
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ขาวท่ี 01/08
                                                         วันท่ี 25 สิงหาคม  2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 17.30 น.  ณ  หองประชุมงบประมาณ   ชั้น 3 อาคารัฐสภา นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี  เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นายอําพน กิตติอําพน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ไดแถลงขาวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี                   
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
   1.   เรื่อง สรุปสถานการณอุทกภัย ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2554 
 2.  เรื่อง  การตรวจเยี่ยมผูประสบอุทกภัย 
 3.  เรื่อง   มาตรการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ป 2554  
 4.  เรื่อง  ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 2 ป 2554 และแนวโนมป 2554 
 5.    เรื่อง  สรุปสถานการณอุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนรอน“นกเตน” (NOCK - TEN)  และรอง
    มรสุมกําลังแรงพาดผาน และอิทธิพลของรองมรสุมกําลังแรงพาดผานภาคเหนือและภาค 
    ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ระหวางวันท่ี 25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2554) 
 6.  เรื่อง  รายงานการตรวจติดตามสถานการณอุทกภัยและการใหความชวยเหลือในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย 
  เรื่อง  แตงตั้ง 
   1.   คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี   141  /2554 เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจใหรอง
    นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน 
    นายกรัฐมนตรี 
   2. แตงตั้งขาราชการการเมือง  
    3.  มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
   4.   แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  
   5.   แตงตั้งขาราชการการเมือง ตําแหนงท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  
   6.   แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)  
   7.  แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)  
   8.  เสนอเรื่องการแตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
   9.  แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา)  

10. แตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถายทอดสดการแถลงขาวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนตางจังหวัด รับฟงไดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยประจําจังหวัด 

หากทานใดประสงคจะขอรับขาวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครไดทาง www.thaigov.go.th 
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1. เรื่อง สรุปสถานการณอุทกภัย ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2554 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ  สรุปสถานการณอุทกภัย ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2554 
ประกอบดวย สถานการณภัยพิบัติดานการเกษตร การชวยเหลือดานการเกษตร สถานการณน้ํา สรุปไดดังนี้ 
 เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนรอน “นกเตน” ตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคม เปนตนมา ประกอบกับปจจุบันรองมรสุม
กําลังคอนขางแรงพาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาสูหยอมความกดอากาศต่ําบริเวณทะเลจีนใต และมรสุมตะวันตก
เฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอาวไทยทําใหท่ัวประเทศมีฝนตกชุกหนาแนนและมีฝนตกหนักบางแหง สงผลทําให
เกิดผลกระทบดานการเกษตรท้ังสิ้นรวม 44 จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นาน นครสวรรค พะเยา 
พิ จิ ต ร  พิ ษ ณุ โ ล ก  แ พ ร  เ พ ช ร บู ร ณ  ลํ า ป า ง  ลํ า พู น  แ ม ฮ อ ง ส อ น  สุ โ ข ทั ย  อุ ต ร ดิ ต ถ  อุ ทั ย ธ า นี  ก า ฬ สิ น ธุ 
บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี 
กรุงเทพ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ 
ระนอง และชุมพร 
 ผลกระทบดานการเกษตร (ขอมูล ณ วันท่ี 23 ส.ค.54) 
  ดานพืช  เกษตรกร 379,698 ราย  พ้ืนท่ีคาดวาจะเสียหาย 3,223,275 ไร แบงเปนขาว 2,873,602 ไร พืชไร 
254,486 ไร พืชสวนและอ่ืนๆ 95,187 ไร 
  ดานประมง  เกษตรกร 42,931 ราย  พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําคาดวาจะเสียหาย แบงเปน บอปลา 45,931 ไรกุง/
ปู/หอย 493 ไร  กระชัง/บอซีเมนต 62,522 ตารางเมตร 
  ดานปศุสัตว  เกษตรกร 32,681 ราย  สัตวไดรับผลกระทบรวมท้ังสิ้น 2,033,485 ตัว แบงเปน  โค–กระบือ 
40,947 ตัว สุกร 39,694 ตัว แพ-แกะ 358 ตัว สัตวปก 1,952,486 ตัว แปลงหญาเลี้ยงสัตว 3,326 ไร 
  ปจจุบันยังคงมีสถานการณอุทกภัย ในพ้ืนท่ี 20 จังหวัด ไดแก จังหวัดนาน สุโขทัย ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ 
พิจิตร เพชรบูรณ นครสวรรค พระนครศรีอยุธยา อางทอง นครพนม สกลนคร มุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี รอยเอ็ด 
กาฬสินธุ ยโสธร นครนายก และปราจีนบุรี 
 การดําเนินการชวยเหลือดานการเกษตร 
 1. การแจงเตือนภัย  
  1.1 สถานการณน้ํา จํานวน 3 ฉบับ (วันท่ี 14,17,19 สิงหาคม 2554) 
  1.2 การคาดการณการเกิดอุทกภัย ดินโคลนถลม และน้ําปาไหลหลาก จํานวน 2 ฉบับ  (วันท่ี 19 และ                
22 สิงหาคม 2554) 
 2. สนับสนุนเครื่องสูบน้ําเคลื่อนท่ี ไดเตรียมการไว จํานวน 1,365 เครื่อง ปจจุบันสนับสนุนแลว จํานวน 590 
เครื่อง ในพ้ืนท่ี 42 จังหวัด 
 3. สนับสนุนรถยนตบรรทุกน้ํา เตรียมการไว 295 คัน ปจจุบัน สนับสนุนแลว 4 คัน  
  4. สนับสนุนพืชอาหารสัตว 188,815 กิโลกรัม และดูแลสุขภาพสัตว 172,962 ตัว แรธาตุและเวชภัณฑ 19 ชุด 
 สถานการณน้ํา ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2554 
 1. สภาพน้ําในอางเก็บน้ํา 
  สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลางท้ังประเทศ 400 แหง มีปริมาณน้ําท้ังหมด รอยละ 74 ของ
ความจุอาง เปนปริมาณน้ําใชการได รอยละ 41 ของความจุอาง มากกวาป 2553 จํานวน 16,440 ลานลูกบาศกเมตร  สามารถรับ
น้ําไดอีก 18,184 ลานลูกบาศกเมตร 
  สภาพน้ํ า ในอ า ง เ ก็ บน้ํ า ขน าด ใหญ  มี ป ริ ม าณน้ํ า ท้ั งหมด  33  แห ง  มี ป ริ ม าณน้ํ า ท้ั งหมด 
รอยละ 74 ของความจุอาง  เปนปริมาณน้ําใชการได รอยละ 40 ของความจุอาง มากกวาป 2553 จํานวน 15,778 ลานลูกบาศก
เมตร  สามารถรับน้ําไดอีก 18,184 ลานลูกบาศกเมตร 
  อางเก็บน้ําท่ีอยูในเกณฑน้ํา มากกวารอยละ 80 ของความจุอางฯ จํานวน 5 อาง  คือ อางเก็บน้ําสิริกิติ์
(91%) แมกวงฯ(89%) แควนอยฯ(90%) หวยหลวง(89%) น้ําอูน(82%) 
  สภาพน้ําในอางเก็บน้ําเข่ือนภูมิพล สิริกิติ์ แควนอยฯ และปาสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ําท้ังหมด รอยละ 81 ของ
ความจุอาง  เปนปริมาณน้ําใชการได รอยละ 53 ของความจุอาง  สามารถรับน้ําไดอีก 4,799 ลานลูกบาศกเมตร 
 2. สภาพน้ําทา 
  แมน้ําปง ปริมาณน้ําอยูในเกณฑปกติ แมน้ําวัง ปริมาณน้ําอยูในเกณฑน้ํามาก แมน้ํานาน ปริมาณน้ําอยูใน
เกณฑมาก แมน้ํายม ปริมาณน้ําอยูในเกณฑน้ําทวม แมน้ําปาสัก ปริมาณน้ําอยูในเกณฑน้ําทวม 
  แมน้ําโขง แมน้ําชี และ แมน้ํามูล  ปริมาณน้ําอยูในเกณฑน้ํามาก 
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  แมน้ําตาป ตันหยงมัส โก-ลก ปริมาณน้ําอยูในเกณฑปกติ 
  
2. เรื่อง การตรวจเย่ียมผูประสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รายงานการตรวจเยี่ยมผูประสบ
อุทกภัย ดังนี้ 
  ตามท่ีนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบ
การตรวจเยี่ยมผูประสลอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันท่ี 13 – 14 สิงหาคม 2554 นั้น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดใหการชวยเหลือเบื้องตนโดยการแจกถุงยังชีพ น้ําดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคตาง ๆ 
ใหแกราษฎรผูประสบอุทกภัย และรับทราบขอเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ดังนี้ 
  1. จังหวัดนครพนม 
   1.1 อําเภอโพนสวรรค ขอรับการสนับสนุนระบบปองกันน้ําทวมบริเวณลุมน้ําสงครามและลุมน้ําหวย
ทวย และบูรณะซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภคตางๆ 
   1.2 อําเภอธาตุพนม อําเภอเรณูนคร อําเภอนาแก อําเภอปลาปาก ขอรับการสนับสนุนระบบปองกัน
น้ําทวมในลุมน้ํากํ่า ทําผิวถนนลาดยางเขาบานปากบัง และบูรณะซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภคตางๆ  
  2. จังหวัดมุกดาหาร ขอรับการสนับสนุนระบบปองกันน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร และบูรณะ
ซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภคตาง ๆ  
 
3. เรื่อง  มาตรการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ป 2554  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบความคืบหนามาตรการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ป 2554 ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ ท้ังนี้ กรณีการดําเนินการตามมาตรการใดท่ีตองมีการขอใชงบประมาณ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงการคลังรายงานวา   
   1. ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากพายุโซนรอน “นกเตน” (NOCK TEN) ตั้งแตชวงเดือนกรกฎาคม 2554 จนถึง
ปจจุบัน ทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ รวม 27 จังหวัด  ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายรุนแรง
แกเกษตรกร ประชาชนและผูประกอบการอยางกวางขวาง  ซ่ึงตองการความชวยเหลืออยางเรงดวนและทันการณ   
   2. กระทรวงการคลังพิจารณาแลวจึงไดกําหนดมาตรการในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ
ดังกลาว ดังนี้  
    2.1 มาตรการดานการเงิน  
    ไดกําหนดมาตรการดานการเงินผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 8 แหง ไดแก ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอาศัย รวมท้ังธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือใหความ
ชวยเหลือแกลูกคาเดิมของธนาคารในเรื่องการพักชําระหนี้ ขยายระยะเวลาชําระหนี้ และลดดอกเบี้ย รวมท้ังใหเงินกูใหมแก
ลูกคาเดิม  และประชาชนท่ัวไปเพ่ือฟนฟูอาชีพและซอมแซมบาน/อาคารท่ีเสียหาย  โดยลดอัตราดอกเบี้ยใหต่ํากวาปกติ  และ
ลดหยอนเกณฑการพิจารณา  
   2.2 ความชวยเหลือของกรมบัญชีกลาง   
    การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  กรมบัญชีกลางไดชวยใหทางราชการ
สามารถดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยอนุมัติใหจังหวัดท่ีประสบภัยพิบัติรุนแรงและ
ขยายวงเงินทดรองราชการ  เพ่ือชวยเหลือประชาชนไดอยางท่ัวถึง ดังนี้   
     2.2.1 จังหวัดสุโขทัย จํานวน 200 ลานบาท รวมเปน 250 ลานบาท  
    2.2.2 จังหวัดแพร จํานวน 200 ลานบาท รวมเปน 250 ลานบาท  
    2.2.3 จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 150 ลานบาท รวมเปน 200 ลานบาท  
    2.2.4 จังหวัดตาก จํานวน 50 ลานบาท รวมเปน 100 ลานบาท  
    2.3 มาตรการดานภาษี  
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    2.3.1 ผูประสบภัยท้ังบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหไดรับการยกเวน
ภาษีเงินไดสําหรับเงินชดเชยท่ีไดรับจากภาครัฐ   
     2.3.2 ผูประสบอุทกภัยท่ีเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงเปนผูประกอบการ [มีเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 50 (5) ถึง (8) แหงประมวลรัษฎากร] ท่ีไดลงทะเบียนไวกับศูนยหรือหนวยงานใหความชวยเหลือของทางราชการใหไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดเปนจํานวนเทาจํานวนความเสียหายท่ีไดรับ  
    2.3.3 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีไดรับความเสียหายจากอุทกภัยและไดรับเงินไดท่ี
เปนคาสินไหมทดแทนจากการประกันภัย  ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับคาสินไหมทดแทนท่ีไดรับจากการประกันภัยเพ่ือ
ชดเชยความเสียหายดังกลาวเฉพาะสวนท่ีเกินมูลคาตนทุนของทรัพยสินท่ีเหลือจากการหักคาสึกหรอหรือคาเสื่อมราคาแลว   
    2.3.4 การบริจาคใหผูประสบอุทกภัยผานหนวยงานสวนราชการ องคการของรัฐบาล 
องคการหรือสถานสาธารณกุศล หรือผานเอกชนท่ีเปนตัวแทนรับบริจาคท่ีไดข้ึนทะเบียนไวกับกรมสรรพากรเพ่ือนําไปบริจาคตอ
ใหกับผูประสบอุทกภัยนั้น สามารถนํามาหักเปนรายจายในทางภาษีไดไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ (กรณีผูบริจาคเปนบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคล  และสามารถบริจาคไดท้ังเงินและทรัพยสิน) และไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดสุทธิ (กรณีผูบริจาคเปน
บุคคลธรรมดาสําหรับการบริจาคเปนเงินเทานั้น) ท้ังนี้ ผูรับบริจาคไดรับยกเวนไมตองนําเงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับบริจาคมาถือ
เปนเงินได ท้ังนี้ ตองไมเกินกวามูลคาความเสียหายท่ีไดรับ  
     2.3.5 กระทรวงการคลังจะพิจารณาขยายการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีสรรพากร
ใหกับบางพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยรุนแรงตามความจําเปนและสมควร  
 
4. เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 2 ป 2554 และแนวโนมป 2554 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 2 ป 2554 และแนวโนมป 2554 ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เสนอดังนี้ 
  สาระสําคัญ 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดเผยแพรตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP) ไตรมาสท่ี 2 ป 2554 และแนวโนมป 2554 เม่ือวันจันทรท่ี 22 สิงหาคม 2554 โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
  1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 2 ป 2554  
     เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 2 ขยายตัวรอยละ 2.6 ชะลอจากไตรมาสท่ีผานมา ท่ีขยายตัวรอยละ 3.2 เปนผล
มาจากการหดตัวของภาคอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบตอเนื่องจากเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิท่ีประเทศญี่ปุน รวมท้ังการ
ชะลอลงของการลงทุนรวม อยางไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง ทําใหอุปสงคจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน 
การสงออกและภาคการทองเท่ียวขยายตัว เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของป 2554 และปรับผลของฤดูกาลออกลดลงรอย
ละ 0.2 ทําใหเศรษฐกิจไทยในครึ่งแรกของป 2554 ขยายตัวรอยละ 2.9 โดยมีปจจัยสนับสนุนและปจจัยลบ ดังนี้ 
      1.1 ปจจัยสนับสนุน 
    1) ภาคการสงออก มูลคาการสงออกสินคาในรูปดอลลาร สรอ. ในไตรมาสนี้ เทากับ 57,343 
ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 19.2 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนหนา การสงออกสินคาหลัก ๆ ไดแก ยางพารา 
ผลิตภัณฑยาง และเครื่องปรับอากาศ ขยายตัวรอยละ 76.2 34.5 และ 33.7 ตามลําดับ ตลาดสงออกหลักยังคงขยายตัว ไดแก 
จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสหภาพยุโรป ขยายตัวรอยละ 22.7 17.5 35.9 และ 20.3 ตามลําดับ รวมครึ่งแรกของป 2554 
การสงออกมีมูลคา 113,344 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 23.1  
    2) ภาคการทองเท่ียว นักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางเขามาเมืองไทยในไตรมาสท่ี 2 มี
จํานวน 4.37 ลานคน เพ่ิมข้ึนรอยละ 50.1 โดยเฉพาะนักทองเท่ียวจากจีน เกาหลีใต และอินเดีย เพ่ิมข้ึนรอยละ 160.7 65.3 
และ 53.2 ตามลําดับ โดยมีรายไดจากการทองเท่ียว 152,864 ลานลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 55.9 อัตราการเขาพักอยูท่ีรอยละ 
52.2 ปรับตัวสูงข้ึนจากรอยละ 38.8 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปท่ีผานมา สงผลให GDP ในสาขาโรงแรมและภัตตาคาร
ขยายตัวสูงถึงรอยละ 19.8 ในครึ่งแรกของป 2554 มีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาเมืองไทยจํานวน 9.67 ลานคน เพ่ิมข้ึนรอยละ 
28.1 
    3) การใชจายภาคครัวเรือน ขยายตัวรอยละ 2.8 โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการเพ่ิมข้ึนของ
รายไดเกษตรกร จากราคาท่ีสูงข้ึนของพืชผลหลัก เชน ยางพารา (เพ่ิมข้ึนรอยละ 36.4) มันสําปะหลัง (เพ่ิมข้ึนรอยละ 56.0) และ
ปาลมน้ํามัน (เพ่ิมข้ึนรอยละ 44.7) ประกอบกับอัตราการวางงานต่ําท่ีรอยละ 0.6 อยางไรก็ตามความเชื่อม่ันผูบริโภคเก่ียวกับ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยูท่ีระดับ 71.3 ปรับลงเล็กนอยจาก 71.9 ในไตรมาสท่ีผานมา เนื่องจากผูบริโภคมีความกังวลตอคา
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ครองชีพท่ีปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง รวมท้ังระดับราคาน้ํามันท่ีทรงตัวในระดับสูง เปนปจจัยท่ีสงผลใหผูบริโภคมีความ
ระมัดระวังในการใชจายมากข้ึน เฉล่ียครึ่งแรกของป 2554 คาใชจายของครัวเรือนขยายตัวรอยละ 0.7 
      1.2 ปจจัยลบ 
    1) ภาคอุตสาหกรรม หดตัวรอยละ 0.3 เทียบกับท่ีขยายตัวรอยละ 1.7 ในไตรมาสแรก 
เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตหลัก ๆ ไดรับผลกระทบตอเนื่องจากเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิท่ีประเทศญี่ปุน เชน 
อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมฮารดดิสไดรฟหดตัวรอยละ 19.9 และ 1.4 ตามลําดับ อัตราการใชกําลังการผลิตรวมอยู
ท่ีระดับรอยละ 58.9 ลดลงจากรอยละ 62.4 ในไตรมาสเดียวกันของปท่ีผานมา เฉล่ียครึ่งแรกของป 2554 สาขาอุตสาหกรรม
ขยายตัวเพียงรอยละ 0.7 
    2) การลงทุนรวม ขยายตัวรอยละ 4.1 ชะลอลงจากไตรมาสท่ีผานมา ท่ีขยายตัวรอยละ 9.3 
เนื่องจากการลงทุนภาครัฐหดตัวรอยละ 9.9 เปนการหดตัวตอเนื่องจากท่ีหดตัวรอยละ 1.4 ในไตรมาสท่ีผานมา เปนผลมาจาก
การลดลงของการเบิกจายงบลงทุนในโครงการไทยเขมแข็ง 2555 ท่ีสวนใหญไดดําเนินการเสร็จแลว หรือบางโครงการใกลจะ
สิ้นสุด สวนการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 8.6 ชะลอลงจากไตรมาสท่ีผานมา เปนการชะลอท้ังสิ่งกอสรางและเครื่องจักร
เครื่องมือ สะทอนการชะลอจากการนําเขาสินคาทุน สวนดัชนีความเชื่อม่ันของนักธุรกิจ (Business Sentiment Index: BSI) 
เฉลี่ยในไตรมาสนี้อยูท่ีระดับ 50.4 ลดลงจากระดับ 53.1 ในไตรมาสท่ีผานมา เฉล่ียครึ่งแรกของป 2554 การลงทุนรวมขยายตัว
รอยละ 6.6 
  2. แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2554 
     ในการแถลงเม่ือวันจันทรท่ี 22 สิงหาคม 2554 สํานักงานฯ คาดวาภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2554 จะขยายตัว
ในชวงรอยละ 3.5 – 4.0 โดยมีปจจัยสนับสนุนและปจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
      2.1 ปจจัยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยป 2554 
    1) การปรับตัวดีข้ึนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและยานยนต โดยเฉพาะการฟนตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต ในชวงครึ่งปแรกปริมาณการผลิตรถยนต 0.66 ลานคัน โดยท่ีเปาหมายการผลิตท่ี 1.8 ลานคัน ดังนั้น ใน
ปนี้ปริมาณการผลิตรถยนตในครึ่งปหลังประมาณ 1.14 ลานคัน หรือขยายตัวรอยละ 56.6 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
การปรับตัวดีข้ึนของภาคอุตสาหกรรมยานยนตจะเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนในระยะตอไป 
    2) เศรษฐกิจเอเชียยังคงขยายตัวในเกณฑดี เปนการชวยลดผลกระทบกรณีท่ีเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ และยุโรปขยายตัวไดต่ํากวาท่ีคาดการณ ในขณะท่ีเศรษฐกิจจีนและอินเดีย รวมท้ังเศรษฐกิจกลุมประเทศอุตสาหกรรม
ใหมยังคงขยายตัว ทําใหการสงออกไทยมีแนวโนมขยายตัวไดตอเนื่อง 
    3) การปรับตัวดีข้ึนของบรรยากาศและความเช่ือม่ันทางการเมือง สงผลใหความเชื่อม่ัน
ของนักลงทุน นักทองเท่ียว และผูบริโภคปรับเพ่ิมข้ึน 
    4) การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมขยายตัวไดดี โดยชวง 7 เดือนแรกป 2554 สถิติคํา
ขอรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมีมูลคา 205,796 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 89.4 
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ทําใหการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง 
    5) รายไดภาคครัวเรือนยังคงขยายตัวในเกณฑดี โดยเฉพาะรายไดภาคเกษตร จากราคา
สินคาและผลผลิตทางเกษตรท่ีสําคัญปรับตัวสูงข้ึน เชน ขาว ขาวโพด และยางพารา 
    6) การปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่องของภาคการทองเท่ียว ในครึ่งแรกของป 2554 มีจํานวน
นักทองเท่ียวสูงสุดเปนประวัติการณท่ี 9.7 ลานคน และเดือนกรกฎาคม 2554 มีจํานวน 1.5 ลานคน รวม 7 เดือนแรกมีจํานวน
นักทองเท่ียว 11.2 ลานคน หรือขยายตัวรอยละ 26.8 ประกอบกับเศรษฐกิจเอเชียยังคงขยายตัวไดดี คาดวาท้ังป 2554 จะมี
จํานวนนักทองเท่ียวประมาณ 19.0 ลานคน ซ่ึงเปนแรงสงใหภาคการผลิตและบริการท่ีเก่ียวของขยายตัวไดดีอยางตอเนื่อง 
    7) สภาพคลองในระบบเศรษฐกิจอยูในเกณฑดีและสินเช่ือยังคงขยายตัวไดดี ในครึ่งแรก
ของปสภาพคลองสวนเกินของธนาคารพาณิชยอยูในเกณฑสูงถึง 1.485 ลานลานบาท ประกอบกับการปลอยสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชยขยายตัวรอยละ 16.5 นอกจากนี้ธนาคารพาณิชยขนาดใหญไดปรับเพ่ิมเปาหมายการปลอยสินเชื่อ ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะ
เอ้ืออํานวยตอการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 
     2.2 ปจจัยเส่ียง 
    1) ความเส่ียงตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 
     (1) สหรัฐอเมริกา มีความเสี่ยงท่ีเศรษฐกิจจะถดถอยมากข้ึน เนื่องจากอัตราการ
วางงานสูงและภาคอสังหาริมทรัพยยังไมมีสัญญาการฟนตัว สงผลใหการบริโภคเอกชนท่ีเปนตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ
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ขยายตัวในระดับต่ํา ประกอบกับความกังวลตอปญหาหนี้สาธารณะ หลังจากสหรัฐ ฯ ถูกปรับลดความนาเชื่อถือของพันธบัตร
รัฐบาลจาก S&P 
     (2) สหภาพยุโรป ความกังวลวิกฤติหนี้สาธารณะยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง ในประเทศ
ท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ เชน อิตาลีและสเปน นอกจากนี้เศรษฐกิจประเทศสําคัญมีแนวโนมชะลอลงในครึ่งปหลัง โดยเฉพาะ
ฝรั่งเศสซ่ึงชะลอลงคอนขางมากในไตรมาสท่ี 2 ประกอบกับการปรับลดการขาดดุลการคลังเขาสูกรอบเปาหมายจะเปนอุปสรรค
ตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจฝรั่งเศส สวนเศรษฐกิจเยอรมันหลังจากขยายตัวอยางแข็งแกรงในครึ่งปแรกท่ีรอยละ 3.7 ในครึ่งป
หลังมีแนวโนมชะลอลงอยางชัดเจน จากการลดลงของอุปสงคจากตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศคูคาท่ีสําคัญ เชน สหรัฐฯ 
ฝรั่งเศส ญี่ปุน และจีน เนื่องจากเยอรมันเปนประเทศท่ีพ่ึงพาการสงออกเปนหลัก (ประมาณรอยละ 46 ตอ GDP) 
     (3) ญ่ีปุน มีความเสี่ยงจากการฟนตัวหลังจากไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจาก
แผนดินไหวและสึนามิ เนื่องจากอุปสงคในตลาดโลกลดลง เงินเยนแข็งคาข้ึนมาก และอุปสงคภาคเอกชนยังคงมีความออนแอ 
    2) ตลาดเงิน ตลาดทุน และอัตราแลกเปล่ียนยังมีความเส่ียงท่ีจะผันผวน จากความไม
แนนอนของภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้เงินบาทมีแนวโนมแข็งคาข้ึนกวาครึ่งปแรกจากคาเงินดอลลาร สรอ. ท่ี
ออนคาลง 
    3) ราคาน้ํามันยังมีแนวโนมท่ีจะผันผวน แมวาราคาจะมีแนวโนมลดลงตามการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก แตปจจัยเสี่ยงดานอุปทานและการเก็งกําไรสงผลใหราคาน้ํามันปรับตัวสูงข้ึน 
    4) เงินเฟอและอัตราดอกเบ้ียทรงตัวในระดับสูง แมวาแรงกดดันจากราคาน้ํามันมีแนวโนม
ทรงตัว แตอุปสงคภายในประเทศยังขยายตัวไดดี และตลาดแรงงานมีความตึงตัวสูงทําใหตนทุนการผลิตมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน 
ขณะท่ีนโยบายปรับข้ึนคาแรงข้ันต่ําจะสงผลใหอัตราเงินเฟอเรงตัวสูงข้ึน 
    5) ความลาชาของการใชจายงบประมาณป 2555 จะสงผลใหการลงทุนภาครัฐขยายตัวได
ต่ํากวาท่ีคาดการณไว 
    6) สถานการณการผลิตภาคการเกษตรและรายไดเกษตรกรมีความเส่ียงท่ีจะไดรับ
ผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ หลังจากปญหาอุทกภัยเริ่มมีความถ่ีมากข้ึนนับจากปลายป 2553 จนถึงใน
ปจจุบัน 
  3. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในป 2554 ควรใหความสําคัญ ดังนี้  
      3.1 การบริหารจัดการราคาสินคาอยางเหมาะสม เพ่ือใหเปนธรรมท้ังผูบริโภคและผูผลิต นอกจากนี้
การปรับข้ึนราคาสวนหนึ่งเปนผลกระทบมาจากการลดลงของปริมาณสินคา ซ่ึงอาจถูกกระทบจากเหตุการณท่ีไมไดคาดการณ
ลวงหนา เชน ภาวะน้ําทวม ดังนั้นจึงควรมีการติดตามสถานการณอยางใกลชิดและเตรียมพรอมทางดานมาตรการท่ีจะชวยลด
ผลกระทบอยางทันเหตุการณ 
      3.2 การสรางความม่ันคงใหแกรายไดของประชาชน โดยเฉพาะภาคการเกษตรท่ีมีแนวโนมไดรับ
ผลกระทบจากความแปรปรวนท่ีรุนแรงข้ึนของสภาพอากาศ โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีและพัฒนาระบบชลประทาน ใชเทคโนโลยีในการเพ่ิม
ผลผลิต มีการวางแผนการผลิตท่ีชัดเจน และใชเครื่องมือทางการเงินในการประกันความเสี่ยงตาง ๆ 
      3.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะภายใต
สถานการณการเพ่ิมข้ึนของตนทุนการผลิต เชน คาจางแรงงาน อัตราดอกเบี้ยและราคาน้ํามัน รวมถึงการสงเสริมการยกระดับ
การผลิตจากการใชแรงงานสูงไปสูการใชเทคโนโลยีมากข้ึน เพ่ือลดอุปสรรคจากขอจํากัดดานแรงงานตึงตัว 
      3.4 การเตรียมพรอมของนโยบาย เพ่ือรองรับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดเงิน ตลาดทุน 
และอัตราแลกเปลี่ยน 
      3.5 การวางนโยบายการคลังอยางเหมาะสม และเรงรัดการเบิกจายใหสอดคลองกับเปาหมาย ซ่ึงจะ
ชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในภาวะท่ีการฟนตัวอยางเต็มท่ีของเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมลาชาออกไป และควรเพ่ิมบทบาทการ
ลงทุนรวมจากภาคเอกชนใหมากข้ึน 
 
5.  เรื่อง  สรุปสถานการณอุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนรอน“นกเตน” (NOCK - TEN)  และรองมรสุมกําลังแรง          
พาดผาน และอิทธิพลของรองมรสุมกําลังแรงพาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ระหวางวันท่ี 25 
กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2554) 
                  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย รายงานสรุปสถานการณอุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนรอน
“นกเตน” (NOCK - TEN)  และรองมรสุมกําลังแรงพาดผาน  และอิทธิพลของรองมรสุมกําลังแรงพาดผานภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ระหวางวันท่ี 25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2554) ทําใหมีพ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ
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กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 32 จังหวัด ซ่ึงกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ไดแจงเตือนไปยังจังหวัด และศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขตในพ้ืนท่ี เพ่ือเตรียมการปองกันและแกไขปญหาจากสถานการณอุทกภัยแลว ประกอบกับนายกรัฐมนตรี 
(นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ไดเปนประธานการประชุมศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลน
ถลม ครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2554 ณ หองประชุม 2 กระทรวงมหาดไทย รวมกับ รองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการศูนย
อํานวยการเฉพาะกิจฯ เพ่ือกําหนดกรอบนโยบายในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ซ่ึงการประชุมดังกลาว ไดมีการถายทอด
สัญญาณผานระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)   แกผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดไดรับทราบดวย   
   สําหรับสรุปสถานการณอุทกภัยเนื่องจากพายุโซนรอน “นกเตน” (NOCK - TEN) และรองมรสุมกําลังแรงพาด 

ผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอมูล ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2554) มีดังนี้  
  1.  การคาดหมายลักษณะอากาศ (ระหวางวันท่ี 24 - 29 สิงหาคม 2554) 
    กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศวา ในชวงวันท่ี 24 - 29 สิงหาคม 2554 รองมรสุมพาดผานภาคเหนือ
ตอนลาง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมบริเวณดังกลาวจะมีกําลังแรง
ข้ึน ทําใหท่ัวประเทศมีฝนเพ่ิมมากข้ึน และมีฝนตกหนักบางแหงโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใตตอนบน ขอใหประชาชน  ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก สําหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอใหชาวเรือ
เดินเรือดวยความระมัดระวัง  
  2. การดําเนินการของกระทรวงมหาดไทย 
   2.1 รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ประธานศูนย
อํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถลม ป 2554 ไดจัดประชุม คณะกรรมการ
อํานวยการประจําศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ ครั้งท่ี 2/2554 โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานการประชุม ในวันเสารท่ี 20 
สิงหาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 2 ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย รวมกับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย โดยในการประชุม  
ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไดกําหนดกรอบนโยบายในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ซ่ึงการประชุมดังกลาว ไดมีการถายทอด
สัญญาณผานระบบการประชุมทางไกล (VDO  Conference) แกผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดไดรับทราบดวยแลว 
    นายกรัฐมนตรีไดส่ังการ ดังนี้  
     2.1.1 มอบหมายใหกรมชลประทานสํารวจพ้ืนท่ีรับน้ําเพ่ิมเติม หรือการใชแกมลิงเขามาชวยเพ่ือแกไข
ปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ี 
    2.1.2 ใหมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการสวนหนา ตามภูมิภาค 4 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต รวม 4 ศูนย ในฐานะศูนยประสานงานการจัดการสาธารณภัย ระหวางหนวยงาน (Multi Agency Coordination Center: MAC) 
เพ่ือ (1) เปนจุดศูนยกลางรับขอเสนอความตองการจากจังหวัดเพียงจุดเดียว (Single Ordering Point) แลวประสานระดมทรัพยากรตามคํารองขอ
จัดสงใหจังหวัด (2) ติดตามสถานการณ รายงานรัฐบาล ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ กระทรวง/กรม ท่ีเก่ียวของ (3) การประสานเพ่ือแกไข ลดขอจํากัด
ดานงบประมาณ และระเบียบการเบิกจาย และ (4) ผูวาราชการจังหวัดยังคงทําหนาท่ีบัญชาการ อํานวยการในพ้ืนท่ีตามอํานาจหนาท่ี และในฐานะ
ศูนยบัญชาการพ้ืนท่ีสวนหนา (Area Command) เม่ือสถานการณลุกลามขยายตัว เกินกําลังของจังหวัด เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีศูนยประสานงานการ
จัดการสาธารณภัย ระหวางหนวยงาน และควบคุมสั่งการผูวาราชการจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัดบริหารจัดการสาธารณภัยภายใตนโยบายและ
วัตถุประสงคท่ีผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการสวนหนามอบหมาย) รวมท้ังการใหขาวสารตาง ๆ  
     2.1.3 การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยในระยะเรงดวน ใหกระทรวงมหาดไทยเปนเจาภาพจัดตั้ง         
War Room เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจ โดยเปนศูนยกลางการชวยเหลือแบบ One Stop Service สงตรงมาท่ี    
ศูนยบัญชาการเดียว โดยมีเจาภาพดูแลชัดเจน นอกจากนี้ใหแบงงานเปน 4 กลุม โดยใชหลัก 2 P 2 R ประกอบดวย 1) Preparation 
การเตรียมความพรอมรองรับสถานการณท่ีเกิดข้ึน 2) Prevention การปองกัน   3) Response การปฏิบัติการชวยเหลือ และ 4) Recovery 
การชวยเหลือฟนฟู โดยใหใชกรอบแนวทางดังกลาวไปแกปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ท่ีถูกน้ําทวมขังเปน
เวลานานเพ่ือเปน “บางระกําโมเดล” และสามารถปรับใชในการแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีอ่ืน  ๆตอไป  
     2.1.4 มอบหมายใหกรมประชาสัมพันธเปนเจาภาพดําเนินการดานการประชาสัมพันธ รวมท้ังประชาสัมพันธ
หมายเลขสายดวน 1111 ดวย 
    2.2 เพ่ือดําเนินงานตามกรอบนโยบายของรัฐบาล ไดมีการดําเนินการเปนสองสวน ดังนี้ 
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             2.2.1 ในสวนกลาง ไดเสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและบริหารสถานการณอุทกภัย 
วาตภัย และดินโคลนถลม ท่ีเปนการบูรณาการการปฏิบัติของสวนราชการท่ีเก่ียวของ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ และจัดตั้งศูนยสนับสนุนการอํานวยการและการบริหารสถานการณอุทกภัย วาตภัย 
และดินโคลนถลม โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูอํานวยการศูนย โดยไดเสนอคําสั่งใหนายกรัฐมนตรีเพ่ือลงนามแตงตั้ง แลว 
    สําหรับศูนยสนับสนุนการอํานวยการและการบริหารสถานการณอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถลม ไดเริ่ม
ปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี 22 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. เพ่ือติดตามสถานการณ ประเมินสถานการณ อันจะนําไปสูการสั่งการ 
การแจงเตือนภัย และการเผยแพรประชาสัมพันธ 
        2.2.2 ในสวนภูมิภาค ไดแจงทุกจังหวัด เพ่ือทราบแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี และไดมีการปรับ
ประยุกตใชในการจัดการในจังหวัด สําหรับจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก ไดกําหนดกรอบ
แนวทางการปฏิบัติของจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนการแกไขปญหาอุทกภัย “บางระกําโมเดล” อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ท่ี
ครอบคลุมท้ังดานการเตรียมการ (Preparation) การปองกัน(Preventation) การชวยเหลือ (Response) และการฟนฟู 
(Recovery) ไวแลว   
    2.3 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดมีโทรสารดวนท่ีสุด ท่ี มท 0616/ว 3907,        ว 3908 
ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2554 ใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10,15 และ จังหวัดเชียงราย พะเยา นาน ลําปาง และจังหวัดเชียงใหม เฝา
ระวังภัยดินโคลนถลม และน้ําปาไหลหลาก ในระหวางวันท่ี 22 - 23 สิงหาคม 2554 และ ว 7935, ว 7936 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2554 ใหศูนย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และจังหวัดเชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร นครสวรรค ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย เนื่องจากน้ําทวมฉับพลัน และน้ําลนตลิ่ง อาจสรางความเสียหายใหแกชีวิตและ
ทรัพยสิน ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรของประชาชน โดยจัดเจาหนาท่ีเฝาระวังติดตามสถานการณสาธารณภัยในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องตลอด 24 
ชั่วโมง รวมท้ังเตรียมเครื่องมืออุปกรณไวใหพรอม เพ่ือสามารถชวยเหลือผูประสบภัยไดทันตอเหตุการณ 
  3. สรุปสถานการณอุทกภัย (ขอมูล ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2554) 
  เกิดอุทกภัยและมีการประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รวม 32 จังหวัด 267 อําเภอ 1,817 ตําบล 15,209 
หมูบาน โดยประกอบดวยสถานการณสําคัญ 2 สถานการณ ดังนี้  
   3.1 สรุปสถานการณอุทกภัยเนื่องจากพายุโซนรอน “นกเตน” (NOCK - TEN) และรองมรสุมกําลังแรงพาดผาน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ระหวางวันท่ี 25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2554) 
     พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 30 จังหวัด 259 อําเภอ 1,772 ตําบล 
14,856 หมูบาน ไดแก จังหวัดแพร เชียงใหม สุโขทัย นาน ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน อุตรดิตถ พิจิตร พิษณุโลก ตาก 
กําแพงเพชร นครสวรรค นครพนม รอยเอ็ด กาฬสินธุ อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ สกลนคร เลย 
เพชรบูรณ ประจวบคีรีขันธ นครนายก ปราจีนบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชัยนาท ราษฎรไดรับความเดือดรอน 
1,041,639 ครัวเรือน 3,578,168 คน บานเรือนเสียหายท้ังหลัง 19 หลัง บานเรือนเสียหายบางสวน 4,566 หลัง พ้ืนท่ี
การเกษตรคาดวาจะไดรับความเสียหาย 2,235,626 ไร ถนน 5,857 สาย ทอระบายน้ํา 707 แหง ฝาย 664 แหง ทํานบ 123 แหง 
สะพาน/คอสะพาน 466 แหง บอปลา/บอกุง 24,274 บอ ปศุสัตว 164,253 ตัว มีผูเสียชีวิต 46 ราย (เสียชีวิต 1 ราย ท่ี          
จ.อุดรธานี สกลนคร อุตรดิตถ เพชรบูรณ, เสียชีวิต 2 ราย ท่ี จ.เชียงใหม ตาก พิษณุโลก นครพนม รอยเอ็ด, เสียชีวิต 4 ราย ท่ี              
จ.ปราจีนบุรี, เสียชีวิต  6 ราย ท่ี จ.สุโขทัย, เสียชีวิต 7 ราย      ท่ี จ.แมฮองสอน พิจิตร, เสียชีวิต 8 ราย ท่ี จ.แพร) สูญหาย 1 คน               
(จ.แมฮองสอน สาเหตุจากดินโคลนถลม) 
        3.1.1 จังหวัดท่ีสถานการณคลี่คลายแลวอยูระหวางฟนฟู จํานวน 20 จังหวัด ไดแก จังหวัดนาน แพร 
ลําพูน ลําปาง เชียงใหม แมฮองสอน อุตรดิตถ ตาก กําแพงเพชร เพชรบูรณ เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี           
บึงกาฬ สกลนคร รอยเอ็ด กาฬสินธุ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
        3.1.2 ปจจุบันจังหวัดท่ียังคงมีสถานการณอุทกภัยท้ังสิ้น 10 จังหวัด 49 อําเภอ 348 ตําบล 2,104 หมูบาน 
ราษฎรไดรับความเดือดรอน 156,240 ครัวเรือน 494,103 คน ไดแก จังหวัดสุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค นครนายก 
พระนครศรีอยุธยา อางทอง ชัยนาท อุบลราชธานี และจังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้ 
     1) จังหวัดสุโขทัย พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 9 อําเภอ 82 ตําบล 
616 หมูบาน 6 ชุมชน ไดแก อําเภอศรีสัชนาลัย สวรรคโลก ศรีสําโรง เมืองสุโขทัย ศรีนคร  บานดานลานหอย ทุงเสลี่ยม คีรีมาศ และอําเภอ
กงไกรลาศ ราษฎรไดรับความเดือดรอน 40,011 ครัวเรือน 118,920 คน   บานเรือนเสียหายท้ังหลัง 7 หลัง เสียหายบางสวน 6 หลัง พ้ืนท่ี
การเกษตรท่ีคาดวาจะไดรับความเสียหาย 299,747 ไร บอปลา 685 บอ ถนน 306 สาย ทอลอดเหลี่ยม 209 แหง ทอระบายน้ํา 99 
แหง ฝาย 3 แหง บอน้ํา 1 แหง คอสะพาน 5 แหง ประปาหมูบาน 24 แหง คลอง 18 แหง โรงเรียน 34 แหง วัด 27 แหง เสียชีวิต 6 ราย (อ.
สวรรคโลก 3 ราย อ.ศรีสําโรง 1 ราย อ.เมืองสุโขทัย 1 ราย อ.ศรีสัชนาลัย 1 ราย)  
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    ปจจุบันยังคงมีน้ําทวมขังอันเนื่องมาจากฝนตกหนักในพ้ืนท่ีลุมน้ํายมตอนบน และน้ําไหลจากจังหวัด
แพรเขาทวมซํ้าในพ้ืนท่ี 3 อําเภอ 30 ตําบล 153 หมูบาน 6 ชุมชน ไดแก อําเภอศรีสําโรง เมืองสุโขทัย และอําเภอกงไกรลาศ  
ระดับน้ํามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน   
       2) จังหวัดพิจิตร พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 10 อําเภอ 60 ตําบล 
356 หมูบาน ไดแก อําเภอสามงาม บึงนาราง โพทะเล โพธิ์ประทับชาง วชิรบารมี เมืองพิจิตร ตะพานหิน บางมูลนาก สากเหล็ก 
และอําเภอทับคลอ ราษฎรไดรับความเดือดรอน 23,089 ครัวเรือน 63,486 คน บานเรือนราษฎรเสียหายบางสวน 1 หลัง พ้ืนท่ี
การเกษตรท่ีไดรับผลกระทบ 135,478 ไร ประมง/บอปลา 7 บอ ถนน 18 สาย ทอระบายน้ํา 4 แหง เสียชีวิต 7 ราย (อ.โพธิ์
ประทับชาง 1 ราย อ.ตะพานหิน  1 ราย อ.สามงาม 5 ราย) ระดับน้ํามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากน้ําในแมน้ํายมท่ีไหลมาจากอําเภอ
บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก และน้ําในแมน้ํานานจากการระบายน้ําเพ่ิมข้ึนของเข่ือนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ     
      3) จังหวัดพิษณุโลก พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 7 อําเภอ 67 ตําบล 
434 หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน 12,476 ครัวเรือน 46,171 คน บานเรือนเสียหายบางสวน 1 หลัง พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีคาด
วาไดรับผลกระทบ 157,969 ไร ถนน 22 สาย ปศุสัตว 2 ตัว  สัตวปก 97 ตัว  ประมง 156 บอ กบ 500 ตัว เสียชีวิต  2 ราย (อ.บาง
ระกํา)    
      ปจจุบันยังคงมีน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี 3 อําเภอ 38 ตําบล 348 หมูบาน ไดแก อําเภอเมืองพิษณุโลก   บางระกํา 
และอําเภอพรหมพิราม ราษฎรไดรับความเดือดรอน 9,118 ครัวเรือน 32,675 คน  ระดับน้ําทรงตัว 
      4) จังหวัดนครสวรรค พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)     รวม 8  
อําเภอ 26 ตําบล 191 หมูบาน 1 ชุมชน ราษฎรไดรับความเดือดรอน 11,900 ครัวเรือน 35,461 คน พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีคาดวา
จะไดรับความเสียหาย 84,795 ไร  
     ปจจุบันยังคงมีน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี 5 อําเภอ 20 ตําบล 140 หมูบาน ไดแก อําเภอชุมแสง โกรกพระ เกา
เลี้ยว เมืองนครสวรรค และอําเภอตาคลี ราษฎรไดรับความเดือดรอนประมาณ 3,532 ครัวเรือน 11,366 คน ระดับน้ํามีแนวโนม
เพ่ิมข้ึน 
        5) จังหวัดอางทอง พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 5 อําเภอ 16 ตําบล 
43 หมูบาน ไดแก อําเภอปาโมก เมืองอางทอง ไชโย วิเศษชัยชาญ โพธิ์ทอง    
        6) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 8 
อําเภอ 101 ตําบล 543 หมูบาน ไดแก อําเภอผักไห บางไทร บางปะอิน เสนา บางบาล  
พระนครศรีอยุธยา  มหาราช  และอําเภอบางปะหัน ราษฎรไดรับความเดือดรอน 18,807 ครัวเรือน 40,940 คนพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีคาดวา
จะไดรับความเสียหาย 20,621 ไร ระดับน้ํามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
        7) จังหวัดชัยนาท พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 1 อําเภอ 3 ตําบล 
20 หมูบาน ไดแก อําเภอสรรพยา ราษฎรไดรับความเดือดรอน 1,731 ครัวเรือน 5,193 คน พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีคาดวาจะไดรับ
ความเสียหาย 10,400 ไร 
      8) จังหวัดนครนายก พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)     รวม 4 
อําเภอ 14 ตําบล 16 หมูบาน ไดแก อําเภอองครักษ ปากพลี บานนา และอําเภอเมืองนครนายก ราษฎรไดรับความเดือดรอน 
4,821 ครัวเรือน 14,463 คน พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีคาดวาจะไดรับความเสียหาย 9,461 ไร ปศุสัตว 30 ตัว ประมง 124 บอ ถนน 
10 สาย สะพาน 2 แหง ฝาย 1 แหง วัด 1 แหง  
          9) จังหวัดอุบลราชธานี พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 16 อําเภอ 
101 ตําบล 772 หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน 41,311 ครัวเรือน 181,614 คน อพยพ 365 คน บานเรือนเสียหายบางสวน 163 
หลัง พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีคาดวาจะไดรับความเสียหาย 115,334 ไร บอปลา 181 บอ ถนน 175 สาย สะพาน 21 แหง ฝาย 2 แหง            
ทอระบายน้ํา 53 แหง วัด 3 แหง โรงเรียน 4 แหง  
         ปจจุบันยังคงมีน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี 5 อําเภอ 44 ตําบล 341 หมูบาน ไดแก อําเภอโขงเจียม นาตาล            
ศรีเมืองใหม ตระการพืชผล และอําเภอเมืองอุบลราชธานี  ระดับน้ําลดลง 
         10) จังหวัดปราจีนบุรี พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 4 อําเภอ 22 ตําบล 
144 หมูบาน 5 ชุมชน ไดแก อําเภอเมืองปราจีนบุรี กบินทรบุรี ศรีมหาโพธิ และอําเภอประจันตคาม ราษฎรไดรับความเดือดรอน 
2,304 ครัวเรือน 3,933 คน พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีคาดวาจะไดรับความเสียหาย 2,172 ไร  เสียชีวิต 4 ราย (อ.เมืองปราจีนบุรี 2 ราย               
อ.กบินทรบุรี 2 ราย)  ระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 
       3.2 สรุปสถานการณอุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของรองมรสุมกําลังปานกลางถึงคอนขางแรงพาดผานภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเขาสูหยอมความกดอากาศต่ําท่ีปกคลุมบริเวณอาวตังเก๋ีย (ระหวางวันท่ี 17 - 25 สิงหาคม 
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2554) สงผลกระทบในพ้ืนท่ีและประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 2 จังหวัด 8 อําเภอ 45 ตําบล 
353 หมูบาน ไดแก จังหวัดเชียงราย และจังหวัดระยอง ราษฎรไดรับความเดือดรอน 8,164 ครัวเรือน 25,193 คน ดังนี้ 
           1) จังหวัดเชียงราย พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 7 อําเภอ 44 ตําบล 
351 หมูบาน ไดแก อําเภอพาน เวียงปาเปา เวียงแกน เชียงของ เชียงแสน แมจัน และอําเภอแมสรวย ราษฎรไดรับความ
เดือดรอน 8,164 ครัวเรือน 25,193 คน 
           2) จังหวัดระยอง พ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 1 อําเภอ ไดแก อําเภอ
แกลง ท่ีตําบลทุงควายกิน (หมูท่ี 4,11) ราษฎรไดรับความเดือดรอน 125 ครัวเรือน 378 คน 
      อนึ่ง เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2554 เวลา 16.30 น. ไดเกิดวาตภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี ท่ีหมูท่ี 8 ตําบลบาน
แหลม อําเภอบานแหลม บริเวณหนาเทศบาลตําบลบานแหลมจนถึงโรงงานเขนหนิง ซีฟูด ฝงซายของถนนท่ีจะไปองคการ
บริหารสวนตําบลบางตะบูน เสาไฟฟาลมประมาณ 50 ตน เปนระยะทางประมาณ   1 กิโลเมตร รายงานเบื้องตน มีผูเสียชีวิต 1 
ราย บาดเจ็บ 3 คน (จังหวัดกําลังตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม) 
   4. การใหความชวยเหลือของหนวยงาน 
        4.1 กระทรวงมหาดไทย 
       กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดสงทรัพยากรชวยเหลือผูประสบอุทกภัย  
       4.2 การใหความชวยเหลือของหนวยงานอ่ืนๆ 
        นอกจากนี้ยังมีการใหความชวยเหลือของหนวยงานอ่ืนๆ ดวยเชนกัน อาทิเชน ศูนยบรรเทาสาธารณภัย 
เหลาทัพตางๆ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ 
     5. การดําเนินการของผูบังคับบัญชาระดับสูง/ขอสั่งการ  
           การประชุมศูนยสนับสนุนการอํานวยการและการบริหารสถานการณ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถลม (ศอส.) 
       - วันท่ี 22 สิงหาคม 2554 ซ่ึง นายวิบูลย  สงวนพงศ อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
เปนประธานการประชุม ศอส. รวมกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ ไดมีขอสรุป ดังนี้ 
      1) ใหจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเฝาระวังเปนพิเศษ ไดแก จังหวัดเชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร 
ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพ้ืนท่ีท่ีมีการแจงเตือนภัยเปนการเฉพาะไดแก อําเภอแมสาย แมจัน 
แมฟาหลวง เทิง จังหวัดเชียงราย อําเภอปง เชียงคํา จุน จังหวัดพะเยา อําเภอบอเกลือ ปว เฉลิมพระเกียรติ ทาวังผา สองแคว               
เชียงกลาง บานหลวง จังหวัดนาน อําเภอแมทะ หางฉัตร แจหม งาว จังหวัดลําปาง อําเภอฝาง แมอาย จังหวัดเชียงใหม อําเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก และ อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ไดเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยอยาง
ทันทวงที  
          2) ใหมีการแจงเตือนประชาชนเพ่ือรับทราบขอมูล สถานการณ เพ่ือใหเกิดการเตรียมพรอม โดยชองทาง  
การสื่อสาร และประชาสัมพันธทุกชองทาง (สื่อภาครัฐ สื่อชุมชน อาสาสมัคร และผูนําทองถ่ิน/ชุมชน ฯลฯ) 
           - วันท่ี 23 สิงหาคม 2554 ซ่ึง นายชนมชื่น บุญญานุสาสน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปน
ประธานการประชุม ศอส. รวมกับสวนราชการตาง ๆ ไดมีขอสรุป ดังนี้ 
       1) เห็นควรเสนอใหรัฐบาลมีการจัดตั้งศูนยรับบริจาค โดยมีสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปน
ศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
          2) ขอใหกรมการปกครอง ตรวจสอบความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีประสบภัยท่ี
นอกเหนือขีดความสามารถของจังหวัดและอําเภอ เพ่ือท่ีจะใหการสนับสนุนไดอยางรวดเร็ว และท่ัวถึง 
            3) การประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือปองกันการเสียชีวิตจากอุทกภัย จากขอมูลท่ีผานมามีผูเสียชีวิต
จํานวนมาก    ในระหวางท่ีเกิดอุทกภัย จึงมอบใหกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทยฉุกเฉิน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
กรมประชาสัมพันธ รวมกันใหความรูกับประชาชนผานทางสื่อมวลชนทุกแขนง และสื่อบุคคล ประกอบดวย อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครอ่ืนๆ ผูนําทองท่ี และผูนําทองถ่ิน เพ่ือใหการประชาสัมพันธนั้นถึง
ประชาชนไดรวดเร็วและท่ัวถึง 
           4) กรณีการเกิดอุทกภัยในเขต อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงปรากฏขาวทาง
สื่อมวลชน      บางรายการนั้น ไดรับการยืนยันจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวา จังหวัดไดประกาศใหทองท่ีอําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัด อําเภอ และเทศบาลตําบลบางบาล   ไดจัดเตนท  ท่ีพักอาศัย 
จัดสรางหองสุขาชั่วคราว ใหการชวยเหลือเบื้องตนแลว ไดสั่งการใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี จัดสงเตนท
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ท่ีพักอาศัยเพ่ิมเติมใหกับพ้ืนท่ีประสบภัยแลว และเนื่องจากขณะนี้ประชาชนไดมาสรางท่ีพักอาศัยอยูริมทองถนน จึงขอความรวมมือ             
ผูขับข่ียานพาหนะในเสนทางดังกลาวใชความระมัดระวังดวย    
                  5) กรณีท่ีเกิดขาวสารทางสื่อมวลชนเรื่องขอปญหาอุปสรรคในการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัย ใหผูวา
ราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบขอเท็จจริงและรายงานชี้แจงสื่อมวลชนในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองโดยเรงดวนดวย  
              - วันท่ี 24 สิงหาคม 2554 ซ่ึง นายวิเชียร  ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานการประชุม ศอส. 
ไดมีขอสรุป ดังนี้ 
      1) ใหจังหวัดไดมีการประชาสัมพันธ เ พ่ือลดความสูญเสียในพ้ืนท่ีประสบภัย
โดยเฉพาะผูเสียชีวิต เพ่ือเปนการย้ําเตือนใหเฝาระวังมากยิ่งข้ึน 
      2) ใหใชกลไกของศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ ของจังหวัด ทําความเขาใจกับประชาชน
ใหรับทราบแนวทาง การบริหารจัดการน้ําเพ่ือลดขอขัดแยง                    
         3) ในประเด็นท่ีเกิดขาวสารทางสื่อมวลชนกรณีใหความชวยเหลือผูประสบภัยในพ้ืนท่ี 
ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการตรวจสอบขาวสารและทําความเขาใจตอประชาชนและสื่อมวลชนไดทันทีโดยไมตองรอขอสั่งการ
จากศูนยฯ เพ่ือใหประชาชนเกิดความม่ันใจในกระบวนการใหความชวยเหลือของภาครัฐ 
                     4) ใหจังหวัดท่ีสถานการณคลี่คลาย เรงสํารวจความเสียหายดานชีวิต ทรัพยสิน         
สิ่งสาธารณูปโภค และพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือจะไดทําการฟนฟูและใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยดวนตอไป 
  6. สิ่งของพระราชทานชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
     6.1 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรม
ราชูปถัมภ นําสิ่งของพระราชทานไปมอบใหแกราษฎรเพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร สุโขทัย เชียงใหม และ
จังหวัดเชียงราย รวมจํานวน 6,000 ชุด  
     6.2 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูแทน
พระองค นําชุดธารน้ําใจฯ พระราชทาน ไปมอบใหแกราษฎร ท่ีประสบอุทกภัย ตั้งแตวันท่ี 27 มิถุนายน - 23 สิงหาคม 2554 ในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม ประจวบคีรีขันธ หนองคาย พิษณุโลก แพร สุโขทัย และจังหวัดพิจิตร    รวมจํานวน 10,962 ชุด น้ําดื่มจากมูลนิธิ          
โคคา-โคลา รวมจํานวน 88,584 ขวด รวมมูลคา 11,101,000 บาท  
       6.3 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร และพระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรราชาฯ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาใหผูแทนพระองคฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานใหแกผูประสบอุทกภัย ท่ีจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 1,000 ถุง         
ยาสามัญประจําบาน จํานวน 250 ชุด และนมจิตรลดา จํานวน 100 ลัง 
       6.4 พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจาหลานเธอพระองคเจา
พัชรกิติยาภา ประทานให นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) สภากาชาดไทย   เปนผูแทนฯ มอบถุง
ยังชีพพระราชทาน ถวายแดพระภิกษุสงฆ 45 ถุง และมอบถุงยังชีพพระราชทานใหผูประสบอุทกภัยจังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัด
อุดรธานี รวมจํานวน 1,573 ชุด 
       6.5 สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผูแทนพระองค มอบสิ่งของพระราชทาน
ชวยเหลือราษฎร ผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค และจังหวัดกาฬสินธุ  ในระหวางวันท่ี   16 - 25 สิงหาคม 
2554 รวมจํานวน 5,000 ชุด 
 
6. เรื่อง รายงานการตรวจติดตามสถานการณอุทกภัยและการใหความชวยเหลือในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รายงานการตรวจติดตาม
สถานการณอุทกภัยและการใหความชวยเหลือในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย ดังนี้ 
  ตามท่ีนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบ
การตรวจเยี่ยมผูประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรายงานวาเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2554 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพรอมดวยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและกรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการตรวจเยี่ยม
ผูประสบภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย สรุปดังนี้ 
  1. ดําเนินการตราวจเยี่ยมในทองท่ี 5 อําเภอ ไดแก อําเภอนาแหว อําเภอดานซาย อําเภเมืองเลย อําเภนาดวง 
และอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
  2. จังหวัดเลยไดสรุปรายงานสถานการณในระหวางวันท่ี 31 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2554 พบวาจังหวัดเลย
ไดรับอิทธิพลจากพายุนกเตน และจากรองมรสุมพาดผานจังหวัดเลย สงผลใหมีฝนตกหนักท่ัวทุกพ้ืนท่ีจังหวัดเลย ทําใหน้ําปาไหล
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หลากเขาทวมพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีการเกษตร ท้ัง 14 อําเภอ เปนเหตุใหราษฎรไดรับความเดือดรอน จํานวน 94 ตําบล 546 
หมูบาน 29,956 ครัวเรือน โดยไมมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตแตอยางใด มูลคาความเสียหายท้ังสิ้นเปนจํานวนเงินประมาณ 
178,756,504 บาท 
  3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการมอบถุงยังชีพและน้ําดื่มสะอาดของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาลและกรมทรัพยากรน้ํา จํานวนพ้ืนท่ีละ 500 ชุด รวมท้ังสิ้น 2,500 ชดุ พรอมท้ังรับฟงปญหาและรวบรวม
ปญหาท้ังหมดท่ีไดรับในพ้ืนท่ี เพ่ือหาแนวทางชวยเหลือราษฎรในพ้ืนท่ีท้ังในระยะเรงดวนและเตรียมแผนการแกไขปญหาใน
ระยะยาวตอไป 
 
เรื่อง แตงตั้ง 
  1.  คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี   141  /2554 เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี  141  /2554 เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจใหรอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12  มาตรา 15  และมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมครั้งสุดทาย โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545   และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550  นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหาร
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี และใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี และกํากับดูแล แทนนายกรัฐมนตรี สําหรับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานของรัฐ 
ตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1  นิยาม 
  ในคําส่ังนี้ 
  “กํากับการบริหารราชการ” หมายความวา กํากับโดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผนดินของสวนราชการเพ่ือให
เปนไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี  มีอํานาจสั่งใหสวนราชการชี้แจงแสดงความคิดเห็นหรือ
รายงานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน สั่งสอบสวนขอเท็จจริง ตลอดจนอนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และ
อนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เก่ียวกับการมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีท่ีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีอนุญาตหรืออนุมัติเรื่องตาง ๆ ของสวนราชการในกํากับการบริหารราชการไปกอนได แลวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 
  “ส่ังและปฏิบัติราชการ”  หมายความวา สั่ง อนุญาต หรืออนุมัติใหสวนราชการหรือขาราชการหรือผูปฏิบัติงาน
ในสวนราชการ ปฏิบัติราชการหรือดําเนินการใด ๆ ไดตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะ
ผูบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรัฐมนตรีเจากระทรวง 
  “กํากับดูแล”  หมายความวา  กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือหนวยงานของรัฐใหเปนไปตาม
กฎหมาย และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือหนวยงานของรัฐ  นโยบายของรัฐบาล 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการสั่งใหรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือหนวยงานของรัฐชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํา
รายงาน หรือยับยั้งการกระทําของรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือหนวยงานของรัฐท่ีขัดตอวัตถุประสงคของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ  นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ และสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับ
การดําเนินการ 

สวนท่ี 2 
 1. รองนายกรัฐมนตรี  (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) 
 1.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
  1.1.1 กระทรวงการตางประเทศ 
  1.1.2 กระทรวงคมนาคม 
  1.1.3 กระทรวงมหาดไทย 
  1.1.4 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  1.1.5 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  1.1.6  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
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 1.2      การมอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับการบริหารราชการและส่ังและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  1.2.1   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
  1.2.2   ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 
 1.3       ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ
กับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ 1.1 - 1.3  ยกเวน 
  1.3.1 เรื่องท่ีเก่ียวกับกฎหมาย 
  1.3.2 การสถาปนาพระอิสริยยศ  อิสริยศักดิ์  สมณศักดิ์ 
  1.3.3 การแตงตั้ง ในกรณีการแตงตั้งประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด  
ขาราชการตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงและกรมเอกอัครราชทูตประจําตางประเทศ  กงสุล  และกรรมการท่ีมี
ตําแหนงหนาท่ีสําคัญ 
  1.3.4 การพระราชทานยศทหาร  ตํารวจ  ชั้นนายพล 
  1.3.5 การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแกพระบรมวงศานุวงศ และการพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 
  1.3.6      การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตหรือความสัมพันธระหวางประเทศ และการ
ประกาศใชความตกลงระหวางประเทศ 
  1.3.7  เรื่องสําคัญท่ีเคยมีประเพณีปฏิบัติใหเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม 

สวนท่ี 3 
  2.  รองนายกรัฐมนตรี  (รอยตํารวจเอก เฉลิม  อยูบํารุง) 
 2.1   การมอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
     2.1.1 กระทรวงยุติธรรม   
  2.1.2 กระทรวงแรงงาน 
  2.1.3 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  2.1.4 กรมประชาสัมพันธ 
  2.1.5 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
  2.2     การมอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับการบริหารราชการและส่ังและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
     - สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 2.3 กํากับดูแลและลงนามในเอกสารท่ีเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
   2.3.1 การขอพระราชทานอภัยโทษ 
  2.3.2 การขอแปลงสัญชาติเปนไทย 
  2.4      ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศ  สํานักนายกรัฐมนตรีท่ี
เกี่ยวของกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ 2.1 – 2.3  ยกเวนในขอ 1.3 

สวนท่ี 4 
  3.  รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
    3.1.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
  3.1.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  3.1.3    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  3.1.4    กระทรวงวัฒนธรรม 
  3.1.5    กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  3.1.6 กระทรวงศึกษาธิการ 
  3.1.7    กระทรวงสาธารณสุข 
  3.1.8 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
  3.1.9 ราชบัณฑิตยสถาน 
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 3.2     การมอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับการบริหารราชการและส่ังและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  3.2.1   สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเฉพาะในสวนของสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณ
ของชาติ 
  3.2.2   สํานักขาวกรองแหงชาติ 
  3.2.3   สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
  3.2.4     สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
          3.3      การมอบหมายใหกํากับดูแลองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐ  ดังนี้ 
  -    สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
 3.4  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการ
มีพระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ 3.1 – 3.3 ยกเวนในขอ 1.3 

สวนท่ี 5 
  4.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายกิตติรัตน  ณ ระนอง) 
 4.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
    4.1.1 กระทรวงการคลัง 
  4.1.2 กระทรวงพลังงาน 
  4.1.3    กระทรวงพาณิชย 
  4.1.4   กระทรวงอุตสาหกรรม 
  4.1.5    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 4.2   การมอบหมายและมอบอํานาจใหส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    -       สํานักงบประมาณ  
   4.3   การมอบหมายใหกํากับดูแลองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐ  ดังนี้   
   -       กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
 4.4 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ
กับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ 4.1 – 4.3 ยกเวนในขอ 1.3  

สวนท่ี 6 
 5.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายชุมพล  ศิลปอาชา) 
 5.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
    5.1.1 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
  5.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 5.2   การมอบหมายใหกํากับดูแลองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐ ดังนี้ 
   5.2.1 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 
   5.2.2   องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 
 5.3  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการ
มีพระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ 5.1-5.2 ยกเวนในขอ 1.3  

สวนท่ี 7 
 6.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายสุรวิทย  คนสมบูรณ) 
   6.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

   6.1.1   สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    6.1.2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
    6.1.3 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    6.1.4 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
    6.1.5 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
    6.1.8 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
    6.1.7 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
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    6.1.8 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
    6.1.9 ราชบัณฑิตยสถาน 
  6.1.10   สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 6.2   การมอบหมายใหกํากับดูแลองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐ  ดังนี้ 
  6.2.1   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
  6.2.2     สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
   6.2.3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

สวนท่ี 8 
 7.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ) 
  7.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    7.1.1 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเวนในขอ 3.2.1 และขอ 6.1.1   
    7.1.2 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
    7.1.3 กรมประชาสัมพันธ 
  7.2   การมอบหมายใหกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน ดังนี้ 
   7.2.1 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
   7.2.2  สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) 

สวนท่ี 9 
 8.  รองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับการบริหารราชการสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงาน
ของรัฐ ยอมมีอํานาจใหความเห็นชอบและลงนามในประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี  หรือประกาศเก่ียวกับเรื่องของหนวยงาน 
นั้น ๆ  ดังนี้ 
  8.1 การแตงตั้งบุคคลหรือกรรมการในหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 
  8.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแกชาวตางประเทศ ยกเวนเปนเรื่องระดับผูนํารัฐบาล
หรือประมุขของรัฐตางประเทศ 
 8.3  การใหความเห็นชอบในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญตราจากตางประเทศ 
  8.4  การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ 
 9.  ราชการท่ีรองนายกรัฐมนตรีไดรับมอบหมายและมอบอํานาจตามคําสั่งนี้  หากรองนายกรัฐมนตรีพิจารณา
เห็นวาเปนเรื่องสําคัญ และอาจมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชนเปนสวนรวม หรือตองสั่งการแกหลายสวนราชการ
หรือหลายรัฐวิสาหกิจแตบางสวนมิไดอยูในอํานาจหนาท่ีกํากับการบริหารราชการของรองนายกรัฐมนตรีผูหนึ่งผูใดโดยตรง         
ใหนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ 
 10.  เม่ือรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายและ
มอบอํานาจแลว ใหรายงานนายกรัฐมนตรีทราบเปนระยะตามความเหมาะสม 
 11. ในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีมอบหมายและมอบอํานาจตามคําสั่งนี้ใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี บริหารราชการตามนโยบายรัฐบาลท่ีมุงม่ันจะสรางความสามัคคี ปรองดอง ใหเกิดข้ึนในสังคมไทย ซ่ึงจะ
นําไปสูความรวมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศใหกาวหนาเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนชาวไทยทุกคน ตามหลักการของนโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล ท่ีจะยึดหลักการบริหารท่ีมีความ
ยืดหยุนท่ีคํานึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาล เพ่ือใหมีการพัฒนา
อยางมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย รวมท้ังหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546  และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550    
 ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี   25   สิงหาคม  พ.ศ. 2554 เปนตนไป 
 
  2. แตงตั้งขาราชการการเมือง  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้งขาราชการการเมืองจํานวน 2 ตําแหนง 
ดังนี้  1) นายบัณฑูร  สุภัควณิช ใหดํารงตําแหนงเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   2) นางฐิติมา  ฉายแสง ใหดํารงตําแหนงโฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 25 สิงหาคม  2554 เปนตนไป  
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  3.  มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามท่ีสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอดังนี้  
   1. ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได คณะรัฐมนตรีมอบหมายเปนหลักการใหรองนายกรัฐมนตรี
คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ตามลําดับ ดังนี้  
    (1) นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ 
    (2) รอยตํารวจเอก เฉลิม  อยูบํารุง  
   (3) พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ  
   (4) นายกิตติรัตน ณ ระนอง  
    (5) นายชุมพล  ศิลปอาชา  
   2. ในระหวางการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผูรักษาราชการแทนขางตนจะสั่งการใดเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยูในอํานาจของนายกรัฐมนตรีได  ตองไดรับความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรีเสียกอน  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 25 สิงหาคม  2554 เปนตนไป 
 
  4.  แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติมอบหมายการรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ในกรณีท่ีไมมีผูดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ตามนัยมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 โดยใหเปนไปตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอดังนี้  
  1. พลตํารวจโท ชัจจ  กุลดิลก รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  
   2. นายกิตติศักดิ์  หัตถสงเคราะห รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  
 
  5.  แตงตั้งขาราชการการเมือง ตําแหนงท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการแตงตั้ง นายประเชิญ  ติยะปญจนิตย เปน
ขาราชการการเมือง ตําแหนงท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 25 สิงหาคม  2554 เปนตนไป  
 
  6.  แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอการแตงตั้งขาราชการการเมือง จํานวน 2 ราย 
ดังนี้  1) นายธรรมรัต  หวั่งหลี เปนท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  2)  นายสุรกิจ  ลิ้มสิทธิกูล เปน
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ   
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 25 สิงหาคม  2554 เปนตนไป  
 
  7.  แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเสนอการแตงตั้งขาราชการการเมือง ดังนี้  
1) พลตํารวจตรี เกษม  รัตนสุนทร เปนท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  2) นายถิรชัย  วุฒิธรรม เปนเลขานกุาร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 25 สิงหาคม  2554 เปนตนไป  
 
  8.  เสนอเรื่องการแตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอการแตงตั้งขาราชการการเมือง ดังนี้  1) นายสุระ             
เตชะทัต เปนท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม   2) นายสัมฤทธิ์  พงษวิรัตน เปนเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรม  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 25 สิงหาคม  2554 เปนตนไป  
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  9.  แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเสนอแตงตั้งนางดารณี          
เลศะวานิช ดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 25 สิงหาคม  2554            
เปนตนไป  
 

10. แตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
จํานวน 7 ตําแหนง  รวมจํานวน 32 ราย  ดังนี้  

 1. ตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี  จํานวน 4 ราย  ไดแก 
  1) พลเอก พัลลภ ปนมณี 
  2) นายโอฬาร  ไชยประวัติ 
  3) นายสุชน ชาลีเครือ 
  4) พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร 

 2. ตําแหนงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง  จํานวน 5 ราย  ไดแก 
  1) นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ     
  2) นายนิรุตติ คุณวัฒน 
  3) พลตํารวจตรี ธวัช  บุญเฟอง 
  4) นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (รองนายกรัฐมนตรี รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง) 
  5) นายสุรเชษฐ ชัยโกศล   (รองนายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน  ณ ระนอง) 

    3. ตําแหนงท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี   จํานวน 4 ราย  ไดแก 
  1) นายสุชน     ชามพูนท   (รองนายกรัฐมนตรี นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) 
  2) พลตํารวจตรี บุญเลิศ นันทวิสิทธิ์ (รองนายกรัฐมนตรี รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง) 
  3) รอยตํารวจโท เชาวรินธร  ลัทธศักยศิริ (รองนายกรัฐมนตรี พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) 
  4) พลตํารวจตรี ไพฑูรย เชิดมณี   (รองนายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน  ณ ระนอง) 

 4. ตําแหนงท่ีปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  จํานวน 1 ราย  ไดแก 
  1) นายสุวัฒน   มวงศิริ  (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) 

 5. ตําแหนงรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  จํานวน 3 ราย  ไดแก 
  1) นายอนุสรณ เอ่ียมสะอาด   
  2) นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน 
  3) นายชลิตรัตน จันทรุเบกษา 
 6. ตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  จํานวน 2 ราย  ไดแก 
  1) นายจารุวงศ      เรืองสุวรรณ  (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
                     นายสุรวิทย   คนสมบูรณ) 
  2) นายวิม รุงวัฒนจินดา (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
                    นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ) 
 
 7. ตําแหนงประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  จํานวน 13 ราย  ไดแก 
  1) นางสาวชยิกา วงศนภาจันทร  
  2) นายเบญจพล สวัสดิ์พาณิชย 
  3) นายอิทธิ์ณณัฏฐ หงษชูเวช 
  4) นายวีระ ชูสถาน 
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  5) นายจักรพงษ แสงมณี 
  6) นายชวรัชต อุรัสยะนันทน 
  7) นางไพจิตร อักษรณรงค 
  8) นายธนกฤต  ชะเอมนอย 
  9) นายรังสี เสรีชัยใจมุง 
  10) พันตํารวจตรี เสง่ียม  สําราญรัตน 
  11) นายพิพัฒนชัย ไพบูลย 
  12) นายวรวุฒิ วิชัยดิษฐ 
  13) นายอรรถชัย อนันตเมฆ 
ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 25 สิงหาคม  2554  เปนตนไป  

 
 
 

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