
http://www.thaigov.go.th                                                                     วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด                
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลง                       
ข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย 
  4.  เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดจํานวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมีถ่ินท่ีอยู่ใน 
    ราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2554 
  5.   เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป  พ.ศ. 2554 
 
  เศรษฐกิจ 
  6.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการ
    เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  
  8.  เรื่อง   การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
   
  สังคม 
  12.  เรื่อง   การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน  
 14.   เรื่อง   แผนงาน/โครงการและงบประมาณในการช่วยเหลือฟ้ืนฟู เยียวยา  ผู้ได้รับผลกระทบจาก 
   สถานการณ์อุทกภัย (ด้านสังคม) 
 15.  เรื่อง  ขอเปิดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพ่ือพิจารณาเรื่อง การป้องกัน การแก้ไข
   ปัญหาอุทกภัย และแนวทางในการฟ้ืนฟูอันเนื่องมาจากอุทกภัย ตามมาตรา 179 ของ 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 17.  เรื่อง  การจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (Brochure) การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ปี 2554 
  
  แต่งตั้ง 
 30. เรื่อง แต่งต้ัง 
 1.   แต่งต้ังกงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจําจังหวัดเชียงใหม่  
 2.   การขออนุมัติเปิดสถานกงสุลประจําสาธารณรัฐแอลเบเนียและการแต่งต้ังกงสุล 
  กิตติมศักด์ิประจําสาธารณรัฐแอลเบเนีย  
 3.   แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
  (กระทรวงคมนาคม)  
 4.   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 5.   การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงการคลัง  
  กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
 6.   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 7.   การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
  8.   แต่งต้ังประธานกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร   
 9.   การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการ
  ประจํา  (นักบริหารระดับสูง)  
 10.   แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการท่าเรือแห่ง 
  ประเทศไทย   
 11.   แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย  
 12.   การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
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 13.   การรับโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
 14.   การรับโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา  
 15.   คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการและกลไกการปฏิบัติงานฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
  จากสถานการณ์อุทกภัย  
 
   

********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
 สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
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กฎหมาย 
 
4. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดจํานวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี 
พ.ศ. 2554 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดจํานวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมีถ่ินท่ี
อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2554 ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  ข้อเท็จจริง  
  กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า 
  1. โดยท่ีมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กําหนดให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี แต่มิให้เกินประเทศละ
หนึ่งร้อยคนต่อปีและสําหรับคนไร้สัญชาติมิให้เกิดห้าสิบคนต่อปี  
  2. ปัจจุบันการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของชาวต่างชาติมีเหตุผลหลายประการ เช่น เข้ามาเพ่ือทํางาน เพ่ือ
ลงทุนในธุรกิจ หรือเพ่ืออยู่กับครอบครัวท่ีอยู่ในประเทศไทย ฯลฯ ประกอบกับการสนับสนุนชาวต่างชาติท่ีมีความรู้ความสามารถ
เข้ามาดําเนินธุรกิจหรือลงทุนในประเทศไทยจะทําให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ อันเป็นการสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการดึงดูดและสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุนท่ีต้องการเข้ามาลงทุน จึงจําเป็นต้องมีการให้ถ่ินท่ี
อยู่ในราชอาณาจักรแก่ชาวต่างชาติท่ีต้องการเข้ามาอยู่ในประเทศไทย 
  3. ผลการดําเนินการในปี 2552 ปรากฏว่า มีคนต่างด้าว รวม 33 สัญชาติ ได้มายื่นคําขอเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจักร รวมท้ังสิ้น 262 คน ซ่ึงอยู่ระหว่างการดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองพิจารณา 
  สาระสําคัญของร่างประกาศ เป็นการกําหนดจํานวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี   
พ.ศ. 2554 โดยให้ถือจํานวนหนึ่งร้อยคน สําหรับคนต่างด้าวท่ีมีสัญชาติของแต่ละประเทศ และห้าสิบคนสําหรับคนไร้สัญชาติ  
(ร่างข้อ 1 และร่างข้อ 2)  
 
5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป  พ.ศ. 2554 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป  พ.ศ. 2554  (ต้ังแต่
วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.. 2554 เป็นต้นไป) ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้นําข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายต่อไปได้    
  ข้อเท็จจริง 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา 127 วรรคสอง 
วรรคสาม  และวรรคห้า  บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญท่ัวไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ โดยให้ถือวันท่ีมีการ
เรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญท่ัวไป  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ 
ให้มีกําหนดเวลา 120 วัน บัดนี้ สมัยประชุมสามัญท่ัวไปจะครบกําหนด 120 วัน  ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 นี้แล้ว และ
เพ่ือให้มีการปิดสมัยประชุมดังกล่าว ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาข้ึน  
 

เศรษฐกิจ 
 
6. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการโดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท่ีได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปีของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นลําดับแรก  หากไม่
เพียงพอก็ให้ขอรับการจัดสรรจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพ่ิมเติม
ภายในกรอบวงเงิน 1,500,000,000 บาท ตามเหตุผลความจําเป็นดังกล่าวข้างต้น 
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8. เรื่อง  การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ประสานและขอความร่วมมือผู้ประกอบการ รวมท้ัง
พิจารณาดําเนินการโดยใช้กลไกท่ีมีอยู่ เพ่ือให้มีการพิจารณาปรับลดราคาสินค้าและบริการท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับราคา
น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีได้ปรับลดลง เพ่ือช่วยบรรเทาภาระของประชาชนผู้บริโภค  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
  กระทรวงพาณิชย์ ขอเรียนข้อเท็จจริง ดังนี้ 
  1. หลักการดูแลราคาสินค้า 
การดูแลราคาสินค้าเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์  โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ.2542 รวมท้ังได้ยึดกรอบตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 84 (1) ท่ีกําหนดให้รัฐสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรีและเป็นธรรม โดยอาศัยกลไกตลาด พร้อมได้กําหนดกรอบนโยบายในการดูแลราคาสินค้า คือ (1) ราคาสินค้าต้องเป็น
ธรรม ปรับเปลี่ยนข้ึน-ลงสอดคล้องกับต้นทุนท้ังต้นทางและปลายทาง (2) มีปริมาณสินค้าเพียงพอกับความต้องการ (3) ปริมาณ
ครบถ้วนถูกต้องและตรงตามท่ีระบุไว้ท่ีหีบห่อ (4) ไม่มีการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภคข้ึนราคาสินค้า หรือกักตุน
สินค้า 
  2. กรอบการดูแลราคาสินค้า  
 2.1 กรอบรายการสินค้าท่ีดูแล 
  (1) รายการสินค้าและบริการควบคุม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ได้
กําหนดรายการสินค้าและบริการควบคุม ในปี 2554 จํานวน 41 รายการ แยกเป็น สินค้าควบคุม จํานวน 39 รายการ และ
บริการควบคุม จํานวน 2 รายการ พร้อมท้ังกําหนดมาตรการท่ีใช้บังคับกับสินค้าและบริการควบคุม จํานวน 41 รายการ  
  (2) รายการสินค้าท่ีติดตามดูแล จํานวน 205 รายการ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบราคาและ
สถานการณ์ของสินค้าอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภค และมิให้มีการฉวยโอกาสข้ึนราคาเอาเปรียบ
ผู้บริโภค  
 2.2 กรอบมาตรการการดูแลราคาสินค้า 
  (1) มาตรการทางกฎหมาย อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 
ในการกําหนดมาตรการท่ีจะใช้บังคับกับสินค้าและบริการควบคุม ซ่ึงจะมีการพิจารณาทบทวนทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงมีท้ังมาตรการด้านราคาและปริมาณสินค้าได้แก่ 1) การกําหนดราคาจําหน่ายสูงสุดตามมาตรา 
25 (1)  2) ห้ามมิให้มีการฉวยโอกาสจําหน่ายสินค้าในราคาท่ีสูงเกินสมควรตามมาตรา 29  3) การให้แจ้งปริมาณ สถานท่ีเก็บ 
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 25 (5) และ 4) ห้ามมิให้มีการกักตุนสินค้าควบคุม โดยไม่นําสินค้าออกจําหน่ายตามปกติ หรือ
ปฏิเสธการจําหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามมาตรา 30 
  นอกจากนี้ ได้อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ในการกํากับดูแลเครื่องมือ
ชั่งตวงวัดท่ีใช้ในทางพาณิชยกิจ เช่น เครื่องชั่งรถยนต์ ใช้สําหรับการชั่งสินค้าเกษตร มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องวัดความชื้น
ข้าว รวมท้ังการดูแลปริมาณการบรรจุและวิธีการแสดงปริมาณ  การบรรจุสินค้าท่ีหีบห่อ 
  (2) มาตรการบริหาร กระทรวงพาณิชย์ใช้วิธีขอความร่วมมือผู้ประกอบการเป็นหลักในการดูแลราคา
สินค้า สําหรับสินค้าท่ีอยู่ในข่ายติดตามดูแล 205 รายการ โดยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ผลิต/ผู้นําเข้า แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ราคาจําหน่าย โดยเฉพาะการข้ึนราคาสินค้าให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการ และการปรับเปลี่ยนราคาจะพิจารณาตามภาระ
ต้นทุนในส่วนของวัตถุดิบท่ีสูงข้ึนเท่านั้น และกรณีราคาวัตถุดิบลดลงก็ให้ปรับลดราคาลงด้วย 
  3. การปรับลดราคาสินค้าเพ่ือลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
 3.1 สินค้าอุปโภคบริโภค  
 ตามท่ีรัฐบาลยกเลิกการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และส่งผลให้ราคาจําหน่ายน้ํามันดีเซลลดลง
ลิตรละ 3.00 บาท ต้ังแต่วันท่ี 27 สิงหาคม 2554 ซ่ึงจากการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค พบว่าใน
โครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้ามีสัดส่วนของน้ํามันดีเซลเพียงเล็กน้อย ทําให้ต้นทุนการผลิตลดลงเพียงประมาณร้อยละ 0.0031 - 
0.6986 แต่จะมีผลต่อการขนส่งสินค้า  
 ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือผู้ประกอบการร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2554 ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือปรับลดราคาสินค้าลง 
(แม้ว่าต้นทุนจะลดลงเล็กน้อย) จํานวน 5 รายการ ร้อยละ 0.55 - 13.88  ดังนี้ 
 1. ปูนซีเมนต์ ปรับลดราคาถุงละ 5 - 10 บาท (ร้อยละ 4 – 7.14) ราคาปัจจุบัน  135 - 140 บาท/ถุง (50 กก.) 
 2. กระเบ้ืองมุงหลังคา ปรับลดราคาแผ่นละ 5 บาท (ร้อยละ 13.88) ราคาปัจจุบัน 36 - 40 บาท/แผ่น 
 3. ปุ๋ยเคมี ปรับลดราคาถุงละ 5 - 8 บาท (ร้อยละ 0.55 - 0.79) ราคาปัจจุบัน 905 - 1,010 บาท/ถุง (50 กก.) 
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 4. เครื่องป๊ัมน้ํา ปรบัลดราคาเครื่องละ 100 - 200 บาท (ร้อยละ 2.17 - 4.35) ราคาปัจจุบนั 4,590 บาท/เครื่อง 
 5. แป้งสาลี ปรับลดราคาถุงละ 10 บาท (ร้อยละ 1.43 - 2.09) ราคาปัจจุบัน 477 - 698 บาท/ถุง (22.5 กก.) 
 สําหรับสินค้าในหมวดอ่ืน ๆ ตลาดมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะในหมวดอาหารและเครื่องด่ืม หมวดของใช้
ประจําวัน ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีจําเป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ นมผง นมสด นมเปรี้ยวพร้อมด่ืม นมถ่ัวเหลืองพร้อมด่ืม นมข้นหวาน 
กาแฟผงสําเร็จรูป ครีมเทียม น้ําผลไม้สําเร็จรูปพร้อมด่ืมบรรจุภาชนะผนึก โฟมล้างหน้า แชมพู ครีมนวดผม ยาสีฟัน เป็นต้น 
ผู้ประกอบการจะตรึงราคาไว้จนถึงสิ้นปี 2554 
 3.2 สินค้าเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเนื้อสัตว์มีราคาลดลง ดังนี้ 
  (1) เนื้อไก่ ปริมาณผลผลิตในช่วงต้นปี 2554 ลดลงประมาณร้อยละ 20 จากสาเหตุปัญหาของการ
ผลิต (ด้านสุขภาพพ่อแม่พันธุ์และสภาพอากาศท่ีแปรปรวน) จึงได้กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาราคาเนื้อไก่ท่ีมีการปรับตัวสูงข้ึน 
และจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพบว่ามีปริมาณเข้าสู่ตลาดเพ่ิมมากข้ึน จึงได้ออกประกาศฯ กําหนดราคาขายปลีก
แนะนําเนื้อไก่ลดลง ต้ังแต่วันท่ี 29 สิงหาคม 2554 โดยในกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเป็น  
ดังนี้ 1) ไก่สดท้ังตัว (รวมเครื่องใน) ไม่เกินราคากิโลกรัมละ 60 - 65 บาท ลดลง 5 - 10 บาท 2) ไก่สดท้ังตัว (ไม่รวมเครื่องใน) 
ไม่เกินราคากิโลกรัมละ 65 - 70 บาท ลดลง 5 - 10 บาท  3) เนื้อไก่ ไม่เกินราคากิโลกรัมละ 70 – 80 บาท ลดลง 12 - 15 บาท  
  (2) เนื้อหมู ในช่วงต้นปี 2554 ปริมาณผลผลิตลดลงจนไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค
ภายในประเทศ ทําให้ราคาเพ่ิมสูงข้ึน และเกิดปัญหาการขาดแคลน ได้ใช้มาตรการควบคุมการส่งออกสุกรมีชีวิต การขนย้าย 
การแจ้งปริมาณสถานท่ีเก็บสุกร และกําหนดราคาจําหน่าย ทําให้สุกรมีปริมาณเข้าสู่ตลาดเพ่ิมมากข้ึนและราคาสุกรมีชีวิตได้ปรับ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงได้ออกประกาศฯ กําหนดราคาจําหน่ายปลีกแนะนําเนื้อหมูลดลง ต้ังแต่วันท่ี 16 กันยายน 2554 
ดังนี้ 
        - ราคาจําหน่ายปลีกหมูเนื้อแดง กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ตะวันออกและตะวันตก ไม่เกิน
ราคากิโลกรัมละ 130 บาท ลดลงกิโลกรัมละ 22 บาท (จากเดิม 152 บาท) 
 3.3 มาตรการเสริม ดําเนินการภายใต้ โครงการธงฟ้า..ราคาประหยัด   
    เพ่ือเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน กระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการในหลายรูปแบบ 
กล่าวคือ 
  1) ร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่จัดจําหน่ายสินค้าท่ีจําเป็นต่อการครองชีพ ภายใต้ชื่อ “งานธงฟ้า...
ราคาประหยัด” จําหน่ายสินค้าในราคาตํ่ากว่าราคาตลาดท่ัวไปร้อยละ 20 - 40 ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและจําเป็น เพ่ือบรรเทา
ภาระค่าครองชีพของประชาชน เพ่ิมกําลังซ้ือและเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม 
  2) มีร้านอาหารมิตรธงฟ้าท่ัวประเทศ  จํานวน 4,114 ร้าน (กรุงเทพฯ 420 ร้าน ต่างจังหวัด 3,694 
ร้าน) จําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จ จาน/ชามละ  25 - 30 บาท 
  3) ขอความร่วมมือศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า อาคารสํานักงานเอกชน ศูนย์ราชการ  ร้านอาหาร
ท่ัวไป จัดเมนูอาหารปรุงสําเร็จอย่างน้อย 1 รายการ จําหน่ายราคาจาน/ชามละ 25 - 30 บาท 
  4) มีรถเข็นธงฟ้า จํานวน 130 คัน จําหน่ายข้าวราดแกง กับข้าว 1 อย่าง จานละ 19 บาท  กับข้าว 2 
อย่าง จานละ 25 บาท 
  5) ร่วมกับร้านสะดวกซ้ือ เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาท่ัวประเทศ จัดโครงการ “ธงฟ้า อ่ิมสะดวก          
29 บาท” จัดกิจกรรมตรึงราคาอาหารปรุงสําเร็จอย่างน้อย 12 รายการ ท่ีจําหน่ายในร้าน ในราคา 29 บาท ไปจนถึงสิ้นปี 2554  
 

สังคม 
 
12. เรื่อง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ  โดยให้สํานักงาน ก.พ. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติก่อนแจ้งให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
   สํานักงาน ก.พ. รายงานว่า   
   1. สํานักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1008.1/ว 28 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2552 เรื่อง 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แจ้งส่วนราชการและจังหวัด  เพ่ือ
ทราบและถือปฏิบัติแล้ว  และหลังจากท่ีส่วนราชการและจังหวัดได้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดตามพระราชบัญญัติ
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ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาแล้ว 3 ครั้ง (1 เมษายน 2553, 1 ตุลาคม 2553 และ 1 เมษายน 2554) พบว่ามี
ปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการ อาทิ ปัญหาการเลื่อนเงินเดือนกรณีข้าราชการได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการใน
หน่วยงานอ่ืน (ในกรมเดียวกัน) และกรณีข้าราชการได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ (ต่างกรม) ปัญหาการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการกรณีการโอนหรือย้าย ภายหลังวันท่ี 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ซ่ึงได้มีการคํานวณวงเงินงบประมาณสําหรับการ
เลื่อนเงินเดือนไว้แล้วในวันดังกล่าว  และปัญหาในทางปฏิบัติเก่ียวกับวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนและการ
บริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือน   
   2. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน  โดยยังคงหลักการให้ส่วนราชการมี
ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนตามผลงาน 
สํานักงาน ก.พ. จึงได้นําเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน เสนอ ก.พ. พิจารณาใน
การประชุมครั้งท่ี 6/2554 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2554 ซ่ึง ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบแล้ว  และให้นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นดังต่อไปนี้   
    2.1 กรณีการมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอ่ืน (ในกรมเดียวกัน) หรือการมอบหมายให้
ไปช่วยราชการ (ต่างกรม) ให้เป็นอํานาจของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานท่ีข้าราชการไปปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลาเกินกว่าก่ึง
หนึ่งของรอบการประเมิน  เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าว  และให้พิจารณานําอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการผู้นั้นไปคํานวณรวมเป็นวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนและบริหารวงเงินในหน่วยงานท่ีไปปฏิบัติราชการ  
   2.2 กรณีการโอน หรือย้ายข้าราชการ ภายหลังวันท่ี 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ซ่ึงเป็นวันท่ีส่วน
ราชการและจังหวัดคํานวณวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสังกัด ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน) และ
ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม) ตามลําดับ ให้ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ จังหวัด หรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของข้าราชการก่อนการโอน
หรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  และบริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ  แล้วให้
ผู้บังคับบัญชาในต้นสังกัดใหม่ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาในต้นสังกัดเดิมดังกล่าว  
    2.3 กรณีวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนและการบริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการ
เลื่อนเงินเดือน   
     2.3.1 ให้กําหนดผู้บริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมเติม ดังนี้  
      1) หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี  บริหารวงเงินสําหรับตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีอยู่ในบังคับ
บัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี  และตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย
ข้าราชการประจํา (ตําแหน่งประเภทบริหาร)   
     2) หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเลขานุการรัฐมนตรี บริหารวงเงินสําหรับ
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตําแหน่งประเภทวิชาการ และตําแหน่งประเภทท่ัวไป ในสํานักงานรัฐมนตรี 
     2.3.2 ให้สํานักงาน ก.พ. ตอบให้ความเห็นชอบการกําหนดผู้บริหารวงเงินสําหรับตําแหน่งท่ี
อาจกําหนดให้มีข้ึนใหม่ได้  โดยไม่ต้องนําเสนอ ก.พ. และคณะรัฐมนตรีพิจารณา ท้ังนี้ การกําหนดผู้บริหารวงเงินดังกล่าวให้
คํานึงถึงลําดับชั้นการบังคับบัญชาเป็นสําคัญ   
     2.3.3 ให้ส่วนราชการและจังหวัดกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจัดสรรวงเงินท่ีกันไว้
บริหารต่างหาก  และให้ประกาศให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน  ก่อนออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน   
     2.3.4 ให้กําหนดเง่ือนไขการกําหนดวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมเติมใน 2 
กรณี ดังนี้   
      1) กรณีข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป  ซ่ึงได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้ต่อเวลาราชการ  และเป็นผู้ท่ีได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของระดับตําแหน่ง  ไม่ให้นําอัตรา
เงินเดือนของข้าราชการผู้นั้นมาคํานวณรวมเป็นวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของส่วนราชการ   
      2) กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและถึงแก่
ความตาย  ก่อนวันท่ี 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน แล้วแต่กรณี  ให้นําอัตราเงินเดือนของข้าราชการผู้นั้นมาคํานวณรวมเป็น
วงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของส่วนราชการในวันท่ี 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน แล้วแต่กรณี   
    2.4 กรณีการแก้ไขปัญหาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด จังหวัดบึงกาฬ ณ วันท่ี 1 เมษายน 
2554 ให้ดําเนินการตามแนวทางในข้อ 2.2 โดยให้ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ จังหวัด หรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของ
ข้าราชการผู้ได้รับการแต่งต้ัง  ให้ไปดํารงตําแหน่งในสังกัดจังหวัดบึงกาฬประเมินผลการปฏิบัติราชการและบริหารวงเงิน
งบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการผู้นั้น แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  ซ่ึงเป็นผู้มี
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อํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นผู้ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ไปดํารงตําแหน่งในสังกัดจังหวัดบึงกาฬ 
ตามผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาในต้นสังกัดเดิมดังกล่าว   
   3. สํานักงาน ก.พ. ได้นําเรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ดังกล่าว (ตามข้อ 2.) เสนอคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2554 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติให้นําเรื่องนี้เสนอ
คณะรัฐมนตรีชุดต่อไป  เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องการกําหนดนโยบายในการปฏิบัติราชการและเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ กรณีจึงอาจเป็นการดําเนินการท่ีมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป  
อันเป็นการต้องห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
 
14.  เรื่อง  แผนงาน/โครงการและงบประมาณในการช่วยเหลือฟ้ืนฟู เยียวยา  ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภยั            
(ด้านสังคม) 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ความ
ช่วยเหลือฟ้ืนฟู เยียวยา  ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (ด้านสังคม) ระยะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (ระยะท่ี 1)  และระยะของ
การช่วยเหลือระหว่างท่ีระดับน้ําในพ้ืนท่ียังท่วมสูง (ระยะท่ี 2) จํานวน 7 กระทรวง  2 ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง  ในวงเงิน 4,411,844,300 บาท ดังนี้ คือ 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ท่ีกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  รวม 2 กระทรวง                 
3 กรม จํานวน 88,580,000 บาท   
 1.2 งบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554               
ไปพลางก่อน 
  1.2.1  งบประมาณปกติของส่วนราชการ  รวม 2 กระทรวง  2 กรม  จํานวน 176,880,000 บาท   
  1.2.2  งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 4,146,384,300 บาท   
 2. สําหรับแผนงาน/โครงการเพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูฯ ในระยะฟ้ืนฟูภายหลังน้ําลด (ระยะท่ี 3) กรอบวงเงิน 6,027            
ล้านบาท  เห็นควรให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  จัดเตรียมความพร้อมโดยการสํารวจความเสียหาย  จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ  รวมท้ังรายละเอียดแบบรูปรายการประมาณการค่าใช้จ่ายและความจําเป็นให้ชัดเจนก่อน  แล้วนําเสนอให้
คณะกรรมการฯ (ด้านสังคม)  พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 3. ให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องพิจารณาตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ท่ีกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี  กรณีท่ีไม่มีหนี้ผูกพันขอให้นํางบประมาณมาดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาท่ีได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทก
ภัย พิบัติภัยต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี  ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว155 ลงวันท่ี      
13 กันยายน 2554  เรื่อง มาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
หนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0704/ว 82 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2554  เรื่อง  การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายท่ีกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  และหนังสือกระทรวงการคลัง  
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.6/ว 90 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2554  เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน โดย
เคร่งครัด  ท้ังนี้ ไม่ควรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายหรือนําไปใช้เพ่ือการอ่ืน  ยกเว้นกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนอ่ืน ๆ 
เพ่ือมิให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงแก่ทางราชการก่อน แล้วหากไม่เพียงพอให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณต่อไป 
 
15. เรื่อง ขอเปิดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพ่ือพิจารณาเรื่อง การป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุทกภัย และ
แนวทางในการฟ้ืนฟูอันเนื่องมาจากอุทกภัย ตามมาตรา 179 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) เสนอขอให้มีการ
เปิดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพ่ือพิจารณาเรื่อง การป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุทกภัย และแนวทางในการ
ฟ้ืนฟูอันเนื่องมาจากอุทกภัย 
  ข้อเท็จจริง 
  ในขณะนี้ประเทศไทยได้ประสบปัญหาภัยพิบัติอันเนื่องมาจากอุทกภัย ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนอย่างมาก รวมท้ังทําให้ภาคอุตสาหกรรมบางส่วนต้องหยุดชะงักอันส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ซ่ึง
ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงอยู่ในความสนใจโดยท่ัวไปของประชาชน สมควรท่ีจะได้มี
การพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา โดย
เสนอเรื่องนี้ให้ประธานรัฐสภาเพ่ือขอเปิดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา 179 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป 
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17. เรื่อง การจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (Brochure) การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ปี 2554 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการแผ่นพับประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 ฉบับละเอียด
และฉบับย่อ 
  2. มอบหมายให้กระทรวงท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล และพิจารณา
กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานในแต่ละมาตรการ และจัดส่งให้สํานักงานฯ โดยด่วน ภายใน
วันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 
  3. มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการให้ข้อมูล
ความช่วยเหลือในเบ้ืองต้น โดยกําหนดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนเป็นการเฉพาะ และกําหนดให้มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยแบบเบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีประสบอุทกภัย เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ประชาชนท่ีประสบอุทกภัยในจังหวัด
ต่าง ๆ ต่อไป 
  4. มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้
ประสบอุทกภัย ปี 2554 และดําเนินการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกแก่ผู้ประสบอุทกภัย 
  สาระสําคัญ 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รวบรวมข้อมูลจากกระทรวงต่าง ๆ และ
ดําเนินการยกร่างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฯ ซ่ึงแบ่งการช่วยเหลือเยียวยาตามกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 
  1. ประชาชนท่ัวไป ให้ความช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน 
การลดภาระค่าครองชีพ และการช่วยเหลือทางด้านการเงิน ท้ังการพักชําระหนี้สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อบุคคล เป็นต้น 
  2. เกษตรกร ให้ความช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีพืชผลเสียหาย กรณีผลผลิตประมงและปศุสัตว์
เสียหาย และการช่วยเหลือทางด้านการเงิน ท้ังการจําหน่ายหนี้สูญสมาชิกท่ีเสียชีวิต การขยายระยะเวลาการชําระหนี้ และการ
ให้สินเชื่อฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ เป็นต้น 
  3. ผู้ใช้แรงงาน ให้ความช่วยเหลือแรงงานในกรณีต่าง ๆ เช่น เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง การจัดหางาน และ 
การช่วยเหลือทางด้านการเงิน เป็นต้น 
  4. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้ความช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ เช่น การจัดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จสําหรับนิคม
อุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบ การเร่งรัดการจ่ายสินไหมประกัน และ การช่วยเหลือทางด้านการเงิน ท้ังสินเชื่อธุรกิจและเงินทุน
หมุนเวียน และสินเชื่อเพ่ือพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย เป็นต้น 
  5. ผู้ประกอบการรายย่อย ให้ความช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ เช่น การพักชําระหนี้เงินต้นและดอกเบ้ียสินเชื่อ
ผู้ประกอบการรายย่อย การยกเว้นภาษีเงินได้ และการผ่อนผันระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี เป็นต้น  
 

แต่งตั้ง 
 
30.  เรื่อง แต่งตั้ง 
  1.  แต่งตั้งกงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจําจังหวัดเชียงใหม่  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียเสนอขอแต่งต้ัง นายธีเรนทร  สิงห คารพยาล             
(Mr. Dhirendra Singh Garbyal) ให้ดํารงตําแหน่งกงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจําจังหวัดเชียงใหม่ สืบแทน นายอรพินท์ กุมาร 
ซ่ึงหมดวาระประจําการ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ   
 
  2.  การขออนุมัติเปิดสถานกงสุลประจําสาธารณรัฐแอลเบเนียและการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ประจํา
สาธารณรัฐแอลเบเนีย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเปิดสถานกงสุลประจําสาธารณรัฐแอลเบเนีย  และแต่งต้ัง นายซามีร์  มาเน                       
(Mr. Samir Mane) เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิประจําสาธารณรัฐแอลเบเนีย ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ   
 
  3.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
คมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง นายเหม  โง้วศิริ ผู้เชี่ยวชาญวชิาชีพเฉพาะด้าน
วิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมทางหลวง ให้ดํารงตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ท่ี
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ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ กรมทางหลวง 
กระทรวงคมนาคม ต้ังแต่วันท่ี 17 มิถุนายน 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณา    
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  4.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นายสรายุทธ์  รัตนนคร ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา) วิศวกรชลประทานเชี่ยวชาญ กลุ่มด้านจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา              
กรมชลประทาน ให้ดํารงตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา) วิศวกร
ชลประทานทรงคุณวุฒิ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันท่ี 11 กรกฎาคม  2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  5.  การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม 
และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
(ปคร.) ของกระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ดังนี้  
  1. กระทรวงการคลังแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แต่งต้ังให้ นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ รองปลัด
กระทรวงการคลัง เป็น ปคร. ของกระทรวงการคลัง   
   2. กระทรวงวัฒนธรรมแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แต่งต้ังให้ ศาสตราจารย์อภินันท์         
โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น ปคร. ของกระทรวงวัฒนธรรม  
  3. สํานักงาน ก.พ. แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) ได้แต่งต้ังให้ นางสุชาดา  รังสินันท์    
รองเลขาธิการ ก.พ. เป็น ปคร. ของสํานักงาน ก.พ.  
 
 
  6.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 7 ราย ดังนี้   
   1. นายสีหศักด์ิ  พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสํานักงานสหประชาชาติ                
ณ นคร เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
   2. นายเกียรติคุณ  ชาติประเสริฐ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดํารงตําแหน่ง                        
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   3. นายธีรกุล  นิยม ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต                  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์   
   4. นายพิษณุ  จันทร์วิทัน รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต               
คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสํานักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส   
  5. นายวิบูลย์  คูสกุล ผู้อํานวยการใหญ่ สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน   
   6. นายเกรียงศักด์ิ  กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย 
ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการใหญ่ สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป   
  7. นาวาตรี อิทธิ  ดิษฐบรรจง อธิบดีกรมอาเซียน ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต                 
ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป  
 
  7.  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้     
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    1) อนุมัติให้คณะกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ้นจากตําแหน่ง จํานวน 10 
คน ดังนี้ นายสมชาย  คูวิจิตรสุวรรณ  นายสัมพันธ์  หุ่นพยนต์ นางจิตราภรณ์  เตชาชาญ พลเอก รังสาทย์  แช่มเชื้อ พลตํารวจ
โท สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง นางปาณิสรา  ดวงสอดศรี นางชนัญญารักษ์  เพ็ชร์รัตน์ นายสมชาย  พูลสวัสด์ิ นายเรวัต  วิศรุตเวช 
นายประภาษ  ไพรสุวรรณา   
    2) แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดใหม่ 
จํานวน 14 คน ดังนี้  นายวิบูลย์  สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ) เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นายบัณฑิต  โสตถิพลาฤทธิ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (เป็น
บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ)  นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ อธิบดีอัยการ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ)  นายไกรสร  บารมีอวยชัย 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ)  นายวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับ
คดี (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ)  นางชูจิรา  กองแก้ว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย  โสวรรณวณิช
กุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายเจตน์  ธนวฒัน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสุกิจ  เจริญรัตนกุล 
อธิบดีกรมการปกครอง  พลตํารวจโท รชต  เย็นทรวง  ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ นายชัยฤกษ์  ดิษฐอํานาจ อดีตผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง มหาดไทย นายสมชาย  พูลสวัสด์ิ  อธิบดีกรมศุลกากร นายอิศรินทร์  ภัทรมัย กรรมการบริหารบริษัทในเครือ 
ทีม กรุ๊ป ออฟ  คัมปานีส์ จํากัด นายชัยธวัช  เสาวพนธ์ อดีตผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท้ังนี้ 
ต้ังแต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป ยกเว้นนายสมชาย  คูวิจิตรสุวรรณ ให้มีผลต้ังแต่วันท่ีคณะกรรมการอัยการอนุมัติ
เป็นต้นไป  ซ่ึงต้องไม่ก่อนวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ  
 
 8.  แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร   
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร                  
แทนนายเฉลิมพร  พิรุณสาร ท่ีเกษียณอายุราชการแล้ว ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป  
 
 
 
  9.  การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา               
(นักบริหารระดับสูง)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายจตุรงค์  ปัญญาดิลก ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา    
(นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  โดยให้กําหนดชื่อในสายงานตามตัวบุคคลผู้ได้รับ       
การแต่งต้ัง  โดยยังคงตําแหน่งในสายงานเดิมและให้ผู้ได้รับแต่งต้ังได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ี
ได้รับอยู่เดิม ท้ังนี้ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของท้ังสองหน่วยงานได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณา             
โปรดเกล้าฯแต่งต้ัง เป็นต้นไป 
 
  10.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย   
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทยชุดใหม่ ดังนี้ นายถวัลย์รัฐ  อ่อนศิระ ประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นายเฉลิมศักด์ิ  
ระบิลวงศ์ นางฉวีวรรณ  คงเจริญกิจกุล นายจุฬา  สุขมานพ พล.ต.ต.คํารณวิทย์  ธูปกระจ่าง นายกฤษฎา  บุณยสมิต       
พล.ร.อ.เกียรติศักด์ิ  ดามาพงศ์ พล.อ.นิพัทธ์  ทองเล็ก นายพีรพล  ไตรทศาวิทย์ นายวรพงษ์  ตันติเวชยานนท์ นายเฉลิมชัย     
มีคุณเอ่ียม     
 
  11.  แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการกีฬา
แห่งประเทศไทยแทนกรรมการท่ีขอลาออก จํานวน 3 ราย ดังนี้ 1. ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ แทน นายสมบัติ คุรุพันธ์ 2. นายธงชัย  
ศรีดามา แทน นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ 3. นายแพทย์เรวัต  วิศรุตเวช แทน นายสมศักด์ิ  ภูรีศรีศักด์ิ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 8 
พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป   
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  12.  การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ัง นางผจงสิน  วรรณโกวิท ท่ีปรึกษาด้านประสิทธิภาพ 
(นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) สํานักงานประกันสังคม ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
แรงงาน ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป 
 
  13.  การรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายธงทอง  จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา 
(นักบริหารระดับสูง) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งปลัดสํานักนายก 
รัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ท้ังนี้ กระทรวงศึกษาธิการให้ความ
ยินยอมการโอนดังกล่าวแล้ว ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป  
 
  14.  การรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอรับโอน นายเอนก  เพ่ิมวงศ์เสนีย์ รองปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
เลขาธิการสภาการศึกษา (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท้ังนี้ สํานักงาน               
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีให้ความยินยอมการโอนดังกล่าวแล้ว ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป 
 
  15.  คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการและกลไกการปฏิบัติงานฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 230/2554 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการและกลไกการ
ปฏิบัติงานฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ดังนี้   
   เพ่ือให้การฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน และด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11(3) (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงให้
ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 202/2554 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย รวม 3 คณะ นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการและกลไก
การปฏิบัติงานดังต่อไปนี้   
   1. คณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เรียกโดย
ย่อว่า “กฟย.” และให้ใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า “Flood Recovery and Restoration Committee” ดังนี้  
    1.1 องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี 
(พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ) รองประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รองประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ
และเลขานุการ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีได้รับมอบหมาย ข้าราชการท่ีประธาน
กรรมการมอบหมาย และเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยท่ีได้รับมอบหมาย 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
    1.2 อํานาจหน้าท่ี  
    (1) บูรณาการและประสานการดําเนินการของคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู 
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน   
     (2) ติดตามการดําเนินการกําหนดมาตรการ แนวทาง แผนงานและโครงการของ
คณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน และด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน   
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    (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการตามข้อเสนอของคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน  และนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป   
     (4) รวบรวมความต้องการของพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยเพ่ือบูรณาการโครงการและกิจกรรมกับ
คณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน และด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน  เพ่ือให้การดําเนินงานสอดคล้อง
กัน และตรงกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบภัย    
     (5) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามท่ี กฟย. มอบหมาย  
    (6) เรียกให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง 
ข้อมูล และรายงานข้อมูลผลการดําเนินการ รวมท้ังจัดส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อ กฟย.  
    (7) ประมวล รวบรวมข้อมูล รายงานและจัดทําข้อสั่งการให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
แล้วแต่กรณี   
     (8) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   
   2. คณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน เรียกโดยย่อว่า “กคฐ.” และให้ใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า “Flood Recovery and Restoration 
Committee on Infrastructure” ดังนี้  
    2.1 องค์ประกอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม (พลตํารวจโท ชัจจ์  กุลดิลก) รองประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายกิตติศักด์ิ           
หัตถสงเคราะห์) รองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
เป็นกรรมการและเลขานุการ ข้าราชการท่ีประธานกรรมการมอบหมาย จํานวน 2 คน และเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยท่ีได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 
 
   2.2 อํานาจหน้าท่ี  
    (1) เสนอแนะมาตรการ กําหนดแนวทาง แผนงานและโครงการฟ้ืนฟูด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เช่น ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา ซ่อมแซม
สถานท่ีราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน โบราณสถาน แหล่งน้ํา ชลประทาน เป็นต้น  
    (2) พิจารณากลั่นกรองโครงการตามข้อเสนอของส่วนราชการในโครงการท่ีเก่ียวกับ (1) เพ่ือ
นําเสนอ กฟย. และคณะรัฐมนตรีต่อไป   
     (3) อํานวยการ กํากับ ติดตามการดําเนินการตามแผนงานการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานตาม
แนวทางและโครงการใน (1)  
    (4) ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ใน
การสนับสนุนบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัยตามแนวทาง
และมาตรการใน (1) เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
     (5) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามท่ี กคฐ. มอบหมาย   
    (6) เรียกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรท่ีเก่ียวข้องให้ความร่วมมือ
ในการชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อมูล และรายงานข้อมูล ผลการดําเนินการ รวมท้ังจัดส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อ กคฐ.  
    (7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   
  3. คณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน เรียกโดยย่อว่า “กศอ.” และให้ใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า “Flood 
Recovery and Restoration Committee on Economy, Industry and Livelihood” ดังนี้  
    3.1 องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองประจํารอง
นายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ี
ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยท่ีได้รับมอบหมาย เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    3.2 อํานาจหน้าท่ี  
     (1) ประเมินสถานการณ์วิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ รวมท้ังเสนอแนะมาตรการ 
กําหนดแนวทาง แผนงานและโครงการในการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาให้แก่ภาคการเกษตร ท่ีอยู่อาศัย และภาคธุรกิจ เช่น 
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง ผู้ประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย 
แรงงาน ท่องเท่ียว รวมถึงการฟ้ืนฟูนิคมอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ท่ีอยู่อาศัย โดยอาจมีมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการทางภาษี 
การฝึกอาชีพให้กับแรงงานในระบบอุตสาหกรรม การให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร เป็นต้น  
    (2) พิจารณากลั่นกรองโครงการตามข้อเสนอของส่วนราชการ นิคมอุตสาหกรรมในโครงการ
ท่ีเก่ียวกับ (1) เพ่ือนําเสนอ กฟย. และคณะรัฐมนตรีต่อไป   
     (3) อํานวยการ กํากับ ติดตามการดําเนินการตามแผนงานการฟ้ืนฟูด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทางและโครงการใน (1)  
    (4) ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในการ
สนับสนุนบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัยตามแนวทางและ
มาตรการใน (1) ให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ   
     (5) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามท่ี กศอ. มอบหมาย  
    (6) เรียกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรท่ีเก่ียวข้องมาชี้แจง
ข้อเท็จจริง ข้อมูล และรายงานข้อมูลผลการดําเนินการ รวมท้ังจัดส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อ กศอ.   
    (7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   
  4. คณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านฟ้ืนฟู
คุณภาพชีวิต เรียกโดยย่อว่า “กคช.” และให้ใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า “Flood Recovery and Restoration 
Committee on Quality of Life” ดังนี้  
    4.1 องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ) ประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
แรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ท่ีได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยท่ีได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   4.2 อํานาจหน้าท่ี  
    (1) เสนอแนะมาตรการ กําหนดแนวทาง แผนงานและโครงการในการช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนแก่ประชาชนท่ัวไปในเรื่องท่ีเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล การฝึกอาชีพ การศึกษา การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ เป็นต้น  
    (2) พิจารณากลั่นกรองโครงการตามข้อเสนอของส่วนราชการในโครงการท่ีเก่ียวข้องกับ (1) 
เพ่ือนําเสนอ กฟย. และคณะรัฐมนตรีต่อไป   
    (3) อํานวยการ กํากับ ติดตามการดําเนินการตามแผนงานการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
และโครงการใน (1)  
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    (4) ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ใน
การสนับสนุนบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัยตามแนวทางใน 
(1) เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
    (5) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามท่ี กคช. มอบหมาย   
    (6) เรียกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรท่ีเก่ียวข้องมาชี้แจง
ข้อเท็จจริง ข้อมูล และรายงานข้อมูลผลการดําเนินการ รวมท้ังจัดส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อ กคช.  
    (7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   
   5. ให้มีศูนย์ปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย และการจราจร โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์
ปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย และการจราจร เรียกโดยย่อว่า “กรจ.” และให้ใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า 
“Executive Committee of the Center for Peacekeeping, Public Safety and Traffic” ดังนี้ 
    5.1 องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้อํานวยการ
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ และเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ โดยมีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่ีได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    5.2 อํานาจหน้าท่ี  
      (1) กําหนดมาตรการ แผนงานและโครงการในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการจราจรในระหว่างประสบอุทกภัยและหลังอุทกภัย   
      (2) อํานวยการและสั่งการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏับัติการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย (ศปภ.) กฟย. กคฐ. กศอ. และ กคช. 
      (3) กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตาม (1) 
      (4) ประมวล รวบรวมข้อมูล รายงานและจัดทําข้อสั่งการให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
แล้วแต่กรณี 
      (5) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามท่ี กรจ. มอบหมาย 
      (6) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
    6. ให้มีศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ เรียกโดยย่อ
ว่า “กปก.” และให้ใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า “Executive Committee of the Center for Operations Support” 
ดังนี้ 
    6.1 องค์ประกอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกรรมการ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
เป็นกรรมการ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็นกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นกรรมการและเลขานุการ รองปลัดกระทรวง
กลาโหมท่ีได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    6.2 อํานาจหน้าท่ี 
      (1) กําหนดมาตรการ แนวทาง และโครงการเพ่ือให้การสนับสนุนการบูรณะฟ้ืนฟูพ้ืนท่ี
ประสบภัย 
      (2) อํานวยการเพ่ือให้การสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) กฟย. 
กคฐ. กศอ. กคช. และ กรจ. 
      (3) ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนใน
การสนับสนุนการดําเนินการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
      (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามท่ี กปก. มอบหมาย 
       (5) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
   7. คณะกรรมการส่ือสารสาธารณะ เรียกโดยย่อว่า “กสส.” และให้ใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า “Public 
Communication Committee” ดังนี้ 
    7.1 องค์ประกอบ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการ พลเอก พลางกูร      
กล้าหาญ รองประธานกรรมการ พลตํารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ รองประธานกรรมการ อธิบดีกรมสารนิเทศ กรรมการ   
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการ นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตต์ิ กรรมการและเลขานุการ         
นายแพทย์ รณภพ ปัทมะดิษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    7.2 อํานาจหน้าท่ี  
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       (1) กําหนดยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางในการสื่อสารและสร้างความเชื่อม่ันให้แก่
ประชาชนในเรื่องเก่ียวกับการฟ้ืนฟูและเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
       (2) ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล และแถลงข่าวเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้แก่ประชาชน 
       (3) ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลให้แก่สื่อมวลชน นักธุรกิจ และบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
       (4) กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
      (5) ประมวล รวบรวมข้อมูล รายงานและจัดทําข้อสั่งการให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
แล้วแต่กรณี 
     (6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามท่ี กสส. มอบหมาย 
       (7) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
   8. คณะท่ีปรึกษาด้านบริหารจัดการน้ํา เรียกโดยย่อว่า “คปน.” และให้ใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า “Water 
Resources Management Advisory Committee” ประกอบด้วย คณะบุคคลตามท่ีนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง ซ่ึงมีหน้าท่ีให้
คําปรึกษา ให้ข้อแนะนําเพ่ือประกอบการตัดสินใจแก่นายกรัฐมนตรีในการกําหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการในการ
บริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ 
   9. คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการขับเคล่ือนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เรียกโดยย่อ
ว่า “กบภ.” และให้ใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า “Executive Committee of the Center for Recovery Management 
System” ดังนี้ 
    9.1 องค์ประกอบ นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ 
กรรมการประกอบด้วย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    9.2 อํานาจหน้าท่ี 
       (1) วางแผนการปฏิบัติงานในภาพรวม ตลอดจนประสาน และเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ
นําแผนไปสู่การปฏิบัติให้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
       (2) บูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ประชาชน เพ่ือนําทรัพยากรมาใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
       (3) เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานในภาพรวมและ
ของคณะกรรมการตามคําสั่งนี้ 
       (4) วิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าเพ่ือเตรียมการและปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
       (5) วิเคราะห์ ประเมินความเหมาะสมในการจัดซ้ือจัดจ้าง และการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง 
       (6) จัดให้มีท่ีปรึกษา หรือยืมตัวบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รวมท้ังการขอใช้
อสังหาริมทรัพย์ของส่วนราชการ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เพ่ือช่วยการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ตามความจําเป็น 
       (7) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  10. ให้มีศูนย์ปฏิบัติการขับเคล่ือนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ทําหน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการของ กบภ. และงานอ่ืนๆ ท่ี กบภ. มอบหมาย 
     ให้ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และรายงานการปฏิบัติงานตรงต่อกรรมการและเลขานุการ 
กบภ.  
    ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหาร
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการอ่ืน หรือ
ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้พนักงานหรือลูกจ้างของ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐไปช่วยปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ โดย
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ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติโดยจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลา บางเวลาหรือนอกเวลา หรือตามท่ี
มอบหมายก็ได้และให้ถือว่าการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย 
     ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอาจว่าจ้างบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถมาช่วยงานได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม เพ่ือดําเนินงานตามคําสั่งนี้ 
     ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
    ท้ังนี้ ต้ังแต่ วันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
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