
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวที่ 01/11
                                                        วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554         
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด           
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลง           
ข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยคณะอนุกรรมการสามญัประจําศูนยอํ์านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
    ภาคใต้ พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
    (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบ 
    กิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 รวม 
    3 ฉบับ 
  เศรษฐกิจ 
  7. เรื่อง  รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 
    ครั้งที่ 2 รุ่นอายุ 7 ปี ที่ครบกาํหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 
 
  สังคม 
  8.   เรื่อง   การถ่ายโอนภารกิจการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่
    สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  
  9. เรื่อง  รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจาํปี พ.ศ. 2553 
  10.   เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (เพิ่มเติม)  
  11. เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษ 
    หมายเลข 9 ในช่วงเกิดภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 
  12.  เรื่อง  มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  
  13.  เรื่อง  รายงานการส่งยาและเวชภัณฑ์ในกรณีฉกุเฉนิอุทกภัย 
  14.  เรื่อง  รายงานสรุปผลการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ต้ังแต่วันที่ 12 
    มีนาคม 2553 เป็นต้นไป 
  15. เรื่อง  รายงานความคืบหน้าในการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 
    เกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการลานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    ภูมิพลอดุลยเดช   
  16. เรื่อง   สรุปสถานการณ์อุทกภัย สาธารณภัย และการช่วยเหลือ  (ระหว่างวันที่ 25 - 31  ตุลาคม 
    2554) 
  17. เรื่อง   รายงานผลการประเมินความเสียหายของภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนที่ได้รับ 
    ผลกระทบจากอุทกภัยและมกีารทําประกันกับบริษัทประกันภัย  
  18. เรื่อง   รายงานผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
 19.  เรื่อง  การยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
  20.  เรื่อง  ขอเลื่อนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 
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  ต่างประเทศ 
  21.  เรื่อง   การจัดทําข้อตกลงกับ Nuclear Regulatory Commission แห่งสหรฐัอเมริกา  
  22.  เรื่อง   การปรับกฎถิ่นกําเนิดเฉพาะรายสินค้า (PSR) จากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ฉบับปี  
    พ.ศ. 2545 (HS 2002) เป็นฉบับปี พ.ศ. 2550 (HS 2007) ในเอกสารแนบ บี ของ 
    ภาคผนวก 3 ของความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความ 
    ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    และสาธารณรฐัประชาชนจีน 
  แต่งตั้ง 
  23. เรื่อง แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต  
 2.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและ 
      สหกรณ์)  
 3.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค  
 4.  แต่งต้ังกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
 5.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
      ยุติธรรม)  
 6.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่ง
      ประเทศไทย  
 7.  แต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตร
  และสหกรณ์การเกษตร  
 8.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหาร 
      ระดับสูง)  
 9.  ขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 10.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ 
   ขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
   
 
   

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
 สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชมุคณะรัฐมนตร ี

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

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
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กฎหมาย

 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้มสีภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ส่งเสรมิ และ
พัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และกําหนดอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ร่างมาตรา 5 และร่างมาตรา 6) 
  2. กําหนดให้รายได้ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มาจากเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ค่าขึ้นทะเบียน
สมาชิก ค่าบํารุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผลประโยชน์จากการดําเนินกิจกรรมของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เงินหรือทรัพย์สินทีม่ี
ผู้บริจาคหรือมอบให้ เงินหรือทรัพย์สินที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น และดอกผลที่เกิด
จากเงินหรือทรัพย์สินข้างต้น (ร่างมาตรา 7) 
  3. กําหนดประเภทของสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ กําหนดคุณสมบัติ สิทธิและหน้าที่ การสิ้นสุดความ
เป็นสมาชิกภาพของสมาชิก (ร่างมาตรา 9 – ร่างมาตรา 11 และร่างมาตรา 15) 
  4. กําหนดให้มีคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ กําหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดํารง
ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และอํานาจหน้าที่ (ร่างมาตรา 16 ร่างมาตรา 18 – ร่างมาตรา 20 และร่างมาตรา 23) 
  5. กําหนดประเภทของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่เป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ควบคุม (ร่างมาตรา 28) 
  6. กําหนดห้ามมิให้ผูใ้ดประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ควบคุมหรือกระทําด้วยวิธีใด ๆ ที่แสดงให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ว่าตนมีสิทธิที่จะประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ควบคุมโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
เว้นแต่กรณีที่กําหนดไว้ (ร่างมาตรา 29) 
  7. กําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามข้อบังคับ และต้องดํารงตน
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ด้วย (ร่างมาตรา 32) 
  8. กําหนดให้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จัดทําขึ้นเป็นภาษาไทย และกําหนดโทษ
การประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ร่างมาตรา 33 – ร่างมาตรา 34) 
  9. กําหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ คุณสมบัติของคณะกรรมการ องค์ประกอบ วาระการดํารงตําแหน่ง 
การพ้นจากตําแหน่ง (ร่างมาตรา 35 – ร่างมาตรา 37) 
  10. กําหนดห้ามมิใหผู้้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ควบคุม ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ควบคุม หรอืแสดงด้วยวิธีใด ๆ ใหผู้้อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ควบคุม (ร่างมาตรา 43) 
  11. กําหนดให้มีบทกําหนดโทษ (ร่างมาตรา 45 – ร่างมาตรา 47) 
  12. กําหนดบทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา 48 – ร่างมาตรา 50) 
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดคํานิยามคําว่า “เลื่อยโซ่ยนต์” ให้หมายความถึงเครื่องมือสําหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อย
ติดกับโซ่ ซึ่งขบัเคลื่อนด้วยกําลังเครื่องจักรกลที่มีต้นกําลังต้ังแต่ 1 แรงมา้ โดยมีแผน่บังคับโซ่ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 12 นิ้ว 
และเครื่องจักรกลต้นกําลังที่มกีารออกแบบตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบตัวเครื่องประกอบเป็นเครื่องมือที่มีต้นกําลังต้ังแต่ 1 
แรงม้า รวมทั้งแผ่นบังคับโซ่ทีม่ีขนาดความยาวตั้งแต่ 12 นิว้ (ร่างข้อ 3) 
  2. กําหนดให้ผูม้ีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครอง ต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตภายใน 90 วัน นับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ (ร่างข้อ 4) 
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3. เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยคณะอนุกรรมการสามัญประจําศูนย์อาํนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรพิีจารณาอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยคณะอนุกรรมการสามัญประจําศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับต่อไป 
  สาระสาํคญัของร่างกฎ ก.พ. 
  1. กําหนดให้มคีณะอนุกรรมการสามัญประจําศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า 
“อ.ก.พ. ศอ.บต.” (ร่างข้อ 1) 
  2. กําหนดองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. ศอ.บต. โดยให้ อ.ก.พ. ศอ.บต. มีอํานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับ อ.ก.พ. กรม ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และให้บรรดาอํานาจ
หน้าที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน เป็นอํานาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. 
ศอ.บต. ด้วย (ร่างข้อ 2 – ร่างข้อ 3) 
  3. กําหนดให้นํา กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. 2552 มาใช้ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. ศอ.บต. โดยอนุโลม (ร่างข้อ 4) 
 
4. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ภาษีเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจ
พิจารณาแล้ว  ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  และให้ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
   1. กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้  สําหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน  แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะและวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ใช้กับ
ยานพาหนะ  เป็นจํานวนไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของค่าใช้จ่ายนั้น  ใหแ้ก่บุคคลธรรมดา บริษทัจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล โดยค่าใช้จา่ยดังกล่าวต้องจ่ายไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด (ร่างมาตรา 3)  
   2. กําหนดให้ทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ ์หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตามมาตรา 3 ต้อง
เป็นทรัพย์สินที่ไม่เคยผ่านการใช้งาน  ซึ่งได้ซื้อมาและอยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าเป็นวัสดุ อุปกรณ์ 
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน  ภายในวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ ต้องหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ใน
สภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตามประสงค์ (ร่างมาตรา 4-ร่างมาตรา 5) 
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกจิการเปน็สถานบริการ  
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบ
กิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้
ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. เพิ่มบทอาศยัอํานาจในมาตรา 8(3) (12) (13) มาตรา 32(2) มาตรา 32 ทวิ และมาตรา 46 วรรคหนึ่ง ให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเนื้อหาในร่างกฎกระทรวงฯ และเพิ่มบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อใหส้อดคล้องกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  2. แก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงถ้อยคําในบทนยิามให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ได้แก่คําว่า “สถาน
บริการ” “พ้ืนที่สถานบริการ” “ช่องทางเดิน” “พ้ืนที่บริการ” และ “สถาบนัทดสอบ” (ร่างข้อ 2) 
  3. กําหนดให้สถานบริการแบ่งออกตามขนาดพื้นที่บริการเป็น 6 ประเภท ตามขนาดพื้นที่บริการ (ร่างข้อ 4) 
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  4. กําหนดให้มแีบบแปลนระบบไฟฟ้าประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
สถานบริการ และจัดใหม้ีการติดต้ังแบบแปลนผังของอาคารซึ่งแสดงตําแหน่งที่ติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ทางหนีไฟ ทางออก 
และประตูทางออก ให้ชัดเจน (ร่างข้อ 7 – ร่างข้อ 8) 
  5. กําหนดวัสดุของอาคาร เกี่ยวกับโครงสร้างหลักและโครงหลังคา ผนังที่ก้ันวัสดุตกแต่งผิวหนังและฝ้าเพดาน 
การใช้ฉนวนกันความร้อน และผนังภายนอกประตู หน้าต่าง (ร่างข้อ 11 – ร่างข้อ 17) 
  6. กําหนดให้สถานบริการต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าสํารอง (ร่างข้อ 18 และร่างข้อ 22) 
  7. กําหนดให้สถานบริการแต่ละประเภทต้องจัดให้มีระบบป้องกันเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และติดต้ังระบบควบคุมการแพร่กระจายของควัน (ร่างข้อ 23 – ร่างข้อ 27) 
  8. กําหนดให้ผูร้ับอนุญาตตั้งสถานบริการหรือเจ้าของอาคารที่ใช้ต้ังสถานบริการจัดให้มีผู้ดูแลระบบความ
ปลอดภัยและการป้องกันอันตราย และจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ภายในสถานบริการ (ร่างข้อ 46 –              
ร่างข้อ 47) 
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 รวม 3 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวง
ยุติธรรมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ รวม 3 ฉบับ ดังนี้ 
  1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการปฏิบัติการอําพรางเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด  
พ.ศ. ....  
  2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการครอบครองและให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุมเพื่อการสืบสวน
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. .... และ 
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่พนักงานสอบสวนต้องส่งสิ่งของที่อ้างว่าเป็นยาเสพ
ติดและได้ยึดไว้ไปตรวจพิสูจน์ พ.ศ. .... 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการปฏิบัติการอําพรางเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด  
พ.ศ. .... 
 1.1 กําหนดคํานิยาม “ผู้ขออนุญาต” และ “ผู้มีอํานาจอนุญาต” และกําหนดให้การปฏิบัติทุกขั้นตอนตาม
กฎกระทรวงนี้เป็นเรื่องลับ รวมทั้งกําหนดลักษณะของการปฏิบัติการอําพราง (ร่างข้อ 1 – ร่างข้อ 3) 
 1.2 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต (ร่างข้อ 4 – ร่างข้อ 6) 
 1.3 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาต (ร่างข้อ 7 – ร่างข้อ 10) 
 1.4 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด (ร่างข้อ 11 – ร่างข้อ 16) 
 2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการครอบครองและให้มีการครอบครองยาเสพติด ภายใต้การควบคุมเพื่อการ
สืบสวนความผดิตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. .... 
  2.1 กําหนดคํานิยาม “ผู้ขออนุญาต” และ “ผู้มีอํานาจอนุญาต” และกําหนดให้การปฏิบัติทุกขั้นตอนตาม
กฎกระทรวงนี้เป็นเรื่องลับ (ร่างข้อ 1 – ร่างข้อ 2) 
  2.2 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต (ร่างข้อ 3 – ร่างข้อ 5) 
  2.3 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาต (ร่างข้อ 6 – ร่างข้อ 9) 
  2.4 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด (ร่างข้อ 10 – ร่างข้อ 19) 
 3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่พนักงานสอบสวนต้องส่งสิ่งของที่อ้างว่าเป็นยาเสพ
ติดและได้ยึดไว้ไปตรวจพิสูจน์ พ.ศ. .... 
  กําหนดคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่พนักงานสอบสวนต้องส่งสิ่งของที่อ้างว่าเป็นยาเสพติดและได้ยึดไว้
ไปให้ผู้ชํานาญการพิเศษตรวจพิสูจน์ โดยกําหนดจํานวนหรือน้ําหนักของแต่ละประเภทเป็น 3 ประเภท คือ ยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 
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เศรษฐกิจ

7. เรื่อง รายงานผลการกู้เงนิเพื่อปรับโครงสร้างหนีพ้ันธบัตรออมทรพัย์ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2547 ครั้งที ่2 รุ่นอายุ 7 ปี 
ที่ครบกาํหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 
   คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2547 ครั้งที ่2 รุ่นอายุ 7 ปี ที่ครบกําหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 จํานวน 9,367.45 ล้านบาท ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
   สาระสาํคญัของเรื่อง 
    กค. รายงานว่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 กค. ได้ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ครัง้ที่ 2 รุ่นอายุ 7 ปี จํานวน 9,367.45 ล้านบาท ทั้งจํานวน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
   1. การชําระคืนต้นเงินพันธบัตรออมทรัพย์ฯ ที่ครบกําหนดไถ่ถอนประกอบด้วย 
    1.1 กู้เงินระยะยาวโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุ 5 ปี จาํนวน 8,064.16 ล้านบาท จาก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง [อัตราต่ําสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 
เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาเฉลี่ย 7 วัน ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง (FDR) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย] 
บวกด้วยส่วนต่างร้อยละ 0.95 – 1.05 ต่อปี 
    1.2 ทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่เปิดไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จํานวน 
1,303.29 ล้านบาท 
   2. การชําระคืนเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝาก กค. ที่เปิดไว้ที่ ธปท. จํานวน 1,303.29 ล้านบาท ดําเนินการ
โดยประมูลพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พระราชกําหนดช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครัง้ที่ 2 (LB17OA) อายุคงเหลอื 6.1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี โดยจะนําเงินที่ได้จากการ
ประมูลพันธบัตรรัฐบาลฯ ในวันที่ 28 กันยายน 2554 วงเงิน 9,000.00 ลา้นบาท ชําระคืนเงนิทดรองจ่ายดังกล่าว 
   อนึ่ง การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินเพื่อการปรับ
โครงสร้างหนี้ โดยต๋ัวสัญญาใช้เงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 6 กันยายน 2554 สาํนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี(สลค.) ได้นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 128 ตอนพิเศษ 112 ง เมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2554 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พระราช
กําหนดช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2 และการแต่งต้ังพนักงาน ธปท. ลง
ลายมือชื่อในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พระราชกําหนดช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครัง้ที่ 2 และครั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 สลค. ได้นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศและงานทั่วไป เล่ม 128 ตอนพิเศษ 103 ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 แล้ว 
 

สังคม
8.  เรื่อง  การถ่ายโอนภารกจิการช่วยเหลอืเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้แก่ศูนย์อาํนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการถ่ายโอนภารกิจการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้   
  1. งานคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการการใหค้วามช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณค์วามไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กยต.)  เนื่องจากงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบ
เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นงานที่มีความสําคัญในระดับนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการกําหนด
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ประกอบกับมีเหตุการณ์เกี่ยวกับความไม่สงบฯ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กยต. และคณะอนุกรรมการคณะทํางาน ภายใต้ กยต. และจังหวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ซึง่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
รวมทั้งการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมการพิจารณาช่วยเหลือกรณีนอกเหนือหลักเกณฑ์ ตลอดจนการอุทธรณ์การ
ช่วยเหลือกรณีต่างๆ  ให้ดําเนินการ ดังนี้  
   1.1 ให้ ศอ.บต. รับถ่ายโอนภารกิจการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ  ตามหลักเกณฑ์การให้
ความช่วยเหลือเยียวยาฯ และงานที่อยู่ระหว่างดําเนินการจาก กยต. คณะอนุกรรมการคณะต่างๆ  ภายใต้ กยต. และ สปน. โดย
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การออกระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบฯ ทั้งนี้ ให้มผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554  
  1.2 ให้ สปน. และจังหวัดส่งเรื่องที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ โดยใช้เงินทดรองราชการของ 
สปน. ที่ต้ังไว้ที่จังหวัดและอยู่ระหว่างขั้นตอนการดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และขั้นตอนการอนุมัติจัดสรร
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการดังกล่าวให้ ศอ.บต. และคณะกรรมการที่จะมกีารต้ังขึ้นตามระเบียบ กพต.  ดําเนินการ
เพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการต่อไป 
  2. ด้านงบประมาณในการใหค้วามช่วยเหลอืเยียวยา  
   2.1 ให้ ศอ.บต. ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ (สงป.) เพื่อให้มีงบประมาณในการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ได้ทันทีเมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ จาก สปน.  
   2.2 ให้ ศอ.บต. ขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง เพื่อขออนุมัติวงเงินทดรองราชการ (เงินจ่าย
ล่วงหน้าทันทีเมื่อเกิดความเสียหายระหว่างรอเงินงบประมาณ) และประสานแจ้งจังหวัดเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการขอรับการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ จาก ศอ.บต. ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 
  3. ด้านงานระบบฐานข้อมูล 
  ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สปน. ดําเนินการโอนระบบฐานข้อมูล เอกสาร และหลักฐาน           
ต่าง ๆ ให ้ศฮ.บต. รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ที่ได้ดําเนินการจัดซื้อให้ศูนยช่์วยเหลือเยียวยาจังหวัดสงขลา ปัตตานี  
ยะลา และนราธิวาส 
  4. ด้านงานบคุลากร 
  ถ่ายโอนบุคลากรที่ สปน. ได้ดําเนินการจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานที่ สปน. ศูนย์เยียวยา
จังหวัดและอําเภอ ที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา  จํานวนทั้งสิ้น  61 คน  ซึ่งจะสิ้นสุดสญัญาจ้าง ณ วันที่ 30 
กันยายน 2554 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ ศอ.บต. กําหนดโครงสร้างและอัตรากําลัง และงบประมาณ เพื่อรองรับ
ภารกิจดังกล่าว 
  5. ให ้ศอ.บต. รับไปพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการให้
ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 โดยใหต้ั้งกองทุน
ดังกล่าวไว้ที่ ศอ.บต.  
 
9. เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. 2553 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. 2553  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจาํปี พ.ศ. 2553 
  1. ภาพรวมของระบบราชการ 
   1.1 หน่วยงานของรัฐในกํากับของฝ่ายบริหารมี 4 ประเภท ได้แก่ 
        ประเภทที ่1 ส่วนราชการ มีหน่วยงานในส่วนกลางรวม 177 หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค รวม 953 
หน่วยงาน และส่วนท้องถิ่น รวม 8,316 หน่วยงาน 
        ประเภทที ่2 รฐัวิสาหกิจ 58 แห่ง 
        ประเภทที ่3 องค์การมหาชน 57 องค์การ 
        ประเภทที ่4 หน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน (หน่วยธุรการขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ) 8 แห่ง 
   1.2 กําลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนทั้งข้าราชการและบุคลากรประเภทอื่น จํานวน 2,036,176 คน 
   1.3 งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2553 จํานวน 1,700,000 ล้าน ได้ถูกจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรภาครัฐ 474,589.0 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบงบบุคลากรในแต่ละปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2553 พบว่า 
งบบุคลากรมีแนวโน้มที่สูงขึ้นในอัตราต่ํากว่าเมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการเพิ่มขึ้นที่สูงขึ้นของงบประมาณแผ่นดิน และเมื่อ
เปรียบเทียบร้อยละของงบบุคลากร ต่องบประมาณแผ่นดินระหว่างปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2553 พบว่างบบุคลากรลดลง 2.7 
ของจํานวนร้อยละ 
   1.4 สมรรถนะในการแข่งขันของระบบราชการไทยเชิงเปรียบเทียบในสว่นความเป็นประเทศที่เอื้อต่อ
การลงทุนประกอบธุรกิจในปี 2553 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 12 จาก 183 ประเทศ และธนาคารโลกได้มีการปรับลดปัจจัยที่
นํามาใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมิน และปัจจัยที่ลดไปเป็นปัจจัยที่ประเทศไทยมีขีดสมรรถนะสูง ทําให้อันดับของประเทศ
ไทยเปลี่ยนไปอยู่ในอันดับที่ 16 ในส่วนดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลโดยรวมของประเทศไทยยังอยู่ในกลุม่ Percentile Rank เดิม 
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คือ Percentile Rank 50 – 57 ส่วนมิติประสิทธิผลของภาครัฐ และมิตินิติธรรม ลดลงเล็กน้อย อันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยพบว่าอยู่ในอันดับที่ 26 อันดับประสิทธิภาพระบบราชการไทยพบว่าอยู่ในอันดับที่ 3 จาก 12 ประเทศ 
รองจาก สิงคโปร์ และฮ่องกง โดยมีประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย และจีน อยู่รองลงมาตามลําดับ ความพร้อมในการ
เป็นรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทย พบว่าอยู่ในลําดับที่ 76 จากจํานวน 184 ประเทศ  
  2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย 
   2.1 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจากการประเมินผลการปฏบัิติราชการ
ตามลําดับรับรองฯ ประจําปี พ.ศ. 2553 ปรากฏว่า ส่วนราชการมีคะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กําหนด โดยส่วนราชการ
จํานวนหนึ่งมีคะแนนผลการปฏิบัติราชการเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้มาก ในสว่นของจังหวัดยังมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าเป้าหมายเล็กน้อย 
   2.2 การผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทย ให้เป็นองค์การที่มีความพร้อม 4 ด้าน คือ ตอบสนอง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เก่ง ดี และมสี่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – 2555) ดังนี ้
       - ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนโดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนด้วยการส่งเสริมการมอบอํานาจการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การพัฒนาศูนย์บริการร่วม การนํา
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการใหบ้ริการ รวมทั้งเผยแพร่บริการของภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
      - การปรับรูปแบบการทํางานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการเกิดการแสวงความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีการแข่งขันในการ
จัดบริการสารธารณะและการเปิดให้หน่วยงานและองค์กรในภาคส่วนอื่นสามารถเข้ามาให้บริการสาธารณของรัฐการสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหารพื้นที่ โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ใช้วิธีการบริหารแบบบูรณาการ 
      - การมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้
คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรบัตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการสร้างความพร้อมของผู้นําในภาคส่วนต่าง ๆ ที่
มีบทบาทสําคญัในการพัฒนาระบบราชการ การปรับองค์กรภาครัฐใหส้นองรองรับการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
กําหนดแบบแผนการบริหารราชการในต่างประเทศและสง่เสริมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหม้ีความพร้อม ความสามารถเรียนรู้ 
ปรับตัวด้วยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง หรอืกรณีศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การ
ประชุมช้ีแจง ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การเรียนรู้ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งยังได้แสวงหาและพัฒนารูปแบบการจัดการที่นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นระบบ Virtual office เพื่อช่วยให้ขา้ราชการทํางานราชการได้ที่บ้านเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่
บุคลากรภาครัฐ และได้จัดใหม้ีคู่มือการบริหารงานและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารองค์การมหาชน เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาองค์การมหาชนให้เข้าสู่การบริหารจดัการที่มีธรรมาภิบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในลักษณะกํากับที่ไม่
เข้าไปควบคุมนอกจากนี้ยังขยายผลระบบบริหารยุทธศาสตร์องค์กรลงสู่ระดับข้าราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
      - การสร้างระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใสมั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้ง
ทําให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ประชาชน และสังคมโดยรวม ทั้งยังได้ขยายผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Govemance) ซึ่งแต่ละส่วนราชการได้นํามาตรการตาม
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีไปดําเนินการตามความเหมาะสม 
   2.3 การดําเนินงานขั้นต่อไปของ ก.พ.ร. จะสร้างระบบราชการให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้านคือ 
ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง เก่ง ดี และมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยจะเร่งรัดมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจ
ของส่วนราชการให้ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปรับการบริหารกลุ่มจังหวัดและ
จังหวัด พัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พร้อมทั้งเตรียมระบบ e-leaming เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ (84 พรรษา) 5 ธันวาคม 2554 เพื่อนาํเสนอแนวคิดเชิงระบบ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี 
  3. ผลการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปี พ.ศ. 2553 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินงานโดยมีแผน
ยุทธศาสตร์ อัตรากําลังและงบประมาณรายจ่ายของตนในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการที่รับผิดชอบกิจกรรม วิชาการและ
แผนงานภายใต้นโยบายของ ก.พ.ร. ซึ่งดําเนินงานด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างองค์การ เสริมสร้างสมรรถนะระบบราชการให้มีมาตรฐานสากลและเป็นแบบอย่างที่ดีของประเทศในภูมิภาค 
 
10.  เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รบัผลกระทบจากอทุกภัย (เพิ่มเตมิ)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (เพิ่มเติม)  ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเป็น
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หน่วยงานหลักในการดําเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว โดยให้ประสานงานกับ
ภาคเอกชนและหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่ปรึกษาและให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการกําหนดพื้นที่ให้ความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าว และให้ทุกกระทรวงจัดส่ง
แผนการดําเนินการและรายละเอียดมาตรการฟื้นฟูของแต่ละกระทรวงที่ได้ดําเนินการหรืออยู่ระหว่างดําเนินการ  (มาตรการ
ดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว)  และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
รวบรวมก่อนนําเสนอนายกรัฐมนตรีอนุมัติเพื่อจัดทําเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  1. การช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ 
   1.1 ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย  ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ร่วมกันปรับปรุงรูปแบบให้เป็นศนูย์พัฒนาฝีมือและคุณภาพชีวิตช่ัวคราว โดยจัดบริการเบ็ดเสร็จให้ความช่วยเหลือ 
ด้านอาหาร  เครื่องอุปโภคบริโภค  การดูแลสุขภาพให้บรกิารทางการแพทย์ และการเยียวยาจิตใจ และจัดให้มีกิจกรรมที่
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มวัย  รวมทั้งเร่งการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นที่เป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการของประชาชนเพื่อ
นําไปประกอบอาชะและสร้างรายได้ต่อไป โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ประสานกับกระทรวง
แรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนและกําหนดหลักเกณฑท์ี่ชัดเจนในการรับฝึกอบรมเฉพาะประชาชน
ที่พักอยู่ในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย  โดยไม่นับรวมผู้ที่เดินทางไป – กลับ  ทั้งนี้ ในระหว่างที่ฝึกอบรมอาชีพผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จะได้รับเบี้ยเลี้ยง 120 บาท / วัน  และหากประสงค์จะทํางานต่อจะจัดหางานให้ทําต่อในศูนย์พักพิง  เช่น ทําอาหาร ดูแลเด็ก 
ผู้สูงอายุและผูพิ้การ  เป็นต้น  โดยได้รับค่าจ้างตามอัตราขั้นตํ่าของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งหางานอาชีพให้ทํานอกศูนย์พักพิงที่มี
ตําแหน่งงานว่างอยู่กว่า 30,000 ตําแหน่ง 
    1.2 การดูแลผูป่้วย ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ดูแลผูป้ระสบอทุกภัยที่เป็นผู้ป่วย  และส่ง
ต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยไปยังโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบ  แต่เริ่มมกีารขาด
แคลนเวชภัณฑ์บางชนิด เช่น น้ํายาล้างไต  เป็นต้น เนื่องจากโรงงานผลิตในประเทศไมส่ามารถดําเนินการได้  ให้กระทรวง
สาธารณสุขเร่งเตรียมการนําเข้าและสํารองเวชภัณฑ์ที่จําเป็นที่อาจมีไม่เพียงพอ 
    1.3 การดูแลทรัพย์สินของประชาชน  เนื่องจากประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
บางส่วน ได้อพยพออกจากบ้านในช่วงอุทกภัย  ใหส้ํานกังานตํารวจแห่งชาติจัดกําลังดูแลทรัพย์สินของประชาชนที่ไม่ได้อยู่บ้าน
อย่างเข้มงวดเพ่ือให้มีความปลอดภัยจากการโจรกรรม 
    1.4 การจัดต้ังคลังอาหารสดและอาหารปรุงสําเร็จ เนื่องจากประชาชนในจังหวัดต่างๆ  ที่อยู่
นอกพื้นที่ประสบอุทกภัยยังมีศักยภาพและมีความประสงค์ที่จะส่งอาหารเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอ่ืนให้กระทรวง
พาณิชย์พิจารณาจัดต้ังคลังอาหารสดและอาหารปรุงสําเร็จ สําหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
และให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประสานให้จังหวัดที่มีศักยภาพและพร้อมดําเนินการรวบรวมส่งเข้าคลัง   และจัดให้มีจังหวัด          
คู่แฝดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกนัที่มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อช่วยเหลือจังหวัดที่ประสบภาวะอุทกภัย 
    1.5 ผู้ประสบภัยบ้านเรือนพังหรือเสียหาย ในพื้นที่ซึ่งน้ําลดแล้วให้กระทรวงมหาดไทยเร่ง
สํารวจความเสียหายเพื่อจัดงบประมาณช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย ซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือไม่เกินครอบครัวละ 30,000 
บาท  และประสานการช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืนๆ  เช่น การรวมพลังช่วยเหลือกันในชุมชน และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของ
ภาคเอกชนเพื่อซ่อมสร้างบ้าน เป็นต้น 
  2. การช่วยเหลือเกษตรกร 
   2.1 การฟื้นฟูอาชีพ  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งสํารวจความเสียหายเพิ่มเติม เพื่อเตรียม
โครงการและงบประมาณช่วยเหลือความเสียหาย เช่น ความเสียหายด้านพืช ปศุสัตว์และประมง  การช่วยเหลือเมล็ดพันธ์ุข้าว 
พันธ์ุสัตว์น้ํา และพันธ์ุสัตว์ปีก  การฟื้นฟูสขุภาพสัตว์ การแก้ไขปัญหาน้าํเสียและฟื้นฟูคุณภาพดิน   การช่วยเหลือสมาชิก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทีไ่ด้รับผลกระทบ เป็นต้น  
   2.2 สินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
    (1) กรณีลูกค้าประสบภัยและเสียชีวิต ธ.ก.ส. ปลดหนี้ให้กับทายาทหรือคู่สมรส และรับเป็น
ลูกค้าเพื่อให้สนิเชื่อฟื้นฟูการผลิตแทน 
    (2) กรณีประสบภัยร้ายแรงและไม่เสียชีวิต  จะมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และพักชําระหนี้ 
ซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยในช่วงพักชําระหนี้ 3 ปี
แทนเกษตรกร 
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    (3) สินเชื่อ ธ.ก.ส. ดําเนินการ  2 โครงการได้แก่ (1) สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าปกติร้อยละ  3 ต่อปี และ (2) สินเชือ่เพื่อฟื้นฟูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกร  วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ย MRR  (ปัจจุบัน รอ้ยละ 7 ต่อปี) ระยะ 3-5 ปี หรือยาวกว่า
นั้น ซึ่ง ธ.ก.ส. ให้รวมถึงเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายที่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. สามารถมาขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าได้ด้วย สําหรับ
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรและเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธนาคารพาณิชย์ มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลัง
ประสานให้ได้รับความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกับลูกค้า ธ.ก.ส. ด้วย  
  3. การกอบกู้นิคมอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย   ขณะนี้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)  ได้
มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประสานนคิมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม 
และสวนอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทั้ง 7 แห่ง  เร่งจัดทําแผนปฏิบัติการในการลดระดับน้ําในนิคมอุตสาหกรรม 
(Dewatering  Action Plan)  และฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมเมื่อน้ําเริ่มลดเพื่อให้สามารถดําเนินกิจการต่อได้ภายใน 45 วันนับ
จากวันที่เริ่มปฏิบัติการสูบน้ําออกจากนิคมอุตสาหกรรม โดยอยู่ระหว่างการจัดให้มีคณะกรรมการอํานวยการระดับนโยบาย 1 
คณะ และคณะอนุกรรมการระดับปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐและเอกชน  รวมทั้งจัดต้ังศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จสําหรับนิคม
อุตสาหกรรมทัง้ 7 แห่ง    
  ทั้งนี้  มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดดําเนินการในส่วนที่ดําเนินการได้ทันที และเร่งเสนอรายละเอียด
ให้คณะกรรมการฟื้นฟูผลกระทบจากอุทกภัยด้านเศรษฐกจิคณะกรรมการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน และคณะกรรมการด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต  คนด้อยโอกาส การสร้างงาน และสุขภาพจิตใจ  พิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรใีนกรณีที่ต้องได้รับการ
อนุมัติก่อนดําเนินการ 
 
11.เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 และทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 ในช่วงเกิดภัย
พิบัติจากเหตอุุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบขยายเวลายกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 36 สายกรุงเทพมหานคร – ระยอง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมอืงพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวง
หมายเลข 34 (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สาย
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนบางปะอิน – บางพลี) ออกไปจากเดิมที่สิ้นสุดเมื่อเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 31 
ตุลาคม พ.ศ. 2554 ขยายออกไปถึงเวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  
  2. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. .... และใหส้่งร่างกฎกระทรวงฯ ให้สํานกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาโดยด่วน  
  ทั้งนี้ ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดําเนินการเพื่อให้ประกาศใช้บังคับโดยด่วนด้วย 
 
12. เรื่อง มาตรการสนิเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อชดเชยการดําเนินมาตรการข้างต้น 
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 25,532 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณกอ่นดําเนนิการต่อไป ดังนี้ 
  1.  สินเชื่อสําหรบัผู้ประกอบการผ่านกลไกการค้ําประกันของ บสย. (Portfolio Guarantee Scheme) วงเงินชดเชยไม่เกิน 
23,000 ล้านบาท  
  2. สินเชื่อดอกเบีย้ตํ่าโดยความร่วมมือของธนาคารออมสนิ โดยชดเชยให้ธนาคารออมสิน โดยวงเงินชดเชยเบื้องต้นอยูท่ี่
ประมาณ 2,532 ล้านบาท  
  สําหรับมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมสีาระสาํคัญดังนี ้
  1. .  สินเชื่อสาํหรับผู้ประกอบการผ่านกลไกการค้าํประกันในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ของ บสย.  
   1.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือด้ายการเงินให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากอุทกภัยในพื้นที่ประสบอุทกภัยตามประกาศของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้สามารถฟื้นฟูกิจการได้โดยเร็ว 
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   1.2 กลุ่มเป้าหมาย : SMEs ที่ประกอบธุรกิจทุกประเภททีอ่ยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยตามประกาศของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือเป็น SMEs ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมโดยจะต้องมียอดการสั่งซื้อหรือยอดขายกับ 
SMEs ในพื้นทีป่ระสบอุทกภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยธนาคารจะต้องเป็นผู้รับรองและยืนยัน 
   1.3 วงเงินสินเชื่อค้ําประกันรวม : 100,000 ล้านบาท 
   1.4 เงื่อนไขการค้ําประกัน :  
         (1) ระยะเวลาการค้ําประกัน 7 ปี 
        (2) ค่าธรรมเนียมค้ําประกันร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ําประกันสินเชื่อโดยรัฐบาลจะชดเชย
ค่าธรรมเนียมให้ใน 3 ปีแรก 
        (3) สินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินต้องเป็นสินเชื่อใหม่ และต้องไม่นําไปชําระหนี้กับสถาบัน
ผู้ให้กู้ โดยกําหนดวงเงินค้ําประกันสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อรายต่อสถาบัน แต่หากสนิเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพียงอย่าง
เดียว บสย. จะค้ําประกันในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรายต่อสถาบันโดยธนาคารพาณิชย์จะคิดดอกเบี้ยกับลูกค้าในอัตรา
ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี และหลงัจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราปกติของแต่ละธนาคาร 
        (4) เป็น SMEs ตามกลุ่มเป้าหมายตามที่กําหนด และต้องไม่เป็นหนี้ NPL ก่อน วันที่ 1 สิงหาคม 
2554  
   1.5 ความรับผดิชอบส่วนสูญเสียในการจ่ายค่าประกันชดเชย NPGs ของ บสย. (coverage ratio) : 
บสย. รับผิดชอบส่วนสูญเสียในการจ่ายค่าประกันชดเชย NPGs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ตลอดระยะเวลาโครงการ 7 ปี 
   1.6 ระยะเวลารับคําขอ : ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
   1.7 งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุน : บสย. ขอรับชดเชยจากรัฐบาลเป็นจํานวนไม่เกิน 23,000 ล้าน
บาท ประกอบด้วย 
        (1) ชดเชยค่าธรรมเนียมค้ําประกันร้อยละ 1.75 เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือเป็นจํานวนทั้งสิ้น 5,250 
ล้านบาท (คํานวณจาก 1.75% × 3 × 100,0000) 
        (2) ชดเชยส่วนต่างค่าประกันชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกิน 17,750 ล้านบาท (โดยคํานวณ
จากความรับผิดชอบส่วนสูญเสียในการจ่ายค่าประกันชดเชยสูงสุดที่ร้อยละ 30 หักด้วยรายได้ค่าธรรมเนียมค้ําประกันตลอด
ระยะเวลาโครงการ 3 ปี รวมร้อยละ 12.25 เท่ากับต้องชดเชยส่วนต่างที่ร้อยละ17.75 (30% - 12.25% = 17.75) × 100,000 
= 17,750) 
   ทั้งนี้ บสย. ขอให้สามารถเบิกจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวได้ทันทีเมื่อมีการขอเบิกจ่าย 
  2. สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าโดยความร่วมมือของธนาคารออมสิน  
   2.1 วัตถุประสงค์ : เช่นเดียวกับสินเชื่อกรณีแรก (ข้อ 4.1.1) 
   2.2 กลุ่มเป้าหมาย : เช่นเดียวกับสินเชื่อกรณีแรก (ข้อ 4.1.2) 
   2.3 วงเงิน Soft Loan จากธนาคารออมสิน : ธนาคารออมสินร่วมให้สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ ใน
สัดส่วน ธนาคารออมสิน : ธนาคารพาณิชย์ เท่ากับ 50 : 50 โดยธนาคารออมสินจะฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ในอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0.01 เป็นจํานวน 20,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์สมทบให้สินเชือ่กับผู้ประสบอุทกภัยตาม
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด ให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 เป็นระยะเวลา 3 ปี 
   2.4 ระยะเวลารับคําขอ : ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
   2.5 งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุน : รัฐบาลชดเชยต้นทุนเงินให้ธนาคารออมสินในหลกัการเดียวกับ
การใหธ้นาคารออมสินดําเนินโครงการ Soft Loan แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ซึ่งชดเชยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน
สําหรับผู้ฝากทัว่ไปสูงสุดของธนาคารออมสิน (ปัจจุบันอยูท่ี่ร้อยละ 3.25 ต่อปี) บวกต้นทุนการดําเนินงาน (ร้อยละ 0.98 ต่อปี) 
หักด้วยผลตอบแทนจากการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ (ร้อยละ 0.01 ต่อปี) คิดเป็นร้อยละ 4.22 ต่อปี หรือคิดเป็นเงินชดเชย
ตลอด 3 ปี ประมาณ 2,532 ล้านบาท 
 
13. เรื่อง รายงานการส่งยาและเวชภณัฑ์ในกรณีฉุกเฉินอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอรายงานปัญหาและอุปสรรคการสํารองยาและเวชภัณฑ์
ในกรณีฉุกเฉินอุทกภัยเพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ทั่วระเทศไทย และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมโดย                      
บริษัทการบินไทยพิจารณาใหบ้ริการและอํานวยความสะดวกในการขนสง่ด้วย 
  1. น้ํายาล้างไต 
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ชนิด Plan A Plan B 
Hemodiialysis 1. โรงงาน CVP ถูกน้ําท่วม

2. โรงงาน Lonmed จะเริ่มผลิตในวันที ่
7 พฤศจิกายน 2554 
คาดว่าจะไม่ขาดแคลนมาก

1. องค์การเภสัชกรรมจะนําเข้าโดยขนส่งทาง
อากาศ เป็นชนิดผงนํามาละลายน้ํา 

 
ชนิด Plan A Plan B Plan C Plan D 
0.9 % NSS ชนิด 
1,000 ml. และ 
500 ml. ใช้กับ 
ผู้ป่วยโรคไตวาย 
 

โรงงาน Thai 
Osuka, ไทยนคร 
พัฒนา และ ANB 
ผลิตเพิ่ม 

บริษัท Star Lap มี
สินค้านําเข้า จํานวน 
40,000 ถุง 

อภ. จะนําเข้าจาก
ประเทศเวียดนาม 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย 
ญี่ปุ่น และ
ออสเตรเลียโดยทาง
เรือ จะใช้เวลา 
ประมาณ 1-3 เดือน

อภ. จะนําเข้าทาง
อากาศทุกวัน 

ข้อเสนอแนะ ให้อย. และอภ. ส่ง 
เจ้าหน้าที่ ไป 
ควบคุมการกระจาย 
สินค้าที่โรงงานผลิต 
เพื่อลดการกักตุน 
ของโรงพยาบาล 

ให้ อย. และอภ. ส่ง
เจ้าหน้าที่ไปควบคุม 
การกระจายสินค้า
เพื่อลดการกักตุน
ของโรงพยาบาล 

 

 
 2. ยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV) 
  องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ผลิตรายใหญ ่มีส่วนแบ่งตลาด 90% องค์การเภสัชกรรมยืนยันมียาสํารองเพียงพอสําหรับ 5 เดือน 
 3. ยาต้านวัณโรค (TB) 
  องค์การเภสัชกรรมมียาสํารองเพียงพอสําหรับ 5 เดือน 
 4. ยารักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
  องค์การเภสัชกรรมมียาสํารองเพียงพอสําหรับ 1-1.5 เดือน 
 5. ยาอ่ืนๆ 
  องค์การเภสัชกรรมยืนยันไมข่าดแคลน 
 
14. เรื่อง รายงานสรุปผลการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสยีหายจากเหตุการณค์วามไม่สงบ ต้ังแต่วันที่ 12 มีนาคม 2553 
เป็นตน้ไป 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานสรุปผลการชว่ยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ต้ังแต่วันที่ 
12 มีนาคม 2553 ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  พม. รายงานว่า ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ต้ังแต่วันที่ 12 มีนาคม 
2553 เป็นดังนี้ 
  1. การช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน บาดเจ็บเล็กน้อย จํานวน 1,031 คน บาดเจ็บ จํานวน 621 คน บาดเจ็บสาหัส 
จํานวน 85 คน ทุพพลภาพและต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จํานวน 15 คน ทุพพลภาพ จํานวน 1 คน เสียชีวิต จํานวน       
98 คน ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 1 คน รวมให้การช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนทั้งสิ้น 1,852 คน เป็นเงิน   
112,203,209  บาท 
           2. การช่วยเหลือต่อเนื่องรายเดือน บุตรผู้เสียชีวิตและบุตรผู้ทุพพลภาพ  จํานวน 81 คน ผู้ทุพพลภาพ จํานวน
16 คน รวมใหก้ารช่วยเหลือต่อเนื่อง จํานวน 97 คน เป็นเงิน 2,256,000 บาท (มีผูท้ี่อยู่ระหว่างรอแพทย์ประเมินการทุพพล
ภาพ 1 คน คือ สิบเอกปฏิมา ขุนพิมล ซึ่งบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเมื่อ 10 เมษายน 2553  และรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ต้ังแต่
เหตุเกิดจนถึงปัจจุบัน พม.ได้ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ ปี 2553 ทั้งกรณีเร่งด่วนและ
กรณีต่อเนื่องเป็นเงินทั้งสิ้น 114,459,209 บาท นอกจากนี้ พม.ยังได้ให้การช่วยเหลือต่อเนื่องแก่ผู้ได้รับความเสียหายจาก
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เหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 และเหตกุารณ์วันที่ 12 เมษายน 2552 กรณทีุพพลภาพ  บุตรผู้เสียชีวิต  และ
บุตรผู้ทุพพลภาพ รวม 30 คน  เป็นเงินทั้งสิ้น  705,000 บาท 
  3. สําหรับในปงีบประมาณ 2555  พม. ได้ขอตั้งงบประมาณสําหรับการช่วยเหลือต่อเนื่องเงินยังชีพรายเดือน
แก่ผู้ทุพพลภาพ  บุตรผู้เสียชีวิต  และบุตรผูทุ้พพลภาพ ทั้ง 3 เหตุการณ์ รวม 126 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,519,500 บาท 
 
15. เรื่อง รายงานความคบืหน้าในการดาํเนนิงานตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2553 เก่ียวกับโครงการที่
เก่ียวเนื่องกับโครงการลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช   
   คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานความคืบหน้าในการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 
เกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการลานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอดังนี้ 
   1. ผลการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ 
    วันที่ 9 มิถุนายน 2554 คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ประกาศผลการ
ตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ คือ นายพัชระ วงศ์บุญสิน และบริษทั ภูมิสถาปนิก
กรุงเทพ จํากัด  
   แบบที่ชนะการประกวด มีแนวความคิดสื่อถึงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
โดยแสดงถึงความงาม ความมีเอกลักษณ์และความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมผ่านแนวคิด “ลานธรรมชาติ…… ที่มคีวาม
ธรรมดา” การใช้พ้ืนที่โครงการแบ่งเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ พ้ืนที่สวนและลานกิจกรรมภายนอก ส่วนนิทรรศการ ส่วนหอ้งสมุด ส่วน
พ้ืนที่การเรียนรู้ ส่วนพื้นที่บรหิารจัดการและจัดการโครงการ พ้ืนที่โถงกลางและบริการ พ้ืนที่จัดเตรียมและเก็บของ หอ้งเครื่อง
และงานระบบ และพื้นทีล่านจอดรถ โดยอาคารดังกล่าวมีทั้งสิ้น 6 ช้ัน เป็นอาคารเหนือดิน 2 ช้ัน และอาคารใต้ดิน 4 ช้ัน ซึ่งจะ
เชื่อมต่อโดยตรงกับทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ช่วงตลิ่งชัน – ศนูย์วัฒนธรรมฯ) อาคารมีรูปทรง
สามเหลี่ยมแยกกันเป็น 3 อาคาร และมีลานกิจกรรมขนาดใหญ่บริเวณหวัถนนราชดําเนิน รวมถึงมีทางเดินเท้าจากระดับถนนลง
ไปยังชั้นใต้ดิน 
   2. การดําเนนิงานตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสนิทร์และ
เมืองเก่า พ.ศ. 2546 
   สํานักงานฯ ได้นําเสนอแบบที่ชนะเลศิต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งปัจจบัุนอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
อนุรักษ์และพฒันากรุงรัตนโกสินทร์และเมอืงเก่า 
   3. การนําเสนอแบบที่ชนะเลิศโครงการลานเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อราชเลขาธิการ 
   เนื่องจากโครงการลานเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                
สํานักงานฯ จึงได้นําเสนอโครงการลานเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อราชเลขาธิการเพื่อพิจารณานําความข้ึนกราบบังคมทูลซึ่งปัจจุบัน
อยู่ระหว่างรอพระราชวินิจฉัย 
    สําหรับการดําเนินงานในขั้นต่อไป สํานักงานฯ จะรายงานผลการประกวดแบบโครงการลานเฉลิมพระเกียรติฯ 
และความเห็นของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าต่อแบบที่ชนะเลิศการประกวดแบบโครงการ
ลานเฉลิมพระเกียรติฯ เสนอต่อคณะกรรมการ กบพร. และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
16.  เรื่อง  สรุปสถานการณอ์ุทกภัย สาธารณภัย และการช่วยเหลือ  (ระหว่างวนัที่ 25 - 31  ตุลาคม 2554) 
  คณะรฐัมนตรรีบัทราบสรุปสถานการณ์อุทกภัย สาธารณภัย และการช่วยเหลือ  (ระหว่างวันที่ 25 - 31  ตุลาคม 
2554) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้   
  สรุปสถานการณ์อุทกภัย สาธารณภัย และการช่วยเหลือ  (ระหว่างวันที่ 25 - 31  ตุลาคม 2554) 
   1. สรุปสถานการณ์อุทกภัย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554) 
   สถานการณ์ปัจจุบัน ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร   นครสวรรค์ 
อุทัยธานี กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาครฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และกรุงเทพมหานคร 147 
อําเภอ 1,132 ตําบล 8,319 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 718,607 ครัวเรือน 2,110,152 คน โดยพ้ืนที่ประสบอุทกภัย
และมีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้ังแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2554 รวมทั้งสิ้น 63 จังหวัดมีผู้เสียชีวิต 384 ราย 
สูญหาย 2 คน ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างฟื้นฟู จํานวน 37 จังหวัด 
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   2. สภาพอากาศ (ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2554)  
   กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศว่า ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปาน
กลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ และจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตก
เคลื่อนที่ผ่านตอนบนของภาคเหนือตอนบน ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนเป็นแห่งๆ และ
อุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2554 จะมีบริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จาก
ประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็น
ต่อเนื่อง สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ตลอดช่วง ทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมี
ฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ต้ังแต่จังหวัดชุมพรลงไปจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ และอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ 
  3. การดําเนินการของ ศอส. 
   ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2554 ศอส. ได้มีการประชุมต่อเนื่องทุกวัน       ในเวลา 
09.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง และอาคาร Energy Complex (ENCO) 
กระทรวงพลังงาน โดยมี นายพระนาย  สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย/ผอ. ศอส. และ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย/รอง ผอ.ศอส. เป็นประธานการประชุม ศอส. ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้สรุปสาระ
สาคัญของการประชุม เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป 
  4. การสนับสนนุภารกิจ ศปภ. 
    4.1 วันที ่25 ตุลาคม 2554 
      1) นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้กระทรวงมหาดไทย นําสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ของกระทรวง
พาณิชย์  ไปจําหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่น้ําท่วม  และสนับสนุนภารกิจ
ของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย นายวีระยุทธ เอี่ยมอําภา  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าควบคุมการปฏิบัติ ทั้งนี้ได้นําสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดไปจําหน่าย ณ จังหวัดนนทบุรี ประจําวันที่ 
25 ตุลาคม 2554 ดังนี้ 
       (1) อําเภอเมืองนนทบุรี บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอเมืองนนทบุรี จําหน่ายได้ดีมาก 
       (2) อําเภอปากเกร็ด บริเวณใต้สะพานพระราม 4 จําหน่ายได้ดีมาก 
       (3) อําเภอบางบัวทอง ต้ังจําหน่ายได้เพียงระยะสั้น เนื่องจากน้ํามีระดับน้ําสูง ทั้งนี้
ได้วางแผนนํารถขนาดใหญ่ไปต้ังจําหน่าย ในวันที่ 26 ตุลาคม 2554 
       (4) อําเภอบางใหญ่ ต้ังจําหน่าย ในวันที่ 26 ตุลาคม 2554 บริเวณหน้าหมู่บ้านพระ
ป่ินเกล้า 3 
       (5) อําเภอบางกรวย ต้ังจําหน่ายในวันที่ 26 ตุลาคม 2554 บริเวณทางเข้าวัดศรี
ประวัติ 
      2) จัดทํา Display ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์พ้ืนที่น้ําท่วม ประจําวันที่ 25 ตุลาคม 2554 
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ศอส. และ ศปภ. ทราบ 
      3) แจ้งการไฟฟ้านครหลวง เพื่อขอยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบ
อุทกภัย และการดําเนินการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จําเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า 
     4.2 วันที่ 26 ตุลาคม 2554 
      1) การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมศิริราช 
         กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ฯ อาคาร
อํานวยการ ช้ัน 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมโรงพยาบาล ศิริราช ประกอบด้วย    (1) การ
จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันน้ําท่วมศิริราช    (2) แต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม    
(3) การดําเนินการวางกระสอบทราย ก่ออิฐ ล้อมป้องกันพื้นที่เสี่ยง  (4) การทํากําแพงล้อมป้องกันสูง 4 เมตร อาคารเฉลิมพระ
เกียรติซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   (5) การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
         ทั้งนี้ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้คําแนะนําถึงแนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การกรณีฉุกเฉิน และให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําดีเซล ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง เพื่อสูบน้ําจากบ่อสูบป้องกันน้ําท่วม
โครงการพระราชดําริ เพื่อระบายน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยา แล้ว 
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      2) รายงานแนวทางการดําเนินการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม     
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 5 แห่ง ประกอบด้วย (1) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (2) นิคมอุตสาหกรรม สหรัตนนคร (3) นิคม
อุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) (4) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และ (5) บริษัทแฟคตอรีแลนด์   วังน้อย โดยจังหวัดได้ดําเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ คณะทํางานของแต่ละนิคมแล้ว โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการสูบน้ําออกจากพื้นที่ทั้ง 5 แห่ง 
      3) เข้าร่วมประชุม เรื่องการมอบหมายความรับผิดชอบป้องกัน ดูแล พ้ืนที่สําคัญ และ
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 22/2554 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2554 ณ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.3 วันที่ 27 ตุลาคม 2554   
      1) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุมผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล (Video Conference) กับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้เตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2554 เวลา 17.00 น. ณ ห้องบัญชาการ ศปภ. 
พร้อมนี้ได้ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) กับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ไม่ประสบอุทกภัยหรือ
สถานการณ์คลี่คลายแล้ว (จังหวัดสนับสนุน) 44 จังหวัด ในคราวเดียวกัน เพื่อมอบหมายให้จังหวัดดังกล่าวให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนจังหวัด และเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัย (พ้ืนที่เป้าหมาย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบในการปรุง
อาหาร และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
      2) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทํา “คู่มือการบริหาร
จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว” ตามบัญชานายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นแนวทางให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อําเภอ/เขต ตําบล/แขวง ใช้
เป็นต้นแบบในการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้จังหวัดและกรุงเทพหมานครทราบและ
ดําเนินการ รวมท้ังได้นําข้อมูลฯ ดังกล่าวลงในเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th หัวข้อ 
Download/คู่มือการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว แล้ว 
     4.4 วันที่ 28 ตุลาคม 2554 
      1) จัดทําคําสั่ง กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ที่ 1/2554 ลงวันที่ 
28 ตุลาคม 2554 เรื่อง การบริหารจัดการระบบการระบายน้ําด้วยเหตุอุทกภัย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย    ในฐานะรองผู้
บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้
บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีคําสั่งให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และสมุทรปราการ สนธิกําลัง พล
เรือน ตํารวจ และทหาร จํานวน 40 นาย ปกป้องคุ้มครองการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรมชลประทานในการดําเนินการเดินเครื่องสูบน้ํา 
บริเวณคลองหกวาสายล่าง อําเภอลําลูกกา จุดเชื่อมต่อกับคลองสิบสาม และคลองประเวศบุรีรมย์ อําเภอบางบ่อ ตลอด 24 ช่ัวโมง 
จนกว่าปัญหาจะยุติ 
      2) แจ้งจังหวัดที่ไม่ประสบอุทกภัย และจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว จํานวน 44 จังหวัด ให้
สํารวจความพร้อมในการสนับสนุนจังหวัด และเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ปฏิบัติ โดยรายงานให้ ศปภ. ทราบ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2554 
     4.5 วันที่ 30 ตุลาคม 2554 
     มอบหมายให้รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายประทีป  กีรติเรขา) ควบคุมการปฏิบัติการ
ร่วม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อจัดหาทรายและบรรจุกระสอบทรายสนับสนุนภารกิจ ศปภ. ดังนี้ 
       1) จัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) จํานวน 30 นาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) จํานวน 30 คน เข้าเวรรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอด 24 ช่ัวโมง 
       2) สนับสนุนรถบรรทุกเทท้าย 16 คัน รถไฟฟ้าส่องสว่าง 2 คัน และรถขุดตัก 3 คัน 
       3) บรรจุทรายลงถุงทรายได้ จํานวน 200,000 ถุง รวมกับถุงทรายคงเหลือเป็นยอดรวมทั้งสิ้น 
280,700 ถุง และจัดส่งทรายและถุงทรายบรรจุแล้วรวมทั้งสิ้น 251,480 ถุง 
      4.6 วันที่ 31 ตุลาคม 2554   
        4.6.1 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีคําสั่งที่ 2/2554 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 
2554 เรื่อง การบริหารจัดการระบบการระบายน้ําด้วยเหตุอุทกภัย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ สั่งการให้จังหวัดฉะเชิงเทรา ถือปฏิบัติดังนี้ 
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          1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อํานวยการจังหวัด สนธิกําลัง พลเรือน ตํารวจ ทหาร 
จํานวนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ดําเนินการปกป้องคุ้มครองการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรมชลประทานในการปิดประตูระบาย
น้ําคลองหลวงแพ่ง เพื่อเร่งการระบายน้ําผ่านคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต จนกว่าปัญหาอุทกภัยจะยุติ 
         2) กรณีเกิดการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่จากประชาชน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นําท้องถิ่น ทําการเจรจาทําความเข้าใจก่อน หากยังฝ่าฝืนจึงให้ใช้
มาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาด ทั้งนี้ ให้รวมถึงปัญหาการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ชลประทานจุดอ่ืนๆ ในเขตจังหวัดที่
รับผิดชอบ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องดําเนินการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ตามคําร้องขอของ
เจ้าหน้าที่ชลประทาน  
         แนวทางปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ให้จังหวัดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และเศรษฐกิจโดยรวมของชาติ 
        4.6.2 สรุปการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         1) การจัดหาทรายและบรรจุกระสอบทราย ซึ่งได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายประทีป  กีรติเรขา) ควบคุมการปฏิบัติการร่วม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบรรจุ
ทรายลงถุงทรายได้ จํานวน 250,000 ถุง 
         2) การรับของบริจาคจากต่างประเทศ เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย 
ได้ส่งมอบของบริจาคให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีรองอธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรป้อง  ฉัตรภูติ) เป็นผู้รับมอบของบริจาคที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสิ่งของบริจาคมี 
ดังนี้  (1) เครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 4 เครื่อง  (2) เครื่องกรองน้ํา จํานวน 200 เครื่อง  (3) เครื่องสูบน้ําขนาด 8 นิ้ว จํานวน 10 
เครื่อง โดยมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 5 เครื่อง และการประปาส่วนภูมิภาค จํานวน 5 เครื่อง   
(4) เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่อง จํานวน 3 ลํา   
     5. การดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3  
    คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 อนุมัติในหลักการในการดําเนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 ใน 36 จังหวัด    กรอบครัวเรือน จํานวน 
334,039 ครัวเรือน เป็นเงิน 1,670,195,000 บาท โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 
ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กําหนด และส่งข้อมูลรายละเอียดจํานวนครัวเรือนที่ขอรับการ
ช่วยเหลือมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รวบรวม
รายช่ือส่งธนาคารออมสินแล้ว 313,294 ครัวเรือน เป็นเงิน 1,566,470,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.79 ทั้งนี้ธนาคารออมสินได้
จ่ายเงินไปแล้ว 219,037 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 69.91 (ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2554) 
 
17.  เรื่อง  รายงานผลการประเมินความเสียหายของภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและ
มีการทําประกนักับบริษทัประกันภัย  
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานผลการประเมินความเสียหายของภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยและมกีารทําประกันกับบริษัทประกันภัย ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  สาระสาํคญัและข้อเท็จจริง  
  1. สํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.)  ได้ทําการ
สํารวจและประเมินความเสียหายของภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและมีการทาํประกันกับ
บริษัทประกันภัย ซึ่งมีจํานวนเงินเอาประกันรวมทั้งสิ้น 745,353 ล้านบาท  และประมาณการความเสียหายจํานวน 217,000 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจํานวนเงินเอาประกัน โดยแบ่งออกเป็น  
   (1) ภาคอุตสาหกรรม ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม มกีารทําประกันภัยไว้เป็นจํานวนเงินเอา
ประกัน 688,926 ล้านบาท  ประมาณการความเสียหายจํานวน 200,000 ล้านบาท  
   (2) ภาคครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วยการประกันภัยรถยนต์ บ้าน และร้านค้า พาณิชยกรรม มีการทํา
ประกันภัยไว้เป็นจํานวนเงินเอาประกัน  56,427 ล้านบาท   ประมาณการความเสียหาย จํานวน 17,000 ล้านบาท 
  2. สํานักงาน คปภ. ได้ดําเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  โดยประสานงานกับผู้รับ
ประกันทั้งในและต่างประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดต่อและประเมินความเสียหาย  และเร่งรัดกระบวนการชําระค่า
สินไหมทดแทนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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  3. วิกฤตอุทกภัยครั้งนี้อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาของการรับประกันภัยในอนาคต  2 ประเด็นคือ  1) บริษัท
ประกันภัยอาจจะปฏิเสธต่ออายุกรมธรรม์เมือ่สิ้นสุดอายุคุ้มครอง  2)  บรษิัทประกันภัยต่อในต่างประเทศอาจจะปฏิเสธการรับ
ประกันภัยต่อ 
  ทั้งนี้ ในอนาคต ภาคเอกชนเห็นว่าภาครัฐควรให้ความสําคัญกับการดําเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงด้าน
อุทกภัยอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป  
  โดยกระทรวงการคลังจะศึกษาและพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในรายละเอียด 
และจะได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพจิารณาในโอกาสแรกต่อไป 
 
18.  เรื่อง  รายงานผลการดาํเนนิงานของกระทรวงสาธารณสุข 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานสรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุขตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้  
  1. ภาพรวมการดําเนินงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสขุ 

  กระทรวงสาธารณสุข จัดระบบการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ  เป็น 3 กลุ่ม ตามสถานการณ์ ได้แก่ 
   1) จังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว กําลังดําเนินการฟื้นฟเูยียวยา มี 37 จังหวัด 
   2) จังหวัดซึ่งยังมีน้ําท่วม 26 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี 

อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร อุบลราชธานี ขอนแก่น ศรีสะเกษ 
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และกรุงเทพมหานคร  

   3) จังหวัดซึ่งสถานการณ์ยังอยู่ขั้นวิกฤติ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและจังหวัดซึ่งกําลังเข้า
สู่ภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ นครปฐม และ สมุทรสาคร 

 การช่วยเหลือด้านการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
    1. ด้านการแพทย์ 

  1) การบริการประชาชนในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จํานวนรวม 7,740 ครั้ง รวมผู้รับบริการสะสม 853,406 
ราย โรคที่พบบ่อย ได้แก่ น้ํากัดเท้า ปวดกล้ามเนื้อ ไข้หวัด โรคผิวหนัง และปวดศีรษะ 

  2) ต้ังโรงพยาบาลสนาม จํานวน 17 แห่ง ในจังหวัดซึ่งมีน้ําท่วมบริเวณกว้าง และโรงพยาบาลประจํา
จังหวัดถูกน้ําท่วม เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง และอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง จํานวนผู้รับบริการรวม 11,386 ราย  

  3) เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งติดอยู่ตามบ้าน (อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากจังหวัด) 
  สําหรับกรุงเทพมหานคร เปิดโรงพยาบาลสนาม 1 แห่งที่ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เริ่มวันที่ 

30 ตุลาคม 2554 และ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 ได้จัดทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 7 ทีม บริการในเขตหลักสี่ ดอนเมือง บางพลัด ทวี
วัฒนา และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นหน่วยประสาน ช่วยเหลือด้านการแพทย์ พ้ืนที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 

    2. ด้านการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด 
  1) ประเมินความเสี่ยงของการเฝ้าระวังและควบคุมโรค ในศูนย์พักพิง 12 จังหวัด 72 จุด 
  2) ข้อมูลการรายงานเฝ้าระวังโรคในศูนย์พักพิง 10 จังหวัด ดังนี้  อุจจาระร่วงหรืออาหารเป็นพิษ 57 ราย 

ไข้หวัด / สงสัยไข้หวัดใหญ่ 277 ราย  ตาแดง 6 ราย   ไม่พบแนวโน้มของการระบาด 
  3) ดําเนินกิจกรรมการควบคุมโรคที่ศูนย์พักพิงร่วมกับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

     3. ด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม   ได้แก่  1) ผลิตชุดป้องกันโรคด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  “นายสะอาด” 
2) ส่งทีมกรมอนามัยเข้าศูนย์พักพิงทุกแห่งในกรุงเทพมหานครและจังหวดัต่างๆ 

     4. ด้านสุขภาพจิต 
  1) กรมสุขภาพจิต ได้ออกหน่วยแพทย์เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ําท่วม ร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัด ได้

ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 37 จังหวัด เยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว 310 ครอบครัว ขณะนี้ได้คัดกรองปัญหาสุขภาพจิต จํานวน 
108,382 ราย เครียดสูง 5,457 ราย ได้ให้ยาทางจิตเวช 4,687 ราย   

  2) ปฏิบัติงานในศูนย์พักพิง 15 แห่ง โดยจัดบริการดังนี้  ตรวจสุขภาพจิต ค้นหากลุ่มเสี่ยง  ปฐมพยาบาล 
ด้านจิตใจ   ให้คําปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม  ทํากิจกรรมกลุ่ม  สร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ  ฝึกผ่อนคลายความเครียด 
ฝึกหายใจและนวดคลายเครียด 

    5. ศูนย์พักพิง  สําหรับประชาชนที่อพยพ  กระทรวงสาธารณสุขจัดกลุ่มศูนย์พักพิงเป็น 3 กลุ่ม เพื่อการบริหาร
จัดการและช่วยเหลือตามจํานวนผู้อยู่อาศัย 
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  1)  ศูนย์ขนาดใหญ่ จํานวนประชาชน   มากกว่า 1,000 คน  มีหน่วยแพทย์รวม 15 ทีม 
  2)  ศูนย์ขนาดกลาง จํานวนประชาชน  500-1,000 คน  มีหน่วยแพทย์รวม  28 ทีม 
  3)  ศูนย์ขนาดเล็ก  จํานวนประชาชน    300- 500 คน  มีหน่วยแพทย์รวม 105 ทีม 

    6. การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์  ยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1,554,750 ชุด ยาตําราหลวง 104,500 ชุด ยาทา
แก้น้ํากัดเท้า 259,500 ตลับ  

    7. การสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เตียงพับ 170 เตียง เปลพับ 112 ชุด เตียงสนามเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 21 เตียง ชุด
กรองน้ํา 2,354 ชุด  เสื้อชูชีพ 5,552 ตัว  เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 73 ลํา  เรือพายพลาสติก 485 ลํา  เรือพายไฟเบอร์ 201 ลํา 
  2. การดําเนินการป้องกันปัญหาขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์อุทกภัย 
  กระทรวงสาธารณสุข  ติดตาม  เฝ้าระวัง สนับสนุนยาเวชภัณฑ์ ให้เพียงพอรองรับสถานการณ์อุทกภัย  โดยเฉพาะยา
ในบัญชียาหลัก  ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งต้องใช้เหมือนกัน  บางรายการใช้ในการรักษาเพิ่มมากขึ้น  เช่น   ยาปฏิชีวนะ บางรายการอาจ
ขาดแคลน  เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิต ยาและเวชภัณฑ์  ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  กระทรวงสาธารณสุข  ได้มอบหมาย
ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และองค์การเภสัชกรรม  ดําเนินการตามแผนป้องกันปัญหาขาดแคลนยาเวชภัณฑ์  ดังนี้  
    1) ว่าจ้างผู้ผลิตยารายอื่นทดแทนเป็นการชั่วคราวจนกว่าโรงงานจะกลับมาผลิตได้อีกครั้ง  โดยตํารับยาที่จะผลิต
นั้นต้องมีสูตร ฉลาก  เอกสารกํากับยา  ขนาดบรรจุเอกสาร การควบคุมคุณภาพและรายละเอียดอ่ืน ๆ  เหมือนกับทะเบียนกํากับยาที่
ผลิตเดิม  แต่ให้ผ่อนผันการส่งข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตและการศึกษาความคงสภาพยาภายหลัง 
     2) การนําเข้ายาบางรายการโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ว่าจ้างโรงงานผลิตยาให้แต่โรงงานดังกล่าวถูก น้ําท่วม
เสียหายโดยประสงค์ที่จะนําเข้ายาจากต่างประเทศมาทดแทนยาที่ผลิต โดยมอบให้ องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้  ทําการสั่งยาเพื่อ
ทดแทนในรายการที่ผลิตไม่ได้ 
     3) การจัดส่งยา ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอความร่วมมือจาก  บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด  เข้า
มาร่วมในการจัดส่งและกระจายยาไปยังพื้นที่เป้าหมายทั่วทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
  3. การดําเนินการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ในสถานการณ์อุทกภัย   
          1) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักจากสถานบริการทางแพทย์  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  เป็นมาตรการเร่งด่วน      
ที่ต้องดําเนินการในทันที  ดังนี้ 
   1.1 นายกรัฐมนตรีได้ต้ังคณะกรรมการจัดระบบบริการทางการแพทย์ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธาน  และมีการประชุมติดตาม  กํากับและแก้ไขปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยทุกวัน 
   1.2 จัดหาเตียงผู้ป่วยหนักในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานคร  และพื้นที่รอบนอกให้เพียงพอต่อกับผู้ป่วยหนักที่
ต้องเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
   1.3 ประสานกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ดําเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักจาก
กรุงเทพมหานคร  ไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ในส่วนภูมิภาค 
   1.4 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ดําเนินการเร่งด่วนเริ่มวันที่  25 ตุลาคม 2554  เป็นต้นมา  จนถึงวันที่  30 
ตุลาคม 2554  สามารถเคลื่อนย้ายได้  395  ราย  จากโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครทุกสังกัดของ 5 กลุ่ม โรงพยาบาลได้แก่  กลุ่ม
โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร  กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน  กลุ่มโรงพยาบาลเหล่าทัพ  กลุ่มโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  และกลุ่ม
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและวันที่  31  ตุลาคม 2554  มีผู้ป่วยหนักรอการเคลื่อนย้ายจํานวน 35 ราย และกระทรวง
สาธารณสุข  ได้จัดหาเตียงผู้ป่วยหนักสามารถรองรับได้  173  เตียง 
   1.5 การดําเนินงานตามมาตรการดังกล่าว  สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักจากโรงพยาบาลในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ได้สอดคล้องกับสถานการณ์   

     2) การดูแลผู้อพยพในศูนย์พักพิง 
 2.1 การดูแลผู้อพยพในศูนย์พักพิงในเขตกรุงเทพมหานคร  

  กระทรวงสาธารณสุขประสานกับกรุงเทพมหานคร  จัดหน่วยบริการสาธารณสุข ที่ครอบคลุมการบริการ  
4  ด้าน  ในศูนย์พักพิงที่จัดต้ังในกรุงเทพมหานคร  โดยมอบหมายให้หน่วยบริการสาธารณสุข จากจังหวัดในส่วนภูมิภาคจํานวน  36  
หน่วยเข้าร่วมดําเนินการและสามารถเพิ่มเติมหน่วยบริการสาธารณสุขได้ตามสถานการณ์ 

 2.2 จัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่    
  กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานคร  ได้จัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่   ประกอบด้วยการ

บริการท้ัง 4 ด้าน  เคลื่อนที่ไปยังแหล่งชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย  โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2554 
ในพื้นที่  เขตทวีวัฒนา  บางพลัด หลักสี่  และดอนเมือง  และจุดอ่ืนในวันต่อไป  
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 2.3 กระทรวงสาธารณสุข  มอบหมายให้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นหน่วยประสาน ช่วยเหลือด้าน
การแพทย์ พ้ืนที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 
   2.4 การจัดให้ผู้อพยพอยู่ที่ศูนย์พักพิงในต่างจังหวัด   

  ตามที่รัฐบาลให้ผู้อพยพออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร  กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  จัดหน่วยบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุม  4  ด้าน  คือ  ด้านการแพทย์  ด้านสุขอนามัย  ด้านป้องกันควบคุมโรค  
ด้านสุขภาพจิต  เข้าร่วมดูแลกับจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 
   2.5  เตรียมโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไปในรอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ เช่น จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี ให้พร้อม
บริการรองรับสถานการณ์ที่รุนแรง สามารถให้บริการแก่ประชาชนจากกรุงเทพมหานครได้ 
 
19. เรื่อง การยกเว้นการเกบ็ค่าผ่านทางพิเศษ 
 คณะรัฐมนตรีรบัทราบการยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช  ทางพิเศษบูรพาวิถี  และ
ทางพิเศษกาญจนภิเษก (บางพลี – สุขสวัสด์ิ) โดยให้มีผลใช้บังคับต่อเนื่องจากวันที่ 31 ตุลาคม 2554 คือ ต้ังแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2554 เวลา 00.01 นาฬิกา จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา 24.00 นาฬิกา ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  
 
20. เรื่อง ขอเลื่อนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติให้เลื่อนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลมิพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 จากเดิมวันที่ 
9 พฤศจิกายน 2554 – 5 กุมภาพันธ์ 2555 (99 วัน) เป็นวันที่ 14 ธันวาคม 2554 – 14 มนีาคม 2555 ระยะเวลารวม 92 วัน 
ตามท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
 

ต่างประเทศ
21. เรื่อง  การจัดทําข้อตกลงกับ Nuclear Regulatory Commission แห่งสหรฐัอเมริกา  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอดังนี้  
   1. เห็นชอบต่อข้อตกลงระหว่างคณะกรรมาธิการกํากับดูแลนิวเคลียร์แหง่สหรัฐอเมริกา  และสํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ แห่งประเทศไทย  เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและความร่วมมือในด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ทั้งนี้ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคาํที่มิใช่สาระสาํคัญ  หรือไมม่ีผลกระทบต่อเนื้อหาสาระของข้อตกลงฉบับนี้ ให้ วท. หารือร่วมกับ
กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรฐัมนตรี  โดยไม่
ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก  
   2. อนุมัติใหส้ํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  โดยเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นผู้ลงนามในขอ้ตกลงฯ 
ดังกล่าวได้  
   3. มอบหมายให้ กต. ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงฯ ดังกล่าว   
   สาระสาํคญัของเรื่อง  
   วท. รายงานว่า   
   1. วท. มีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนากฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรองรับการกํากับดูแล
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในประเทศไทย  จงึได้ประสานขอคําแนะนําไปยังคณะกรรมาธิการกํากับดูแลนิวเคลียร์  
แห่งสหรัฐอเมริกา ในการพฒันากฎหมายดังกล่าว  และเพื่อให้เกิดความร่วมมือดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม  คณะกรรมาธิการฯ 
จึงได้เสนอร่างข้อตกลงระหว่างคณะกรรมาธิการกํากับดูแลนิวเคลียร์แหง่สหรัฐอเมริกา  และสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ แห่ง
ประเทศไทย  เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและความร่วมมือในด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ฉบับนี้ขึ้น  
   2. ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ จะมีการลงนามระหว่างกัน  โดยเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติจะเป็นผู้ลงนาม
ก่อน  และให้ผูแ้ทนของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติซึ่งมีกําหนดจะเดินทางไปร่วมประชุมและศึกษาดูงาน ณ เมืองร็อควิล รัฐแมรี
แลนด์ สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2554 นําไปให้ประธานคณะกรรมาธิการกํากับดูแลนิวเคลียร์ แห่ง
สหรัฐอเมริกา ลงนาม  จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนําเสนอร่างข้อตกลงฯ ฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการจัดเตรียมเอกสารการลงนามได้ทันตามกําหนดการ   
   3. ข้อตกลงฯ นี้จัดทําขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและความร่วมมือในด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์  การกํากับดูแลและข้อกําหนดมาตรฐานต่าง ๆ และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  
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รวมทั้งความร่วมมือในการวิจัยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  และการฝกึอบรมที่คณะกรรมาธิการกํากับดูแลนิวเคลยีร์จะ
ถ่ายทอดให้กับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติด้วย  
   4. ในขั้นตอนการปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างกันเป็นไปตามแนวทางการดําเนินการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในฐานะประเทศสมาชิกของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  ที่ประเทศไทยถือปฏิบัติ  โดยไม่เป็นการกระทบ
ต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศแต่อย่างใด  นอกจากนี้ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน คอื พระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสนัติ พ.ศ. 2504 และฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2508 สามารถรองรับพันธกรณีภายใต้ความตกลงฉบับนี้  ดังนั้นจึงไม่
ต้องมีการออกกฎหมายฉบับใหม่หรือแก้ไขฉบับเก่าเพื่อให้เป็นไปตามความตกลง  
 
22. เรื่อง  การปรับกฎถิ่นกําเนิดเฉพาะรายสินค้า (PSR) จากพิกัดศุลกากรระบบฮารโ์มไนซ์ฉบับปี พ.ศ. 2545 (HS 2002) 
เป็นฉบับปี พ.ศ. 2550 (HS 2007) ในเอกสารแนบ บี ของภาคผนวก 3 ของความตกลงว่าด้วยการค้าสนิค้า ภายใต้กรอบ
ความตกลงวา่ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้และ
สาธารณรัฐประชาชนจนี  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอดังนี้  
   1. เห็นชอบการปรับกฎถิ่นกําเนิดเฉพาะรายสินค้า (PSR) ซึง่เดิมกําหนดตามพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 
พ.ศ. 2545 (HS 2002) เพื่อให้สอดคล้องกับพิกัดศุลกากรฉบับปี พ.ศ. 2550 (HS 2007) ในเอกสารแนบ บี ของภาคผนวก 3 
ของความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน   
   2. นําเสนอเรื่องในข้อ 1. เข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบของรัฐสภา  
   3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสํานักเลขาธิการอาเซียน  เพื่อผนวกกฎถิ่นกําเนิดเฉพาะราย
สินค้าฉบับปี พ.ศ. 2550 (HS 2007) เข้าไปในความตกลงการค้าสินค้า  ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน  ทั้งนี้ ให้แจ้งเมื่อ
รัฐสภาให้ความเห็นชอบตามข้อ 2. แล้ว  
   สาระสาํคญัของเรื่อง  
   ปรับเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์จากฉบับปี พ.ศ. 2545 (HS 2002) เป็นฉบับปี พ.ศ. 2550 (HS 
2007) ซึ่งเป็นผลให้เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าในประเภทย่อย 3006.10 (ผลติภัณฑ์ทางเภสัชกรรม/เอ็นเย็บแผล) และประเภทย่อย 
4103.90 (หนงัดิบและหนังฟอก/อ่ืน ๆ) เปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไว้ในฉบับปี พ.ศ. 2545 (HS 2002)  
 

แต่งต้ัง
23. เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
เครดิต จํานวน 5 คน เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งครบวาระเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2554 แลว้ ดังนี้ 1. ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค  นายปราการ  อาภาศิลป์ นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ 2. ด้านการเงินและการธนาคาร นายสรสิทธ์ิ  สุนทรเกศ 
3. ด้านคอมพิวเตอร์ นางสาวเพรามาตร  หันตรา 4. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจภาคเอกชน นายสงคราม  สกุลพราหมณ์  ทั้งนี้ 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2554 เป็นต้นไป  
 
  2.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบรหิาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้  
  1. นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ เลขาธิการ (นกับริหารสูง) สาํนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ดํารง
ตําแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   2. นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ (นักบริหารสูง) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
   3. นายชัยฤทธ์ิ  ดํารงเกียรติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดี (นักบริหารสงู) กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  3.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค จํานวน 6 คน ดังนี้  1. นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น
ประธานกรรมการ 2. นายตระกูล  วินิจนัยภาค ผู้ตรวจการอัยการ (เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกจิ ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง) เป็นกรรมการ 3. นายศานิตย์  นาคสขุศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นกรรมการ 4. รองศาสตราจารย์
เสรี  ศุภราทิตย์ ผู้อํานวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และผูจ้ัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นกรรมการ 
5. นายวรวิทย์  จําปีรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการ 6. นายสุกิจ  เจริญรัตนกุล อธิบดีกรมการปกครอง เป็น
กรรมการ ทั้งนี ้ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2554 เป็นต้นไป  
 
  4.  แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสนอแต่งต้ังกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รวม 7 คน ดังนี้ 1. นายสาคร  ศิริชัย เป็น กรรมการ                
2. นายพงษ์ภัทร สุวรรณศิริเขต เป็น กรรมการ 3. นายสพุจน์  สกลไชย เป็น กรรมการ 4. นายอิทธิพล  ปภาวสิทธ์ิ เป็น 
กรรมการ 5. นายเรวัต  วิศรุตเวช เป็น กรรมการ (เป็นผู้ทีม่รีายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ) 6. นายสุพันธ์ุ  มงคลสุธี เป็น กรรมการ (เป็นผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ) 7. นายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ์ เป็น กรรมการ (เป็นผู้ที่มีรายชือ่ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2554 เป็นต้นไป สาํหรับบุคคลในลําดับที่ 7 ให้มผีลต้ังแต่
วันที่คณะกรรมการอัยการอนุมัติเป็นต้นไป   
 
  5.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้  
  1. นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ อธิบดี (บริหารสูง) กรมคมุประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่งรอง
ปลัดกระทรวง (บริหารสูง) สาํนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม   
   2. พ.ต.อ.โภคพิบูลย์  โปตระนันทน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหารสงู) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (บริหารสูง) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  6.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒใินคณะกรรมการการทางพเิศษแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ดังนี้ 1. พลตํารวจเอก วิเชียร  พจน์โพธ์ิศรี ประธานกรรมการ 2. นายกําชัย      
จงจักรพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายถาวร  พานิชพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นายพลชัย  จิตติวิลัยลักษณ์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5. พลตํารวจตรี สุรสทิธ์ิ  สังขพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
 
  7.  แต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แทนกรรมการชุดเดิมที่เกษียณอายุราชการ อายุครบ 65 ปี
บริบูรณ์ และขอลาออกจากตําแหน่ง ดังนี้ 1. นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ รองประธานกรรมการ ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ แทนนายเฉลิมพร  พิรุณสาร 2. นางสาวดวงมณี  วงศ์ประทีป กรรมการผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย แทนนายวิชาญ     
อมรโรจนาวงศ์ 3. นายวศิน  ธีรเวชญาณ กรรมการอื่นแทนนายวิโรจ  อ่ิมพิทักษ์ 4. นายวีรพล  ปานะบุตร กรรมการอื่นแทน
นายอัชพร  จารุจินดา (เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 5. นายวิรัติ  ศักด์ิจิรพาพงษ์ กรรมการอื่นแทนนายวิเชฐ  
ตันติวานิช (เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกจิ) 6. นายธนรัชต์  วิเชียรรัตน์ กรรมการอืน่แทนนายอํานวย  ทงก๊ก 
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ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2554 เปน็ต้นไป เว้น นายธนรัชต์  วิเชียรรัตน์ ให้มผีลต้ังแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554                 
เป็นต้นไป   
 
  8.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหารระดบัสูง)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นกับริหารระดับสูง) รวม 3 ตําแหน่ง ดังนี้  
   1. นางมัณฑนี  จันทรศร ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ให้ดํารงตําแหน่ง 
รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบรหิารระดับสูง)  
   2. นางสาวนิลุบล  เครือนพรตัน์ ที่ปรึกษาสาํนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ให้ดํารง
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหารระดับสูง)  
  3. นายวีระยุทธ  ป้ันน่วม ทีป่รึกษาสํานักงบประมาณ (นกัวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ให้ดํารงตําแหน่ง 
รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบรหิารระดับสูง)  
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  9.  ขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งเลขาธิการสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของนายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการ (นกับรหิารสูง) สาํนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งดํารงตําแหน่งดังกล่าว ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 และครบกําหนด 4 ปี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554  
ให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที ่1) ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ 
 
  10.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการองคก์ารขนส่งมวลชน
กรุงเทพ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพชุดใหม่ ดังนี้ 1. นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2554)  เป็นประธานกรรมการ 
2. นายกล่ําคาน  ปาทาน นักธุรกิจ เป็นกรรมการ 3. พล.ต.ท.สถาพร  ดวงแก้ว ข้าราชการบํานาญ เป็นกรรมการ                 
4. พล.ต.ต.ภาณุ  เกิดลาภผล รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล (ฝ่ายจราจร) เป็นกรรมการ 5. นายประสิทธ์ิ  ศิริภากรณ์ ผู้แทน
สํานักงานอัยการสูงสุด (อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม 2551)    
6. นางปราณี  ศุกระศร อดีตรองผู้อํานวยการ ขสมก. เป็นกรรมการ 7. นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ ผูแ้ทนกระทรวงการคลัง (อยู่
ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม 2551) เป็นกรรมการ  
 

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