
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวท่ี 01/09
                                                           วันท่ี 6 กันยายน  2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล     
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด  รองโฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    นายชลิตรัตน์  จนัทรุเบกษา   
รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 
  กฎหมาย 
 1.   เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
   อดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  
   พ.ศ. ....  
 2.    เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 
   พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พ.ศ. ....  

 7.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติและเรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอท่ีรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยังมิได้ให้
ความเห็นชอบหรือรับทราบ  

 8.  เรื่อง  กําหนดวันและเวลาประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญท่ัวไป และสมัยประชุมสามัญ
นิติบัญญัติ 

 
เศรษฐกิจ 

 9.  เรื่อง   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น   

 12.   เรื่อง   สรุปรายงานภาวะสังคมไตรมาสสองปี 2554 
   13.   เรื่อง   การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 กรณีพิเศษ เพ่ิมเติม 

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

  
 สังคม 
  16.  เรื่อง   แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
    นายกรัฐมนตรี)  
  17.  เรื่อง  สรุปสถานการณ์อุทกภัย ณ วันท่ี 2 กันยายน 2554 
  18.   เรื่อง   สรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 กันยายน 2554) 
 
  แต่งตั้ง 
  22.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
 1.  มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
  กระทรวงการคลัง  
 2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
  (กระทรวงคมนาคม)  
 3.  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
 4.  การมอบหมายให้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 5.  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
 6.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
  (กระทรวงพาณิชย์)  
  7.  การรับรองรัฐและสถาปนาความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐซูดานใต้ 
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 8.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 9.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)  
 10.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีและเลขานุการรัฐมนตรี  
  (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
  11.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)  
 12.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง  
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
 13.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและ 
   สหกรณ์)  
 14.  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล  
 15.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
 16.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์)  
 17.  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
   สื่อสาร  
 18.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา)  
 19.  ข้าราชการการเมืองลาออกจากตําแหน่ง และแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานัก 
   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
 20.  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
 21.  การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการ
   ประจํา (นักบริหารระดับสูง)  
   

  
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
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กฎหมาย 
 
1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา    
ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   ข้อเท็จจริง  
  กค. เสนอว่า  คณะกรรมการเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญท่ีระลึกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญ
เฉลิมพระเกียรติและเหรียญท่ีระลึก พ.ศ. 2548 มาตรา 3 มีมติให้ความเห็นชอบให้จัดทําเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 กค. เห็นควร
จัดทําเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เป็นเหรียญเงิน ชนิดบุรุษ จํานวนผลิตไม่เกิน 100,000 เหรียญ ชนิดสตรี จํานวนผลิตไม่
เกิน 84,000 เหรียญ และกําหนดจําหน่ายเหรียญละ 1,500 บาท  โดย กค. จะจําหน่ายเหรียญเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวท่ัว
ประเทศพร้อมกันในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554   
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยกําหนดรายละเอียดของลักษณะเหรียญไว้  และให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา 2 และร่างมาตรา 3)  
   2. ให้บุคคลมีสิทธิประดับเหรียญนี้ได้ (ร่างมาตรา 4)   
   3. การประดับเหรียญนี้ให้ประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือจะประดับโดยใช้ห้อยคอหรือโดยวิธีอ่ืนท่ี
เห็นสมควรโดยไม่มีแพรแถบก็ได้ (ร่างมาตรา 5)  
  4. ให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มีหน้าท่ีเก่ียวกับการสร้างและการจําหน่ายเหรียญฯ (ร่างมาตรา 6)  
 
2.   เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 
ธันวาคม 2554 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   ข้อเท็จจริง  
  กค. เสนอว่า  ควรจัดทําเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 
2554 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล  ตลอดจนน้อมนําจิตใจชาวไทยให้แสดงความกตัญญูกตเวที  
แสดงความจงรักภักดีและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยกําหนด 
วันจ่ายจองในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ําหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอ่ืน ๆ ของ
เหรียญกษาปณ์ทองคํา ราคาหนึ่งหม่ืนหกพันบาท ประเภทขัดเงา (จํานวนผลิตไม่เกิน 25,000 เหรียญ)   
   2. ชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ําหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอ่ืน ๆ ของ
เหรียญกษาปณ์เงิน ราคาแปดร้อยบาท ประเภทขัดเงา (จํานวนผลิตไม่เกิน 100,000  เหรียญ)   
   3. ชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ําหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอ่ืน ๆ ของ
เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคาห้าสิบบาท ประเภทธรรมดา (จํานวนผลิตไม่เกิน 3,000,000 เหรียญ) 
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7. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติและเรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอท่ีรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยังมิได้ให้ความเห็นชอบหรือ
รับทราบ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมอบให้รัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีและองค์กรอิสระเป็นผู้
เสนอและรัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ รวม 117 ฉบับ ไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่า จะสมควรร้องขอให้รัฐสภาพิจารณา
ต่อไปหรือไม่  แล้วแต่กรณีดังนี้  
   1. ร่างพระราชบัญญัติของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีค้างการพิจารณาอยู่ท่ีรัฐสภา มอบให้รัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องรับไป
พิจารณา  
   2. ร่างพระราชบัญญัติขององค์กรอิสระต่าง ๆ ท่ีค้างการพิจารณาอยู่ท่ีรัฐสภา ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แจ้งไปยังองค์กรอิสระท่ีเก่ียวข้องพิจารณา  
  3. ร่างพระราชบัญญัติท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อนเสนอและค้างการพิจารณาอยู่ท่ีรัฐสภา  มอบให้
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์) รับไปพิจารณา  
  4. ร่างพระราชบัญญัติท่ีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเสนอและค้างการพิจารณาอยู่ท่ีรัฐสภา  มอบให้รัฐมนตรี         
ท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณา   
  5. ให้ส่วนราชการรับไปตรวจสอบเรื่องอ่ืนนอกจากร่างพระราชบัญญัติ 
   ท้ังนี้ ให้แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ 1 – 4 ว่าจะสมควรร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปหรือไม่ ไปยังสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันท่ี 13 กันยายน 2554 เพ่ือรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารท่ี 20 กันยายน 
2554 ต่อไป  และแจ้งผลการพิจารณาตามข้อ 5 ว่าจะสมควรดําเนินการเช่นไร ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2554 เพ่ือรวบรวม
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 
8. เรื่อง กําหนดวันและเวลาประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญท่ัวไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบกําหนดวันและเวลาประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญท่ัวไป และสมัยประชุม
สามัญนิติบัญญัติ ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนิติธรรมเสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2554 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2554 ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 127 กําหนดให้วันประชุมครั้งแรกเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญท่ัวไป 
  2. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี 24 ปีท่ี 1 ครั้งท่ี 3 (สมัยสามัญท่ัวไป) วันพุธท่ี 10 สิงหาคม 2554  
ท่ีประชุมได้มีมติกําหนดให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สัปดาห์ละ 2 วัน คือ ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี 
  3. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี 24 ปีท่ี 1 ครั้งท่ี 4 (สมัยสามัญท่ัวไป) วันพุธท่ี 17 สิงหาคม 2554  
ท่ีประชุมได้มีมติกําหนดเวลาประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธ ต้ังแต่เวลา 13.00 นาฬิกา ถึง 21.00 นาฬิกา และในวัน
พฤหัสบดี ต้ังแต่เวลา 10.00 นาฬิกา ถึง 18.00 นาฬิกา และกําหนดให้วันท่ี 21 ธันวาคม เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญนิติ
บัญญัติ 
  4. รัฐธรรมนูญฯ กําหนดให้สมัยประชุม แบ่งเป็นสมัยประชุมสามัญท่ัวไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 
และสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดเวลา 120 วัน ดังนั้น ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันจึงมีวันเปิดและวันปิดสมัยประชุม 
ดังนี้ 
 

ปีท่ี สมัยสามัญท่ัวไป สมัยสามัญนิติบัญญัติ 
1 1 สิงหาคม 2554 – 28 พฤศจิกายน 2554 21 ธันวาคม 2554 – 18 เมษายน 2555 
2 1 สิงหาคม 2555 – 28 พฤศจิกายน 2555 21 ธันวาคม 2555 – 18 เมษายน 2556 
3 1 สิงหาคม 2556 – 28 พฤศจิกายน 2556 21 ธันวาคม 2556 – 18 เมษายน 2557 
4 1 สิงหาคม 2557 – 28 พฤศจิกายน 2557 21 ธันวาคม 2557 – 18 เมษายน 2558 

 
  5. สมัยประชุมรัฐสภามี  2 ประเภท คือ 
   5.1 สมัยประชุมสามัญท่ัวไป เป็นสมัยประชุมท่ีมีข้ึนภายหลังการเลือกต้ังท่ัวไป โดยจะถือวันประชุม
ครั้งแรกท่ีมีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญท่ัวไป ซ่ึงสมัยประชุมนี้รัฐสภาจะพิจารณาเรื่องใด ๆ ก็ได้ทุกเรื่อง 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสนอญัตติหรือการเปิดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
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   5.2 สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้
กําหนด ซ่ึงสมัยประชุมนี้รัฐสภาจะพิจารณาได้เฉพาะกรณีท่ีบัญญัติไว้ในหมวด 2 หรือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ การอนุมัติพระราชกําหนด การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การรับฟังคําชี้แจง
และการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหน่ง การถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหน่ง การต้ังกระทู้ถาม และการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เว้นแต่รัฐสภาจะมีมติให้พิจารณาเรื่องอ่ืนใดด้วยคะแนนเสียง
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภา 

เศรษฐกิจ 
9. เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น   
  คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ดําเนินการปรับ
ค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติมให้กําลังพลของ กอ.รมน. โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ 
กอ.รมน. ตามแนวทางท่ีกรมบัญชีกลางแจ้งไว้  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
 
12.  เรื่อง  สรุปรายงานภาวะสังคมไตรมาสสองปี 2554 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปรายงานภาวะสังคมไตรมาสสองปี 2554   ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  สาระสําคัญสรุปได้ดังนี้  
  1. การจ้างงาน และรายได้ มีดังนี้ 
    1.1 ในไตรมาส 2/2554 การจ้างงานเพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปี 2553 ร้อยละ 1.5 จากการจ้างงานในภาค
เกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน แต่การจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลงโดยเฉพาะในสาขาการค้าส่ง/ค้าปลีกก่อสร้างและอุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งเป็น
ผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุการณ์สึนามิในประเทศญ่ีปุ่นในเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา ส่งผลให้บางอุตสาหกรรมต้องลดกําลังการผลิตลง 
อัตราการว่างงานอยู่ท่ีร้อยละ 0.6 เป็นผู้วา่งงาน 216,980 คน ลดลงจากร้อยละ 1.3 ในชว่งเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงเป็นชว่งท่ีเกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง การว่างงานลดลงในทุกระดับการศึกษา และการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ลดลงจากชว่งเดียวกัน
ของปีท่ีแล้วถึงร้อยละ 79.3 สะท้อนถึงโอกาสการทํางานท่ีเพ่ิมข้ึนตามความต้องการในตลาด 
    1.2 ตลาดแรงงานยังคงอยู่ในสภาพตึงตัวต่อเนื่อง และมีเครื่องบ่งชี้ถึงข้อจํากัดในการท่ีจะหาแรงงานมา
ทดแทนการขาดแคลนดังนี้ (1) การว่างงานลดลงในทุกกลุ่มอายุและทุกระดับการศึกษาและโดยเฉพาะกลุ่มท่ีไม่เคยทํางานมาก่อน 
(2) กลุ่มแรงงานท่ีทํางานตํ่าระดับลดลงต่อเนื่องมีประมาณ 3.84 แสนคนในไตรมาส 2/2554 ชี้ว่าแรงงานท่ียังทํางานไม่เต็มท่ีกลุ่มนี้
มีอยู่น้อย จึงช่วยทดแทนการขาดแคลนแรงงานได้เพียงบางส่วน (3) กลุ่มแรงงานท่ีทํางานน้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ไม่
ประสงค์จะทํางานเพ่ิมมีประมาณ 5.64 ล้านคนในไตรมาส 2/2554 ส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย อายุมาก และอยู่ในภาคเกษตร 
รวมท้ังอาจมีข้อจํากัดในการยกระดับขีดความสามารถของแรงงาน จึงไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาแรงงานตึงตัวได้ (4) แรงงานรอ
ฤดูกาลประมาณ 2-3 แสนคนและไม่ได้ถูกนับเป็นผู้ว่างงาน  
    1.3 ความตึงตัวของตลาดแรงงานและค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ชี้ถึงแนวโน้มค่าจ้างแรงงานขาข้ึน การปรับเพ่ิม
รายได้แรงงานในเกณฑ์ใหม่ควรดําเนินการควบคู่กับมาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบในระยะสั้น รวมท้ังการปรับเปลี่ยนในเชิง
โครงสร้างในระยะต่อไปเป็นลําดับดังนี้ (1) การสนับสนุนผู้ประกอบการท่ีมีความพร้อมให้ปรับเพ่ิมรายได้ให้กับแรงงานได้ทันที โดยมี
มาตรการจูงใจตามความจําเป็น (2) การพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าเป็นระยะตามความพร้อมและความจําเป็นของแต่ละจังหวัด
ภายใต้ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยพิจารณาเกณฑ์รายจ่ายตามอัตภาพและตามคุณภาพประกอบด้วย (3) การเฝ้าระวังผลกระทบต่อเงิน
เฟ้อในระยะสั้น โดยระมัดระวังการฉวยโอกาสข้ึนราคาสินค้าเกินความจริง และการขอความร่วมมือในการปรับราคาสินค้าตาม
จังหวะเวลาและต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างเหมาะสม 
   2. ด้านการศึกษา มีความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างชัดเจนในระหว่างกลุ่มประชากร
ท่ีมีสถานะความเป็นอยู่ท่ีต่างกัน กลุ่มเด็กท่ีมีฐานะความเป็นอยู่ด้อยสุดได้รับการศึกษา ระดับอุดมศึกษาเพียงร้อยละ 1.3 ขณะท่ีเด็ก
มาจากครอบครัวท่ีมีฐานะความเป็นอยู่ดีสุดเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาถึงร้อยละ 90.4 ของประชากรในวัยเรียนในกลุ่มรายได้
สูงสุด ในเชิงคุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความแตกต่างระหว่างภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงมีครัวเรือน
ยากจนมากสุด มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบในชั้นมัธยมตํ่าสุด และผลการประเมินสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ท่ีได้มาตรฐานตามเกณฑ์ยังมีสัดส่วนตํ่า จึงต้องเร่งสร้างโอกาสให้กลุ่มยากจนได้เข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง เพ่ือ
ช่วยให้รุ่นต่อไปหลุดพ้นจากวงจรความยากจน 
  3. ด้านสุขภาพของเด็กยากจนและปัญหาเด็กออทิสติก  มีดังนี้ 
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    3.1 เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสยังเผชิญปัญหาโภชนาการส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ พัฒนาการและไอคิว
ของเด็ก พบว่า ครัวเรือนยากจนมีปัญหาการมีทารกแรกเกิดน้ําหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อยู่ร้อยละ 19 ซ่ึงกระจุกตัวในภาคเหนือ
และภาคอีสาน รวมท้ังมีปัญหาการขาดสารอาหารไอโอดีนของเด็กแรกเกิดมากถึงร้อยละ 16 ส่งผลให้เด็กในภาคอีสานมีไอคิวเฉลี่ยตํ่า
กว่าในภาคอ่ืน รัฐจึงควรให้ความสําคัญโดยการอุดหนุนท้ังในรูปของเงินและสิ่งของควบคู่กับการให้ความรู้แก่แม่และหัวหน้าครัวเรือน 
    3.2 เด็กออทิสติกและเด็กพิการมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน พบสูงสุดเป็น 4 คนต่อประชากร 1,000 คน เป็นเพศ
ชายมากกว่าหญิง ชีวิตความเป็นอยู่พบว่า 2 ใน 3 ยังมีภาวะต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืนตลอดชีวิต มีเด็กออทิสติกวัยเรียนเข้าสู่ระบบ
การศึกษาเพียงร้อยละ 32.2 ของเด็กวัยเรียนท่ีเป็นออทิสติก ดังนั้น จึงควรให้ความสําคัญเพ่ิมข้ึนในการเฝ้าระวังและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพเด็กออทิสติกและเด็กพิการโดยเฉพาะกลุ่มท่ียากจนให้อยู่อย่างมีศักด์ิศรี พ่ึงพาตนเองได้มากข้ึน และมีคุณภาพชีวิต       
ดีข้ึน 
  4. ด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย มีประเด็นเฝ้าระวังหลายด้าน ได้แก่ 
    4.1 พฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องการสูบบุหรี่และการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เม่ือพิจารณาจากผู้มีรายได้ต่ํามี
สัดส่วนการใช้จ่ายค่าบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต่อการใช้จ่ายรวมมากกว่าผู้มีรายได้สูง โดยท่ีค่าใช้จ่ายสําหรับเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์เป็นสัดส่วนร้อยละ 5.8 ของค่าใช้จ่ายรวมสําหรับกลุ่มรายได้ตํ่าสุดร้อยละ 20 เทียบกับร้อยละ 4.7 สําหรับกลุ่ม
รายได้สูงสุดร้อยละ 20 
    4.2 จากการสํารวจการสูบบุหรี่ของเยาวชนอายุ 13-15 ปี ในปี พ.ศ. 2552 พบการเคยสูบบุหรี่ครั้งแรก
เม่ืออายุต่ํากว่า 10 ปี เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 18.9 โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนหญิงเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 20.9 ขณะท่ีสภาพแวดล้อม
จากผู้อาศัยอยู่ในบ้านท่ีมีคนสูบบุหรี่ทําให้เด็กมีโอกาสได้รับควันบุหรี่มากท่ีสุดร้อยละ 57.5 ของเด็กอายุ 1-5 ปี และร้อยละ 55.0 
ของเด็กอายุ 6-14 ปี รองลงมาได้แก่ พ่อท่ีอาศัยในบ้านด้วยกันสูบบุหรี่ พ่อสูบในขณะอยู่ในห้องเดียวกับเด็ก และมารดาเด็กสูบ
บุหรี่ขณะต้ังครรภ์ ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์เบ้ืองต้น พบว่า เด็กอายุ 1-5 ปี ท่ีเคยมีประวัติมารดาสูบบุหรี่ขณะต้ังครรภ์มีความชุก
ของการเคยมีวี้ดในอกท่ีเป็นอาการหอบหืดต้ังแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบันร้อยละ 30 สูงกว่าเด็กท่ีมารดาไม่สูบบุหรี่ขณะต้ังครรภ์ 
    4.3 ในด้านพฤติกรรมการบริโภค พบว่า คนไทยนิยมบริโภคอาหารสําเร็จรูปมากข้ึน ในขณะท่ีพบการ
ปนเป้ือนจุลินทรีย์ในอาหารถุงนั้นมีถึงร้อยละ 57 ซ่ึงกระทบสุขภาพและเกิดสภาวะโรคเรื้อรังต่างๆ เป็นภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ในระยะยาวยังเป็นสาเหตุของความพิการ ความไม่สามารถพ่ึงตนเอง เสี่ยงต่อการตกอยู่ในภาวะยากลําบากและ
ยากจน จึงควรมีการให้ความรู้และส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ติดฉลากท่ีเป็นประโยชน์เข้าใจง่าย เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักใน
การเลือกซ้ือและบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม รวมท้ังรณรงค์ให้ประชาชนออกกําลังกาย บริโภคผักและผลไม้ ตลอดจนกํากับ
ดูแลตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เพ่ือคุ้มครองให้ประชาชนบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 
   5. ด้านความม่ันคงทางสังคม สังคมไทยยังคงเผชิญกับปัญหายาเสพติดท่ีรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มวัยแรงงาน 
21-25 ปี มีการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดมากท่ีสุด กลุ่มท่ีน่าเป็นห่วงมีแนวโน้มใช้สารเสพติดเพ่ิมข้ึนคือ วัยรุ่นอายุ 7-17 ปี 
โดยนิยมเสพยาบ้าและยาไอซ์เพ่ิมข้ึน การจับกุมยาเสพติดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.1 จากไตรมาสสองของปี 2553 ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากการดําเนินการปราบปรามตามมาตรการ 3-1-5 พลเรือน ตํารวจ ทหาร สามารถจับกุมผู้ค้ารายย่อยและขยายผลสู่การจับกุม
ผู้ค้ารายใหญ่ นายทุน ผู้ให้การสนับสนุนและผู้เก่ียวข้อง  
   นอกจากนั้น สังคมไทยมีการใช้สารเคมีเพ่ิมข้ึนจากการนําเข้าสารเคมีจากต่างประเทศและผลิตเอง ทําให้มีการ
ปลดปล่อยหรือรั่วไหลของสารพิษระหว่างการขนส่ง การใช้ การกําจัดท้ิง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจาก
อุบัติภัยสารเคมี ซ่ึงกลุ่มเสี่ยงมักเป็นแรงงานนอกระบบประสบปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในการทํางานจากสารเคมีและวัตถุ
อันตราย โดยส่วนใหญ่ได้รับสารเคมีเป็นพิษร้อยละ 63.7 กลุ่มเสี่ยงได้แก่ กลุ่มอาชีพเก็บขยะเสี่ยงต่อการได้รับมลพิษหรือสารเคมี
ตกค้างจากขยะ กลุ่มเกษตรกรเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีจากยาปราบศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี สําหรับแรงงานภาคบริการ เช่นแรงงานร้าน
เสริมสวยเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีจากผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ดังนั้น จึงควรมีนโยบายจัดการสารเคมีและสารอันตรายในเชิงรุก 
ให้ความรู้เก่ียวกับสารเคมีและการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี จัดระบบข้อมูลและการส่งต่อข้อมูลอย่างครอบคลุมในทุก
ระดับ รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนมีส่วนได้รับรู้ ร่วมตัดสินใจ และเป็นภาคีร่วมของภาครัฐในการเฝ้าระวัง 
  6. เรื่องเด่นประจําฉบับ “ความยากจนและความเหลื่อมล้ําในปี 2553”  
    6.1 สัดส่วนและจํานวนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 มีคนจน 5.08 ล้านคนหรือเป็นสัดส่วนคน
จนร้อยละ 7.8 ลดลงจากร้อยละ 8.12 ในปี 2552 ขณะท่ีการกระจายรายได้ดีข้ึนเล็กน้อย สะท้อนจากสัมประสิทธิ์จีนีด้านรายได้ท่ี
ลดลงจาก 0.485 ในปี 2552 เป็น 0.48 ในปี 2553 และสัมประสิทธิ์จีนีด้านรายจ่ายลดลงจาก 0.396 เป็น 0.394 อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มรายได้สูงสุดร้อยละ 20 มีสัดส่วนรายได้และรายจ่ายเป็น 11 เท่าของผู้มีรายได้ต่ําสุดร้อยละ 20 นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มท่ีเฉียด
จนหรือเกือบจนซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้สูงกว่าเส้นยากจนประมาณร้อยละ 20 อีกประมาณ 5 ล้านคน เม่ือรวมกับคนจนจึงมีกลุ่ม
เสี่ยงท้ังหมดประมาณ 10 ล้านคน หรือร้อยละ 15 ของประชากรรวม ดังนั้น ปัญหาความยากจนจึงยังมีความสําคัญเร่งด่วน 
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โดยเฉพาะในภาคเกษตรท่ีมีคนจนมากถึง 1.2 ล้านคน เนื่องจากปัญหาท่ีดินทํากินและความเสี่ยงจากภัยพิบัติและราคาผลผลิต ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อการย้ายถ่ิน ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พิการก็มีสัดส่วนความยากจนสูงและเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นกัน ในขณะท่ีมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ําในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์และท่ีดินท่ีกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนจํานวนน้อย การจัดสรรทรัพยากรระหว่างกรุงเทพและ
ภูมิภาคส่งผลต่อการเข้าถึงและความแตกต่างของคุณภาพของการบริการทางสังคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ รวมท้ังการ
เข้าถึงกระบวนยุติธรรม 
    6.2 ลักษณะครัวเรือนยากจนเป็นข้อจํากัดหลายด้านในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงโอกาสและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 93 มีการศึกษาระดับประถมและเป็นผู้สูงอายุร้อยละ 
49 โดยท่ีส่วนใหญ่อยู่ในชนบท ครัวเรือนร้อยละ 47.2 มีสมาชิกเป็นโรคประจําตัวอย่างน้อย 1 คน และร้อยละ 13.3 มีสมาชิกเป็นผู้
พิการ แหล่งรายได้หลักของครัวเรือนยากจนมาจากการรับจ้างและขายผลผลิตร้อยละ 60 รายได้จากคนไปทํางานต่างถ่ินร้อยละ 20 
และจากสวัสดิการเบ้ียยังชีพเกือบร้อยละ 10 ซ่ึงชี้ว่าเงินอุดหนุนเบ้ียยังชีพมีส่วนสําคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนจน 
สําหรับบริการพ้ืนฐานส่วนใหญ่ได้รับบริการแล้วแต่ยังมีบางส่วนท่ีไม่สามารถเข้าถึง ปัญหาการเข้าถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ียังมีอยู่
จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของเด็กและเป็นความเสี่ยงให้ติดอยู่ในกับดักความยากจน นอกจากนี้ ยังมีเง่ือนไขและกลไกท่ีทําให้คน
จนไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือร่วมกิจกรรมในชุมชน เช่น แหล่งเงินทุน การแก้ไขหนี้นอกระบบ กลุ่มพันธุ์ข้าว เป็นต้น 
    6.3 บทบาทของชุมชนสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนจนในชุมชนได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาความยากจนได้อย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะชุมชนท่ียังมีข้อจํากัดเนื่องจากการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ยังประสบ
ปัญหาการตลาด พ่ึงพิงวัตถุดิบ ขาดเงินทุน ฯลฯ รวมท้ังคนจนยังไม่ค่อยให้ความสนใจ เนื่องจากกลุ่มมักมีผลตอบแทนเป็นเงินปันผล
มากกว่าค่าจ้างซ่ึงไม่เพียงพอ 
  6.4 แนวทางในการแก้ปัญหาความยากจนท่ีควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็น
ธรรม ควรพิจารณาใช้ตาข่ายทางสังคมสําหรับกลุ่มท่ียากจนมากและเรื้อรังเพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตในระดับมาตรฐานข้ันตํ่าได้ การ
ให้ความช่วยเหลือแก่คนจนในรูปการอุดหนุน การส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนจน 
รวมท้ังการให้มีบทบาทเป็นศูนย์ข้อมูลในการรับความช่วยเหลือให้ถึงคนจนอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมอาชีพและการออมเพ่ือ
สร้างความม่ันคงด้านรายได้ ตลอดจนการสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชนบท การปรับ
โครงสร้างภาษีเพ่ือสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม การสนับสนุนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มคนจน รวมท้ังการให้ความ
ช่วยเหลือและความรู้ทางกฎหมายให้เกิดประโยชน์กับทุกคน 
 
13.  เรื่อง  การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 กรณีพิเศษ เพ่ิมเติม 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้  
 1.  เห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย กรณีท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนด้านพืช
กับกรมส่งเสริมการเกษตร แต่ข้ึนทะเบียนชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ.2527 กับสํานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ให้สามารถขอรับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 25 
สิงหาคม 2554 ได้ 
 2.  เห็นชอบให้แก้ไขข้ันตอน จากเดิม ข้อ (7) “กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน และรวบรวมส่งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สํานักงานใหญ่ ข้อ (8) ธกส. สํานักงาน
ใหญ่ ขออนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณ” เป็น ข้อ (7) “กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน และรวบรวมส่งสํานักงบประมาณ พร้อมท้ังจัดทําคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน และให้ถือว่า
คําขอดังกล่าว เป็นคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของ ธกส.” 
 
14. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการเงินสํารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการในการดําเนินการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) โดย
ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการ เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น รวม
งบประมาณท้ังสิ้น   886,915,000  บาท  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
  1. จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบภัยเบ้ืองต้น จํานวน 
44 จังหวัด ในกรอบครัวเรือน จํานวน 174,383 ครัวเรือน จํานวนเงิน 871,915,000 บาท ซ่ึงเป็นจํานวนครัวเรือนท่ีประเมิน
เบ้ืองต้น จังหวัดท่ีประสบภัยพิบัติต้องมีการตรวจสอบให้มีความถูกต้องชัดเจนก่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือ และให้สามารถถัวจ่าย
ข้ามจังหวัดได้ โดยให้สํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณตรงให้ธนาคารออมสินเพ่ือดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป 
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  2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์สนับสนุนการอํานวยการและการบริหารสถานการณ์อุทกภัย 
วาตภัย และดินโคลนถล่ม เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  จํานวนเงิน 15,000,000 บาท 
  กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยจาก
ร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศตํ่า จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “ไหหม่า” (Haima) อิทธิพลของพายุโซนร้อน “นกเตน” 
(NOCK-TEN) ทําให้หลายพ้ืนท่ีเกิดฝนตกหนัก มีน้ําป่าไหลหลาก น้ําท่วมฉับพลัน และน้ําล้นตลิ่ง ซ่ึงขณะนี้ภัยพิบัติดังกล่าวยังไม่
ยุติยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพ้ืนท่ี ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนท่ีอยู่อาศัยประจํา และทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็น
จํานวนมาก ส่งผลกระทบในพ้ืนท่ี และประกาศเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รวม 44 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร 
เชียงราย ตาก น่าน นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร พะเยา เพชรบูรณ์ ลําพูน ลําปาง สุโขทัย เชียงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ 
กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย บึงกาฬ สกลนคร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ ชัยนาท 
ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครปฐม สระบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี ชุมพร ระนอง 
พังงา ภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยประจําของราษฎรและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย จํานวน 174,373 
ครัวเรือน จํานวน 1,148,779 คน ขณะนี้จังหวัดท่ีประสบภัยอยู่ระหว่างดําเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย เพ่ือให้
ราษฎรกลับมาดําเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขโดยเร็ว  
  คณะกรรมการอํานวยการ และบริหารสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (คอส.) และศูนย์
สนับสนุนการอํานวยการและการบริหารสถานการณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่มท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน (5 กันยายน 2554) ทําให้เกิดฝนตกหนัก มีน้ําป่าไหลหลาก น้ําท่วมฉับพลัน และน้ําล้น
ตลิ่ง โดยเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้เป็นสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรง ปริมาณน้ําฝนสะสมมาก ทําให้ประชาชนท้ังพ้ืนท่ีท่ีเคยเกิดอุทกภัย 
และไม่เคยเกิดอุทกภัย ได้รับผลกระทบและทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมาก จํานวน 44 จังหวัด บ้านเรือนท่ีอยู่
อาศัยประจําของราษฎรและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย จํานวน 174,383 ครัวเรือน ดังนั้น เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเยียวยา
ประชาชนผู้ประสบภัย และเป็นการบําบัดทุกข์บํารุงสุขในเบ้ืองต้น จึงเห็นควรให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบภัยครัวเรือน
ละ 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยท่ีมีบ้านเรือนอยู่อาศัยประจํา ใน 3 กรณี ดังนี้ 
  1) น้ําท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 
  2) บ้านพักอาศัยถูกน้ําท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 
  3) บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม 
  เง่ือนไข 
  1) ท้ัง 3 กรณี ต้องเป็นบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยประจําในพ้ืนท่ีประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และมีหนังสือรับรอง
ผู้ประสบภัยท่ีท้องถ่ินออกให้เท่านั้น 
  2) กรณีท่ีมีผู้ประสบภัยซํ้าซ้อนท้ัง  3 กรณี ให้ได้รับการช่วยเหลือเพียงกรณีเดียว 
  3) กรณีประสบภัยจากพายุไหหม่า นกเตน และร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศตํ่า ให้ได้รับความ
ช่วยเหลือเพียงเหตุการณ์เดียว 
  ท้ังนี้ ให้จังหวัดท่ีประสบภัยเร่งรัดดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และช่วยเหลือให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ี 14 กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 13 ตุลาคม 2554 
 

สังคม 
 
16. เรื่อง  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558  
   2. มอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําความเห็นของคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2555 – 2558 ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ   
   3. มอบหมายให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ตามข้ันตอนต่อไป   
   4. มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 ไป
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปีให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันหลังจากท่ีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 
2558 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 และแผนปฏิบัติราชการประจําปี  
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  5. มอบหมายให้กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณรับไปพิจารณาแหล่งเงินท่ีเหมาะสมสําหรับแผนงาน/
โครงการ ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยคํานึงถึงข้อจํากัดด้านงบประมาณและรักษาวินัยการคลัง  
  6. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักประสานกับส่วน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  และรายงานให้
คณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินและคณะรัฐมนตรีทราบ   
   7. เห็นชอบหลักการ  กรณีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติม ให้คณะกรรมการจัดทําแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ปรับปรุงแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี  
   สาระสําคัญของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี)  
  1. องค์ประกอบของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน มีสาระสําคัญประกอบด้วย 4 ส่วน คือ   
    1.1 แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ เป็นการสรุปวิสัยทัศน์ สถานการณ์ของประเทศ และ
กรอบการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
    1.2 แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน ตามนโยบายรัฐบาล 8 นโยบาย เป็นการแสดงเป้าหมายเชิง
นโยบาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์หรือวิธีดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐบาล   
   1.3 กลไกการนําแผนการบรหิารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ ระบุหน่วยงานรับผิดชอบ  
งบประมาณสนับสนุนตามนโยบาย  และแนวทางการติดตามประเมินผล   
   1.4 แผนงาน/โครงการท่ีมีลําดับความสําคัญตามนโยบายรัฐบาล ซ่ึงคัดเลือกจากแผนงาน/โครงการ
รายนโยบาย 8 นโยบาย   
 
   2. ประมาณการความต้องการใช้เงินตามนโยบายรัฐบาล  
   2.1 ประมาณการการลงทุน วงเงินงบประมาณสนับสนุนตามนโยบาย เป็นการประมาณการความ
ต้องการใช้เงินเบ้ืองต้น  ซ่ึงเป็นข้อเสนอตามความต้องการของส่วนราชการเพ่ือดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 4 ปี เท่ากับ 
11.299 ล้านล้านบาท และค่าใช้จ่ายดําเนินการภาครัฐ 4 ปี รวม 3.878 ล้านล้านบาท รวมเป็นประมาณการความต้องการใช้เงิน
เบ้ืองต้นท้ังสิ้น 15.178 ล้านล้านบาท  และประมาณการรายได้สุทธิของรัฐบาลเท่ากับ 8.901 ล้านล้านบาท  โดยมีแหล่งเงินใน
การดําเนินโครงการตามนโยบาย ประกอบด้วย เงินในงบประมาณ 10.440 ล้านล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ 0.859 ล้าน
ล้านบาท  ท้ังนี้ประมาณการความความต้องการใช้เงินท่ีปรากฏในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ดังกล่าว จะใช้เป็นกรอบ
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ  เพ่ือประกอบการจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําปีต่อไป  โดยแผนงาน/โครงการท่ีระบุไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ส่วนราชการ
เจ้าของแผนงาน/โครงการจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย  
    2.2 อย่างไรก็ตาม ประมาณการความต้องการใช้เงินในช่วงปี 2555-2558 ดังกล่าวอาจมีข้อจํากัดด้าน
งบประมาณและขีดความสามารถในการก่อนหนี้ของภาครัฐภายใต้กรอบการรักษาวินัยการคลัง  จึงจําเป็นท่ีจะต้องพิจารณา
รายละเอียดความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของโครงการลงทุนต่าง ๆ รวมท้ัง พิจารณาทางเลือกของแหล่งเงินและรูปแบบการ
ลงทุนท่ีเหมาะสม  เพ่ือลดภาระงบประมาณและรักษาวินัยการคลัง  
  3. การติดตามประเมินผล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ได้กําหนดให้มีกลไกการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของส่วนราชการ โดยกําหนดข้ันตอนการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินเป็น 3 ระยะ ได้แก่ (1) การติดตามประเมินผลความก้าวหน้าประจําปี (2) การประเมินผลในระยะครึ่งแผน และ (3) การ
ประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผน  
  กลไกการกํากับ ติดตามและประเมินผลแผนการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันประกอบด้วย (1) การ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการท่ีได้มีการแปลงแผนบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ เช่น แผนปฏิบัติราชการ  ซ่ึงกําหนดให้มี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการกําหนดข้ึน  ซ่ึงต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด และ (2) การติดตามผลการดําเนินการของ
คณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ระบุให้
ภายหลังจากการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  คณะรัฐมนตรีต้องจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ  รวมท้ังปัญหาและอุปสรรค
เสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง ดังนั้น เพ่ือให้การบูรณาการกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เห็นควรมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักประสานกับส่วนราชการท่ี
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เก่ียวข้อง ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน  และรายงานให้คณะกรรมการจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผ่นดินและคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป  
 
17. เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย ณ วันท่ี 2 กันยายน 2554 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สรุปสถานการณ์อุทกภัย ณ วันท่ี 2 กันยายน 2554 
ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร การช่วยเหลือด้านการเกษตร สถานการณ์น้ํา สรุปได้ดังนี้ 
  เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “นกเตน” ต้ังแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2554 เป็นต้นมา ประกอบกับ
ปัจจุบันร่องมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเล
อันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ทําให้ท่ัวประเทศมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่งผลทําให้เกิดผลกระทบด้าน
การเกษตรท้ังสิ้นรวม 48 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร 
พิษณุโลก แพร่ เพชรบูรณ์ ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน เลย สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ บึงกาฬ นครพนม ร้อยเอ็ด 
มุกดาหาร ยโสธร หนองคาย หนองบัวลําภู สกลนคร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี อุดรธานี กรุงเทพ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี 
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ระนอง ชุมพร ภูเก็ต และพังงา 
  ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันท่ี 2 ก.ย.54) 
  ด้านพืช เกษตรกร 404,100 ราย พ้ืนท่ีคาดว่าจะเสียหาย 3,530,969 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,151,463 ไร่ พืชไร่ 
266,654 ไร่ พืชสวนและอ่ืน ๆ 112,852 ไร่ 
  ด้านประมง เกษตรกร 53,559 ราย พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําคาดว่าจะเสียหาย แบ่งเป็น บ่อปลา 67,562 ไร่ กุ้ง/
ปู/หอย 2,242 ไร่ กระชัง/บ่อซีเมนต์ 77,023 ตารางเมตร 
  ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 38,732 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบรวมท้ังสิ้น 2,291,732 ตัว แบ่งเป็น โค–กระบือ 
49,858 ตัว สุกร 50,036 ตัว แพะ-แกะ 416 ตัว สัตว์ปีก 2,091,422 ตัว แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 3,658 ไร่ 
  ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ในพ้ืนท่ี 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก 
พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อํานาจเจริญ ยโสธร 
อุบลราชธานี นครนายก ปราจีนบุรี และชลบุรี 
  การดําเนินการช่วยเหลือด้านการเกษตร 
  1. การแจ้งเตือนภัย 
   1.1 สถานการณ์น้ํา จํานวน 5 ฉบับ (วันท่ี 14,17,19,29,31 สิงหาคม 2554) 
   1.2 การคาดการณ์การเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่ม และน้ําป่าไหลหลาก จํานวน 6 ฉบับ (วันท่ี 
19,22,24,26,29,31 สิงหาคม 2554) 
  2. สนับสนุนเครื่องสูบน้ําเคลื่อนท่ี ได้เตรียมการไว้ จํานวน 1,360 เครื่อง ปัจจุบัน สนับสนุนแล้ว จํานวน 775 
เครื่อง ในพ้ืนท่ี 50 จังหวัด 
  3. สนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ํา เตรียมการไว้ 295 คัน ปัจจุบัน สนับสนุนแล้ว 4 คัน 
  4. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ 171,155 กิโลกรัม และดูแลสุขภาพสัตว์ 221,186 ตัว แร่ธาตุและเวชภัณฑ์     
2,425 ชุด 
  สถานการณ์น้ํา ณ วันท่ี 2 กันยายน 2554 
  1. สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา 
     สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางท้ังประเทศ 400 แห่ง มีปริมาณน้ําท้ังหมด ร้อยละ 76 ของ
ความจุอ่าง เป็นปริมาณน้ําใช้การได้ ร้อยละ 44 ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2553 จํานวน 14,542 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถ
รับน้ําได้อีก 17,743 ล้านลูกบาศก์เมตร 
    สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ มีปริมาณท้ังหมด 33 แห่ง มีปริมาณน้ําท้ังหมด ร้อยละ 76 ของความจุอ่าง 
เป็นปริมาณน้ําใช้การได้ ร้อยละ 43 ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2553 จํานวน 14,095 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ําได้อีก 
16,716 ล้านลูกบาศก์เมตร 
     อ่างเก็บน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์น้ํา มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จํานวน 8 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ําสิริกิต์ (94%) 
แม่งัดฯ (82%) แม่กวงฯ (90%) แควน้อยฯ (90%) ห้วยหลวง (100%) น้ําอูน (90%) หนองปลาไหล (91%) ประแสร์ (88%) 
     สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนภูมิพล สิริกิต์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ําท้ังหมด ร้อยละ 84 ของ
ความจุอ่าง เป็นปริมาณน้ําใช้การได้ ร้อยละ 57 ของความจุอ่าง สามารถรับน้ําได้อีก 3,975 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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  2. สภาพน้ําท่า 
    แม่น้ําปิง ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม่น้ําวัง ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ํามาก แม่น้ําน่าน ปริมาณน้ําอยู่ใน
เกณฑ์มาก แม่น้ํายม ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ําท่วม แม่น้ําป่าสัก ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ําท่วม  
     แม่น้ําชี ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ําท่วม แม่น้ําโขง และ แม่น้ํามูล ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ํามาก 
     แม่น้ําตาปี ตันหยงมัส โก-ลก ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 
18. เรื่อง  สรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 กันยายน 2554) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 กันยายน 
2554) ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้  
 สรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ  (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 กันยายน 2554) 
 1.  การคาดหมายลักษณะอากาศ (ระหว่างวันท่ี 5 - 10 กันยายน 2554) 
     กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศว่า ในช่วงวันท่ี 5 - 10 กันยายน 2554 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมา           
พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบาง
แห่ง ขอให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตามท่ีลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่าน และพ้ืนท่ีราบลุ่มในภาคเหนือ                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักท่ีทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน
และน้ําป่าไหลหลากได้ ส่วนชาวเรือขอให้ระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือไว้ด้วย  
  2. การดําเนินการของกระทรวงมหาดไทย 
   กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์              
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รวมท้ังเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพ่ือสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้ทันต่อเหตุการณ์ แล้ว 
  3. สรุปสถานการณ์อุทกภัย (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 กันยายน 2554) 
  เกิดอุทกภัยและมีการประกาศเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รวม 39 จังหวัด 330 อําเภอ 2,223 ตําบล 18,214 
หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,150,890 ครัวเรือน 4,189,286 คน   
   สถานการณ์คล่ีคลายแล้วอยู่ระหว่างฟ้ืนฟู จํานวน 29 จังหวัด  
  ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 10 จังหวัด 50 อําเภอ 343 ตําบล 2,038 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
122,485 ครัวเรือน 393,808 คน มีผู้เสียชีวิต 66 ราย จากสถานการณ์สําคัญ 3 สถานการณ์ ดังนี้  
   3.1 สรุปสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากพายุโซนร้อน “นกเตน” (NOCK - TEN) และร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่าน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ระหว่างวันท่ี 25 กรกฎาคม - 5 กันยายน 2554) 
       พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 30 จังหวัด 300 อําเภอ 2,078 
ตําบล 17,359 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดแพร่ เชียงใหม่ สุโขทัย น่าน ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก ตาก 
กําแพงเพชร นครสวรรค์ นครพนม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ สกลนคร เลย 
เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ นครนายก ปราจีนบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชัยนาท ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
1,058,356 ครัวเรือน 3,874,141 คน บ้านเรือนเสียหายท้ังหลัง 42 หลัง บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 13,460 หลัง พ้ืนท่ี
การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 2,239,198 ไร่ ถนน 6,004 สาย ท่อระบายน้ํา 1,028 แห่ง ฝาย 647 แห่ง ทํานบ 21 แห่ง 
สะพาน/คอสะพาน 525 แห่ง บ่อปลา/บ่อกุ้ง 23,299 บ่อ ปศุสัตว์ 91,041 ตัว  มีผู้เสียชีวิต 64 ราย  (เสียชีวิต 1 ราย ท่ี  
จ.อุดรธานี สกลนคร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์, เสียชีวิต 2 ราย ท่ี จ.ตาก นครพนม ร้อยเอ็ด, เสียชีวิต 3 ราย ท่ี จ.เชียงใหม่,      
เสียชีวิต 4 ราย ท่ี จ.ปราจีนบุรี นครสวรรค์, เสียชีวิต 5 ราย ท่ี จ.พิษณุโลก, เสียชีวิต  6 ราย ท่ี จ.สุโขทัย, เสียชีวิต 7 ราย ท่ี           
จ.แม่ฮ่องสอน, เสียชีวิต 8 ราย ท่ี จ.แพร่, เสียชีวิต 17 ราย ท่ี จ.พิจิตร) สูญหาย 1 คน (จ.แม่ฮ่องสอน สาเหตุจากดินโคลนถล่ม) 
         3.1.1 จังหวัดท่ีสถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างฟ้ืนฟู จํานวน 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน แพร่ 
ลําพูน ลําปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ ตาก กําแพงเพชร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี            
บึงกาฬ สกลนคร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ประจวบคีรีขันธ์ นครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี 
         3.1.2 ปัจจุบันจังหวัดท่ียังคงมีสถานการณ์อุทกภัย รวม 8 จังหวัด 45 อําเภอ 323 ตําบล 1,922 
หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 116,379 ครัวเรือน 374,259 คน ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ 
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท และจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 
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      1) จังหวัดสุโขทัย พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 9 อําเภอ 
82 ตําบล 616 หมู่บ้าน 6 ชุมชน ได้แก่ อําเภอศรีสัชนาลัย สวรรคโลก ศรีสําโรง เมืองสุโขทัย ศรีนคร   บ้านด่านลานหอย ทุ่งเสลี่ยม คีรีมาศ 
และอําเภอกงไกรลาศ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 40,032 ครัวเรือน 119,032 คน บ้านเรือนเสียหายท้ังหลัง 7 หลัง เสียหายบางส่วน 6 หลัง 
พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 299,747 ไร่ บ่อปลา 685 บ่อ ถนน 306 สาย ท่อลอดเหลี่ยม 189 แห่ง ท่อระบาย
น้ํา 99 แห่ง ฝาย 3 แห่ง บ่อน้ํา 1 แห่ง คอสะพาน 5 แห่ง ประปาหมู่บ้าน 24 แห่ง คลอง 18 แห่ง โรงเรียน 34 แห่ง วัด 27 แห่ง เสียชีวิต              
6 ราย (อ.สวรรคโลก 3 ราย อ.ศรีสําโรง 1 ราย อ.เมืองสุโขทัย 1 ราย อ.ศรีสัชนาลัย 1 ราย)  
      ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังอันเนื่องมาจากฝนตกหนักในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํายมตอนบน และน้ําไหลจาก
จังหวัดแพร่เข้าท่วมซํ้าในพ้ืนท่ี 3 อําเภอ 12 ตําบล 66 หมู่บ้าน ได้แก่ อําเภอศรีสําโรง เมืองสุโขทัย  และอําเภอกงไกรลาศ  
ระดับน้ํามีแนวโน้มลดลง  
          2) จังหวัดพิจิตร พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 12 อําเภอ  73 
ตําบล 446 หมู่บ้าน ได้แก่ อําเภอสามง่าม บึงนาราง โพทะเล โพธิ์ประทับช้าง วชิรบารมี เมืองพิจิตร ตะพานหิน บางมูลนาก สากเหล็ก ทับคล้อ 
วังทรายพูน และอําเภอดงเจริญ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 31,908 ครัวเรือน 95,724 คน พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีได้รับผลกระทบ 141,521 ไร่ 
บ้านเรือนราษฎรเสียหายบางส่วน 1 หลัง ถนน 39 สาย ท่อระบายน้ํา 4 แห่ง ประมง/บ่อปลา 15 บ่อ เสียชีวิต 17 ราย (อ.โพธิ์ประทับช้าง 5 ราย 
อ.ตะพานหิน 3 ราย อ.เมืองพิจิตร 3 ราย อ.สามง่าม 5 ราย อ.โพทะเล 1 ราย)  
          ระดับน้ํามีแนวโน้มทรงตัวเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นอําเภอโพทะเล โพธิ์ประทับช้าง และอําเภอ
บางมูลนาก มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน   
       3) จังหวัดพิษณุโลก พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 9 อําเภอ 
84 ตําบล 670 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 24,671 ครัวเรือน 78,242 คน พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีคาดว่าได้รับผลกระทบ 339,962 
ไร่ บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 2 หลัง ถนน 32 สาย สะพาน 2 แห่ง ท่อระบายน้ํา 1 แห่งวัด 2 แห่ง ปศุสัตว์ 2 ตัว สัตว์ปีก 97 ตัว ประมง/
บ่อปลา 156 บ่อ กบ 500 ตัว เสียชีวิต 5 ราย (อ.บางระกํา)    
       ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพ้ืนท่ี 4 อําเภอ 52 ตําบล 401 หมู่บ้าน ได้แก่ อําเภอเมืองพิษณุโลก   
บางระกํา พรหมพิราม และอําเภอบางกระทุ่ม ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 17,615 ครัวเรือน 62,578 คน  ระดับน้ํามีแนวโน้มลดลง 
ยกเว้นอําเภอเมืองพิษณุโลกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน   
       4) จังหวัดนครสวรรค์ พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)     
รวม 11 อําเภอ 58 ตําบล 541 หมู่บ้าน 1 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 30,719 ครัวเรือน 58,415 คน พ้ืนท่ีการเกษตรท่ี
คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 200,071 ไร่ เสียชีวิต 4 ราย (อ.เมืองนครสวรรค์ 1 ราย อ.ท่าตะโก 1 ราย อ.ชุมแสง 2 ราย)  
      ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพ้ืนท่ี 8 อําเภอ 32 ตําบล 213 หมู่บ้าน 13 ชุมชน ได้แก่ อําเภอ
ชุมแสง โกรกพระ เมืองนครสวรรค์ เก้าเลี้ยว ตาคลี พยุหะคีรี ท่าตะโก และอําเภอโกรกพระ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 24,404 
ครัวเรือน 77,348 คน ระดับน้ํามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
         5) จังหวัดอ่างทอง พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 5 อําเภอ 
26 ตําบล 99 หมู่บ้าน ได้แก่ อําเภอเมืองอ่างทอง ป่าโมก ไชโย วิเศษชัยชาญ และอําเภอโพธิ์ทอง ราษฎรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 
1,133 ครัวเรือน 2,517 คน พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 7,892 ไร่    
           6) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 
รวม 9 อําเภอ 113 ตําบล 597 หมู่บ้าน ได้แก่ อําเภอผักไห่ บางไทร บางปะอิน เสนา บางบาล  
พระนครศรีอยุธยา  มหาราช  บางปะหัน และอําเภอนครหลวง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 23,874 ครัวเรือน 85,786 คน พ้ืนท่ี
การเกษตรท่ีคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 20,621 ไร่  
           7) จังหวัดชัยนาท พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 3 อําเภอ 9 
ตําบล 60 หมู่บ้าน ได้แก่ อําเภอเมืองชัยนาท สรรพยา และอําเภอหันคา ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 4,079 ครัวเรือน 12,177 
คน พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 18,499 ไร่ 
            8) จังหวัดอุบลราชธานี พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 16 
อําเภอ 101 ตําบล 772 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 41,311 ครัวเรือน 181,614 คน อพยพ 365 คน บ้านเรือนเสียหาย
บางส่วน 163 หลัง พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 115,334 ไร่ บ่อปลา 181 บ่อ ถนน 175 สาย สะพาน 21 แห่ง ฝาย 2 
แห่ง ท่อระบายน้ํา 53 แห่ง วัด 3 แห่ง โรงเรียน 4 แห่ง  
              ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพ้ืนท่ี 2 อําเภอ 5 ตําบล 37 หมู่บ้าน 10 ชุมชน ได้แก่ อําเภอเมือง
อุบลราชธานี และอําเภอวารินชําราบ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 781 ครัวเรือน 3,191 คน ระดับน้ําในแม่น้ําโขงมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน  
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             3.2 สรุปสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตํ่าท่ีปกคลุมบริเวณอ่าวตังเก๋ีย (ระหว่างวันท่ี 17 สิงหาคม - 5 กันยายน 
2554) ส่งผลกระทบในพ้ืนท่ีและประกาศเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 7 จังหวัด 25 อําเภอ 125 ตําบล 
739 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ระยอง พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดชลบุรี ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
88,428 ครัวเรือน 295,596 คน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (จ.พังงา) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัดอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟู
            3.3 น้ําล้นตลิ่ง ต้ังแต่วันท่ี 1 - 5 กันยายน 2554 เกิดน้ําเอ่อล้นตลิ่ง และประกาศเป็นพ้ืนท่ีประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 2 จังหวัด 5 อําเภอ 20 ตําบล 116 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 6,106 ครัวเรือน 
19,549 คน ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครปฐม 
      4. การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน 
       4.1 กระทรวงมหาดไทย 
      กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดส่งทรัพยากรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในพ้ืนท่ี กว่า 3,000 รายการ 
       4.2 การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานอ่ืนๆ 
        นอกจากนี้ยังมีการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน อาทิเช่น ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 
เหล่าทัพต่างๆ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ 
     5. การประชุมของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
   เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2554 นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะยาวอย่างเป็นระบบ และเม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2554นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธาน
การประชุมร่วมกับส่วนราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดท่ียังคงประสบอุทกภัย ประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก 
พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอุบลราชธานี ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล  
    6. การดําเนินการท่ีสําคัญของกระทรวงมหาดไทย 
      6.1 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ และบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (คอส.) 
ครั้งท่ี 1/2554 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) เป็นประธานการประชุม 
เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือรับทราบสถานการณ์อุทกภัย และ
ผลการปฏิบัติการท่ีสําคัญ รวมท้ังการหารือแนวทาง  การดําเนินงานสนับสนุนนโยบายของนายกรัฐมนตรี ท้ังในเรื่องการบูรณาการ 
และหลักการ 2P2R   
      6.2 การประชุมศูนย์สนับสนุนการอํานวยการและการบริหารสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม 
(ศอส.) 
        - วันท่ี 30 สิงหาคม 2554 ซ่ึง นายวิบูลย์  สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
เป็นประธานการประชุม ศอส. ร่วมกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้มีข้อสั่งการตามมาตรการ 2P2R ดังนี้ 
       1) การเตรียมพร้อม (Preparation)  
            (1) ให้กระทรวงสาธารณสุขสํารองวัสดุ และเคมีภัณฑ์สําหรับการควบคุมและ
ป้องกันโรค จากน้ําท่วมขังและขยะ ให้กับศูนย์อนามัยและสํานักงานควบคุมโรค เพ่ือให้การสนับสนุนจังหวัดเม่ือมีการร้องขอ 
         (2) ให้ทุกหน่วยท่ีมีผู้แทนประจํา ศอส. ได้ตรวจสอบกับหน่วยงานของตนเองในพ้ืนท่ี
ท่ีมีการแจ้งเตือน ท่ีได้มีการสั่งการ เตรียมการ มีผลการปฏิบัติอย่างไร พร้อมท้ังรายงานให้ ศอส.ทราบด้วย 
            2) การเผชิญเหตุ (Response) 
             (1) ให้จังหวัดท่ีต้องการรับการสนับสนุนน้ําด่ืมสะอาด ร้องขอมายัง ศอส. เพ่ือ ศอส. 
จะประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจัดส่งความช่วยเหลือให้ต่อไป 
             (2) จังหวัดพังงา ขอรับการสนับสนุนสะพานแบร์ลีย์ จํานวน 2 ชุด ท้ังนี้กรมทาง
หลวงชนบทได้ให้การสนับสนุน จํานวน 1 ชุด แล้ว และขอให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ประสานหน่วยทหารในพ้ืนท่ี
ให้การสนับสนุนสะพานแบร์ลีย์ ให้กับจังหวัดพังงา จํานวน 1 ชุด 
             (3) ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) แจ้งเตือนเครือข่ายทีมกู้ชีพเตรียม
ความพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที  
          3) การฟ้ืนฟู (Recovery) 
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          เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2554 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชุมเกษตรจังหวัด เพ่ือ
เตรียมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2554 โดยซักซ้อมให้จังหวัด 
ท่ีมีการจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ ตามหลักเกณฑ์เดิมไร่ละ 606 บาท ไปแล้ว ให้นํา
เรื่องเสนอต่อ ก.ช.ภ.จ. เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยเกษตรกรกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกท่ี
จะสามารถให้การช่วยเหลือได้ จึงให้ทุกจังหวัดเร่งสนับสนุนการดําเนินการในส่วนนี้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย 
          4) การป้องกัน (Prevention)   
           ให้กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการป้องกันโรคระบาดท่ีมากับน้ํา โดยเฉพาะโรคฉ่ีหนู                
โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง และโรคมือเท้าปาก โดยให้ความรู้ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล การล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง และให้
แจกจ่ายแอลกอฮอล์เจล รองเท้าบู้ท ให้กับผู้ประสบอุทกภัย 
       - วันท่ี 31 สิงหาคม 2554 ซ่ึง นายฉัตรป้อง  ฉัตรภูติ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยเป็นประธานการประชุม ศอส. ร่วมกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้มีข้อสั่งการตามมาตรการ 2P2R ดังนี้ 
        1) การเตรียมพร้อม (Preparation)  
          (1) ให้จังหวัดบริเวณลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี 
อ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมความพร้อมในการรองรับน้ําท่ีจะสูงข้ึน และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเร่ง             
เก็บเก่ียวผลผลิตก่อน วันท่ี 10 กันยายน 2554 เพ่ือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย 
          (2) ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1,2 และ 16 เตรียมความพร้อม
ยานพาหนะ อุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบน้ํา สุขาเคลื่อนท่ี สุขาลอยน้ํา เต๊นท์ท่ีพักชั่วคราว และอ่ืนๆ ให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีเม่ือมีการ    
ร้องขอ 
           (3) ให้จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะ ตําบล              
วังนกแอ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อม เฝ้าระวังดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ในระยะ 1-2 วันนี้ โดยให้
จัดเตรียมเครื่องมือ ยานพาหนะ และกําลังพล สําหรับให้การช่วยเหลือ อพยพประชาชนได้ทันที 
         2) การเผชิญเหตุ (Response) 
              (1) ให้จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประสานรองผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) (ทหาร) หรือหน่วยทหารท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ี เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนกําลังพล เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง   
          (2) ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานขอรับการสนับสนุนกําลังอาสาสมัคร มูลนิธิ หากจังหวัดใดต้องการรับการสนับสนุนอาสามัคร มูลนิธิ ให้ประสานงานกับ
ศูนย์รับแจ้งเหตุและการสั่งการในพ้ืนท่ี ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 1669 หรือหมายเลข 0-2965-9782-4 
       3) การฟ้ืนฟู (Recovery) 
             ให้จังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัยท่ีได้รับความเสียหายชัดเจน 
โดยไม่ต้องรอระดับน้ําลดลง ให้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือโดยทันที และสําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีความเสียหายไม่ชัดเจน ต้องรอสํารวจ
ภายหลังน้ําลด ให้จังหวัดกําหนดแนวทางให้การช่วยเหลือให้แล้วเสร็จโดยด่วน 
            4) การป้องกัน (Prevention)   
                ให้กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการป้องกันโรคระบาดท่ีมากับน้ํา โดยเฉพาะโรคฉ่ี
หนู โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง  และโรคมือเท้าปาก  โดยให้ความรู้ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล  การล้างมือให้สะอาดทุกครั้งและ
ให้แจกจ่ายแอลกอฮอล์เจล รองเท้าบู้ท ให้กับผู้ประสบอุทกภัย 
      - วันท่ี 1 กันยายน 2554 ซ่ึง นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ รองอธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม ศอส. ร่วมกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้มีข้อสั่งการตามมาตรการ 2P2R ดังนี้ 

    1) การเตรียมพร้อม (Preparation)  
            กระทรวงสาธารณสุข มีการสั่งการสํานักงานสาธารสุขจังหวัดให้
เตรียมพร้อมเวชภัณฑ์ วัสดุ และเคมีภัณฑ์ ในการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมในจังหวัดท่ีมีน้ําท่วมขัง และอาจก่อให้เกิดโรคระบาด โดยมี
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดท่ีมาหลังน้ําท่วม ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคฉ่ีหนู โรคไข้เลือดออก ไข้หวัด และโรคตาแดง 
โดยได้ดําเนินการ 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การวินิจฉัยโรค การรายงานผู้ป่วย การยืนยันสอบสวนโรค   การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การจัดทํารายงาน หากมีข้อสงสัย สอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 
        2) การเผชิญเหตุ (Response) 
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              หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้แบ่งพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ให้ กับหน่วย
พัฒนาการเคลื่อนท่ี เพ่ือสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ จึงให้ทุกจังหวัดได้ประสานร้องขอรับการ
สนับสนุนตามความจําเป็น กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนท่ีท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
           3) การฟ้ืนฟู (Recovery) 
           ขณะนี้มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2554 เรื่องการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย  ได้แจ้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบอย่างเป็นทางการแล้ว ซ่ึงกระทรวงเกษตรฯ จะได้แจ้งให้        
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ดําเนินการในรายละเอียดให้สอดคล้องกับมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป 
กับจะได้แจ้งให้จังหวัดทราบและให้การสนับสนุนส่วนท่ีเก่ียวข้องด้วย 
           4) การป้องกัน (Prevention)   
                ให้กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการป้องกันโรคระบาดท่ีมากับน้ํ า 
โดยเฉพาะโรคฉ่ีหนู โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง และโรคมือเท้าปาก โดยให้ความรู้ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล การล้างมือให้
สะอาดทุกครั้ง และให้แจกจ่ายแอลกอฮอล์เจล รองเท้าบู้ท ให้กับผู้ประสบอุทกภัย  
      - วันท่ี 2 กันยายน 2554 ซ่ึง นายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์ รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง) เป็นประธานการประชุม ศอส. ร่วมกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 
ได้มี ข้อสั่งการตามมาตรการ 2P2R ดังนี้  
           1) การเตรียมพร้อม (Preparation)  
                  (1) กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนกลางได้จัดรายการพิเศษ “ร่วมใจช่วยภัยน้ําท่วมรายงานสถานการณ์” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 
11.00-12.00 น. และรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในทุกช่วงข่าว  พร้อมท้ังได้มีการรายงาน
ข่าวพยากรณ์อากาศทุกภาคข่าว  โดยภาค 07.00 น. และ 19.00 น. ผู้ประกาศของสถานีเป็นผู้อ่านรายงานและหลังข่าวต้นชั่วโมงทุก
ภาคข่าว เจ้าหน้าท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นผู้รายงานออกอากาศทุกภาคข่าว 
            (2) ให้กรุงเทพมหานคร แจ้งประชาชนได้รับทราบในทุกช่องทาง
การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับระดับน้ํา ในแม่น้ําเจ้าพระยาท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึนจากการระบายน้ําจากด้านเหนือของประเทศ เพ่ือให้
ประชาชนได้เตรียมการป้องกันและเคลื่อนย้ายสิ่งของท่ีได้รับความเสียหายจากระดับน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน รวมท้ังให้สํานักงานเขตท่ีมี
พ้ืนท่ีริมแม่น้ําเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วย 
        2) การเผชิญเหตุ (Response) 
              กรมการปกครอง กรณีเกิดข้อพิพาทของประชาชนในพ้ืนท่ีเนื่องจากปัญหา
อุทกภัย ให้ฝ่ายปกครองร่วมกับหน่วยราชการในพ้ืนท่ีได้ร่วมแก้ไขปัญหาในการระงับข้อพิพาทของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือมิให้
เกิดปัญหาขยายวงกว้าง และได้ข้อยุติในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
  3) การฟ้ืนฟู (Recovery) 
           ด้วยขณะนี้ในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยได้มีรายงานข่าวทางสื่อมวลชนว่า 
เกษตรกรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์เดิมไปแล้วบางส่วน ดังนั้นจึงให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยรวบรวมข้อมูลการช่วยเหลือฟ้ืนฟูตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ ท้ังด้าน
การเกษตรและด้านอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับ ศอส.และ คอส.ต่อไปด้วย 
           4) การป้องกัน (Prevention)   
                ให้กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการป้องกันโรคระบาดท่ีมากับน้ํา โดยเฉพาะ
โรคฉ่ีหนู โรคตาแดง  โรคอุจจาระร่วง และโรคมือเท้าปาก โดยให้ความรู้ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล การล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง 
และให้แจกจ่ายแอลกอฮอล์เจล รองเท้าบูท ให้กับผู้ประสบอุทกภัย 
      - วันท่ี 5 กันยายน 2554 ซ่ึง นายภานุ  แย้มศรี ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการบรรเทาสา
ธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม ศอส. ร่วมกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้มี ข้อสั่งการตาม
มาตรการ 2P2R ดังนี้  
           1) การเตรียมพร้อม (Preparation)  
                 (1) ให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ผลการป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ 
และฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัย ให้กับประชาชนทราบทางสื่อทุกประเภท อย่างต่อเนื่อง และให้ประสานทําความเข้าใจกับสื่อมวลชน
ทุกแขนง ถึงการดําเนินการดังกล่าวด้วย 
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            (2) ให้จังหวัดประสานงานกับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นําข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม มาใช้ประโยชน์ในการป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ และฟ้ืนฟู 
พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 
            (3) เนื่องจากวันท่ี 5 กันยายน 2554 เวลา 00.06 น. ได้เกิด
แผ่นดินไหวขนาด 3.0 ริกเตอร์ บริเวณ ตําบลผาบ่อง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้ไม่มีผลกระทบกับประเทศ
ไทย แต่เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง สภาพดินมีความชุ่มน้ํา ซ่ึงอาจมีผลกระทบในเรื่องดินสไลด์ได้ ขอให้จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ได้จัดเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครในพ้ืนท่ีเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย 
        2) การเผชิญเหตุ (Response) 
                 (1) ถนนท่ีถูกน้ําท่วม และถนนชํารุด ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทําหลักแสดงแนวเขตไหล่ถนน หรือจุดถนนชํารุดให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันรถและประชาชนตก
ไหล่ทาง และป้องกันอุบัติเหตุซํ้าซ้อน 
            (2) ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดกําลังเจ้าหน้าท่ีอํานวยการจราจร 
หรือจัดทําสัญญาณไฟจราจรชั่วคราวในพ้ืนท่ีท่ีถูกน้ําท่วมขัง และสัญญาณไฟฟ้าจราจรไม่สามารถใช้การได้ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 
            (3) ในกรณีท่ีเสาไฟฟ้าถูกน้ําท่วม ให้หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง 
ดําเนินการป้องกันไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว หรือลัดวงจร เพ่ือป้องกันอันตรายกับประชาชน 
            (4) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีเฮลิคอปเตอร์ประจําท่ี จังหวัด
เชียงใหม่ ตาก ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา จังหวัดละ 1 ลํา และ จังหวัดพิษณุโลก ยะลา 
จังหวัดละ 2 ลํา หากจังหวัดมีความจําเป็นต้องใช้ให้ประสานตํารวจภูธรจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนไปยัง ศปก.ตร. 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพ่ือจะได้สั่งการหรือมอบอํานวจให้ตํารวจภูธรจังหวัด ทําหน้าท่ีแทน 
  3) การฟ้ืนฟู (Recovery) 
             (1) กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดท่ีประสบอุทกภัย 
มีแนวทางการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และคนพิการท่ีชัดเจนโดยเบ้ืองต้น ให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และ อสม. ในพ้ืนท่ี ออกสํารวจ
ข้อมูลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมท้ังผู้พิการ กรณีท่ีไม่มีญาติดูแล ให้ส่งต่อไปรักษาท่ีโรงพยาบาล โดยขอรับการสนับสนุน
ยานพาหนะจากศูนย์นเรนทร 1669 
              (2) การเยียวยาผู้ประสบภัย กรมสุขภาพจิตร่วมกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และศูนย์สุขภาพจิตในพ้ืนท่ี ออกตรวจประเมินปัญหาสุขภาพจิต พร้อมท้ังติดตามเยี่ยมบ้านผู้ท่ีมีปัญหา
สุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง 
           4) การป้องกัน (Prevention)   
                นายกรัฐมนตรีได้สั่ งการในท่ีประชุมร่วมหัวหน้าส่วนราชการ และ              
ผู้ว่าราชการ 9 จังหวัด ท่ียังประสบอุทกภัย ในวันท่ี 3 และ 4 กันยายน 2554 ณ ทําเนียบรัฐบาล ว่าการแก้ไขปัญหาระยะกลาง
และระยะยาว ให้จังหวัดจัดทําแผนงาน/โครงการท่ีจะดําเนินการ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนต่อไป 
  7. สิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
    7.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ นําสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร่ สุโขทัย เชียงใหม่ 
เชียงราย พิษณุโลก พิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ รวมจํานวน 9,200 ชุด  
    7.2 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ผู้แทนพระองค์ นําชุดธารน้ําใจฯ พระราชทาน ไปมอบให้แก่ราษฎร ท่ีประสบอุทกภัย ต้ังแต่วันท่ี 27 มิถุนายน - 5 กันยายน 
2554 ในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ หนองคาย พิษณุโลก แพร่ ตาก สุโขทัย อุบลราชธานี พิจิตร เชียงราย 
มุกดาหาร นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง รวมจํานวน 17,846 ชุด น้ําด่ืมจากมูลนิธิโคคา-โคลา รวมจํานวน 
128,532 ขวด รวมมูลค่า 18,204,940 บาท  
       7.3 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ พระวรราชาฯ ทรง           
พระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ท่ีจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 1,000 ถุง 
ยาสามัญประจําบ้าน จํานวน 250 ชุด และนมจิตรลดา จํานวน 100 ลัง 
       7.4 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ประทานให้ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย   เป็นผู้แทนฯ 
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มอบถุงยังชีพพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ 45 ถุง และมอบถุงยังชีพพระราชทานให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 
และจังหวัดอุดรธานี รวมจํานวน 1,573 ชุด 
       7.5 สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้แทนพระองค์ มอบ
สิ่งของพระราชทานช่วยเหลือราษฎร ผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ และจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม
จํานวน 7,000 ชุด 
 

แต่งตั้ง 
22. เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติมอบหมายเป็นหลักการให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นผู้รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ
ได้ตามลําดับ   ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 1. นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์ 2. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์  
 
  2.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
คมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม 
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันท่ี 3 มิถุนายน 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังนี้  
   1. นายธีระ  โตวิริยะเวช ผู้เชีย่วชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบํารุงรักษา) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ 
กรมทางหลวง ดํารงตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ท่ีปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบํารุงรักษา) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ 
กรมทางหลวง  
   2. นายยงยุทธ  แต้ศิริ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวิจัยและพัฒนา) วิศวกรโยธา
เชี่ยวชาญ กรมทางหลวง ดํารงตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ท่ีปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวิจัยและพัฒนา) วิศวกร
โยธาทรงคุณวุฒิ กรมทางหลวง  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  และให้ข้าราชการท้ัง 2 รายดังกล่าวพ้นจาก
ตําแหน่งต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป 
 
  3.  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์) 
เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในกรณีท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ  
 
  4.  การมอบหมายให้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการในการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษา
ราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดย
มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 
1. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางบุญรื่น  ศรีธเรศ) 2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรพงษ์    
อ้ึงอัมพรวิไล) 
 
  5.  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 1. นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ 2. นายกิตติรัตน์     
ณ ระนอง โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วย   
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  6.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
พาณิชย์)  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง นางสาวอุรวี  เงารุ่งเรือง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ต้ังแต่วันท่ี 25 
เมษายน  2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีข้าราชการดังกล่าวโอนมาดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน ท้ังนี้ ก.พ. ได้พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผล
งานแล้ว  เป็นผู้มีความเหมาะสมท่ีจะแต่งต้ัง โดยสามารถแต่งต้ังได้ไม่ก่อนวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  7.  การรับรองรัฐและสถาปนาความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐซูดานใต้ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบในการรับรองรัฐ และเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการเพ่ือสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐซูดานใต้ ส่วนวิธีการดําเนินการและช่วงจังหวะเวลาขอให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวง
การต่างประเทศโดยจะหารือกับสาธารณรัฐซูดานใต้ในโอกาสต่อไป 
  2. ให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี  สาธารณรัฐเคนยา มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐซูดานใต้  และ
ให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี  ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงจูบา  สาธารณรัฐซูดานใต้ อีกตําแหน่งหนึ่ง 
 
  8.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม   
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ัง       
นายศักดา  นพสิทธิ์ เป็นข้าราชการการเมืองตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 6 กันยายน  2554 เป็นต้นไป 
 
  9.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 3 
ราย ดังนี้  
  1. นายไพวงษ์  เตชะณรงค์ เป็นท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
   2. นายสุนทร  รัตนากร เป็นท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ  หาญสวัสด์ิ) 
  3. พลโท มนัส  เปาริก เป็นท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายฐานิสร์  เทียนทอง)  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 6 กันยายน  2554 เป็นต้นไป 
 
  10.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีและเลขานุการรัฐมนตรี 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ังข้าราชการ
การเมือง จํานวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายมานิตย์  จิตต์จันทร์กลับ เป็นท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2. นายกมล  บันไดเพชร เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 6 
กันยายน  2554 เป็นต้นไป  
 
  11.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 6 ราย 
ดังนี้  
  1. นายสุรพร  ดนัยต้ังตระกูล เป็นท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
   2. นายจิรเดช  วรเพียรกุล เป็นท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์)  
  3. นายภิญโญ  ต๊ันวิเศษ เป็นท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์)  
  4. นายไพบูลย์  พิมพ์พิสิฐถาวร เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
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  5. นายทวีศักด์ิ  อนรรฆพันธ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์)  
   6. นายธนาธร  โล่ห์สุนทร เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์)  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 6 กันยายน  2554 เป็นต้นไป  
 
  12.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้  
   1. ย้าย นายสุนันต์  อรุณนพรัตน์ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช      
ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   2. ย้าย นางม่ิงขวัญ  วิชยารังสฤษด์ิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   3. ย้าย นายดํารงค์  พิเดช รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  13.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร 
ระดับสูง ดังนี้  
  1. นายจักรี  สุจริตธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
   2. นายวิมล  จันทรโรทัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมประมง  
  3. นายทฤษดี  ชาวสวนเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมปศุสัตว์   
  4. นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมส่งเสริมการเกษตร  
   5. นายประเสริฐ  โกศัลวิตร อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการข้าว ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรม
หม่อนไหม  
  ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  14.  แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ดังนี้  
  1. พลโท รุจวินท์  กิจวิทย์ แทน พลตํารวจโท สุรสีห์  สุนทรศารทูล  
  2. นายวีรภัทร  ศรีไชยา แทน นายนครินทร์  เมฆไตรรัตน์  
  3. พลตํารวจตรี สุรสิทธิ์  สังขพงศ์ แทน นายฐนนท์ศรณ์  เลิศฤทธิ์ศิริกุล  
  ซ่ึงบุคคลลําดับท่ี 3. เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง ท้ังนี้ ต้ังแต่
วันท่ี 6 กันยายน  2554 เป็นต้นไป  และให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตน
แทน    
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  15.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดไปแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งในประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 6 ราย ดังนี้  
  1. โอน นายสมชาย  พูลสวัสด์ิ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง 
ไปดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมศุลกากร  
   2. โอน นางเบญจา  หลุยเจริญ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง 
ไปดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสรรพสามิต  
  3. โอน นายนริศ  ชัยสูตร ผู้อํานวยการ (นักบริหารสูง) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปดํารงตําแหน่งอธิบดี 
(นักบริหารสูง) กรมธนารักษ์  
   4. โอน นายสมชัย  สัจจพงษ์ ผู้อํานวยการ (นักบริหารสูง) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไป
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ (นักบริหารสูง) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
   5. โอน นายประสงค์  พูนธเนศ อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมศุลกากร ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ (นักบริหาร
สูง) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
   6. โอน นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสรรพสามิต ไปดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง 
(นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  
  ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
  
  16.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ังนางสาวศรีญาดา  
ปาลิมาพันธ์ ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์  
 
  17.  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกรณีท่ีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้                    
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายต่อพงษ์  ไชยสาส์น)  
 
  18.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอแต่งต้ัง นายโชติวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ ดํารง
ตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   
 
  19.  ข้าราชการการเมืองลาออกจากตําแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอดังนี้  
   1. เห็นชอบให้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีให้ นายสุชน  ชามพูนท ลาออกจากตําแหน่งท่ีปรึกษารอง
นายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) ต้ังแต่วันท่ี 5 กันยายน  2554  
   2. เห็นชอบการแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายสุชน  ชามพูนท ให้ดํารงตําแหน่งท่ี
ปรึกษานายกรัฐมนตรี 2. นายวุฒิพงศ์  ฉายแสง ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี นายยงยุทธ  
วิชัยดิษฐ)  
 
  20.  แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
จํานวน 4 ราย ดังนี้ 1. นายวชิัย  เทียนถาวร 2. นายวุฒิกร  อินทรภูวศักด์ิ 3. นายสุภาพ  คลี่ขจาย 4. นายฐนนท์ศรณ์        
เลิศฤทธิ์ศิริกุล โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ีนายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํา



 21 

กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป  เพ่ือให้ผู้ได้รับแต่งต้ังลาออกจากตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามได้ดําเนินการให้
เรียบร้อย   
 
  21.  การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา                
(นักบริหารระดับสูง)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายถวิล  เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภา
ความม่ันคงแห่งชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา 
(นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี โดยให้กําหนดชื่อในสายงานตามตัวบุคคลผู้ได้รับการ
แต่งต้ัง  โดยยังคงตําแหน่งในสายงานเดิม  และให้ผู้ได้รับแต่งต้ังได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ี
ได้รับอยู่เดิม ท้ังนี้ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของท้ังสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว   
 

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


