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ขาวที่ 01/04
วันที่ 17 เมษายน 2552

วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
จากนั้น นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง ปฏิบัติหนาที่โฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายศุภรักษ ควรหา รองโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี และนายวัชระ กรรณิการ รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแถลงขาวผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง
เศรษฐกิจ
1.
เรื่อง
สังคม
1.
เรื่อง

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในพืน้ ที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ขออนุมัติวงเงินกูเพื่อรองรับกรณีรายจายสูงกวารายได
ขอความเห็นชอบหลักเกณฑการใหความชวยเหลือผูไดรับความเสียหายจากเหตุการณ
ความไมสงบเมื่อวันที่ 8-14 เมษายน 2552 และเหตุการณเกี่ยวเนื่อง

*********************************
กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึง่
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถายทอดสดการแถลงขาวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มกี ารประชุม ทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ทาง F.M. 92.5
ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนตางจังหวัด รับฟงไดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยประจําจังหวัด
“หากทานใดประสงคจะขอรับขาวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครไดทาง www.thaigov.go.th “

2
กฎหมาย
1. เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มคี วามรายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรีอนุมัติการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินทีม่ ีความรายแรงในพืน้ ที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใตออกไปอีกเปนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2552 ตามที่
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ
เศรษฐกิจ
1. เรื่อง ขออนุมัติวงเงินกูเพื่อรองรับกรณีรายจายสูงกวารายได
คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขออนุมัติวงเงินกูเพื่อรองรับกรณีรายจายสูงกวารายได ตามทีก่ ระทรวงการคลัง
เสนอ แลวมีมติดังนี้
1. อนุมัติใหกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อรองรับกรณีรายจายสูงกวารายไดตามมาตรา 20 (1) แหง
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จํานวน 94,000 ลานบาท
2. อนุมัติใหกระทรวงการคลังเปนผูพ ิจารณาการกูเงิน วิธีการกูเงิน เงือ่ นไข และรายละเอียดตาง ๆ ของการ
กูเงินในแตละครั้งไดตามความเหมาะสมและจําเปน
3. สําหรับวงเงินงบประมาณเพื่อเปนคาดอกเบี้ยสําหรับเงินกูดังกลาวในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นัน้
สํานักงบประมาณจะพิจารณาใหสอดคลองกับการดําเนินการของกระทรวงการคลัง และวงเงินรวมของงบประมาณรายจาย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึง่ เปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รัฐบาลดําเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล โดยมีประมาณการ
รายจายจํานวน 1,835,000 ลานบาท ประมาณการรายไดจํานวน 1,585,500 ลานบาท และมีวงเงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณจํานวน 249,500 ลานบาท ตอมารัฐบาลไดจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติมจํานวน 116,700 ลานบาท
ซึ่งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 ทําใหกระทรวงการคลังตองกูเงิน
เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพิ่มเติมอีกจํานวน 97,560.52 ลานบาท รวมวงเงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวนทัง้ สิน้ 347,060.52 ลานบาท
2. ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 20 กําหนดวา “ใหกระทรวงการคลังกูเงินไดเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ (1) ชดเชยการขาด
ดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจายสูงกวารายได...” และมาตรา 21 กําหนดวา “การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
หรือเมื่อมีรายจายสูงกวารายไดในปงบประมาณหนึง่ ใหกระทรวงการคลังกูเปนเงินบาทไมเกินวงเงิน (1) รอยละยี่สิบของ
งบประมาณรายจายประจําปที่ใชบังคับอยูในขณะนัน้ และงบประมาณรายจายเพิม่ เติม และ (2) รอยละแปดสิบของ
งบประมาณรายจายที่ตงั้ ไวสําหรับชําระคืนเงินตน” โดยกระทรวงการคลังสามารถดําเนินการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณหรือเมื่อมีรายจายสูงกวารายไดภายใตกรอบวงเงินกูตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. 2548 โดยกรอบวงเงินกูด ังกลาวมีจาํ นวน 441,280.88 ลานบาท คงเหลือวงเงินกูที่สามารถดําเนินการกูเ งิน
ไดอีกจํานวน 94,220.36 ลานบาท
3. จากสถานการณในปจจุบันที่เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว สงผลใหรัฐบาลจัดเก็บรายไดไดต่ํากวา
เปาหมาย ในขณะที่มีการเรงการเบิกจายเงินงบประมาณเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ทําใหดุลเงินสดขาดดุลอยางตอเนื่อง
โดยประมาณการฐานะการคลังในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คาดวาจะมีเงินสดรับจํานวน 1,810,764 ลานบาท เงินสดจาย
จํานวน 2,345,400 ลานบาท ทําใหดุลเงินสดขาดดุลจํานวน 534,636 ลานบาท ดังนัน้ เพื่อใหเงินคงคลังอยูในระดับที่
เพียงพอตอการรองรับการใชจายของรัฐบาล กระทรวงการคลังจึงเห็นควรใหมีการกูเ งินเพิ่มเติมอีกจํานวน 94,000 ลานบาท
ซึ่งวงเงินดังกลาวอยูภายใตกรอบการกูเงินตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2552 ปรับปรุงครั้งที่ 2 แลว

3
สังคม
1. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักเกณฑการใหความชวยเหลือผูไดรับความเสียหายจากเหตุการณความไมสงบเมื่อ
วันที่ 8-14 เมษายน 2552 และเหตุการณเกี่ยวเนื่อง
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑการใหความชวยเหลือผูไดรับความเสียหายจากเหตุการณความไมสงบ
เมื่อวันที่ 8-14 เมษายน 2552 และเหตุการณเกี่ยวเนื่อง และมอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการและศูนยเยียวยาฯ ตอไป ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษยเสนอ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอวาไดกําหนดแนวทางและหลักเกณฑการให
ความชวยเหลือผูไดรับความเสียหายจากเหตุการณความไมสงบเมื่อวันที่ 8-14 เมษายน 2552 และเหตุการณเกีย่ วเนื่อง
โดยอาศัยหลักเกณฑและวิธีการการเยียวยาใหความชวยเหลือผูไดรับความเสียหายจากเหตุการณความไมสงบเมื่อวันที่
7 ตุลาคม 2551 และเหตุการณที่เกีย่ วเนือ่ ง ทั้งนี้ เปนการใหการชวยเหลือผูไดรับความเสียหายโดยไมเลือกฝายอยาง
รวดเร็ว ทั่วถึงและเปนธรรม และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของผูไดรับความเสียหายจากเหตุการณความไมสงบและ
เหตุการณที่เกีย่ วเนื่องใหสามารถดํารงชีวติ ไดอยางปกติสุข ซึ่งหลักเกณฑการใหความชวยเหลือมีดังนี้
1. การชวยเหลือเรงดวน
กรณีความเสียหาย
บาดเจ็บเล็กนอย
บาดเจ็บ
บาดเจ็บสาหัส
ทุพพลภาพ
เสียชีวิต

ความหมายผูไ ดรับความเสียหาย
เขารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแตไมนอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลเปนผูปวยใน
เขารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลและนอนพัก
รักษาตัวในฐานะผูปวยในไมเกิน 20 วัน
เขารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลและนอนพัก
รักษาตัวในฐานะผูปวยในเกิน 20 วัน
ไมสามารถประกอบกิจการงานประจําตามปกติได
ประชาชน/เจาหนาที่ตาํ รวจ/เจาหนาที่ของรัฐที่
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัตหิ นาที่

จํานวนเงินชวยเหลือ (บาท)
20,000
60,000
100,000
200,000
400,000

2. การชวยเหลือตอเนื่องกรณีทพ
ุ พลภาพ และทายาทผูเสียชีวติ
รายการ
1. เงินฟนฟูสมรรถภาพ

ความเสียหาย
ทุพพลภาพ (กรณีผูไดรับความ
เสียหายตองเขารับการฟน ฟู
สมรรถภาพ)
ทุพพลภาพ

เสียชีวิต (บาท)
-

ทุพพลภาพ (บาท)
200,000

2. เงินชวยเหลือผูพิการจาย
1,000-3,000
เปนรายเดือน จนถึงแกความ
(ตามระดับความพิการ)
ตาย
3. เงินยังชีพรายเดือน
บุตรผูไดรับความเสียหายทีเ่ สียชีวิต - อนุบาล/ประถมศึกษา 1,000 บาท/เดือน
หรือทุพพลภาพ จนจบการศึกษา - เด็กเล็ก/กศน./มัธยมศึกษา 1,500 บาท/เดือน
ระดับปริญญาตรี
- อุดมศึกษา 2,500 บาท/เดือน
****************************************

