ง รง. ได้รายงานว่า 
การดําเนินโครงการเป็นไปตามรูปแบบของโครงการต้นกล้าอาชีพ โดยเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
รง. ได้ประสานขออนุมัติจัดสรรเบี้ยเลี้ยงและค่าฝึกอบรมตามแนวทางโครงการต้นกล้าอาชีพจากกรมบัญชีกลาง 
และขณะนี้สมาคมการท่องเที่ยวได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๒,๐๐๐ คน ใน ๑๗ หลักสูตร 
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๑๗. เร่ือง มาตรการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวและการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ:  
การขอยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ า (กระทรวงพลังงาน) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๓) เห็นชอบตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่องมาตรการฟ้ืนฟูด้านการท่องเที่ยวและการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ: การขอ
ยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟฟูาขั้นต่ํา ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กรรมการและเลขานุการ รศก. เสนอ ที่เห็นชอบการผ่อนผันการเรียกเก็บค่าใช้ไฟฟูาขั้นต่ําแก่สถาน
ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงเดือนเมษายน -พฤษภาคม 
๒๕๕๓ ที่ไม่สามารถประกอบกิจการในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ และให้คณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานรับไปพิจารณาในรายละเอียด เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายและระเบียบที่
เกีย่วข้องต่อไป 

 ๒. ความคืบหน้า 
  คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ประชุมครั้งที่ ๒๔/
๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพ่ือติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ ซึ่งกระทรวงพลังงานรายงานว่า 
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพ่ือพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ ในช่วงเดือน
เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมีมติขอให้การไฟฟูานครหลวง (กฟน.) แจ้งข้อมูลจํานวนผู้ประกอบการที่
ได้รับผลกระทบฯ ในพ้ืนที่คลองเตย ราชประสงค์ และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งต่อมา กฟน. ได้แจ้งข้อมูลว่ามีผู้ที่
ได้รับผลกระทบจํานวน ๑๙ ราย คิดเป็นค่าเสียหายจํานวน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยหากยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟฟูา
ขั้นต่ําจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของ กฟน. ประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
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๑๘. เร่ือง การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งชาติ  
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑) เห็นชอบในหลักการแผนที่นําทางแห่งชาติการพัฒนา
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ 
ในส่วนของกรอบวงเงินงบประมาณจํานวน ๑,๘๐๐ ล้านบาท เพ่ือดําเนินการตามแผนที่นําทางแห่งชาติฯ นั้น 
หากมีค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องใช้จ่ายอย่างเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ วท. พิจารณาปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาและความพร้อมในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนวงเงินงบประมาณตามแผนงานโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว้ในปีงบประมาณ  
ต่อ ๆ ไป ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีโดยตรงต่อไป ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ รวมถึงอนุมัติให้คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กํากับดูแล และติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนที่นําทางแห่งชาติฯ ตามที่ วท. เสนอ และให้รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ ต่อไปด้วย 
  ๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติ  (๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓) รับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนที่นําทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) เพ่ือเป็น
อุตสาหกรรมเพ่ืออนาคต (New Wave Industry) ของประเทศไทย ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสนอ 
  ๑.๓ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๕ ตุลาคม ๒๕๕๓) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ และเห็นชอบผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการ กรอ. เรื่องมาตรการเร่งด่วนและมาตรการเสริมเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพในประเทศไทย ที่คณะกรรมการ กรอ. มีมติมอบหมายให้ วท. ซึ่งได้ดําเนินการจัดทําและ
ขับเคลื่อนแผนที่นําทางแห่งชาติฯ รับเป็นหน่วยงานเจ้าภาพและประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาความเหมาะสมของ
ข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนและมาตรการเสริมเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย 
๖ มาตรการ (มาตรการด้านความพร้อมของวัตถุดิบชีวมวล มาตรการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี มาตรการด้าน
การจัดทํามาตรฐานพลาสติกชีวภาพในระดับสากล มาตรการสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนและการประกอบ
ธุรกิจ มาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และมาตรการรณรงค์ส่งเสริมด้านการตลาดและการสร้างความรู้และ
ความตระหนัก ของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) และให้นําผลการพิจารณากลับมาเสนอ
คณะกรรมการ กรอ. ภายใน ๒ เดือน 

 ๒. ความคืบหน้า 
  ๒.๑ วท. ได้มีหนังสือถึงฝุายเลขานุการคณะกรรมการ ปคค. เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
รายงานความคืบหน้ามาตรการเร่งด่วนและมาตรการเสริมเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพในประเทศไทย ดังนี้ 
 
   ๒.๑.๑ วท. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแนวทางการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และ



๓๔ 
 
เทคโนโลยี (กรอ.วท.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยให้ปรับแผนที่นําทางแห่งชาติการ
พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ระยะที่ ๒ เป็นช่วงปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ พร้อมจัดทํามาตรการส่งเสริม 
การลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโครงการต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในปี ๒๕๕๖ และการลงทุนเชิงพาณิชย์ภายในปี ๒๕๕๘  
   ๒.๑.๒ ต่อมา วท. ได้จัดทําหนังสือรายงานผลคืบหน้าเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการดําเนินการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

    



๓๕ 
 
 

๑๙. เร่ือง การพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย 
(กระทรวงการคลัง) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเสนอ และที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติเสนอเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   ๑.๑.๑ เห็นชอบแนวทางการพัฒนาระบบ NSW ตามที่กระทรวงการคลังเสนอและมอบหมายให้
กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ National Action 
Plan เป็นรายปี โดยให้สามารถพัฒนาระบบ NSW เพ่ือเชื่อมโยงกับระบบ ASEAN Single Window ได้ในปี ๒๕๕๘ 
และกําหนดให้ความสําเร็จของการพัฒนาระบบ NSW เป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   ๑.๑.๒ มอบหมายให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ระบบ NSW ของประเทศ เพ่ือพิจารณาการปรับแผนงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถ  
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้กรมศุลกากรประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งจัดส่งข้อมูลการปรับแผนงบประมาณ พร้อมทั้งกฎหมายและระเบียบที่จําเป็นต้ องแก้ไข 
เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

 ๒. ความคืบหน้า 
  ๒.๑ คณะกรรมการ ปคค. ได้ประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพ่ือติดตาม
ความคืบหน้าในเรื่องนี้ ซึ่งกระทรวงการคลัง (กค.) โดยกรมศุลกากรได้รายงานว่า ได้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนเข้าร่วมประชุมในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ เพ่ือขับเคลื่อน NSW และจัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ่ง กบส. 
ได้มีมติอนุมัติแล้ว รวมทั้งยังได้จัดทําความตกลงร่วมกับ ๓๕ หน่วยงาน โดยมีการเชื่อมต่อกันแล้ว ๖ หน่วยงาน 
ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือพัฒนาระบบและดําเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการเชื่อมโยง
ระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในส่วนของการดําเนินการในปีหน้า กรมศุลกากรได้เตรียม
นําเสนอคณะอนุกรรมการ กบส. พิจารณาเรื่อง การสรรหาบุคลากรด้าน ICT และงบประมาณสําหรับพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล หากได้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวแล้วจะนําเสนอ กบส. ต่อไป 
  ๒.๒ กระทรวงการคลังได้มีหนังสือชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบ NSW ของ
ประเทศไทยต่อคณะกรรมการ ปคค. เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งสรุปประเด็นสําคัญที่ต้องดําเนินการ
ในระยะต่อไปได้ ดังนี ้
   ๒.๒.๑ การจัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับการพัฒนาระบบ National Single Window 
ของประเทศ (NSW National Action Plan) พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําหรับขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบ NSW ของประเทศแบบบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสําหรับการนําเข้า การส่งออก 
และโลจิสติกส์ ขณะนี้หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจอยู่ระหว่างการปรับปรุงฉบับร่าง NSW National Action 
Plan ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยคาดว่า NSW National Action Plan จะดําเนินการเสร็จสมบูรณ์ประมาณ
ไตรมาสที่ ๔ ของปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และคาดว่าจะสามารถนําเสนอ กบส. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๕๔  



๓๖ 
 
   ๒.๒.๒ การพัฒนาระบบ NSW (ระยะที่ ๒) 
 ๒.๒.๒.๑ กรมศุลกากรได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อ/จัดหาระบบคอมพิวเตอร์สําหรับ
จัดตั้งระบบ NSW ระยะที่ ๒ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการทั้งภายในประเทศ และระหว่าง
ต่างประเทศ รองรับการค้าไร้กระดาษ (Paperless Trading) แบบครบวงจรในอนาคต เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๕๓ โดยคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๔  
 ๒.๒.๒.๒ กรมศุลกากรติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมเครือข่ายสาย
สื่อสารระบบ NSW ชุดที่ ๑ (Primary Site) และคาดว่าจะติดตั้งระบบ NSW ชุดที่ ๒ (Secondary Site) ประมาณ
ไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๕๔  
   ๒.๒.๓ ASEAN Single Window 
 ๒.๒.๓.๑ สํานักงานเลขาธิการอาเซียนได้จัดจ้างที่ปรึกษา (บริษัท DJAVA FACTORY) 
เป็นผู้จัดทําฉบับร่าง TOR สําหรับโครงการนําร่อง ASEAN Single Window และบริษัทที่ปรึกษาได้จัดทํารายงาน
ผลการศึกษาในเบือ้งต้นรายงานให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทราบอย่างไม่เป็นทางการในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
ที่กรุง Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย โดยบริษัทที่ปรึกษาจะต้องรายงานผลการศึกษาและนําเสนอให้ TWG 
และ ASW พิจารณาให้ความเห็นชอบในลําดับต่อไป 
 ๒.๒.๓.๒ เมื่อบริษัทที่ปรึกษาจัดทํา TOR เสร็จแล้ว สํานักงานเลขาธิการอาเซียน 
ก็จะประกวดราคาจัดหาผู้ชนะการประกวดราคาอีกครั้งหนึ่ง โดยคาดว่าโครงการนําร่อง ASEAN Single Window 
จะเริ่มดําเนินการได้ประมาณปลายปี ๒๕๕๔ 

    



๓๗ 
 
 

๒๐. เร่ือง การจัดส่งข้าวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐเฮติและสาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๙ มกราคม ๒๕๕๓) อนุมัติให้บริจาคข้าวช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ในสาธารณรัฐเฮติจํานวน ๒๐,๐๐๐ ตันและมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) รับไปประสาน 
การดําเนินการในรายละเอียดกับกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้  
   ๑.๒.๑ การจัดส่งข้าวไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เนื่องจากการ
จัดส่งข้าวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลืออันเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติจากพายุกิสนา (Ketsana) ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งระยะเวลาล่วงเลยมานาน
พอสมควร แต่การจัดส่งข้าวดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ  จึงขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดติดตามการดําเนินการ
เรื่องนี้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยด่วน 
   ๑.๒.๒ การบริจาคข้าวช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในสาธารณรัฐเฮติ การจัดส่งข้าวล็อตแรก
จํานวน ๑๐๐ ตัน เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐเฮติได้ดําเนินการไปแล้วเมื่อวันที่  
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ในส่วนของการจัดส่งข้าวล็อตที่จํานวน ๔,๐๐๐ ตัน และข้าวล็อตที่สามในส่วนที่เหลือ นั้น 
ขอให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบและพิจารณากําหนดชนิดข้าวที่จะส่งไปช่วยเหลือให้ชัดเจนเหมาะสม โดย  
ให้ประสานหารือร่วมกับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย  วีระเมธีกุล) และกระทรวง 
การต่างประเทศเพ่ือดําเนินการจัดส่งไปยังสาธารณรัฐเฮติให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 
  ๑.๓ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓) เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เห็นควร 
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเช่นเดียวกับที่เคยให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ประสบภัยพิบัติ (แผ่นดินไหว) ในสาธารณรัฐเฮติ โดยบริจาคข้าวเป็นจํานวน ๒๐,๐๐๐ ตัน และมอบหมายให้ 
รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) รับไปประสานการดําเนินการในรายละเอียดกับ กต. พณ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป 

 ๒. ความคืบหน้า 
  คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ประชุมครั้งที่ 
๒๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพ่ือติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ซึ่ง พณ. ได้รายงาน 
ดังนี้ 
  ๒.๑ การบริจาคข้าวให้สาธารณรัฐเฮติ พณ. ได้ดําเนินการส่งมอบข้าวสารให้สาธารณรัฐเฮติแล้ว
จํานวน ๕ ครั้ง ปริมาณทั้งสิ้น ๘,๖๔๖.๖๘ ตัน และขณะนี้อยู่ระหว่างรอกระทรวงการต่างประเทศแจ้ง
รายละเอียดในการส่งมอบข้าวสารส่วนที่เหลือ 
  ๒.๒ การบริจาคข้าวให้สาธารณรัฐปากีสถาน เนื่องจากการบริจาคข้าวที่ผ่านมาประสบปัญหา
เรื่องคุณภาพของข้าว (กรณีของประเทศฟิลิปปินส์) การดําเนินการในครั้งนี้จึงต้องพิจารณาหาสถานที่เก็บรักษา
ที่เหมาะสมทั้งด้านคุณภาพและระยะทางในการขนส่งที่ต้องใกล้ท่าเรือก่อนนําไปช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ พณ .  
ได้เร่งรัดการดําเนินการดังกล่าวและจะนําเสนอนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) 
ภายใน ๒ สัปดาห์ 
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๒๑. เร่ือง โครงการ Fiber to the x ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ อนุมัติในหลักการให้บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท) ดําเนินการโครงการ Fiber to the x ในวงเงิน ๖,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ทั้งนี้ ให้ กสท รับความเห็นของกระทรวงการคลัง
ไปพิจารณาดําเนินการ และให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง และ กสท  
รับความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 
  ๑.๒ ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  
(ปคค.) ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ทก. ได้รายงานความคืบหน้าในการดําเนินการ ดังนี้ 
   ๑.๒.๑ โครงการอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดจ้าง โดยได้มีการดําเนินการประกาศทาง
เว็บไซต์ ครั้งที่ ๑ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๓ และกําลังดําเนินการทบทวนร่างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) 
เพ่ือประกาศทางเว็บไซต์ ครั้งที่ ๒ คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ 
   ๑.๒.๒ ได้ดําเนินการเจรจาขอพาดสาย Fiber Optic บนเสาไฟฟูาของการไฟฟูานครหลวง
เกือบแล้วเสร็จ 
   ๑.๒.๓ ได้ดําเนินการเจรจากับพันธมิตรเพ่ือให้บริการ TV/VDO on Demand บนโครงข่าย 
Fiber to the x 
   ๑.๒.๔ ปคค. ได้เสนอผลความคืบหน้าตามข้อ ๑.๒ ให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่  
๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 

 ๒. ความคืบหน้า 
  ในการประชุม ปคค. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทก. ได้รายงานความคืบหน้า
ในเรื่องดังกล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีความเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
ดําเนินโครงการนี้ใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 
  ๒.๑ ควรจัดทําโครงการนําร่องระยะสั้นเพ่ือทดสอบตลาดในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและมีความหนาแน่น
ของกลุ่มลูกค้าเป็นเปูาหมายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  ๒.๒ ควรทบทวนเรื่องการกําหนดราคาเริ่มต้นตามกลุ่มลูกค้าเปูาหมาย (๒๕ MB ราคา ๑,๕๐๐ บาท
ต่อเดือน และ ๑๐๐ MB ราคา ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน) ให้สามารถจูงใจผู้ใช้บริการ ซึ่ง ทก. ได้ปรับปรุงแนวทาง 
การดําเนินการและงบประมาณลงทุนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ กสท ทก. และคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามลําดับต่อไป และเมื่อดําเนินการให้บริการตามโครงการนําร่องแล้ว 
จะประเมินผลการตอบรับจากผู้ใช้บริการเพ่ือนําเสนอ ทก. และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติพิจารณาก่อนดําเนินการจัดทําโครงการอย่างเต็มรูปแบบภายใต้งบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ  
ไว้แล้วต่อไป 
  ๒.๓ ประธาน ปคค. มีข้อสังเกตว่า โครงการนี้เป็นการสร้างโครงข่ายพ้ืนฐานด้านสารสนเทศไปสู่
ระดับครัวเรือนหรือบุคคล ซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งในอนาคตอันใกล้ และประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่งก็ได้
มีการดําเนินการในเรื่องนี้แล้ว ดังนั้น การดําเนินการโครงการควรแบ่งเป็น ๒ ระยะ แทนการทําโครงการนํา
ร่อง โดยในระยะแรกอาจดําเนินการในพ้ืนที่ที่มีความต้องการใช้บริการสูง เพ่ือเป็นการกระตุ้นความต้องการใช้
บริการ จากนั้นจึงขยายไปในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป และเนื่องจากเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอแนวทางต่อ ทก. 
จึงขอให้รายงานผลการดําเนินการต่อ ปคค. อีกครั้งหนึ่ง 
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๒๒. เร่ือง โครงการเข้าซื้อกิจการ CDMA ในส่วนกลาง โดยการเข้าซื้อทรัพย์สิน  
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอและให้ ทก. รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของสํานักงบประมาณ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  ๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ อนุมัติในหลักการให้บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) (กสท) ดําเนินโครงการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA ในภูมิภาค ๕๑ จังหวัด 
วงเงิน ๓,๘๐๐ ล้านบาท ตามที่ ทก. เสนอ ทั้งนี้ ให้ กสท. รับความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ 
สุวรรณคีรี) ประธานกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (กค.) และสํานักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
  ๑.๓ คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  (ปคค.)  
ได้ประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ เพ่ือติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว โดย ทก. 
(กสท) ได้รายงาน ดังนี้  
   ๑.๓.๑ เดิมการให้บริการ CDMA ในปัจจุบัน มีการให้บริการ ๒ ส่วน ส่วนที่หนึ่งให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วม โดยบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จํากัด (ฮัทช์) ดําเนินการใน ๒๕ จังหวัด และอีกส่วน 
กสท ดําเนินการเองอีก ๕๑ จังหวัด ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการหลายประการ เช่น การให้บริการ
ข้อมูลสื่อสารผ่านระบบมือถือซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบริการยังทําได้ไม่เต็มที่ การขยายโครงข่ายที่ไม่สามารถ
ทําได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปัญหาความเข้ากันได้ของระบบ มีปัญหาการลงทุนและการทําการตลาดซ้ําซ้อน 
จึงจะแก้ปัญหาโดยการเข้าซื้อกิจการ เพ่ือที่ กสท จะได้เข้าไปบริหารจัดการโครงข่ายได้ ซึ่งคณะรัฐมนตรี  
ได้มีมติ (๗ เมษายน ๒๕๕๓) อนุมัติหลักการ ในวงเงิน ๗,๕๐๐ ล้านบาท โดย กสท ได้มีการยกร่างสัญญา 
การเข้าซื้อกิจการระหว่างสองบริษัทเสนออัยการสูงสุด (อส.) เพ่ือพิจารณา และได้ดําเนินการคู่ขนาน เช่น 
เตรียมการตั้งบริษัทลูก เพ่ือแยกเป็น Business Unit เพ่ือให้คล่องตัวมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การเจรจาซื้อกิจการ ซึ่งรวมถึงโครงข่าย ลูกค้า และพนักงาน แต่ไม่รวมหุ้นและหนี้สิน จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากสัญญาผ่านการพิจารณาแล้วก็จะเริ่มดําเนินการโอนทรัพย์สินและดําเนินการอ่ืน ๆ 
ต่อไป 
   ๑.๓.๒ อส. ได้พิจารณาร่างสัญญาและส่งกลับมาให้ กสท พิจารณาใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 
  (๑) สศช. มีความเห็นว่า การประเมินมูลค่ากิจการในการเช่าซื้อ จะต้องพิจารณา
ประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินที่แท้จริง ในขณะที่ กสท จะพิจารณาจากการใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสด (Discounted cash flow) มาเป็นมูลค่ากิจการ 
    (๒) กค. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นกฎหมาย ว่าการดําเนินการของฮัทช์ใน ๒๕ จังหวัด 
จะเข้าข่ายการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ และจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร 
    อส. จึงขอให้ กสท หารือกับ สศช. และ กค. ให้ได้ข้อยุติก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง 
กสท ประสานงานกับหน่วยงานทั้งสองแห่ง 
  ๑.๔ ปคค. ได้เสนอผลความคืบหน้าตามข้อ ๑.๓ ให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๕๓ 



๔๐ 
 
 ๒. ความคืบหน้า 
  ในการประชุม ปคค. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทก. โดย กสท ได้รายงาน
ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวเพ่ิมเติม ว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๗ เมษายน ๒๕๕๓) อนุมัติในหลักการ 
ให้ ทก. เข้าซื้อกิจการของ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จํากัด (ฮัทช์) ในราคาไม่เกิน ๗,๕๐๐ ล้านบาท 
ว่า กสท ได้มีการยกร่างสัญญาการเข้าซื้อกิจการระหว่าง ๒ บริษัท และเสนออัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณา  
โดยได้มีการดําเนินการคู่ขนาน ซึ่งอยู่ในระหว่างการเจรจาซื้อกิจการนั้น ต่อมา กสท ได้ทําการต่อรองที่ราคา 
๔,๐๐๐ ล้านบาท แต่ฮัทช์แจ้งว่าไม่สามารถลดราคาได้ กสท จึงคาดว่าจะไม่ซื้อกิจการของฮัทช์ ทั้งนี้ จะนํา
ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ เนื่องจากขณะนี้ กสท ได้ว่าจ้าง 
ที่ปรึกษาเพ่ือหาข้อยุติว่าหากไม่สามารถซื้อกิจการได้ จะต้องดําเนินการเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจอย่างไร
ต่อไป และจะนําเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการ กสท ในการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๓  

    



๔๑ 
 
 

๒๓. เร่ือง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงมหาดไทย) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก ข้อ ๑.๒.๔ 
กําหนดให้มีการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปที่แสดงความจํานงโดยการ
ขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับการสงเคราะห์ รวมทั้งขยายเพดานให้กู้ยืมจากกองทุนผู้สูงอายุเป็น ๓๐,๐๐๐ บาทต่อราย 

 ๒. ความคืบหน้า 
  คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.) ได้ติดตาม
ความคืบหน้าในการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องนี้ ๒ ครั้ง (ในการประชุม ปคค. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ 
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) โดยหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องได้รายงานข้อมูลให้ทราบ ดังนี้ 
  ๒.๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รายงานว่า 
   ๒.๑.๑ การจ่ายเบี้ยยังชีพเดิมนั้นดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจ่ายเงินสงเคราะห์ เ พ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับ
ต้องมีคุณสมบัติ คือ มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีฐานะยากจน 
   ๒.๑.๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนตามโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปทุกคน พม. โดยคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้ออกระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ คือ เป็นผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี
บริบูรณ์ข้ึนไปทุกคน ยกเว้นผู้ที่ได้รับสวัสดิการของรัฐเป็นประจํา โดยจ่ายเบี้ยยังชีพทุกเดือน ๆ ละ ๕๐๐ บาท/
คน ตลอดชีพ 
   ๒.๑.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเมืองพัทยาได้ใช้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนกรุงเทพมหานครใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ โดยอนุโลม  
   ๒.๑.๔ ในการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ 
มกราคม ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนารูปแบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน มีอํานาจหน้าที่ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านระบบธนาคารไปยังผู้สูงอายุโดยตรง โดยใช้ฐานข้อมูลของกรมการ
ปกครองเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและอํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
   ๒.๑.๕ ปัจจุบันมีการจ่ายเงินค่าทําศพให้กับผู้สูงอายุ (๒,๐๐๐ บาท) ดังนั้น หากญาติของ
ผู้เสียชีวิตมารับเงินจํานวนนี้ก็สามารถตัดรายชื่อผู้เสียชีวิตดังกล่าวออกจากทะเบียนผู้สูงอายุของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 



๔๒ 
 
  ๒.๒ กระทรวงมหาดไทย (มท.) รายงานว่า  
   ๒.๒.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศดําเนินการรับ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ  
   ๒.๒.๒ งบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖-๒๕๕๓  

ปี จ านวนคนชรา 
อัตราต่อคน 
ต่อเดือน 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๒๕๔๖ ๓๙๙,๓๖๒ ๓๐๐ ๑,๔๓๗,๗๐๓,๒๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวตัถุประสงค์ 
๒๕๔๗ ๔๔๐,๐๐๐ ๓๐๐ ๑,๕๘๔,๐๐๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวตัถุประสงค์ 
๒๕๔๘ ๕๒๗,๐๘๓ ๓๐๐ ๑,๘๙๗,๔๙๘,๘๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวตัถุประสงค์ 
๒๕๔๙ ๑,๐๗๓,๑๙๐ ๓๐๐ ๖,๔๓๙,๑๔๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวตัถุประสงค์ 
๒๕๕๐ ๑,๗๕๕,๒๖๖ ๕๐๐ ๑๐,๕๓๑,๕๙๖,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวตัถุประสงค์ 
๒๕๕๑ ๑,๗๕๕,๒๖๖ ๕๐๐ ๑๐,๕๓๑,๕๙๖,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป 

๒๕๕๒ 
๑,๘๒๘,๔๕๖ ๕๐๐ ๑๐,๙๗๐,๗๓๖,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป 

๓,๑๔๒,๑๖๘ ๕๐๐ ๙,๔๒๖,๕๐๔,๐๐๐ เงินอุดหนุนตามนโยบายรัฐบาล  
(เม.ย.-ก.ย.๒๕๕๒) 

๒๕๕๓ 
๑,๘๒๘,๔๕๖ ๕๐๐ ๑๐,๙๗๐,๗๓๖,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป 
๓,๓๔๕,๕๕๔ ๕๐๐ ๒๐,๐๗๓,๓๒๔,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามนโยบายรัฐบาล 

 
   ๒.๒.๓ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตําบลรวม ๓ งวด แบ่งเป็น ๖ เดือน ๑ งวด (เริ่มเดือนตุลาคม) และ ๓ เดือน ๒ งวด ทั้งนี้ 
การจ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุจะจ่ายก่อนวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีปัญหาอุปสรรค 
   ๒.๒.๔ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุทั้งหมดประมาณ ๗.๒ ล้านราย ในจํานวนนี้เป็นข้าราชการบํานาญ
ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ราย และมีผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน สาเหตุที่ มีจํานวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นใน
ปัจจุบันนั้น ส่วนหนึ่งอาจมีสาเหตุมาจากเดิมผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แต่ปัจจุบันได้โอนความรับผิดชอบนี้มาให้ส่วนกลาง จึงทําให้ตัวเลขการจ่ายเงินเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณสําหรับผู้สูงอายุ ๕.๑๗ ล้านคน ซึ่งไม่เพียงพอ จะต้องของบกลางเพ่ิมประมาณ 
๖,๐๐๐ ล้านบาท สําหรับผู้สูงอายุ ๑ ล้านคน 
  ๒.๓ สํานักงบประมาณ (สงป.) ชี้แจงว่า คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติอยู่ระหว่างศึกษา 
แนวทางการจ่ายเงินในรูปแบบจ่ายตรง ซึ่ง พม. รายงานเพ่ิมเติมว่า พม. ได้ว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดําเนินการศึกษาแนวทางการจ่ายเงินในรูปแบบจ่ายตรงและศึกษาการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓  
  ทั้งนี้ ประธาน ปคค. มีข้อสังเกตว่า ในช่วงที่เริ่มโครงการนี้ผู้สูงอายุที่มีฐานะไม่ได้ลงทะเบียนด้วย 
แต่ปัจจุบันคนเหล่านั้นเริ่มไปลงทะเบียนเนื่องจากคิดว่าเป็นสิทธิ์ และหากในอนาคตใช้ระบบจ่ายตรง ผู้สูงอายุ
จะได้เงินทันทีโดยไม่จําเป็นต้องขึ้นทะเบียน ดังนั้น สงป. และ มท. (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
ควรศึกษาหารูปแบบ (model) ในการคํานวณเงินให้ชัดเจนว่าในแต่ละปีมีจํานวนผู้สูงอายุ (ครบ ๖๐ ปี) 
เพ่ิมข้ึนเท่าไร เสียชีวิตเท่าไร เนื่องจากเงินจํานวนนี้จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยการจัดทํางบประมาณสมดุลภายใน ๕ ปี  

    



๔๓ 
 
 

๒๔. เรื่อง มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
(กระทรวงการคลัง) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓) เห็นชอบและอนุมัติในหลักการมาตรการควบคุม
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการตามที่ กค. เสนอ ดังนี้  
   ๑.๑.๑ ให้มีการตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายค่ายาบางกลุ่มหรือบางรายการให้เป็นไป
ตามบัญชียาหลักแห่งชาติหรือตามเง่ือนไขและข้อบ่งชี้ที่องค์การวิชาชีพกําหนด 
   ๑.๑.๒ มอบหมายให้กรมบัญชีกลางร่วมกับหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการประยุกต์ใช้ระบบ Medisave สําหรับข้าราชการบรรจุใหม่และแนวทางอภิบาลระบบเพ่ือปฏิรูปองค์กร
บริหาร 
   ๑.๑.๓ มอบหมายให้กรมบัญชีกลางร่วมกับหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องศึกษาการกําหนด
อัตราจ่ายล่วงหน้ารายกลุ่มโรคสําหรับการรักษาประเภทผู้ปุวยนอก 
   ส่วนงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนินการในวงเงินรวม ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ให้ กค. 
ขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณแล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังรับความเห็น
ของ สธ. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงาน ก.พ. ไปพิจารณาด้วย 
  ๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๘ กันยายน ๒๕๕๓) รับทราบรายงานผลการติดตามการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
(ปคค.) เกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ซึ่ง กค. โดยกรมบัญชีกลาง รายงานว่า คณะทํางานวิชาการทาง
การแพทย์ได้ประชุมไปแล้ว ๒ ครั้ง โดยที่ผ่านมาได้มีการวางกรอบการจัดทําข้อมูลทางวิชาการ เพ่ือจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็น ชี้แจงทําความเข้าใจเพ่ือลดข้อโต้แย้งก่อนที่จะออกมาตรการสําหรับยาในบางกลุ่มที่ต้องมี
การกําหนดมาตรการควบคุมการเบิกหรือกําหนดเป็นบัญชีที่ห้ามเบิกจ่าย และจะประชุมอีกครั้งในวันที่ ๘ 
กันยายน ๒๕๕๓ คาดว่าจะนําเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาลและการจ่ายเงิน
ภายใต้คณะกรรมการบริหารระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ สําหรับ
กรณีระบบ Medisave เนื่องจากเป็นการจัดจ้างทีมงานของศาสตราจารย์ ดร.อัมมาร สยามวาลา ซึ่งมีกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินงาน ๘ เดือน จึงคาดว่าจะสรุปและเสนอผลการศึกษาได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๔ 

 ๒. ความคืบหน้า 
  ๒.๑ คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีได้ประชุมครั้งที่ 
๒๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพ่ือติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รายงาน ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ กค. รายงานว่า 
   ๒.๑.๑.๑ กรมบัญชีกลางได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับการ
ปริหารระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ดังนี้ 

   (๑) จัดทํายุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดทํามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา โดยมุ่งส่งเสริมให้มีการใช้ยาสามัญ (Generic product) 
ทดแทนยาต้นแบบ (Original) และให้มีการกําหนดราคากลางสําหรับใช้ในการเบิกจ่ายค่ายาในกรณีที่มียาสามัญ
ใช้ทดแทนยาต้นแบบได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดความคุ้มค่า 
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   (๒) กําหนดแนวทางการควบคุมการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ๙ กลุ่ม
ที่การสํารวจพบว่ามูลค่าการสั่งใช้สูงและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าการสั่งใช้ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี้
ทางการแพทย์เป็นโครงการนําร่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   (๒.๑) กําหนดราคาอ้างอิงสําหรับใช้ในการเบิกจ่ายค่ายาในกลุ่มยา
ลดการเป็นแผลและเลือดออกในกระเพาะอาหาร กลุ่มยาต้านอักเสบที่มิใช่สเตียรอยด์ กลุ่มยาลดไขมันในเลือด 
กลุ่มยาเบื้องต้นในการรักษาความดันสูงและภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเลือดคั่ง กลุ่มยาลดความดันโลหิต และ
กลุ่มยาปูองกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือด และในระยะต่อไปให้เบิกจ่ายค่ายาที่เป็นยาสามัญและนําระบบราคา
อ้างอิง (สําหรับการเบิกจ่าย) และระบบ Post audit มาใช้ในการเบิกยาต้นแบบ โดยในกรณีผู้ปุวยที่มีความ
จําเป็น ต้องใช้ยาต้นแบบ ให้โรงพยาบาลเบิกค่ายาตามราคาอ้างอิงก่อน แล้วจึงขออนุมัติกรมบัญชีกลางเพ่ือ
เบิกชดเชยค่ายาในส่วนที่เหลือภายหลังผ่านการตรวจสอบแล้ว 

   (๒.๒) จัดทําระบบการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีราคาแพง 
โดยให้มีการตรวจสอบการอนุมัติเบิกจ่าย (Pre authorization) สําหรับยารักษาโรคกระดูกพรุนและกลุ่มยา
รักษามะเร็ง 

   (๒.๓) กําหนดยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่ไม่มีความคุ้มค่าในการ
รักษาพยาบาล (Cost-efficiency) เป็นรายการยาที่ห้ามเบิกจ่าย (Negative drug list) และได้เห็นชอบให้
กําหนดกลุ่มยาลดอาการข้อเข่าเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า (Symptomatic slow acting drugs for osteoarthritis: 
SYSADOA) และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมเป็นรายการยาที่ห้ามเบิกจ่าย 

   (๓) ให้กรมบัญชีกลางไปจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือศึกษาการกําหนดอัตรา
ค่าบริการสาธารณสุขที่สะท้อนต้นทุนแท้จริง เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
   ๒.๑.๑.๒ ส่วนระบบ Medisave ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาของ TDRI ซึ่งมีกําหนด
แล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๔ 
   ๒.๑.๑.๓ จากข้อมูลการเบิกจ่ายในปี ๒๕๕๒ พบว่า ในโรงพยาบาล ๓๔ แห่ง มีการ
สั่งใช้กลุ่มยาลดอาการข้อเข่าเสื่อมมูลค่าประมาณ ๔๔๐ ล้านบาท ซึ่งจะกําหนดเป็นกลุ่มยาที่เป็นรายการยาที่ห้าม
เบิกจ่าย ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงได้ 
   ๒.๑.๑.๔ ขณะนี้ กค. มอบให้บริษัท ทิพยประกันภัย ศึกษาระบบการประกันสุขภาพ 
โดยที่จะไม่ให้สิทธิของข้าราชการลดลงจากเดิมและค่าใช้จ่ายจะต้องไม่สูงกว่าเดิม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 
๓-๔ เดือน 
   ทั้งนี้ ได้มีระบบตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และมีการติดตามและตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่องในส่วนที่ตรวจสอบได้ รวมทั้งได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) โดยเมื่อพบข้อมูลการทุจริตจะส่งเรื่องต่อให้ ปปท. ร่วมกับกรมสอบสวน
คดีพิเศษ (DSI) ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
   ๒.๑.๒ สธ. รายงานว่า ปัญหาที่พบมี ๒ ประการ คือ (๑) การที่ให้โรงพยาบาลเอกชนเข้า
มาร่วมให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วยอาจเป็นเหตุทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณได้  
(๒) การเบิกจ่ายตรงของผู้ปุวยนอกทําให้เกิดการเบิกจ่ายที่ไม่จําเป็นมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องมีการทดรองจ่าย 
ทําให้การเบิกค่ารักษาพยาบาลสะดวกยิ่งขึ้น จึงควรมีการทบทวนกระบวนการเบิกจ่ายตรงให้รัดกุมมากข้ึน 
   ๒.๑.๓ ประธาน ปคค. มีข้อสังเกต ดังนี้ 
   ๒.๑.๓.๑ ควรมีการบูรณาการการศึกษาของคณะของศาสตราจารย์ ดร. อัมมาร 
สยามวาลา และการศึกษาของบริษัท ทิพยประกันภัย เข้าด้วยกัน โดยให้คํานึงถึงปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นจริง
เกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายยาที่เกินความจําเป็นด้วย ทั้งนี้ หากการศึกษาของคณะของศาสตราจารย์ ดร. อัมมารฯ 
ดําเนินการแล้วเสร็จก่อนเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
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   ๒.๑.๓.๒ สถานพยาบาลควรมีระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงาน โดยกรมบัญชีกลาง
อาจร่วมมือกับสถานพยาบาล เพื่อให้มีการตรวจสอบภายในหน่วยงานและรายงานต่อกรมบัญชีกลาง เนื่องจาก
กรมบัญชีกลางไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณในกรณีที่ ปปท. และ DSI 
ต้องดําเนินการตรวจสอบด้วย 
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๒๕. เร่ือง การด าเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: ยุทธศาสตร์นโยบาย
แอลกอฮอล์ระดับชาติ (สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ๑.๑ คณะรัฐมนตรีไดม้ีมต ิ(๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓) ดังนี้ 
   ๑.๑.๑ เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง ยุทธศาสตร์
นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่เสนอ ดังนี้ 
    ๑.๑.๑.๑ รับรองแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ 
    ๑.๑.๑.๒ ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพิจารณาและนําเสนอแผนยุทธศาสตร์
นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงาน  
ที่ เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการ โดยเฉพาะคณะกรรมการ นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์จังหวัด 
ดําเนินการให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการทุกระดับที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์
ระดับชาติ 
    ๑.๑.๑.๓ ให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด 
     (๑) ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยงาน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการดําเนินงาน
และเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมในการจัดการกับปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 
ติดตามผลตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ รวมถึงการพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
     (๒) ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาสังคม
พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม หรือการจัดสรรงบประมาณจากภาษี
สรรพสามิตสุราเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ สนับสนุน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสนับสนุนการรณรงค์เพ่ือขจัดความรุนแรงในครอบครัว 
และใช้ในมาตรการเยียวยาผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวอันเป็นผลมาจาก  
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
     (๓) ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เ พ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดร่วมกับหน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบโดยตรง โดยเฉพาะสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมสรรพสามิต ผู้ว่าราชการจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องอย่างจริงจังต่อเนื่อง 
     (๔) ให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานต่อสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ 
   ๑.๑.๒ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 



๔๗ 
 
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติรับไปดําเนินการตามมติ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๘ กันยายน ๒๕๕๓) รับทราบรายงานผลการติดตามการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี โดย ปคค. เกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 
   ๑.๒.๑ มท. ได้ดําเนินการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ คือ ยุทธศาสตร์
การควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ ได้แก่ การควบคุมสถานที่ วัน เวลาจําหน่าย และ
การควบคุมการเข้าถึงสุราของเยาวชน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยได้มีนโยบายจัดระเบียบสังคม
แบบบูรณาการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ โดยมีมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีกฎหมายที่สําคัญและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ .ศ. ๒๕๐๙ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ มท. ได้ร่วมกับสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติตรวจสถานบริการและควบคุมเครื่องดื่มที่จําหน่ายให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการจัดตั้ง  
ชุดปฏิบัติการพิเศษ มท. จํานวน ๒ ชุด และชุดปฏิบัติการตรวจและประเมินผลสถานบริการสีขาวในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๙ ชุด 
   ๑.๒.๒ สธ. รายงานว่า การดําเนินการในเรื่องนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือรองรับ 
ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์แล้ว และจะจัดประชุมในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เพ่ือทําแผนปฏิบัติการ โดยคาดว่าจะแล้ว
เสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และจะประชุมแต่งตั้งคณะทํางานย่อยของแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องขอ
ความร่วมมือทุกกระทรวงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนเพ่ือรองรับการปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
และต้องใช้หลายมาตรการในการดําเนินการ หากมาตรการใดอ่อนแอก็ต้องทําให้จริงจังมากขึ้น เช่น ต้องเก็บภาษี
มากขึ้นเพ่ือให้คนบริโภคสุราลดน้อยลง ทั้งนี้ ปัจจุบันประชากรไทยดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมมากขึ้นเมื่อเทียบกับ
มาตรฐานโลก โดยมีประชากรที่เริ่มดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมขึ้นปีละประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน ในขณะที่อัตราการเกิด
อยู่ที่ ๘๐๐,๐๐๐๐ คน/ปี 
   ๑.๒.๓ พม. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาและยกร่างกฎหมายเพ่ือนําภาษีและ
รายได้บางส่วนที่เกิดจากความพิการเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกองทุนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบปัญหา ซึ่งได้มีการจัดประชุมแล้ว ๑ ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวม
ข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขเพ่ือที่จะ
เสนอรัฐบาล หรือออกกฎหมายเพื่อที่จะพิจารณาถึงรายได้/ภาษีบางส่วนเพื่อที่จะมาช่วยเหลือคนพิการเหล่านี้ 
   ๑.๒.๔ ประธาน ปคค. มีข้อสังเกตว่า อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลที่เกิดจากการดื่มสุราส่งผลต่อ
เศรษฐกิจค่อนข้างมาก เนื่องจากประชากรที่ประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นกลุ่มที่รัฐต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแล
และรักษามาก สํานักงบประมาณควรจัดทําประมาณการงบประมาณที่รัฐต้องลงทุนในเรื่องนี้ต่อคนว่าเป็นเงิน
เท่าไร ก็จะทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครอบครัว ทั้งนี้ สังคมก็มีส่วนในการลดการบริโภคสุรา เพราะหาก
ช่วงใดกระแสสังคมเป็นไปในเรื่องของการใส่ใจสุขภาพ คนในสังคมก็จะรังเกียจการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ดังนั้น  
ถ้าสามารถสร้างค่านิยมที่ดีในสังคมได้ก็จะส่งผลต่อการดําเนินการเรื่องนี้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ สธ. ควรจัดทํา
แผนปฏิบัติการรองรับเนื่องจากใกล้เทศกาลปีใหม่แล้ว ซึ่งปีที่ผ่านมาสถิติการเสียชีวิตจากเหตุนี้ค่อนข้างสูง 
 



๔๘ 
 
 ๒. ความคืบหน้า 
  ปคค. ได้ประชุม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพ่ือติดตามความคืบหน้า 
ในเรื่องนี้ ซึ่ง สธ. ศธ. มท. กค. และ พม. รายงานในส่วนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๒.๑ สธ. โดยกรมควบคุมโรคได้ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้แผนนโยบาย
แอลกอฮอล์ระดับชาติจํานวน ๒ ครั้ง และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทําแผนปฏิบัติการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งต่อมาได้มีการนําเสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบ ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และนําเสนอ  
ในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ จะมีการประชุมเพ่ือกําหนดกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน 
ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ รวมทั้งรวบรวม
แผนปฏิบัติการฯ เสนอคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ดังนั้น จึงจําเป็นต้องขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากรัฐมนตรี 
ที่กํากับ ดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เร่งรัดหน่วยงานในกํากับเพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าประชุม
จัดทําแผนปฏิบัติการในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ 
  ๒.๒ ศธ. ได้ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรง
สนับสนุนในการดื่ม เช่น ได้นําเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปบูรณาการในแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา จัดให้มีการ RE-X-RAY สํารวจสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง โดยใน 
ภาคเรียนที่ ๑ จะดําเนินการภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม และภาคเรียนที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม จัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยนํานักเรียน นักศึกษาที่ถูกจําแนกแล้วเข้าไปสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน พบผู้ปกครองให้ทราบปัญหาเพ่ือเป็นข้อมูลในการดูแลให้ความช่วยเหลือในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กําหนดนโยบายให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กําหนดให้
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้และรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในพิษ
ของการดื่มแอลกอฮอล์ กําหนดให้สถานศึกษามีครู อาจารย์ แกนนํา ในสัดส่วนที่เหมาะสม สามารถ
ควบคุมดูแลได้ สําหรับนักเรียน นักศึกษา กําหนดให้มีแกนนําสัดส่วน ๑:๒๐ คน เพ่ือดูแลเพ่ือน ร่วมกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าวและสัมมนาความร่วมมือการจัด
กิจกรรมรับน้องสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศในโครงการรับน้องปลอดเหล้า และสนับสนุนการจัดกิจกรรม  
ตามนโยบาย 3D ของ ศธ. ทั้งเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ประชาธิปไตย และการปูองกันตนเอง
จากยาเสพติดและสิ่งเสพติด 
  ๒.๓ มท. มีนโยบายในการจัดระเบียบสังคมสถานบริการสีขาว โดยได้มีหนังสือสั่งการไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัดและสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะงานประเพณี งานประจําปี งานรื่นเริงต่าง ๆ ในส่วนของ
ภูมิภาค โดยเฉพาะงานกาชาดโดยกําหนดให้เป็นงานที่ปลอดเหล้า และห้ามดื่มเหล้าในสถานที่ราชการต่าง ๆ 
อย่างเคร่งครัด โดยในส่วนของภูมิภาคได้มีการดําเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานบริการ ยาเสพติด 
และการพนันแล้ว นอกจากนั้น เพ่ือให้มีการปฏิบัติการโดยเคร่งครัด มท. ได้แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจในการจัด
ระเบยีบสังคม โดยการดําเนินการจะให้ความสําคัญกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเพ่ือไม่ให้เข้าถึงแอลกอฮอล์ในการ
จัดระเบียบสังคมในเรื่องของสถานบริการ รวมถึงสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ 



๔๙ 
 
  ๒.๔ กค. อยู่ระหว่างพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีและค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตให้แก่
ผู้ประกอบการ รวมทั้งเรื่องของการหางบประมาณสนับสนุนในส่วนของการดูแลปัญหานี้ 
  ๒.๕ พม. รายงานว่า พม. มีหน้าที่ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์  
ซึ่งมีผู้ที่ประสบความพิการจากเรื่องนี้ค่อนข้างมาก ดังนั้น พม. จึงได้เสนอกฎหมายเพ่ือที่จะนํารายได้บางส่วน
จากภาษีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาช่วยเหลือเยียวยาสําหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะมีการจัดประชุม
ร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพ่ือเสนอ
เป็นกฎหมายต่อไป 
  ๒.๖ ประธาน ปคค. มีข้อสังเกตว่า แนวทางตามที่ มท. รายงานนั้น หากมีการดําเนินการอย่างจริงจัง 
และดําเนินการโดยทั่วถึงทุกร้าน ทุกจังหวัด มีรายละเอียดชัดเจนว่าดําเนินการไปถึงพ้ืนที่ใดแล้วบ้าง ก็อาจจะ
ปฏิบัติได้จริง เพราะเป็นการส่งสัญญาณว่ามีการดําเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง นอกจากนั้น มีประเด็นที่
สถานบริการนําเด็กมาเป็นบริกรเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นั้น ศธ. ควรพิจารณาแก้ไขด้วย 
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๒๖. เร่ือง การด าเนินการตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒) เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ประสานงานการ
ดําเนินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ 

 ๒. ความคืบหน้า 
  กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าการดําเนินโครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 
(เดิมชื่อโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ)  ดังนี้ 
  ๒.๑ ผลการด าเนินงาน  
   โครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๗๕,๘๒๘.๐๘๙ 
ล้านบาท มีนักเรียนที่เข้าสู่โครงการฯ ดังกล่าวรวม ๑๒,๔๘๐,๔๗๓ คน ทั้งนี้ ได้ใช้งบประมาณแล้วทั้งสิ้น 
๗๓,๒๒๓.๘๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๗ ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร โดยจําแนกเป็น 
 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ไป (บาท) 

ค่าหนังสือเรียน ๖,๔๒๘,๖๐๔,๙๑๘ 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔,๑๐๑,๖๕๗,๙๑๘ 
ค่าเครื่องแบบ ๔,๕๔๑,๑๑๒,๘๑๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๗,๖๔๘,๔๓๙,๔๖๖ 
ค่าจัดการเรียนการสอน ๕๐,๕๐๔,๐๓๑,๗๗๘ 

รวม ๗๓,๒๒๓,๘๔๖,๘๘๙ 

 
  ๒.๒ ปัญหาและอุปสรรค  
   ๒.๒.๑ งบประมาณที่สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับจัดสรร
ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปูาหมายนักเรียน จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน แต่มีนักเรียน
เพ่ิมขึ้นเป็น ๒,๑๙๕,๑๗๕ คน เพ่ิมขึ้นจํานวน ๑๙๕,๑๗๕ คน เป็นเงินงบประมาณ ๑๗๐ ล้านบาท ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพ่ือขอใช้งบประมาณโครงการเรียนฟรี  เรียนดี ๑๕ ปี อย่าง 
มีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ๒.๒.๒ ด้านหนังสือเรียน นักเรียนสายอาชีพจะต้องทําแบบฝึกหัดและบันทึกในหนังสือเรียน 
การเรียนแต่ละวิชามีความเชื่อมโยงกัน หนังสือที่เรียนจบแล้วจําเป็นต้องใช้อ้างอิงในวิชาต่อไป และต้องใช้เป็น
คู่มือการประกอบอาชีพในอนาคต สภาพของหนังสือที่ใช้งานแล้ว ไม่อยู่ในสภาพที่สามารถจะนํามาใช้ได้อีก  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ จึงมีความจําเป็นที่ต้องมอบหนังสือเรียนให้นักเรียนอาชีวศึกษา 
   ๒.๒.๓ ผู้ปกครองยังขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ 
   ๒.๒.๔ ผู้ปกครองที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ไม่สะดวกในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนเอง 
เนื่องจากมีปัญหาในการเดินทาง และเรื่องใบเสร็จรับเงิน 



๕๑ 
 
   ๒.๒.๕ หนังสือเรียน ควรจัดสรรให้ฟรีทุกระดับ โดยไม่ต้องคืน เพราะนักเรียนต้องใช้ศึกษา
สําหรับการเตรียมตัวสอบในระดับชั้นต่อไป 
   ๒.๒.๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุน 
การจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรายโรงเรียน 
เพ่ือขอเบิกงบประมาณที่คลังจังหวัดต่อไป 
   ๒.๒.๗ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนได้รับงบประมาณสําหรับจัดซื้ออาหารเสริม 
(นมผง) ล่าช้ามาก เนื่องจากปัญหามติคณะรัฐมนตรีให้จัดซื้อจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศ
ไทย จึงต้องทําหนังสือขอมตคิณะรัฐมนตรีเพ่ือให้กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนสามารถจัดซื้อนมผงได ้
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๒๗. เร่ือง การด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ 
(กระทรวงศึกษาธิการ) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓) รับทราบแนวทางการดําเนินงานตามแผน
ปรองดองแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในระยะเร่งด่วนระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๓ โดย
แนวทางดังกล่าวมียุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองซึ่งมียุทธศาสตร์ย่อย ๓ เรื่อง 
สรุปได้ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมให้สถาบันการศึกษาทุกระดับเสริมทักษะและสํานึกของความเป็น
พลเมืองเพ่ือเป็นกําลังสําคัญของบ้านเมือง 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายและช่องทางเพ่ือการขับเคลื่อนและขยายผลอย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความตระหนักและระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 
ทั้งนี้ ได้กําหนดการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวไว้เป็น ๓ ระยะ คือ ๑) ระยะเร่งด่วน ดําเนินการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ๒๕๕๓ ๒) ระยะกลาง ดําเนินการระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ๒๕๕๓ 
และ ๓) ระยะยาว ดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของทุกองค์กรหลัก  
  ๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๑ กันยายน ๒๕๕๓) เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษา 
ร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ และให้ ศธ. (สกอ.) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติในเรื่องการบูรณาการความร่วมมือภายในสถาบันอุดมศึกษา และข้อสังเกตของสํานัก
งบประมาณในเรื่องการจัดทําแผนการดําเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งให้สถาบันอุดมศึกษา
ทบทวนบทบาทและภารกิจในยุทธศาสตร์เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับทรัพยากรที่จะสามารถนําไปใช้ดําเนิน
กิจกรรมตามแนวทางดังกล่าวได้   

 ๒. ความคืบหน้า 
  ๒.๑ ฝุายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  
ได้แจ้งให้ ศธ. รายงานความคืบหน้าการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการดําเนินงาน  
ในระยะสั้นและระยะยาว ให้ฝุายเลขานุการฯ ทราบ 
  ๒.๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ศธ. ได้รายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามแนวทางการ
ส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ สรุปได้ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา  
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๙ เครือข่าย เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยที่ประชุม
กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจับคู่กับจังหวัดภายใน ๓๐ วัน เพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานระยะ ๓-๕ ปีร่วมกัน 
   ๒.๒.๒ ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ เมื่อวันที่  
๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงบทบาทของอุดมศึกษาที่ต้องมี 
ส่วนร่วมในการสร้างประเทศไทยน่าอยู่ สร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในสถาบันอุดมศึกษา และ
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
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   ๒.๒.๓ เตรียมการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ .ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือจัดตั้ง
แผนงาน/ผลผลิต “หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด” เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางการส่งเสริม
อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ 

    



๕๔ 
 
 

๒๘. เร่ือง การด าเนินการศึกษาส ารวจเพ่ือประเมินสภาพเชิงวิศวกรรม ความเสียหาย 
และมูลค่าของความเสียหายของสิ่งก่อสร้างภายใต้โครงการออกแบบรวม
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ (๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) ดังนี้ 
  ๑.๑ เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ดําเนินการศึกษา
สํารวจเพ่ือประเมินสภาพเชิงวิศวกรรม ความเสียหาย และมูลค่าของความเสียหายของสิ่งก่อสร้างภายใต้
โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ และ
นําผลการดําเนินการดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐบาลเพ่ือตัดสินใจ
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
สมุทรปราการต่อไป ตามที่ ทส. เสนอ 
  ๑.๒ อนุมัติค่าใช้จ่ายในการศึกษาสํารวจเพื่อประเมินความเสียหายดังกล่าว จํานวน ๑๕ ล้านบาท 
จากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น โดยให้กรมควบคุมมลพิษขอทําความตกลง  
ในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณต่อไป ตามความเห็นสํานักงบประมาณ 
  ๑.๓ ให้ ทส. รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปดําเนินการด้วย ดังนี้ 
   ๑.๓.๑ ให้ ทส. ดําเนินการศึกษาสํารวจเพ่ือประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ (Health 
Impact Assessment  : HIA) ควบคู่ไปด้วย เพื่อปูองกันปัญหาสุขภาพของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 
   ๑.๓.๒ ในการประเมินความเสียหาย และมูลค่าของความเสียหายของสิ่งก่อสร้างภายใต้
โครงการดังกล่าว ควรจําแนกความเสียหายออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป 
และความเสียหายจากการถูกลักทรัพย์ 

 ๒. ความคืบหน้า 
  คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.) ได้ติดตาม
ความคืบหน้าในการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ ๓ ครั้ง (ในการประชุม ปคค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ 
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓) โดย ทส. ได้รายงานข้อมูล ดังนี้ 
  ๒.๑ การศึกษาสํารวจเพื่อประเมินสภาพเชิงวิศวกรรม ความเสียหาย และมูลค่าของความเสียหาย
ของสิ่งก่อสร้างภายใต้โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เขตควบคุมมลพิษ 
จังหวัดสมุทรปราการ จะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ ๑๒๐ วัน 
  ๒.๒ การศึกษาสํารวจเพ่ือประเมินความเสียหายดังกล่าวได้รับอนุมัติงบประมาณ ๑๒ ล้านบาท  
ซึ่ง ทส. ได้ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปีแล้ว ทั้งนี้ หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณนี้ จะต้องคืน
งบประมาณจํานวนดังกล่าว และได้จัดทําขอบเขตผลการศึกษา (TOR) แล้วเสร็จ แต่เนื่องจากประชาชน 
ในพื้นที่เขตคลองด่านร้องเรียนว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาล ทส. จึงไดร้อผลการหารือให้เกิดความชัดเจนก่อนดําเนินการในลําดับต่อไป 



๕๕ 
 
  ๒.๓ ทส. ได้หารือสํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) เกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าว ซึ่ง อส. ได้แจ้ง 
ข้อหารือโดยสรุปว่า 
   ๒.๓.๑ การจะวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น ควรจะรอ 
ผลการพิจารณาของศาลปกครอง  
   ๒.๓.๒ หาก ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษจะดําเนินการศึกษาสํารวจเพ่ือประเมินสภาพเชิง
วิศวกรรม ความเสียหายฯ นั้น ควรจะต้องได้รับการอนุญาตจากกิจการร่วมค้าก่อน เนื่องจากกรมควบคุมมลพิษ
ได้ปฏิเสธกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโครงการ 
   ๒.๓.๓ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาฯ ว่าเป็น
เพียงการเข้าไปศึกษาเพ่ือสํารวจ ประเมินสภาพความเสียหาย และมูลค่าความเสียหาย แต่ยังไม่มีการตัดสินใจ
ดําเนินการแต่อย่างใด 
   ๒.๓.๔ หากกรมควบคุมมลพิษสามารถเข้าไปดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น  
จะยังไม่ส่งผลกระทบทางกฎหมายต่อคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน
อัยการสูงสุด ในส่วนของผลกระทบจากการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีต่อคดีอาญา ซึ่งขณะนี้อยู่ 
ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์นั้น สํานักงานอัยการสูงสุดไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินคดีอาญา 
ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษควรหารือทนายความผู้รับผิดชอบคดีอาญาต่อไป  
   ๒.๓.๕ สําหรับการเข้าไปดูแลรักษาสิ่งก่อสร้าง วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโครงการ
ดังกล่าว สํานักงานอัยการสูงสุดเห็นว่า กรมควบคุมมลพิษได้ปฏิเสธความเป็นเจ้าของสิ่งก่อสร้าง หากเข้าไป
บํารุงรักษาจะมีผลต่อการกล่าวอ้างนิติกรรมเป็นโมฆะและอาจมีผลเสียต่อรูปคดีได้ 
  ๒.๔ กรมควบคุมมลพิษได้มีหนังสือไปหารือทนายความผู้รับผิดชอบคดีอาญาเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อคดีอาญาแล้ว (ตามข้อ ๒.๓.๔)  

    



๕๖ 
 
 

๒๙. เร่ือง การด าเนินการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ อนุมัติให้ดําเนินการโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ โดยให้สํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
โครงการฯ จนเสร็จสิ้นการดําเนินการตามแผนงานในระยะที่ ๑ และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(วท.) [สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)] ตกลงในรายละเอียดกับ สงป. และให้มี
การประเมินผลการดําเนินงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือนําผลการประเมินมาประกอบ 
การพิจารณาดําเนินโครงการระยะต่อไป สําหรับโครงการในระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ ของโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้และโครงการในระยะที่ ๒ ของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับไปพิจารณาความเหมาะสม
ร่วมกับ วท. (สวทช.) โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประเด็นอภิปรายที่เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการดําเนินงาน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 

 ๒. ความคืบหน้า 
  ๒.๑ คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.)  
ได้ประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพ่ือติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว  
ซึ่ง วท. (สวทช.) ได้รายงานว่า ขณะนี้ทั้งสองโครงการได้ดําเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงานในระยะที่ ๑ แล้ว  
ผลการประเมินจาก สวทช. และผู้ประเมินอิสระได้แก่ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังพบว่า 
ภาพรวมของการดําเนินการในระยะที่ ๑ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี สมควรดําเนินการโครงการในระยะที่ ๒  
ต่อไปได้ ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคสําคัญในการดําเนินการที่ผ่านมา และควรดําเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเครือข่าย และ สวทช . จะได้หารือกับ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการต่อไป และจะได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นปี ๒๕๕๓ 
  ๒.๒ ต่อมาในการประชุม ปคค. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ วท. และ สศช.  
ได้รายงานเพิ่มเติม ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ วท. โดย สวทช. รายงานว่า เครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ระยะที่ ๒ เพ่ือนําเสนอ วท. ภายในสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป อนึ่ง เนื่องจาก วท. มีโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคหลายแห่ง สศช. จึงขอให้ วท. 
พิจารณาเรื่องการบริหารภาพรวมของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่ง วท. ได้ว่าจ้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นที่ปรึกษาเพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการภาพรวม
ที่เหมาะสม และ มจธ. ได้ดําเนินการศึกษาเสร็จสิ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าสมควร
จัดตั้ง “องค์กรบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” ขึ้นเป็นผู้ดูแล โดยระยะแรกให้มอบหมายให้หน่วยงาน 
ใน วท. ทําหน้าที่แทนไปก่อน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สั่งการให้ สวทช. 
ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พิจารณา



๕๗ 
 
ความเหมาะสมของผลการศึกษาดังกล่าวและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรคู่ขนานกันไป 
ซึ่ง สวทช. และ สวทน. จะได้ให้ความเห็นในภาพรวมของข้อเสนอโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้ง ๒ แห่ง
ก่อนที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยภูมิภาคจะนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป 
   ๒.๒.๒ สศช. รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ว่า 
โครงการระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ ของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้และโครงการระยะที่ ๒ ของ
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ สศช. รับไปพิจารณาความเหมาะสมร่วมกับ วท. 
(สวทช.) แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น สศช. จะรับเรื่องนี้ไปหารือในคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อนการนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

    



๕๘ 
 
 

๓๐. เร่ือง การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (สํานักงาน ก.พ.ร.) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๗ กันยายน ๒๕๕๓) เห็นชอบการขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอ
จัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงาน รวมทั้งการขอจัดตั้งองค์การมหาชนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐในสังกัด 
ฝุายบริหาร (ไม่รวมรัฐวิสาหกิจ) เพ่ิมใหม่ออกไปอีกระยะหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๔ ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้งนี้ เห็นว่าสํานักงาน ก.พ.ร. ควรประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือขอให้ส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน การขอขยายหน่วยงาน หรือจัดตั้งหน่วยงานใหม่ รวมทั้ง 
การจัดตั้งองค์การมหาชนของรัฐเพ่ือจะได้พิจารณาภาพรวม 

 ๒. ความคืบหน้า 
  ๒.๑ ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
(ปคค.) ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้รายงานผลคืบหน้าในการ 
บูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ซึ่ง ก.พ.ร. ได้รายงานเกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับคําขอ
ปรับปรุงส่วนราชการ จัดตั้งองค์การมหาชน และหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในกรณีมติคณะรัฐมนตรีให้ดําเนินการ
เพ่ือรับผิดชอบงานตามนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล รวม ๗ หน่วยงาน ว่าจะนําเสนอ ก.พ.ร. พิจารณา 
อีกครั้งหนึ่งในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
  ๒.๒ ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือถึงฝุายเลขานุการ ปคค. รายงาน
ผลความคืบหน้าในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ กรณีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการ 
(ยกเว้นกระทรวงกลาโหม) จัดทําหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖)  
และจัดส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ รวมทั้งได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานแก่ส่วนราชการต่าง ๆ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
   ๒.๒.๒ กรณีคําขอปรับปรุงส่วนราชการ จัดตั้งองค์การมหาชน และหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  
    ๒.๒.๒.๑ เรื่องท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
 ๑) การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย 
เป็นองค์การมหาชน  ในการประชุม ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีมติเห็นควรให้จัดตั้ง 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเป็นองค์การมหาชนในกํากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดให้ศูนย์ฯ เป็นองค์การมหาชนในกลุ่มที่ ๒ ประเภทบริการที่ใช้
เทคนิควิชาการเฉพาะด้านหรือสหวิทยาการ และเห็นควรกําหนดเงื่อนไขในการจัดตั้งให้มีการประเมิน  
ความคุ้มค่าของศูนย์ฯ เมื่อดําเนินการครบ ๓ ปี หากพบว่าไม่คุ้มค่าก็ให้ยุบเลิก และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เห็นชอบตามมติ ก.พ.ร.  
 ๒) การจัดตั้ งองค์การมหาชน ๒ แห่งในกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ) ในการประชุม ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีมติเห็นควรให้จัดตั้ง
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยจัดให้เป็นองค์การ
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มหาชนในกลุ่มที่ ๒ ประเภทบริการที่ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้านหรือสหวิทยาการ และคณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เห็นชอบให้จัดตั้งสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตามมติ ก.พ.ร. 
 ๓) การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ในการประชุม ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบการ
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมใหม่ จํานวน ๗ สํานัก ๑ กอง ๒ กลุ่มงาน และ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวน
คดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... ด้วยแล้ว ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เชิญให้ ก.พ.ร. ก.พ. 
สํานักงบประมาณ และกรมสอบสวนคดีพิเศษไปร่วมตรวจร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว   
    ๒.๒.๒.๒ เรื่องท่ีผ่านการพิจารณาจาก ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
     การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) และส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ในการ
ประชุม ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบการจัดตั้งสํานักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
ในสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) และสํานักเฝูาระวังทางวัฒนธรรมใน
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม และเม่ือวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุง
กองตรวจและประเมินผลเป็นสํานักตรวจและประเมินผลในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม และ
เห็นชอบให้ปรับปรุงอํานาจหน้าที่และแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร โดยให้กลุ่มตรวจสอบภายในและ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมศิลปากร และให้สํานักงานเลขานุการ
กรมเปลี่ยนชื่อเป็นสํานักบริหารกลาง 
    ๒.๒.๒.๓ เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการฯ  
(อ.ก.พ.ร.ฯ) อยู่ระหว่างนําเสนอ ก.พ.ร. ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ 
 ๑) การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม  
(ศูนย์คุณธรรม) เป็นองค์การมหาชน กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดประชุมหารือระหว่างกรมการศาสนาและ 
ศูนย์คุณธรรม และได้ข้อยุติในเรื่องบทบาทภารกิจที่ไม่ซ้ําซ้อนกัน ซึ่งได้นําเสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวน
และปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม พิจารณาเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบ 
ให้ศูนย์คุณธรรมเป็นองค์การมหาชน ในกํากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับ
การส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์การรูปแบบพิเศษอ่ืนในกํากับของราชการฝุายบริหารที่มิใช่ส่วน
ราชการ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบให้ศูนย์คุณธรรม เป็นองค์การมหาชนในกลุ่ม
ที่ ๓ ซึ่งจะได้นําเสนอต่อ ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 ๒) การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีมติไม่เห็นควรสนับสนุนให้จัดตั้งสํานักสร้างจิตสํานึกและ
พัฒนาเยาวชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากควรปรับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน่วยงานกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวางแผนและมาตรการ พัฒนารูปแบบ 
เทคนิคและวิธีการเกี่ยวกับการสิ่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของ
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ทุกภาคส่วนไปปฏิบัติ แต่ในภารกิจการนํานโยบายการสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนไปปฏิบัติ
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ควรเป็นหน้าที่ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งเป็น
ตัวแทนกระทรวงเพียงหนึ่งเดียวในพ้ืนที่ดําเนินการ ประกอบกับปัจจุบันมีหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือสร้างจิตสํานึกและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  
ซึ่งภารกิจด้านการสร้างจิตสํานึกและพัฒนาเยาวชนและลูกเสือเป็นส่วนหนึ่งของงานดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่มี
ความจําเป็นในการจัดตั้งหน่วยงานระดับสํานักรองรับภารกิจดังกล่าวอีก 
 ๒.๒.๒.๔ การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ อยู่ระหว่างการจัดทํารายละเอียดเพื่อนําเสนอคณะทํางานแบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ 

    



๖๑ 
 
 

๓๑. เร่ือง การใช้เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  
(สํานักงาน ก.พ.) 

 ๑. เรื่องเดิม 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓) เห็นชอบตามมติ ก.พ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่เห็นชอบเครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ และให้องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลอ่ืนนําไปปรับใช้ตามความเหมาะสม ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ ทั้งนี้ การนําเครื่องมือ 
วัดความโปร่งใสฯ ไปใช้ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของส่วนราชการ และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการรับเรื่องนี้ไปประกอบการพิจารณาเพ่ือจัดทําตัวชี้วัดการประเมินความคุ้มค่า  
การปฏิบัติภารกิจของภาครัฐและใช้เป็นตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกรณีนี้
จะทําให้มีจํานวนตัวชี้วัดเพ่ิมมากขึ้น จึงเห็นควรให้พิจารณาดําเนินการยกเลิกตัวชี้วัดเดิมที่ไม่จําเป็น ตามนัย  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ (เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ) 
ให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

 ๒. ความคืบหน้า 
  สํานักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือรายงานความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวต่อฝุายเลขานุการคณะกรรมการ
ประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ว่า เครื่องมือ 
วัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นสําหรับให้ส่วนราชการระดับกระทรวง 
กรม และจังหวัดใช้ในการประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ระบบบริหารของส่วนราชการเกิดความโปร่งใส
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยส่วนราชการสามารถนําเครื่องมือนี้ไปใช้ได้ด้วยความสมัครใจและหน่วยงาน 
ในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐอ่ืนนําไปปรับใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งมีส่วนราชการที่ได้น า
เครื่องมือวัดความโปร่งใสฯ ไปใช้แล้ว จ านวน ๔๐ แห่ง และหากได้มีการกําหนดให้ส่วนราชการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ส่วนราชการที่จัดทําคํารับรองฯ 
ทุกแห่งก็จะได้ทําการประเมินระดับความโปร่งใส และหาแนวทางปรับปรุงให้การบริหารราชการของส่วนราชการ
เกิดความโปร่งใสตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป 

    
 



 



 ๑ 

รายช่ือเรื่องท่ีคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีติดตาม 
ในที่ประชุมในช่วง ๒๖ มกราคม - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

ล าดับ ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง คร้ังท่ีประชุม 

ด้านเศรษฐกิจ (๖๔ เรื่อง)   

๑.  การติดตามการด าเนินงานโครงการประกันรายได้
เกษตรกร 

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

๒/๒๕๕๓ 

๒.  ปัญหาการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ปี ๒๕๕๒/๕๓ (รอบท่ี ๑) เพ่ิมเติม  

กระทรวงพาณิชย์ ๒/๒๕๕๓ 
๓/๒๕๕๓ 
๔/๒๕๕๓ 
๖/๒๕๕๓ 

๓.  การด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร (มาตรการ
รักษาเสถียรภาพโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก
และการยกร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ประกันรายได้เกษตรกรเพ่ือก าหนดรูปแบบและกลไก 
การด าเนินงานประกันรายได้เกษตรกร  

กระทรวงพาณิชย์ 
ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

๗/๒๕๕๓ 

๔.  ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการขึ้นทะเบียนและ
ส ารวจผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๒/๕๓ รอบท่ี ๒  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘/๒๕๕๓ 

๕.  ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร 
ผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๒/๕๓  

กระทรวงพาณิชย์ ๑๑/๒๕๕๓ 

๖.  ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๒/๕๓  

กระทรวงพาณิชย์ ๑๑/๒๕๕๓ 

๗. ๗ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล โรคเขียวเตี้ย 
และโรคใบหงิก  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔/๒๕๕๓ 
๖/๒๕๕๓ 
๗/๒๕๕๓ 
๘/๒๕๕๓ 

๑๐/๒๕๕๓ 
๑๒/๒๕๕๓ 
๑๔/๒๕๕๓ 

๘.  ความคบืหน้าของโครงการการจัดการเพลี้ย 
แป้งมันส าปะหลัง ระยะที่ ๒  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๔/๒๕๕๓ 

๙.  ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรเกี่ยวกับการข้ึนราคาค่าเช่านาของผู้ให้เช่า 
อย่างไม่เป็นธรรม  
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๔/๒๕๕๓ 

เอกสารแนบ ๓ 



 ๒ 

ล าดับ ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง คร้ังท่ีประชุม 

๑๐.  ความคืบหน้าในการศึกษาและการจัดตั้งกองทุน 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตร  

กระทรวงพาณิชย์ ๓/๒๕๕๓ 
๖/๒๕๕๓ 
๗/๒๕๕๓ 

๑๗/๒๕๕๓ 
๑๑.  ความคืบหน้าของการด าเนินโครงการรวบรวมผลผลิตกุ้ง

ด้วยระบบ Contract Farming ของสหกรณ์  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕/๒๕๕๓ 

๑๙/๒๕๕๓ 
๑๒.  ความคืบหน้าโครงการสินเชื่อส าหรับการจัดซื้อรถ 

ตัดอ้อยเพ่ือแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และการขาดแคลน
แรงงาน  

กระทรวงการคลัง ๕/๒๕๕๓ 
๙/๒๕๕๓ 

๑๗/๒๕๕๓ 
๑๓.  ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแนวทางการแก้ไข

ปัญหาราคาไข่ไก่ 
กระทรวงพาณิชย์ ๕/๒๕๕๓ 

๑๔.  การยุบเลิกบริษัทส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จ ากัด และ
การด าเนินมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดต่อเกษตรกร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๖/๒๕๕๓ 
๑๕/๒๕๕๓ 

๑๕.  ความคืบหน้าในการก าหนดแนวทางและกลไกในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการประกันภัยพืชผล  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงพาณิชย์ 

๖/๒๕๕๓ 
๑๐/๒๕๕๓ 
๑๑/๒๕๕๓ 
๑๙/๒๕๕๓ 
๒๔/๒๕๕๓ 

๑๖.  การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการติดตามและ
ประเมินพ้ืนที่ปลูกข้าวปี ๒๕๕๒/๕๓ รอบท่ี ๒  
(การส่งภาพถ่ายจากดาวเทียมของพ้ืนที่เพาะปลูก 
ให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๗/๒๕๕๓ 

๑๗.  ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศูนย์จ าหน่ายสินค้าเกษตรกรชุมชน (Farm Outlet)  

กระทรวงพาณิชย์ ๘/๒๕๕๓ 
๑๑/๒๕๕๓ 
๑๙/๒๕๕๓ 

๑๘.  ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือก
ปทุมธานีตกต่ า  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ 

๙/๒๕๕๓ 

๑๙.  ความคืบหน้าในการด าเนินการระบายผลิตผลทางการ
เกษตรภายใต้โครงการรับจ าน าผลิตผลทางการเกษตร  
ปี ๒๕๕๑/๕๒  

กระทรวงพาณิชย์ ๑๑/๒๕๕๓ 

๒๐.  ความคืบหน้าในการวางแผนรองรับความเสี่ยง 
อันเนื่องมาจากการด าเนินนโยบายในการรับซื้อ 
หรือแทรกแซงราคายางและแผนการจัดหาแหล่งทุน  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๑/๒๕๕๓ 

๒๑.  ความคืบหน้าในการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และอุตสาหกรรม และมาตรการด้านความปลอดภัย 
ของสินค้า  

กระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

๑๑/๒๕๕๓ 



 ๓ 

ล าดับ ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง คร้ังท่ีประชุม 

๒๒.  ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาอ้อยและแนวทางที่ก าหนดไว้ในวาระอ้อยแห่งชาติ  

กระทรวงอุตสาหกรรม ๑๒/๒๕๕๓ 
๑๓/๒๕๕๓ 
๒๒/๒๕๕๓ 

๒๓.  ความคืบหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้และฟ้ืนฟู
อาชีพเกษตรกรผ่านกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  

ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู 
และพัฒนาเกษตรกร 

๑๓/๒๕๕๓ 

๒๔.  ความคืบหน้าในเรื่องการฟ้ืนฟูอาชีพของเกษตรกร 
รายย่อยและยากจน  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๓/๒๕๕๓ 
๒๑/๒๕๕๓ 

๒๕.  โครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร  ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู 
และพัฒนาเกษตรกร 
กระทรวงการคลัง 

๑๙/๒๕๕๓ 
๒๒/๒๕๕๓ 

๒๖.  ความคืบหน้าในการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ในการสร้างตลาดกลางเพ่ือการค้าส่งและค้าปลีกสินค้า
เกษตรในภูมิภาค  

กระทรวงพาณิชย์ ๑๕/๒๕๕๓ 

๒๗.  สรุปผลการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังตามโครงการ
แทรกแซงตลาดมันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๑/๕๒  
(ครั้งที่ ๙-เพ่ิมเติม)  

กระทรวงพาณิชย์ ๑๗/๒๕๕๓ 

๒๘.  ความคืบหน้าในการพิจารณาด าเนินการเพ่ิมศูนย์รับ
จ าน าข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

กระทรวงพาณิชย์ ๒๑/๒๕๕๓ 

๒๙.  ความคืบหน้าในการจัดท าแผนการระบายข้าวสาร 
ในสต็อกภายใต้โครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปรัง  
ปี ๒๕๕๒  

กระทรวงพาณิชย์ ๒๑/๒๕๕๓ 

๓๐.  โครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ ๓  
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง มาตรา ๒๑ ทวิ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๒/๒๕๕๓ 

๓๑.  การก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทน 
การผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิต
ปี ๒๕๕๑/๒๕๕๒ และการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและ
ผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น 
ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๒/๒๕๕๓ 

กระทรวงอุตสาหกรรม ๒/๒๕๕๓ 

๓๒.  ความคืบหน้าในการติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับ
ปลัดกระทรวง : กรณีการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
(กระทรวงการคลัง)  

กระทรวงการคลัง ๒๑/๒๕๕๓ 

๓๓.  การส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชนเพ่ือการออม  กระทรวงการคลัง 
กระทรวงแรงงาน 

๒/๒๕๕๓ 
๑๖/๒๕๕๓ 

๓๔.  การจัดท าฐานข้อมูลคนยากจนและคนด้อยโอกาส  
 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๕/๒๕๕๓ 
๑๖/๒๕๕๓ 

๓๕.  ความคืบหน้าในการพิจารณาความเหมาะสมของระบบ
ค่าจ้างข้ันต่ าและค่าจ้างแรงงานของประเทศไทย  

กระทรวงแรงงาน ๙/๒๕๕๓ 



 ๔ 

ล าดับ ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง คร้ังท่ีประชุม 

๓๖.  ความคืบหน้าในการทบทวนประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของกองทุนเพ่ือรับงานไปท าที่บ้าน  

กระทรวงแรงงาน ๙/๒๕๕๓ 

๓๗.  ความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาพนักงานหยุดงาน
ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  

กระทรวงแรงงานและ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

๗/๒๕๕๓ 
๑๐/๒๕๕๓ 

๓๘.  การด าเนินการตามแนวทางการปรับปรุงการบริหาร 
และพัฒนาองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

ส านักงาน ก.พ.ร.  ๒/๒๕๕๓ 
๗/๒๕๕๓ 

๑๓/๒๕๕๓ 
๑๙/๒๕๕๓ 

๓๙.  มาตรการสร้างแรงจูงใจด้านภาษีให้คณะถ่ายท า
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย  

กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการคลัง 

๒๑/๒๕๕๓ 

๔๐.  มาตรการฟ้ืนฟูด้านการท่องเที่ยวและการให้ 
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ: 
การขอยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ า  

กระทรวงพลังงาน ๒๔/๒๕๕๓ 

๔๑.  การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และเป็นกิจการของคนไทย  กระทรวงอุตสาหกรรม ๒/๒๕๕๓ 
๓/๒๕๕๓ 

๔๒.  มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการผลิตและการใช้รถยนต์ 
นั่งประหยัดพลังงานประเภทพลังงานผสมชนิดพลังงาน
เชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Vehicle)  

กระทรวงการคลัง ๒/๒๕๕๓ 
๓/๒๕๕๓ 
๕/๒๕๕๓ 

๑๐/๒๕๕๓ 
๒๐/๒๕๕๓ 

๔๓.  ความคืบหน้าในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนิเวศ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการศึกษา 
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ  

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

๔/๒๕๕๓ 
๒๐/๒๕๕๓ 

๔๔.  ความคืบหน้าในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างใน
ต่างประเทศ  

กระทรวงการคลัง  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

๘/๒๕๕๓ 

๔๕.  การก าหนดมาตรการในการส่งเสริมและช่วยเหลือ 
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างในต่างประเทศ 
(ประเด็นการออกหนังสือค้ าประกันให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจฯ)  

กระทรวงการคลัง ๑๖/๒๕๕๓ 

๔๖.  ความคืบหน้าในการศึกษาปริมาณการสูบน้ าบาดาล 
ในระดับท่ียอมรับได้ว่าปลอดภัย (Safe Yield) เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ าในภาคอุตสาหกรรมไทย  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

๙/๒๕๕๓ 
๑๖/๒๕๕๓ 

 



 ๕ 

ล าดับ ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง คร้ังท่ีประชุม 

๔๗.  การพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) 
ของประเทศไทย  

กระทรวงการคลัง  ๒๓/๒๕๕๓ 

๔๘.  แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
กองเรือพาณิชย์ไทย  

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
กระทรวงคมนาคม  

๓/๒๕๕๓ 
๘/๒๕๕๓ 

๑๐/๒๕๕๓ 
๑๗/๒๕๕๓ 

๔๙.  ความคืบหน้าในการพิจารณาก าหนดมาตรการทางด้าน
ภาษีเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของกองเรือพาณิชย์ไทย  

กระทรวงการคลัง ๘/๒๕๕๓ 
 

๕๐.  การด าเนินงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยเพ่ือแก้ไข 
การขาดแคลนน้ าประปาในพ้ืนที่เกาะสมุย  

กระทรวงมหาดไทย ๑๔/๒๕๕๓ 
๑๕/๒๕๕๓ 
๑๙/๒๕๕๓ 

๕๑.  ความคืบหน้าการด าเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ าดิบในพ้ืนที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ 
(ในกรณีเกาะสมุยและเกาะภูเก็ต)  

กระทรวงมหาดไทย ๓/๒๕๕๓ 
๒๒/๒๕๕๓ 

๕๒.  การศึกษาความเหมาะสมของทางเลือกในการพัฒนาท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง  

กระทรวงคมนาคม ๔/๒๕๕๓ 
๑๔/๒๕๕๓ 
๒๐/๒๕๕๓ 

๕๓.  ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการลงทุนภาครัฐ 
ในรูปแบบ Public Private Partnership (PPPs)  

กระทรวงการคลัง ๑๔/๒๕๕๓ 

๕๔.  ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
ภูเกต็  

กระทรวงคมนาคม ๑๖/๒๕๕๓ 
๒๓/๑๕๕๓ 

๕๕.  โครงการเข้าซื้อกิจการ CDMA ในส่วนกลาง โดยการเข้า
ซื้อทรัพย์สิน 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๑๙/๒๕๕๓ 
๒๕/๒๕๕๓ 

๕๖.  ความคืบหน้าในการส่งเสริมความสามารถในการเข้าถึง
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) 
ของประชาชน  

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๑๖/๒๕๕๓ 

๕๗.  ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการ Fiber to the X 
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๑๗/๒๕๕๓ 
๒๓/๒๕๕๓ 

๕๘.  ความคืบหน้าการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการโครงการภายใต้แผนการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทยระยะเร่งด่วน 
พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๗  

กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงการคลัง  
ส านักงบประมาณ 

๒๓/๒๕๕๓ 

๕๙.  ความคืบหน้าในการพิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
ในระยะยาว และการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการ
บริหารจัดการและบริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ของ ขสมก. เพ่ือลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน  

กระทรวงคมนาคม ๑๐/๒๕๕๓ 



 ๖ 

ล าดับ ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง คร้ังท่ีประชุม 

๖๐.  ความคืบหน้าในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง  

กระทรวงคมนาคม ๔/๒๕๕๓ 
๙/๒๕๕๓ 

๑๑/๒๕๕๓ 
๖๑.  ความคืบหน้าในการด าเนินการจัดท ารายละเอียดของ

แผนปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารกิจการรถไฟ 
กระทรวงคมนาคม ๒๒/๒๕๕๓ 

๖๒.  ความคืบหน้าในการจัดท าแผนพลิกฟ้ืนฐานะทางการเงิน
ของรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง ๒๒/๒๕๕๓ 

๖๓.  ความคืบหน้าการศึกษาความเหมาะสมและความจ าเป็น
ของการโอนกรรมสิทธิ์รถไฟฟ้าให้ภาครัฐ  

กระทรวงคมนาคม 
ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

๒๔/๒๕๕๓ 

๖๔.  การช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับ
ผลกระทบจากการชุมนุม 

กระทรวงการคลัง  
กระทรวงแรงงาน 

๒๑/๒๕๕๓ 
๒๔/๒๕๕๓ 

  มาตรการภาษี กระทรวงการคลัง ๒๓/๒๕๕๓ 
๒๕/๒๕๕๓ 
๒๖/๒๕๕๓ 

  ความคืบหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
เพ่ือช่วยเหลือลูกจ้างและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบ
จากความไม่สงบ  

กระทรวงแรงงาน ๒๔/๒๕๕๓ 

  ความคืบหน้าเกี่ยวกับสรุปการประชุมร่วมกันระหว่าง
ตัวแทนผู้ประกอบการและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
เกี่ยวกับการเร่งรัดการด าเนินการตามมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ
จากการชุมนุม 

ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 

๒๕/๒๕๕๓ 

  การเช่าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยของ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว  

กระทรวงคมนาคม ๒๕/๒๕๕๓ 
๒๖/๒๕๕๓ 

ดา้นสังคม (๒๕ เรื่อง)   

๑.  ความคืบหน้าในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

๑๓/๒๕๕๓ 
๒๓/๒๕๕๓ 

๒.  ความคืบหน้าในการจ่ายเบี้ยความพิการให้กับคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงมหาดไทย 

๑๔/๒๕๕๓ 

๓.  ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในที่ดิน 
การรถไฟแห่งประเทศไทย  

กระทรวงคมนาคม ๑๖/๒๕๕๓ 
๒๒/๒๕๕๓ 



 ๗ 

ล าดับ ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง คร้ังท่ีประชุม 

๔.  มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ 

กระทรวงการคลัง 
กระทรวงสาธารณสุข 

๓/๒๕๕๓ 
๑๒/๒๕๕๓ 
๑๙/๒๕๕๓ 
๒๕/๒๕๕๓ 

๕.  ความคืบหน้าในการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง 
การจ่ายเงินสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  

กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข 

๔/๒๕๕๓ 
๘/๒๕๕๓ 

๒๑/๒๕๕๓ 

๖.  ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
ในชุมชนด้านสุขภาพอนามัยและพัฒนาการของเด็ก  

กระทรวงสาธารณสุข  ๑๓/๒๕๕๓ 
๒๐/๒๕๕๓ 

๗.  มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ:ยุทธศาสตร์นโยบาย
แอลกอฮอล์ระดับชาติ  

กระทรวงการคลัง  
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข 

๑๙/๒๕๕๓ 
๒๔/๒๕๕๓ 

๘.  มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : ยุทธศาสตร์ยุติการส่งเสริม
การขายยาที่ขาดจริยธรรม : เพ่ือลดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วย  

กระทรวงการคลัง  
กระทรวงแรงงาน  
กระทรวงสาธารณสุข  

๑๙/๒๕๕๓ 

๙.  ความคืบหน้าในการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติโรงเรียน
ขนาดเล็กที่สมควรจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ค่าใช้จ่ายรายหัว) เพ่ิมเติม 

กระทรวงศึกษาธิการ ๗/๒๕๕๓ 

๑๐.  ความคืบหน้าในการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ในการบูรณาการกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

กระทรวงศึกษาธิการ ๑๕/๒๕๕๓ 
๒๐/๒๕๕๓ 

๑๑.  การจัดท ามาตรการทางภาษีเพ่ือส่งเสริมกีฬาตาม 
แผนยุทธศาสตร์สร้างกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ  
(พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙)  

กระทรวงการคลัง ๒/๒๕๕๓ 
๖/๒๕๕๓ 

๑๒.  ความคืบหน้าในการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด อ าเภอ 
และต าบล  

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

๒๐/๒๕๕๓ 

๑๓.  ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา ๖๕ โครงการที่ต้อง
ด าเนินการตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  
 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม ๒/๒๕๕๓ 



 ๘ 

ล าดับ ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง คร้ังท่ีประชุม 

๑๔.  การแก้ไขปัญหาโครงการที่ได้รับผลกระทบจากค าสั่ง 
ศาลปกครองในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

๔/๒๕๕๓ 
๕/๒๕๕๓ 
๖/๒๕๕๓ 
๗/๒๕๕๓ 
๘/๒๕๕๓ 
๙/๒๕๕๓ 

๑๐/๒๕๕๓ 
๑๑/๒๕๕๓ 
๑๒/๒๕๕๓ 
๑๔/๒๕๕๓ 
๑๕/๒๕๕๓ 
๑๙/๒๕๕๓ 

๑๕.  การรายงานผลการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่บริเวณมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓  

ปคค. ๒๑/๒๕๕๓ 

๑๖.  สถานการณ์การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน 
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

กระทรวงคมนาคม ๕/๒๕๕๓ 
๘/๒๕๕๓ 
๙/๒๕๕๓ 

๑๑/๒๕๕๓ 
๑๗.  โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

จังหวัดปราจีนบุรี  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕/๒๕๕๓ 

๑๕/๒๕๕๓ 
๑๙/๒๕๕๓ 

๑๘.  ความคืบหน้าในการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎร 
ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๖/๒๕๕๓ 

๑๙.  ความคืบหน้าในการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ราษฎร 
ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการฝายหัวนา  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๕/๒๕๕๓ 
๑๙/๒๕๕๓ 

๒๐.  แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็ม 
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่น้ าจืด  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย 

๒๓/๒๕๕๓ 

๒๑.  ความคืบหน้าการด าเนินการตามโครงการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(กรณีอ าเภอหัวหินและอ าเภอปราณบุรี)  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๐/๒๕๕๓ 
๑๙/๒๕๕๓ 

๒๒.  ความคืบหน้าในการด าเนินการศึกษาส ารวจเพ่ือประเมิน
สภาพเชิงวิศวกรรม ความเสียหาย และมูลค่าของความ
เสียหายของสิ่งก่อสร้างภายใต้โครงการออกแบบรวม
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียเขตควบคุม
มลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๗/๒๕๕๓ 
๑๕/๒๕๕๓ 
๒๒/๒๕๕๓ 



 ๙ 

ล าดับ ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง คร้ังท่ีประชุม 

๒๓.  ความคืบหน้าในการด าเนินการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑๕/๒๕๕๓ 
๒๑/๒๕๕๓ 

๒๔.  ความคืบหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาจราจร 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

กระทรวงคมนาคม ๑๒/๒๕๕๓ 
๑๔/๒๕๕๓ 

๒๕.  ความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท 

กระทรวงมหาดไทย ๒๔/๒๕๕๓ 

ด้านการบริหารและอ่ืน ๆ (๑๙ เรื่อง)   

๑.  การเร่งรัดการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการรับฝากสินค้า 
ขององค์การคลังสินค้า  

กระทรวงพาณิชย์ ๓/๒๕๕๓ 
๔/๒๕๕๓ 
๕/๒๕๕๓ 
๖/๒๕๕๓ 
๗/๒๕๕๓ 
๘/๒๕๕๓ 
๙/๒๕๕๓ 

๑๐/๒๕๕๓ 
๒.  การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องน าส่งเป็น

รายได้แผ่นดินตามมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย [เรื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓  

ส านักงบประมาณ ๒/๒๕๕๓ 

๓.  ความคืบหน้าในการทบทวนหลักการของการจัดซื้อ 
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  

กระทรวงการคลัง ๖/๒๕๕๓ 
๑๐/๒๕๕๓ 

๔.  การก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  

กระทรวงการคลัง ๑๖/๒๕๕๓ 

๕.  ความคืบหน้าในการตรวจสอบและด าเนินการตาม
กฎหมายกับสถานที่พักท่ีประกอบธุรกิจขัดต่อ
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้บังคับกฎหมายฉบับนี้  

กระทรวงมหาดไทย ๖/๒๕๕๓ 
๑๐/๒๕๕๓ 

๖.  ความคืบหน้าในการพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจของ
ส่วนราชการตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ส านักงาน ก.พ.ร. และ
ส านักงาน ก.พ. 

๗/๒๕๕๓ 

๗.  ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนให้คณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
จังหวัด และกลุ่มจังหวัดมีส่วนร่วมในกระบวนการเสนอ
กรอบงบประมาณของคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 

ส านักงาน ก.พ.ร. ๗/๒๕๕๓ 
๑๓/๒๕๕๓ 
๑๙/๒๕๕๓ 



 ๑๐ 

ล าดับ ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง คร้ังท่ีประชุม 

๘.  ความคืบหน้าในการทบทวนบทบาทภารกิจ และความ
จ าเป็นในการมีอยู่ของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ  

กระทรวงการคลัง ๙/๒๕๕๓ 
๑๐/๒๕๕๓ 

๙.  การรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับปลัดกระทรวง 

ปคค. ๑๖/๒๕๕๓ 

๑๐.  การลดรายจ่ายภาครัฐเพื่อจัดท างบประมาณสมดุล
ภายใน ๕ ปี 
(๑) กรณีส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๒) กรณีกระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงบประมาณ ๑๗/๒๕๕๓ 
๑๘/๒๕๕๓ 

(ตช.) 
๑๙/๒๕๕๓ 
๒๕/๒๕๕๓ 

(สธ.) 
๒๖/๒๕๕๓ 

(สธ.) 
๑๑.  ความคืบหน้าในการติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลดักระทรวง 
กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการบรรจุพยาบาลในต าแหน่งว่าง  

ส านักงาน ก.พ.  
กระทรวงสาธารณสุข  

๑๗/๒๕๕๓ 

๑๒.  ความจ าเป็นในการมีอยู่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง 
โดยคณะรัฐมนตรี 

ปคค. ๑๖/๒๕๕๓ 
๒๒/๒๕๕๓ 
๒๕/๒๕๕๓ 

๑๓.  การจัดท าแผนการใช้ที่ดินของรัฐและแผนแม่บท 
ศูนย์ราชการระดับจังหวัด และอ าเภอ  

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงมหาดไทย 

๒๑/๒๕๕๓ 

๑๔.  ความคืบหน้าในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงาน  

ส านักงาน ก.พ.ร. ๒๓/๒๕๕๓ 

๑๕.  การพิจารณาทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  

ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

๒๓/๒๕๕๓ 

๑๖.  ความคืบหน้าการด าเนินโครงการท าระบบให้บริการ
ประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชนแบบใหม่  

กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

๖/๒๕๕๓ 

๑๗.  แนวทางการใช้ประโยชน์บัตรสมาร์ทการ์ด กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
กระทรวงแรงงาน  
กระทรวงสาธารณสุข 

๑๗/๒๕๕๓ 
๑๙/๒๕๕๓ 



 ๑๑ 

ล าดับ ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง คร้ังท่ีประชุม 

๑๘.  การจัดซื้อจัดหาเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที ๒๐๐ กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๕/๒๕๕๓ 
๖/๒๕๕๓ 
๗/๒๕๕๓ 

๑๙.  ความคืบหน้าในการจัดส่งข้าวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ในสาธารณรัฐเฮติและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  

กระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงการต่างประเทศ 

๒๔/๒๕๕๓ 

 




