
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวท่ี 01/10
                                                          วันท่ี 25  ตุลาคม  2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 4   อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ            
ท่าอากาศยานดอนเมือง   เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด                
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลง                       
ข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย 
 1.   เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาการพนัน พ.ศ. .... 
 2.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... 
  
 เศรษฐกิจ 
  14.  เรื่อง    มาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและฟ้ืนฟูภาคอุตสาหกรรม 
 15.  เรื่อง   การกําหนดรายการสินค้าควบคุมในภาวะวิกฤตจากอุทกภัย 
 18.  เรื่อง  มาตรการลดภาวะโลกร้อนกับการท่องเท่ียว 
 
 สังคม 
 21.   เรื่อง   กําหนดวันหยุดราชการในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ  
 23.  เรื่อง  แผนการดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
 24.  เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
   
  แต่งตั้ง 
 34.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
   1.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ   (กระทรวงการคลัง)  
   2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
   3.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
   4.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปานครหลวง  
    5.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
    6.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
   7.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแทนตําแหน่ง 
    ท่ีว่าง  
   8.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคม
    และความม่ันคงของมนุษย์)  
   9.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
   10. การมอบหมายความรับผิดชอบป้องกันดูแลพ้ืนท่ีสําคัญ  และช่วยเหลือประชาชนใน 
    พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
   11. การขอเปิดสถานกงสุลและการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
    ประจําจังหวัดภูเก็ต  
    12. แต่งต้ังสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจําอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก  
   13. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย)  
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   14. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
   15. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
     (กระทรวงสาธารณสุข)  
     
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
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กฎหมาย 
1.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาการพนัน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการพนัน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนําเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “การเล่น” “การพนัน” “ผู้จัดให้มีการเล่น” เป็นต้น เพ่ือความชัดเจนและสะดวกต่อ
การทําความเข้าใจอันจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพ (ร่างมาตรา 5)  
  2. ให้มีการควบคุมการเล่นการพนัน  โดยกําหนดให้การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. และบัญชี ข.  หรือการ
เปลี่ยนแปลงการเล่นจากบัญชี ก. เป็นบัญชี ข. หรือ จากบัญชี ข. เป็นบัญชี ก. นั้น ให้ออกเป็นกฎกระทรวง (ร่างมาตรา 7 – ร่าง
มาตรา 17)  
  3. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต (ร่างมาตรา 12)  
  4. กําหนดห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยเด็ดขาด เว้นแต่การ
เล่นในบัญชี ข. หมายเลข 1 (ร่างมาตรา 13)  
  5. กําหนดอํานาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและพนักงาน เจ้าหน้าท่ี เช่น การออกใบอนุญาต     
การเพิกถอนใบอนุญาต  การปฏิบัติหน้าท่ีในการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง การเข้าไปในสถานท่ีท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต  
การยึดหรืออายัดอุปกรณ์การเล่น เป็นต้น (ร่างมาตรา 18 – ร่างมาตรา 22)  
  6. กําหนดบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 23 – ร่างมาตรา 34)  
 
2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเส่ียงโชค พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนําเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดบทนิยาม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนอันจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ร่าง
มาตรา 4)  
  2. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต รวมท้ังกําหนด
หลักเกณฑ์ห้ามมิให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค (ร่างมาตรา 7 – ร่างมาตรา 8)  
  3. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอใบอนุญาต (ร่างมาตรา 9)   
  4. กําหนดอํานาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและพนักงาน เจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้การใช้บังคับกฎหมาย
เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน (ร่างมาตรา 13 – ร่างมาตรา 14 และร่างมาตรา 16)  
  5. กําหนดบทลงโทษ เพ่ือให้ผู้กระทําความผิดเกิดความเกรงกลัว และไม่กล้าฝ่าฝืนกระทําความผิด                  
(ร่างมาตรา 18 – ร่างมาตรา 20)  
  6. กําหนดให้รัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้ตาม
ความเหมาะสม โดยให้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดสําหรับอัตราโทษท่ีไม่สูงมาก ท้ังนี้ เพ่ือให้คดี
สิ้นสุดในชั้นเจ้าหน้าท่ี (ร่างมาตรา 22)  
 

เศรษฐกิจ 
14. เรื่อง   มาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและฟ้ืนฟูภาคอุตสาหกรรม 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย และฟ้ืนฟูภาคอุตสาหกรรม ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้  
  1.  มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

(1) ชะลอการชําระค่าสาธารณูปโภค (เช่น ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์) จนกว่าสถาน 
ประกอบการจะสามารถกลับมาประกอบการได้ตามปกติ โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการ 

(2) มอบหมายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมพิจารณาช่วยเหลือการเคลื่อนย้าย 
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เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าในคลังสินค้า ออกจากพ้ืนท่ีอุทกภัย ไปจัดเก็บในพ้ืนท่ีปลอดภัย และเร่งระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี
อุทกภัยโดยเร็ว เพ่ือบรรเทาความเสียหายของเครื่องจักร อุปกรณ์  

(3) มอบหมายสํานักงานตํารวจแห่งชาติพิจารณาเพ่ิมกําลังเจ้าหน้าท่ีในการป้องกันมิจฉาชีพท่ีจะเข้า 
มาโจรกรรมสินค้า และทรัพย์สินมีค่าภายในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย โดยเฉพาะในนิคม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม 

(4) มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาติดตามการจ่ายสินไหมทดแทน และแก้ไขข้อพิพาท 
ระหว่างโรงงานกับบริษัทประกัน 

(5) มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองอํานวยความสะดวกใน 
การออกวีซ่าให้กับผู้เชี่ยวชาญ/ช่างจากต่างประเทศ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องระดม
ผู้เชี่ยวชาญ/ช่างในประเทศ จากภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพ่ือเข้าซ่อมแซม และฟ้ืนฟูเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบ
สาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 

(6) ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาออกประกาศยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุก 
ประเภทท่ีนําเข้ามาเพ่ือทดแทน/ ซ่อมแซมเครื่องจักรท่ีเสียหาย สําหรับโรงงานทุกประเภทท่ีประสบอุทกภัย โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมจะเป็นหน่วยงานให้การรับรองความเสียหาย 

(7) ในกรณีท่ีเกิดการขาดแคลนรถยนต์สําหรับผู้บริโภคในประเทศอันเนื่องมาจากโรงงานรถยนต์ 
ประสบอุทกภัยและเพ่ือเป็นการรักษาไว้ซ่ึงอุตสาหกรรมรถยนต์ท้ังระบบ เห็นควรมอบให้กระทรวงการคลังพิจารณาออก
ประกาศยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้ารถยนต์สําเร็จรูปและชิ้นส่วนรถยนต์ท่ีนําเข้ามาประกอบรถยนต์เพ่ือจําหน่ายใน
ประเทศในจํานวนและอัตราท่ีเหมาะสม ให้กับผู้ประกอบการรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ท่ีประสบความเสียหายจากอุทกภัย 

(8)  มาตรการฟ้ืนฟูสถานประกอบการผู้ประสบภัยพิบัติน้ําท่วม โดยจัดทําเป็นโครงการเพ่ือบรรเทา 
และฟ้ืนฟูสถานประกอบการท่ีเป็น SMEs และ OTOP ในพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติน้ําท่วมท่ัวประเทศ ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติได้
เร็วท่ีสุด ในวงเงินงบประมาณ 500 ล้านบาท 

(9)  เนื่องจากมีแรงงานท่ีอาจประสบการว่างงานมากถึง 660,000 คน จึงเห็นควรให้มีมาตรการ 
จัดอบรมเพ่ิมทักษะ หรือหลักสูตรท่ีจําเป็นให้แรงงาน โดยรัฐสนับสนุนค่าฝึกอบรม และค่าอาหารระหว่างการอบรม ในช่วงท่ี
สถานประกอบการหยุด/ชะลอการผลิต ตลอดจนการจัดส่งแรงงานท่ีหยุดงานไปเป็นกําลังการผลิตในโรงงานท่ีขาดแคลน
แรงงาน ท้ังนี้เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงแรงงานรับไปพิจารณาดําเนินการ 

(10) มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาจัดเงินสินเชื่อดอกเบ้ียตํ่า เง่ือนไขผ่อนปรน สําหรับ 
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ประกอบการ และผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ภาคเอกชน) 
วงเงินรวมประมาณ 250,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น สินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการ SMEs ผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท และสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการและผู้พัฒนานิคมฯ ผ่านธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงินของภาครัฐ ในวงเงินส่วนท่ีเหลือประมาณ 230,000 ล้านบาท 

2. มาตรการช่วยเหลือของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
(1) ขออนุมัติวงเงินสินเชื่อดอกเบ้ียตํ่า ระยะเวลาผ่อนชําระยาวให้กับการ นิคมอุตสาหกรรมแห่ง 

ประเทศไทย เพ่ือใช้ในการฟ้ืนฟูนิคมท่ีประสบความเสียหาย  3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีผู้พัฒนานิคมเดิมขาดความสามารถในการ
เข้าไปดูแลแก้ไขความเสียหายจากอุทกภัย กลุ่มท่ีการนิคมฯ เข้าร่วมดําเนินการ และมีความต้องการให้การนิคมฯ เข้าไป
ช่วยเหลือ และกลุ่มท่ีการนิคมฯ ดูแลและพัฒนาเอง โดยมีวงเงินสินเชื่อ 4,500 ล้านบาท 

(2) เนื่องจากการนิคมฯ มีความจําเป็นต้องเร่งรัดเข้าไปฟ้ืนฟูนิคมอุตสาหกรรมท่ีได้รับความเสียหาย  
จึงเห็นควรมอบหมายคณะกรรมการการนิคมฯ พิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณี
พิเศษเพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ 
 

(3) ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาผ่อนผันให้การนิคมฯ ไม่ต้องส่งเงินจากกําไรสุทธิประจําปีให้ 
กระทรวงการคลัง เนื่องจากมีความจําเป็นต้องนําเงินส่วนนี้ไปดําเนินการบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิคมท่ีได้รับความเสียหาย 

3. มาตรการช่วยเหลือของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(1) มาตรการด้านภาษีอากรเพ่ือฟ้ืนฟูการลงทุนจากวิกฤต อุทกภัย  

(1.1) มาตรการท่ัวไปสําหรับผู้ประกอบการท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยกรณี 
ผู้ประกอบการท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประสงค์จะลงทุนเพ่ือทําการผลิตชั่วคราวหรือลงทุนใหม่เพ่ือฟ้ืนฟูธุรกิจใน
ประเทศไทย เห็นควรให้ได้รับยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้ 
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เสนอใหม่ 
พ้ืนท่ีลงทุน ปัจจุบัน หากลงทุนในจังหวัดเดิม 

ท่ีประสบอุทกภัย 
หากไปลงทุน 
ในจังหวัดอ่ืน 

เขต 1 นอกนิคมฯ ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่
จํากัดวงเงินท่ียกเว้น 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัด
วงเงินท่ียกเว้น 

เขต 1 ในนิคมฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่
จํากัดวงเงินท่ียกเว้น 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัด
วงเงินท่ียกเว้น 

เขต 2 นอกนิคมฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่
จํากัดวงเงินท่ียกเว้น 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัด
วงเงินท่ียกเว้น 

เขต 2 ในนิคมฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่
จํากัดวงเงินท่ียกเว้น 
และลดหย่อน 50%  3 ปี 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัด
วงเงินท่ียกเว้น 
และลดหย่อน 50%  3 ปี 

เขต 3 นอกนิคมฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่
จํากัดวงเงินท่ียกเว้น และ
ลดหย่อน 50%  5 ปี 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัด
วงเงินท่ียกเว้น  และลดหย่อน 
50%  5 ปี 

เขต 3 ในนิคมฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี 
และลดหย่อน 50%  อีก 5 ปี 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่
จํากัดวงเงินท่ียกเว้น และ
ลดหย่อน 50%  5 ปี 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัด
วงเงินท่ียกเว้น  และลดหย่อน 
50%  5 ปี 

เขต 3 พิเศษ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี 
และลดหย่อน 50%  อีก 5 ปี 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่
จํากัดวงเงินท่ียกเว้น และ
ลดหย่อน 50%  5 ปี 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัด
วงเงินท่ียกเว้น  และลดหย่อน 
50%  5 ปี 

 
 ท้ังนี้ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสําหรับทุกเขต และผู้ประกอบการต้องยื่นคําขอรับ

การส่งเสริมการลงทุนภายในสิ้นปี 2555  
(1.2) มาตรการท่ัวไปสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ประกอบการท่ีลงทุนอยู่แล้ว 

ท่ีไม่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย กรณีผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ประกอบการท่ีลงทุนอยู่แล้วท่ีไม่ได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัย ประสงค์จะลงทุนใหม่หรือขยายการลงทุนในประเทศไทย เห็นควรให้ได้รับยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ดังนี้ 

พ้ืนท่ีลงทุน ปัจจุบัน เสนอใหม่ 
เขต 1 นอกนิคมฯ ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัดวงเงินท่ียกเว้น 
เขต 1 ในนิคมฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัดวงเงินท่ียกเว้น 

และลดหย่อน 50%  3 ปี 
เขต 2 นอกนิคมฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัดวงเงินท่ียกเว้น 
เขต 2 ในนิคมฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัดวงเงินท่ียกเว้น 

และลดหย่อน 50% 5 ปี 
เขต 3 นอกนิคมฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัดวงเงินท่ียกเว้น   

และลดหย่อน 50%  5 ปี 
เขต 3 ในนิคมฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี 

และลดหย่อน 50%  อีก 5 ปี 
ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัดวงเงินท่ียกเว้น   
และลดหย่อน 50%  5 ปี 

เขต 3 พิเศษ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี 
และลดหย่อน 50%  อีก 5 ปี 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จํากัดวงเงินท่ียกเว้น   
และลดหย่อน 50%  5 ปี 

 
 ท้ังนี้ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสําหรับทุกเขต และผู้ประกอบการต้องยื่นคําขอรับ

การส่งเสริมการลงทุนภายในสิ้นปี 2555  
(1.3) มาตรการเฉพาะประเภทกิจการสําหรับผู้ประกอบการท่ีได้รับความเสียหายจาก 
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อุทกภัย ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ สําหรับกิจการผลิตรถยนต์ท่ัวไป เห็นควรให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี ทุกเขต 
โดยจํากัดวงเงินภาษีท่ีได้รับยกเว้นร้อยละ 100 ส่วนกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco Car) ซ่ึงได้รับ
สิทธิประโยชน์สูงสุดอยู่แล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์เดิมต่อไป สําหรับอุตสาหกรรมอ่ืน ให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเป็นรายกรณี 

(1.4) มาตรการสําหรับนิคม/เขตอุตสาหกรรมท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย : หาก 
นิคม/เขตอุตสาหกรรมท่ีได้รับการส่งเสริม ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและประสงค์จะลงทุนเพ่ือพัฒนาหรือปรับเปลี่ยน
ระบบสาธารณูปโภคเพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัยในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนท่ีเดิมหรือขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม เห็นควรให้ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และขยายวงเงินยกเว้นภาษี จากเดิมได้รับยกเว้นร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 200 ของเงินลงทุน (ไม่
รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) 

(2) มาตรการฟ้ืนฟูภาพลักษณ์ประเทศไทยและสร้างความเชื่อม่ันแก่นักลงทุน ซ่ึงจะต้อง 
ดําเนินการในเชิงรุกอย่างจริงจัง เพ่ือรักษาฐานการผลิต การส่งออก การจ้างงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เห็นควรมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับผิดชอบดําเนินการ โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

(2.1) ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อชั้นนําของโลกไปยังกลุ่มเป้าหมายใน 
เชิงรุกและเป็นระบบ โดยดําเนินการร่วมกับบริษัทสื่อสารมวลชนมืออาชีพระดับโลก 

(2.2) จัดคณะผู้บริหารระดับสูงของประเทศไทยเดินทางไปชี้แจงสถานการณ์และ 
มาตรการต่างๆ ของรัฐต่อนักลงทุนและกลุ่ม Influencer เช่น บริษัทท่ีปรึกษาการลงทุน บริษัทท่ีปรึกษากฎหมายและบัญชี 
สถาบันการเงิน บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่นักลงทุนในประเทศเป้าหมาย 

(2.3) จัดนิทรรศการ BOI FAIR ในช่วงต้นปี 2555 และกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือกระตุ้น 
เศรษฐกิจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ และสร้างความเชื่อม่ันแก่นักลงทุนภายหลังผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัย 

(2.4) ประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการอ่ืน ได้แก่ กรมส่งเสริมการส่งออก การ 
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมดําเนินการฟ้ืนฟูภาพลักษณ์ประเทศไทย และสร้างความเชื่อม่ันแก่
นักลงทุนไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน 
 
15. เรื่อง  การกําหนดรายการสินค้าควบคุมในภาวะวิกฤตจากอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกําหนดรายการสินค้าควบคุมในส่วนท่ีประชาชนมีความจําเป็นต้องใช้ในการอุปโภค
บริโภคและวัสดุท่ีใช้ในการป้องกันน้ําท่วมเพ่ิมเติม  จํานวน 16 รายการ  โดยกําหนดระยะเวลาถึงวันท่ี 31 มกราคม 2555 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  
  รายการสินค้าและบริการควบคุม  ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ วันท่ี 27 
มกราคม 2554    ดังนี้   1. กระดาษทําลูกฟูก  2. กระดาษพิมพ์และเขียน  3.กระดาษเหนียว (KRAFT PAPER)  4. กระเทียม  
5. กาแฟผงสําเร็จรูป    6. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  7. ข้าวเปลือก ข้าวสาร 8. ข้าวโพด 9. ไข่ไก่  10. ครีมเทียมข้นหวาน  นมข้น  
นมคืนรูป นมแปลงไขมัน 11.  เครื่องแบบนักเรียน 12. แชมพู 13.  นมผง นมสด   14.  นมเปรี้ยวพร้อมด่ืม โยเกิร์ต  15. 
น้ําตาลทราย 16.  น้ํามันเชื้อเพลิง  17. น้ํามัน  และไขมันท่ีได้จากพืชหรือสัตว์ท้ังท่ีบริโภคได้หรือไม่ได้ 18. น้ํายาซักฟอก 19. 
แบตเตอรี่รถยนต์ 20. ปุ๋ย 21. ปูนซีเมนต์ 22. แป้งสาลี 23. ผงซักฟอก 24. ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 25. ผ้าอนามัย  26. มัน
สําปะหลังและผลิตภัณฑ์ 27. เม็ดพลาสติก 28. ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ 29. ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช 
30. ยารักษาโรค 31. เยื่อกระดาษ 32. รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก  33. สบู่ 34. สายไฟฟ้า  35. สุกร  เนื้อสุกร   
36. หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ 37. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ  เหล็กแผ่น  เหล็กเส้น   38. อาหารก่ึงสําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก 
(บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป)  39. อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท  40. การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพ่ือการค้า  41. 
บริการรับฝากสินค้าหรือบริการให้เช่าสถานท่ีเก็บสินค้า 
  รายการสินค้าควบคุมท่ีนําเสนอเพ่ิมเติม  ดังนี้  1. น้ําด่ืมบรรจุภาชนะปิดผนึก 2. กระดาษชําระ  กระดาษ
เช็ดหน้า 3. ไฟฉาย 4. ถ่านไฟฉาย 5. ยาสีฟัน 6. แปรงสีฟัน 7.ทราย ทรายบรรจุถุง  8. อิฐบล็อก 9. เสื้อชูชีพ 10. เรือขนาดเล็ก 
ไม่เกิน 15 ท่ีนั่ง 11. รองเท้าบู๊ทยาง 12. เครื่องนอน   13. ถังน้ํา 14. เครื่องสูบน้ํา 15. ผลิตภัณฑ์ยาแนวกันน้ํา 16. เทียนไข 
                                                                                                                                                                                                                        
18. เรื่อง มาตรการลดภาวะโลกร้อนกับการท่องเท่ียว 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการลดภาวะโลกร้อนกับการท่องเท่ียว ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
  องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (อพท.) ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนท่ีมี
ผลกระทบต่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน จึงได้จัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันกําหนดมาตรการ/
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แนวทางลดภาวะโลกร้อนในภาคการท่องเท่ียว และจัดฝึกอบรมเพ่ือให้องค์ความรู้เก่ียวกับ Climate Change กับการท่องเท่ียว 
และสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการท่ีจะเข้าร่วมโครงการลดภาวะโลกร้อน เพ่ือเป็นต้นแบบของสถานประกอบการในเขต
พ้ืนท่ีพิเศษของ อพท. ท่ีนํามามาตรการลดภาวะโลกร้อนไปใช้ สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 
  1.อพท. ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดมาตรการ/แนวทางการลดภาวะโลกร้อน ในหัวข้อ Innovative Climate Change Management 
Strategies in Tourism Development เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park อาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวนท้ังสิ้น 110 คน ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรต่างประเทศ ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น โรงแรม บริษัทนําเท่ียว หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องด้านการท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันการศึกษา และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ ผลท่ีได้จากการสัมมนาในวันดังกล่าวได้มาตรการ/แนวทางในการลดภาวะโลกร้อนกับ
การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนจํานวน 4 ด้าน ซ่ึงท่ีจะนําไปใช้กับโรงแรมนําร่อง “ต้นแบบ” ในพ้ืนท่ีพิเศษของ อพท. ได้แก่ 
   1) การจัดการน้ําเสียและนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ 
   2) การจัดการขยะ 
   3) การใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. รายละเอียดมาตรการ/แนวทางในการลดภาวะโลกร้อนในแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 1. การจัดการน้ําเสียและนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ 
  เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่มีการใช้น้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคในโรงงานในปริมาณมาก โดยปกติแล้วปริมาณ
น้ําใช้เหล่านั้นจะแปรผันตามปริมาณของผู้เข้าพักในแต่ละช่วงของการดําเนินการกิจการโรงแรม ซ่ึงน้ําใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ย่อม
ก่อให้เกิดน้ําเสีย/น้ําท้ิงท้ังสิ้น ซ่ึงหากปล่อยลงสู่แหล่งน้ําตามธรรมชาติจะก่อให้เกิดการเน่าเสียและสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เนื่องจากสัตว์และพืชน้ําไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ ดังนั้น โรงแรมจึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องบําบัดน้ําเสีย/น้ําท้ิงและนํา
น้ํากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ท้ังนี้มีแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการบําบัดน้ําเสียเดิม 2) ลงทุน
ติดต้ังเทคโนโลยีใหม่ และ 3) วางแผนและการปฏิบัติเพ่ือท่ีจะนําน้ําเสียหรือน้ําท่ีผ่านการบําบัดมาใช้ซํ้า 
 2. การจัดการขยะ 
   แหล่งกําเนิดขยะในโรงแรมล้วนเกิดจากการอุปโภคบริโภคของผู้ท่ีเข้าพักและการดําเนินกิจการของ
โรงแรม ในอดีตขยะและของเสียต่าง ๆ จํานวนมากจากโรงแรมจะถูกส่งต่อไปให้กับหน่วยงานจัดเก็บขยะในท้องถ่ิน หรือไม่ก็ถูก
ท้ิงลงสู่แหล่งสาธารณะ จึงก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามมามากมาย ซ่ึงกิจกรรมการจัดการขยะมีแนวทางดังนี้ 
  1) ลดปริมาณการเกิดขยะจากกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงอาจกระทําโดยยึดหลักการ 5R ได้แก่ Reduce Reuse 
Repair Recycle และ Reject 
  2) คัดแยกขยะเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับขยะ และสามารถจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง อาทิเช่น การคัด
แยกขยะท่ีสามารถรีไซเคิลได้ เพ่ือให้เกิดผลดีท้ังในแง่เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโรงแรม การคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีสามารถ
ย่อยสลายได้มาเป็นวัตถุดิบในการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ เพ่ือใช้ในโรงแรมและแจกจ่ายให้กับชุมชนโดยรอบได้ 
  3) ขยะอ่ืนซ่ึงไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้ ควรมีการกําจัดอย่างถูกต้อง 
  4) สร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานโรงแรมและผู้เข้าพักทุกคน ให้ตระหนักว่าทุกคนเป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ 
ดังนั้นทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 3. การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1) ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้น้ําจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงแรมเท่าท่ีเป็นไปได้ หรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็
ควรใช้น้ําอย่างคุ้มค่าให้มากท่ีสุด 
  2) ลงทุนติดต้ังใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ํา 
  3) ลงทุนระบบเก็บกักน้ําฝน 
  4) สร้างจิตสํานึกให้กับพนักงานและผู้เข้าพักให้มีความตระหนักต่อการใช้น้ํา 
 4.  การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1) ลดการใช้พลังงานงาน 
  2) ลงทุนเพ่ือเทคโนโลยีใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงแต่ประหยัดพลังงานมากกว่า 
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  3) สร้างจิตสํานึกของผู้เข้าพักและพนักงานของโรงแรมในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และรู้คุณค่าเรื่อง
ของการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  3. มาตรการ/แนวทางในการลดภาวะโลกร้อนกับการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนท้ัง 4 ด้าน ตามนัยข้อ 2. 
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (กพท.) ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุม กพท. ครั้งท่ี 
7/2554 เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2554 และให้ อพท. นําไปบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือผลักดันให้เกิดผลในการ
ปฏิบัติต่อไป อพท. จึงได้จัดทําโครงการ Low Carbon Destination ระยะเวลาดําเนินโครงการ 4 ปี บรรจุเป็นโครงการสําคัญ 
(Flagship) ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา) ได้ให้ความเห็นชอบ
เสนอสํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 
  4. อพท. ร่วมกับสถาบัน Asian Institute of Technology (AIT) ดําเนินการจัดฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการลดภาวะโลกร้อนให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนท่ีเชื่อมโยง และพ้ืนท่ี
พิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนท่ีเชื่อมโยง ระหว่างวันท่ี 11 – 12 กรกฎาคม 2554 พร้อมท้ังได้คัดเลือกผู้ประกอบการเพ่ือเป็นสถาน
ประกอบการต้นแบบในการนํามาตรการไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย โรงแรมในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองพัทยาและ
พ้ืนท่ีเชื่อมโยง จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมทรอปิคาน่า พัทยา และโรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พัทยา แอนด์ เบลล่า วิลลา่ เมโทร 
พัทยา และโรงแรมในพ้ืนท่ีพิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนท่ีเชื่อมโยง จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท แอนด์ สปา และ
โรงแรม อาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา และได้ดําเนินการติดตามประเมินผลการนํามาตรการการลดภาวะโลกร้อนท้ัง 4 ด้าน รวมท้ัง
จัดทําสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เสนอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
(กพท.) ในการประชุม กพท. ครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2554 ท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการประเมินการนํา
มาตรการลดภาวะโลกร้อนไปใช้ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษของ อพท. รวมท้ังปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
  5. ข้อเสนอเพ่ือทราบ 
 5.1 การดําเนินโครงการดังกล่าวของ อพท. เป็นการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมีแนวทางในการ
ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยให้เป็นมาตรฐานสู่สากล โดยเน้นกิจการท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม 
 5.2 มาตรการลดภาวะโลกร้อนท้ัง 4 ด้านข้างต้น อพท. จะนําไปขยายผลในพ้ืนท่ีพิเศษของ อพท. ภายใต้
โครงการ Low Carbon Destination ต่อไป  
 

สังคม 
21.  เรื่อง  กําหนดวันหยุดราชการในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ  
   คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า สถานการณ์อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบันยังคงมีความรุนแรง ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการสัญจรของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพ่ือให้การป้องกันแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการ
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนท่ีประสบภัยดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงมีมติดังนี้  
   1. ให้วันพฤหัสบดีท่ี 27 วันศุกร์ท่ี 28 และวันจันทร์ท่ี 31 ตุลาคม 2554 เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเติมเป็นกรณี
พิเศษเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ท่ีประสบอุทกภัยร้ายแรง  ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 17/2554 
เรื่อง กําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีท่ีเกิดสาธารณภัยร้ายแรง ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 (รวม 21 จังหวัด) ท้ังนี้ โดยยกเว้น ดังนี้  
    1.1 ข้าราชการต้ังแต่ระดับผู้อํานวยการสํานักข้ึนไป  
    1.2 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการให้ความ
ช่วยเหลือดูแลประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  
    1.3 รัฐวิสาหกิจท่ีต้องปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และการ
คมนาคมขนส่ง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การ
ประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ขนส่ง จํากัด บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นต้น  
  2. กรณีท่ีหน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็นเร่งด่วนหรือราชการสําคัญในวัน
ดังกล่าวโดยกําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว  หากยกเลิกหรือเลื่อนไป จะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการ
ประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและ
ประชาชน   
  3. กรณีวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีจะพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควร  
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  4. เห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาท่ีประสบปัญหาอุทกภัยเลื่อนวันเปิดเรียนในภาค
การศึกษาท่ี 2 ไปเป็นวันอังคารท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 และให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณา
ดําเนินการตามข้ันตอนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงต่อไป   
   5. ในส่วนของภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคชนิดต่าง ๆ ท่ี
จําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน  ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ประสานงานเพ่ือขอความร่วมมือให้คงเปิดดําเนินกิจการอย่างต่อเนื่องในช่วงวันหยุดเพ่ิมเติมดังกล่าว   
  บัญชีรายชื่อจังหวัดท่ีเกิดสาธารณภัยร้ายแรง แนบท้ายคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 17/2554 ลงวันท่ี 20 
ตุลาคม  พ.ศ. 2554  1. สุโขทัย 2. พิจิตร 3. พิษณุโลก 4. นครสวรรค์ 5. อุทัยธานี 6. ชยันาท 7. สิงห์บุรี 8. อ่างทอง             
9. พระนครศรีอยุธยา 10. ปทุมธานี 11. นนทบุรี 12. ลพบุรี 13. สระบุรี 14. นครนายก 15. ปราจีนบุรี 16. ฉะเชิงเทรา       
17. สุพรรณบุรี 18. นครปฐม 19. กําแพงเพชร 20. ตาก 21. กรุงเทพมหานคร  
 
23. เรื่อง แผนการดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบในหลักการของแผนการดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในระยะการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าและระยะของการช่วยเหลือระหว่างท่ีระดับน้ําในพ้ืนท่ียังท่วมสูง และมอบหมายให้สํานักงบประมาณรับไปพิจารณา
ความเหมาะสมในรายละเอียดของงบประมาณและนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
 2. มอบหมายให้คณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม กํากับ ติดตาม เร่งรัด และรายงานผลการดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตาม
ข้อ 1. ให้คณะรัฐมนตรีทราบ ท้ังนี้ หากกรณีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปและพิจารณาเห็นว่าต้องกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือให้
การดําเนินงานสัมฤทธิผลอย่างแท้จริง ให้จัดทํามาตรการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 
 3. เห็นชอบในหลักการของแนวทางการดําเนินการในระยะการฟ้ืนฟูภายหลังน้ําลดแล้ว และระยะการปรับ
โครงสร้างถาวร โดยมอบหมายผู้เก่ียวข้องพิจารณาในรายละเอียดและนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ดําเนินการต่อไป ดังนี้   
  1. มอบหมายคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม จัดทําแนวทางและแผนการดําเนินการ ในระยะการฟ้ืนฟูภายหลังน้ําลด
แล้ว เพ่ือให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 
  2. มอบหมายคณะกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตามการช่วยเหลืออุทกภัย ดินโคลนถล่ม วาตภัย และ
คลื่นชายฝั่ง จัดทําแนวทางและแผนการดําเนินการในระยะการปรับโครงสร้างถาวร เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการน้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 สาระสําคัญของแผนดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและแนวทางการฟ้ืนฟูภายหลังน้ําลด  
 ณ วันท่ี 21 ตุลาคม 2554 ส่วนราชการได้เสนอแนวทางและแผนการดําเนินการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทก
ภัยและการฟ้ืนฟูอย่างเป็นทางการ จํานวน 8 กระทรวง ได้แก่ นร. (กรมประชาสัมพันธ์ และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) 
กษ. พม. คค. ทส. รง. สธ. และ ศธ. นอกจากนี้ สํานักงานฯได้ประสานข้อมูลจากกระทรวงและส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ิมเติมอีก 
10 กระทรวง รวมเป็น 18 กระทรวง ซ่ึงมีข้อเสนอกรอบวงเงินงบประมาณ รวมท้ังสิ้น 81,506 ล้านบาท สามารถสรุป
สาระสําคัญได้ดังนี้ 
 1. แผนการดําเนินการระยะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มุ่งเน้นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมท้ังบรรเทาความเสียหายของผู้ประกอบการ วงเงินงบประมาณ 1,027 ล้านบาท โดยสรุป
มาตรการท่ีสําคัญได้ดังนี้ 
  (1) การป้องกันความเสียหายและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน
สําคัญ โดยจัดทําคันก้ันน้ําช่วงท่ีมีน้ําท่วมขังสูง และติดต้ังเครื่องสูบน้ําเพ่ือระบายน้ําและการป้องกันพ้ืนท่ีชุมชนรวมท้ังพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรม 
  (2) การสนับสนุนการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีจําเป็นสําหรับประชาชนไปยัง
พ้ืนท่ีต่างๆ ท้ังท่ีอยู่ในศูนย์อพยพ และอยู่ในพ้ืนท่ีอุทกภัย รวมถึงการจัดส่งถุงยังชีพให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
และการแจ้งให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางท่ีประสบปัญหาอุทกภัย รวมท้ังการจัดเรือท้องแบนเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
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  (3) การจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี ให้แก่ผู้ประสบภัย รวมถึงการ
จัดรถรับส่งผู้ป่วยและส่งสิ่งของยังชีพให้แก่ผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ  
 2. ระยะการช่วยเหลือระหว่างท่ีระดับน้ําในพ้ืนท่ียังท่วมสูง เพ่ือให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถ
ปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์อุทกภัยท่ีคาดว่าจะยังดํารงอยู่ในช่วง 4 – 6 สัปดาห์ วงเงินงบประมาณ 13,347 ล้านบาท โดยสรุป
มาตรการท่ีสําคัญได้ดังนี้ 
 

มติคณะรัฐมนตรี  
วันท่ี 18 ตุลาคม 2554 

แผนการดําเนินการ  
(หน่วยงานรับผิดชอบ) 

1.  การจัดทําระบบฐานข้อมูลการฟ้ืนฟู 
มอบหมาย มท. เป็นเจ้าภาพหลัก โดยประสานกับ
กระทรวงท่ีเก่ียวข้อง เช่น รง. ศธ. สธ. วท. และ ทส. 
เป็นต้น 

 
 
 

� จัดทําระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการฟ้ืนฟูความเสียหาย
จากอุทกภัย 2554 โดยใช้การบูรณาการข้อมูลดาวเทียม 
ข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง มท. กห. กษ. รง. และ สธ. เพ่ือแสดงข้อมูลพ้ืนท่ี
นํ้าท่วมขัง และทิศทางระบายของนํ้า พ้ืนท่ีท่ีเสียหายจาก
อุทกภัย รายจังหวัด/อําเภอ/ตําบล/หมู่ บ้าน ข้อมูล
สิ่งแวดล้อมของพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และกลุม่
ผู้ได้รับผลกระทบ เช่น ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม ผู้ประกอบธุรกิจบริการ และอ่ืนๆ (วท.) 

2.   รูปแบบของการบูรณาการกิจกรรมในศูนย์อพยพ  
 4 - 6 สัปดาห์ 

มอบหมายให้ รนม. (พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ) เป็น
เจ้าภาพ โดยประสานกับกระทรวงท่ีเก่ียวข้องเริ่ม
ดําเนินการตั้งแต่การจัดทําฐานข้อมูลรายบุคคล การ
ให้บริการด้านสาธารณสุข การจัดหาอาหาร การ
บริการข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนการฟ้ืนฟูจิตใจ และการ
ฝึกอาชีพเพ่ือโอกาสของการจ้างงานในช่วงเวลานํ้า
ลดตามโครงการฟ้ืนฟูต่างๆ ด้วย 

� ให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภค และ
การเยียวยาจิตใจ (พม. / วธ. / ศธ. / กก.) 

� จัดโรงครัวประกอบอาหารสําหรับผู้เข้าพักพิง  (ศธ.) 
� จัดหาถังก๊าซหุงต้มและอุปกรณ์ 1,000 ชุด (พน.) 
� เฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด การให้บริการทางการแพทย์

แบบเบ็ดเสร็จในศูนย์อพยพ และการฟ้ืนฟูจิตใจผู้ ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย (สธ.) 

� จัดเจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษาอาสาสมัครดูแลผู้อพยพใน
ศูนย์พักพิง/ศูนย์อพยพ (ศธ.) 

� จัดให้มีครูอาสาประจําศูนย์อพยพ 45 ศูนย์ 
� สนับสนุนการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสินค้าอุปโภค 

บริโภคท่ีจําเป็นสําหรับประชาชนของหน่วยงานต่างๆ เช่น 
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) เป็นต้น 
ไปยังพ้ืนท่ีต่างๆ (ทก.) 

3.   การมอบหมายกิจกรรมด้านสังคมในการจัดทําแผน
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบ 

 

3.1 การแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสีย (กห./ทส.)  
� มอบหมายให้ กห. และ ทส. รับไปแก้ไข

ปัญหานํ้าเน่าเสียในพ้ืนท่ีท่ีมีความจําเป็น
เร่งด่วน 

� มอบหมายให้ ทส. ประสานกับ มท. ใน
การส่งเจ้าหน้าท่ีไปแนะนําการผลิต EM 
และจัดชุดเครื่องมืออุปกรณ์ให้แต่ละ
ชุมชนเพ่ือนําไปแก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสียใน
พ้ืนท่ี 2.2 ล้านไร่ ให้แล้วเสร็จภายใน 2 
สัปดาห์ ท้ังน้ี ให้ ทส. รับผิดชอบแนะนํา
จนถึงข้ันตอนนําไปใช้ด้วย 

� มอบหมายให้ ทส. สํารวจข้อมูลพ้ืนท่ีนํ้า
ท่ ว ม ซํ้ า ซ า ก แ ล้ ว ส่ ง ข้ อ มู ล ใ ห้

� เร่งส่งเจ้าหน้าท่ีไปแนะนําการผลิต EM และจัดชุดเครื่องมือ
อุปกรณ์ให้แต่ละชุมชน เพ่ือนําไปแก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสียใน
พ้ืนท่ี 2.2 ล้านไร่ (ทส.) 

หมายเหตุ ศธ. ได้เสนอการจัดทํานํ้าหมักชีวภาพแจกประชาชน
เพ่ือกําจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ ในพ้ืนท่ีให้กลับสู่สภาพเดิมไว้ในระยะ
การฟ้ืนฟูภายหลังนํ้าลดแล้ว 
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มติคณะรัฐมนตรี  
วันท่ี 18 ตุลาคม 2554 

แผนการดําเนินการ  
(หน่วยงานรับผิดชอบ) 

คณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย (ด้านสังคม) เพ่ือ
ดําเนินการพิจารณาจัดหาท่ีทํากินใหม่ท่ี
เหมาะสมต่อไป 

3.2 การเผ้าระวังโรคระบาด / และรูปแบบ 
(model) ศูนย์อพยพ (สธ.) 
� มอบหมายให้ สธ. เฝ้าระวังโรคระบาด

ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยอาศัยเครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) ในการวางระบบการป้องกันและ
สนับสนุน 

� มอบหมายให้รองนายกฯ (พล.ต.อ.โกวิท 
วัฒนะ) ดูแลเรื่องรูปแบบของศูนย์อพยพ
ถาวรว่าควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างท่ี
เหมาะสม เพ่ือให้เกิดเป็นชุมชน เช่น มี
หัวหน้าศูนย์ ครู แพทย์ พยาบาล มีการ
สอนหนังสือ ฝึกอาชีพ เป็นต้น 

� จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี เพ่ือดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและรักษา
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามบ้านท่ีจําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการรักษาต่อเน่ืองและ
ลดภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต (สธ. / พน.) 

� สําหรับการจัดเตรียมรูปแบบศูนย์อพยพถาวร หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องอยู่ระหว่างดําเนินการในรายละเอียด 

3.3 การฝึกอบรมอาชีพ (พม.) 
� มอบหมายให้ พม. ร่วมกับ สธ. ในการ

ฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ เช่น งานซ่อมบ้าน 
งานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ในศูนย์อพยพ 
ท้ังน้ี ต้องให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ชุมชนแต่ละจังหวัด 

� มอบหมายให้ พม. ประสานกับ มท. ใน
การเป็นเจ้าภาพจัดทําฐานข้อมูลของผู้ตก
งานท่ีเป็นลูกจ้างท่ัวไป และลูกจ้างโรงงาน 

� ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสําหรับผู้ประสบภัยท่ีไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเดิมได้ (ศธ.) 

หมายเหตุ พม. ได้เสนอแนวทางการฝึกอบรมอาชีพในด้านต่าง ๆ 
และการฟ้ืนฟูด้านสังคมและด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องไว้ในระยะการ
ฟ้ืนฟูภายหลังนํ้าลดแล้ว โดยสรุปได้ดังน้ี 
� จัดให้มีความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพเพ่ือฟ้ืนฟูด้านสังคมและ

ด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
� สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและอาสาสมัครในการฟ้ืนฟูท่ี

อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
3.4 การฟ้ืนฟูโบราณสถาน (วธ. / พศ.) 

� เ ร่ ง รั ด ป ร ะ เ มิ นค ว าม เ สี ย ห ายขอ ง
โบราณสถานต่างๆ กรณีเป็นงานด้าน
โยธาให้เสนอคณะกรรมการเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือฯ (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
พิจารณา และให้ วธ. จัดทําแผนป้องกัน
โบราณสถานในระยะยาวด้วย 

� มอบหมายให้ วธ. ประชาสัมพันธ์สร้าง
ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง
โ บ ร า ณ ส ถ า น ใ ห้ กั บ นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
ต่างประเทศ 

� สํารวจและประเมินความเสียหายของศาสนสถาน และ
สถานศึกษา และจัดทําระบบระบายนํ้าในพ้ืนท่ีสถานศึกษา 
(วธ.) 

หมายเหตุ การฟ้ืนฟูโบราณสถาน วธ. ได้เสนอไว้ในระยะการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

3.5 การช่วยเหลือ ครู นักเรียน โรงเรียน (ศธ.) 
� การเปิดเทอมเป็นไปตามกําหนดเดิม คือ 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554  ท้ังน้ี ข้ึนอยู่
กับดุลยพินิจของผู้อํานวยการโรงเรียนท่ี
จะพิจารณาได้ตามความจําเป็น กรณีท่ี
โรงเรียนใดไม่สามารถเปิดเทอมได้ในวันท่ี 

� เตรียมความพร้อมให้นักเรียนและโรงเรียน โดยจัดหา
ปัจจัยพ้ืนฐานและอํานวยความสะดวกให้นักเรียนในการ
เดินทาง จัดหาหนังสือและอุปกรณ์การเรียนทดแทนท่ีชํารุด
เสียหาย และจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารท่ีวงเงินต่ํากว่า 50,000 บาท (ศธ.) 

หมายเหตุ ศธ. ได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือด้านการเงินให้กับ
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มติคณะรัฐมนตรี  
วันท่ี 18 ตุลาคม 2554 

แผนการดําเนินการ  
(หน่วยงานรับผิดชอบ) 

1 พ.ย.54 ให้แจ้ง สพฐ. ทราบก่อนถึงวัน
เปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์ นอกจากน้ี การ
สอบ GAT – PAT ให้เลื่อนเป็นวันท่ี 19 – 
20 พ.ย. และวันท่ี 26 พ.ย. 54 

� โรงเรียนท่ียังไม่ทําการสอบภาคเรียนท่ี 1 
ให้โรงเรียนจัดให้มีการทบทวนบทเรียน
ให้กับเด็กนักเรียนก่อนทําการสอบต่อไป 

� มอบหมายให้ ศธ. ไปจัดทําฐานข้อมูล
ความเสียหายของโรงเรียน ครู และเด็ก
นักเรียนท่ีประสบอุทกภัย 

� กรณีโรงเรียนท่ียังไม่สามารถจัดทําการ
สอนได้ให้จัดการสอนท่ีศูนย์อพยพ 

� การช่วยเหลือด้านการเงินให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ช่วยเหลือ
เฉพาะผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
โดยตรงเท่าน้ัน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมติ ครม. ไว้ในระยะการฟ้ืนฟู
ภายหลังนํ้าลดแล้ว โดยสรุปได้ดังน้ี 
� ให้ครูท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จํานวน 21,000 คน 

ได้รับสวัสดิการการกู้เงินจากกองทุน ก.ค.ส./ สก.สค. 
� พัก ชําระหน้ีผู้ กู้ยืม เ งินทุนหมุนเ วียนแก้ปัญหาหน้ีสิน

ข้าราชการครู และให้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ปัญหาหน้ีสิน
ครูในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีประสบอุทกภัย (34 จังหวัด) 

� ให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการครู พนักงานราชการและ
ลูกจ้างของกระทรวงศึกษาธิการท่ีประสบภัยนํ้าท่วม ด้วย
การให้กู้ยืมในอัตราดอกเบ้ียต่ําสําหรับฟ้ืนฟูท่ีอยู่อาศัยและ
เครื่องใช้จําเป็นในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท 

4.   แนวทางในการช่วยเหลือในระยะการรอการฟ้ืนฟู
ในด้านเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 

 

4.1 การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม (อก.) 
� มอบหมายให้ อก. รับไปดําเนิการจัดทํา

แผนการดําเนินการแก้ไขปัญหาและให้
คว าม ช่ วย เ หลื อ แ ก่ ผู้ ป ร ะกอบกา ร
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  โ ร ง ง า น ต่ า ง ๆ 
ผู้ประกอบการ SME ท่ีประสบภาวะอุทก
ภัยในช่วง 2 เดือนก่อนนํ้าลด และให้
ประสานกับ กต. ท่ีจะทําความช่วยเหลือ
ในลักษณะรัฐต่อรัฐด้วยและให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีภายใน 1 สัปดาห์ 

� ระบายนํ้าออกจากโรงงานและพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมอย่าง
เร่งด่วน  และเริ่ม ซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานในนิคม
อุตสาหกรรม (อก.) 

� จัดทําข้อมูลสํารวจความเสียหายของเครื่องจักรอุปกรณ์ และ
การชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย  โดยเร่งรัด
การจ่ายสินไหมทดแทน และแก้ไขข้อพิพาทระหว่างโรงงาน
กับบริษัทประกัน พร้อมท้ังมาตรการให้ความช่วยเหลือของ
ภาครัฐท่ีเหมาะสม เช่น การขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์
ในการผ่อนปรนสินเช่ือ เป็นต้น (อก.) 

� ให้การช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และ
สินค้าในคลังสินค้าออกจากพ้ืนท่ีอุทกภัย ไปจัดเก็บในพ้ืนท่ี
ปลอดภัย เพ่ือบรรเทาความเสียหายของเครื่องจักร อุปกรณ์ 
(อก.) 

� อํานวยความสะดวกในการออกวีซ่าให้กับผู้เช่ียวชาญ/ช่าง
จากต่างประเทศ และระดมผู้เช่ียวชาญ/ช่างในประเทศ จาก
ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพ่ือเข้าซ่อมแซม และฟ้ืนฟู
เครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัย  (อก.) 

� ติดตามสถานการณ์ นํ้าท่วมอย่างใกล้ ชิด เ พ่ือให้ความ
ช่วยเหลือและให้บริการแก่ผู้ส่งออกข้าวและมันสําปะหลัง  
(พณ.) 

� จัดทําแผนรองรับการให้บริการออกหนังสือสําคัญในการ
นําเข้าและส่งออกสินค้า โดยจัดเตรียมสถานท่ีไว้รองรับใน 3 
พ้ืนท่ีได้แก่สํานักงานสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ  ศูนย์บริการ
ร่วมกระทรวงพาณิชย์  (รัชดา) และ สํานักงานการค้า
ต่างประเทศจังหวัดชลบุรี (พณ.) 
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4.2 การให้ความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน (รง.) 
� มอบหมายให้ รง. รับไปดําเนินการจัดทํา

แผนการดําเนินการแก้ไขปัญหาและ
แนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้
แรงงาน ในช่วง 2 เดือนก่อนนํ้าลดและให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 1 สัปดาห์ 
โดยให้ประสานกับ มท. พณ. อก. การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูล เพ่ือให้แนวทางการให้
ความช่วยเหลือมีความครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่เกิดความซํ้าซ้อน 

� ดําเนินโครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง โดยรัฐบาล
สนับสนุนเงินให้กับลูกจ้างท่ีประสบอุทกภัยรายละ 3,000 
บาทต่อเดือน จํานวน 3 เดือน โดยมีเง่ือนไขให้นายจ้างทํา 
MOU กับรัฐบาลว่าจะไม่เลิกจ้าง และนายจ้างต้องจ่าย
เงินเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างเดิม เป้าหมาย
ดําเนินการ 640,000 คน (รง.) 

� โครงการยกระดับฝีมือแรงงานลูกจ้างท่ีได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยกลับสู่สถานประกอบกิจการ เป็นการจัดฝึกเพ่ือ
ยกระดับ  ฝีมือแรงงานในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย ท่ีสอดคล้อง
กับกิจการท่ีนายจ้างประสงค์ หรือลูกจ้างต้องการเพ่ิมทักษะ 
กลุ่มเป้าหมาย (รง.) 

4.3 การดําเนินการบูรณะ ซ่อมแซม เส้นทาง
คมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน (คค.) 
� มอบหมายให้ คค. รับไปจัดทําแผนการ

แก้ปัญหาและบูรณะซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ให้
กลับมาใช้งานได้ในช่วง 2 เดือนก่อนนํ้า
ลด โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมสายหลัก
และเส้นทางโครงข่ายต่างๆ ท่ีจําเป็น
สําหรับการขนส่งสินค้าและบริการ โดยให้
ประสานข้อมูลในการดําเนินการกับ พณ. 
และให้นําเสนอ ครม. ภายใน 1 สัปดาห์ 

� ใ ห้  ค ค .  รั บ ไ ป ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (ศปภ.) เพ่ือให้การสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการบูรณะฟ้ืนฟู
เส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ เช่น ทราย และถุงบรรจุให้เพียงพอ
และสอดคล้องกับลําดับความสํา คัญ
เร่งด่วน 

� เร่งกู้เส้นทางคมนาคมท่ีถูกนํ้าท่วมให้สามารถสัญจรผ่านได้
โดยเร็วท่ีสุด เช่น การติดตั้งสะพานเหล็ก (แบรี่) บริเวณจุดท่ี
ถนนขาด หรือ ช่วงมีนํ้าท่วมขังสูงท่ีมีความยาวไม่มาก เป็น
ต้น  ทําการลอกหรือยกระดับรางรถไฟให้ต่ํากว่าระดับนํ้าไม่
เกิน 25 ซม. เพ่ือให้สามารถเดินรถได้  (คค.) 

� เร่งซ่อมแซมถนนและสะพานท่ีชํารุดเสียหายให้ใช้เส้นทางได้
เร็วท่ีสุด (คค.) 

� จัดเตรียมวัสดุเพ่ือทําคันก้ันนํ้า และเตรียมเครื่องจักรกลเพ่ือ
ดําเนินการ ได้แก่ รถแบ็คโฮ รถแทรคเตอร์ รถตักหน้าขุด
หลัง รถบรรทุก 6 - 10 ล้อ ฯลฯ (คค.) 

� เร่งซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์เตือนภัยในพ้ืนท่ีท่ีได้รับความ
เสียหายให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเร็ว  (ทก.) 

4.4 การบริหารจัดการน้ํา (กษ.) 
� มอบหมายให้ กษ. รับไปจัดทําแผนและ

แนวทางในการเร่งระบายนํ้าออกจาก
พ้ืนท่ีประสบอุทกภัยอย่างเ ป็นระบบ
ใน ช่ว ง  2 เ ดื อน ก่ อน นํ้ า ลด  โ ดย ใ ห้
ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ เช่น เส้นทาง
การระบายนํ้า ความต้องการเครื่องมือ/
อุ ป ก ร ณ์ ใ น ก า ร สู บ นํ้ า  แ ล ะ ก ร อ บ
ระยะเวลาการระบายนํ้า เป็นต้น และให้
นําเสนอ ครม. ภายใน 1 สัปดาห์ 

� มอบหมายให้ กษ. (กรมชลประทาน) 
ประสานกับ วท. เพ่ือจัดทําข้อมูลระดับ
นํ้าสูงสุดของแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือให้ประชาชน 

� หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอยู่ระหว่างดําเนินการในรายละเอียด 
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และผู้ประกอบการในแต่ละพ้ืนท่ีสามารถ
เข้าใจได้ง่าย และจัดทําพนังก้ันนํ้าให้มี
ความสูงสอดคล้องกับระดับนํ้าสูงสุดใน
พ้ืนท่ีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
ท้ังน้ี ให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์
ของทางราชการ เพ่ือให้เป็นท่ีรับทราบกัน
โดยท่ัวไป 

4.5 แนวทางการกํากับดูแลการกระจายและ
การควบคุมราคาสินค้าและบริการ (พณ.) 
� มอบหมายให้ พณ. รับไปจัดทําแผนและ

แนวทางการกํากับดูแล การกระจาย
สินค้าอุปโภคและบริโภคท่ีจําเป็นสําหรับ
ประชาชนให้เพียงพอและท่ัวถึง รวมท้ัง
ควบคุมดูแลให้ราคาสินค้าดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและเป็นไปตามกลไกตลาด และ
ประสานกับ  คค .  เ ก่ี ย ว กับ เส้นทาง
คมนาคมท่ีจําเป็น เพ่ือให้การขนส่งสินค้า
ต่างๆ ไปยังปลายทางมีความสะดวกและ
รวดเร็วด้วย 

� ประสานให้ความช่วยเหลือในการขนส่งและกระจายสินค้า
โดยขอความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการ
จัดระบบการขนส่งทางรถบรรทุกทหาร รถตู้คอนเทนเนอร์  
ทางเรือ ทางรถไฟ และทางเครื่องบิน เพ่ือนําสินค้าจาก
โรงงานและสินค้าท่ีตกค้างในศูนย์กระจายสินค้าของห้าง 
ค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ไปจําหน่ายในร้านค้าปลีกและสาขา
ต่าง ๆ ของห้างค้าปลีกค้าส่ง ได้แก่  
- ประสาน บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท) เปิดพ้ืนท่ีบริเวณ

สนามบินดอนเมืองให้เป็นศูนย์กระจายสินค้า (DC) 
ช่ัวคราว แก่ผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ 
จํานวน 5 ราย ได้แก่ บมจ.ซีพี ออลล์ (เซเว่นอีเลฟเว่น) 
บมจ.สยามแมคโคร บจ.เอก-ชัยดิสทริบิวช่ัน (เทสโก 
โลตัส) บจ. บ๊ิกซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ บจ.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล 
(ท๊อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต) ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยนํ้า
ท่วมมาพักท่ีศูนย์กระจายสินค้าช่ัวคราว (พณ.) 

- ประสานกองทัพ จัดหารถบรรทุกทหารเข้าไปขนสินค้า
จากศูนย์กระจายสินค้าของผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้า
ปลีกสมัยใหม่ จํานวน 120 คัน เพ่ือกระจายสินค้าไปยัง
สาขาต่าง ๆ ไม่ให้สินค้าขาดตลาด (พณ.) 

� จัดหาช่องทางการจําหน่ายและระบายสินค้า 
- จัดสถานท่ีจําหน่ายสินค้าให้แก่ร้านค้าในตลาดสดและ

ร้านค้าปลีก รายย่อย เพ่ือให้นําสินค้ามาจําหน่ายใน
พ้ืนท่ีท่ีไม่มีนํ้าท่วม ในอําเภอต่าง ๆ ท่ัวประเทศ (พณ.) 

- จัดกิจกรรมคาราวานสินค้าหัตถกรรมในภูมิภาคต่างๆ 
ในพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้รับผลกระทบเพ่ือให้สมาชิกได้มีช่องทาง
ในการระบายสินค้า (ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ) 

� จัดจําหน่ายสินค้าท่ีประชาชนมีความต้องการสูง  โดยจัดจุด
จําหน่ายสินค้าในกทม.และต่างจังหวัด และจัดรถจําหน่าย
สินค้าเคลื่อนท่ี (Mobile Unit)  นําสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจํา
เป็นไปจําหน่ายเพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับประชาชนใน
พ้ืนท่ีท่ีประสบภัยนํ้าท่วมหรือการเดินทางยากลําบาก (พณ.) 

� จัดตั้งศูนย์ประสานงานการกระจายสินค้าเพ่ือผู้บริโภค  โดย
เช่ือมโยงผู้ผลิตสินค้า ผู้จัดจําหน่ายและห้างค้าส่งค้าปลีก 
เพ่ือให้สินค้าท่ีจําเป็นต่อการครองชีพมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน และเร่งขนส่งสินค้าไปยังสาขาของ
ห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านค้าปลีก (พณ.) 
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� ประสานความร่วมมือกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทยให้
ร้านค้าปลีกท้องถ่ินจําหน่ายสินค้าท่ีจําเป็นในราคาพิเศษ 
(พณ.) 

� กํากับดูแลการจําหน่ายสินค้ามิให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภค 
โดยจัดสายตรวจพิเศษ ตรวจสอบมิให้มีการฉวยโอกาส
จําหน่ายสินค้าในราคาสูงเ กินสมควร การปฏิเสธการ
จําหน่าย การกักตุนสินค้า และรับเรื่องร้องเรียนหรือคําร้อง
จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนผ่านสายด่วน กรมการ
ค้าภายใน 1569 ตลอด 24 ช่ัวโมง หรือสํานักงานการค้า
ภายในจังหวัดในท้องท่ี (พณ.) 

� รับซ้ือผลผลิตนมพาณิชย์ (นม U.H.T)  เพ่ือนําไปแจกจ่าย
ประชาชนท่ีเดือดร้อนจากอุทกภัย รวมท้ังสนับสนุนขยาย
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนม เพ่ือเป็น
แหล่งรองรับนํ้านมโคท่ีไม่มีท่ีจําหน่าย จากโรงงานแปรรูปนม
ภาคเอกชนท่ีหยุดดําเนินการจากอุทกภัย (กษ.) 

4.6 มาตรการด้านการเงินและการคลัง รวมท้ัง
การต้ังเป้าหมายด้านเศรษฐกิจมหภาค 
� ให้ กค. ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย

หารือกับสมาคมธนาคารไทยในการออก
มาตรการทางด้านสังคมในการท่ีจะพัก
ชําระหน้ีและอัตราดอกเบ้ียผ่อนปรน
ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย (SME) 
รวมท้ังประชาชนท่ีได้รับผลกระทบให้ได้
เท่าเทียมกับธนาคารภาครัฐ 

� มอบหมายให้คณะกรรมการฟ้ืนฟูด้าน
เศรษฐกิจจัดทํามาตรการในการฟ้ืนฟู
กิจการต่างๆ รวมท้ังผ่อนปรนด้านภาษีใน
เรื่องเครื่องจักร วัตถุดิบ ท้ังน้ี ให้รวมถึง
มาตรการท่ีจะสามารถใช้ความร่วมมือ
ภาครัฐต่อรัฐกับทาง กต. ด้วย เพ่ือให้การ
ชะลอตั ว ท า ง เ ศ รษฐ กิ จ น้ อยก ว่ า ท่ี
คาดการณ์ไว้ 

� ขออนุมัติวงเงินสินเช่ือดอกเบ้ียต่ํา เง่ือนไขผ่อนปรน สําหรับ
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ประกอบการ และผู้พัฒนานิคม
อุตสาหกรรม (ภาคเอกชน) วงเงินรวม 250,000 ล้านบาท 
โดยแบ่งเป็น สินเช่ือสําหรับผู้ประกอบการ SMEs ผ่าน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในวงเงิน
ป ร ะ ม า ณ  20,000 ล้ า น บ า ท  แ ล ะ สิ น เ ช่ื อ สํ า ห รั บ
ผู้ประกอบการและผู้พัฒนานิคมฯ ผ่านธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินของภาครัฐ ในวงเงินส่วนท่ีเหลือ (อก.) 
หมายเหตุ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานหารือมาตรการสินเช่ือ
ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และจะ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันท่ี 25 ตุลาคม 2554 

� ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกประเภทท่ี
นําเข้ามาเ พ่ือทดแทน/ ซ่อมแซมเครื่องจักรท่ีเสียหาย 
สําหรับโรงงานทุกประเภทท่ีประสบอุทกภัย โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมจะเป็นหน่วยงานให้การรับรองความเสียหาย 
(กค./อก.) 

 3. แนวทางดําเนินการระยะการฟ้ืนฟูภายหลังน้ําลดแล้ว มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมในทุกมิติ 
เพ่ือให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว วงเงินงบประมาณ 42,704 ล้านบาท โดยสรุปมาตรการท่ี
สําคัญได้ดังนี้ 
  (1) เร่งสํารวจความเสียหาย และจัดทําระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงบูรณาการจากข้อมูลดาวเทียม ข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ และข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจะเป็นฐานข้อมูลกลางในการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัด 
ท้องถ่ิน เอกชน และประชาชน โดยแสดงชั้นข้อมูลท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
  (2) จัดให้มีมาตรการยืดหยุ่นในการชําระค่าสาธารณูปโภค และเร่งฟ้ืนฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วย
การซ่อมแซมระบบให้บริการด้านสาธารณูปโภค 
  (3) ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี  
  (4) จัดให้มีมาตรการด้านภาษีอากรเพ่ือฟ้ืนฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัยสําหรับผู้ประกอบการท่ีได้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัย และมาตรการเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมสําคัญท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เช่น อุตสาหกรรม
รถยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น  
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  (5) จัดให้มีมาตรการสินเชื่อบุคคล เช่น พักชําระหนี้เงินต้นและดอกเบ้ียไม่เกิน 6 เดือน ปรับลดเงินงวด 
และ/หรือขยายระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้ได้ไม่เกิน 1 ปี  และให้กู้เพ่ิมเป็นกรณีฉุกเฉินไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ MLR ระยะเวลาชําระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี โดยไม่ต้องมีบุคคล/หลักทรัพย์คํ้าประกัน เป็นต้น รวมท้ังมาตรการสินเชื่อ
เคหะ สินเชื่ออุตสาหกรรม และสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
  (6) ลดเงินสมทบประกันสังคม 
  (7) เร่งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มผู้นําเข้าในต่างประเทศ โดยการจัด Roadshow สร้างความเชื่อม่ันด้าน
การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว รวมท้ังการแสวงหาวัตถุดิบ/เครื่องจักรในการผลิต และแสวงหาช่องทางในการเจาะตลาด
ใหม่ โดยกําหนดตลาดเป้าหมายได้แก่ ญ่ีปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐ อาเซียน จีน อินเดีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง เป็นต้น และ
ประสานงานกับต่างประเทศเพ่ือจัดหาวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรใหม่เพ่ือทดแทนของเดิมท่ี
เสียหาย 
  (8) จัดอาสาสมัครช่วยเหลือซ่อมแซมและฟ้ืนฟูหลังน้ําลด จัดต้ังศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน และจัดทีม
ปฏิบัติการ ออกให้บริการทําความสะอาด ซ่อมแซมท่ีพักอาศัย สถานประกอบการ 
  (9) จัดหน่วยเคลื่อนท่ีและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการฟ้ืนฟูต้นไม้หลังอุทกภัยผ่านสื่อ และ
ฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัย ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง เช่น การให้ความรู้ สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต และเงินอุดหนุนเพ่ือฟ้ืนฟูอาชีพให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น  
 4. ระยะการปรับโครงสร้างถาวร ดําเนินการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ํา และการ
บริหารจัดการในภาวะวิกฤตในอนาคต เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ วงเงินงบประมาณ 
24,428 ล้านบาท โดยสรุปมาตรการท่ีสําคัญได้ดังนี้ 
  (1) ทบทวนผังเมืองในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม ความเหมาะสมท่ีตั้งของพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม รวมถึงโครงสร้าง
อาคารเพ่ือรองรับระดับน้ําสูง และปรับปรุงการออกแบบโครงข่ายถนนและสะพานให้สอดคล้องกับทางน้ําและสามารถใช้เป็นคัน
กันน้ําได้โดยเฉพาะพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม 
  (2) จัดทําแผนป้องกันระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญ เช่น โครงข่ายถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป็น
ต้น เพ่ือให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และการวางแผนป้องกันภาคการผลิตและบริการ ภายใต้สถานการณ์อุทกภัยเพ่ือ
ความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 
  (3) กระชับความสัมพันธ์กับผู้นําเข้ารายสําคัญในตลาดท่ีมีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความม่ันใจว่า
ประเทศไทยยังคงรักษามาตรฐานและความสามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพสูงและส่งมอบสินค้าได้ตามกําหนดเวลา 
 
24. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบมาตรการด้านการเงินท่ีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงการคลัง สํารวจและประเมิน
ความเสียหายเพ่ือให้สามารถเร่งดําเนินการได้อย่างชัดเจน 
  2. เห็นชอบมาตรการด้านสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ใน
วงเงินรวม 325,000 ล้านบาท และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการคลัง จัดทําข้อมูล
ลงทะเบียนผู้ประสบความเสียหายเพ่ือให้สถาบันการเงินท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดูแลโดยโครงการสินเชื่อดังกล่าว 
  3. รับทราบแนวทางการให้การสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม
พิจารณาดําเนินการ และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
  สาระสําคัญ 
 มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประกอบด้วยมาตรการ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 1. มาตรการด้านการเงินท่ีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซ่ึงสามารถดําเนินการในปัจจุบัน
ประกอบด้วย การช่วยเหลือค่าเสียหายด้านท่ีพักอาศัย (ไม่เกินหลังละ 30,000 บาท) และทรัพย์สินท่ีประสบอุทกภัย (ครัวเรือน
ละไม่เกิน 10,000 บาท) โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) (ครัวเรือนละ 5,000 บาท) โดยกระทรวงมหาดไทย การช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับความ
เสียหายด้านพืช ประมงและปศุสัตว์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการลดภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินต่าง ๆ 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลัง 
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 2. มาตรการด้านสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในวงเงิน
รวม 325,000 ล้านบาท  
  2.1 สินเช่ือรายย่อยสําหรับผู้ประสบอุทกภัยจากธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 80,000 ล้านบาท ได้แก่  
    (1) สินเชื่อสําหรับกลุ่มรายย่อย วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ดําเนินการโดยธนาคารออมสิน  
    (2) สินเชื่อเพ่ือการเคหะ วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ดําเนินการโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(ธอส.) และธนาคารออมสิน  
    (3) สินเชื่อสําหรับกลุ่มเกษตรกร วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ดําเนินการโดย ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 
  2.2 สินเช่ือรายย่อยสําหรับผู้ประสบอุทกภัยจากโครงการประกันสังคมวงเงิน 10,000 ล้านบาท ได้แก่  
    (1) โครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนต้านอุทกภัย สําหรับสถานประกอบการ วงเงิน 2,000 
ล้านบาท เพ่ือใช้ในกิจการหรือการซ่อมแซมสถานประกอบการ รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3 (คงท่ี 3 ปี) 
    (2) โครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนต้านอุทกภัย วงเงิน 8,000 ล้านบาท สําหรับ
ผู้ประกันตน เพ่ือซ่อมแซมบ้านท่ีถูกน้ําท่วมของตนเองหรือของบิดามารดา รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 
(คงท่ี 2 ปี) 
  2.3 การค้ําประกันสินเช่ือของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การคํ้าประกันสินเชื่อของผู้ประกอบการท่ีต้องการสินเชื่อเพ่ือฟ้ืนฟูธุรกิจ ระยะเวลาคํ้าประกัน 
7 ปี ซ่ึงจะครอบคลุมวงเงินให้กู้ของธนาคารพาณิชย์จํานวน 120,000 ล้านบาท โดย บสย. รับผิดชอบส่วนสูญเสียในการจ่ายค่า
ประกันชดเชยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 และมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการคํ้าประกันร้อยละ 1.75 ให้เป็นเวลา 3 ปี รวมถึงขอ
ความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์คิดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้กับลูกค้าท่ีได้รับการคํ้าประกันในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีในช่วง 3 ปีแรก ซ่ึง
มาตรการนี้รัฐบาลสนับสนุนชดเชยค่าธรรมเนียมและค่าชดเชยความเสียหายสูงสุดไม่เกิน 23,000 ล้านบาท 
  2.4 สินเช่ือดอกเบ้ียต่ําสําหรับผู้ประกอบการ โดย 
    (1) ธนาคารออมสิน ร่วมให้สินเชื่อร้อยละ 50 กับธนาคารพาณิชย์ท่ีให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการท่ี
ประสบอุทกภัย ท้ังนี้ดําเนินการโดยให้ธนาคารออมสินฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ท่ีต้องการ และธนาคารออมสินรับอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากร้อยละ 0.01 ต่อปี ท้ังนี้ได้กําหนดวงเงินของธนาคารออมสิน จํานวน 20,000 ล้านบาท เพ่ือรวมกับวงเงินของ
ธนาคารพาณิชย์ จํานวน 20,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินสินเชื่อ 40,000 ล้านบาท 
    (2) โครงการสินเชื่อเพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน วงเงิน 10,000 ล้านบาทโดยสํานักงานประกันสังคมนํา
เงินไปฝากธนาคารท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ือปล่อยกู้ให้แก่สถานประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคมเพ่ือเสริม
สภาพคล่อง หรือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
  2.5 สินเช่ือจากธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญ่ีปุ่น (JBIC) กระทรวงการคลังจะ
ประสานกับ JBIC เพ่ือให้พิจารณานําเงินเข้าฝากธนาคารพาณิชย์ท่ีต้องการเงินเพ่ือปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการท่ีประสบอุทก
ภัย จํานวน 50,000 ล้านบาท โดยจะมีการหารือในเง่ือนไขทางการเงินของวงเงินดังกล่าวต่อไป 
  2.6 สินเช่ือเพ่ือพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย โดยรัฐบาลจะหาแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่าซ่ึงรัฐบาลจะ
สนับสนุนงบประมาณชดเชยเพ่ือให้สินเชื่อดอกเบ้ียตํ่าแก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และผู้ประกอบการเพ่ือ
การลงทุนในระบบป้องกันอุทกภัยของนิคมและโรงงานโดยมีวงเงิน 15,000 ล้านบาท ท้ังนี้ระบบและโครงพ้ืนฐานท่ีสร้างข้ึน
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีรัฐจะกําหนดข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบป้องกันอุทกภัยของประเทศโดยรวม และระบบป้องกัน
อุทกภัยให้กับนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงรัฐจะสร้างข้ึนด้วย 
 3. มาตรการสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน 
 นอกเหนือจากมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อ ควรพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยมาตรการด้าน
สิทธิประโยชน์การลงทุน ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ขยายสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณายืดเวลา
หรือขยายสิทธิประโยชน์ให้แก่นักลงทุนท่ีประสบความเสียหายจากอุทกภัย 
  3.2 อํานวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดูแล
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศท่ีจะเข้ามาทํางานในประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูโรงงานท่ีประสบความ
เสียหาย 
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แต่งตั้ง 
34. เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ   (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง  นางสาวเพรามาตรา หันตรา ท่ีปรึกษาด้านพัฒนา
ฐานภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)  กรมสรรพากร  ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันท่ี 11 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ี
มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  2.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายชูศักด์ิ  หงส์ลดารมภ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)  กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข            
ต้ังแต่วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
เป็นต้นไป 
 
  3. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ   สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย  ต้ังแต่วันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้  
  1. นายชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)  กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง นาย
แพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม) กรมการแพทย์ ต้ังแต่วันท่ี 15 มีนาคม 2554  
  2. นางสาวธีชัช บุญญะการกุล  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)  กลุ่มพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนและเมือง (กลุ่มอนามัยสถานท่ีสาธารณะ) สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ดํารงตําแหน่ง  
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) กรมอนามัย ต้ังแต่วันท่ี 29 สิงหาคม 2554 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  4.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปานครหลวง  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้  
   1. อนุมัติให้คณะกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปานครหลวงพ้นจากตําแหน่งจํานวน 3 คน ดังนี้      
1.1 นายจิตเกษม  แสงสิงแก้ว  1.2 นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์  1.3 นายวีระชัย  คล้ายทอง  
   2. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปานครหลวง ชุดใหม่ จํานวน 12 คน  
แทนประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนท่ีลาออกและให้พ้นจากตําแหน่งตามข้อ 1. ดังนี้  2.1 นายวัชร  บุญชูเศรษฐ์ อนุ
กรรมาธิการศึกษาธิการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่จังหวัดและผู้ประกอบการ SMEs เป็นประธานกรรมการ 2.2 นายศุภชัย  
จงศิริ อดีตข้าราชการบํานาญกระทรวงการคลัง (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง) 
กรรมการ 2.3 นายมนัส  แจ่มเวหา รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง) กรรมการ  2.4 นายดิเรก  ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (เป็น
บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง) กรรมการ 2.5 นายสุรพล  สุประดิษฐ์ ท่ีปรึกษาด้าน
การพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีกรมสรรพสามิต (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศ
กระทรวงการคลัง) กรรมการ 2.6 พลตํารวจเอก ชาญวุฒิ  วัชรพุกก์ ท่ีปรึกษาด้านการบังคับใช้กฎหมาย (เป็นบุคคลในบัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง) กรรมการ 2.7 นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ์ รองอัยการสูงสุด สํานักงาน
อัยการสูงสุด กรรมการ 2.8 นายมารุต  สิมะเสถียร กรรมการผู้อํานวยการ บจม.ทิพยประกันภัย กรรมการ 2.9 นายโชคชัย         
เดชอมรธัญ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กรรมการ 2.10 นายวัลลภ  พริ้งพงษ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย กรรมการ 2.11 พลโท อธิชาติ เจริญยิ่ง ท่ีปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ                       
2.12  นายประเสริฐ  เกษมโกเมศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.พี.แอสเซ็ทส์ จํากัด  กรรมการ  
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  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 25 ตุลาคม  2554 เป็นต้นไป  ยกเว้น นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ์ ให้มีผลต้ังแต่วันท่ี
คณะกรรมการอัยการอนุมัติเป็นต้นไป  ซ่ึงต้องไม่ก่อนวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 
 
  5.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้  
  1. นายเฉลิมพล  ทันจิตต์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ดํารง
ตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายนพปฎล  คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ดํารง
ตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  6.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้  
   1. นายพีระศักด์ิ  หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดปทุมธานี ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายขจรศักด์ิ  สิงโตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดปทุมธานี ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดปทุมธานี  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  7.  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแทนตําแหน่งท่ีว่าง  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอให้นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ พ้นจากตําแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  และเห็นชอบแต่งต้ังนายพิทยา  จินาวัฒน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแทนนางสุวณา  สุวรรณจูฑะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนท่ีลาออก  
 
 
 
  8.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังนี้  
   1. แต่งต้ัง นายศุภฤกษ์  หงษ์ภักดี ผู้อํานวยการสํานักงาน (นักบริหาร) สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์  
   2. แต่งต้ัง นายสมชาย  เจริญอํานวยสุข ผู้อํานวยการสํานักงาน (นักบริหาร) สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงาน (นักบริหาร) สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว  
   3. แต่งต้ัง นายป่ินชาย  ป่ินแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงาน (นักบริหาร) สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  
   4. แต่งต้ัง นางนภา  เศรษฐกร รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ (นักบริหาร) สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ  
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   5. แต่งต้ัง นางระรินทิพย์  ศิโรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  9.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แทนกรรมการชุดเดิมท่ีขอลาออก และท่ีครบวาระ ดังนี้ 1. นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ    
2. นายชัยเกษม  นิติสิริ กรรมการ 3. พลตํารวจโท เจตน์  มงคลหัตถี กรรมการ 4. นายธงทอง  จันทรางศุ กรรมการ             
5. นางอาภัททรา  ศฤงคารินกุล กรรมการ 6. นายบรรพต  ต้ังศัตยาภิรมย์ กรรมการ 7. นายศุภสิทธิ์  ศิริศักด์ิ  กรรมการ โดย
บุคคลในลําดับท่ี 2. – 4. เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป็นไปตามนัยมาตรา 12/1 แห่งพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 25 ตุลาคม  
2554 เป็นต้นไป สําหรับนายชัยเกษม  นิติสิริ อัยการอาวุโส สํานักงานอัยการสูงสุด ให้มีผลต้ังแต่วันท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการอัยการเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 67 (5)  
 
  10.  การมอบหมายความรับผิดชอบป้องกันดูแลพ้ืนท่ีสําคัญ  และช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 22/2554 เรื่อง การมอบหมายความรับผิดชอบป้องกันดูแลพ้ืนท่ี
สําคัญ และช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
  ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 17/2554 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2554 เรื่อง กําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีท่ี
เกิดสาธารณภัยร้ายแรง ตามมาตรา 31 แห่งพะราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กําหนดพ้ืนท่ีท่ีเกิดสา
ธารณภัยร้ายแรง นั้น 
  เพ่ือให้การดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ประกอบมาตรา 11 (3) และ (9) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงมอบหมายให้บุคคลและหน่วยงานตามบัญชีแนบท้าย ทําหน้าท่ี
ป้องกันดูแลพ้ืนท่ีสําคัญ และช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  โดยประสานการปฏิบัติและร่วมมือกับ
กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด 
  อนึ่ง  มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ปฏิบัติหน้าท่ีกํากับ ติดตาม ประสานงานและสื่อสาร การปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องตามคําสั่งนี้ และให้รายงานการปฏิบัติต่อ
นายกรัฐมนตรี และแจ้งให้ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทราบทุกวันด้วย  
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
  เรื่อง  การมอบหมายความรับผิดชอบป้องกันดูแลพ้ืนท่ีสําคัญ  และช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ลําดับท่ี  สถานท่ีสําคัญ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้สนับสนุน 
1. สถานท่ีสําคัญ  

1.1 พระบรมมหาราชวัง 
1.2 โรงพยาบาลศิริราช 
1.3 ท่ีประทับพระบรมวงศ์ 

 
- พล.อ.ยุทธศักด์ิ ศศิประภา  
รมว.กห. 

 
- กองบัญชาการกองทัพ
ไทยและสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 

 1.4 สถานท่ีราชการ 
- ทําเนียบรัฐบาล 
- รัฐสภา 
- ศาล 

 
- พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองน
รม. 

 
- สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

 - โรงพยาบาล - นายวิทยา  บุรณศิริ รมว.สธ.  
และ นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น 
รมช.สธ.   

- กองบัญชาการกองทัพ
ไทย และสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 
สภากาชาดไทย   
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กระทรวงศึกษาธิการ  
และกรุงเทพมหานคร 

 - ศูนย์พักพิง - นายสันติ พร้อมพัฒน์      
รมว.พม. และนายเผดิมชัย 
สะสมทรัพย์ รมว.รง. 

- กระทรวงสาธารณสุข   
กระทรวงศึกษาธิการ และ  
กรุงเทพมหานคร  

 - ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
สถาบันการเงิน 

- นายธีระชัย ภูวนาถนรา           
นุบาล   รมว.กค. นายบุญทรง 
เตริยาภิรมย์ และ นายวิรุฬ     
เตชะไพบูลย์ รมช.กค. 
 

 

 - มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาสําคัญ - นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล 
รมว.ศธ. นางบุญรื่น ศรีธเรศ 
และนายสุรพงษ์ อ้ึงอัมพรวิไล  
รมช.ศธ. และนายสุรวิทย์      
คนสมบูรณ์ รมต.นร. 

 

 - โบราณสถาน และวัดสําคัญ - นางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วธ.   
 - เรือนจํา และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน 
- พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก  
รมว.ยธ. 

 

 - หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจอ่ืน - หัวหน้าหน่วยงาน  
2.   พ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจสาธารณูปโภค  และ

เส้นทางคมนาคม  
2.1 สนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมือง  
2.2 สถานีรถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดินและสถานี
ขนส่ง 
2.3 ทางด่วน และสะพานต่างระดับข้ามแยก  
2.4 เส้นทางจราจรและเส้นทางขนส่งสินค้า 

 
 
- พล.อ.อ.สุกําพล สุวรรณทัต  
รมว.คค. พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก  
และนายกิตติศักด์ิ                    
หัตถสงเคราะห์ รมช.คค. 

 
 
- การท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย 
กองทัพอากาศ สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย 
บริษัท ขนส่ง จํากัด การ
รถไฟแห่งประเทศไทย  
กรมทางหลวง  บริษัท 
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด  
(มหาชน) การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย 

 2.5 โรงผลิตน้ําประปา โรงไฟฟ้า - นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รมว.มท. 
นายชูชาติ หาญสวัสด์ิ  
นายฐานิสร์ เทียนทอง รมช.มท. 

- การประปานครหลวง   
 การประปาภูมิภาค การ
ไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 2.6 คลังน้ํามัน และระบบเชื้อเพลิง - นายพิชัย  นริพทะพันธ์ รมว.
พน. 

- กระทรวงคมนาคม ปตท.  
บริษัท บางจาก จํากัด 
(มหาชน)  

 2.7 โรงงานอุตสาหกรรม - นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล  
รมว.อก. 

 

 2.8 พ้ืนท่ีเศรษฐกิจและสถานท่ีสําคัญภาคเอกชน  - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   
3.  การอพยพผู้ประสบภัย - นายปลอดประสพ สุรัสวดี   - กระทรวงกลาโหม  
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รมว.วท. นายสันติ พร้อมพัฒน์ 
รมว.พม. 

กระทรวงหมาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงคมนาคม 

4. การจัดหาและการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค - นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง  
รมว.พณ. และนายภูมิ สาระผล 
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์  
รมช.พณ. 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 

5. การระบายน้ําสู่ทะเล และการบําบัดน้ําเสีย - นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.กษ. 
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข  
รมว.ทส. นายพรศักด์ิ  
เจริญประเสริฐ รมช.กษ. 
และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  

- กรมชลประทาน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดในพ้ืนท่ี
ท่ีเก่ียวข้อง 

6. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน และการจราจร 

- ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง รอง 
นรม. 

- กระทรวงคมนาคม 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

7. การช่วยเหลือชาวต่างประเทศ สถานทูต และ
องค์กรระหว่างประเทศ 

- นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล  
รมว.กต. นายชุมพล ศิลปอาชา 
รมว.กก. 

 

8. การประชาสัมพันธ์  - นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ 
รมต.นร. 

 

9. การกํากับ ติดตาม ประสานงานและส่ือสาร  
(ลําดับท่ี 1-8)  

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ                   
รมว.ทก. 

- ศาสตราจารย์พิเศษ            
ธงทอง จันทรางศุ  
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง 
นายถิรชัย  วุฒิธรรม 
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ 

 
  11.   การขอเปิดสถานกงสุลและการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจําจังหวัด
ภูเก็ต  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติในการท่ีรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเสนอขอเปิดสถานกงสุลสหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิลประจําจังหวัดภูเก็ต  โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี พังงา และระนอง และแต่งต้ังนางจิรัฐา  ถาวรว่องวงศ์ 
ดํารงตําแหน่งกงสุลกิตติมศักด์ิสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจําจังหวัดภูเก็ต โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี พังงา 
และระนอง  ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  12.  แต่งตั้งสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจําอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายสรรเสริญ  ไกรจิตติ เป็นสมาชิกฝ่าย
ไทยในศาลประจําอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีวาระดํารงตําแหน่ง 6 ปี ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
 
 
  13.  แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายมงคล  อินทสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมท่ีดิน ให้
ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันท่ี 
12 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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  14.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายชัชวาลย์  ศิรินิรันดร์ ผูอํ้านวยการ
โรงพยาบาล (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) โรงพยาบาลนครพิงค์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครพิงค์ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันท่ี 8 มิถุนายน 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ี
มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป และให้ข้าราชการดังกล่าวพ้นจาก
ตําแหน่ง ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป   
 
  15.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายวุฒิไกร  มุ่งหมาย นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง 
สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2554 ซ่ึงเป็น
วันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
 
     
 

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


