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L~tlrh~\iI'~'ItI~lJilvi1'111lJv1lJm'l-1mru~afl1'VlL~lIL1LlJ'S::a:: 
m':i~lJ~fl1eJ'lII"'IJ1i1\i1LL~1 

• 	 ~1iI1'I-1il'lll'L.i1E1LL'Vl'VI6LfI~'illJ~ L~'ilI!lUil~tl1eJqmQlJLLiI:::i'n~1 
~'Il1eJl':iflLf'Eli''1V1111UTLI~';1LiJlJ~tl'l1~~um'S~n~1'E1V1'1 
...; ..;, ........ 1 :\" .r ... ~ ..... ., I";

IiItlLlJ'EI'I L'Wtl LVlf.I u1E1L'SflL':itl':i\l LIiI':iUm':i':in~1V1tlLlJ'il'lLLiI::: 
" illilfl11:;LL'VI':in-iftllJ~'EI1IiJLiJlJDlJVI':i1E1LLti;j1V1 (all. / 'VllJ.) 

• 	 a1V1~um'S~1iI LIiI~E1l1ltluuU~lJatl'Vl eJ'Vlm1':i 'lIItbEl{l 1lJ ~ 
LfiEl1;J'il{l'Elv':i:::m1'1vi1LulJn1':i1lJ':i1E1a:::LaEl\il

" 

• 
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-c£:

fl1':i~'Uxit'U':i1ruatl1'U (1fi. / 'Wfl.) 

• vi ~i'Vl 'll':i :aii 'U f'l111l dhn.., 1 a 'IJ EHI 

(1li.)Lm1tui:ltl1'U,h~"l n'Hlhu'U~1'Uv11'U 

La!i1111Li:I'Utlf'ltu:::n'mJn1'lLvitll11f'l111l \UI1El!.VI~ n1'l~'U~L'U'l1rui:lm'U 1li. 1v1Li:I'Utl11l'U'l:::a:::n1'l 

'lbElL VIii tl"1 (v11'ULf'l'l ~i:I{1 ~v1'U.!1'U) LLm'lJuCYVl1Lil'W1:::VI'U1 


vhmtu1 LL~:::1111li. ~Vlvi1LL~'Utltl~n'U 


L 'U'l1tui:ltl1'U 1 'U'l:::a:::a11v11a 


• lltl'UVl1l1al111li. 'I.l'l:::·lmrll~'UGi:I{1~ 
fl111l ri''Ul":ill 'U f'l111l i:l1I 'U 'l ru 'IJ tl ~ 

'i 1"" ., 

v 

..J
I~'U'l1rui:ltl1'U Vln'U'UnVltlHVla1 

vl1~'I.l'l:::LVI!'I 


nWlhElLVlflil f'lJ um~El'U h~L~El'U (Afi.) 
 • L(;l;allf'l111l'W{tl1l111um;El'IJLL~:::h~L;a'U LVla~VlVl1 
• 	 n1'lLUVlLVltlllLu'U1'1.lvm.lri1'VI'IJVlL~1l Fitl u":il~a~'U~i1'U LL~:::Ei1'IJ1af'l111li:l:::mnl11um;tl'U1'IJ n1'l 
u~ Q ~3~ ,

1'IJVI (;) 'WC}!'I":iln1a'IJ \!)c£:c£:(i' V1~'U 'IJ'lJtl~ 
 Lfi'IJVl1~ ~VlVl1V1U~atlLL~:::tl'l.lmrun1'lL;a'IJVlVlLLVI'IJ~'li1'lVl 
n'UVl~aViihJ'lJil~~Ei1'IJ1an1'lL'l~L;a'IJ~, v 	 • LatlVl1 a LL~:::~Vl (il1"Vltl~n'lruLL~ :::'I.li''U'I.l'l~'litl1lLL~lI., , 

..J ~ •Q":il:::Vi":il1'ltu11v1(;l11lf'l11mi1LU'IJ O'lruVi 
tl1fl1'lV11~L~'IJ(;l1m1 c£:o,ooo 'U1V1 (!'Ili.)

h~L;a'IJlVl1~i:l11l1'ltlL\lVlLV1tl1l1ru'IJ1'IJ~ 
)u.!1m'lll~ !'Ili. 1v1Li:I'lJtlLL'U1V11~fn'l'li1EJLVliitlv11'IJn1'lL~'IJ111n'U 

(;) 'W.a.c£:(i' l11LL')~ i:I'W~. V1'l1'Urltl'Uckl'IJ fl'lLL~:::'Uf'l~1mVl1~m'lrfn1:J1Vl11l1l~ f'l'l1l. 11l'IJ'l:::a:::m'l~'UyJ41:01 iu" .8 v , 	 v
LUVlfl1flL'la'U (;) i:lVVl1V1 'IJtln":il1n'U n1'l 

fI1ElVl",~J1~VlLLa1LVlai:l1'1.l1v1~.:I;l1'" ..; fl"'..Ji:ltl'U GAT - PAT VlL~il'ULu'lJ1'IJVI (;)Q;! 

., ..J 
 • 	 l11f'l'lmv1i''U~~n'l:::V1'U":il1ntlVlnJ1EJ -;i1'IJ1'IJ \!)(;),OOO f'l'IJ 

v 	 •- \!)o Vtel. LL~:::1'UVI \!)l;) 'W.a. c£:(i' 
1v1i''U''1i:1fim'lfl1':inL~'IJ":il1nntl~VI'IJ n.f'l.i:I.I i:ln.i:lf'l. v ,• L'l~L;El'U~EJ.:I1~vi1m'li:ltl'UfI1f'lL;a'IJ~ (;) 

• .;{ n 'Ii1 'l:::VI;l~nall L~'UVI 'UVllI'IJ L 1a'll LLnu ill Vl1V1;l~'IJ
\f'11 " li~l11h~L;a'IJ~Vll11iln1'lVl'UVI1'U'UVlL;El'IJ 

'll1':i1'11n1'lfl~ LL~:::111L'a'IJ'Vl'UVI~'IJL1a'ULvitlLLnuCYVl1V1;la'IJ111n'UL~num;'Uriil'IJvi1m':ii:ltl'Uvltl1'1.l 
f'l'l1'U~'IJ~~~Vl1Vl~'I.l'l:::i:I'UtlVlnJ1a (m(i' ~~Vl1Vl)• 	 lltl'UVll.l1a111 !'Ili. 1'1.l~Vlvi1~1'IJ'lltlll~ v 	 ,... v 


f'l111lLaElVl1a'IJ'ENL'l~L;a'IJ fl':i LLil:::L~n 
 • 	 l11f'l111l'lb m VI~mLrl'll1'l1'11fn'lf'l 'l 'Wun~1'U'l1'11fn 'l LL~::: 
• 	 'OJ 

M')1~'lJtl~n'l:::V1':i1~rfn~nGfl1'l~~'l:::i:I'UJ1aJ1v111l v11Elun~a'IJVi'l.l':i:::i:I~~VlnJ1El 
" • mUJL'l.:lL;a'UViEJ~1~i:l11l1':itl~Vlvi1fl1'l fl1'l1~Qa1l1'IJB(;l'l1VltlmilEl~1a1V1i''U~'IJ~~il~il1fi''ElLL~::: 

i:ltl'IJ1ru~~Vlm':ii:lil'IJ~~'Uatl'WEJ'W Lfl~tl~1'li'-;i1LU'lJ1u1~L~'IJ1~Ln'IJ m a1'IJ'U1V1 

• 	 fl1'l'!l1a!.VI~tlv11'Ufl1'lL~'IJ111n'UFI~LLil::: 


'U, flil 1n'lVl1~n1'lPin1:J1 111'1i1ElLVI~ tl 


Lil'W1:::~~1v1i''Ur.JM'l:::V1'U":il1ntlVlnJ1a 

'OJ 	 ... ' 

LVla(;l'l~L'Vhu'IJ 

(i'. LL'U1V11~t'Ufl1'l,hmVliiilt 'U'l:::a:::fn':i':iiln1':i~'Uxi 
1UfhuLfl':i1:Jinlil~~hR 

!: 'i JI d... • 
• 	 'i:::'U1a'IJ1tltln":il1 n ~'i .:I.:I1'IJLLil:::'WUVI'lJfllltlVla1V1m'i1l tl eJ1~n1'ltMR112J'li1EJLVlfltl~'I.l'l:::ntl'Ufl1'l • 

~(;la1V1n";j";j1l (iln.) d ~oh'U LLil:::L~1I'll tlll LL"1IllLfl'i.:li:l{1.:1~u,\i1'IJ1 'IJ Uflll.. 
tlVli:l1V1m'l1l (tln.) • 	 lltl'UVl1l1a1~ iln. i''U1'1.loi1Lilm'i~Olvi1 , 

LL~Ufl1'lohLU'lJnTnUU'lJUtYVl1LLil:::111 • ~Vlvi1'lltlll~a1'l'l":ilR111lLaaVl1a'IJtl~Lfl~tl.:l~mil'l.lmru LL~::: 
- 'OJ 	 , 

m'i'llVlL'lJaf'l111lL~hJVl1a":il1n'U;~V1'1.l'l:::n'UJ1a LOlm~~i'Vl 

~(;la1V1n'i'i1l L'iH1Uvl1.:1"l fl1'i~1aau1VllIVlOlLLV1U LL~:::LLm'lJ4itl?i'W1V1'i:::VI':h~h.:l~1'IJ 

~'I.l'i:::ntl'Un1'l SME ~'I.l'i:::i:I'UfI11::: n'U'U;~V1'1.l'i:::nu 'W{tlll~~1l1Vl'ifn'il\1f'l111l'!l1aLVI~tl'lJtl.:l 
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£l'Vln.nEJL'U'Ih-1 l!:l t~fl'Urlfl'U\h'fl LLa~1~ 
th~~1'U11'U nVl. vi~~vi11'11111'1i1E.IL'VI~fl 
L'Uam~ru~i'\1~fl1\1~1E.ILLa~L~-U1L~'Ufl •.. .. 
I'lru:l1~1I'UVl~Jl1EJL'U m a't.lfl1l1 

u .cI I I d ~ ~ 
Jl11'1';j~'VlL'VI1I1Z~1I L'lJ'U n1';j'lJam11J';i11111fllltJ1f11';jVl1D.!'lJE.i.. 
1'Un1';j~fl'Ut.I';j'Ua'Ut~a L{J'Uvl'U (an.) 

L~fl1';j'1i1E.IL'VIiiafl1';jLfI~a'UEi'1EJLfI~fl-ll~n';j €lt.lmru u~::: 
a'U1'11L'U1'lt9-1latJI'11flflmn n«'Uvi£l'Vln.nfJ 1 t.I~fltn'UL'U~'Uvi 
t.I 

oJ d !':I d oJ t.I ' 
aflflnEJ LVlfl'U';i';jL'Vl11'11111LrlEJ'VI1fJ'Ilfl-llLI'I';ja-l';Jm fl mru• 

(em.) 

• ei1'U1EJfI1111~:::liI1nL'U0l';jflfldl'ii1L~timj\~EJ1'1l1ru/'li1-1l
'U u 

fl1';il'l-11'11111'1i1EJL'VIflaijl.uU';i-1-11'U (';i-l.) 

• 1Ifl'U'VI1I1EJL~ 'R i''U1t.1vi1Lil'Unw-ilflvi1 

LL~'Um';jvi1Lil'Un1';jLLti1.'lJiJty'VI1LLa~u'U1 
'Vl1-lm';jL~m111'1i1E.IL'VIiiflLLrimoULL';j-l-l1'U 

" 'U 

L'U'li1-l l!:l L~a'Urlfl'U-U1aflLL~~L~-U1L~'Ufl 
I'lru~i'!1I'UVl~Jl1EJL'U m at.lfl1l11flfJL~ 
t.I';j:l~1'1J1i'U 1I'Vl. Vlru. fln. /l1';jilI'l1l 

£lVl~1'V1m';j1lLL~~t.I';j:lL 'Vll'l1'VlEJ (n'Ufl.) 
I d.J v d 

Ua~'VI'U1EJ~1'U'VlLn EJ1'lJfl~ LVlflVl';j1~~ fl'U 

-nm;l~ L~flL~LL'U1'Vl1.'ln1';jl~1'I1111 
'li1E.IL'VIafliiI'l11111'1';j'Ull1'U Qn~fl-l LL~~1l.l 

CIt. ~ t.t 

LnIil1'l1111'l11'l1fl'U 

• t.I "d. ~ t.I';J1nVl1~ ';j:lL'Vll'l LI.(I:l';j:lfl1l~L'IlEJ1'1l1ty/'Il1~~'U ';j:lL'Vll'l ';J1n 

Jl1f1nTl¥In'tn LLazJl1f1Lfln'll'U L ~m-n1'iifl1lLL'lI1I l.I.az~'U~ 
LI'I~fl-ll~m at.lmru LLa:l';jz'U'U~1111';jrut.l1nflvi1~i''U1'I1111

• 'U 

L~fJ'VI1EJ~1nfl'Vln.nEJ (an.). 
• 9i1il Vl 111 a01'Utl1';j rut11l'i111 flEi1~Lnt9;)fl L~flL~ fl1111 

'Il1 EJ L'VI aaLLa~L~'U;tl1';jLLri~ri~ flfl n-n11 LL~ :::il''Ua1t.1:::'VIa-1 
'U 

(Vlru.) 

• ~1iI'ri1LLJ:.I'U';jfl~i''Um';jL~'U;tl1';jaan'Vl'U~amhRtyL 'Un1';j 

-u1Lcif1LL~~a~flana'UR1 tflEJ~IiILVl~fJ1I~m'Uvi11';ja~i''UL'U m 

~'Uvi1~LLria1,rn~1'U~1'1l1~'U1lJ'U'U~p';j';jru.lJii ~'U6'U;tl1';j 
~111n';jZ'Vl';j1~Vl1ru'll6 (i''Ilm) tL~~ a111n~1'U/l1';jfh 

~1~t.I';j:::L'Vll'l~~'VI1fl'lla'U~ (Vlru.) 

• vi1Lil'Utl'l';j~0l';jua~ti'ULU'l:::m';jL'Vl10l';jL~n~1~ tflEJi'~'U1a.. 
a,r'U~~'UL~'UL~ti'U~n~1~vit.l';j:::~'U£l'Vln.nfJ';j1EJa~ m,ooo 

'U1'Vl~flL~a'U 1ii1'U1'U m L~fl'U 1flfJiiL~fl'U1'1lL~'U1EJ~1-1lvi1 
MOU ti'Ui'!'U1a11~:::1l.lLan~1-l LLaz'U1EJ~1~vla~~1fJ 

L~'UL~a'U1l.luaEJn11~aEJa~ rrlcf 'Ilfl~fh~1~L~1I Lth'VI1l1EJ 

vi1Lil'Un1';j 1octo,ooo fI'U (';j~.) 

• 1f1';j~tl1';jEJm~,y'Ut1iial.l.';j~~1'Uan~1~vi1~i''UJ:.Ian';j::'Vl'U';J1n
'U 

fl'Vln.nEJnam'~o1'Ut.I';j~nfl'Un~n1';j L{J'Utl1';j~IiIt1m~a 
, 'U 

.....".,.. ~ Jf dt.l ....,J"
fJm~fl'U ~1IflLL';j-ll-ll1'U~'UVl'U'Vl ';j:l~'Ua'VlnnEJ 'Vl~a\ill'l~a~. 
ti'Un';Jm';jvi'U1EJ~1~t.I';j~~~R 'VI;fl~n~1~vlfl~n1';jLYi1l'l1n~::: 
mimU1'V1111EJ (';j~.), 

(('.m n1';jvi1Lil'Un1';i~';iD.!::: 'lia1lLL'lI1I Lfl'U'Vl1.:1 • 

1'l11'U11'111LLa::1fl';i-lfl-n.:l~'Uf1'U (1'11'1.) 

• 1Ifl'U'VI1I1EJL~ fll'l. i''U1t.I~fl'ri1LL~'Un1';j 

uniJru 'VI 1LL~~ 'U';i ru z'iia1l LL'lI1I La'U'Vl1 ~ 
u 'U 

1'l11'U11'1111.1.~~11'1';j~~~1~«'U~1'U~1~'1L~ 
mr'U1I1H':11'U1~'U'1i1.:1 l!:l L~a'Urifl'U1Y, • 

afl 11i1E.ILQVl1:lLfl'U'Vl1~1'I11'U11'111~1fJ'VIt9n 

U~:lLa'U'Vl1~tl'l"i~'1hfJYi1~'1 viIii1L{J'U • 

a1'V1i''Um';j'lJ'Uri~a'U1'11LLa~'U;n1';j 11i1EJL~ 

d-llnLa'U'Vl1-1l1'11l'U1fl1lvitlnt11l'i111L~~1111';jClan'~';j~1'U1vl
'II 'U "Id 

Y Gd ... :: G(d)", d 
LflEJL';j1'Vl~\il L'Il'U n1';jVlIiIVl-l~~Vl1'UL'VIan LLm mL1ru';Jfl'Vl 

O'U'U'lJ1fl ''VI;a 'li1~iit11l'i111oU~~-Ilviiim111fJ111l.l1l1n ~{J'U
'U 

vl'U 'ri1m';j~an'VI;afJm:l,ymWiCI1y(l~~1n11';j~,y'Ut1111i 
.. d 'I." .. ~"( )Ln'U l!:lcf 'lI1I. LVltlL'VI~1111';jCILfl'U';jClLfl 1'11'1. 

L~-Il'iia1lLL'll1lCl'U'ULL~~~~Vl1'Uvi'li1~flL~fJ'VI1fJlmoULa'U'Vl1-1l1~ 
G .,J 

L';j1'Vl~fl (flfI.) 
*J.q tV do..,::~ c::(.d ... .d 
~IiILVl';jEJ1I1~flLVla'Vl11'1'Un'U'U1 LLa~LVl';j fJ1ILI'I';ja~~mn~LVlfl, 
vi1Lil'Un1';j 1~uri ';jCILLUI'll0 ';jCILL'Vl';jflLVlfli ';jtwin'VIU1'IJfl 

'VIa-l ';jCl'U';j';j'Vln 10 - mo t9fl ,a, (flfI.) 
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u.fI~l~U'Li:1Utl fl':ill. smJlu Gl atl~l1~ 

• 	 l~ flfl. -r'U1t1t1':i:li:1'U~'Uti''U 
~a'U1 El m':iI'1U 6t1flU~m ':i-U1ElL'VI fitl" " .... 
~tI':i:li'l'UJiEl (I'1t1Jl.) L~tll~m':ii'l'l1'Ui:1'4U 
.. tI <d':'1 1 Jf.1i:1fl~ mru'Vl'l1luU um':i\l':iru~wu~ 

" 'i" 3
Li:1U'Vl1~flllU1flllU.fI:l ~f1':i~i:1':i'~VlU!'U 

vi1~q L'liU 'Vl':i1El LLfI:ltl~'U':i':i'll~d;jEJ~Vltl1 •• 

U.fI~i:1tl~flatl~n'Ua1~'Ufl1111ri1~~ 

La El'VI1 EJl~tl~lui:1mVl~l;r~lu1Pltl ~,~utl':i:la'VlfimVl 
1~EJL~1 ('Vln.) 

(n~.) • 
• 	 lItl'U'VI1I1Ell~ n~. -r'U1t1~~'Vhu.tJULLfI:l 

u.U1'Vl1~1 Un1':iL ~~':i:l'U1 ml1tltlml1 n 
3 d .... <i: 


VlU'Vl tl ':i~ i'I'U~'Vl nJl EJ tl EJ 1~L iJU':i:l 'U 'U 


lu'li1~ \!:) L~tlUritlUJ'f1~ 1~EJ1~ 
i'l':itl'Ui'l~lICi~tI':i:lL~Uvi1~"1 L'Ii1..1 LaU'Vl1~ 

" . 
m':i':i:l'U1 ElU1 fl1111vi'tl~ n1':iLi'l~tl~ijtl/ 

tl tI n HIll 1..1 n 1':i i:1 'U J 1 lL fI:l n ':i tl 'U. " 
:: 	 r:: II ~ ... 

':i:lEl:lL1f11n1':i':i:l'U1EJU1 LiJUVIU LLfI:l L'VI 

U1Li:1Utl fl':ill. Jl1EJ1U Gl "'tI\il1~ 

• 	 lItl'U'VI1I1Ell~ n~. (n':i1l'lJfltI':iZ'Vl1U) 
III ..:J4lIOJ.l ..,

tI':i:li'l1Un'U 1'Vl. LVltl';lVl'Vl1'l1tll,la':i:l~'U 
~ , .Kcld'lv 
U1~~'l~'lJtl~LLVla:lVlU'VlLVltl L'VItI':i:l'U1'lJU 

"tI l' 3dLLa:lC;! ':i:lntl'Um':i ULLVlfI:lVlU'Vli:11111":iCl 

L;hh 1vH'EJ LLfI:l~Vlvi'Vl1l'~~uJ,l~u 
i'l1111~~i:1tl~flatl~ ti''U'':i:l~'UJ'i:1~a ~11..1 
" 	 " .
Viu~~~mh11Pltl Eh~ L 'VI1I1:li:1l1vitl1 tI 

~~;ll~LtJEJLLVli;rtll,la~~mh1luL1'U1'1Ivl 

'IItl~'Vl1~":i1'11m":i L~tll~Ltlu~-r'U'Vl":i1'Unu 
1~El~11t1 

I£.d: LLU1'Vl1.:jn1":it;,n'U~LU;jm'n":iz:U1ElLLa:l • 
v 

n1":ifl1'Uf!1I":i1i'l1i1ufhua::'U~m":i (WClJ.) 

• 	 lItl'U'VI1I1Ell~ Vlru. -r'U1t1~~';hLLtJuLLa:: 

LLU1'Vl1~m':ith n'U~ LLfi m":in':i:l';l1EJ 

i;ufl1~tI1Jli'lLLfI:l'U11Jlf'1~,j1Ltluri1'V1-r'U 
tI':i:l'U''lJul~LfiEl~VltlLLa:l~1Ci~ ':i111~~ 
fl1'U~1I~LLa1~':i1fl,aufll~~mI11ufl1'l1 

LVllIl::i'llI LLaZLtlu1tlVl111na1Mla1~ LLa:l 
., d ... " 

tI ':i:li:11un'U flfl. LnEJ1n'ULi'lU'VlI~ 

i'lllU'flll~,j'LtlU L~tll~m":i'llu&'l~fiufll 
vi1~' 1t1a~tlal El'VlI~Ufl1111i:1Z~1mLa:l 

tI':i:li:11Ul~fl1111'1i1ElL'VI~tllum':i'llu&'l~LLaZmZ'lIEJaUR1 
1~E1'l1tlfl1111i111ijtln'U'VI,.hEl~1UJl1f1-r!LLa::Ltln'lJU lunl':i 

~~":i:l'U'Um':i'!Ju&'l~'Vl1~':iCl'U':i':i'VJ~'Vl'VI1':i ':iCl.~i'ltlUL'VlULUtli 

'Vl1~L~tl 'Vl1~":iCl1~ u.a:l'VlI~Lfl~tl~iju LVitluli;ufl1';l1n 

1':i ~~luLLa:laUR1~Vlnfl1~11..1 1'1.. 1..1 am:ljij1 E1aUfl1'!Jtl~~'~ 
fhtlanR1&'l~i'll1EJ1'V1U 1t1,j''V1\hf)lu~,ufl,t1amLaZi:1''!J' 
vi1~ "1 '!J~~'~R1t1anfl1&'l~ 1PlLLri 

tI-:i::i'l1U 'UlI';l.vl1mn1l'1eJ1u1'VlEl ('Vltl'Vl) LtI~~U~'U~L1ru 
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m'itl'W tJ'W LLa ~m'i L'VIf'l1111"lJ1 m 'VI a tlt:.l 'i~G'l'U.n tJ'VI tJ~ fl~V1V1fl1~tltJ 'U'W'U'VItl'VIn.n tJ L'Wtl 'VIG'l1111'iClb"lJ1v 	 v, 

"ll1 tJ L'VIfitlt!'ll~::G'l'UiltJ1~tlEh~"t1tl~LLa::V1'U~tlG'lm'Um'iw 
v 

<t:.~.Gl L~'Uf'l1'il~'U'';iO.nn1'iLLt:.I'U~1'Ul~fl1111"ll1m'VIfitlt!'ll ~~G'l'UiltJvitl~l 'U v 	 v v 

l2I'Utltl'WtJ'W lV1tJLil'W1::m~~hdj'Um':iL~mtJ1 ~'UvJ~!'ll';) (G'lt). LLa:: 'W1I.) m':iilntl'U'illtl1'l1'W ('W1I. LLa:: 'i~.)
v 	 v 

LLa::n1'i-:ij'V1vi1'V1:a;J tJ'Um~-r'Ut:.Ian'i~'VI'U (1I'V1. 'i~. LLa~ 'W1I.) lV1tJfl1'iri1'V1'UV1'U'VI'U1'V1 mill L ih'VI1l1tJ v 	 , 

LLa~/'VI~tl ~'Uvivi1Lil'Um'i1~-UV1L,;)'UL~tlaV1fl1111'lhiltl'U1'Un1~~hLil'U~1'U L"ll'U mrum'iilntl'U'illm'l1'W fl1'i 



• v 

flTvltmmi:lJ ~"hVl:lJ1~n1'HI m::~tl~1imL1~.:I1'IJ"lIeJ~fl n..ij1~1~.zr~Llij'IJ LweJhl1~~n~fl11:lJ6Zh~eJ'IJ1 'lJn11 . ~ 

fl1LiJ'IJ~1'IJ1:::VI';h~ Vl:lJ. LLflt 1~.1~~n!:l:lJ~tJ1V1:lJ1~·lro~ 1.:1. m1li~LU'IJhJ~n!:l:lJfln..ij1.:11'IJ!;'Im'IJtl1:::neJ'Un11 
, .. '" 'U 

m~i''U~flm:::'VI'U~1neJ'VIn.n~ LyjmtI'IJ n1'j~ n~!;'I1:lJ1'jf:l~ mt~'U~1imL'j~~1'IJ1~!;'I.:I~'IJ1 'lJn1'jL ~:lJ~fiV1.n1Vl, ~ 

~I .... 
L~'j~~1'IJ Lu'IJV1'IJ 

et.kl.kl L~'lJfl1'j1~ !;'IG. t1'jt!;'l1'IJ.n1'jn~tl'Umt'VI'j1~~'IJ~L~~1-ileJ~LyjeJ1~ 
!;'I1:lJ1'jf:l"li1mVlaeJ~t1'jt!;'l'U.n~1~ach~1itl'j::a'VI5.n1Vl1V1muVl1::eJ ~1.:1~~ (Cil) n1'j'U~Vl1'j~~ fi11~1'IJm 1:lJ 

t1fleJ~.nEJ"lIeJ~eJ1V11'jL~fl::J1eJ ~ 1~'U'jf."lJ1n11 ~.:Im'j1in1'j~~eJ:lJ1EJ~.n1'jn~tl'UVI'l.b ~.:I1'IJ~~~EJ1-ileJ{l1'IJ fi1'j 
v 

~ 
v 

1ij~Vl1~~fltfi1~aEJ~eJ1V11'j~Lfl:::'I11 ~"Ii'IJ n'l!l-. Vlf."lJ. :lJ'VI. ~fl:: nVl. ~~fl::: (kl) n1'j"li1mVlaeJ~\hEJhfl~~eJi'~V11:lJ 

u1'IJ1m~i''Ufi1'ji'n'l!l-1Ii1mdeJ~ ~.:Ifl11t1'jtGi1'IJ.n1'jn~tl'U :lJ'VI. ~Lflt nVl. 1'IJn1'j~~V11:lJfl'IJVl1~U1EJ1'jflL{eJ~~
~ 

~~tI'IJn!:l:lJ~tJ1'V1:lJ1~, 

et.kl.m L~'lJfl111~ 'j.:l. 'Wlij1'jf."lJ1LtJ1'V1:lJ1~"lIeJ~1fl'j{ln11tJeJ~tl'IJL~flt'U'j'jL'VI1fi1'j 

Lfin..ij1~ ~1'IJ1'IJ beto,000 fl'IJ ~~eJ~lij1n'IJ1~..ij1.:1V1fl1mL"'~1~t1'jtfi1f!1~1m~'IJ~~eJ'IJ1~'1fi..ij1.:1H!:l1~VlU1LL~1 
~ 

LLfl::fl n:ij1~~f:lnLfin..ij1~n~t1~i''U L~'IJ'VI!iILL'VI'IJ~1nn1111~.:I1'IJmcMlneJ~'VI'lJtI'j::tl'IJa~fl:lJ
~ ~ , 

et.1.!:l.et L~'lJm'j1~VI'l.b ~.:I1'IJ~ L~~1-ileJ~'W~1'jf."lJ1L;.:1!;'I~1~'j::'U'UtJeJ~tl'IJJ1vi1:lJ 
1 VlliL tI'IJfi1'jm1'jLyjeJ1~m1:lJit'IJ1lijtl'Uli't1'j::neJ'Ufi1'j.n1fleJ(;lGi1'V1m'j:lJ 1~EJGi~1~'j:::'U'UtJeJ~tl'IJJ1vi1:lJ f:l11'j

~ , 
1~tl'UiJfl:lJ~(;lGi1V1m1:lJ ~fl::L"lI(;l~f!1'j'l!l-3In~,h~'l:l1'IJ.n1flmn~LLfl::.n1fl(;l::1'IJeJeJn 1~ EJ1 'IJ'j::EJt L ;~1i11'IJeJ1~ 

LtI'IJ~'IJ~'lJJ1m1'j LLflt 1 'IJ'j:::EJ::li1eJ1t1eJ1lijiw.l'IJ1LtI'IJf:l'IJ'IJ~eJ:lJ'jeJ'U~'IJ~LyjeJGi1:lJ11f:l1-tll~eJ~1~m'lJntl'j:::Gi~fi 
'j1:lJ~{I1i'j::'U'U L~eJ'IJ.nEJ~VI'IJ li1eJL'VI (;l fi1'jru LLfl::.n1fli';Jfl1'j'Wlij1'jf."lJ1'V11LLVI!:l.:l~~~iJfl:lJeJ V1 !;'I1V1n'j'j:lJmliL~ EJ~, ,~ 

li1eJeJ 'VIn.nm11'V1i''U1'j.:l.:l1'IJ~~~eJ ~eJ~1~m::~~mt~1EJ, ~ 

et.kl.~ ~~'lJfl1'j1~ Vl'IJ. 'Wlij1'jf."lJ1 LL'lJ1'V11~n1'jtJeJ~tl'IJU'l:lVl1n1'j"ll1~LLflfl'IJ 
s ... 1 S.J S.J. .......1 OJOJ d.J 

L'lfmVlfl~ 'lJVl'IJ'VIeJ'VI n.n mLfl tVl'IJ'VI(;lm 'lJeJ~ LVl eJ'U'j'j L 'VI1fl11:lJ L~eJ ~'jeJ'IJ"lI eJ~ u'j::"lI1"l1'IJLLfl::Gi'IJ'U!;'I'IJ'IJn1'j, , 
"li1~LVlaeJ~t1'j::Gi'U.n~l~ach~li1eJLileJ.:I 

~ 

et.kl.b L~'lJfl1'j1~ Vl:lJ. Li.:lfl1LiJ'lJfi1'jtli''UtI,~~'lJEJ1~m1:lJ"li1mVlaeJ~~'VI1~ 
1 'VI'jfli'Vl'l1LLflt SociaL Network 1~1im1:lJVI'lJGi:UEJ LLfl:: fi1'j~ neJ'U'j:lJeJ1"iiVl~Gi,:r'U!;'I'4'IJ n1'jtl~'UtI'.:IU1'IJ/ 
Gi.n 1VlLL1~~eJ:lJ ~1n~LGi'IJeJ111'IJ'j::EJ::fi1'j~'lJyJ.n1tJVI~~J1fl~:lJ1 L~:lJfl1LiJ'lJfi1'j 1 'IJ"li1~'jtEJtn1'j"li1 m VlaeJ 

~ 

'jtVl';h~~'j:::~'UJ11'IJ~'IJ~ci'~vi1:lJGi~ L~m-ri:lJtI'j::a'VI5.n1Vln1'j"li1 ~L'VIaeJ~t1'j::Gi'U.ntJ LLfl:::Gi~1~nlijm'j:lJ~
~ ~ 

L tI'IJtI'j::: 1~"lIuli1eJ~t1'j::!;'I'U.n~1'IJ~'lJcJeJVl~Vlli1eJ1tI 

~ 1.... ... s../.J.... 'i .J
et.m.Cil L'VI'lJfl1'j VI 1G. Vl~11f."lJ1Vl'IJ'VI'VI~::~1L 'IJ'IJfi1'j'U'jf."lJ::: L'U'j1f."lJGif:l1'IJ'VI 

~ 

1~i''U ~fl m::'VI'U~ 1n~'VIn.nEJ1~.zr~Llij'IJ LdeJ~lij1n-ileJLGi'IJeJ"lIeJ~cl1'IJ'j1'1ffi1'j1iVlfl1 tJ~.:IVl1~ml.l1~LtI'IJ~'IJ~J1 
vi13-11'IJulijliju'IJ L"Ii'IJ "lIeJ'lJLLri'IJ LfltJ ~'VIfl~ (;li'~ i~~1 !;'I~"lIfl1 u(;l(;l1il LtI'lJ91'IJ 1~tJfl1'j'Wlij1'jf."lJ11-1f~1a~1n, , 
.:I'UtI'j:::lJ1f."lJ"lIeJ~cl1'IJ'j1'1ffi1'jLtI'IJfi1~'U~1n 
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U:.m.~ L~'UfI1'S1," PIll. tI'S~a1'Um'S~1LU'Um'S1'U~1'Um'S'h,j'~,J1L~CJ m'S 

~'UXiam'W~'U m'SLr.JCJLL'W~/m'SL'W1~na113J"1~~'ULL\1 ntl'S~"tl1"tl'U LLa~ m'S~mJ'U'SlJe:n:U'W n'Umj"mn'U~ij 
WU1~~'USj~"tltJ'U~Gln Lyjma~lJm'S~1LU'Um'Sn'U~ti'm:n'U~Gln1,"ijm1lJmtJ'UflalJn~lJL\:h~lJ1CJ1~tJ~1{lij, ,.. 
tI'S~~'Vl5m'WlJ1n;i'U 

U:.m.m L~'Ufl1'S1 '" n(;l. L'iJ'U~ti1 CJ{l1'U~Gln 1 'U n1'S~1 L U'U n1'Sn 1'S~'U 'W 
" 

.fI1'W"'m:mA"/ltJ"ltl'S~L'VlPl1'U'li1"l~Gl"l,J1a~ 1~CJtI'S~a1'U"l1'Un'U~ti1CJ.:!1'U~L~CJ1-HtJ"l L'Ii'U mu. LLa~ n n. 

Lu'U~'U L~tJ1,"m'S~1Lu'Um'S~'U'W.fI~'WGlm;cl"tltJ"ltl'S~ L'VlPl L u'U1 til'UViPl'Vl1"lL~ CJ1 n'U LLa~a1lJ1'Sf:ll-H-;)1CJ
'II 

U:.m.U: L~'Ufl1'S1," nfl. LU'U~ti1 E1{l1'U~Glnl'Um'SV4\l1'SW1lJ1 (;I'Sm'S~1'Um;; 

LLa~lJ1(;1'Sn1'S~1'U n1'S L~'U"1~~'U'li1EIL~~tJtI'S~"tl1"tl'U lftl'S~ ntJ'U n1'StJ(;Ia1~ n'S'SlJ lftl'S~ntJ'U n1'S
" , " 

tJ(;Ia1~m'SlJ"/l'U1~na1{l LLa ~"/l'U1 ~~tJlJ lftl'S~ n tJ'Ufi'Sn\l LLa~'U~n1'S ~~~'U r.Ja m~'Vl'U\11ntJ'Vl nnCJ 1~ CJ, " , , 
tI'S~a1'Un'U tJn. LLa~ 'WW. LyjtJ1,"m'S~1Lu'Um'SLu'ULtJnm'W LLa~fl'StJ'UflalJn~lJm~~'Ur.Jam~'Vl'U1~tJ~1{l, ,,, 

U:.m.c#: L~'Ufl1'S1," nn. V4\l1'SW1L~lJL~lJlJ1(;1'Sm'S~{lLa~lJm'S(;Ia1~ MICE LLa~ 
lJ1(;1'Sm'Sn'S~~'Um'SvitJ{l L~CJ1.f11 CJ1'UtI'S~L'VlPl 'UtJn L~;jtJ\l1nm'SlJ1(;1'Sm'S~~{lL, ,J'Um'S'(;Ia1~,:rnvitJ{lL~CJ1, 
~1{ltl'S~L'VlPl LyjtJm~~'Un\l n'S'SlJ'Vl1{lLPI'S'\;~n\l"/ltJ{ltl'S~L'VlPlmCJ~Gl{l,J1a~,"h'Un\ln'S'SlJ m'SvitJ{l L ~CJ1~ tJ1tI, ~ 

U:.U: 'S~t:J::m'StI~'Ulfl'S~a11.:!m';l'S L~'UfI1'Sl-Mij m'Slij~vi1 LLr.J'U~'U'WtI'J~L'VlPl~Gl{l
'II 

1nq(;l~'VlnnCJ ~{lfl'StJ'Ufl'llJL~tJ{l"1fi''Y 1~LLti «(i) LLr.J'ULL~'U'Vlm'S'U~~1'S~~m'S,J1'S~CJ~CJ11LyjmLntl'Y~1 
tJ'VlnnmLa~nmLa{ltJ~1{l~{l~'U (~) 'S::'U'UL~tJ'UnEl5'S'SlJ"/l1~LLa::~1'U-HtJlJa~Vi''UaiJCJ~a~ (m) 'S::'U'U'utJ{ln'U, .,,, , 

V l V v 

tJ'VlnnEl1'U'VJ'UVitJ(;Ia1~n'S'SlJVi'{l1'U'S::E1::~'ULLa~)::E1~EI11 (u:) m'S'Vl'U'Vl1'Um'StJtJnLL'U'U ritJa~1{l LLrt::tI~'UtI'S{l, , , 
Y !I.r '1 v !I U ..If OJ Q.I::; JI d!l .:., , .,,, Q,/ 


Lfl'S~a'S1{l'W'U ~1'U L~a tJ ~flrt tJ{l n'U'S::'U'U utJ{l n'U tJ'Vl n.fl EI 'Vl{l'U L'W tJa'S1{lfl11lJlJ'U I. \11.~ n'UtI'S~"tl1"/l 'U 
a , 

c#:.(i) L~'U"tltJ'Ul'U~Glnm'S"/ltJ{lLLr.J'Um'S~1Lu'Um'S1-Mm1lJ'li1m~~tJ~tI'S~a'U~'VlnnEl 

1'U'S::CJ~m'SLLm"/lU 'Y~1LO'W1::~,J1 LLa~'S~CJ~"/ltJ{lm'S'li1 CJL~~tJ)~w;h{l~'S::~'U,J1l'U~'U~eJ{lvi1lJ\i{l (;I1lJ-HtJ 

m.h(i) LLa:l m.~.~ LLa~lJtJ'U~lJ1CJ1,""1,:rn{l'UtI'S~lJ1W~'U1tlV4\l1'SW1m1lJL~lJ1~alJ1'U'S1CJrt~ LaCJ~"/ltJ{l 

{l'UtI'S::lJ1WLLrt~,j1La'UtJ fl W:l~~lJ'U(;I~ ... 

c#:.~ lJtJ'U~lJ1CJ1-Mflw~m'SlJm'SLyjtJl-Mfl11lJ'li1m~~tJ ~'UXi Lei E11E110~~'U 
r.Jrtn'S~'Vl'U\11nam'Um'ScltJ'VlnnCJ ~1'Ulfl'S{la11{l~'U~1'U ~1'ULPI'S'\;~n\l LLa::~1'U~{lfllJ fhn'U ~~(;I1lJ L~{l~~, ... ~ 

LLa~'S1CJ{l1'Ur.Jam)~1LU'U n1'S1'Uci1'U~L~ CJ1-HtJ{lmlJ-HtJ c#:.(i) 1,"flW~~~lJ'U(;I~'Vl'S1'U ~{l.n ~1 nn'Sru... 
am'Um'SclLtI~E1'ULLtlrt{l1tlLLa:lV4\l1'SW1 L~'U"h~tJ{lfh~'U~lJ1(;1'Sm'SL~lJL~lJLyjtJl-Mm'S~1LU'U{l1'U~lJq'Vl6r.Ja 
tJfh.:jLL~\1~{I 1,"lij~vi1lJ1(;I'Sm'SLa'UtJflW~~~lJ'U(;I~LyjtJl-Mm1lJ L ~'U"tltJ'U 

a 
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4+ oS'qpsau®e4::lhoep W2W-3 
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(~~Mtl.~lA.t1rt~1 rt6ll.B~l.n) 

11t B!*lMl.lf~IA.~l:J:.I1!lt-l.~B~tl.ILJ:.l.U1.!l~J:.l.lA~n,IlJ:.l.rtl.B~t B~1 J:.tl.llt-l.kBl} J:.611 

n,kl1J:.L.Ul:~l:J:.ntJ:.L.Unt:'l.~J:.l.Un~"l:~"l}l.lA.tm'l.!;A.l.!l~ l}~~l.Jl,n~61l:~1' r.l,VUll.t rtl=:!lln~611n~ r.l,VUIA.@ 

B~lAmtJl,J:.l.urtl.UlI.!lI.!l n,Ul.U J:.L.U~tnl.BJ:.l.UrtJ:.J:.Ul:ru6l~l.rtlAn,Brt GfU!l';:p PI"=" no 0 0 

t~ml.!ll~UI1l:tl.lf 
n..... n. 
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.... '" . l:~11l}l.lA.tn"l.lA.l.!ll!l rt6ll}Bnu.~l:~" l!IU~f'\J:.!t:Sml.l.!l nl.~nMt-l.J:.Bt-J:.61'nl.l.!l~lfUIA.BruJ:.L.Unl.llBUl.l!In,IA.l:J:.U ~~ On nil 'C::::Io " Jri'l .!ttl". ~ 
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แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  (กระทรวงการต่างประเทศ) 

 

 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดบัน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

1. วัตถุประสงค ์ เตือนภัยและดําเนินการช่วยเหลือเฉพาะหน้าให้ประชาชนปลอดภัย

ทั้ งในชีวิตและทรัพย์ สิน  รวมทั้ ง  บรรเทาความเสียหายของ

ผู้ประกอบการ 

การปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์ได้ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า และการซ่อมแซมระยะเบื้องต้นเพื่อเพิ่มการเข้าถึง

พื้นที่ (Accessibility) ในการให้ความช่วยเหลือ 

การฟื้นฟูในทุกมิติ เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามปกติ ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชน และการผลิตของอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

การวางแผนและเตรียมการเพื่อความ

พร้อมในการบริหารจัดการสถานการณ์

น้ําในอนาคต 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  

 

-  -  กระทรวงการต่างประเทศ(กรมภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง,กรมการกงสุล,กรมเศรษฐกิจฯ,

กรมองค์การฯ,กรมสารนิเทศ) 

 

3. การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  

 

 

 

  มาตรการ 

• การสร้างความมั่นใจแก่ฝ่ายต่างประเทศ โดยใช้โอกาสในทุก

ระดับและทุกเวที เน้นย้ํา ความเข้มแข็งของพื้นฐานเศรษฐกิจ

ไทย  ซึ่ งปลอดหนี้สาธารณะ ที่จะช่วยเ กื้อหนุนให้การ

ดําเนินการด้านการเงินการคลังเป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึง

ความสามารถในการฟื้นฟูประเทศหลังอุทกภัย 

• การประชาสัมพันธ์ให้ต่างประเทศทราบถึงการดําเนินการ

ของรัฐบาลในการรับมือแก้ไขปัญหา การเยียวยาเอกชนที่

ได้รับผลกระทบ และการฟื้นฟูหลังอุทกภัย 

 

4. ผลกระทบด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ถนน 

อาคารสถานที่ โรงเรียน วัด และโบราณสถาน 

เป็นต้น) 

    

5. การช่วยเหลือผู้ได้รบัผลกระทบ   กต. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาภาพรวมของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ

การฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศในช่วงหลังน้ําลด เพื่อให้แผนงาน/โครงการ

ต่างๆ ภายใต้มาตรการดังกล่าวเกิดการบูรณาการ ลดความซ้ําซ้อนของ

งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งจะทําให้เกิดพลังในการดําเนินงานในทุก

มิติมากขึ้นด้วย 

 

5.1 ประชาชน/ครวัเรือน     

- ประชาชนทั่วไป หรือผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย     

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือ 

ผู้อพยพ 

    

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในพื้นที่อุทกภัย     

5.2 เกษตรกร     

5.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม   

 

  มาตรการ 

• การอํานวยความสะดวกในการตรวจลงตราแก่ผู้เชี่ยวชาญ

หรือบุคลากรชาวต่างชาติเพื่อเดินทางเข้ามาตรวจสอบ/

ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรที่ได้รับความ

เสียหาย 

• การประสานงานกับฝ่ายต่างประเทศเพื่อจัดหาอุปกรณ์

เครื่องมือและเครื่องจักรใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่เสียหาย 

ตลอดจนจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ในราคาต้นทุน(หรือ

ผ่อนชําระแบบปลอดดอกเบี้ย) และใช้ความร่วมมือรัฐต่อรัฐ 

• สนับสนุน/มีส่วนร่วม ในการเจรจากับต่างประเทศเพื่อกู้เงิน

จากต่างประเทศในอัตราปลอดดอกเบี้ย เพื่อดําเนินการใน

การฟื้นฟูหลังอุทกภัย 

• ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาออกบัตร

อนุญาตทํางาน (Work Permit)แก่บุคลากรจากต่างชาติ 

 

5.4 ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ ค้าปลีกค้าส่ง 

และSMEs  

    

5.5 แรงงาน      

 



 
แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 

 ระยะการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลือระหว่างทีร่ะดับน้ําในพื้นทีย่ังท่วมสูง ระยะฟืน้ฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

1. วัตถุประสงค์ เตือนภัยและดําเนินการช่วยเหลือเฉพาะหน้าให้ประชาชน
ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง บรรเทาความ
เสียหายของผู้ประกอบการ 

การปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์ได้ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า 
และการซ่อมแซมระยะเบื้องต้นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงพื้น ที่ 
(Accessibility) ในการให้ความช่วยเหลือ 

การฟื้นฟูในทุกมิติ เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามปกติ ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการผลิตของ
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

การวางแผนและเตรียมการเพื่อความพร้อมใน
การบริหารจดัการสถานการณ์น้ําในอนาคต 

2. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง     

3. การแก้ไขปญัหาน้ําท่วม     

4. การช่วยเหลือผูไ้ด้รับ
ผลกระทบ 

    

- ผู้ได้รับผลกระทบ และ
อาศัยอยู่ในพื้นที่อทุกภัย 

- จัดพื้นที่จอดรถและศูนย์อพยพแก่บุคลากร กกท .และ
ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย 

- ระดมสรรพกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันการเกิดอุทกภัยและเฝ้าระวังทรัพย์สินของทาง
ราชการ ดูแลอาคาร สถานที่              ทําการในพื้นที่ ที่มี
แนวโน้มอาจจะเกิดอุทกภัย เพื่อมิให้เกิดความเสียหายใน
พื้นที่ให้มากที่สุด 

   

- ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ
บริการด้านการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ประสบภัย 

- ขุดลอกท่อระบายน้ํา  กั้นกระสอบทรายในพื้นที่เสี่ยงภัย 
และเตรียมเครื่องสูบน้ําให้พร้อมใช้ 

- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว (ศปภ.
ทท) ที่กองบังคับการ 1 อาคารสระว่ายน้ําวิสุทธารมณ์  ณ 
สนามศุภชลาศัย เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการ ในการอํานวย
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ มีหน้าที่เฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ์ข่าวสาร ลม ฟ้า อากาศ อย่างต่อเนื่อง
และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบระดับ
ความรุนแรง และรายงานผู้บังคับบัญชาในการดําเนินการ
แก้ไข 

 

 

- จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัด
อย่างใกล้ชิด  

- ดํา เนินการประชาสัมพันธ์ทางสื่ อ ทุกชนิด  จัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ คําเตือน ข้อความ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและ
ชาวต่างชาติ  (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ )  ให้ เพิ่มความ
ระมัดระวังคนร้ายที่ฉวยโอกาสโจรกรรมทรัพย์สินของ
ผู้ประสบภัย รวมทั้งแนะนําการป้องกันอาชญากรรมและภัย
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเกิดอุทกภัยให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับทราบ  

- ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหา
อุทกภัย และร่วมมือในการแจ้งข้อมูล เบาะแส ข่าวสารการ
กระทํ าความผิดต่ า งๆ  ให้ กับ เจ้ าหน้ า ที่ตํ ารวจ   และ
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและชาวต่างชาติให้รับทราบใน
การแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 

- การสื่อสารและให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นที่น่าเชื่อถือใน
ลักษณะ Single Message โดยให้ความสําคัญของข้อมูลความ
พร้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นนิยมและไม่ได้รับผลกระทบ 

- จัดทํา Fact Sheet ส่งให้สื่อมวลชนและบริษัทนําเที่ยวใน
พื้นที่ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์อุทกภัยที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย 

- รายงานข้อเท็จจริงของสถานการณ์ให้นักท่องเที่ยวทราบ
เ ป็ น ร ะ ย ะ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง สํ า นั ก ง า น 
(www.tourismthailand.org/us) โดย link ข้อมูลจาก
เว็บไซต์ Thailand Tourism Update 
(www.thailandtourismupdate.com) 

- มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ํา
ท่วมจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ  

- จัดตั้งศูนย์บริหารข้อมูลการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติ เพื่อให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง และให้การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

- อนุสาร อ.ส.ท. และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ททท. เป็น
สื่อกลางในการรับบริจาคเงิน อาหาร น้ําดื่ม และสิ่งของที่
จําเป็น สําหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม เริ่มจากพื้นที่
หลักด้านการท่องเที่ยว เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุร ี

ควรเพิ่มเติม: 
- มาตรการส่งเสริมการตลาด MICE และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วย 

ด้านการท่องเที่ยว 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (ในและต่างประเทศ) 
1. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น โดยชี้แจงสถานการณ์อุทกภัยให้แก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ได้รับทราบข้อเท็จจริง  
1.1 เร่งให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนและบริษัทนําเที่ยวในพื้นที่กับสภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟู 

ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว 
ตลาดอเมริกา โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเสนอขาย 

 โฆษณา 
1)  โครงการ Outdoor Billboard โดยดําเนินการจัดทําสื่อโฆษณาบนแผ่นป้าย Billboard   ขนาดใหญ่

ติดตั้งบริเวณ Thai Town บนถนน Hollywood  
2) โครงการ Mobile Billboard โดยจัดทําชิ้นงานโฆษณา Billboard ติดตั้งบนรถ Truck  ขนาดใหญ่ 

กําหนดวิ่งบนเส้นทางถนน Las Vegas Blvd. (Strip) ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมือง Las Vegas ทั้งนี้ กําหนดดําเนินการ
โฆษณา Mobile Billboard ดังกล่าวเป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างกิจกรรมงาน ASTA  (เดือนกันยายน 2554) และงาน 
Luxury Travel Expo (เดือนธันวาคม 2554)  

3) สนับสนุนโครงการ Thailand Boulevard Catering Truck โดยจัดพิมพ์ภาพโฆษณาประเทศไทย 
พร้อมโลโก้ Amazing Thailand ภายใต้แนวคิด Land of Smile ติดตั้งบนตัวรถ Food Truck ซึ่งเป็นเสมือน
ร้านอาหารเคลื่อนที่ซึ่งมีกําหนดแล่นไปตามเส้นทางเดินรถในย่านชุมชนสําคัญๆ ในเมือง Houston และเมืองใกล้เคียงใน
เขตมลรัฐ Texas ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวกําหนดเริ่มดําเนินการในเดือนธันวาคม 2554 

ประชาสัมพันธ ์
  1) สนับสนุนการถ่ายทําจากรายการโทรทัศน์ Andiamo ซึ่งเป็นรายการสารคดีท่องเที่ยวยอดนิยมของ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 4 NBC โดยนําคณะเดินทางเข้าไปถ่ายทําสารคดีท่องเที่ยวชุดพิเศษ “Andiamo Thailand” 
ระหว่างวันที่ 25 กันยายน –9 ตุลาคม 2554 ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงราย เชียงใหม่ ภูเก็ต สมุย 
และหัวหิน โดยมีกําหนดแพร่ภาพจํานวน 3 Episodes ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2554 ผ่านทางโทรทัศน์ช่อง 
4 NBC กลุ่ม Cable TV (Family HD, Colours TV, R&R, America One และ AMG)  

  2) ร่วมกับบริษัท V’Explore และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดกิจกรรม Media 
FAM Trip โดยนําคณะสื่อมวลชนจากสหรัฐอเมริกาจํานวน 5 ราย (ทั้งสื่อนิตยสารและสถานีโทรทัศน์   ช่องเคเบิล 
KXLA-44.4/Galaxy 19 ซึ่งเป็นสื่อสําหรับกลุ่มเป้าหมายชุมชนเวียดนามและชาวเอเชีย ในสหรัฐอเมริกา) เดินทางเข้าไป
สํารวจแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม (Combined Destinations) ระหว่างวันที่ 1-14 ตุลาคม 
2554   

  3) ร่วมกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จัด Media Fam Trip โดยนําคณะสื่อมวลชนจํานวน 6 
ราย จากสหรัฐอเมริกาเดินทางสํารวจแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยในพื้นที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต และเข้า
ร่วมงาน Chiang Mai Travel Mart และ Andaman Travel Mart ระหว่างวันที่ 15 – 27 พฤศจิกายน 2554  

ปรับปรงุอาคารและพื้นที่ต่ําให้สูงขึ้นเพื่อป้องกัน
การเกิด   อุทกภัยในอนาคต ซึ่งนอกจาก  เป็น
การปอ้งกันแล้ว ถา้ในอนาคตเกดิอุทกภัยขึ้นอีก 
กกท. จะสามารถจัดให้เป็นที่พกัพิงแก่บุคลากร 
และประชาชน ที่ประสบปญัหาโดยทั่วไปได้มาก
ขึ้นด้วย 
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นครสวรรค์ และอุทัยธานี โดยเปิดรับบริจาคสิ่งของ  จัดตั้ง
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้าง ททท. ที่ประสบ
ภัยน้ําท่วม โดยมีพนักงานอยู่เวรตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับแจ้ง
การขอความช่วยเหลือ  รวมทั้ง ประสานไปยังสมาชิกและ
ผู้แทนจําหน่ายอนุสาร อ .ส .ท . ที่ประสบอุทกภัย เพื่อหา
แนวทาง ให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถทําได้ 

- รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง ททท. ที่มีจิตอาสา เพื่อออกไป
ให้ความช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้าง ททท. ที่ประสบภัยน้ํา
ท่วม และจัดรถของผู้มีจิตอาสาในการให้บริการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ําท่วม 3 คัน และรถบรรทุกของสํานกังานตํารวจ
แห่งชาติ 1 คัน เพื่อออกไปให้ความช่วยเหลือพนักงานและ
ลูกจ้าง ททท.  

- จั ด ค า ร า ว า น ช่ ว ย ผู้ ป ร ะ ส บ อุ ท ก ภั ย  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สุพรรณบุรี ในวันที่ 23-24 
ตุลาคม 2554 โดยจะนําสิ่งของ ถุงยังชีพ ไปมอบให้กับผู้
ประสบอุทกภัย  
 

  4) ใหก้ารสนับสนุนการถ่ายทํารายการโทรทัศน์ Ocean Mysteries with Jeff Corwin นักชีววิทยาสัตว์
ป่าและพิธีกรผู้มีชื่อเสียงที่ได้รับรางวัล Emmy Award-winning ซึ่งกําหนดเดินทางมาถ่ายทําในประเทศไทยในช่วง
เดือน ธันวาคม 2554 หรือเดือนมกราคม 2555 ทั้งนี้ กําหนดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่อง ABC ต่อจาก
รายการ Good Morning America  
 

เสนอขาย 
 1) ร่วมกับบริษัท Sonic Travel and Tour ดําเนินกิจกรรมโฆษณาขายแพคเกจนําเที่ยวประเทศไทย

ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เน้นกลุ่มชุมชนจีนในสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ช่อง 
HTTV และ IAVC จํานวน 80 ครั้ง / สื่อวิทยุคลื่น KAZN1300 และ KMRB1430/ สื่อหนังสือพิมพ์ World Journal 
และ Sing Tao โดยกําหนดดําเนินการระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2554  

 2) ร่วมกับการท่องเที่ยวมาเลเซีย (Malaysia Tourism Board หรือ MTB) จัดสัมมนาบรรยายสรุป
ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทยและมาเลเซียให้กับกลุ่ม Travel Agents สําคัญๆ ในพื้นที่เขตเมือง  Los 
Angeles และ Orange Country เดือนตุลาคม 2554 โดยแตล่ะเมืองมี Travel Agents  

 3) ร่วมกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และโรงแรม Banyan Tree จัดกิจกรรม AET /MET โดย
กําหนดนําคณะ Travel Agents และสื่อมวลชนจํานวน 6 ราย จากสหรัฐอเมริกาเดินทางสํารวจแหล่งท่องเที่ยวประเทศ
ไทยในพื้นที่กรุงเทพฯ สมุย และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 255  

 4) ร่วมกับ VNAT จัด Media Fam Trip from USA & Canada ระหว่างวันที่  5 – 15 พฤศจกิายน 
2554 เส้นทางกรงุเทพฯ – อยุธยา – เชียงใหม ่(เทศกาลลอยกระทง) 

 5) ร่วมกับบริษทั การบินไทย จาํกัด (มหาชน) จัดกจิกรรม AET โดยกําหนดนาํคณะ Travel Agents
จํานวน 10 ราย จากสหรัฐอเมริกาเดินทางสาํรวจแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยในพื้นที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต 
และเข้ารว่มงาน Chiang Mai Travel Mart และ Andaman Travel Mart ระหวา่งวนัที่ 16-28 พฤศจิกายน 2554 
ทั้งนี้ การบินไทยให้การสนับสนุนบัตรโดยสารอภินันทนาการ 

 6) จัดโครงการสง่เสริมตลาดนักท่องเที่ยวกลุม่ GLBT โดยร่วมกับ The Karpel Group (a full-service 
entertainment marketing & publicity agency) และ GLBT Travel Specialist เช่น Pisa Brother ทําการตลาด
อย่างครบวงจรทั้ง online และ offline  

 7) โครงการ Asia Now 2011 โดยร่วมกับ NTOs ของประเทศในกลุ่มเอเชีย ได้แก ่ เกาหลี ฮ่องกง 
ฟิลิปปินส์ และสงิคโปร์ ดําเนินกจิกรรมสง่เสรมิการขายในลกัษณะ Combined Destination โดยจัดทํา co-operative 
advertising ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิคส์, Trade/Media Event, การจดัทําจดหมายข่าวเพื่อแจก Trade และ Media 
ตลอดจนจัดทํา Travel Agent Sales Incentive & Rewards Program Sweepstake และ Social Media 
Marketing  

ตลาดแคนาดา 
1) ให้การสนับสนุนการถ่ายทํารายการโทรทัศน์ Double Occupation จากประเทศแคนาดา โดยกําหนด

ถ่ายทําที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2554 ทั้งนี้มีกําหนดออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 
2554 และในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน และวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2554  

2) ร่วมกับ EVA Airways จัด Tour Agent Fam Trip นําผู้ประกอบการระดับ Top ชาวแคนาดาจํานวน 
11 ราย เดินทางมาประเทศไทยเพื่อสํารวจสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวประเภท Luxury Hotel, Wellness และ 
Culture ระหว่างวันที่ 4-14 พฤศจิกายน 2554 

 3) ร่วมกับ Goway Travel ซึ่งเป็น TO รายใหญ่ของแคนาดา ทําการตลาด Online และการทํา 
Webinar ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 1 เมษายน 2555  

ตลาดละตินอเมริกา 
1) เข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Asociacion Brazileira de Agentes  de Viajes (ABAV) 2011 ที่

บราซิลพร้อมจัด Sales Seminar และหลังจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังอาร์เจนติน่า เพื่อเข้าร่วมงาน Feria Int'l de 
Turismo de American Latina (FIT) 2011 ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2554 

 2) ร่วมกับบริษัท Princess Travel ซึ่งเป็นบริษัทนําเที่ยวรายใหญ่ของประเทศบราซิล และ สายการบิน 
Qatar Airlines ประเทศบราซิล จัด Tour Operator FAM Trip เดินทางมาสํารวจแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย และ
กําหนดเข้าร่วมงาน Chiang Mai Travel Mart และ Andaman Travel Mart ระหว่างวันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2554 
  

3) ร่วมกับบริษัท Princess Travel จัดทํา Thailand Destination Guide in Lonely Planet ฉบับ 
Brazilian Edition  

2. กระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศ  โดยเร่งประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
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ภายในประเทศภายหลังน้ําลด จัดทําแผนฟื้นฟูตลาดท่องเที่ยวในพื้นที่ประสบอุทกภัย  

ด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

1. ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  
1.1 แนวทางในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

 ขั้นตอนที่ 1 สาํรวจแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งสามารถแบ่งออกเปน็ (1)  แหล่ง
ท่องเที่ยวที่กรมการท่องเที่ยวสนับสนุนงบประมาณ (2) แหลง่ท่องเที่ยวที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานว่าไดร้ับ
ผลกระทบจากอุทกภัย และ (3) แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 

ขั้นตอนที่ 2 ติดตามผลกระทบเป็นระยะ ๆ เฝ้าระวัง และเตรียมการป้องกันความเสียหาย โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยวที่ประจําอยู่ที่สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดต่าง ๆ 

 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเสียหาย และประมาณการค่าเสียหายของแหล่งท่องเที่ยว            ที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย โดยจะประเมินความเสียหายในด้านต่างๆ ดังนี้ (1) การทําความความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว (2) 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ (3) การซ่อมแซมอาคาร (4) การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว เช่น การทาสี การประดับตกแต่ง (5) การ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (6) การปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก และ (7) การจัดทําป้ายประเภทต่าง ๆ 

 ขั้นตอนที่ 4 ตั้งงบประมาณและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยด่วน 

 ขั้นตอนที่ 5 จัดทํารายละเอียด และแนวทางการดําเนินการปรับปรุงฟื้นฟู ตามความเสียหายที่ได้ประเมินไว้ 
 ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเร่งด่วน 

2. ฟื้นฟูเส้นทาง ป้ายบอกทาง ที่เข้าแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  
ด้านบริการท่องเที่ยว/ผู้ประกอบการ   
1. ชดเชยค่าเสียหายในการฟื้นฟูสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรมท่องเที่ยว 
2. จัดสรรวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําเพื่อฟื้นฟูธุรกิจ โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้สถาบันการเงิน 
3. มาตรการนําค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ 15,000 บาท มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมได้ 
ด้านกีฬาและนันทนาการ 
1. โครงการคาราวานนันทนาการเพื่อผู้ประสบอุทกภัย   จัดกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบ          ต่างๆ ให้กับผู้

ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ สร้างความสุขและผ่อนคลายให้กับผู้พักพิง 
2. โครงการฟื้นฟูโครงสร้างหลังน้ําท่วมของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  วงเงิน 49,825,000 บาท (สนาม
ฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ สนามฟุตบอลฝึกซ้อม อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 อาคารโรงอาหาร 
อาคารหอพักนักเรียน อาคารเรียน อาคารสํานักงาน อาคารประชาสัมพันธ์ ป้อมยาม โรงรถ รั้วคอนกรีต เสริมและ
ปรับปรุงคันคูดินเดิม ความยาว 3,000 เมตร) 

3. โครงการศึกษานันทนาการและการให้บริการด้านสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ําท่วม เพื่อเป็นการ
ฟื้นฟูสุขภาพจิตและสุขกาย ให้กับผู้ประสบอุทกภัย หลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติ วงเงิน 19,000,000 บาท 

4. การให้ความช่วยเหลือสังคม  โดยประสานขอให้วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาของสถาบันการพลศึกษาทั้ง 27 แห่ง  
ได้ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับจังหวัด หน่วยงานในท้องถิ่นดําเนินการช่วยเหลือ 

5. ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานกีฬาและภูมิทัศน์โดยรอบที่ชํารุดเสียหาย และขุดลอกท่อระบายน้ําอย่างต่อเนื่อง 
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 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดบัน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

1. วัตถุประสงค ์ เตือนภัยและดําเนินการช่วยเหลือเฉพาะหน้าให้ประชาชนปลอดภัย

ทั้ งในชีวิตและทรัพย์ สิน  รวมทั้ ง  บรรเทาความเสียหายของ

ผู้ประกอบการ 

การปรับตัวให้อยู่ กับสถานการณ์ได้ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า และการ

ซ่อมแซมระยะเบื้องต้นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงพื้นที่ (Accessibility) ในการให้

ความช่วยเหลือ 

การฟื้นฟูในทุกมิติ เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามปกติ ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชน และการผลิตของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

การวางแผนและเตรียมการเพื่อความพร้อมในการบริหารจัดการ

สถานการณ์น้ําในอนาคต 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  

 

 

 

-  คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์อุทกภัย (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) 

คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์อุทกภัย (ด้านเศรษฐกิจ) 

ควรเพิ่มเติม: 

- การจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ําระยะยาวเพื่อแก้

อุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยมีแผนบูรณาการ 25 ลุ่มน้ํา 

ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ําและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- เร่งพัฒนาเขื่อน อ่างเก็บน้ํา ระบบชลประทาน และโครงข่ายน้ํา

ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นเครือ่งมอืในการควบคุมปริมาณน้ํา 

- ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําให้มีเอกภาพ 

- จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็นแหลง่รบัน้ําในช่วงวิกฤต  

3. การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  

 

 

   

4. ผลกระทบด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ถนน 

อาคารสถานที่ โรงเรียน วัด และโบราณสถาน 

เป็นต้น) 

 

 

 

 

 1.การซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี พ.ศ.

2554 

 

5. การช่วยเหลือผู้ได้รบัผลกระทบ     

5.1 ประชาชน/ครวัเรือน     

- ประชาชนทั่วไป หรือผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย  

 

   

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือ 

ผู้อพยพ 

 

 

   

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในพื้นที่อุทกภัย  

 

 1. การบําบัดน้ําเสียและบรรเทาปัญหาน้ําเน่าเสียจากอุทกภัย โดยจัดทําน้ําหมัก

ชีวภาพจากสารเร่ง พด.6 เพื่อผลิตสารบําบัดน้ําเสียและกําจัดกลิ่นเหม็นไปใช้บําบัด

น้ําเสียในชุมชนและพื้นที่ที่เกิดน้ําขังและส่งกลิ่นเหม็น 

 

5.2 เกษตรกร 1. การสนับสนุนเงินยืมจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยปลอด

ดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับสหกรณ์โคนมในการรับซื้อน้ํานม

ดิบแก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (มีเงินกองทุนฯ 

อยู่แล้ว) 

 

1. การรับซื้อผลผลิตนมพาณิชย์ (นม U.H.T) เพื่อนําไปแจกจ่ายประชาชนที่

เดือดร้อนจากอุทกภัย รวมทั้งสนับสนุนขยายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของ

สหกรณ์โคนม เพื่อเป็นแหล่งรองรับน้ํานมโคที่ไม่มีที่จําหน่าย จากโรงงานแปร

รูปนมภาคเอกชนที่หยุดดําเนินการจากอุทกภัย 

1. การฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัย ด้านพืช 

ปศุสัตว์ ประมง 

เช่น การให้ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และเงินอุดหนุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพให้กับ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น   

2. การปรับปรุงคุณภาพดินและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ โดยการใช้ปูนเพื่อ

การเกษตร เช่น ปูนมาร์ล โดโลไมท์ หินปูนฝุ่น พืชปุ๋ยสด เป็นต้น เพื่อปรับโครงสร้าง

ของพื้นที่ให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช 

3. การให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดย

จําหน่ายหนี้สูญสมาชิกที่เสียชีวิต ขยายเวลาชําระหนี้และงดคิดดอกเบี้ย 3 ปี  ให้

สินเชื่อใหม่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย 

4. การซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่

ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เช่น เครื่องยนต์การเกษตร การชดเชยทรัพย์สินของ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น 

ควรเพิ่มเติม: 

- ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเพาะปลูกและกระบวนการผลิตให้

สอดคล้องกับฤดูกาล 

- พัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพดิน

และน้ํา 

5.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม      

5.4 ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ ค้าปลีกค้าส่ง 

และSMEs  

    

5.5 แรงงาน      

 



แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  (กระทรวงคมนาคม) 

 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดบัน้ําในพื้นที่ยัง

ท่วมสูง 
ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

1. วัตถุประสงค ์ เตือนภัยและดําเนินการช่วยเหลือเฉพาะหน้าให้
ประชาชนปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง 
บรรเทาความเสียหายของผู้ประกอบการ 

การปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์ได้ในอีก 1-2 เดือน
ข้างหน้า และการซ่อมแซมระยะเบื้องต้นเพื่อเพิ่มการ
เข้าถึงพื้นที่ (Accessibility) ในการให้ความช่วยเหลือ 

การฟื้นฟูในทุกมิติ เพื่อให้สามารถดําเนินการได้
ตามปกติ ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
และการผลิตของอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

การวางแผนและเตรียมการ
เพื่อความพร้อมในการบริหาร
จัดการสถานการณ์น้ําใน
อนาคต 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง -  กรมทางหลวง   
-  กรมทางหลวงชนบท  
- การรถไฟแห่งประเทศไทย 

-  กรมทางหลวง   
-  กรมทางหลวงชนบท  
- การรถไฟแห่งประเทศไทย 

-  กรมทางหลวง   
-  กรมทางหลวงชนบท  
- การรถไฟแห่งประเทศไทย 

-  กรมทางหลวง   
-  กรมทางหลวงชนบท  
- การรถไฟแห่งประเทศไทย 

3. การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม • กรมทางหลวง 
- ติดตามสถานการณ์น้ํารายพื้นที่และการแจ้งเตือน
จาก ศปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการในการแก้ไข
ป้องกันเส้นทางที่คาดว่าจะถูกน้ําท่วมอย่างเร่งด่วน 
- จัดตั้งศูนย์บัญชาการและศูนย์ปฏิบัติการทั่วประเทศ 
• กรมทางหลวงชนบท 
- ทําคันกั้นน้ําช่วงที่มีน้ําท่วมขังสูง 
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 
- ติดตั้งป้ายเตือนผู้ใช้เส้นทางให้ระมัดระวัง และให้ใช้
เส้นทางอื่นแทน 
- จัดเตรียมน้ํามันเชื้อเพลิง(เครื่องจักร  รถ  เครื่องสูบ
น้ํา) 
• การรถไฟแห่งประเทศไทย 
-  ติดตามสถานการณ์น้ํา                         
-  ป้องกันขยะ สิ่งที่มากับน้ําติดค้างตามช่องน้ําต่าง ๆ 
ตู้อุปกรณ์ และเสาสัญญาณประจําที่ และประแจกล 
 

• กรมทางหลวง 
- กู้เส้นทางที่ถูกน้ําท่วมให้การจราจรผ่านได้โดยเร็วที่สุด 
- อํานวยความสะดวก แนะนํา ประชาสัมพันธ์ เส้นทาง
เลี่ยง 
- อพยพ ขนย้าย ผู้ประสบภัย สิ่งของ ออกจากพื้นที่ 
- ประชาสัมพันธ์ จุดที่น้ําท่วมเส้นทางผ่านสื่อต่างๆ 
Web site ของกระทรวง กรม 
• กรมทางหลวงชนบท 
- จัดเตรียมวัสดุเพื่อทําคันกั้นน้ํา เช่น กระสอบทราย  
ดินเหนียว หินคลุก ยางแอสฟัลติกคอนกรีต (กันน้ํากัด
เซาะ) 
- จัดเตรียมเครื่องจักรกลเพื่อดําเนินการ ได้แก่ รถแบ็คโฮ 
รถแทรคเตอร์ รถตักหน้าขุดหลัง รถบรรทุก 6-10 ล้อ 
ฯลฯ 
- ติดตั้งสะพานเหล็ก (แบรี่) บริเวณจุดที่ถนนขาด หรือ 
ช่วงมีน้ําท่วมขังสูงที่มีความยาวไม่มาก 
- เตรียมเต๊นท์ที่พัก ถุงยังชีพ น้ําสะอาด สุขา 
- ดําเนินการให้ใช้เส้นทางให้เร็วที่สุด 
• การรถไฟแห่งประเทศไทย 
-  จัดกําลังคน เข้าดูแลในพื้นที่ ให้เหมาะสม พร้อม
เครื่องมือในการทํางาน และดําเนินมาตรการที่กําหนด 
และรับฟังข่าสารทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

• กรมทางหลวง 
- สํารวจตรวจสอบความเสียหายของเส้นทาง 
- จัดทําแผนงานซ่อมแซมเบื้องต้นให้จราจรผ่านได้
โดยเร็วที่ สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
- จัดทําแผนงานซ่อมแซมคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน 
- ประสาน บูรณาการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างถาวรต่อไป 
• กรมทางหลวงชนบท 
- ซ่อมบํารุง ฟื้นฟูสภาพถนน และ โครงสร้าง
ระบายน้ําทุกชนิด เช่น สะพาน ท่อลอด  
- ติดตั้งป้ายเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง และ 
อุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยต่างๆ  
- ทําแผนฟื้นฟูสภาพทางและสะพาน  สํารวจ 
ออกแบบ ประมาณราคา 
• การรถไฟแห่งประเทศไทย 
-  ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ระบบอาณัติสัญญาณ 
และโทรคมนาคม และซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์คืน
สภาพ พร้อมใช้งานเหมือนเดิม และปลอดภัยต่อ
การเดินรถไฟฯ โดยเร็ว 

• กรมทางหลวงชนบท 
- ออกแบบจุดที่น้ําท่วมเป็น
ประจํา เช่น ทําคันกั้นน้ําถาวร  
ยกระดับคันทางให้สูงขึ้น 
ก่อสร้างระบบระบายน้ําข้าง
ทาง    ก่อสร้างสะพานบริเวณ
ที่ทางน้ําไหลผ่าน 
- ดําเนินการก่อสร้างตามแผน 
• การรถไฟแห่งประเทศไทย 

- ปรับปรุงขนาดของช่อง
น้ําทางระบายน้ําข้างทาง 



แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  (กระทรวงคมนาคม) 

 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดบัน้ําในพื้นที่ยัง

ท่วมสูง 
ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

4. ผลกระทบด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น 
ถนน อาคารสถานที่ โรงเรียน วัด และ
โบราณสถาน เป็นต้น) 

• ทางถนน 
- ถนนและสะพานที่ชํารุดเสียหายการจราจรผ่านไม่ได้ 
• ทางรถไฟ 
- ช่วงทางที่ชํารุด หรือไม่ปลอดภัยต้องให้ประกาศปิด
การเดินรถ 
- ช่วงที่น้ําท่วมอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคมในทางและสถานี หรือเห็นว่าไม่ปลอดภัย
ต่อการเดินรถ ให้ทําการตัดระบบไฟฟ้าออกจากระบบ
ทั้งหมด พร้อมประกาศงดใช้สัญญาณประจําที่ ปละ
ประแจกลไฟฟ้า และตรวจความมั่นคงของเสาวิทยุ 

• ทางถนน 
-  ซ่อมแซมถนนและสะพานที่ชํา รุดเสียหายให้ใช้
เส้นทางได้เร็วที่สุด 
• ทางรถไฟ 
- ทําการลอก ยกระดับรางให้ต่ํากว่าระดับน้ําไม่เกิน 25 
ซม. เพื่อให้การเดินรถยังทําได้ 
- ตรวจสอบสภาพทางอย่างสม่ําเสมอ 
- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคม อย่างสม่ําเสมอ 

• ทางถนน 
- เสนอแผนงานและงบประมาณในหารฟื้นฟู 
ซ่อมแซม ทาง สะพาน อาคารระบายน้ํา คืนสู่
สภาพอย่างยั่งยืน (อยู่ระหว่างตรวจสอบความ
เสียหายเมื่อน้ําลด 
• ทางรถไฟ 
- ซ่อมแซมทางส่วนที่ชํารุด เสียหาย 
- ซ่อม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณ
และโทรคมนาคม ในส่วนที่ชํารุดและเสียหาย
โดยเร็ว 

• ทางรถไฟ 
- ปรับปรุงความสูง ความ
มั่นคงของคันทาง และ
ปรับปรุงขนาดช่องทางน้ําให้
เหมาะสม 
- ปรับปรุง และยกระดับความ
สูงของอุปกรณ์ระบบอาณัติ
สัญญาณ และโทรคมนาคมให้
สูงขึ้น มั่นคงแข็งแรง 

5. การช่วยเหลือผู้ได้รบัผลกระทบ     

5.1 การช่วยเหลือโดยทั่วไป     

5.2 ประชาชน/ครวัเรือน     

- ผู้ประสบอุทกภัยที่อาศัยอยู่ในศูนย์
เหลือผู้อพยพ 

- ยินยอมให้พักอาศัย หรือเก็บข้าวของในพื้นที่ที่น้ํายัง
ไม่ถึงชั่วคราวในเขตที่ดินการถไฟฯ 

   

- ผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่ย้ายเข้าศูนย์
เหลือผู้อพยพ 

    

- ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย     

5.3 เกษตรกร     

5.4 ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ ค้าปลีก
ค้าส่ง และSMEs 

    

5.5 แรงงาน      

 



 
แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  (กระทรวงการคลัง) 

 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

1. วัตถุประสงค์ เตือนภัยและดําเนินการช่วยเหลือเฉพาะหน้าให้ประชาชนปลอดภัยทั้งใน

ชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง บรรเทาความเสียหายของผู้ประกอบการ 

การปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์ได้ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า และการซ่อมแซมระยะเบื้องต้นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงพื้นที่ 

(Accessibility) ในการให้ความช่วยเหลือ 

การฟื้นฟูในทุกมิติ เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามปกติ ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชน และการผลิตของอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

การวางแผนและเตรียมการเพื่อความพร้อม

ในการบริหารจัดการสถานการณ์น้ําใน

อนาคต 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการคลัง  

• กรมบัญชีกลาง  

• กรมธนารักษ์  

• ธนาคารกรุงไทย (ธ.กรุงไทย) 

 

 

 

 

 กระทรวงการคลัง  

• กรมสรรพากร 

• กรมธนารักษ์  

• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  

• ธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) 

• ธนาคารกรุงไทย (ธ.กรุงไทย) 

• ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  

• ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  

• ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)  

• ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) 

• บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  

• บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)  

 

 

3. การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  

 

 

   

4. ผลกระทบด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ถนน อาคาร

สถานที่ โรงเรียน วัด และโบราณสถาน เป็นต้น) 

 

 

 

 

   

5. การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ มาตรการด้านงบประมาณและการเบิกจ่าย 

1. จังหวัดที่ประสบภัยสามารถขอขยายวงเงินทดรองราชการจากเดิม 50 

ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท 

2. ขยายเวลาผ่อนปรนหลักเกณฑ์การกันเงินงบประมาณปี 2554 ไว้เบิก

เหลื่อมปี ได้อีก 6 เดือน (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 

มาตรการอื่นๆ  

1. จัดตั้งศูนย์วายุภักษ์ในจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้ง

ข้อมูลการขอความช่วยเหลือและเพื่อประสานงาน 

2. จัดตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุอุทกภัย 

3. จัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จ.นนทบุรี 

4. จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท 

5. ธนาคารกรุงไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยน้ําท่วม โดยมีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 

 มาตรการด้านภาษี  

1. ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินชดเชยที่ผู้ประสบอุทกภัยได้รับจากภาครัฐ 

2. ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจํานวนเท่ากับจํานวนความเสียหายที่ได้รับสําหรับผู้ประสบ

อุทกภัยที่ได้ลงทะเบียนไว้กับศูนย์หรือหน่วยงานให้ความช่วยเหลือของทางราชการ 

3. ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ประสบอุทกภัยได้รับจากการประกันภัย

เพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวเฉพาะส่วนที่เกินมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินที่เหลือจาก

การหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคา 

4. มาตรการทางภาษีสําหรับผู้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านหน่วยงาน

ราชการ องค์การของรัฐบาลฯ สามารถนํามาหักเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ 1.5 เท่า 

สําหรับการบริจาคระหว่างวันที่ 1 ก.ย. -31 ธ.ค. 54  

5. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่นําสินค้าไป

บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

6. ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร 

มาตรการอื่นๆ 

1. เร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็ว  

 

 

 

5.1 ประชาชน/ครัวเรือน     

- ประชาชนทั่วไป หรือผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย  

 

 สินเชื่อบุคคล 

1. ธ.ออมสิน (1) พักชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 6 เดือน  (2) ปรับลดเงินงวด 

และ/หรือขยายระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้ได้ไม่เกิน 1 ปี (3)  ให้กู้เพิ่มเป็นกรณี

ฉุกเฉินไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ระยะเวลาชําระเงินกู้ไม่

เกิน 5 ปี โดยไม่ต้องมีบุคคล/หลักทรัพย์ค้ําประกัน 

 



 
แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  (กระทรวงการคลัง) 

 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือ 

ผู้อพยพ 

 

 

 สินเชื่อเคหะ 

1. ธ. ออมสิน (1)  พักชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย หรือพักชําระหนี้เงินต้นไม่เกิน 6 

เดือน (2)  ปรับลดเงินงวด และ/หรือขยายระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้ออกไปจาก

เดิมอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (3)  ให้กู้เพิ่มเพื่อเป็นเงินกู้กรณีฉุกเฉินรายละ 

300,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนเงินกู้ตามสัญญาเดิม ระยะเวลา

ชําระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 ร้อยละ 3.45 ต่อปี ปีที่ 4-5 เท่ากับร้อย

ละ MLR-0.50 ต่อปี (4)  เงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสําหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิม

รายละ 300,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์เดิม 

สําหรับประชาชนทั่วไปไม่เกินรายละ 300,000 บาท ระยะเวลาชําระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี 

อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับร้อยละ 3.45 ปีที่ 4-5 เท่ากับร้อยละ MLR-0.50 ต่อปี 

2. บตท. (1)  พักชําระหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (2)  ปรับลดเงินงวด หรือขยาย

ระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้ออกไปรวมไม่เกิน 30 ปี (3)  ในกรณีที่ลูกค้ามีความ

ประสงค์จะขอกู้เพิ่มเพื่อนําเงินไปซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหาย บตท. จะเป็นผู้

ประสานกับสถาบันการเงินเพื่อให้กู้เพิ่มต่อไป 

3. ธอส. (1) วงเงินให้กู้สําหรับลูกหนี้เดิมของ ธอส. หรือลูกค้าใหม่เพื่อปลูกสร้างหรือ

ซ่อมแซมอาคารไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร/ค่าซ่อมแซม

อาคาร ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี อัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น ลูกหนี้เดิม และ กู้เพิ่ม

หรือกู้ใหม่ (2) กรณีอาคารที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังจนไม่สามารถอยู่

อาศัยได้ตามการตรวจสอบของธนาคาร  ธนาคารจะพิจารณาปลดภาระเฉพาะภาระ

หนี้ตามยอดหนี้คงเหลือในส่วนของอาคาร โดยผู้กู้ผ่อนชําระหนี้ในส่วนของที่ดินที่

คงเหลือ (ถ้ามี) ในอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม (3) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ทุก

วงเงินกู้และค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยปรับในรายการที่เกี่ยวข้องทุกกรณี 

4. ธ.กรุงไทย สินเชื่อที่อยู่อาศัยกรุงไทยสู้อุทกภัย ผ่อนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้สินเชื่อที่

อยู่อาศัย สําหรับลูกค้าที่ได้รับความเสียหาย โดยให้ปลอดชําระเงินต้น (Grace 

Period) ไม่เกิน 6 เดือน 

 

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในพื้นที่อุทกภัย  

 

 

 

 

 

 

 

 1. ธ.ออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน โครงการหนี้นอกระบบ และสินเชื่อ

ธุรกิจห้องแถวและสินเชื่อองค์กรชุมชน (1) งดคิดดอกเบี้ยและพักการชําระเงินต้น 6 

เดือน (2) ปรับลดเงินงวด/ขยายเวลาการผ่อนชําระหนี้เดิมออกไปภายในระยะเวลาไม่

เกิน 2 ปี สินเชื่อสําหรับลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบรุนแรง (1) งดคิดดอกเบี้ยและพัก

การชําระเงินต้น 6 เดือน (2) ปรับลดเงินงวดและ/หรือขยายระยะเวลาการผ่อนชําระ

หนี้ออกไปจากเดิมอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  

2. มาตรการด้านที่ราชพัสดุ (1) กรณีที่พักอาศัยเสียหายจะมีการยกเว้นการเก็บค่าเช่า 

(2) การเช่าอาคารราชพัสดุหากไม่สามารถประกอบอาชีพได้เกิน 3 วัน ให้ยกเว้นค่าเช่า 

1 ปี 

 

5.2 เกษตรกร  

 

 1. ธกส. (1) จําหน่ายหนี้สูญกรณีเกษตรกรเสียชีวิต (2) ขยายเวลาชําระหนี้เงินกู้เดิมและ

งดคิดดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีบัญชี 2554-2556 (3) ให้เงินกู้ใหม่เพื่อฟื้นฟูการ

ประกอบอาชีพ และลดดอกเบี้ยเงินกู้จากอัตราปกติลงร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน 

3 ปี และขยายวงเงินในการค้ําประกันเป็นรายละไม่เกิน 200,000 บาท 

2. กรมธนารักษ์ ยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อการเกษตร 1 ปี  

 

5.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม   

 

 1. บสย. (1)  พักการชําระค่าธรรมเนียมค้ําประกัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน สําหรับลูกค้า 

บสย. ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยปี 2554 และถึงกําหนดชําระ

ค่าธรรมเนียมต่ออายุการค้ําประกันตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง 31 มีนาคม 2555 

(2) ให้ความร่วมมือกับสถาบันการเงินที่ลูกค้าได้รับการค้ําประกันสินเชื่อจาก บสย. ใน

การผ่อนปรนเรื่องการพักชําระหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยรวมทั้งการปรับโครงสร้างหนี้

เพื่อให้กิจการสามารถดําเนินต่อไปได้ตามปกติ 

2. ธสน. สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการส่งออก (1) ขยายระยะเวลาการรับชําระหนี้ หรือการ

ต่อตั๋วเกินเทอม (2) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการนําเข้า (1) ขยาย

ระยะเวลาการกู้ Trust Receipt (2) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อระยะยาว (กรณี

วงเงินที่มีในปัจจุบัน) (1)  พักการชําระหนี้ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 2 เดือน 

(2) เลื่อนกําหนดการผ่อนชําระหนี้  หรือปรับเงื่อนไขในการผ่อนชําระหนี้ในส่วนของ 

ระยะเวลา/จํานวนเงิน (3) ยกเว้นการคิดดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดชําระ  

 



 
แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  (กระทรวงการคลัง) 

 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

 

สินเชื่อระยะยาว (กรณีขอเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น) (1) 

กําหนดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน (2) ระยะเวลาการชําระคืน  เงื่อนไขการผ่อนชําระและ

เงื่อนไขอื่นๆ ให้ฝ่ายงานด้านการตลาดเป็นผู้นําเสนอขออนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ

สินเชื่อ 

5.4 ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ ค้าปลีกค้าส่ง และ

SMEs  

 

 

 

 1. ธ.ออมสิน (1)  พักชําระหนี้เงินต้น โดยผ่อนชําระเฉพาะดอกเบี้ยเป็นเวลาไม่เกิน 6 

เดือน  (2)  ขยายระยะเวลาผ่อนชําระหนี้จากสัญญากู้เดิมได้ไม่เกิน 1 ปี (3) ให้กู้เพิ่ม

รายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี 

ระยะเวลาชําระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี 

2. ธ.กรุงไทย (1)  เงินกู้กรุงไทยสู้อุทกภัย ให้วงเงินกู้ประจํา (T/L) ตามความเสียหายที่

เกิดขึ้นจริง (2)  เงินทุนหมุนเวียนกรุงไทยสู้อุทกภัย สําหรับเสริมสภาพคล่องให้ลูกค้าที่

มีความจําเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ธนาคารจะพิจารณาให้ตามความ

เหมาะสม (3)  โครงการกรุงไทยสู้อุทกภัย สําหรับลูกค้าที่ได้รับความเสียหายแต่ไม่

ประสงค์กู้เพิ่ม โดยให้ปลอดชําระเงินต้น (Grace Period) ไม่เกิน 6 เดือน (4) กรุงไทย

จับคู่ธุรกิจสู้อุทกภัย โดยจัด Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการที่ได้รับความ

เสียหาย กับผู้ประกอบการที่จําหน่ายวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ ผู้รับเหมา 

เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถปรับปรุงซ่อมแซมกิจการ หรือทดแทนและซ่อม

บํารุงเครื่องจักร อุปกรณ์ ในสถานประกอบการที่ได้รับความเสียหายในราคาพิเศษ 

และ (5) โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาการ

ผ่อนชําระสูงสุด 60 งวด อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรกอัตราคงที่ร้อยละ 4 ต่อปี หลังจาก

นั้นดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจํา 6 เดือนบุคคลธรรมดา + ร้อยละ 1.65 ต่อปี ปลอด

เงินต้น 6 เดือน  

3. ธพว. (1) วงเงินกู้เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟูกิจการ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

รายละไม่เกิน 1,000,000 บาท ระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 6 ปี และระยะเวลาปลอด

ชําระคืนเงินต้น (Grace Period) ไม่เกิน 2 ปี (2) อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ 8 ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา โดยรฐับาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ร้อยละ 2 ต่อปีตลอดอายุสัญญา ดังนั้น

ผู้ประกอบการจะจ่ายจริงที่ร้อยละ 6 ต่อปีตลอดอายุสัญญา (3) ไม่ต้องมีหลักประกัน 

4. ธอท. โครงการยิ้มสู้ฟื้นฟูอาชีพ (1) ผ่อนปรนการชําระหนี้ ทั้งส่วนเงินต้นและกําไร เป็น

ระยะเวลา 3 เดือน และเดือนที่ 4 – 24 ให้ชําระทั้งส่วนเงินต้นและกําไร โดยคิดอัตรา

กําไรต่ํากว่าสัญญาเดิมร้อยละ 1 หลังจากนั้นคิดอัตรากําไรตามสัญญาเดิม หรือชําระ

เฉพาะส่วนกําไรเป็นระยะเวลา 12 เดือน เดือนที่ 13 – 24 ให้ชําระทั้งส่วนเงินต้นและ

กําไรตามสัญญาเดิม         (2)  ให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม สําหรับก่อสร้าง ซ่อมแซม/ต่อ

เติมที่อยู่อาศัย และ/หรือสถานประกอบธุรกิจ ที่ได้รับความเสียหายตามความจําเป็น 

ให้สินเชื่อไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักประกันเดิม/หลักประกันอื่น

เพิ่มเติม (3)  ระยะเวลาการผ่อนชําระสูงสุดไม่เกิน 7 ปีสําหรับสินเชื่อเอนกประสงค์ 

และไม่เกิน 30 ปีสําหรับสินเชื่อเพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมที่อยู่อาศัย และ (4) 

วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมสําหรับใช้หมุนเวียนในธุรกิจที่ขาดสภาพคล่องจากการได้รับ

ผลกระทบทางอ้อม ให้สินเชื่อไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักประกันเดิม 

 

5.5 แรงงาน    ธอท. โครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนต้านอุทกภัย (1)  ผู้ประกันตนไว้กับ

สํานักงานประกันสังคมตามมาตรา 33  39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยน้ําท่วม เพื่อนําไปซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยของตนเองและหรือของบิดา-มารดา

รายละไม่เกิน 50,000 บาท (2)  ผู้ประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียนจ่ายเงินสมทบ กองทุนเงิน

ทดแทนกับสาํนักงานประกันสังคมในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ําท่วม เพื่อนําไป

ฟื้นฟูสถานประกอบการ เครื่องจักรอุปกรณ์  หมุนเวียนในธุรกิจรายละไม่เกิน 1,000,000 

บาท (3)  ระยะเวลาการผ่อนชําระ 12 เดือนถึง 60 เดือน 

 

 

หมายเหตุเปนขอมูลเบื้องตน และดําเนินการมาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2554  
สําหรับวงเงินงบประมาณนั้นทางกระทรวงการคลังอยูในขั้นตอนพิจารณา  
 



แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 

 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลอืระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

1. วัตถุประสงค ์  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป 

 เพื่อร่วมสนับสนุนการดําเนินการภายในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดอนเมือง และสนับสนุน

รัฐบาลในการดูแลประชาชนที่เดือดร้อน 

 แจ้งการเตือนภัยล่วงหน้าผ่านทางโทรสารและข้อความสั้น เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับ

สถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป 

 เพื่อร่วมสนับสนุนการดําเนินการภายในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดอนเมือง และสนับสนุน

รัฐบาลในการดูแลประชาชนที่เดือดร้อน 

 จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารเหตุอุทกภัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ภายใต้ชื่อ 
“โครงการศูนย์รวมข้อมูลอุทกภัยไทย (Thai Flood Information Portal) ” 

 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานภาครัฐที่ประสบปัญหาน้ําท่วมในการฝากเครื่อง Server ที่ 
สรอ. เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ สรอ. จะให้การสนับสนุนเท่าที่ Data Center ของ สรอ. จะมี
ทรัพยากรสนับสนุนได้ หาก Data Center ของ สรอ. ไม่มีทรัพยากรเพียงพอแล้ว สรอ. จะ
พยายามประสานงานกับผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อรับฝากเครื่อง Server ของหน่วยงานภาครัฐที่
ประสบปัญหา 

 แจ้งข้อมูลของสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงภัย 

 ฟื้นฟู ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบเครือข่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุ โต๊ะ-เก้าอี้ ภายในศูนย์การ

เรียนรู้ ICT ชุมชน และซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ให้แก่ประชาชนในชุมชน

ศูนย์ฯ นั้นๆ 

 เพื่อให้ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป ได้มีระบบสื่อสารไว้ใช้งาน หลังจาก

ฟื้นตัวจากเหตุการณ์น้ําท่วมแล้ว 

 จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อสํารวจสถานภาพและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์

อุทกภัยไทยของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ชื่อ “ โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลความเสียหาย

ด้านระบบสารสนเทศจากเหตุการณ์อุทกภัย ” 

 สร้างองค์ความรู้ด้านระบบการเตือนภัยแบบบูรณาการร่วมกันกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

เตือนภัย 

 พิจารณาทบทวนศูนย์การเรยีนรู้ 

ICT ชุมชนที่จัดตั้งในพื้นที่ชั้น ๑ 

และเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัน้าํท่วม เพื่อ

ดําเนินการเคลื่อนย้ายไปติดตั้งชั้น

สอง หรือ ยา้ยสถานที่ตั้งศูนย์ฯ 

ไปยังสถานที่เหมาะสมและ

ปลอดภัย 

 ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร ให้

รองรับระดับน้ําได้สูงขึ้น เพื่อลด

ผลกระทบความเสียหายจาก

เหตุการณ์น้ําทว่ม 

 จัดทําระบบสารสนเทศสําหรับ

ติดตามความคืบหน้า และการใช้

จ่ายงบประมาณ ของโครงการที่

หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ

เพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู 

เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณอ์ทุกภัย ภายใต้ชื่อ “ 

โครงการพฒันาระบบรายงาน

สถานะการฟื้นฟูผลกระทบจาก

สถานการณ์อทุกภัย ” 

 วางแผนการพัฒนาระบบ และ

อุปกรณ์เตือนภยัให้ครอบคลุม

พื้นที่เสี่ยงภยั 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่จังหวัดนั้น) 
- ศภช. 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัย 
 

- บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
- สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
- สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
- ศภช. 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัย 
 

 

- ทส. 
- บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
- สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
- สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
- หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายด้านระบบสารสนเทศ 
- ศภช. 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัย 

 

- ทส. 
- บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) 
- สํานักงานรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) 
- คณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม

ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
( ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ าน  ด้ า น
เศรษฐกิจ และด้านสังคม) 

- สํานักงบประมาณ 
- หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 

- ศภช. 
 

3. การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ติดตามสถานการณ์รายพื้นที่และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชน 

 

 โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ประสบภัยพิบัติน้ําท่วม  พ.ศ. 2555 

 ประสานงานไปยังทีมผู้มีจิตอาสาเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยกับของจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้เป็นผู้

ประสานงานหลักในแต่ละพื้นที่เสี่ยงภัย 

 โครงการสํารวจครัวเรือนและผู้เสียหายจากภัยพบิัติน้ําท่วม  พ.ศ.2555 

 สร้างองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการบริหารจัดการด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 วางแผนติดตั้งอุปกรณเ์ตือนภัย

บริเวณพื้นที่เสีย่งภยั 

 -  จัดให้มีระบบสารสนเทศที่เป็น

มาตรฐานกลางและประสานขอ

ความร่วมมือของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวงัและเตอืน

ภัยธรรมชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. ผลกระทบด้านโครงสรา้งพื้นฐาน (เช่น ถนน อาคารสถานที่ 

โรงเรียน วัด และโบราณสถาน เป็นต้น) 

แผนการป้องกัน และบรรเทาความเสียหายทรัพย์สินของ ทีโอที ป้องกันความเสียหายและบรรเทา

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมสายสื่อสัญญาณ ข่ายสายตอนนอก อาคารสถานที่และระบบงานต่างๆ ของ 

ทีโอที ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลจากอุทกภัย เพื่อลดผลกระทบจากการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม

แก่ประชาชน 

 

  ช่วยเหลือให้การซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายภายในศูนย์ และวัสดุ โต๊ะ-เก้าอี้ 

 ช่วยเหลือให้การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ให้แก่ประชาชนในชุมชนศูนย์ฯ 

นั้นๆ 

 ปรับปรุงที่ทําการไปรษณีย์ที่ประสบปัญหาอุทกภัย 

 จิตอาสาทําความสะอาดหน่วยงานในสังกัด ทก. และโรงเรียนที่ประสบปญัหาอุทกภัย 

 

5. การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ  ระงับการเรียกเก็บค่าใช้บริการช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุน้ําท่วมจนกระทั่งลูกค้าสามารถกลับมาเปิด

กิจการได้ใหม่ 

 จัดเจ้าหน้าที่ กสท เข้าปฏิบัติงานภายในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดอนเมือง ตลอด 24 ชั่วโมง 

 ระงับการเรียกเก็บค่าใช้บริการช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุน้ําท่วมจนกระทั่งลูกค้าสามารถกลับมา

เปิดกิจการได้ใหม่ 

 จัดเจ้าหน้าที่ กสท เข้าปฏิบัติงานภายในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดอนเมือง ตลอด 24 ชั่วโมง 

ปรับปรุง Node ที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ําท่วม ให้สามารถใช้งานได้โดยเร็วที่สุดหลังน้ําลด โดย ณ วันที่ 

19 ต.ค.54 มี Node ที่เสียหายจํานวน 23 Node  

 

 หน่วยงานภาครัฐ มรีะบบ

สารสนเทศสาํหรับใช้ในการ

วิเคราะห์ วางแผนการให้ความ



แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 

 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลอืระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

จํานวน 15 คน 

 จัดบริการสื่อสารผ่านดาวเทียมช่อง CAT Channel เพื่อรายงานเหตุการณ์สําคัญๆ เกี่ยวกับเหตุน้ํา

ท่วม ให้กับประชาชนที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมได้ประมาณ 1 ล้านครัวเรือน (1.2 ล้านบาท) 

 จัดบริการอินเทอร์เน็ต WiFi และ wire line ความเร็ว 100 Mbps สําหรับให้บริการกับเจ้าหน้าที่

และประชาชนที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ (1.8 ล้านบาท) 

 จัดบริการโทรศัพท์จํานวน 100 เครื่องสําหรับให้บริการกับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ปฏิบัติงาน

ภายในศูนย์ (0.5 ล้านบาท) 

 จั ดอุ ปกรณ์ วิ ทยุ ร ะบบ เ ฉพาะกิ จ ให้ กั บ เ จ้ าหน้ าที่ ที่ ปฏิ บั ติ ง านภาย ในศู นย์ พั กพิ ง ที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 50 ชุด (0.1 ล้านบาท) 

 บริจาคเงินช่วยเหลอืและแจกถุงยังชีพให้กับรัฐบาลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

 จัดศูนย์พักพิงให้กับพนักงานและประชาชนที่เดือดร้อนให้พักอาศัย ณ อาคารสํานักงานใหญ่ หลัก

สี่ 

 สนับสนุนการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสินค้าอุปโภค บริโภคที่จําเป็นสําหรับประชาชนไปยัง

พื้นที่ต่างๆ 

 ขนถุงยังชีพให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) 

 จัดทําถุงยังชีพต้นแบบเพื่อใช้ในการดํารงชีพเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยอุทกภัย 

 

จํานวน 15 คน 

 จัดบริการสื่อสารผ่านดาวเทียมช่อง CAT Channel เพื่อรายงานเหตุการณ์สําคัญๆ เกี่ยวกับเหตุ

น้ําท่วม ให้กับประชาชนที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมได้ประมาณ 1 ล้านครัวเรือน 

 จัดบริการอินเทอร์เน็ต WiFi และ wire line ความเร็ว 100 Mbps สําหรับให้บริการกับ

เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ 

 จัดบริการโทรศัพท์จํานวน 100 เครื่องสําหรับให้บริการกับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ปฏิบัติงาน

ภายในศูนย์ 

 จัดอุปกรณ์ วิทยุ ระบบเฉพาะกิ จ ให้ กับ เ จ้ าหน้ าที่ ที่ ปฏิ บั ติ ง านภายในศูนย์พั กพิ งที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 50 ชุด 

 บริจาคเงินช่วยเหลือและแจกถุงยังชีพให้กับรัฐบาลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

 จัดศูนย์พักพิงให้กับพนักงานและประชาชนที่เดือดร้อนให้พักอาศัย ณ อาคารสํานักงานใหญ่ 

หลักสี่ 

 บูรณาการฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถเสนอในมิติสารสนเทศ และภูมิศาสตร์ สนับสนุนการบริหาร

จัดการในพื้นที่ และการวางแผน ตัดสินใจของผู้บริหาร และการติดตาม ประเมินผลเชิงนโยบาย  

รวมทั้งการประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ในทุกระดับ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ( EIS : Executive Information System) 

 สนับสนุนการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสินค้าอุปโภค บริโภคที่จําเป็นสําหรับประชาชนไป

ยังพื้นที่ต่างๆ 

 ขนถุงยังชีพให้ศูนย์ปฏบิัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) 

 เปิดจุดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านที่ทําการไปรษณีย์ทั่วประเทศและจัดส่ง

ให้แก่ ศปภ. 

 เร่งซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์เตือนภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็ว 

ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยยีวยาฯ และมี

ระบบสารสนเทศสาํหรบัใช้ในการ

ติดตามความคืบหน้าของการให้

ความช่วยเหลอื ฟื้นฟู เยียวยาฯ 

ทั้งในประเด็นด้านความสําเร็จของ

งาน และการใช้จ่ายงบประมาณ 

 เชื่อมต่อระบบข้อมลูข่าวสารเพือ่

เตรียมความพรอ้มและการแจ้ง

เตือนภัยกับสถานโีทรทศัน์ของ

ประเทศไทย เพือ่เผยแพร่สู่

สาธารณชน 

5.1 ประชาชน/ครัวเรอืน     

- ประชาชนทั่วไป หรือผูอ้าศยัอยู่ในพื้นทีเ่สีย่งภยั   แผนสนับสนุนการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่

ดําเนินการสนับสนุนการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละ

พื้นที่ รวมทั้งสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปในการติดต่อสอบถาม 

ร้องเรียน และร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ มีการดําเนินงานสําคัญ ดังนี้ 

- ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัย “บางระกํา” โมเดล โดยสนับสนุนการให้บริการ ได้แก่ 

โทรศัพท์ประจําที่ และโทรสาร บริการ ADSL ความเร็ว 9/1Mbps บริการ Leased Line 

internet 10/10 Mbpsบริการ TOT e-Conference 

- ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภยั อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ สนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายใน

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

- ศูนย์ราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยให้บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม และ Fixed 

Mobile เพื่อให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต สนับสนุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ความเร็ว 30Gbps และติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ภาคเอกชน 

- ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ศปภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสนับสนุนบริการ

โทรศัพท์ประจําที่ จํานวน 140 เลขหมาย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 72 Ports บริการ ISDN 

9 เลขหมายสําหรับกระทรวงมหาดไทยในการเชื่อมระบบโทรคมนาคมเพื่อให้บริการ VDO 

Conference ระบบวงจรเช่า Leased Lien ความเร็ว 100/25 Mbps เพื่อให้บริการ

อินเทอร์เน็ตทีวี รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงาน GCC 1111 กด 5 ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป 

สํารวจครัวเรือนและผู้เสียหายจากภัยพิบัติน้ําท่วม เพื่อให้ทราบถึงผลกระบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนที่อาศัยอยุ่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และความช่วยเหลือที่ต้องการได้รับ สําหรับนําไปใช้
ประโยชน์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

 การเก็บข้อมูลครัวเรือนและผู้เสยีหายจากภัยพบิัติน้ําท่วม จะดําเนินการพรอ้มพิกัดตําแหน่งบนแผน
ที่ ทําให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ โดยผ่านโปรแกรมประยุกต์ที่ทาํงานบน Tablet และ
สามารถจัดส่งขอ้มูลที่จัดเก็บจากพื้นที่เข้าสู่การบริหารจัดการข้อมลูในส่วนกลางได้แบบ Real Time 

 อุปกรณ์ที่จัดหาเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์สําหรับการดําเนินงานโครงการ
สํารวจอื่นๆ ของสํานักงานฯ ทําให้ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูล 

 การดําเนินงานในครั้งนี้ครอบคลุมครัวเรือนประชากรที่อาศัยอยู่ใน  61 จังหวัด 

 

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศยัอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือ 

ผู้อพยพ 

 สนับสนุนการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสินค้าอุปโภค บริโภคที่จําเป็นสําหรับประชาชนไปยัง

พื้นที่ต่างๆ 

 การจัดส่งถุงยังชีพให้ถึงสถานที่ผู้ประสบภัย 

 การนําสิ่งของจําเป็น เช่น อาหาร น้ํา เครื่องนุ่งหม่ และยารักษาโรค ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 

 แผนสนับสนุนการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่

ดําเนินการสนับสนุนการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละ

พื้นที่ รวมทั้งสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปในการติดต่อสอบถาม 

ร้องเรียน และร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ มีการดําเนินงานสําคัญ ดังนี้ 

- ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัย “บางระกํา” โมเดล โดยสนับสนุนการให้บริการ ได้แก่ 

โทรศัพท์ประจําที่ และโทรสาร บริการ ADSL ความเร็ว 9/1Mbps บริการ Leased Line 

internet 10/10 Mbpsบริการ TOT e-Conference 

- ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ สนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายใน

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

สํารวจครัวเรือนและผู้เสียหายจากภัยพิบัติน้ําท่วม เพื่อให้ทราบถึงผลกระบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนที่อาศัยอยุ่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และความช่วยเหลือที่ต้องการได้รับ สําหรับนําไปใช้
ประโยชน์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

 การเก็บขอ้มูลครัวเรือนและผู้เสยีหายจากภัยพบิัติน้ําท่วม จะดําเนินการพรอ้มพิกัดตําแหน่งบนแผน
ที่ ทําให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ โดยผ่านโปรแกรมประยุกต์ที่ทาํงานบน Tablet และ
สามารถจัดส่งขอ้มูลที่จัดเก็บจากพื้นที่เข้าสู่การบริหารจัดการข้อมลูในส่วนกลางได้แบบ Real Time 

 อุปกรณ์ที่จัดหาเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์สําหรับการดําเนินงานโครงการ
สํารวจอื่นๆ ของสํานักงานฯ ทําให้ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูล 

 การดําเนินงานในครั้งนี้ครอบคลุมครัวเรือนประชากรที่อาศัยอยู่ใน  61 จังหวัด 
 สนับสนุนการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสินค้าอุปโภค บริโภคที่จําเป็นสําหรับประชาชนไปยัง

พื้นที่ต่างๆ 
 สนับสนุนสถานที่ให้บริการการเป็นตัวแทนการจ่ายเงินชดเชยต่างๆ ผ่านที่ทําการไปรษณีย์ทั่ว

 



แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 

 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลอืระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

- ศูนย์ราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยให้บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม และ Fixed 

Mobile เพื่อให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต สนับสนุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ความเร็ว 30Gbps และติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ภาคเอกชน 

- ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ศปภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสนับสนุนบริการ

โทรศัพท์ประจําที่ จํานวน 140 เลขหมาย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 72 Ports บริการ ISDN 

9 เลขหมายสําหรับกระทรวงมหาดไทยในการเชื่อมระบบโทรคมนาคมเพื่อให้บริการ VDO 

Conference ระบบวงจรเช่า Leased Lien ความเร็ว 100/25 Mbps เพื่อให้บริการ

อินเทอร์เน็ตทีวี รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงาน GCC 1111 กด 5 ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป 

 สนับสนุนการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสินค้าอุปโภค บริโภคที่จําเป็นสําหรับประชาชนไป

ยังพื้นที่ต่างๆ 

 การจัดส่งถุงยังชีพให้ถึงสถานที่ผู้ประสบภัย 

 การนําสิ่งของจําเป็น เช่น อาหาร น้ํา เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 

ประเทศ 

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศยัอยู่ในพื้นทีอุ่ทกภยั  สนับสนุนการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสินค้าอุปโภค บริโภคที่จําเป็นสําหรับประชาชนไปยัง

พื้นที่ต่างๆ 

 การจัดส่งถุงยังชีพให้ถึงสถานที่ผู้ประสบภัย 

การนําสิ่งของจําเป็น เช่น อาหาร น้าํ เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 

 แผนสนับสนุนการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่

ดําเนินการสนับสนุนการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละ

พื้นที่ รวมทั้งสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปในการติดต่อสอบถาม 

ร้องเรียน และรอ้งทุกข์ขอความช่วยเหลือ มีการดําเนินงานสําคัญ ดังนี้ 

- ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัย “บางระกํา” โมเดล โดยสนับสนุนการให้บริการ ได้แก่ 

โทรศัพท์ประจําที่ และโทรสาร บริการ ADSL ความเร็ว 9/1Mbps บริการ Leased Line 

internet 10/10 Mbpsบริการ TOT e-Conference 

- ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ สนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายใน

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

- ศูนย์ราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยให้บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม และ Fixed 

Mobile เพื่อให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต สนับสนุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ความเร็ว 30Gbps และติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ภาคเอกชน 

- ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ศปภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสนับสนุนบริการ

โทรศัพท์ประจําที่ จํานวน 140 เลขหมาย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 72 Ports บริการ ISDN 

9 เลขหมายสําหรับกระทรวงมหาดไทยในการเชื่อมระบบโทรคมนาคมเพื่อให้บริการ VDO 

Conference ระบบวงจรเช่า Leased Lien ความเร็ว 100/25 Mbps เพื่อให้บริการ

อินเทอร์เน็ตทีวี รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงาน GCC 1111 กด 5 ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป 

 สนับสนุนการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสินค้าอุปโภค บริโภคที่จําเป็นสําหรับประชาชนไป

ยังพื้นที่ต่างๆ 

 การจัดส่งถุงยังชีพให้ถึงสถานที่ผู้ประสบภัย 

 การนําสิ่งของจําเป็น เช่น อาหาร น้ํา เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 

ช่วยเหลือให้การซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายภายในศูนย์ และวัสดุ โต๊ะ-เก้าอี้ 

 ช่วยเหลือให้การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ให้แก่ประชาชนในชุมชนศูนย์ฯ 

นั้นๆ 

 แผนการตรวจแก้คืนดีให้ใช้บริการของ ทีโอทีได้ตามเดมิ จัดตั้งกองงานตรวจแก้เร่งด่วนให้แก่ลูกค้า 

โดยการซ่อมแซม เปลี่ยนสายภายใน กันฟา้ให้บ้านลูกค้า รวมทั้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยน Modem 

ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสูงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยมีประมาณการ

ค่าใช้จ่ายในการเปลีย่นสายภายใน 

 แผนการบรรเทาค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าทีโอที ที่ประสบภัย ยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศพัท์

ประจําที่ และบริการอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูง ADSL ให้แก่ลูกค้าของ ทโีอที ในระยะเวลาที่ประสบ

ภัยพิบัติ   

 แผนการซ่อมแซมโครงข่ายและทรัพย์สินของ ทีโอที ที่เสียหายจากอุทกภัย สํารวจความเสียหาย

ต่อระบบสื่อสารโทรคมนาคมและทรัพย์สินต่างๆของทีโอที ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย 

 สํารวจครัวเรือนและผู้เสียหายจากภัยพิบัติน้ําท่วม เพื่อให้ทราบถึงผลกระบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนที่อาศัยอยุ่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และความช่วยเหลือที่ต้องการได้รับ สําหรับนําไปใช้
ประโยชน์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

 การเก็บข้อมูลครัวเรือนและผู้เสยีหายจากภัยพบิัติน้ําท่วม จะดําเนินการพรอ้มพิกัดตําแหน่งบนแผน
ที่ ทําให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ โดยผ่านโปรแกรมประยุกต์ที่ทาํงานบน Tablet และ
สามารถจัดส่งขอ้มูลที่จัดเก็บจากพื้นที่เข้าสู่การบริหารจัดการข้อมลูในส่วนกลางได้แบบ Real Time 

 อุปกรณ์ที่จัดหาเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์สําหรับการดําเนินงานโครงการ
สํารวจอื่นๆ ของสํานักงานฯ ทําให้ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูล 

 การดําเนินงานในครั้งนี้ครอบคลุมครัวเรือนประชากรที่อาศัยอยู่ใน  61 จังหวัด 

 สนับสนุนการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสินค้าอุปโภค บริโภคที่จําเป็นสําหรับประชาชนไปยัง

พื้นที่ต่างๆ 

 สนับสนุนสถานที่ให้บริการการเป็นตัวแทนการจ่ายเงินชดเชยต่างๆ ผ่านที่ทําการไปรษณีย์ทั่ว

ประเทศ 

 

5.2 เกษตรกร  

 

 สํารวจครัวเรือนและผู้เสียหายจากภัยพิบัติน้ําท่วม เพื่อให้ทราบถึงผลกระบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนที่อาศัยอยุ่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และความช่วยเหลือที่ต้องการได้รับ สําหรับนําไปใช้
ประโยชน์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

 การเก็บข้อมูลครัวเรือนและผู้เสยีหายจากภัยพบิัติน้ําท่วม จะดําเนินการพรอ้มพิกัดตําแหน่งบนแผน
ที่ ทําให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ โดยผ่านโปรแกรมประยุกต์ที่ทาํงานบน Tablet และ
สามารถจัดส่งขอ้มูลที่จัดเก็บจากพื้นที่เข้าสู่การบริหารจัดการข้อมลูในส่วนกลางได้แบบ Real Time 

 อุปกรณ์ที่จัดหาเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์สําหรับการดําเนินงานโครงการ
สํารวจอื่นๆ ของสํานักงานฯ ทําให้ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูล 

 การดําเนินงานในครั้งนี้ครอบคลุมครัวเรือนประชากรที่อาศัยอยู่ใน  61 จังหวัด 

 

5.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม      

5.4 ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ ค้าปลีกค้าส่ง และSMEs      

5.5 แรงงาน      

 



แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดบัน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

1. วัตถุประสงค ์ เตือนภัยและดําเนินการช่วยเหลือเฉพาะหน้าให้

ประชาชนปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน 

ร ว ม ทั้ ง  บ ร ร เ ท า ค ว า ม เ สี ย ห า ย ข อ ง

ผู้ประกอบการ 

การปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์ได้ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า และ

การซ่อมแซมระยะเบื้องต้นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงพื้นที่ (Accessibility) 

ในการให้ความช่วยเหลือ 

การฟื้นฟูในทุกมิติ เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามปกติ ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชน และการผลิตของอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

การวางแผนและเตรียมการเพื่อความพร้อมในการบริหารจัดการสถานการณ์น้ําในอนาคต 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สป.ทส.) 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คพ. ทน.) -  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คพ. ทน. ทบ. สส. ปม. อส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทน.) 

3. การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 1.  การอํานวยการและประสานการดําเนินงาน

รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานใน

พื้นที่ โดยอํานวยการ ประสาน และติดตาม 

ระดับภูมิภาค  และระดับ จั งหวั ด  และ

สนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศในพื้นที่ 

  (ประเด็นเพิ่มเติม) 

1. ควรพิจารณาจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ําระยะยาวทั้ง 25 ลุม่น้ํา เพื่อแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยทํางานร่วมกับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ควรมีแผนงานทบทวนและปรับปรงุกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําให้ทนัต่อ

สถานการณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารจัดการน้ํา 

4. ผลกระทบด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ถนน อาคาร

สถานที่ โรงเรียน วดั และโบราณสถาน เป็นต้น) 

 

 

 

 

1. ฟื้นฟูพื้นที่น้ําเน่าเสีย 

2. ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อุทกภัย 

3. จัดทําชุดประปาสนามลอยน้ํา 

1.   การฟื้นฟูระบบกําจัดขยะ และระบบบําบัดน้ําเสีย  

     1.1   สํารวจความเสียหาย  

     1.2  ฟื้นฟูและซ่อมแซมระบบกําจัดขยะ 

     1.3  ฟื้นฟูซ่อมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย 

     1.4  ติดตามประเมินผล 

2.   ฟื้นฟูแหล่งน้ํา บ่อบาดาล และระบบประปาหมู่บ้าน 

     2.1  พัฒนาเป่าล้างฟื้นฟูบ่อบาดาล   

     2.2  ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ํา 

     2.3  ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 

     2.4  อุดกลบบ่อบาดาล 

     2.5  ปิดปากบ่อน้ําบาดาลอย่างถาวร 

     2.6  เจาะบ่อน้ําบาดาล 

     2.7  ปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 

1.  จัดทําระบบเตือนภัยล่วงหน้า 

2.  จัดทําระบบตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกลอัตโนม้ติ 

3.  ปรับปรุง ฟื้นฟู ซ่อมแซม จัดหา และพัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติ 

5. การช่วยเหลือผู้ได้รบัผลกระทบ     

5.1 ประชาชน/ครวัเรือน     

- ประชาชนทั่วไป หรือผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย     

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือผู้

อพยพ 

    

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในพื้นที่อุทกภัย  

 

 3.  การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชน 

    3.1  คัดแยกขยะ 

    3.2  ทําปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 

    3.3  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 

    3.4  สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

    3.5  จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูหลังอุทกภัยในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

4.  การฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวชุมชนและระบบนิเวศ 

4.1  ประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานและสํารวจความเสียหายของต้นไม้จากอุทกภัย

รวมทั้งติดตามผล 

4.2  ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าและส่งเสริมความร่วมมือของชุมชน รอบพื้นที่

ปาอนุรักษ์ ในการดูแลคุ้มครองสัตว์ป่าหลังอุทกภัย 

 

5.2 เกษตรกร  

 

 5.  ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการฟื้นฟูต้นไม้หลังอุทกภัยผ่านสื่อ หน่วยเคลื่อนที่ แผ่นพับ 

แผ่นป้าย   ประชาสัมพันธ์ 

6.  จัดหากล้าไม้เพื่อทดแทนให้เกษตรกรจังหวัดละ 200,000 กล้า 

 

5.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม      

5.4 ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ ค้าปลีกค้าส่ง และ

SMEs  

    

5.5 แรงงาน      

 



แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554 (กระทรวงพาณชิย)์ 
 ระยะการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลือระหว่างทีร่ะดับน้ําในพื้นทีย่ังท่วมสูง ระยะฟืน้ฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

1. วัตถุประสงค์ เตือนภัยและดําเนินการช่วยเหลือเฉพาะหน้าให้ประชาชน
ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง บรรเทาความ
เสียหายของผู้ประกอบการ 

1. การปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์ได้ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า และการซ่อมแซมระยะเบื้องต้นเพื่อเพิ่ม
การเข้าถึงพื้นที่ (Accessibility) ในการให้ความช่วยเหลือ 

2. การชว่ยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยให้ผู้ประกอบการด้านงานศิลปหัตถกรรมที่
เป็นสมาชิกของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ในด้านการระบายสินค้าและ  
จัดหาช่องทางการจําหน่าย 

1.การฟื้นฟูในทุกมิติ เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามปกติ ทั้งด้านชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน และการผลิตของอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

2. การสร้างอาชีพเสริม/รายได้เสริมด้านงานศิลปหัตถกรรมแก่ผู้ ได้รับ
ผลกระทบ 

1. การวางแผนและเตรียมการ
เพื่อความพร้อมในการบริหาร
จัดการสถานการณ์น้ําใน
อนาคต 

2. การเยียวยาผู้ไดร้บัผลกระทบ
ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
การฟื้นฟแูละเพิ่มสมรรถนะ
การประกอบธุรกจิแกส่มาชิก
ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ  

3. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง     
4. การแก้ไขปญัหาน้ําท่วม     
5. ผลกระทบด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ถนน 

อาคารสถานที่ โรงเรียน วัด และ
โบราณสถาน เปน็ต้น) 

 
 

   

6. การช่วยเหลือผูไ้ด้รับผลกระทบ     
5.1 ประชาชน/ครัวเรือน     

- ประชาชนทั่วไป หรือผู้อาศัยอยู่ในพืน้ที่เสี่ยงภัย  
 
 

มาตรการ 

• เร่งรัดให้มกีารผลติสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการ 

• มีจํานวนสินค้าที่จาํเป็นต่อการครองชีพอย่างเพียงพอ 

• จัดหาและกระจายสินค้าอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
วิธีดําเนินการ 

1. จัดจําหน่ายสินค้าที่ประชาชนมีความต้องการสูง  ได้แก่ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป นมสดพร้อมดื่ม ไข่ไก่ เนื้อ
หมู/ไก่ เป็นต้น ในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและอํานวยความสะดวกใน
การซื้อหาสินค้า 

1.1 จัดจุดจําหน่ายสินค้าในกทม.และต่างจังหวัด โดยได้เริ่มจําหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2554 
ในกทม. และจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมจํานวน 15 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ลพบุรี 
อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี นครนายก สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ปราจีนบุรี สุโขทัย และลําปาง และอยู่ระหว่างดําเนินการในจังหวัดอื่น ๆ  

1.2 จัดรถจําหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ (Mobile Unit)  นําสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นไปจําหน่าย
เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําท่วมหรือการเดินทาง
ยากลําบากโดยในเบื้องต้นมีจํานวน 10 สาย เริ่มดําเนินการวันที่ 20 ตุลาคม 2554 (กรมการ
ค้าภายใน) 

2. ประสานความร่วมมือกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทยให้ร้านค้าปลีกท้องถิ่นจําหน่ายสินค้าที่จําเป็นใน
ราคาพิเศษ  โดยมีร้านค้าปลีกท้องถิ่นเข้าร่วมจํานวน 12 ราย ในกทม. และจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยน้ํา
ท่วม ได้แก่ นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท และ
สิงห์บุรี เริ่มดําเนินการวันที่ 17 ตุลาคม 2554 (กรมการค้าภายใน) 

3.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการกระจายสินค้าเพื่อผู้บริโภค  โดยเชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้า ผู้จัดจําหน่ายและ
ห้างค้าส่งค้าปลีก เพื่อให้สินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่ง
ผู้ผลิตสินค้าทุกรายได้เพิ่มการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด และมีการเร่งขนส่งสินค้าไป
ยังสาขาของห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านค้าปลีก (กรมการค้าภายใน) 

4.กํากับดูแลการจําหน่ายสินค้ามิให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภค 
4.1 จัดสายตรวจพิเศษ ตรวจสอบมิให้มีการฉวยโอกาสจําหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควร การปฏิเสธ

การจําหน่าย การกักตุนสินค้า และหากพบผู้กระทําผิดจะดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวด 
4.2รับเรื่องร้องเรียนหรือคําร้องจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผ่านสายด่วน กรมการค้า

ภายใน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสํานักงานการค้าภายในจังหวัดในท้องที่(กรมการค้า
ภายใน) 

มาตรการ 

• เร่งรัดให้มกีารผลติสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการ 

• มีจํานวนสินค้าที่จาํเป็นต่อการครองชีพอย่างเพียงพอ 

• จัดหาและกระจายสินค้าอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
วิธีดําเนินการ 

1.จัดงานธงฟ้าเพือ่ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน เพื่อช่วยลดภาระค่า
ครองชีพในพื้นที่ประสบภัยหลงัจากน้ําลดระดับลง ในกทม.และตา่งจังหวัด 
โดยให้จงัหวดัที่มีความพร้อมประสานจัดงานในพื้นที่ที่เหมาะสม จัดนาํร่อง
จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกกว่าท้องตลาด 20-40% ระหว่าง
วันที่ 19-21 ตุลาคม 2554 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 3 กระทรวง
พาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี(กรมการค้าภายใน) 

2.ประสานความร่วมมือผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้าที่จําเป็นในการฟื้นฟู
หลังน้ําลด เช่น สินค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า 
และยารักษาโรค เป็นต้น    ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม และ
จําหน่ายในราคาถูกเพื่อลดภาระประชาชน(กรมการค้าภายใน) 

3.ประสานความร่วมมือผู้ประกอบการเอกชนและสถาบันการศึกษา    ใน
การให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมที่พักอาศัย เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ยานพาหนะในราคาถูกพิเศษ  เช่น  สมาคมก่อสร้างไทย  สมาคมบ้าน
จัดสรร  ศูนย์บริการรถยนต์ตราต่าง ๆ  อู่ซ่อมรถวิทยาลัยอาชีวศึกษา  
ผู้ประกอบการสินค้าวัสดุก่อสร้าง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เป็นต้น(กรมการค้าภายใน) 

4.กํากับดูแลการจําหน่ายสินค้ามิให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภค 
4.1 จัดสายตรวจพิเศษ ตรวจสอบมิให้มีการฉวยโอกาสจําหน่ายสินค้า

ในราคาสูงเกินสมควร การปฏิเสธการจําหน่าย การกักตุนสินค้า 
และหากพบผู้กระทําผิดจะดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวด 

4.2รับเรื่องร้องเรียนหรือคําร้องจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผ่าน
สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสํานักงาน
การค้าภายในจังหวัดในท้องที่(กรมการค้าภายใน) 

 

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในศนูย์
ช่วยเหลือผูอ้พยพ 

 
 

   

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในพืน้ที่อุทกภัย     



แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554 (กระทรวงพาณชิย)์ 
 ระยะการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลือระหว่างทีร่ะดับน้ําในพื้นทีย่ังท่วมสูง ระยะฟืน้ฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

5.2 เกษตรกร     
5.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
- ผู้ส่งออกสินค้าข้าวและมันสําปะหลัง 
(กรมการค้าต่างประเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 
- การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการใน
การให้บริการออกหนังสือสําคัญการส่งออกและ
นําเข้าสินค้า 
(กรมการค้าต่างประเทศ) 
 

มาตรการ 

• สร้างความเชื่อมั่นและรักษาตลาดสนิค้าเกษตรสําคัญ 

• สนับสนุนดา้นการขนส่งของผู้ประกอบการสินค้า
เกษตรสาํคัญ 

• เร่งรัดการออกหนงัสือรับรองใหก้ับผูส้่งออกสินค้า
เกษตร 

วิธีดําเนินการ 
- ออกหนังสือให้กับบริษัทผู้ส่งออกข้าว มันสําปะหลัง และพืช
อื่น ๆ ที่ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ตามสัญญา เพื่อนําไปแสดง
ต่อคู่สัญญาในต่างประเทศรวมทั้งสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาและข้อตกลง 
(กรมการค้าต่างประเทศ) 
 
- จัดเตรียมบุคลากรในด้านการให้บริการเพิ่มเติม เพื่ออํานวย
ความสะดวกและให้บริการแก่ผู้ประกอบการอย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว(กรมการค้าต่างประเทศ) 
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบ IT เพื่อรองรับการ
ให้บริการออกหนังสือสําคัญในการนําเข้าและส่งออกสินค้าทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDI)(กรมการค้าต่างประเทศ) 
- การจัดเตรียมสถานที่ใหม่เพื่อใช้ระบบ server สํารองสําหรับ
การเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDI)  การนําระบบการออก
หนังสือสําคัญแบบ หากมีการตัดกระแสไฟฟ้าในส่วนกลาง
(กรมการค้าต่างประเทศ) 

 
 
 
 
 
- ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้บริการแก่ผู้ส่งออกข้าวและมัน
สําปะหลัง 
(กรมการค้าต่างประเทศ) 
 
 
 

- จัดทําแผนรองรับการให้บริการออกหนังสือสําคัญในการนําเข้าและส่งออกสินค้า โดยจัดเตรียมสถานที่ไว้
รองรับใน 3 พื้นที่ได้แก่สํานักงานสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ (รัชดา) 
และ สํานักงานการค้าต่างประเทศจังหวัดชลบุรี 
(กรมการค้าต่างประเทศ) 
 

 
 
 
 
- ประสานกับกรมส่งเสริมการส่งออก เพื่อหาแหล่งนําเข้าเครื่องจักรกลที่
เกี่ยวกับระบบการผลิตข้าวและมันสําปะหลัง เพื่อทดแทนเครื่องจักรกลที่ได้รับ
ความเสียหาย(กรมการค้าต่างประเทศ) 
 - จัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความ
เชื่อมั่นในศักยภาพการส่งออกข้าวและมันสําปะหลังของไทย (กรมการค้า
ต่างประเทศ) 
- การพิจารณายกเว้นภาษีนําเข้าเครื่องจักรกลที่จําเป็นสําหรับการผลิตข้าว
และมันสําปะหลัง 
- จัดหาแหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอก ดอกเบี้ยต่ํา หรือขยายระยะเวลา
การชําระภาษีแบบผ่อนชําระเพื่อสนับสนุนแก่บริษัทผู้ส่งออกข้าว ลานมัน 
และโรงงานแป้งมันสําปะหลัง ที่ประสบอุทกภัยเพื่อนําไปซื้อวัตถุดิบ (กรมการ
ค้าต่างประเทศ) 
-  ให้สํานักงานการค้าต่างประเทศ ทุกสาขาทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
เตรียมความพร้อมในการให้บริการโดยอาจขยายเวลาการให้บริการเพิ่มเติมใน
วันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. (กรมการค้าต่างประเทศ) 
- จัดเตรียมหาสถานที่ให้บริการเพิ่มเติม เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ หาก
หน่วยงานบริการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ (กรมการค้าต่างประเทศ) 
 
 

 
 

5.4 ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ ค้าปลีกค้า
ส่ง และSMEs  

- จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ส่งออก ผ่าน 3 ช่องทาง 
ได้แก่ การติดต่อโดยตรงที่กรมฯ การติดต่อผ่านเว็บไซต์ 
www.depthai.go.th และการติดต่อผ่านสายด่วน 1169 ซึ่ง
จะได้รับข้อมูลการแนะนําเส้นทางขนส่งสินค้า ตลอดจนช่วย
ติดต่อประสานงานและอํานวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นสําหรับผู้ส่งออก อาทิ การหาพื้นที่ในการจัดเก็บ
สินค้า และการระบายสินค้าคงคลัง(กรมส่งเสริมการส่งออก) 

- ร่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับบริจาคเงินสบทบเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 
ของกระทรวงพาณิชย์ (เลขที่บัญชี 385-0084-736) ไปยัง
ภาคเอกชน และสมาคมต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้
(กรมส่งเสริมการส่งออก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ 

• บริหารจดัการการกระจายสินค้าใหท้ั่วถึงและรวดเรว็ 

• จัดหาสถานที่จาํหน่ายสินค้า 

• ลดภาระผู้ประกอบการ 
 
1.ประสานให้ความช่วยเหลือในการขนส่งและกระจายสินค้าโดยขอความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน ในการจัดระบบการขนส่งทางรถบรรทุกทหาร รถตู้คอนเทนเนอร์  ทางเรือ ทางรถไฟ และ
ทางเครื่องบิน เพื่อนําสินค้าจากโรงงานและสินค้าที่ตกค้างในศูนย์กระจายสินค้าของห้างค้าปลีกค้าส่ง
สมัยใหม่ ไปจําหน่ายในร้านค้าปลีกและสาขาต่าง ๆ ของห้างค้าปลีกค้าส่ง ดังนี้ 

1.1 ประสานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) เปิดพื้นที่บริเวณสนามบินดอนเมืองให้เป็น
ศูนย์กระจายสินค้า (DC) ชั่วคราว แก่ผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ จํานวน 5 ราย 
ได้แก่ บมจ.ซีพี ออลล์ (เซเว่นอีเลฟเว่น) บมจ.สยามแมคโครบจ.เอก-ชัยดิสทริบิวชั่น (เทสโก 
โลตัส) บจ. บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์บจ.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล (ท๊อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่
ประสบภัยน้ําท่วมมาพักที่ศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราว  

1.2 ประสานกองทัพ จัดหารถบรรทุกทหารเข้าไปขนสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าของ
ผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ จํานวน 120 คัน เพื่อกระจายสินค้าไปยังสาขาต่าง ๆ 
ไม่ให้สินค้าขาดตลาด (กรมการค้าภายใน) 

2. มาตรการจัดหาช่องทางการจําหน่ายและระบายสินค้า 
2.1 จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าให้แก่ร้านค้าในตลาดสดและร้านค้าปลีก รายย่อย เพื่อให้นําสินค้ามา

จําหน่ายในพื้นที่ที่ไม่มีน้ําท่วม ในอําเภอต่าง ๆ ทั่วประเทศ (กรมการค้าภายใน) 
2.2 จัดกิจกรรมคาราวานสินค้าหัตกรรมในภูมิภาคต่างๆ ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อให้สมาชิก

ได้มีช่องทางในการระบายสินค้า (ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 7.7 ล้านบาท)  
มาตรลดภาระผู้ประกอบการ 
3. ผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาการแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือ

เสียหาย ให้แก่ผู้ประกอบการที่บัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ไม่
สามารถแจ้งสารวัตรบัญชีได้ทันภายใน 15 วัน 

มาตรการ 

• บริหารจดัการการกระจายสินค้าใหท้ั่วถึงและรวดเรว็ 

• จัดหาสถานที่จาํหน่ายสินค้า 

• ลดภาระผู้ประกอบการ 

• สร้างอาชีพแกผู่้ประสบอุทกภัย 
1. สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมตลาดสดและตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริม เช่น การจัดหา
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการดําเนินธุรกิจและการ
จําหน่าย เป็นต้น(กรมการค้าภายใน) 

2. เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ร้านค้าปลีกรายย่อยและกลุ่มเกษตรกรรายย่อย  โดยให้
จําหน่ายสินค้าในงานธงฟ้า   ของกรมการค้าภายใน  และขอความร่วมมือ
ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดหาสถานที่จําหน่ายสินค้า (กรมการค้า
ภายใน) 

3. ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับที่ประสบ
ภัยน้ําท่วมโดยสนับสนุนการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับแก่
ผู้ประกอบการในราคาพิเศษ (สถาบันวิจ้ยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ) 

4. จัดมหกรรมพาณิชย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนประชาชนผู้ประกอบการ และเกษตรกร (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์) 

5. สร้างอาชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย 
วิธีดําเนินการประสานธุรกิจแฟรนไชส์ที่สามารถดําเนินธุรกิจได้ง่าย ใช้เงินทุน

ไม่สูง เพื่อเข้าร่วมโครงการสําหรับให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทุนในการทํา
ธุรกิจแฟรนไชส์ในราคาพิเศษ/ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม (กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า) 

มาตรการ 
1. มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ

เ พื่ อ ก า ร ฟื้ น ฟู แ ล ะ เ พิ่ ม
สมรรถนะการประกอบธุรกิจ 
โดยจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบนั
การเงิน ที่ เกี่ ยวข้อง    เพื่อ
สนับสนุนให้สมาชิก ศศป. มี
ความเข้าใจ/สามารถจัดทํา
แผนขอรั บ ก า รส นับสนุ น
สินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและเพิ่ม
สมรรถนะการประกอบธุรกิจ 
จ น ก ร ะ ทั่ ง ไ ด้ รั บ สิ น เ ชื่ อ
ดังกล่าว (ศูนย์ส่งเสริมศิลปา
ชีพระหว่างประเทศ   4 .5 
ล้านบาท) 

2. กระชับความสัมพันธ์กับผู้
นําเข้ารายสําคัญในตลาดที่มี
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างความมั่นใจว่าประเทศ
ไทยยังคงรักษามาตรฐานและ
ความสามารถผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพสูงและส่งมอบสินค้า
ได้ ตามกํ าหนด เวลา (กรม
ส่งเสริมการส่งออก) 

3. ส่ ง เสริ ม ให้ภาค เอกชนไป
ดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ
(Internationalizaiton) เพื่อ



แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554 (กระทรวงพาณชิย)์ 
 ระยะการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลือระหว่างทีร่ะดับน้ําในพื้นทีย่ังท่วมสูง ระยะฟืน้ฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

วิธีดําเนินการ 
3.1 เมื่อน้ําลดเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคําร้องขอขยายเวลาต่อสารวัตรบัญชี ณ 

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่รับผิดชอบ ภายใน 15 วัน 
3.2 สารวัตรบัญชีจะพิจารณาผ่อนผันและขยายเวลาให้อีกตามเหตุผลความจําเป็น(กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า) 
4. ผ่อนผันการยื่นงบการเงินให้แก่ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ยื่นงบการเงินรอบปี บัญชี 2554 ที่ไม่

สามารถยื่นได้ทันตามที่กฎหมายกําหนดโดยพิจารณาขยายเวลายื่นงบการเงินให้ตามความจําเป็น 
วิธีดําเนินการ 

4.1 เมื่อน้ําลดเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ให้ธุรกิจที่ไม่สามารถยื่นงบการเงินได้ทัน เนื่องจากน้ําท่วม ทํา
หนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเป็นยื่นต่อหัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ที่
รับผิดชอบภายใน 15 วัน 

4.2 หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้านําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าได้มอบหมายไว้ให้พิจารณาขยาย หรือเลื่อนกําหนดเวลาการยื่นงบการเงินให้อีกตาม
เหตุผลและความจําเป็น (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 

5. ผ่อนผันระยะเวลาการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาไว้ แต่ไม่สามารถยื่นจด
ทะเบียนได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดเนื่องจากปัญหาน้ําท่วม 

วิธีดําเนินการเมื่อน้ําลดเข้าสู่ภาวะปกติแล้วให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอขยายเวลาต่อสํานักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัดที่รับผิดชอบ ภายใน 15 วัน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 

6.เพิ่มช่องทางการขอจดทะเบียนนิติบุคคลในส่วนกลาง 
วิธีดําเนินการผู้ที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนนิติบุคคลโดยมีสถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่

จังหวัดประสบอุทกภัย และไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียน ณ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้นได้  
สามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่ สํานักธุรกิจการค้าภูมิภาค ชั้น 14 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 

7.ประชุมประเมินสถานการณ์ร่วมกับผู้ส่งออกรายกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อประเมินสถานการณ์ และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และร่วมกันเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออกเพิ่มเติมในระยะยาวในเชิงลึกของ
ทุกกลุ่มสินค้า (กรมส่งเสริมการส่งออก) 

 

6. ลดต้นทุนร้านค้าปลีกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  27 จังหวัด  
วิธีดําเนินการร่วมกับสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย คัดเลือกร้านค้าส่งเข้าร่วม

โครงการและประสาน ผู้ผลิต-ผู้แทนจําหน่ายจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่
จําเป็นแก่การครองชีพในราคาต่ํา และกระจายไปสู่ร้านค้าปลีกในราคาต่ํา
กว่าปกติ ร้อยละ 15-20   และกระจายสู่ผู้บริโภคในราคาที่ถูกลง ร้อยละ 
10-15 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 

7. ช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบอุทกภัย 
วิธีดําเนินการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ เพื่อเป็นเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน

รวมทั้งเป็นเงินกู้ยืมในการฟื้นฟู/ปรับปรุงกิจการ   วงเงินสินเชื่อรวม 5,000 
ล้านบาท  รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท  ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ( MLR-3 ต่อ
ปี เป็นระยะเวลา 2 ปี) (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 

การขออนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือด้านการเงนิแก่ผูป้ระกอบธุรกิจที่
ประสบอุทกภัย วงเงิน 5,000 ล้านบาท ของ พณ. มีความซ้ําซ้อนกบั
ข้อเสนอของ อก. ที่เสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการ 
SMEs ผ่าน ธพว. วงเงิน 20,000 ล้านบาท (ข้อ 4.2 (2)) เห็นควร
มอบหมายกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาถึงความเหมาะสมของวงเงิน
สินเชื่อ รวมทั้งหลักเกณฑ์ที่จะให้ความช่วยเหลือ ซึ่งอาจรวมถึงผูป้ระกอบ
ธุรกิจท่องเที่ยว และอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วย ใหเ้ป็น
เอกภาพต่อไป 
8. เร่งสร้างความเชื่อ มั่นในกลุ่มผู้นําเข้าในต่างประเทศ โดยการจัด 

Roadshowสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว นํา
คณะโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสูง และการจัดคณะ
ผู้แทนการค้าเยือนต่างประเทศ (Outgoing Mission)รายกลุ่มอุตสาหกรรม
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย ในด้านการสร้างเชื่อมั่นในกลุ่มผู้นําเข้า
รายย่อย การแสวงหาวัตถุดิบ/เครื่องจักรในการผลิต (Sourcing) และ
แสวงหาช่องทางในการเจาะตลาดใหม่ โดยกําหนดตลาดเป้าหมายได้แก่ 
ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐ อาเซียน จีน อินเดีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง 
เป็นต้น(กรมส่งเสริมการส่งออก) 

9. สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศจะเป็นแกนกลางสนับสนุนข้อมูล
เชิงลึกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ต้องการ Sourcingสินค้า
วัตถุดิบและเครื่องจักรสําหรับการผลิต รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่บาง
ประเภทอาจขาดแคลนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย(กรมส่งเสริม
การส่งออก) 

10. กรมฯ จะพิจารณาถึงแนวทางในการสนับสนุนผู้ส่งออกไทยที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษ ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การส่งออกของกรมฯ ได้แก่ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ การเข้าร่วมคณะผู้แทนการค้า และการฝึกอบรม/สัมมนา
ต่างๆ เป็นต้น(กรมส่งเสริมการส่งออก) 

11. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าและธุรกิจ
บริการไทย(กรมส่งเสริมการส่งออก) 

12. ประสานกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงมาตรการด้าน
การเงินต่างๆ ที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ อาทิ การ
จัดหาแหล่งเงินทุน และแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา การผ่อนคลายมาตรการ
ทางภาษีต่างๆ การลดค่าใช้จ่ายทางสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งน้ํามัน
เชื้อเพลิงในระยะฟื้นฟูหลังน้ําท่วม (กรมส่งเสริมการส่งออก) 

เป็นการกระจายความเสี่ยง 
รวมทั้งเป็นการใช้ประโยชน์
จากข้อตกลง AEC (กรม
ส่งเสริมการส่งออก)   

5.5 แรงงาน 
- กรณีถูกเลิกจ้าง 
- กรณียังมีสภาพการจ้างแต่ไม่ได้รับเงินเดือน

(ทั้งหมด หรือบางส่วน 
- กรณีมีสภาพการจ้างและยังได้รับเงินเดือน 

  -มาตรการสร้างอาชีพเสริมด้วยงานศิลปหัตถกรรม โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรม
อาชีพเสริมด้านงานศิลปหัตถกรรมแขนงต่างๆ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่ได้ผล
กระทบมีรายได้เสริม (ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ
มหาชน) 7.4 ล้านบาท ) 
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 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยัง

ท่วมสูง 
ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

1. วัตถุประสงค์ เตือนภัยและดํ า เนินการช่วยเหลือ เฉพาะหน้า ให้

ประชาชนปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง 

บรรเทาความเสียหายของผู้ประกอบการ 

การปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์ได้ในอีก 1-2 เดือน

ข้างหน้า และการซ่อมแซมระยะเบื้องต้นเพื่อเพิ่มการ

เข้าถึงพื้นที่ (Accessibility) ในการให้ความช่วยเหลือ 

การฟื้นฟูในทุกมิติ เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามปกติ 

ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการผลิตของ

อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

การวางแผนและเตรียมการเพื่อความพร้อมใน

การบริหารจัดการสถานการณ์น้ําในอนาคต 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  -  กระทรวงพลังงาน -  
3. การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม     

4. ผลกระทบด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(เช่น ถนน อาคารสถานที่ โรงเรียน 

วัด และโบราณสถาน เป็นต้น) 

 

 

 

 1. โครงการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า 

2 .โครงการสนับสนุนการซ่อมถนน 

 

5. การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ   กระทรวงพลังงานได้กําหนดกรอบความช่วยเหลือหลังน้ํา

ลด  โดย เน้นด้ านการฟื้ นฟู เครื่ อ งยนต์  การฟื้ นฟู

สภาพแวดล้อม และการให้ความช่วยเหลือที่ เน้นตัว

บุคคลทั้งด้านสุขอนามัยและการฝึกอาชีพหลังน้ําลด 

 

5.1 ประชาชน/ครัวเรือน     

- ประชาชนทั่วไป หรือผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่

เสี่ยงภัย 

    

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในศูนย์

ช่วยเหลือ 

ผู้อพยพ 

 1.โครงการตรวจสอบความปลอดภัยก๊าซหุงต้ม 

2.ถังก๊าซหุงต้มและอุปกรณ์ 1000 ชุด 

3.โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 

4.โครงการน้ําสะอาดเพื่อผู้บริโภค 

 

 

1.โครงการ Engine Tune Up (บริการตรวจเช็คสภาพ

เครื่องยนต์ และการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องฟรี) 

2. โครงการจําหน่ายน้ํามันหล่อลื่นราคาพิเศษ 

3 .โครงการ EM Ball ปรับสภาพน้ําเสีย 

4. โครงการส่งเสริมความรู้อาชีพ เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์

น้ํายาอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในครัวเรือนและเสริมอาชีพ 

 

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในพื้นที่

อุทกภัย 

5.2 เกษตรกร     

5.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม      

5.4 ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ ค้า

ปลีกค้าส่ง และ SMEs  

    

5.5 แรงงาน      
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แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลอืระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

1. วัตถุประสงค ์ เตือนภัยและดําเนินการช่วยเหลือ

เฉพาะหน้าให้ประชาชนปลอดภัยทั้ง

ในชีวิตและทรัพย์สิน  

การปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์ได้ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า  การฟื้นฟูในทุกมิติ ทั้งการฟื้นฟูด้านสังคม ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนปรับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของชุมชน

ในการเฝ้าระวัง เตือนภัย และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติในอนาคต   

พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน การ

ฟื้นฟศูิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในชุมชน รวมทั้งส่งเสรมิบทบาทของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

จัดทําโครงการฟื้นฟูชุมชนและ

ครอบครัวด้านสังคมในระยะยาว 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -หน่วยงานในสังกัด 

-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/อปท. 

-หน่วยงานภาคเอกชน 

-อพม. 

-วัด 

-ศาสนสถาน 

 

-หน่วยงานในสังกัด 

-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/อปท. 

-หน่วยงานภาคเอกชน 

-อพม. 

-วัด 

-ศาสนสถาน 

-หน่วยงานในสังกัด 

-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/อปท. 

-หน่วยงานภาคเอกชน 

-อพม. 

-วัด 

-ศาสนสถาน 

-หน่วยงานในสังกัด 

-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/อปท. 

-หน่วยงานภาคเอกชน 

-อพม. 

-วัด 

-ศาสนสถาน 

3. การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม - 

 

 

- - - 

4. ผลกระทบด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

(เช่น ถนน อาคารสถานที่ โรงเรียน 

วัด และโบราณสถาน เป็นต้น) 

- 

 

 

 

- - - 

5. การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ     

5.1 ประชาชน/ครัวเรอืน     

- ประชาชนทั่วไป หรือผูอ้าศยัอยู่ในพื้นที่

เสี่ยงภยั 

 

 

   

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศยัอยู่ในศูนย์

ช่วยเหลือ 

ผู้อพยพ 

-ปรับบริการหน่วยงานในพื้นที่จาก

บริการในที่ ตั้งไปปฏิบัติภายนอก

สถานที่ (หน่วยเคลื่อนที่) 

 

-เยียวยาด้านจิตใจและสํารวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ 

-ให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค 

  

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศยัอยู่ในพื้นที่

อุทกภัย 

-ปรับบริการหน่วยงานในพื้นที่จาก

บริการในที่ ตั้งไปปฏิบัติภายนอก

สถานที่ (หน่วยเคลื่อนที่) 

 

 

-ช่วยเหลือเฉพาะหน้าด้านอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค 

-ปรับปรุงระบบการรับสง่ต่อ Case ที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ 

 

-มีการทําแผนฟื้นฟูร่วมกับผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประสบภัย 

-ให้เครือข่ายเฉพาะกิจเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องให้ฝึกฟังปัญหาของผู้ประสบภัยอย่างตั้งใจ 

-จัดให้มี WAR ROOM เพื่อการช่วยเหลือฟื้นฟูเร่งด่วนระยะสั้น และระยะยาว ทั้งในส่วนกลางและ

ระดับจังหวัด 

-จัดให้มีความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพเพื่อฟื้นฟูด้านสังคมและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

- 
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 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลอืระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

 -สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและอาสาสมัครในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 

-จัดให้มีกิจกรรมโครงการเสริมสร้างอาชีพที่สนับสนุนการปรับปรุงบ้าน/ สภาพแวดล้อมเป็นการ

เร่งด่วน (ความเห็น สศช.- ควรทบทวนให้อยู่ในระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยัง

ท่วมสูง และควรเน้นให้มีการฝึกอบรมอาชีพในศูนย์อพยพ เช่น งานหัตถกรรม งานซ่อมบ้าน งาน

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

-ปรับกิจกรรมโครงการด้านการพัฒนาหรือด้านสวัสดิการในพื้นที่ประสบภัย 

- ปรับปรุงศูนย์ให้ความช่วยเหลือทั้งทางโทรศพัท์ และ Social Network ให้มีความทันสมัย 

(ความเห็น สศช.- ควรทบทวนให้อยู่ในระยะของการช่วยเหลอืระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังทว่มสูง)  

-ฟื้นฟูวิถึชีวิตและความเป็นอยู่ให้อยู่ในภาวะปกติโดยผา่นกิจกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน  

-การส่งเสริมกิจกรรมการเป็นอาสาสมัครและมีจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อมรับสถานการณ์

ภัยพิบัติในอนาคต 

-การส่งเสริมวฒันธรรมการรับมือกับภัยพิบัติด้วยความมรีะเบยีบวินัย ความเข้มแข็ง และความ

เสียสละ 

-ส่งเสริมบทบาทและศักยภาพของชุมชนในการเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลอืเกื้อกูลกันในชุมชน 

-ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทําโครงการฟื้นฟูชุมชนและครอบครัวในระยะ

ยาว 

5.2 เกษตรกร  

 

   

5.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม      

5.4 ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ ค้า

ปลีกค้าส่ง และSMEs 

 

 

   

5.5 แรงงาน      

 



 
แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ) 

 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดบัน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

1. วัตถุประสงค ์ ดําเนินการช่วยเหลือเฉพาะหน้าแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชน

ที่ประสบ 

อุทกภัย และฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย 

ฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย ฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย ฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง พศ.  

เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

วัดและองค์การกุศลต่างๆ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

พศ.  

เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

วัดและองค์การกุศลต่างๆ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

พศ.  

เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

วัดและองค์การกุศลต่างๆ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

พศ.  

เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ เจ้า

คณะตําบล 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

วัดและองค์การกุศลต่างๆ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

3. การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  

 

 

   

4. ผลกระทบด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ถนน 

อาคารสถานที่ โรงเรียน วัด และโบราณสถาน 

เป็นต้น) 

 

 

 

 

   

5. การช่วยเหลือผู้ได้รบัผลกระทบ  

 

 

   

5.1 ประชาชน/ครวัเรือน     

ประชาชนทั่วไป หรือผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย  

พระภิกษุสามเณรและประชาชนที่ประสบอุทกภัย 

- จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ไตรจีวร ยารักษาโรค และสิ่งจําเป็นแก่

วัดที่ประสบอุทกภัย 

- มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน 

- บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่วัดที่ประสบภัยพิบัติจํานวน 

1,958 แห่ง 

- จัดงบประมาณเป็นค่าภัตตาหารจํานวน 10,922 รูป เป็นเวลา 30 

วัน 

- ฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัยโดยจัดกิจกรรมฟื้นฟูเยียวยา 

24 ครั้ง และจัดรายการวิทยุ 24 ครั้ง จัดรายการโทรทัศน์ 2 ครั้ง 

- ฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัยโดยจัดกิจกรรมฟื้นฟูเยียวยา 24 ครั้ง และจัดรายการวิทยุ 22 ครั้ง จัด

รายการโทรทัศน์ 3 ครั้ง 

- ฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัยโดยจัดกิจกรรมฟื้นฟูเยียวยา 24 ครั้ง และจัด

รายการวิทยุ 22 ครั้ง จัดรายการโทรทัศน์ 3 ครั้ง 

- ฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัย

โดยจัดกิจกรรมฟื้นฟูเยียวยา 24 ครั้ง 

และจัดรายการวิทยุ 22 ครั้ง จัดรายการ

โทรทัศน์ 2 ครั้ง 

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือ 

ผู้อพยพ 

 

 

   

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในพื้นที่อุทกภัย  

 

 

   

5.2 เกษตรกร  

 

   

5.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม   

 

   

5.4 ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ ค้าปลีกค้าส่ง   

 

 

   

5.5 แรงงาน      

 



 
แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  (สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาต)ิ 

 

 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลอืระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

1. วัตถุประสงค ์ ดําเนินการช่วยเหลือเฉพาะหน้าแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนที่ประสบ 

อุทกภัย และฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย 

ฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย ฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย ฟื้นฟสูุขภาพจิตของผู้ประสบภยั 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พศ.  

เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

วัดและองค์การกุศลต่างๆ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

พศ.  

เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

วัดและองค์การกุศลต่างๆ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

พศ.  

เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

วัดและองค์การกุศลต่างๆ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

พศ.  

เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะ

ตําบล 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

วัดและองค์การกุศลต่างๆ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ง 

3. การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  

 

 

   

4. ผลกระทบด้านโครงสรา้งพื้นฐาน (เช่น ถนน อาคาร

สถานที่ โรงเรียน วัด และโบราณสถาน เป็นตน้) 

 

 

 

 

   

5. การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ  

 

 

   

5.1 ประชาชน/ครัวเรอืน     

ประชาชนทั่วไป หรือผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย  

พระภิกษุสามเณรและประชาชนที่ประสบอุทกภัย 

- จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ไตรจีวร ยารักษาโรค และสิ่งจําเป็นแก่วัดที่ประสบ

อุทกภัย 

- มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน 

- บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่วัดที่ประสบภัยพิบัติจํานวน 1,958 แห่ง 

- จัดงบประมาณเป็นค่าภัตตาหารจํานวน 10,922 รูป เป็นเวลา 30 วัน 

- ฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัยโดยจัดกิจกรรมฟื้นฟูเยียวยา 24 ครั้ง และ

จัดรายการวิทยุ 24 ครั้ง จัดรายการโทรทัศน์ 2 ครั้ง 

- ฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัยโดยจัดกิจกรรมฟื้นฟูเยียวยา 24 ครั้ง และจัดรายการวิทยุ 22 ครั้ง จัดรายการโทรทัศน์ 3 ครั้ง - ฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัยโดยจัดกิจกรรมฟื้นฟูเยียวยา 24 ครั้ง และจัดรายการวิทยุ 22 

ครั้ง จัดรายการโทรทัศน์ 3 ครั้ง 

- ฟื้นฟสูุขภาพจิตของผูป้ระสบอทุกภัยโดยจัด

กิจกรรมฟื้นฟูเยียวยา 24 ครั้ง และจัดรายการ

วิทยุ 22 ครั้ง จัดรายการโทรทัศน์ 2 ครั้ง 

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศยัอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือ 

ผู้อพยพ 

 

 

   

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศยัอยู่ในพื้นทีอุ่ทกภยั  

 

 

   

5.2 เกษตรกร  

 

   

5.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม   

 

   

5.4 ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ ค้าปลีกค้าส่ง และSMEs 

ในพื้นที่ประสบภัย 

 

 

 

   

5.5 แรงงาน  

- กรณีถูกเลิกจ้าง 

- กรณียังมีสภาพการจ้างแต่ไม่ได้รับเงินเดือน(ทั้งหมด หรือ

บางส่วน 

- กรณีมีสภาพการจ้างและยังได้รับเงินเดือน 

    



แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  ( กระทรวงมหาดไทยเฉพาะ กปน. กฟน. และ กฟภ.) 

 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดบัน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

1. วัตถุประสงค ์ - แจ้งเตือนภัยและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ประชาชนปลอดภัยได้มีน้ําสะอาดใช้อุปโภคบริโภค 

- เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนมีน้ําสะอาดใช้อุปโภคบริโภคและสามารถปรับตัวให้อยู่ กับ

สถานการณ์ได้ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า และการซ่อมแซมระยะเบื้องต้นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงพื้นที่ 

(Accessibility) ในการให้ความช่วยเหลือ 

- เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระความเดือดร้อนแก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับ

ผลกระทบ  

- การฟื้นฟูระบบผลิตน้ําประปา การจ่ายน้ํา การบริการ เพื่อให้สามารถ

ดําเนินการได้ตามปกติ ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการ

ผลิตของอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

- การวางแผนและเตรียมการ

เพื่อความพร้อมในการบริหาร

จัดการสถานการณ์น้ํ า ใน

อนาคต 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,  การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง,  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การ

ประปาส่วนภูมิภาค 

3. การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม -ผลิตจ่ายน้ําให้บริการประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีน้ําใช้อุปโภค บริโภค ตลอด 24 ชั่วโมง -ผลิตจ่ายน้ําให้บริการประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีน้ําใช้อุปโภค บริโภค ตลอด 24 ชั่วโมง -ผลิตจ่ายน้ําให้บริการประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีน้ําใช้อุปโภค บริโภค ตลอด 

24 ชั่วโมง 

- วางแผนป้องกันระบบผลิต

น้ําประปาให้กับ กปภ. สาขาที่

อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 

4. ผลกระทบด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(เช่น ถนน อาคารสถานที่ 

โรงเรียน วัด และโบราณสถาน 

เป็นต้น) 

- สถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง  ระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และระบบจําหน่ายแรงต่ํา มิเตอร์ไฟฟ้า 

- แก้ไขปัญหาน้ําท่วม โรงสูบน้ําแรงต่ํา สถานีผลติน้ํา ท่อจ่ายน้ําให้สามารถจ่ายน้ําได้  32 จังหวัด  56 

สาขา 

 

- สถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง  ระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และระบบจําหนา่ยแรงต่ํา มิเตอร์ไฟฟ้า 

- เร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด 

- ซ่อมแซมระบบผลิต-จ่ายน้ําประปา ท่อจ่ายน้ําประปา ให้สามารถจ่ายน้ําได้ตามปกติ 

- สถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง  ระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และระบบจําหน่าย

แรงต่ํา มิเตอร์ไฟฟ้า 

-ประเมินความเสียหาย 

-ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบผลิต-จ่ายน้ําประปา และท่อจ่ายน้ําประปา 

 

5. การช่วยเหลือผู้ได้รบัผลกระทบ - การ จ่ าย ไฟ ฟ้ ามี ค ว าม ต่อ เนื่ อ ง ด้ ว ยกา รยก มิ เ ตอร์ ใ ห้ พ้ นน้ํ า โ ดย เน้ นคว ามปลอดภั ย 

เป็นหลัก 

- การงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชน ผู้ใช้ไฟ 

- ก า ร จ่ า ย ไ ฟฟ้ า มี ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง ด้ ว ย ก า ร ย ก มิ เ ต อ ร์ ใ ห้ พ้ น น้ํ า โ ด ย เ น้ น ค ว า ม ป ล อดภั ย 

เป็นหลัก 

- การงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชน ผู้ใช้ไฟ 

- การจ่ายไฟฟ้ามีความต่อเนื่องด้วยการยกมิเตอร์ให้พ้นน้ําโดยเน้นความ

ปลอดภัยเป็นหลัก 

- การงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชน ผู้ใช้ไฟ 

 

 การไฟฟ้านครหลวง 
1. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในภาวะน้ําท่วม โดยออกสื่อ
ประชาสัมพันธ์เตือนผู้ใช้ไฟฟ้าให้ระมัดระวังความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า สําหรับผู้ที่อาศัยบริเวณริม
คลอง ริมแม่น้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี 
และจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีพื้นที่ระดับน้ําอาจท่วมถึงเต้ารับหรือสวิตช์ สามารถแจ้ง กฟน. ให้ย้าย
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 
1130 ตลอด 24 ชั่วโมง 
2. ประสานงานกับสํานักการระบายน้ํากรุงเทพมหานคร ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่สถานีสูบน้ํา
ของกรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งจัดเตรียม
สายป้อนไฟฟ้าสํารองให้กับสถานีสูบน้ําเพื่อป้องกันไฟตกและไฟดับ 
3. มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กฟน. (MEAOC) ที่สํานักงานใหญ่ กฟน. เพลินจิต เพื่อใช้เป็นศูนย์ใน
การติดตามสถานการณ์ภาวะน้ําท่วมในเขตพื้นที่การบริการของการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร จังหวัด นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะน้ําท่วม 
4. จัดเตรียมและแจกจ่ายคู่มือแนะนําการใช้ไฟฟ้าก่อน และหลังน้ําท่วมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขต
จําหน่ายของ กฟน. ทั้งนี้สามารถ Download ที่ http://www.mea.or.th  
5. เร่งรัดแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
1 ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยการย้ายมิเตอร์ให้สูงขึ้นในระดับที่ปลอดภัย 
2. วางแผนการจ่ายไฟให้มีความมั่นคง ในสถานที่ที่มีความสําคัญ เช่นประสานงานกับกรม
ชลประทาน ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่สถานีสูบน้ําของ กรมชลประทาน รวมทั้งจัดเตรียมสายป้อน
ไฟฟ้าสํารองให้กับสถานีสูบน้ําเพื่อป้องกันไฟตกและไฟดับ และการจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสํารองให้แก่
ศูนย์อพยพต่างๆ 
3. เร่งรัดแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในภาวะน้ําท่วม โดยออกสื่อ
ประชาสัมพันธ์เตือนผู้ใช้ไฟฟ้าให้ระมัดระวังความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า ที่มีพื้นที่ระดับน้ําอาจท่วมถึง
มิเตอร์ สามารถแจ้ง กฟน. ให้ย้ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า 
Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง 
5. มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ กฟภ. ช่วยเหลือสถานการณ์ภัยพิบัติ (ศบภ.)  ที่สํานักงานใหญ่ กฟภ. 

การไฟฟ้านครหลวง 
1. สํารวจพื้นที่ประสบภาวะน้ําท่วม และดําเนินการให้ความช่วยเหลือดังนี้ 

1.1 ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยการย้ายเต้ารับ ให้สูงขึ้น เลื่อนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
ให้สูงขึ้นอยู่ในระดับที่ปลอดภัย 

1.2 ในพื้นที่วิกฤตซึ่งอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าดูด และเกิดความเสียหายแก่ชีวิต
และทรัพย์สิน ให้ระงับการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อความปลอดภัย 

1.3 มีมาตรการช่วยเหลือ โดยไม่มีการตัดไฟฟ้าที่ค้างชําระค่าไฟฟ้ารายเดือนในพื้นที่น้ําท่วม 
 1.4 จัดยานพาหนะช่วยเหลือรับ-ส่งประชาชนในพื้นที่น้ําท่วม 
2. กําหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือกับพนักงานผู้ประสบภัย ดังนี้ 

2.1 มีการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบสภาวะน้ําท่วม เช่น ขนย้ายทรัพย์สิน การผ่อนผันการมา
ปฏิบัติงาน จัดเตรียมสถานที่จอดรถยนต์ของพนักงาน  

2.2 จัดสถานที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับพนักงานที่ประสบภัยน้ําท่วมที่ไม่มีที่พักอาศัยอื่นรองรับที่การ
ไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี และเขตบางใหญ่ 

 2.3 จัดเงินช่วยเหลือ สวัสดิการพนักงานที่ประสบภัยน้ําท่วม 
3. ผู้ ใช้ ไฟฟ้ารายใหญ่ที่ ไ ด้ รับผลกระทบจากภาวะน้ํ าท่วม ให้ทีม  Ambassador ของ 

การไฟฟ้านครหลวงเขตติดต่อสอบถามความต้องการให้ กฟน. ช่วยเหลือ 
4. งดการดับไฟฟ้าเพื่อบํารุงรักษาระบบจําหน่ายเพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจําวันตามปกติ 
5. ให้ความช่วยเหลือ แจกสิ่งของยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วม 
6. เร่งรัดแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
1 ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยการย้ายมิเตอร์ให้สูงขึ้นในระดับที่ปลอดภัย 
2. วางแผนการจ่ายไฟให้มีความมั่นคง ในสถานที่ที่มีความสําคัญ เช่นประสานงานกับกรมชลประทาน 
ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่สถานีสูบน้ําของ กรมชลประทาน รวมทั้งจัดเตรียมสายป้อนไฟฟ้าสํารอง
ให้กับสถานีสูบน้ําเพื่อป้องกันไฟตกและไฟดับ และการจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสํารองให้แก่ศูนย์อพยพต่างๆ 
3. เร่งรัดแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในภาวะน้ําท่วม โดยออกสื่อ
ประชาสัมพันธ์เตือนผู้ใช้ไฟฟ้าให้ระมัดระวังความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า ที่มีพื้นที่ระดับน้ําอาจท่วมถึงมิเตอร์ 
สามารถแจ้ง กฟน. ให้ย้ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า Call Center 
หมายเลขโทรศัพท์ 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง 

การไฟฟ้านครหลวง 
1. มีมาตรการช่วยเหลือ โดยไม่มีการตัดไฟฟ้าที่ค้างชําระค่าไฟฟ้ารายเดือน
ในพื้นที่น้ําท่วม 
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้งานได้ตามปกติ ตามที่ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความ
ประสงค์ 
3. ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบจําหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง 
4. มาตรการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบภัยน้ําท่วม อ
ระหว่างการพิจารณาของ สกพ. 
5. ผ่อนผันการชําระหนี้ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบตามระเบียบการ
ไฟฟ้านครหลวง 
6. ตรวจสอบดูแลระบบจําหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
ระบบการจ่ายไฟฟ้าให้สถานี สูบน้ํ า /ประตู ระบายน้ํ า ของ  กทม .  กรม
ชลประทาน จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี ให้มีความพร้อมใน
การจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง พร้อมทั้งมีความปลอดภัยแก่ประชาชน 
7. ฟื้นฟูสภาพอาคารสถานที่ สถานีต้นทาง และสถานีย่อยต่างๆ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากน้ําท่วมขัง 
8. เร่งรัดแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
1 ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยการย้ายมิเตอร์ให้สูงขึ้นใน
ระดับที่ปลอดภัย 
2. วางแผนการจ่ายไฟให้มีความมั่นคง ในสถานที่ที่มีความสําคัญ เช่น
ประสานงานกับกรมชลประทาน ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่สถานีสูบน้ํา
ของ กรมชลประทาน รวมทั้งจัดเตรียมสายป้อนไฟฟ้าสํารองให้กับสถานีสูบ
น้ําเพื่อป้องกันไฟตกและไฟดับ และการจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสํารองให้แก่
ศูนย์อพยพต่างๆ 
3. เร่งรัดแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยใน
ภาวะน้ําท่วม โดยออกสื่อประชาสัมพันธ์เตือนผู้ใช้ไฟฟ้าให้ระมัดระวังความ
ปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า ที่มีพื้นที่ระดับน้ําอาจท่วมถึงมิเตอร์ สามารถแจ้ง กฟน. 

การประปาส่วนภูมิภาค 

1. วางแผนป้องกันระบบผลิต

จ่าย ภายใต้สถานการณ์น้ํา

ท่ ว ม  โ ด ยบ ริ ห า รค ว าม

ต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ  

(Business Continuity 

Management : BCM) 

กําหนดนโยบาย มาตรฐาน 

และกระบวนการทํางาน 

เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ ากรณีที่ มี

เหตุ การณ์  ซึ่ งทํ า ให้ การ

ปฏิบั ติงาน ตามปกติต้อง

หยุดชะงัก  สามารถที่ จะ

ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

หรือกลับมาดําเนินการได้ใน

เวลาที่เหมาะสม 

 



แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  ( กระทรวงมหาดไทยเฉพาะ กปน. กฟน. และ กฟภ.) 

 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดบัน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

งามวงศ์วาน เพื่อใช้เป็นศูนย์ในการติดตาม บริหารจัดการ ดําเนินงานแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าจาก
สถานการณ์ภาวะน้ําท่วม รวมถึงการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟ ในเขตพื้นที่การบริการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
6. แจกจ่ายคู่มือแนะนําการใช้ไฟฟ้าก่อน และหลังน้ําท่วมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตจําหน่ายของ กฟภ. 
ทั้งนี้สามารถ Download ที่ http://www.pea.co.th  
7. งดการดับไฟฟ้าเพื่อบํารุงรักษาระบบจําหน่ายเพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจําวัน
ตามปกติ 
การประปาส่วนภูมิภาค 
1. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ําในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง 
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
3. เปิดช่องทางสายด่วน 1662 ร้องเรียนร้องทุกข์ โดยไม่มีวันหยุด 
4. จัดชุดปฏิบัติงาน ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ําดื่มบรรจุขวด อาหาร ถุงยังชีพ และสิ่งจําเป็นในการยังชีพ 

เพื่อบรรเทาทุกข์ ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัย 
5. นํารถบรรทุกน้ําออกแจกจ่ายน้ําสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบ

ภัยโดยไม่คิดมูลค่า พร้อมทั้งบริการน้ําประปาให้กับรถบรรทุกจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มาขอรับน้ําไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

6. บริจาคเงินช่วยเหลือผ่านนายกรัฐมนตรี จํานวน 300,000 บาท 
7. ร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอนามัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ

บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) บูรณาการการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย กปภ.สนับสนุนรถบรรทุก
น้ําและน้ําดื่มบรรจุขวด 

8. นําระบบผลิตน้ําประปาแบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Unit) ไปติดตั้งเพื่อผลิต-จ่ายน้ําประปาบริการ
ผู้ใช้น้ําของ ให้มีน้ําประปาใช้อุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อน ในกรณีการประปาของ
หน่วยงานอื่น ประสบปัญหาน้ําท่วมเสียหายไม่สามารถผลิต-จ่ายน้ําประปาได้ 

 

 

5. มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ กฟภ. ช่วยเหลือสถานการณ์ภัยพิบัติ (ศบภ.)  ที่สํานักงานใหญ่ กฟภ. งาม
วงศ์วาน เพื่อใช้เป็นศูนย์ในการติดตาม บริหารจัดการ ดําเนินงานแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าจากสถานการณ์
ภาวะน้ําท่วม รวมถึงการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟ ในเขตพื้นที่การบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
6. แจกจ่ายคู่มือแนะนําการใช้ไฟฟ้าก่อน และหลังน้ําท่วมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตจําหน่ายของ กฟภ. ทั้งนี้
สามารถ Download ที่ http://www.pea.co.th  
7. งดการดับไฟฟ้าเพื่อบํารุงรักษาระบบจําหน่ายเพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจําวันตามปกติ 
8. จัดสถานที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับพนักงานที่ประสบภัยน้ําท่วมที่ไม่มีที่พักอาศัยอื่นรองรับที่อาคาร
สํานักงานใหญ่ กฟภ. 
9.  จัดสถานที่จอดรถยนต์ให้กับพนักงานที่ประสบภัยน้ําท่วม 
การประปาส่วนภูมิภาค 
1. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ําในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง 
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
3. เปิดช่องทางสายด่วน 1662 ร้องเรียนร้องทุกข์ โดยไม่มีวันหยุด 
4. จัดชุดปฏิบัติงาน ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ําดื่มบรรจุขวด อาหาร ถุงยังชีพ และสิ่งจําเป็นในการยังชีพ เพื่อ

บรรเทาทุกข์ ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัย 
5. นํารถบรรทุกน้ําออกแจกจ่ายน้ําสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัย

โดยไม่คิดมูลค่า พร้อมทั้งบริการน้ําประปาให้กับรถบรรทุกจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มาขอรับน้ําไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

6. ร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอนามัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) บูรณาการการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย กปภ.สนับสนุนรถบรรทุกน้ํา
และน้ําดื่มบรรจุขวด 

7. นําระบบผลิตน้ําประปาแบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Unit) ไปติดตั้งเพื่อผลิต-จ่ายน้ําประปาบริการผู้ใช้
น้ําของ ให้มีน้ําประปาใช้อุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อน ในกรณีการประปาของหน่วยงาน
อื่น ประสบปัญหาน้ําท่วมเสียหายไม่สามารถผลิต-จ่ายน้ําประปาได้ 

ให้ย้ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า Call 
Center หมายเลขโทรศัพท์ 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง 
5. มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ กฟภ. ช่วยเหลือสถานการณ์ภัยพิบัติ (ศบภ.)  
ที่สํานักงานใหญ่ กฟภ. งามวงศ์วาน เพื่อใช้เป็นศูนย์ในการติดตาม บริหาร
จัดการ ดําเนินงานแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าจากสถานการณ์ภาวะน้ําท่วม 
รวมถึงการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟ ในเขตพื้นที่การบริการของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  
6. แจกจ่ายคู่มือแนะนําการใช้ไฟฟ้าก่อน และหลังน้ําท่วมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า
ในเขตจํ าหน่ ายของ  กฟภ .  ทั้ งนี้ สามารถ  Download ที่ 
http://www.pea.co.th  
7. งดการดับไฟฟ้าเพื่อบํารุงรักษาระบบจําหน่ายเพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้ในชีวิตประจําวันตามปกติ 
8. จัดสถานที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับพนักงานที่ประสบภัยน้ําท่วมที่ไม่มีที่
พักอาศัยอื่นรองรับที่อาคารสํานักงานใหญ่ กฟภ. 
9.  จัดสถานที่จอดรถยนต์ให้กับพนักงานที่ประสบภัยน้ําท่วม 
การประปาส่วนภูมิภาค 
1. เร่งระดมกําลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหาย 
2. ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยการซ่อมแซมท่อแตกรั่ว อุปกรณ์

ประปา และล้างมาตรให้สามารถใช้การได้ตามปกติ 
3.  ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ใช้น้ําในพื้นที่ ผู้ประสบ

อุทกภัย 
4.  ประเมินความเสียหาย 
5. ขอสนับสนุนงบประมาณ จากรัฐบาล เพื่อฟื้นฟู ซ่อมแซม อื่น ๆ เพื่อให้

ระบบผลิตน้ําประปา ระบบท่อเมนจ่าย ระบบมาตรวัดน้ํา ระบบสูบจ่าย
น้ํา จ่ายสารเคมี ระบบเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ํา ระบบไฟฟ้า ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (ในเบื้องต้นคาดว่าต้องการเงิน สนับสนุน 600 ล้าน
บาท) 

 

 

5.1 ประชาชน/ครวัเรือน     

- ประชาชนทั่วไป หรือผู้อาศัยอยู่ใน

พื้นที่เสี่ยงภัย 

ให้ความช่วยเหลือน้ําดื่มอุปโภค-บริโภค ให้ความช่วยเหลือน้ําดื่มอุปโภค-บริโภค ให้ความช่วยเหลือน้ําดื่มอุปโภค-บริโภค  

- ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และอาศัยใน

ศูนย์ช่วยเหลืออพยพ 

ให้ความช่วยเหลือน้ําดื่มอุปโภค-บริโภค ให้ความช่วยเหลือน้ําดื่มอุปโภค-บริโภค ให้ความช่วยเหลือน้ําดื่มอุปโภค-บริโภค  

- ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ใน

พื้นที่อุทกภัย 

ให้ความช่วยเหลือน้ําดื่มอุปโภค-บริโภค ให้ความช่วยเหลือน้ําดื่มอุปโภค-บริโภค ให้ความช่วยเหลือน้ําดื่มอุปโภค-บริโภค  

5.2 เกษตรกร     

5.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม     

5.4 ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ 

ค้าปลีก ค้าส่ง และ SMEs 

    

5.5 แรงงาน  

 

  การประปาส่วนภูมิภาคจ้างงานในการซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบประปา
ประมาณ  1,600 คน 

 

 



แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  (กระทรวงแรงงาน) 

 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดบัน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

1. วัตถุประสงค ์ เตือนภัยและดําเนินการช่วยเหลือเฉพาะหน้าให้ประชาชนปลอดภัย

ทั้ งในชีวิตและทรัพย์ สิน  รวมทั้ ง  บรรเทาความเสียหายของ

ผู้ประกอบการ 

การปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์ได้ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า และการซ่อมแซมระยะเบื้องต้นเพื่อเพิ่มการเข้าถึง

พื้นที่ (Accessibility) ในการให้ความช่วยเหลือ 

การฟื้นฟูในทุกมิติ เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามปกติ ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชน และการผลิตของอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

การวางแผนและเตรียมการเพื่อความ

พร้อมในการบริหารจัดการสถานการณ์

น้ําในอนาคต 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 สํานักงานประกันสังคม 

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

 สํานักงานประกันสังคม 

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 กรมการจัดหางาน 

 

3. การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม     

4. ผลกระทบด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ถนน 

อาคารสถานที่ โรงเรียน วัด และโบราณสถาน 

เป็นต้น) 

 

 

   

5. การช่วยเหลือผู้ได้รบัผลกระทบ     

5.1 ประชาชน/ครวัเรือน     

- ประชาชนทั่วไป หรือผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย     

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือผู้

อพยพ 

    

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในพื้นที่อุทกภัย     

5.2 เกษตรกร     

5.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม   

 

  โครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนต้านอุทกภัย   สปก. กู้รายละไม่เกิน 

1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี (คงที่ 3 ปี) 

  โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน  คกก. สปส. เห็นชอบหลักการอนุมัติ

เงินฝาก 1 หมื่นล้านบาท ให้ธนาคารปล่อยกู้ให้ สปก. เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  

  กองทุนส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน คกก. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เห็นชอบให้ลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากเดิมที่

กําหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย 1% และสถานประกอบกิจการ

กู้ยืม อัตราดอกเบี้ย 3% เป็นอัตราดอกเบี้ย 0.1% มีระยะเวลา 1 ปี 

 การลดเงินสมทบประกันสังคม   (อยู่ระหว่างการพิจารณา)  

 

5.4 ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ ค้าปลีกค้าส่ง 

และSMEs  

 

 

 

  โครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนต้านอุทกภัย   สปก. กู้รายละไม่เกิน 

1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี (คงที่ 3 ปี) 

  โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน  คกก. สปส. เห็นชอบหลักการอนุมัติ

เงินฝาก 1 หมื่นล้านบาท ให้ธนาคารปล่อยกู้ให้ สปก. เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  

 การลดเงินสมทบประกันสังคม   (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 

 

5.5 แรงงาน      

- กรณีถูกเลิกจ้าง 

 

 โครงการจ้างงานเร่งด่วน  เป็นการจ้างงานผู้ถูกเลิกจ้างใน

พื้นที่ประสบอุทกภัย ให้ทํางานสาธารณประโยชน์ โดยได้รับ

ค่าจ้างในอัตรา 150 บาทต่อวัน โดยใช้จ่ายจากเงินเหลือจ่าย

จํานวน 55 ล้านบาท และงบประมาณปี พ.ศ. 2555 (ใช้จ่าย

ตาม พ .ร .บ . ปีงบประมาณ พ .ศ . 2554 ไปพลางก่อน) 

จํานวน 46.3 ล้านบาท  

 

  เงินชดเชยการเลิกจ้างตาม กม. คุ้มครองแรงงาน 

  กองทุนสงเคราะหล์ูกจ้าง  กรณีลูกจ้างไม่ได้รับเงินชดเชยให้ยื่นขอรับเงิน

สงเคราะห์ โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่เกิน 60 เท่าของค่าจ้างรายวัน 

ปัจจุบันกองทนุฯ มีเงิน 259 ล้านบาท  

 ประกันการว่างงานตามกฎหมายประกันสังคม   จ่าย 50% ของค่าจ้าง เปน็

เวลา 6 เดือน 

  จัดหาตําแหน่งงานว่าง จัดหาตําแหน่งงานว่างรองรับ จํานวน 99,245 อตัรา 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานด้านการบริการ การผลิต และช่าง 

 

- กรณียังไม่เลิกจ้าง 

ทั้ง 2 กรณี คือ กรณียังมีสภาพการจ้างแต่ไม่ได้รับ

เงินเดือน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) และกรณีมีสภาพ

การจ้างและยังได้รับเงินเดือน 

 

 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โดยหาตําแหน่งงานรองรับแก่

ลูกจ้างที่เดือดร้อนเข้าทํางานใน สปก. ใกล้เคียงเป็นการ

ชั่วคราวจํานวน 18,857 อัตรา 

 โครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง รัฐบาลจ่ายเงินให้กับลูกจ้างที่ประสบอุทกภัยรายละ 3,000 บาท 

ต่อเดือน จํานวน 3 เดือน โดยมีเงื่อนไข คือ นายจ้างต้องทํา MOU ว่าจะไม่เลิกจ้าง และนายจา้งต้องจ่าย

เงินเดือนให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างเดิม มี เป้าหมาย 640,000 คน  ของบกลาง  5,760 ล้าน

บาท (ความเห็น สศช.- ควรทบทวนกลุ่มเป้าหมายโดยเนน้เฉพาะแรงงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง

เท่านั้น) 

 โครงการยกระดับฝีมือแรงงานลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกลับสู่สถานประกอบกิจการ เป็นการจัด

ฝึกเพื่อยกระดับ  ฝีมือแรงงานในพื้นทีป่ระสบอุทกภัย ที่สอดคล้องกับกิจการที่นายจ้างประสงค์ หรือลูกจ้าง

ต้องการเพิ่มทักษะ กลุ่มเป้าหมาย 15,000 คน ของบกลาง 60 ล้านบาท 

 โครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนต้านอุทกภัย  ผู้ประกันตนกู้รายละไม่

เกิน 5 หมื่นบาท อัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี (คงที่ 2 ปี) 

 การลดเงินสมทบประกันสังคม   (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 

 

 



แบบฟอรม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย 2554 (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

 ระยะการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า 

ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่
ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง 

ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

1. วัตถุประสงค์   1) เพื่อจัดทําระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย 2554 โดยใช้การบูรณาการข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศและ
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) เพื่อให้บริการกับภาครัฐและประชาชน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่ที่แสดงความเสียหายจากอุทกภัย 2554 

 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   1) กระทรวงมหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2) กระทรวงกลาโหม 
- กรมแผนที่ทหาร 
- กองทัพอากาศ 
3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
4) กระทรวงแรงงาน 
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- สํานักงานประกนัสังคม 
- กรมคุ้มครองแรงงานสวัสดิการ และสังคม 
5) กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมอนามัย 
6) คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และ

สังคม) 

 

3. การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม   จัดทําระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งบูรณาการจากข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูล
กลางในการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัด ท้องถิ่น เอกชน และประชาชน โดยแสดงชั้นข้อมูลที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (รายละเอียด
ในข้อ 4 และ 5) ดังนี้ 

 

4. ผลกระทบด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น 
ถนน อาคารสถานที่ โรงเรียน วัด และ
โบราณสถาน เป็นต้น) 

  1) ข้อมูลเชิงพื้นที่แสดงพื้นที่น้ําท่วมขัง และทิศทางระบายของน้ํา 
2) ข้อมูลพื้นที่ที่เสียหายจากอุทกภัย รายจังหวัด/อําเภอ/ตําบล/หมู่บ้าน 

- โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้ํา 
- สถานที่สําคัญ ได้แก่ ย่านชุมชน อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล โรงเรียน วัด โบราณสถาน 

3) ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เช่น ปัญหาขยะ สิ่งปรักหักพังเสียหาย สารเคมี ซากปศุสัตว์ 

 

5. การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
5.1 ประชาชน / ครัวเรือน     
- ประชาชนทั่วไป หรือผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่

เสี่ยงภัย 
  ข้อมูลประชากรในเขตประสบภัย จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้  

- ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และอาศัยในศูนย์
ช่วยเหลืออพยพ 

    

- ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในพื้นที่
อุทกภัย 

    

5.2 เกษตรกร   ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รายจังหวัด/อําเภอ/ตําบล/หมู่บ้าน  แสดงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ นา พืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ 
ประมง และอื่นๆ 

 

5.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม    ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย แสดงผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ประกอบธุรกิจบริการ และอื่นๆ  
5.4 ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ ค้า
ปลีก ค้าส่ง และ SMEs  

   

5.5 แรงงาน   ข้อมูลแสดงจํานวนแรงงานในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยภัย จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้  

 



แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  (กระทรวงวัฒนธรรม) 

 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดบัน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

1. วัตถุประสงค ์ ดําเนินการช่วยเหลือเฉพาะหน้าให้ประชาชนปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  

การปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์ได้ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า และการซ่อมแซมระยะเบื้องต้น การฟื้นฟูศาสนสถาน สถานศึกษาในสังกัด และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามปกติ  

เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ

สถานการณ์น้ําในอนาคต 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง กรมการศาสนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

วิทยาลัยช่างศิลปะ วิทยาลัยนาฎศิลป์ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

 

 

กรมการศาสนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

วิทยาลัยช่างศิลปะ วิทยาลัยนาฎศิลป์  

กรมการศาสนา 

กรมศิลปากร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

วิทยาลัยช่างศิลปะ วิทยาลัยนาฎศิลป์ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

กรมการศาสนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

วิทยาลัยช่างศิลปะ วิทยาลัยนาฎศิลป์ 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

3. การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 1. บูรณะโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในระยะเร่งด่วน 

ในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และ ลพบุรี อาทิ 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาวัดพระศรีสรรเพชญ 

โบราณสถานเมืองอู่ทอง โดยจะดําเนินการ 

- ทําแพชะลอคลื่นน้ําจากเรือ เสริมความมั่นคงของตัวโบราณสถาน 

- ติดตั้งระบบกําแพง คสล.กั้นน้ําท่วมชั่วคราว สํารองกระสอบทราย

เพื่ออุดรูรั่ว 

- ติดตั้งสถานี สูบน้ําชั่วคราว เพื่อสูบน้ําท่วมขังออกจากพื้นที่

โบราณสถาน และโบสถ์ 

2. ช่วยเหลือฟื้นฟูศาสนสถาน สถานศึกษา และหน่วยงานภายใต้ 

วธ. ที่ประสบอุทกภัย  

- สร้างคันกั้นน้ํารอบพื้นที่สถานศึกษา จัดเตรียมเครื่องสูบน้ํา สูบน้ํา

ออก 

ช่วยเหลือฟื้นฟูศาสนสถาน สถานศึกษา และหน่วยงานภายใต้ วธ. ที่ประสบอุทกภัย 

- สร้างกําแพงกั้นน้ํา จัดทําระบบระบายน้ําในพื้นที่สถานศึกษา 

 

 

1. บูรณะฟื้นฟูโบราณสถาน สํานักงาน บ้านพัก ขรก. 52 แห่ง กระจายใน 27 

จังหวัดทุกภาค ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบกรมศิลปากร ให้กลับมาอยู่ในสภาพ

สมบูรณ์ดังเดิม (ความเห็น สศช.- ควรทบทวนพื้นที่จังหวัด เนื่องจากมีหลาย

จังหวัดที่ไม่ได้เป็นพื้นที่น้ําท่วมในปัจจุบัน) 

2. ช่วยเหลือฟื้นฟูศาสนสถาน สถานศึกษา และหน่วยงานภายใต้ วธ. ที่

ประสบอุทกภัย 

- บูรณะซ่อมแซมศาสนสถาน(โบสถ์คริสต์และมัสยิด) ในเบื้องต้น  

- จัดทําระบบระบายน้ํา ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างในสถานศึกษา 

 

ช่วยเหลือฟื้นฟูศาสนสถาน สถานศึกษา และ

หน่วยงานภายใต้ วธ. ที่ประสบอุทกภัย 

- บูรณะศาสนสถาน(โบสถ์คริสต์และมัสยิด) 

ให้กลับสู่สภาพเดิม 

- ปรับปรุงสถาพถนน ก่อสร้างแนวเขื่อน

ป้องกันน้ําท่วม จัดตั้งสถานีสูบน้ําขนาดใหญ่

ในพื้นที่สถานศึกษา 

- ปรับพื้น สร้างแนวป้องกันอาคาร สนง.

วัฒนธรรมจังหวัด 

4. ผลกระทบด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ถนน 

อาคารสถานที่ โรงเรียน วัด และโบราณสถาน 

เป็นต้น) 

- โครงสร้างโบราณสถานสําคัญหลายแห่งเสี่ยงต่อการพังทลาย โดย

ถูกกัดเซาะจากน้ําโดยเฉพาะฐานราก  และถูกกระทบจากคลื่นน้ํา 

รวมทั้งโบสถ์ของวัดกลางและวัดกุฎในจังหวัดลพบุรีจมน้ํา ได้รับ

ความเสียหายมาก 

- ศาสนสถานอื่น(โบสถ์คริสต์และมัสยิด) ประมาณ 98 แห่ง ในพื้นที่ 

11 จังหวัด ภาคกลาง ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วม 

- อาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างของสถานศึกษา 5 แห่ง ในพื้นที่ 5 

จังหวัด ชํารุดเสียหายมาก 

- ศาสนสถานอื่น(โบสถ์คริสต์และมัสยิด) ประมาณ 98 แห่ง ในพื้นที่ 11 จังหวัด ภาคกลาง ได้รับความเสียหายจาก

น้ําท่วม 

- อาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างของสถานศึกษา 5 แห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ชํารุดเสียหายมาก 

 

- ศาสนสถานอื่น(โบสถ์คริสต์และมัสยิด) ประมาณ 98 แห่ง ในพื้นที่ 11 

จังหวัด ภาคกลาง ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วม 

- อาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างของสถานศึกษา 5 แห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด 

ชํารุดเสียหายมาก 

- สํานักงาน บ้านพักข้าราชการ 52 แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบกรมศิลปากร 

ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วม 

 

- ศาสนสถานอื่น(โบสถ์คริสต์และมัสยิด) 

ประมาณ 98 แห่ง ในพื้นที่ 11 จังหวัด ภาค

กลาง ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วม 

- อ าค า ร เ รี ย น แล ะสิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง ข อ ง

สถานศึกษา 5 แห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ชํารุด

เสียหายมาก 

 

5. การช่วยเหลือผู้ได้รบัผลกระทบ  

 

   

5.1 ประชาชน/ครวัเรือน     

- ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศา

สนสถาน ที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค  

- มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ศาสนิกชนและผู้นําศาสนา 

 

- มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ศาสนิกชนและผู้นําศาสนาเพิ่มเติม 

 

  

- ข้าราชการใน สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 

อุทัยธานี ปทุมธานี ประมาณ 63 คน 

- ขนย้ายครุภัณฑ์ขึ้นพื้นที่สูง 

 

   

- ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ

ร้านค้า ในพื้นที่สถานศึกษา สังกัด วธ. 5 แห่ง 

ประมาณ  5,700 คน 

    

5.2 เกษตรกร  

 

   

5.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม   

 

   

5.4 ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ ค้าปลีกค้าส่ง 

และSMEs  

 

 

 

   

5.5 แรงงาน  

 

    

 



แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  (กระทรวงศึกษาธิการ) 
 ระยะการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลือระหว่างทีร่ะดับน้ําในพื้นทีย่ังท่วมสูง ระยะฟืน้ฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

1. วัตถุประสงค์ เตือนภัยและดําเนินการช่วยเหลือเฉพาะหน้าให้ประชาชน
ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง บรรเทาความ
เสียหายของผู้ประกอบการ 

การปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์ได้ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า และการ
ซ่อมแซมระยะเบื้องต้นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงพื้นที่ (Accessibility) ในการให้
ความช่วยเหลือ 

การฟื้นฟูในทุกมิติ เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามปกติ ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และการผลิตของอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

การวางแผนและเตรียมการเพื่อความ
พร้อมในการบรหิารจดัการ
สถานการณ์น้ําในอนาคต 

2. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง • สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
• สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
• สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
• สํ านักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา  และ
สถาบันอุดมศึกษา 
• สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
• สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
• สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

• สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
• สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
• สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
• สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา 
• สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

• สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
• สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
• สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
• สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา 
• สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
• สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
• สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

3. การแก้ไขปญัหาน้ําท่วม • ผู้บริหารลงพื้นที่สํารวจความเสียหายในพื้นที่ที่ประสบ
อุทกภัย เพื่อเยียวยาและตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย 

• รับสมัครอาสาสมัครและอํานวยความสะดวกให้
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (คปภ.) และสถานที่อื่น ๆ ที่ต้องการ
อาสาสมัคร 

• การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค 
• อนุญาตให้ข้าราชการลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาตาม

มติคณะรัฐมนตรี  

   

4. ผลกระทบด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ถนน อาคาร
สถานที่ โรงเรียน วัด และโบราณสถาน เป็นต้น) 

 • การเตรียมความพร้อมให้นักเรียน/โรงเรียน ด้วยการจัดหาหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ และซ่อมแซมอาคารเรียน 

• การซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ โรงเรียน 
• พัฒนาฟื้นฟูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สุพรรณบุรี ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 

 

5. การช่วยเหลือผูไ้ด้รับผลกระทบ     

5.1 ประชาชน/ครัวเรือน     

- ประชาชนทั่วไป หรือผู้อาศัยอยู่ในพืน้ที่เสี่ยงภัย  •    

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในศนูย์ช่วยเหลือ 
ผู้อพยพ 

• จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแล ให้คําแนะนําและ
รักษาสุขภาพและรักษาโรค 

• การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรคให้แก่ผู้
อพยพ 
 

• จัดตั้งศูนย์พักพิง ศูนย์อพยพสําหรับผู้ประสบภัย  
• จัดฝึกอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จากขวดพลาสติก การร้อยลูกปัด จัดสอน

อาชีพปั้นดินจุลินทรีย์ ในศูนย์ช่วยเหลือฯ จุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
• ให้บริการนวดแผนโบราณ มุมหนังสือ ดนตรีบําบัด  จัดมุมอ่านหนังสือ 

ดูทีวี และให้บริการตัดผม ในศูนย์ช่วยเหลือฯ จุดช่วยเหลือ 
• จัดโรงครัวประกอบอาหารสําหรับผู้เข้าพักพิง 
• จัดเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาอาสาสมัครดูแลผู้อพยพในศูนย์พักพิง/

ศูนย์อพยพ 
• จัดค่าตอบแทนสําหรับเป็นค่าพาหนะ ค่าอาหารแก่ครูอาสาประจําศูนย์

อพยพ  นักเรียน นักศึกษาที่อาสามาช่วยดูแลในศูนย์ 

  

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในพืน้ที่อุทกภัย • การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค  
• จัดเจ้าหน้าที่รับบริจาคสิ่งของและจัดรถรับส่ง 
• จัดตั้งครัวทําอาหารให้บริการแก่ผู้ประสบภัย 
• การจัดรถรับส่งผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือและส่ง
สิ่งของ 
• การนําของไปแจกให้แก่ผู้ประสบภัย 
• จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแล ให้คําแนะนําและ

รักษาสุขภาพและรักษาโรคในพื้นที่ 
• จัดสร้างเรือท้องแบนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

 • จัดอาสาสมัครช่วยเหลือซ่อมแซมและฟื้นฟูหลังน้ําลด 
• จัดรถ Fix it Center เคลื่อนที่เร็ว 76 คันที่มีอยู่ในทุกจัดหวัดออกปฏิบัติการให้การ

ช่วยเหลือ ซ่อมรถยนต์ จักรยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักกลการเกษตร 
แก่ผู้ประสบภัย ณ พื้นที่น้ําเริ่มลด 

• จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จังหวัดละ 20 ศูนย์ ในพื้นที่ 62 
จังหวัด ออกให้บริการรถยนต์ จักรยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักกล
การเกษตร ณ บริเวณพื้นที่ประสบภัยหลังน้ําลด 

• จัดทีมปฏิบีติการ (ครู นักเรียน นักศึกษา) ออกให้บริการทําความสะอาด ซ่อมแซมที่พัก
อาศัย สถานประกอบการ และสิ่งของสาธารณูปการ 

• จัดทําน้ําหมักชีวภาพแจกเพื่อกําจักสิ่งปฏิกูลต่างๆ ในพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิม 
• จัดศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูทางด้านวิศวกรรมให้แก่ผู้ประสบภัย 
• จัดสอนชดเชย/ซ่อมเสริม 
• ฝึกอาชีพระหว่างเรียน 

 



แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  (กระทรวงศึกษาธิการ) 
 ระยะการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลือระหว่างทีร่ะดับน้ําในพื้นทีย่ังท่วมสูง ระยะฟืน้ฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

• ให้ครูที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จํานวน 21,000 คน ได้รับสวัสดิการการกู้เงินจาก
กองทุน ก.ค.ส./ สก.สค. 

• พักชําระหนี้ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และให้เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัย (34 จังหวัด) 

• ให้ ค ว าม ช่ วย เหลื อ แก่ ข้ า ร า ชก า รครู  พนั ก ง านร าชกา รและลู ก จ้ า ง ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ประสบภัยน้ําท่วม ด้วยการให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ําสําหรับ
ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้จําเป็นในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท 

5.2 เกษตรกร • ช่วยเหลือและฟื้นฟูสัตร์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  
• จัดหน่วยสัตวแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือ อพยพ ดูแล

และรักษาโรคสัตว์ 

 • การบําบัดน้ําเสีย  โดยการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพ การสร้างระบบกรองน้ําตามธรรมชาติ 
• การฟื้นฟูสภาพดิน โดยวิเคราะห์สภาพดิน การบํารุงดินเพาะปลูก 
• การเผยแพร่กล้าไม้ เพาะกล้าไม้ยืนต้น เพาะกล้าไม้ดอกไม้ประดับ 
• จัดเรือนเพาะชํา เพาะกล้าไม้ เพื่อให้ประชาชนนําไปปลูกเพื่อสร้างรายได้ทดแทน

ผลผลิตเดิม 

 

5.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม      
5.4 ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ ค้าปลีกค้าส่ง และ
SMEs  

  • จัดทีมปฏิบัติการ (ครู นักเรียน นักศึกษา) ออกให้บริการทําความสะอาด ซ่อมแซมที่พัก
อาศัย สถานประกอบการ และสิ่งของสาธารณูปการ 

 

5.5 แรงงาน  
- กรณีถูกเลิกจ้าง 
- กรณียังมีสภาพการจ้างแต่ไม่ได้รับเงินเดือน(ทั้งหมด หรือ

บางส่วน 
- กรณีมีสภาพการจ้างและยังได้รับเงินเดือน 

 • ฝึกอบรมระยะสั้นสําหรับผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ 
• จัดสอนการเพาะพืชที่เจริญงอกงามเร็ว 

ความเห็นของ สศช. การฝึกอบรมอาชีพ ควรประสานความร่วมมือ
การดําเนินโครงการกับกระทรวงแรงงาน 

• จัดผลผลิตทางการเกษตรจากการฝึกปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษา จําหน่ายในราคาถูก 

  

 



แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  (กระทรวงอุตสาหกรรม) 

 ระยะการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลือระหว่างทีร่ะดับน้ําในพื้นทีย่ังท่วมสูง ระยะฟืน้ฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

1. วัตถุประสงค์ เตือนภัยและดําเนินการช่วยเหลือเฉพาะหน้าให้ประชาชน
ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง บรรเทาความเสียหาย
ของผู้ประกอบการ 

การปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์ได้ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า และการซ่อมแซมระยะเบื้องต้น
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงพื้นที่ (Accessibility) ในการให้ความช่วยเหลือ 

การฟื้นฟูในทุกมิติ เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามปกติ ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และการผลิตของอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

การวางแผนและเตรียมการเพื่อ
ความพร้อมในการบริหารจดัการ
สถานการณ์น้ําในอนาคต 

2. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง - สศอ. กนอ. สกท. กรอ. อุตสาหกรรมจังหวัดที่ประสบอุทกภัย 
ได้แก่ กรุงเทพมหานครฯ ชัยนาท นครสรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี  

- สศอ. กนอ. สกท. กรอ. อุตสาหกรรมจังหวัดที่ประสบอุทกภัย - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม - หน่วยงานในสังกดักระทรวง
อุตสาหกรรม 

3. การแก้ไขปญัหาน้ําท่วม - การติดตามสถานการณ์น้ํารายพื้นที่ และการแจ้งเตือนภัย
ล่วงหน้าที่เชื่อถือได้ 

- ซ่อมแซมและเสรมิระบบป้องกันน้ํา เช่น ผนังประตรูะบายน้ําและ
คั้นกันน้ําในนิคมและพื้นที่โรงงานอตุสาหกรรม 

- การบริหารจัดการการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่อุทกภัย 
- การขนย้ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบของผู้ประกอบการ 

-  การระบายน้ําออกจากพื้นที่.ให้เร็วที่สุด 
 

 1. การบริหารจัดการน้ําในภาพใหญ่ 
และกลไกการบริหารจัดการ 

2. การทบทวนผังเมืองในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม 

3. ทบท ว น โ ค ร ง ข่ า ย ถ น น แ ล ะ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สอดคลอ้ง
กับทางน้ําและสามารถเป็นคั้นกัน
น้ํ า ไ ด้ โ ด ย เ ฉ พ า ะ พื้ น ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรม 

4. ทบทวนความเหมาะสมที่ตั้งของ
พื้นที่อุตสาหกรรม 

5. โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาแบบ
เบ็ดเสร็จและเป็นระบบ 

4. ผลกระทบด้านโครงสร้างพื้นฐาน   - การระบายน้ําออกจากพื้นที่.ให้เร็วที่สุด 
- เริ่มซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรม  

เร่งรัดซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรมให้สามารถดําเนินงานได้โดยเร็ว 

5. การช่วยเหลือผูไ้ด้รับผลกระทบ    

5.1 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ 21 
ต.ค. 2554) 
ผลกระทบทางตรง: มีผลกระทบต่อโรงงาน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ทั้ ง ใ น  แ ล ะ น อ ก นิ ค ม
อุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักร วัตถุดิบ และ
สินค้าคงคลัง  เป็นต้น  ประมาณ  9 ,859 
โรงงาน ครอบคลุมพื้นที่ 29 จังหวัด เขต
อุ ท ก ภั ย รุ น แ ร ง  จํ า น ว น  8  จั ง ห วั ด 
ประกอบด้วย ชัยนาท นครสรรค์ นนทบุรี 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง 
และอุทัยธานี เงินลงทุนรวม 800,000 ล้าน
บาท นิคมอุตสาหกรรมที่ประสบผลกระทบ
มาก  7  แห่ ง  คือ  นิคมอุตสาหกรรมสห
รัตนนคร สวนอุตสาหกรรมโรจนะ นิคม
อุ ตสาหกรรมบ้ านหว้ า  ( ไฮ เทค )  นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน สวนอุตสาหกรรม
แฟ็คตอรี่แลนด์ สวนอุตสาหกรรมนวนคร 
และสวนอุตสาหกรรมบางกระดี โรงงาน
อุตสาหกรรมประมาณ 838 โรงงาน มูลค่า
ความเสียหายทั้งสิ้น 237,410 ล้านบาท อนึ่ง 
ผู้ประกอบการในนิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรม
ในจั งหวัดพระนครศรี อ ยุ ธยามีการ ทํา
ประกันภัย ซึ่งยังไม่สามารถระบุประเภท
ความคุ้มครองได้ไว้ รวม 396 ราย วงเงิน
ประกัน รวม 257,589 ล้านบาท และใน
จังหวัดปทุมธานี รวม  249 ราย  วงเงิน
ประกัน รวม 199,185 ล้านบาท  
ผลกระทบทางอ้อม: จากการผลิตที่ลดลง 
ประเมินผลกระทบเบื้องต้น คาดว่ามูลค่าการ
ผลิตของปี 2554 จะลดลงในไตรมาสที่ 4/54 
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 328,098 ล้านบาท 
(ประมวลจากความเสียหายทางตรงต่อ
โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ ได้รับ
ผลกระทบ ทั้ ง  7  แห่ ง )  ส่ งผล ให้  GDP 
ภาคอุตสาหกรรม ในปี 2554 ลดลงร้อยละ
1 . 9  จ า ก ที่ ค า ด ก า ร ณ์ ไ ว้ ว่ า  GDP 
ภาคอุตสาหกรรมป ี2554 จะขยายตัวร้อยละ 

1. การเสริมระบบป้องกันน้ําท่วมบริเวณโรงงานและนิคม
อุตสาหกรรม 

2. การดแูลความปลอดภัยและการอพยพแรงงานของนอกพื้นที่
ประสบอุทกภัย 

3. ดําเนินการทบทวนผ่อนผันข้อกฎหมายและจัดระบบฟื้นฟู
ภายหลังน้าํลดแลว้ โดยมาตรการเตรียมการที่ได้ดําเนินการ
แล้ว มีดังนี ้
4.1 ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

 1) อนุญาตให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมสามารถ 
ย้ายเครื่องจักรหรือวัตถุดิบไปไว้นอกโรงงานได้ในกรณี
ฉุกเฉิน และแจ้งขออนุญาตจากสํานักงานฯ ภายหลัง  

2) ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นําเข้ามาทดแทน
เครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย สําหรับเครื่องจักรที่
เสียหายตาม ป.9/2537  

   กล่าวคือ หากทําลาย ส่งออก หรือบริจาคตามวิธีการ  
ที่สํานักงานฯ กําหนดจะไม่มีภาระภาษี 

3) วัตถุดิบที่นําเข้าโดยใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรตาม  
ม. 36 แห่ง พรบ.ส่งเสริมการลงทุน และได้รับความ
เสียหาย  

          กรณียังมีเศษซากเหลืออยู่ จะตัดบัญชีวัตถุดิบเป็นส่วน
สูญเสีย โดยไม่มีภาระภาษี กรณีไม่มีเศษซากเหลืออยู่ จะนําเสนอ
คณะ กก.ส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุญาตให้ไม่ต้องชําระภาษี
อากร 
      3)  วัตถุดิบที่นําเข้าโดยใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรตาม ม.

36 ที่ยังมีสภาพใช้งานได้ จะอนุญาตให้โอนไปใช้ในบัตร
ฉบับอื่นที่ยังมีสิทธิประโยชน์ตาม ม.36 อยู่ 

 4) เร่งรัดการอนุมัติวีซ่าและใบอนุญาตทํางานสําหรับ
ผู้ชํานาญการต่างชาติ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้ามาช่วย
ติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องจักรในโครงการที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย 1) กรณีผู้ชํานาญการต่างชาติเข้ามาทํางาน
เร่งด่วนและไม่ได้ขอวีซ่าแบบ non-immigrant B จะได้รับ
อนุญาตให้ทํางานได้ไม่เกิน 30 วัน (ขยายจากเกณฑ์ปกติไม่
เกิน 15 วัน) หากเกิน 30 วัน ต้องทําเรื่องเปลี่ยนประเภทวี
ซ่า โดยสํานักงานฯ จะประสานงานกับสํานักงานตรวจคน
เข้าเมืองเป็นพิเศษ 2) การรายงานตัวของคนต่างชาติทุก 
90 วัน จะผ่อนผันให้สามารถรายงานตัวผ่านช่องทางอื่น
เพิ่มเติมทาง โทรสาร02 209 1193 SMS 088 487 9797 
และ visa.onestop@gmail.com 

4.2 ผู้ประกอบการทั่วไป 
1) ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่สถานประกอบการ 

และยกเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตเป็น
ระยะเวลา 5 ปี 

2) จัดตั้งคลินิกอุตสาหกรรม โดยระดมสรรพกําลังจากทุก
หน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อบูรณาการกันใน
การจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
สถานประกอบการ โดยเน้นการฝึกอบรม การเพิ่มทักษะ

1.ระบายน้ําออกจากโรงงานและพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอย่างเร่งด่วน 
2.สํารวจความเสียหายของเครื่องจักรอุปกรณ์ ในกรณีที่ซ่อมแซมได้ 
3.ตรวจสอบโรงานและสถานประกอบการที่มีประกันครอบคลุมความเสียหายหรือไม่เพียงใด 

เพื่อให้ทราบถึงความต้องการความช่วยเหลือที่รัฐจะสนับสนุนต่อไป เช่น การขอความ
ร่วมมือธนาคารพาณิชย์ในการผ่อนปรนสินเชื่อ เป็นต้น 

 4. ดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติมาตรการ 
ดังต่อไปนี ้

4.1) มาตรการช่วยเหลือในชว่งประสบอุทกภัย 
  (1) ชะลอการชําระค่าสาธารณูปโภค (เช่น ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์) 
  (2) ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าในคลังสินค้า ออกจากพื้นที่

อุทกภัย ไปจัดเก็บในพื้นที่ปลอดภัย และเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่อุทกภัยโดยเร็ว 
เพื่อบรรเทาความเสียหายของเครื่องจักร อุปกรณ์  

  (3) เพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันมิจฉาชีพที่จะเข้ามาโจรกรรมสินค้า และ
ทรัพย์สินมีค่าภายในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะในนิคม/เขตประกอบการ/สวน
อุตสาหกรรม 

4.2) มาตรการฟื้นฟูผู้ประกอบการทีป่ระสบอุทกภัย ในช่วงระดับน้ําเริ่มลด 
  (1) เร่งรัดการจ่ายสินไหมทดแทน และแก้ไขขอ้พิพาทระหว่างโรงงานกับบริษัทประกัน 
  (2) ขออนุมัติวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา เงื่อนไขผ่อนปรน สําหรับช่วยเหลือ ฟื้นฟูและ

เยียวยาผู้ประกอบการ และผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม (ภาคเอกชน) วงเงินรวม 
250,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น สินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการ SMEs ผ่านธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท 
และสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการและผู้พัฒนานิคมฯ ผ่านธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินของภาครัฐ ในวงเงินส่วนที่เหลือ 

  (3) อํานวยความสะดวกในการออกวีซ่าให้กับผู้เชี่ยวชาญ/ช่างจากต่างประเทศ และ
ระดมผู้เชี่ยวชาญ/ช่างในประเทศ จากภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อเข้า
ซ่อมแซม และฟื้นฟูเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัย 

      (4) ขอให้กระทรวงการคลังออกประกาศยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์
ทุกประเภทที่นําเข้ามาเพื่อทดแทน/ ซ่อมแซมเครื่องจักรที่เสียหาย สําหรับโรงงาน
ทุกประเภทที่ประสบอุทกภัย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นหน่วยงานให้การ
รับรองความเสียหายการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้
ประกอบธุรกิจที่ประสบอุทกภัย วงเงิน 5,000 ล้านบาท ของ พณ. มีความ
ซ้ําซ้อนกับข้อเสนอของ อก. ที่เสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการ 
SMEs ผ่าน ธพว. วงเงิน 20,000 ล้านบาท (ข้อ 4.2 (2)) เห็นควรมอบหมาย
กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาถึงความเหมาะสมของวงเงินสินเชื่อ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ที่จะให้ความช่วยเหลือ ซึ่งอาจรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว และ
อาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วย ให้เป็นเอกภาพต่อไป 

 

มาตรการที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพิ่มเติมมี ดังนี้ 
1) มาตรการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
- ขออนุมัติวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา ระยะเวลาผ่อนชําระยาวให้กับการ นิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อใช้ในการฟื้นฟูนิคมฯ แบ่งเป็น นิคมที่
เสียหายจากอุทกภัยแล้ว ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค และนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน วงเงิน 4,500 ล้านบาท นิคมที่มีความเสี่ยงที่
จะประสบอุทกภัยได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคม
อุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมบางชัน วงเงิน 6,400 ล้านบาท  
- การเข้าไปฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมแทนผู้พัฒนานิคมฯ เดิม โดยใช้วิธีจัดจ้างแบบ
พิเศษ 

  - ขอผ่อนผันไม่ต้องส่งเงนิจากกําไรสุทธิประจําปีใหก้ระทรวงการคลังเป็น
ระยะเวลา 5 ป ี
 2) มาตรการของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) 
-  มาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยกรณีผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประสงค์จะ
ลงทุนเพื่อทําการผลิตชั่วคราวหรือลงทุนใหม่เพื่อฟื้นฟูธุรกิจในประเทศไทย รวมทั้ง
ผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ประกอบการที่ลงทุนอยู่แล้วที่ไม่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย เห็นควรให้ได้รับยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่ สกท.
เสนอ ทั้งนี้ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสําหรับทุกเขต และ
ผู้ประกอบการต้องยื่นคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในสิ้นปี 55 

- มาตรการเฉพาะประเภทกิจการสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัย ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ สําหรับกิจการผลิตรถยนต์ทั่วไป เห็นควรให้
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี ทุกเขต โดยจํากัดวงเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นร้อย
ละ 100 ส่วนกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco Car) ซึ่ง
ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดอยู่แล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์เดิมต่อไป 
สําหรับอุตสาหกรรมอื่น ให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเป็นรายกรณี  

- มาตรการสําหรับนิคม/เขตอุตสาหกรรมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย : หาก
นิคม/เขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและ
ประสงค์จะลงทุนเพื่อพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนระบบสาธารณูปโภคเพื่อป้องกันปัญหา
อุทกภัยในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เดิมหรือขยายพื้นที่เพิ่มเติม เห็นควรให้ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และขยายวงเงินยกเว้นภาษี จากเดิมได้รับยกเว้น
ร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 200 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 

3) มาตรการฟื้นฟูภาพลักษณ์ประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน เห็น
ควรมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทําหน้าที่เป็นหน่วยงาน
กลาง ในการบูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริม
การส่งออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีกิจกรรม
หลัก ดังนี้ 
* ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อชั้นนําของโลกไปยังกลุ่มเป้าหมายในเชิงรุก
และเป็นระบบ โดย 
  ดําเนินการร่วมกับบริษัทสื่อสารมวลชนมืออาชีพระดับโลก 
* จัดคณะผู้บริหารระดับสูงของประเทศไทยเดินทางไปชี้แจงสถานการณ์และมาตรการ
ต่างๆ ของรัฐต่อนักลงทุน 
  และกลุ่ม Influencer เช่น บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและ
บัญชี สถาบันการเงิน บริษัท 
   จัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในประเทศเป้าหมาย 



แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  (กระทรวงอุตสาหกรรม) 

 ระยะการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลือระหว่างทีร่ะดับน้ําในพื้นทีย่ังท่วมสูง ระยะฟืน้ฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

2.0 – 3.0 เหลือร้อยละ 0.1-1.1 หรือคิดเป็น
มูลค่าเพิ่ม 72,884 ล้านบาท 

แรงงานและการซ่อมแซม/ฟื้นฟู เครื่ องจักร  เพื่ อ
ช่วยเหลือเยียวยาโรงงานอุตสาหกรรมในทุกระดับหลัง
น้ําลด  

3) ขยายผลคลินิกอุตสาหกรรม โดยการบูรณาการกับ
หน่วยงานภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย การ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนเพื่อช่วยเหลือ
และบร ร เท าคว าม เ ดื อ ด ร้ อนต่ า ง ๆ  ขอ งสถาน
ประกอบการและประชาชน 

* จัดนิทรรศการ BOI FAIR ในช่วงต้นปี 2555 และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
   ของประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนภายหลังผ่านพ้นวิกฤต อุทกภัย 
* ฟื้นฟูสถานประกอบการผู้ประสบภัยพิบัติน้ําท่วม โดยจัดทําเป็นโครงการเพื่อบรรเทา
และฟื้นฟูสถาน 
   ประกอบการที่เป็น SMEs และ OTOP ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ําท่วมทั่วประเทศ 
ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ 
   เร็วที่สุด ในวงเงินงบประมาณ 500 ล้านบาท 
 

5.2 แรงงานที่ได้รับผลกระทบ ประมาณ 
660,000 คน โดยเป็นคนงานในนิคม/เขต/
สวนอุตสาหกรรมทั้ง 7  แห่ง ประมาณ 
382,693 คน 

 จัดอบรมเพิ่มทักษะ หรือหลักสูตรที่จําเป็นใหแ้รงงาน โดยรัฐสนับสนุนค่าฝึกอบรม 
และค่าอาหารระหว่างการอบรม ในช่วงที่สถานประกอบการหยุด/ชะลอการผลติ 
ตลอดจนการจดัสง่แรงงานที่หยุดงานไปเป็นกาํลังการผลิตในโรงงานที่ขาดแคลน
แรงงาน 

 

 



แบบฟอร์ม 1 แนวทางการบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย 2554  (กระทรวงสาธารณสขุ) 

 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดบัน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว ระยะการปรับโครงสร้างถาวร 

1. วัตถุประสงค ์

- 

1. การรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที การเยียวยาสุขภาพของผู้ได้รับผลกระทบ และ การเฝ้าระวัง/ควบคุมโรค

ระบาดที่เกิดขึ้น 

2. การจัดหา/ดูแลคุณภาพของอาหาร น้ํา และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

3. การจัดหายานพาหนะ/ที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้เจ้าหน้าที่และ อสม. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

- - 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - - 

3. การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม - - - - 

4. ผลกระทบด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ถนน 

อาคารสถานที่ โรงเรียน วัด และโบราณสถาน 

เป็นต้น) 

- 

- - - 

5. การช่วยเหลือผู้ได้รบัผลกระทบ     

5.1 ประชาชน/ครวัเรือน     

- ประชาชนทั่วไป หรือผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย - - - - 

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือ 

ผู้อพยพ  

- 

- การให้บริการทางการแพทย์แบบเบ็ดเสร็จในศูนย์อพยพ ได้แก่ โรงพยาบาลสนาม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 

ห้องปฏิบัติการชันสูตรภาคสนาม 

- การฟื้นฟูจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (การคัดกรอง จัดกิจกรรมผ่อนคลาย และให้คําปรึกษาเยียวยา

จิตใจ) 

- การเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด 

- การจัดหาและดูแลคุณภาพของอาหารและน้ํา ตลอดจนการจัดการสุขาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนในศูนย์

อพยพ และชุมชนที่ประสบภัยอย่างเพียงพอ 

- 

- 

- ผู้ได้รับผลกระทบ และอาศัยอยู่ในพื้นที่อุทกภัย - - การติดตาม/ค้นห้าผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามบ้านให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็น

อันตรายแก่ชีวิต 

- การจัดหายานพาหนะและที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่เจ้าหน้าที่และ อสม. เพื่ออํานวยความสะดวกในการมา

ปฏิบัติงานได้มากที่สุด 

- 

- 

 



วงเงินรวม ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณที่เหลือ

1 การอํานวยความสะดวกในการตรวจลงตราแก่

ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรชาวต่างชาติเพื่อเดินทางเข้า

มาตรวจสอบ/ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและ

เครื่องจักรที่ได้รับความเสียหาย

กรมภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

,กรมการกงสุล

0.0 0.0 0.0

X

2 ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาออก

บัตรอนุญาติทํางาน (Work Permit) แก่บุคลากรจาก

ต่างชาติ

กรมภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

,กรมเศรษฐกิจฯ

0.0 0.0 0.0

X

3 ประสานงานกับฝ่ายต่างประเทศเพื่อจัดหาอุปกรณ์

เครื่องมือและเครื่องจักรใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่

เสียหาย ตลอดจนจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ใน

ราคาต้นทุน(หรือผ่อนชําระแบบปลอดดอกเบี้ย) 

และใชhความร่วมมือรัฐต่อรัฐ

กรมภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

,กรมเศรษฐกิจฯ,กรม

องค์การฯ

0.0 0.0 0.0

X

4 สนับสนุน/มีส่วนร่วม ในการเจรจากับต่างประเทศ

เพื่อกู้เงินจากต่างประเทศในอัตราปลอดดอกเบี้ย 

เพื่อดําเนินการในการฟื้นฟูหลังอุทกภัย

กรมภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

,กรมเศรษฐกิจฯ,กรม

องค์การฯ

X

5 สร้างความมั่นใจแก่ฝ่ายต่างประเทศ โดยใช้โอกาสใน

ทุกระดับและทุกเวท ีเน้นย้ํา ความเข้มแข็งของพื้น

ฐานเศรษฐกิจไทย ซึ่งปลอดหนี้สาธารณะ ที่จะช่วย

เกื้อหนุนให้การดําเนินการด้านการเงินการคลังเป็นไป

ตามเป้าหมาย รวมถึงความสามารถในการฟื้นฟู

ประเทศหลังอุทกภัย 

กรมภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

,กรมเศรษฐกิจฯ,กรม

องค์การฯ

X

6 ประชาสัมพันธ์ให้ต่างประเทศทราบถึงการดําเนินการ

ของรัฐบาลในการรับมือแก้ไขปัญหา การเยียวยา

เอกชนที่ได้รับผลกระทบ และการฟื้นฟูหลังอุทกภัย

กรมสารนิเทศ

X X X X

รวมวงเงิน

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

วงเงิน (ล้านบาท)

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงการต่างประเทศ)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 



กรมทางหลวง

1 โครงการกอบกู้เส้นทางให้การจราจรผ่านได้ 16 สายทาง 35 แห่ง ทล. 342.96 15 - 60 วัน ผู้ใช้ทาง สามารถให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้ X X

รวมวงเงิน 342.96

กรมทางหลวงชนบท

1 โครงการกอบกู้เส้นทางสําคัญ 21 สายทาง ทช. 73.34 ต.ค. - พ.ย. 54 ผู้ใช้เส้นทาง สามารถให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้ X X

รวมวงเงิน 73.34

การรถไฟแห่งประเทศไทย

1 โครงการบูรณะทางรถไฟที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รฟท. 122.78 ๔-๖ สัปดาห์ ผู้โดยสารทางรถไฟ บูรณะทางรถไฟที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ว X X

2 โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมในเส้นทางที่ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัย
รฟท. 163.37 ๔-๖ สัปดาห์ ผู้โดยสารทางรถไฟ

ปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจาก

อุทกภัยให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ว จํานวน ๓๒ รายการ

X

รวมวงเงิน 286.15

รวมวงเงิน คค. 702.45

หมายเหตุ ระยะที่ ๑ ระยะการแก้ไขปัญหสพาะหน้า

ระยะที่ ๒ ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ ๓ ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลด

ระยะที่ ๔ ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

โครงการของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ระยะที่ ๓ ต้องรอการสํารวจความเสียหายของเส้นทางที่เกิดอุทกภัยภายหลังจากน้ําลด

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงคมนาคม)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



1 โครงการมหกรรมพาณิชย์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สํานักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

(สบภ.)

           100.00 ธ.ค.54 - พ.ค. 55 ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิต/ผู้

ส่งออก/ประชาชน/เกษตรกร

1.ฟื้นฟูและเยียวยาประชาชน ผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต เกษตรกร ผู้ประกอบการค้าปลีก  

ค้าส่ง OTOP ผู้ส่งออก ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้มีรายได้และเงินทุนเพิ่มขึ้น

2. ลดภาระค่าครองชีพประชาชน /ระบายสินค้าค้างสต๊อก 

3. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

X

2 มาตราการจัดหาช่องทางการจําหน่ายและระบายสินค้า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ

ระหว่างประเทศ

               7.70 พย.54 - พค.55  SMEs ที่เป็นสมาชิก ศศป. ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยให้ผู้ประกอบการด้านงาน

ศิลปหัตถกรรมที่เป็นสมาชิกของศศป. ในด้านการระบายสินค้าและ  จัดหาช่องทางการ

จําหน่าย

X

3 มาตรการสร้างอาชีพเสริมด้วยงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ

ระหว่างประเทศ

               7.40 ธค.54 - กย.55 ประชาชนและแรงงานที่

ได้รับผลกระทบหรือตกงาน

สร้างอาชีพเสริม/รายได้เสริมด้านงานศิลปหัตถกรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบ X

4 มาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและเพิ่มสมรรถนะการ

ประกอบธุรกิจ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ

ระหว่างประเทศ

               4.50 มค. - กย. 55  SMEs ที่เป็นสมาชิก ศศป. เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้วยการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและเพิ่มสมรรถนะการ

ประกอบธุรกิจแก่สมาชิก ศศป.

X

5 การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบอุทกภัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า          5,000.00 ตค.54 -มิย.55 ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบ

อุทกภัย

บรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบ และฟื้นฟู้ ปรับปรุงกิจการให้สามารถดําเนินธุรกิจ

ต่อไป

X

6 การลดต้นทุนร้านค้าปลีกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                3.00 ตค.54 -มิย.55 ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบ

อุทกภัย

เพื่อลดต้นทุนร้านค้าปลีกเพื่อขายสินค้าในราคาต่ํากว่าปกติ X

รวมวงเงิน 5,122.60         

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงพาณิชย์)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 101.30

1 โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ด้านอาชีพ   (งบเหลือจ่ายปี 54 จํานวน 55 ล้านบาท งบปี 55 จํานวน 46.3

 ล้านบาท)

สํานักปลัดกระทรวง 101.30 20 วัน ประชาชนทั่วไป บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย X

2 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน

0.00 ลูกจ้าง หาตําแหน่งงานรองรับลูกจ้างที่เดือดร้อนเข้าทํางานในสถานประกอบการใกล้เคียงเป็น

การชั่วคราว

X

ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง 5820.00

3 โครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง    (ขอใช้งบกลางปี 2555) สํานักงานประกันสังคม 5760.00 พ.ย. 54 - ม.ค. 55 ลูกจ้างจํานวน 640,000 คน  - รักษาสภาพการจ้างงานของลูกจ้างในระหว่างการฟื้นฟูกิจกรรมของนายจ้าง และลด

ภาระของนายจ้างเพื่อป้องกันการเลิกจ้าง

X

4 โครงการยกระดับฝีมือแรงงานลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกลับสู่

สถานประกอบการ (ขอใช้งบกลางปี 2555)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 60.00 พ.ย. 54 - ม.ค. 55 ลูกจ้างจํานวน 15,000 คน  - ยกระดับ/พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสําหรับแรงงานที่หยุดงาน/ว่างงานและต้องการ

เปลี่ยนงานใหม่

X

ระยะการฟื้นฟูภายหลังน้ําลด 20814.00

5 โครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตน (กองทุนประกันสังคม) สํานักงานประกันสังคม 10000.00  สถานประกอบการ/ลูกจ้าง

ผู้ประกันตน

 - ช่วยเหลือผู้ประกอบการ/ผู้ประกันตนที่ประสบอุทกภัยในการกู้เงินเพื่อนําไปใช้ในการ

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบการ/ที่อยู่อาศัย

X

6 โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน (กองทุนประกันสังคม) สํานักงานประกันสังคม 10000.00 สถานประกอบการ เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมสภาพคลอ่งของสถานประกอบการ X

7 โครงการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (กองทุนพัฒนาฝีมือรงงาน) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 555.00 1 ปี สถานประกอบการ/ลูกจ้าง ลดดอกเบี้ยเงินทุนกู้ยืมเพื่ออบรม/พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบการและ

ลูกจ้างเหลือร้อยละ 0.1

X

8 มาตรการลดเงินสมทบประกันสังคม (อยู่ระหว่างการพิจารณาของ

คณะกรรมการประกันสังคม)

สํานักงานประกันสังคม  นายจ้าง/ลูกจ้าง ลดภาระค่าใช้จ่ายสําหรับนายจ้างและลูกจ้าง X

9 โครงการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคแรงงาน 

(กองทุนสงเคราะห์ลกูจ้าง)

กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน

259.00 ลูกจ้าง จ่ายเงินชดเชยกรณีลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 X

10 กองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน (กองทุนประกันสังคม) สํานักงานประกันสังคม ลูกจ้างผู้ประกันตน จ่ายเงินทดแทนกรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน X

11 เตรียมตําแหน่งงานใหม่ กรมการจัดหางาน ลูกจ้าง เตรียมตําแหน่งงานว่างรองรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ X

รวมวงเงิน 26735.30

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงแรงงาน)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



1 โครงการฟื้นฟูโครงสร้างหลังน้ําท่วมของโรงเรียนกีฬา

จังหวัดนครสวรรค์

49.83 สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ สนามฟุตบอลฝึกซ้อม อาคารชุดรวมพัก

อาศัย ระดับ 3-4 อาคารโรงอาหาร อาคารหอพักนักเรียน อาคารเรียน อาคาร

สํานักงาน อาคารประชาสัมพันธ์ ป้อมยาม โรงรถ รั้วคอนกรีต เสริมและปรับปรุง

คันคูดินเดิม ความยาม 3,000 เมตร

X

2 โครงการศึกษานันทนาการและการให้บริการด้าน

สุขภาพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

19.00 ฟื้นฟูสุขภาพจิตและสุขภาพกายให้กับผู้ประสบอุทกภัย หลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติ X

รวม 68.83

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



1 โครงการประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้

ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

กรมประชาสัมพันธ์                    451.00 กลุ่มเป้าหมายหลักประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

จากอุทกภัย  กลุ่มเป้าหมายรองประชาชนทั่วไป

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความจริงและ

มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งในระยะสั้น ระยะปาน

กลาง และระยะยาว 

2. สื่อของกรมประชาสัมพันธ์มีส่วนในการสนับสนุนการ

ฟื้นฟูสภาพจิตใจประชาชนขณะที่ได้รับผลกระทบให้มี

สุขภาพจิตที่ดีมีพลังกาย พลังใจ ที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรค

ต่างๆ  

3. ภาคเอกชนและประชาชนมีส่วน่วมในการดําเนินงาน

กับหน่วยงานภาครัฐ

4. กรมประชาสัมพันธ์สามารถใช้สื่อบูรณาการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

x

รวมวงเงิน 451.00                    

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

แผนงาน/โครงการ 

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กรมประชาสัมพันธ์)               

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
วงเงิน 

(ล้านบาท)
หน่วยงาน



1 โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ประสบภัยพิบัติน้ํา

ท่วม

สํานักงานสถิติแห่งชาติ             116.00 พ.ย. 54 - ม.ค. 55 ประชาชน/ผู้ประกอบการ/

ผู้ใช้แรงงาน

บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ X

2 โครงการสํารวจครัวเรือนและผู้เสียหายจากภัยพิบัติน้ําท่วม สํานักงานสถิติแห่งชาติ              65.00 พ.ย. 54 - ม.ค. 55 ประชาชน เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ประสบภัยและความช่วยเหลือที่ต้องการได้รับ X

3 โครงการระบบศูนย์รวมข้อมูลอุทกภัยไทย (Thai Flood 

Information Portal)

สํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน)
                  -   

ต.ค. 54- มี.ค. 55 ประชาชน ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลสถานการณ์อุทุกภัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

และแยกรายจังหวัดได้ x

4 โครงการรับฝาก Server ของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์อุทกภัย

สํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน)
                  -   

ระหว่างที่หน่วยงาน

ประสบปัญหาน้ําท่วม

หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานภาครัฐที่ประสบปัญหาน้ําท่วมในการ

ฝากเครื่อง Server ที่ สรอ. เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ สรอ. จะให้การ

สนับสนุนเท่าที่ Data Center ของ สรอ. จะมีทรัพยากรสนับสนุนได้ หาก

 Data Center ของ สรอ. ไม่มีทรัพยากรเพียงพอแล้ว สรอ. จะพยายาม

ประสานงานกับผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อรับฝากเครื่อง Server ของ

หน่วยงานภาครัฐที่ประสบปัญหา

x

5 ระบบรายงานข้อมูลความเสียหายด้านระบบสารสนเทศจาก

เหตุการณ์อุทกภัย

สํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน)

               4.66 ต.ค. 54- มี.ค. 55  หน่วยงานภาครัฐ แหล่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายทางด้านระบบสารสนเทศจากเหตุการณ์

อุทกภัยของหน่วยงานภาครัฐ x

6 โครงการพัฒนาระบบรายงานสถานะการฟื้นฟูผลกระทบจาก

สถานการณ์อุทกภัย

สํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน)

             12.44 ต.ค. 54- มี.ค. 55 หน่วยงานภาครัฐ เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับติดตามความคืบหน้า และการใช้จ่าย

งบประมาณ ของโครงการที่หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการเพื่อให้ความ

ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
x

7 โครงการไอซีทีคลีนิค สํานักงานปลัดกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

            500.00 ธ.ค. 54 - ก.ย. 55 ประชาชนทั่วไป , 

ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรม ,

ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ

บริการ ค้าปลีกค้าส่ง และ 

SME ในพื้นที่ประสบภัย

เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการ

ซ่อมแซ่ม หรือเปลี่ยนใหม่ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม และมี

แนวทางหรือมาตรการในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการ

ฟื้นฟูกิจการ หรือดําเนินกิจการใหม่ภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

อนุมัติเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินกิจการต่อได้

X

8 แผนการป้องกัน และบรรเทาความเสียหายในทรัพย์สินของ ที

โอที

ทีโอที                1.00 ต.ค. - พ.ย. 54 ลูกค้าที่ใช้บริการของ ทีโอที ป้องกันความเสียหายและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมสายสื่อ

สัญญาณ ข่ายสายตอนนอก อาคารสถานที่และระบบงานต่างๆ ของ ทีโอที

 ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลจากอุทกภัย

X

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)

9 แผนสนับสนุนการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแก่ศูนย์

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย

2.1 ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัย “บางระกํา” โมเดล 

(0.2ล้านบาท)

2.2 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ (0.2ล้าน

บาท) 

2.3 ศูนย์ราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา  (0.7 ล้านบาท)

2.4 ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ศปภ.) ท่าอากาศ

ยานดอนเมือง (1.5 ล้านบาท)

ทีโอที                2.60 ต.ค. - ธ.ค. 54 ประชาชนโดยทั่วไป 

โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบ

อุทกภัย

1) เพื่อให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ ประกอบด้วยบริการโทรศัพท์

ประจําที่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL บริการ Leased Line 

บริการ VDO Conference เพื่อให้บริการภายในศูนย์ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่

2) เพื่อให้บริการติดต่อสอบถาม แจ้งเหตุร้องเรียน ขอความช่วยเหลือของ

ประชาชนผ่านเลขหมาย GCC1111 กด 5 

X

10 แผนการตรวจแก้คืนดีบริการของ ทีโอที ให้ใช้ บริการได้ตามเดิม ทีโอที             770.00 ม.ค.-มี.ค.55 ลูกค้าที่ใช้บริการของ ทีโอที จัดตั้งกองงานตรวจแก้เร่งด่วนให้แก่ลูกค้า โดยการซ่อมแซม เปลี่ยนสาย

ภายใน กันฟ้าให้บ้านลูกค้า รวมทั้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยน Modem 

ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัย โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสายภายใน (เลขหมาย

ละ 600 บาท) และเปลี่ยน Modem ADSL (รายละ 1,000 บาท)

X

11 แผนการบรรเทาค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าทีโอที ที่ประสบภัย ทีโอที

                  -   

ต.ค. - ธ.ค. 54 ลูกค้าที่ใช้บริการของ ทีโอที ยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจําที่ และบริการอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง ADSL ให้แก่ลูกค้าของ ทีโอที ในระยะเวลาที่ประสบภัยพิบัติ X

12 แผนซ่อมแซมโครงข่ายและทรัพย์สินของ ทีโอที ที่เสียหายจาก

อุทกภัย

ทีโอที
                  -   

ธ.ค. 54 - มิ.ย. 55 ลูกค้าที่ใช้บริการของ ทีโอที สํารวจความเสียหายต่อระบบสื่อสารโทรคมนาคมและทรัพย์สินต่างๆของที

โอที ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
X

13 โครงการปรับปรุง Node และข่ายเชื่อมโยง ที่เสียหายจาก

เหตุการณ์น้ําท่วม

บมจ.กสท โทรคมนาคม              50.00 พ.ย.54 - ม.ค. 55 ผู้ประกอบการภายในนิคม

อุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ 

หน่วยงานราชการและ

ประชาชนทั่วไปที่ใช้งาน

ผ่าน Node ที่ถูกน้ําท่วม

เสียหาย

ปรับปรุง Node ที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ําท่วม ให้สามารถใชง้านได้

โดยเร็วที่สุดหลังน้ําลด โดย ณ วันที่ 19 ต.ค.54 มี Node ที่เสียหายจํานวน

 23 Node

X



แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)

14 โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจาก

สถานการณ์น้ําท่วม

บมจ.กสท โทรคมนาคม             211.54 ต.ค. 54 - มี.ค. 55 ผู้ประกอบการภายในนิคม

อุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ 

หน่วยงานราชการและ

ประชาชนทั่วไปที่ใช้งาน

ผ่าน Node ที่ถูกน้ําท่วม

เสียหาย

ระงับการเรียกเก็บค่าใช้บริการช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุน้ําท่วมจนกระทั่ง

ลูกค้าสามารถกลับมาเปิดกิจการได้ใหม่

X

15 โครงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

จากอุทกภัยและสนับสนุนภาครัฐตามรายละเอียดใน form 1

บมจ.กสท โทรคมนาคม                4.00 ต.ค. 54 - พ.ย. 54 X

16 โครงการ การสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยพิบัติทางด้าน

อุทกภัยและการเตรียมพร้อมในการดํารงชีพ

ศูนย์เตือนภัยพิบัติ

แห่งชาติ

             20.00 ธ.ค. 54 - ก.ย. 55 ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 

หน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ

1.จัดทําถุงยังชีพต้นแบบเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย สามารถดํารงชีพ

ได้โดยยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือได้ระยะหนึ่ง

2.เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านระบบการเตือนภัย การลดความเสี่ยงภัย และ

การมีส่วนร่วมของชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงภัยของประเทศ

X

17 โครงการจัดรถยนต์สนับสนุนการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้

ประสบอุทกภัย

ปณท                1.50 ก.ย. - พ.ย. 54 ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ขนส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย X X

18 โครงการปรับปรุงที่ทําการไปรษณีย์ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ปณท             135.00 ต.ค. 54 - มี.ค. 55 ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ปรับปรุงที่ทําการไปรษณีย์ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนได้

ดังเดิม

X

19 โครงการจิตอาสาทําความสะอาดหน่วยงานในสังกัด ทก. และ

โรงเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัย

ปณท และหน่วยงานใน

สังกัด ทก.

               3.00 ธ.ค. 54 - มี.ค. 55 ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ฟื้นฟูสถานที่ที่ให้บริการประชาชนและโรงเรียน X

20 โครงการฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนและ

ประชาชนในพื้นที่อุทกภัย

สํานักงานปลัดกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

               1.21 ต.ค. - ธ.ค. 54 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

 และประชาชนในชุมชน

ช่วยเหลือซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุภายในศูนย์ฯ และซ่อมแซมอุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนในชุมชน

X

รวมวงเงิน 1,897.95        

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร



1 โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านพืช กรมส่งเสริมการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร กรม

พัฒนาที่ดิน กรมการข้าว

         1,802.15 พ.ย.54-พ.ค.55 เกษตรกร จํานวน 1,018,155 ราย พื้นที่ 66 จังหวัด X

2 โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์            400.00 ดําเนินการทันทีหลังน้ําลด ครัวเรือนเกษตรกร จํานวน 200,000 ครัวเรือน X

3 โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง กรมประมง            431.64 ต.ค.54-ก.ย.55 เกษตรกร จํานวน 92,983 ราย พื้นที่ 52 จังหวัด X

4 โครงการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่เพาะปลูกข้าว ปี 2554/55 กรมการข้าว          1,612.51 พ.ย.54-มิ.ย.55 พื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรที่

ได้รับผลกระทบ

จํานวน 6.73 ล้านไร่ X

5 โครงการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์และป้องกันโรคระบาดสัตว์หลังน้ําลด กรมปศุสัตว์            350.00 ดําเนินการทันทีหลังน้ําลด ปศุสัตว์ของเกษตรกร 1.50 ล้านตัว X

6 โครงการเตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์สําหรับช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

หลังน้ําลด

กรมปศุสัตว์              70.00 ธ.ค.54-พ.ค.55 ปศุสัตว์ของเกษตรกร เสบียงอาหารสัตว์ จํานวน 10,000 ตัน X

7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยใน

จังหวัดที่ประสบอุทกภัยจํานวน 30 จังหวัด

กรมส่งเสริมสหกรณ์              37.70 ดําเนินการทันทีหลังน้ําลด 

(ระยะเวลาดําเนินการ 3 

เดือน)

เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย

สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 30 จังหวัด X

8 โครงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราบลุ่มหลังน้ําท่วมเพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ําจืด กรมประมง            160.00 ปี 2555-2558 พื้นที่ราบลุ่มหลังประสบอทุกภัย พื้นที่ลุ่มน้ํายม/ลุ่มน้ําเจ้าพระยา/ลุ่มน้ําโขง/ลุ่มน้ําท่าจีน X

9 โครงการปรับปรุงคุณภาพดินและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ กรมพัฒนาที่ดิน          1,717.50 พ.ย.54-มี.ค.55 พื้นที่ประสบภัยพิบัติ จํานวน 1.50 ล้านไร่ X

10 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบ

อุทกภัย ปี 2554(เพิ่มเติม)

กรมส่งเสริมสหกรณ์            317.09 ดําเนินการทันทีหลังน้ําลด 

(ระยะเวลา 3 ปี)

เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย

จํานวน 39,700 ราย พื้นที่ 30 จังหวัด X

11 การสร้างความเสียหายและซ่อมแซมระบบชลประทาน กรมชลประทาน            380.71  - พื้นที่ชลประทานที่ได้รับความ

เสียหาย

จํานวน 19 จังหวัด X

12 โครงการช่วยเหลือด้านทรัพย์สินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเสียหายจากอุทกภัย กรมส่งเสริมสหกรณ์            943.20 ดําเนินการทันทีหลังน้ําลด 

(ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปี)

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่

ประสบอุทกภัย

จํานวน 786 แห่ง พื้นที่ 30 จังหวัด X

13 โครงการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย ปี 2554 กรมส่งเสริมการเกษตร                5 .42  - เครื่องยนต์การเกษตรของ

เกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย

จํานวน 6,000 เครื่อง X

14 โครงการบําบัดน้ําเสียและบรรเทาปัญหาน้ําเน่าเสียจากเหตุอุทกภัย กรมพัฒนาที่ดิน              63.00 ต.ค.54-พ.ย.54 พื้นที่ได้รับผลกระทบ จํานวน 22 จังหวัด X

15 โครงการแก้ไขปัญหาน้ํานมโคของสหกรณ์ไม่มีแหล่งจําหน่ายเนื่องจากอุทกภัยปี 2555 กรมส่งเสริมสหกรณ์            127.42

15.1 มาตราการระยะสั้น ให้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (วงเงิน 30 ล้านบาท) ปลอด

ดอกเบี้ย เพื่อเสริมสภาพคล่องให้สามารถนําไปชําระค่าน้ํานมโคให้แก่สมาชิกสกรณ์ก่อน

                 -   เริ่มดําเนินการ11-31 ต.ค.

54

โคนมของสมาชิกสหกรณ์ที่

ได้รับผลกระทบ

รับซื้อน้ํานมจากแม่โค 60 ตัวต่อวัน เป็นเวลา 21 วัน

เพื่อนํามาผลิตนมโรงเรียน

X

15.2 มาตรการระยะยาว โดยสนับสนุนเงินจ่ายขาดเพื่อรับซื้อผลผลิตนมพาณิชย์ (UHT)

 จํานวน 6.5 ล้านกล่อง เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่เดืดร้อนจากอุทกภัย และสนับสนุน

การขยายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อรองรับน้ํานมดิบของเกษตรกรที่ได้รับความ

เดือดร้อนจากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของภาคเอกชนที่ประสบอุทักภัย

           127.42 เริ่มดําเนินการ

1 พ.ย.54

ผลผลิตนมพาณิชย์ (UHT) และ

โรงงานผลผลิตนมพาณิชย์ 

(UHT)

จํานวน 6.5 ล้านกล่อง และขยายโรงงานผลผลิตนมพาณิชย์ (UHT) ของ

สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด เพื่อรองรับน้ํานมโควันละไม่ต่ํากว่า 65 ตัน

X

รวมวงเงิน          8,418.33

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



1 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ประสบอุทกภัยทั่ว

ประเทศ 28 จังหวัด

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา

อุทกภัย โดยฟื้นฟูแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสีย ซ่อมแซม ฟื้นฟู ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

ระบบบําบัดน้ําเสีย แหล่งน้ํา บ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน สิ่งแวดล้อมชุมชน 

และระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่า

1.1 การฟื้นฟูพื้นที่น้ําเน่าเสีย ระบบกําจัดขยะ     

และระบบบําบัดน้ําเสีย

คพ. 119.49 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

1.1.1 สํารวจความเสียหาย 0.50 พ.ย.54 28 จังหวัด X

1.1.2 ฟื้นฟูพื้นที่น้ําเน่าเสีย 51.96 ต.ค.-พ.ย.54 86,600 ไร่ X

1.1.3 ฟื้นฟูและซ่อมแซมระบบกําจัดขยะ 14.44 ธ.ค.54-เม.ย.55 19 แห่ง X

1.1.4 ฟื้นฟูและซ่อมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย 52.09 ธ.ค.54-พ.ค.55 22 แห่ง X

1.1.5 ติดตามประเมินผล 0.50 พ.ค.55-ส.ค.55 28 จังหวดั X

1.2  การฟื้นฟูแหล่งน้ํา บ่อบาดาล และ               

 ระบบประปาหมู่บ้าน

ทน. และ ทบ. 25,471.77 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

1.2.1 ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อุทกภัย 325.26 ต.ค.54-ธ.ค.54 28 จังหวัด X

1.2.2 ปรับปรุง ฟื้นฟู ซ่อมแซม จัดหา และ            

พัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติ

22,591.66 ทั่วประเทศ X

1.2.3 ระบบเตือนภัยล่วงหน้า 813.40 ม.ค.-มิ.ย.55 1 ระบบ X

1.2.4 ระบบตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกล              

อัตโนมัติ

952.60 ม.ค.-มิ.ย.55 15 ระบบ X

1.2.5 ชุดประปาสนามลอยน้ํา 70.00 ต.ค.-ธ.ค.54 14 จังหวัด X

1.2.6 พัฒนาเป่าล้างฟื้นฟูบ่อบาดาล 59.68 พ.ย.54-เม.ย.55 9,182 บ่อ X

1.2.7 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ํา 6.89 พ.ย.54-ก.พ.55 6,890 เครื่อง X

1.2.8 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 137.50 พ.ย.54-เม.ย.55 2,750 ระบบ X

1.2.9 อุดกลบบ่อบาดาล 14.83 ธ.ค.54-ม.ค.55 593 บ่อ X

1.2.10 ปิดปากบ่อน้ําบาดาลถาวร 41.32 พ.ย.54-พ.ค.55 9,182 บ่อ X

1.2.11 เจาะบ่อน้ําบาดาล 412.14 ธ.ค.54-ส.ค.55 593 บ่อ X

1.2.12 ปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 46.50 พ.ย.54-ม.ค.55 12 ชุด X

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)

1.3   การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชน สส. 56.00 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

1.3.1 คัดแยกขยะ 5.00 ธ.ค.54-ม.ค.55 2,500 ชุมชน X

1.3.2 ทําปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 5.00 ธ.ค.54-ม.ค.55 2,500 ชุมชน X

1.3.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 14.00 พ.ย.54-ก.ค.55 14 จังหวัด X

1.3.4 สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการ            

สิ่งแวดล้อมชุมขน

7.00 ธ.ค.54-ก.ย.55 14 จังหวัด X

1.3.5 จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูหลังอุทกภัยในการ            

 จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

25.00 ธค.54-ม.ค.55 2,500 ชุมชน X

1.4  การฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวชุมชนและระบบ          

 นิเวศ

ปม. ทส. 126.41 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

1.4.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานและสํารวจ

ความเสียหายของต้นไม้จากอุทกภัยรวมทั้งติดตามผล

6.77 ต.ค.54-ธ.ค.54 28 จังหวัด X

1.4.2 ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการฟื้นฟูต้นไม้หลัง

อุทกภัยผ่านสื่อ หน่วยเคลื่อนที่ แผ่นพับ และแผ่นป้าย

ประชาสัมพันธ์

51.70 ธ.ค.54-มิ.ย.55 (เกษตรกรที่ได้รับ

ผลกระทบ)

28 จังหวัด X

1.4.3 จัดหากล้าไม้เพื่อทดแทนให้เกษตรกรจังหวัดละ 

200,000 กล้า

41.44 ม.ค.55-ก.ค.55 (เกษตรกรที่ได้รับ

ผลกระทบ)

5.6 ล้านกล้า X

1.4.4 ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าและส่งเสริม

ความร่วมมือของชุมชนรอบพื้นที่ปาอนุรักษ์ รวม 180

 ชุมชน ในการดูแลคุ้มครองสัตว์ป่าหลังอุทกภัย

26.50 ต.ค.54-ก.ย.55 ประชาชนทั่วไป 2,000 ไร่ X

1.5  การอํานวยการและประสานการดําเนินงาน

รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานในพื้นที่

สป.ทส. 6.80 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

1.5.1 อํานวยการ ประสาน และติดตามระดับภูมิภาค 2.00 ต.ค.54-ก.ย.55 10 ภูมิภาค X

1.5.2 อํานวยการ ประสาน ติดตาม ระดับจังหวัด 2.80 ต.ค.54-ก.ย.55 28 จังหวัด X

1.5.3 สนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศในพื้นที่ 2.00 ต.ค.54-ก.ย.55 28 จังหวัด X

รวมวงเงิน 25,780.48

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร



วงเงินรวม ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณที่เหลือ

ตัวอย่าง

1  โครงการ Engine Tune Up (บริการตรวจเช็คสภาพ

เครื่องยนต์ และการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องฟรี)

กรม.... 0.0 0.0 0.0 0 ประชาชน การฟื้นฟูเครื่องยนต์ /รถยนต์ของประชาชน X

2  โครงการจําหน่ายน้ํามันหล่อลื่นราคาพิเศษ กรม.... 0.0 5.0 0.0 0 ประชาชน ลดค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเครื่องยนต์ /รถยนต์ของประชาชน X

3  โครงการตรวจสอบความปลอดภัยก๊าซหุงต้ม กรม.... 0.0 0.0 0.0 0 ประชาชน เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน X

4 ถังก๊าซหุงต้มและอุปกรณ์ 1000 ชุด ประชาชน สนับสนุนปัจจัยสําคัญในการดํารงชีพ X

5  โครงการสนับสนุนการซ่อมถนน โครงสรา้งพื้นฐาน สนับสนุนด้านการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ X

6  โครงการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐาน รักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้า X

7  โครงการ EM Ball ปรับสภาพน้ําเสีย ประชาชน การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม X

8  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประชาชน ดูแลด้านสุขอนามัยของประชาชน X

9   โครงการน้ําสะอาดเพื่อผู้บริโภค ประชาชน ดูแลด้านสุขอนามัยของประชาชน X

10  โครงการส่งเสริมความรู้อาชีพ เช่น การผลิต

ผลิตภัณฑ์น้ํายาอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในครัวเรือนและ

เสริมอาชีพ

ประชาชน การสร้าง/ฝึกอาชีพหลังน้ําลด X

รวมวงเงิน

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

วงเงิน (ล้านบาท)

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ของ กระทรวงพลังงาน

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 



ระยะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า/ระยะน้ํายังท่วมสูงอยู่

1 โครงการศูนย์สวัสดิการสังคมเฉพาะกิจ 5,476.80        เพื่อปฏิบัติหน้าที่ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. การบริหารจัดการและบูรณาการช่วยเหลือ 2. 

กิจกรรมส้รางสุข 3. กิจกรรมสร้างอาชีพ 4. กิจกรรมสร้างคุรภาพชีวิตในทุกพื้นที่/จังหวัด
1.1 กิจกรรมการบริหารจัดการและบูรณาการการช่วยเหลือ 11.84             กิจกรรม 1.  เพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟูทางด้านสังคม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ซ้ําซ้อน 

ซึ่งพม.เป็นเลขานุการคณะทํางานในเรื่องดังกล่าว

1.1.1  การบริหารจัดการและบูรณาการการช่วยเหลือที่ศูนย์พักพิงและพื้นที่ประสบภัย สป./พส.พม. 6.84               พ.ย. 54-ม.ค. 55 พื้นที่ประสบอุทกภัย x

1.1.2  การจัดให้มี war room ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสังคม สป./กคช.พม.                5.00 ม.ค.-เม.ย. 55 41,570 หน่วย x

1.2 กิจกรรมสร้างสุข 1,155.60         กิจกรรมที่ 2 เพื่อเยียวยา ฟื้นฟู สภาพจิตใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคมของผู้ประสบอุทกภัย ใน

ศูนย์อพยพและจัดหน่วยเคลื่อนที่ ประชาชนที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายมาที่จุดอพยพ

1.2.1  ฟื้นฟูเยียวยาและสร้างสุข ณ ศูนย์พักพิง
พส./พอช. /พม./สค./กคช

               8.52
ต.ค 54-ม.ค. 55

พื้นที่ที่ประสบ

ปัญหาอุทกภัย

x

1.2.2 เครือข่ายค้นคน (เปราะบาง) และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีฉุกเฉิน
สป./พอช. พม.

         1,147.08
ต.ค 54-ม.ค. 55

พื้นที่ที่ประสบ

ปัญหาอุทกภัย

x

1.3 กิจกรรมสร้างอาชีพ 2,182.94         กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีการเรียนรู้อาชีพ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

และตรงตามความต้องการของประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้มีรายได้เสริมหลังน้ําลด เป็น

การเติมเต็มระหว่างรอประกอบอาชีพหลัก

1.3.1

ส่งเสริมอาชีพสําหรับบุคคลทั่วไป สป./พส.พม. 1,770.19         
ต.ค 54-ม.ค. 55

พื้นที่ที่ประสบ

ปัญหาอุทกภัย

x

1.3.2

 ส่งเสริมอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ สท./พก.พม.             412.75
ต.ค 54-ม.ค. 55

พื้นที่ที่ประสบ

ปัญหาอุทกภัย

x

1.4  กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 2,126.42        กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานความมั่นคง

ของมนุษย์มนด้านที่อยู่อาศัย ครอบครัว อาหาร การมีงานทําและรายได้ ฯลฯ

1.4.1 ฟื้นฟูผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน พส.พม.          2,116.42

ต.ค 54-ม.ค. 55

349,400 

ครอบครัว/58 จังหวัด

 x

1.4.2 ส่งเสริมสิทธิและจัดหารถโยก รถเข็น สําหรับคนพิการ พก.พม.              10.00

ต.ค 54-ม.ค. 55

คนพิการในพื้นที่

ประสบอุทกภัยที่มี

ความต้องการรถโยก

 รถเข็น ประมาณ 

5,000 คัน

x

ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2
วงเงิน 

(ล้านบาท)



ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2
วงเงิน 

(ล้านบาท)

ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว 557.77          

1  โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของครอบครัวและชุมชน 496.81            

1.1 ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อการยังชีพแก่ครอบครัวและกลุ่มเป้าหมายที่เปราะบางตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สป./พส./พก.พม. 158.00            
ก.พ.-ก.ย.55 34,000 ครัวเรือน

x

1.2 สร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ครอบครัว ชุมชน อาสาสมัคร เครือข่าย และ

ทีมสหวิชาชีพในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อม

ทางสังคม และการทําแผนจัดการภัยพิบัติของชุมชน

สป./พส./สค./พก./

พอช./กคช.พม.

337.23            ก.พ.-ก.ย.55 พื้นที่ที่ประสบ

ปัญหาอุทกภัย

x

1.3 การพักหนี้ ดอกเบี้ย และจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา สธ./กคช.พม.                1.58 ก.พ.-ก.ย.55 ลูกค้าที่ประสบ

อุทกภัย

x

2  โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะและการเกื้อกูลกันในชุมชน สท./พส./สค./พก.พม.             60.96 ก.พ.-ก.ย.55 ผู้ประสบอุทกภัย x

รวมวงเงิน 6,034.57        

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร



1. การช่วยเหลือและการฟื้นฟูระบบประปาระหว่างและหลังน้ําท่วม การประปาส่วนภูมิภาค *601.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดจันทบุรี

       กปภ.สาขา จันทบุรี 2.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

       กปภ.สาขา ขลุง 2.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดชลบุรี

       กปภ.สาขา พนัสนิคม 0.50 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดปราจีนบุรี

       กปภ.สาขา กบินทร์บุรี 2.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

       กปภ.สาขา ปราจีนบุรี 5.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดระยอง

       กปภ.สาขา ปากน้ําประแสร์ 0.50 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดสระแก้ว

       กปภ.สาขา สระแก้ว 2.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดนครนายก

       กปภ.สาขาบ้านนา 1.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดปทุมธานี

       กปภ.สาขารังสิต 80.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       กปภ.สาขา พระนครศรีอยุธยา 80.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

กปภ.สาขาเสนา 10.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

       กปภ.สาขาผักไห่ 5.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

       กปภ.สาขาท่าเรือ 5.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดลพบุรี

       กปภ.สาขาลพบุรี 60.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดสระบุรี

       กปภ.สาขาบ้านหมอ 5.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

       กปภ.สาขาพระพุทธบาท 2.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดสิงห์บุรี

       กปภ.สาขาสิงห์บุรี 40.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดอ่างทอง

       กปภ.สาขาอ่างทอง 20.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

       กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ 2.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่ว*เป็นวงเงินที่ยังไม่รวมการดําเนินการในระยะที่ 4

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงมหาดไทย,การประปาส่วนภูมิภาค)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



1 โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อการ

ฟนฟูความเสียหายจากอุทกภัย 2554

สํานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ

125.00 พ.ย. 54 - ม.ค. 55 หนวยงานภาครัฐ เอกชน และ

องคกรที่รับผิดชอบในการแกไข

ปญหาอุทกภัย

- ระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ สนับสนุนในการวางแผนฟนฟู เพื่อการ

ชดเชยทรัพยสิน การวางแผนดานสุขอนามัย การปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภค ทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางบูรณาการ ฯลฯ

X

ผูไดรับผลกระทบจากปญหา

อุทกภัยระดับ ไดแก ประชาชน 

เกษตรกร ผูประกอบการ

อุตสาหกรรม ธุรกิจ และแรงงาน

รวมวงเงิน 125.00

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแกไขปญหาเฉพาะหนา

ระยะที่ 2 ระยะของการชวยเหลือระหวางที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังทวมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟนฟูภายหลังน้ําลดแลว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสรางถาวร

แบบฟอรม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาอุทกภัย (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ระยะเวลา กลุมเปาหมาย เปาหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
วงเงิน 

(ลานบาท)
หนวยงานแผนงาน/โครงการ 



1 โครงการบูรณโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย                    263.55 โบราณสถานสําคัญของชาติที่ต้องได้รับการ

บูรณะเร่งด่วนจากอุทกภัย รวมทั้งสํานักงาน 

บ้านพักของกรมศิลปากร ที่ได้รับความเสียหาย

ระยะการแก้ไขเฉพาะหน้า                        3.24 x

ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว                    260.31 x

2 โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูศาสนสถาน สถานศึกษาและ

หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

                     91.06

2.1 โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบ

จากอุทกภัย

                     20.58 ศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

(โบสถ์คริสต์ และมัสยึด) ประมาณ 98 แห่ง ใน

 11 จังหวัด

ศาสนาสถาน(โบสถ์คริสต์ มัสยิด)

ระยะการแก้ไขเฉพาะหน้า                        2.94 x

ระยะระหว่างระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง                        2.94 x

ระยะฟื้นฟูภายหลังน้าลดแล้ว                        4.90 x

ระยะปรับโครงสร้างถาวร                        9.80 x

2.2 โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ

จากอุทกภัย

                     51.00 สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สถานศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยช่างศิลป (ลาดกระบัง)

 ,วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง,วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี,

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ระยะการแก้ไขเฉพาะหน้า                        1.00 x

ระยะระหว่างระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง                        2.50 x

ระยะฟื้นฟูภายหลังน้าลดแล้ว                      17.50 x

ระยะปรับโครงสร้างถาวร                      30.00 x

2.3 โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ

จากอุทกภัย

                     19.48 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 3 แห่ง ที่ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัย

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ 

ลพบุรี อุทัยธานี และปทุมธานี

ระยะการแก้ไขเฉพาะหน้า                        0.50 x

ระยะระหว่างระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง                          -   

ระยะฟื้นฟูภายหลังน้าลดแล้ว                        8.43 x

ระยะปรับโครงสร้างถาวร                      10.55 x

รวมวงเงิน 354.61                    

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
วงเงิน 

(ล้านบาท)
หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงวัฒนธรรม)               

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2



ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (ระยะที่ 1)             129.87

1 โครงการจัดหาเครื่องอุปโภคสําหรับผู้อพยพ สพฐ.                4.50 พ.ย.-ธ.ค.54 ผู้ประสบอุทกภัย จัดหาอาหาร เครื่องนอน เครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค และปรับปรุงห้อง

สุขาในศูนย์อพยพ 45 ศูนย์

X

2 โครงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

สป.(กศน.)              87.91 พ.ย.-ธ.ค.54 ชาวบ้านที่ได้รับความ

เดือดร้อน

ตั้งเต็นท์ให้บริการ ตั้งครัว ศธ.จัดทําอาหาร พร้อมน้ําดื่ม จัดเป็นหน่วยรับ-ส่งต่อ

ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ จัดเจ้าหน้าที่คอยรับบริจาค จัดรถบริการให้ความ

ช่วยเหลือและส่งต่อ มอบถุงยังชีพ มอบสุขา 22 หลัง มอบเรือ 20 ลํา จัดรถโมบาย

มาให้บริการพักผ่อน อ่านหนังสือ ดูทีวี จัดฝึกอาชีพและบริการตัดผมชาย

X

3 อนุญาตให้ลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาตามมติ

คณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554

สกศ.                   -   พ.ย.-ธ.ค.54 ข้าราชการ และ

ลูกจ้างประจํา ที่ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัย

อนุญาตให้ลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลา X

4 รับสมัครอาสาสมัครและอํานวยความสะดวกให้

ข้าราชการและลูกจ้างประจําไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์

ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) และ

สถานที่อื่น ๆ ที่มีความต้องการอาสาสมัคร

สกศ.                   -   พ.ย.-ธ.ค.54 ผู้ประสบอุทกภัยใน

จงัหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอื่น ๆ ที่ได้รับ

ผลกระทบ

อํานวยความสะดวกให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) และสถานที่อื่น ๆ ที่มีความต้องการอาสาสมัคร

X

5 มอบเงิน อาหารแห้ง น้ําดื่ม ของใช้อุปโภคและบริโภค

อื่น ๆ

สกศ.                0.01 พ.ย.-ธ.ค.54 ผู้ประสบอุทกภัย มอบเงิน อาหารแห้ง น้ําดื่ม ของใชอุ้ปโภคและบริโภคอื่น ๆ ให้ผู้ประสบอุทกภัย X

6 โครงการช่วยเหลือสัตว์และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้าน

สัตวแพทย์

สกอ.และมหาวิทยาลัยที่

เปิดสอนคณะสัตวแพทย์

 โดยมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร์เป็นแกนนํา

             23.39 ต.ค. - พ.ย.54 ประชาชน สัตว์เลี้ยง ปศุ

สัตว์และสัตว์ป่า

ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านสัตวแพทย์ จัดหน่วยสัตวแพทย์ดูแลให้

คําแนะนํา รักษาสัตว์ อพยพ เคลื่อนย้ายสัตว์

X

7 โครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้าน

สุขภาพอนามัย

สกอ.และมหาวิทยาลัยที่

เปิดสอนคณะ

แพทยศาสตร์ โดยมี

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒเป็นแกนนํา

             14.00 ต.ค.54 - ม.ค.55 ประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัย

ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านสุขภาพอนามัย X

8 โครงการ “การสร้างเรือท้องแบนเพื่อช่วยเหลือผู้

ประสบอุทกภัย”

สกอ.และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน

                  -   ประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัย

บริการสร้างเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ในราคาลําละประมาณ 45,000 บาท 

(สามารถดําเนินการผลิตได้ 4 – 5 ลํา ภายใน 5 วัน)

X

9 มอบเงินข่วยเหลือจากสวัสดิการสํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา ให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา

สํานักงานฯ

สกศ.                0.03 พ.ย.-ธ.ค.54  ข้าราชการ และ

ลูกจ้างประจํา จํานวน 9 

คน

มอบเงินข่วยเหลือจากสวัสดิการสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ข้าราชการ 

และลูกจ้างประจําสํานักงานฯ รายละ 3,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554)

X

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงศึกษาธิการ)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงศึกษาธิการ)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)

10 ผู้บริหารเดินทางลงพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อ

เยียวยาและตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

สกศ.                0.03 พ.ย.-ธ.ค.54  ผู้ประสบอุทกภัย ผู้บริหารเดินทางลงพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเยียวยาและตรวจเยี่ยมผู้ประสบ

อุทกภัยใน จ.พิจิตร อุบลราชธานี อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา

X

ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่

ยังท่วมสูง (ระยะที่ 2)

            581.93

11 โครงการตอบแทนครูอาสาประจําศูนย์อพยพ 45 ศูนย์ สพฐ.                4.50 พ.ย.-ธ.ค.54 ครูอาสา จัดค่าพาหนะ ค่าอาหารแก่ครูอาสาประจําศูนย์อพยพ 45 ศูนย์ ๆ ละ 100,000 บาท X

12 โครงการความช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย สช.              74.20 พ.ย.-ธ.ค.54 นักเรียน นักศึกษา

อาชีวศึกษาเอกชนที่เป็น

อาสาสมัครช่วยเหลือผู้

ประสบอุทกภัยจํานวน 

25,000 คน และ

ผู้ประสบภัยที่พักพิงใน

ศูนย์ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยน้ําท่วมของ 

สช. จํานวน 12,000 คน

ช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยน้ําท่วม 793 โรงเรียนใน 25 จังหวัด รวมทั้ง

สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมของ สช. จํานวน 44 ศูนย์

X

13 จัดที่พักพิงสําหรับผู้ประสบภัยพิบัติน้ําท่วม จํานวน 66

 ศูนย์

ศธ.(สอศ)              12.50 พ.ย.-ธ.ค.54 ผู้ประสบภัยน้ําท่วม จัดที่พักพิงสําหรับผู้ประสบภัยพิบัติน้ําท่วม จํานวน 66 ศูนย์ รับผู้พักพิงได้ จํานวน 

17,040คน

X

14 จัดโรงครัวประกอบอาหารเลี้ยงสําหรับผู้เข้าพักใน

ศูนย์พักพิง

ศธ.(สอศ)              16.20 พ.ย.-ธ.ค.54 ผู้ประสบภัยน้ําท่วม  จัดโรงครัวประกอบอาหารเลี้ยงสําหรับผู้เข้าพักในศูนย์พักพิงวันละ 3 มื้อ จํานวน

รวมทั้งสิ้นวันละ 54,000 กล่อง

X

15 จัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้กับข้าราชการและลูกจ้างของ

 สกศ. พักภายในอาคารสํานักงานฯ

สกศ.                   -   พ.ย.-ธ.ค.54 ข้าราชการและลูกจ้างของ

 สกศ.จํานวน 3-4 

ครอบครัว

จัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้กับข้าราชการและลูกจ้างของ สกศ. พักภายในอาคาร

สํานักงานฯ

X

16 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิง: 

อาหาร

สกอ.และมหาวิทยาลัยที่

เปิดเป็นศูนย์พักพิง 14 

แห่ง

             16.88 พ.ย.-ธ.ค.54 ประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัย

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิง 14 ศูนย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย X

17 โครงการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน/โรงเรียน สพฐ.             456.07 พ.ย.-ธ.ค.54 นักเรียน/โรงเรียน จัดหาปัจจัยพื้นฐานให้นักเรียนตามความจําเป็น อํานวยความสะดวกให้นักเรียนใน

การเดินทาง จัดหาหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ทดแทนที่ชํารุดเสียหายจาก

อุทกภัย (งบอุดหนุน) จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่วงเงินต่ํา

กว่า 50,000 บาท

X

18 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสําหรับผู้ที่ประสบภัยที่ไม่

สามารถไปประกอบอาชีพเดิมได้

สอศ.                0.62 พ.ย.-ธ.ค.54 ประชาชนที่ประสบภัยที่

น้ําเริ่มลด

ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสําหรับผู้ที่ประสบภัยที่ไม่สามารถไปประกอบอาชีพเดิมได้ 

จําเป็นต้องเลือกอาชีพใหม่ หรือทําเป็นอาชีพเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จังหวัดละ

 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน รวม 124 ครั้ง

X



แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงศึกษาธิการ)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)

19 จัดผลผลิตทางเกษตรจากการฝึกปฏิบัติของนักเรียน 

นักศึกษาอาชีวเกษตร จําหน่ายในราคาถูก

สอศ.                0.48 พ.ย.-ธ.ค.54 ประชาชนที่ประสบภัยที่

น้ําเริ่มลด

จําหน่วยผลผลิตทางเกษตรจากการฝึกปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษาอาชีวเกษตร 

จําหน่ายในราคาถูก เช่น ไข่ ไก่ เนื้อสัตว์ พืชผัก

X

20 จัดสอนการเพาะพืชที่เจริญง่าย การทําน้ําหมักชีวภาพ

 วิธีการฟื้นฟูและบํารุงดินในพื้นที่ประสบอุทกภัย

สอศ.                0.48 พ.ย.-ธ.ค.54 ประชาชนที่ประสบภัยที่

น้ําเริ่มลด

จัดสอนการเพาะพืชที่เจริญง่าย เช่น การเพาะถั่วงอกเพื่อการค้า การทําน้ําหมัก

ชีวภาพ วิธีการฟื้นฟูและบํารุงดินในพื้นที่ประสบอุทกภัย

X

ระยะการฟื้นฟูภายหลังน้ําลด (ระยะที่ 3)          3,768.90

21 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สพฐ.          1,570.61 ธ.ค. 54 - พ.ย. 55 โรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ โรงเรียน X

22 โครงการบําบัดน้ําเสีย สพฐ.                2.00 พ.ย.-ธ.ค.54 ผลิตน้ําจุลินทรีย์ชีวภาพ EM และสร้างระบบกรองน้ําตามธรรมชาติ X

23 โครงการฟื้นฟูสภาพดินโดยความร่วมมือกับกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สพฐ.                2.00 พ.ย.-ธ.ค.54 วิเคราะห์สภาพดิน และบํารุงดินเพาะปลูก X

24 โครงการเผยแพร่กล้าไม้ สพฐ.                1.00 พ.ย.-ธ.ค.54 เพาะกล้าไม้ยืนต้น และไม้ดอกไม้ประดับ X

25 โครงการสอนชดเชย/ซ่อมเสริม สพฐ.                   -   พ.ย.-ธ.ค.54 นักเรียน สอนชดเชย/ซ่อมเสริม กรณีโรงเรียนสั่งปิดโรงเรียน X

26 โครงการฝึกอาชีพระหว่างเรียน สพฐ.                   -   พ.ย. 54 - ก.พ. 55 นักเรียน ฝึกอบรมการผลิตน้ําจุลินทรีย์ชีวภาพ EM ผลิตกล้าไม้ยืนต้นและไม้ดอกไม้ประดับ 

สร้างผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ํา (กะปิ น้ําปลา ปลาร้า ปลาส้ม ปลาแห้ง น้ําพริก) และ

การเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชัง

X

27 โครงการขอรับสวัสดิการเงินกู้จากกองทุน ก.ค.ศ./

สก.สค.

สพฐ.             987.00 พ.ย.-ธ.ค.54 ครูที่ได้รับผลกระทบจาก

อุทกภัย 21,000 คน

ให้กู้เงินสวัสดิการ จําแนกตามความเดือดร้อน ดังนี้ 1) ผู้เดือดร้อนน้อย 8,400 คน 

กู้คนละ 30,000 บาท 2)ผู้เดือดร้อนปานกลาง 10,500 คน กู้คนละ 50,000 บาท 

และ 3)ผู้เดือดร้อนมาก 2,100 คน กู้คนละ 100,000 บาท

X

28 โครงการอาสาสมัครช่วยเหลือซ่อมแซมและฟื้นฟูหลัง

น้ําลด

สป.              60.00 พ.ย.-ธ.ค.54 อาสาสมัครชาวไทย 

200,000 คน และ

อาสาสมัครชาวต่างชาติ 

150,000 คน

สํารวจและจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งงาน ขอบเขตและหน้าที่ของ

อาสาสมัคร จัดที่พัก อาหาร ยานพาหนะ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่อาสาสมัคร จัดระบบรักษาความปลอดภัย

และการประกันภัยให้แก่อาสาสมัคร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน และจัด

กิจกรรมเสริมให้แก่อาสาสมัคร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในสายตาของ

ชาวต่างชาติ

X

29 โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ข้าราชการครู

สป.(ก.ค.ศ.)             700.00 พ.ย.-ธ.ค.54 ข้าราชการครูผู้กู้ยืม

เงินทุนหมุนเวียน 2,396 

ราย และข้าราชการครู

ผู้ประสบภัยน้ําท่วม ซึ่งมี

หนี้สินอื่นๆ อยู่ก่อนการกู้

เงินทุนหมุนเวียน

พักชําระหนี้ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และให้เงินทุน

หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูรายละไม่เกิน 300,000 บาท

X



แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงศึกษาธิการ)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)

30 โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมของ

กระทรวงศึกษาธิการวงเงิน 3,000 ล้านบาท

สป.(ก.ค.ศ.)             323.00 ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ครูโรงเรียนเอกชน 

อาจารย์และพนักงาน

มหาวิทยาลัย ข้าราชการ 

และลูกจ้างประจํา 

บุคลากรในองค์กรกํากับ

ของรัฐและผู้เกษียณอายุ

ราชการ สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการที่

ประสบภัยน้ําท่วม

ให้กู้อัตราดอกเบี้ยต่ําสําหรับฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ที่จําเป็น ในวงเงินไม่เกิน 3

 ล้านบาท ซึ่งแบ่งการให้กู้เป็น 2 กรณีคือ 1)กรณีรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยแทนผู้กู้ยืม

อัตรา 3% ใช้งบประมาณ 323 ล้านบาท หรือ 2)กรณีรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยแทนผู้

กู้ยืมอัตรา 2% และธนาคารลดให้อัตรา 1% จะใช้งบประมาณ 245.5 ล้านบาท โดย

ในกรณี 1 และ 2 ครอบคลุมวงเงินที่รัฐบาลต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกัน

สินเชื่อ จํานวน 93 ล้านบาทแล้ว

X

31  จัดรถ Fix it Center เคลื่อนที่เร็ว สอศ.              17.86 พ.ย.-ธ.ค.54 ประชาชนที่ประสบภัยที่

น้ําเริ่มลด

จัดรถ Fix it Center เคลื่อนที่เร็ว จํานวน 76 คันที่มีในทุกจังหวัด เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือ ซ่อมแซมรถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล

การเกษตร แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่น้ําเริ่มลด จังหวัดละ 20 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน  

โดยให้บริการประชาชนฟรี

X

32 จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix  it  Center)  

จํานวน 1,240 ศูนย์

สอศ.              17.86 พ.ย.-ธ.ค.54 ประชาชนที่ประสบภัยที่

น้ําเริ่มลด

จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนใน 62 จังหวัดๆละ 20 ศูนย์ รวม 1,240 ศูนย์ โดย

ออกให้บริการครั้งละ 3 วัน/ศูนย์ เพื่อให้บริการซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลการเกษตร ณ จุดบริเวณพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมหลังน้ํา

ลด

X

33 จัดทีมปฏิบัติการ (ครู นักเรียน  นักศึกษา) ออก

ให้บริการทําความสะอาด  ซ่อมแซมที่พักอาศัย สถาน

ประกอบการ และสิ่งของสาธารณูปการ สร้างที่พัก

อาศัยในกรณีที่ซ่อมแซมไม่ได้ตามแบบที่ทางจังหวัด/

อบต. กําหนด

สอศ.              14.88 พ.ย.-ธ.ค.54 ประชาชนที่ประสบภัยที่

น้ําเริ่มลด

ให้บริการทําความสะอาด ซ่อมแซมที่พักอาศัย สถานประกอบการ และสิ่งของ

สาธารณูปการ สร้างที่พักอาศัยในกรณีที่ซ่อมแซมไม่ได้ตามแบบที่ทางจังหวัด/อบต. 

กําหนด โดยออกให้บริการ 50 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน/จังหวัด

X

34 จัดทําน้ําหมักชีวภาพทั้งแบบบรรจุขวดแจกให้

ประชาชน และบรรจุรถดับเพลิงให้บริการฉีดกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลต่าง ๆ

สอศ.                6.00 พ.ย.-ธ.ค.54 ประชาชนที่ประสบภัยที่

น้ําเริ่มลด

จัดทําน้ําหมักชีวภาพทั้งแบบบรรจุขวดแจกให้ประชาชน และบรรจุรถดับเพลิง

ให้บริการฉีดกําจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อกลับเข้าสู่สภาพเดิม จํานวน 

1,000,000 ลิตร และ EM แบบก้อน จํานวน 200,000 ก้อน

X

35 จัดเรือนเพาะชํา เพาะกล้าไม้ที่เจริญงอกงามเร็ว สอศ.                6.50 พ.ย.-ธ.ค.54 ประชาชนที่ประสบภัยที่

น้ําเริ่มลด

จัดเรือนเพาะชํา และกล้าไม้ที่เจริญงอกงามเร็ว ได้แก่ หน่อกล้วย กล้ามะละกอ พริก

 มะเขือ แตงกวา เมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนนําไปปลูกเพื่อสร้าง

รายได้ทดแทนผลผลิตเดิม จํานวน  400,000 ต้น ก้อนเชื้อเห็ด จํานวน 100,000 

ก้อน  และพันธุ์ปลา จํานวน 4,000,000 ตัว

X



แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงศึกษาธิการ)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)

36 โครงการศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูทางด้านวิศวกรรมผู้

ประสบอุทกภัย

สกอ.และมหาวิทยาลัยที่

เปิดสอนคณะ      

วิศวกรรมศาสตร์ โดยมี

สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบังเป็นแกนนํา

             60.00 ประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัย

ช่วยเหลือและฟื้นฟูทางด้านวิศวกรรมผู้ประสบอุทกภัย X

37  โครงการรวมน้ําใจอุดมศึกษาช่วยภัยน้ําท่วม 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)

สกอ.และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต

               0.20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.

สุพรรณบุรี

ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สุพรรณบุรี X

รวมวงเงิน 4,480.71        

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร



1 โครงการให้บริการทางการแพทย์แบบเบ็ดเสร็จใน

ศูนย์พอพยพ ได้แก่

      1.1 โรงพยาบาลสนาม

      1.2 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

      1.3 ห้องปฏิบัติการชันสูตรภาคสนาม

 - สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (สสจ./    รพศ./ รพท./

รพช.)

 - กรมการแพทย์

 - กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 

 - กรมสุขภาพจิต      ฯลฯ

100.00 ต.ค. - พ.ย. 54    1. ประชาชนในศูนย์อพยพ  100 ศูนย์ๆ

ละ 500,000 บาท/เดือน/ 2 เดือน 

   2. ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย 30 

จังหวัด รวม 30 ล้านบาท

   3. ประชาชนทั่วไปรวม 20 ล้านบาท

เพื่อให้ผู้ป่วยในศูนย์อพยพและผู้ประสบภัยได้รับการ

รักษาพยาบาลทั้ง โรคเรื้อรัง โรคที่พบทั่วไป และการ

เจ็บป่วยฉุกเฉิน อย่างทันท่วงที

X

2 โครงการผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามบ้านได้รับการรักษา

ต่อเนื่อง

 - สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (สสจ./   รพศ./ รพท./

รพช./ รพสต.)

 - กรมการแพทย์

 - กรมสุขภาพจิต  ฯลฯ

30.00 ต.ค. - พ.ย. 54 ผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ตามบ้าน และผู้ซึ่งมีที่

พักพิงไม่เป็นหลักแหล่ง 30 จังหวัดๆละ 

500,000 บาท/เดือน/ 2เดือน

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการรักษาต่อเนื่องลด

ภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต

X

3 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด  - กรมควบคุมโรค

 - กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์

 - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด     

ฯลฯ

19.00 ต.ค. - พ.ย. 54    1. ศูนย์อพยพทุกแห่ง 100 ศูนย์ๆ ละ 

100,000 บาท

   2. ชุมชนในพื้นที่น้ําท่วมขัง 30 จังหวัด ๆ 

ละ 300,000 บาท

1. เพื่อลดการมีพาหะนําโรคติดต่อในพื้นที่ประสบภัย

ระยะฟื้นฟู

2. เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไม่ให้เกิดขึ้น

X

4 โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร

และน้ําอย่างบูรณาการ

 - กรมควบคุมโรค

 - กรมอนามัย

 - กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์

- กรมพัฒนาการแพทย์

แผนไทย

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด        

            ฯลฯ

19.00 ต.ค. - พ.ย. 54    1. ศูนย์อพยพทุกแห่ง 100 ศูนย์ ๆ ละ 

100,000 บาท

   2. ชุมชนในพื้นที่น้ําท่วมขัง 30 จงัหวัด ๆ 

ละ 300,000 บาท

1. เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารและน้ําอย่าง

ปลอดภัย

2. เพื่อให้ประชาชนมีสุขาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมที่

เหมาะสมต่อสุขอนามัย เช่น ขยะ ส้วม เป็นต้น

X

5 โครงการฟื้นฟูจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

กิจกรรม

- การคัดกรอง

- การสนับสนุนทางวิชาการเพื่อจัดกิจกรรมผ่อนคลาย

- การให้คําปรึกษาเพื่อเยียวยาจิตใจ

 - กรมสุขภาพจิต     ฯลฯ 20.00 ต.ค. - พ.ย. 54     1. ผู้ได้รับผลกระทบในศูนย์อพยพ 100 

ศูนย์ๆ ละ 200,000 บาท

    2. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน

 1. เพื่อเฝ้าระวังผู้ได้รับผลกระทบ การส่งต่อ

 2. เพื่อผ่อนคลายและลดความเครียด

 3. เพื่อเยียวยาจิตใจผู้มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง

 4. เพื่อสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ

X

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงสาธารณสุข)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงสาธารณสุข)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)

6 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ 

อสม. ในช่วงน้ําท่วม

 - สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 - กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       

           ฯลฯ

45.00 ต.ค. - พ.ย. 54   อสม. 60,000 คน ออกปฏิบัติหน้าที่ 3 ครั้ง

 รวม 750 บาท ใน 30 จังหวัด

เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้มาก

ที่สุด โดยจัดหายานพาหนะและที่อยู่อาศัยชั่วคราว 

เพื่ออํานวยความสะดวกในการมาปฏิบัติงานได้มาก

ที่สุด

X

รวมวงเงิน 233.00

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร



1* การให้ความช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและประชาชนที่

ประสบอุทกภัยและดูแลสนับสนุนผู้ที่พํานักในศูนย์พักพิง

พศ.              44.00

1.1 จัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ผ้าไตรจีวร 

และสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นให้แก่วัดที่ประสบอุทกภัย และ

มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

พศ.                8.00 วัดและประชาชนที่

ประสบภัยพิบัติ

x

1.2 ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านป้องกันและบรรเทาความ

เดือดร้อนในเบื้องต้นแก่วัดที่ประสบภัยพิบัติ

พศ.                9.79 วัดที่ประสบภัยพิบัติ วัดที่ประสบภัยพิบัติ จํานวน 1,958 วัด x

1.3 จัดงบประมาณเป็นค่าภัตตาหาร พศ.              26.21 18 ก.ย. 54-17 ต.ค. 54 พระสงฆ์ที่ประสบ

ภัยพิบัติ

ค่าภัตตาหารสําหรับพระสงฆ์ที่ประสบภัยพิบัติ จํานวน 10,922 รูป เป็นเวลา 30 วัน x

2 การฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัย พศ.              13.22 ต.ค. 54-ธ.ค. 54
2.1 โครงการตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงฯ และฟื้นฟูสุขภาพจิตของ

ผู้ประสบภัย

พศ.                8.10 185 วัด จัดกิจกรรมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจ

ระยะที่ 1                2.03 x

ระยะที่ 2                2.03 x

ระยะที่ 3                2.03 x

ระยะที่ 4                2.03 x
2.2 โครงการเผยแพร่ธรรมะฟื้นฟูจิตใจผ่านทางสื่อมวลชน พศ.                5.12 วิทยุโทรทัศน์ 

สื่อธรรมะ

สนับสนุนการออกอากาศวิทยุ และการจัดออกรายการโทรทัศน์ และผลิตสื่อธรรมะ

ระยะที่ 1                1.96 x

ระยะที่ 2                1.12 x

ระยะที่ 3                1.12 x

ระยะที่ 4                0.92 x

รวมวงเงิน (ส่วนที่ยังไม่ได้ดําเนินการ)

*  ดําเนินการแล้ว ใช้งบประมาณปี 2554

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)               

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



1 โครงการเพื่อบรรเทาและฟื้นฟูสถานประกอบการที่เป็น 

SMEs และ OTOP ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ําท่วมทั่ว

ประเทศ ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติได้เร็วที่สุด ในวงเงิน

งบประมาณ 

                   500.00 SMEs และ OTOP ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ํา

ท่วมทั่วประเทศ

มาตรการฟื้นฟูภาพลักษณ์ประเทศไทยและสร้าง

ความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน

x

รวมวงเงิน 500.00                    

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงอุตสาหกรรม)               

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
วงเงิน 

(ล้านบาท)
หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 



วงเงินรวม ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณที่เหลือ

1 การอํานวยความสะดวกในการตรวจลงตราแก่

ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรชาวต่างชาติเพื่อเดินทางเข้า

มาตรวจสอบ/ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและ

เครื่องจักรที่ได้รับความเสียหาย

กรมภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

,กรมการกงสุล

0.0 0.0 0.0

X

2 ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาออก

บัตรอนุญาติทํางาน (Work Permit) แก่บุคลากรจาก

ต่างชาติ

กรมภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

,กรมเศรษฐกิจฯ

0.0 0.0 0.0

X

3 ประสานงานกับฝ่ายต่างประเทศเพื่อจัดหาอุปกรณ์

เครื่องมือและเครื่องจักรใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่

เสียหาย ตลอดจนจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ใน

ราคาต้นทุน(หรือผ่อนชําระแบบปลอดดอกเบี้ย) 

และใชhความร่วมมือรัฐต่อรัฐ

กรมภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

,กรมเศรษฐกิจฯ,กรม

องค์การฯ

0.0 0.0 0.0

X

4 สนับสนุน/มีส่วนร่วม ในการเจรจากับต่างประเทศ

เพื่อกู้เงินจากต่างประเทศในอัตราปลอดดอกเบี้ย 

เพื่อดําเนินการในการฟื้นฟูหลังอุทกภัย

กรมภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

,กรมเศรษฐกิจฯ,กรม

องค์การฯ

X

5 สร้างความมั่นใจแก่ฝ่ายต่างประเทศ โดยใช้โอกาสใน

ทุกระดับและทุกเวท ีเน้นย้ํา ความเข้มแข็งของพื้น

ฐานเศรษฐกิจไทย ซึ่งปลอดหนี้สาธารณะ ที่จะช่วย

เกื้อหนุนให้การดําเนินการด้านการเงินการคลังเป็นไป

ตามเป้าหมาย รวมถึงความสามารถในการฟื้นฟู

ประเทศหลังอุทกภัย 

กรมภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

,กรมเศรษฐกิจฯ,กรม

องค์การฯ

X

6 ประชาสัมพันธ์ให้ต่างประเทศทราบถึงการดําเนินการ

ของรัฐบาลในการรับมือแก้ไขปัญหา การเยียวยา

เอกชนที่ได้รับผลกระทบ และการฟื้นฟูหลังอุทกภัย

กรมสารนิเทศ

X X X X

รวมวงเงิน

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

วงเงิน (ล้านบาท)

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงการต่างประเทศ)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 



กรมทางหลวง

1 โครงการกอบกู้เส้นทางให้การจราจรผ่านได้ 16 สายทาง 35 แห่ง ทล. 342.96 15 - 60 วัน ผู้ใช้ทาง สามารถให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้ X X

รวมวงเงิน 342.96

กรมทางหลวงชนบท

1 โครงการกอบกู้เส้นทางสําคัญ 21 สายทาง ทช. 73.34 ต.ค. - พ.ย. 54 ผู้ใช้เส้นทาง สามารถให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้ X X

รวมวงเงิน 73.34

การรถไฟแห่งประเทศไทย

1 โครงการบูรณะทางรถไฟที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รฟท. 122.78 ๔-๖ สัปดาห์ ผู้โดยสารทางรถไฟ บูรณะทางรถไฟที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ว X X

2 โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมในเส้นทางที่ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัย
รฟท. 163.37 ๔-๖ สัปดาห์ ผู้โดยสารทางรถไฟ

ปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจาก

อุทกภัยให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ว จํานวน ๓๒ รายการ

X

รวมวงเงิน 286.15

รวมวงเงิน คค. 702.45

หมายเหตุ ระยะที่ ๑ ระยะการแก้ไขปัญหสพาะหน้า

ระยะที่ ๒ ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ ๓ ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลด

ระยะที่ ๔ ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

โครงการของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ระยะที่ ๓ ต้องรอการสํารวจความเสียหายของเส้นทางที่เกิดอุทกภัยภายหลังจากน้ําลด

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงคมนาคม)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



1 โครงการมหกรรมพาณิชย์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สํานักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

(สบภ.)

           100.00 ธ.ค.54 - พ.ค. 55 ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิต/ผู้

ส่งออก/ประชาชน/เกษตรกร

1.ฟื้นฟูและเยียวยาประชาชน ผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต เกษตรกร ผู้ประกอบการค้าปลีก  

ค้าส่ง OTOP ผู้ส่งออก ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้มีรายได้และเงินทุนเพิ่มขึ้น

2. ลดภาระค่าครองชีพประชาชน /ระบายสินค้าค้างสต๊อก 

3. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

X

2 มาตราการจัดหาช่องทางการจําหน่ายและระบายสินค้า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ

ระหว่างประเทศ

               7.70 พย.54 - พค.55  SMEs ที่เป็นสมาชิก ศศป. ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยให้ผู้ประกอบการด้านงาน

ศิลปหัตถกรรมที่เป็นสมาชิกของศศป. ในด้านการระบายสินค้าและ  จัดหาช่องทางการ

จําหน่าย

X

3 มาตรการสร้างอาชีพเสริมด้วยงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ

ระหว่างประเทศ

               7.40 ธค.54 - กย.55 ประชาชนและแรงงานที่

ได้รับผลกระทบหรือตกงาน

สร้างอาชีพเสริม/รายได้เสริมด้านงานศิลปหัตถกรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบ X

4 มาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและเพิ่มสมรรถนะการ

ประกอบธุรกิจ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ

ระหว่างประเทศ

               4.50 มค. - กย. 55  SMEs ที่เป็นสมาชิก ศศป. เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้วยการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและเพิ่มสมรรถนะการ

ประกอบธุรกิจแก่สมาชิก ศศป.

X

5 การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบอุทกภัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า          5,000.00 ตค.54 -มิย.55 ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบ

อุทกภัย

บรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบ และฟื้นฟู้ ปรับปรุงกิจการให้สามารถดําเนินธุรกิจ

ต่อไป

X

6 การลดต้นทุนร้านค้าปลีกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                3.00 ตค.54 -มิย.55 ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบ

อุทกภัย

เพื่อลดต้นทุนร้านค้าปลีกเพื่อขายสินค้าในราคาต่ํากว่าปกติ X

รวมวงเงิน 5,122.60         

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงพาณิชย์)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 101.30

1 โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ด้านอาชีพ   (งบเหลือจ่ายปี 54 จํานวน 55 ล้านบาท งบปี 55 จํานวน 46.3

 ล้านบาท)

สํานักปลัดกระทรวง 101.30 20 วัน ประชาชนทั่วไป บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย X

2 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน

0.00 ลูกจ้าง หาตําแหน่งงานรองรับลูกจ้างที่เดือดร้อนเข้าทํางานในสถานประกอบการใกล้เคียงเป็น

การชั่วคราว

X

ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง 5820.00

3 โครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง    (ขอใช้งบกลางปี 2555) สํานักงานประกันสังคม 5760.00 พ.ย. 54 - ม.ค. 55 ลูกจ้างจํานวน 640,000 คน  - รักษาสภาพการจ้างงานของลูกจ้างในระหว่างการฟื้นฟูกิจกรรมของนายจ้าง และลด

ภาระของนายจ้างเพื่อป้องกันการเลิกจ้าง

X

4 โครงการยกระดับฝีมือแรงงานลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกลับสู่

สถานประกอบการ (ขอใช้งบกลางปี 2555)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 60.00 พ.ย. 54 - ม.ค. 55 ลูกจ้างจํานวน 15,000 คน  - ยกระดับ/พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสําหรับแรงงานที่หยุดงาน/ว่างงานและต้องการ

เปลี่ยนงานใหม่

X

ระยะการฟื้นฟูภายหลังน้ําลด 20814.00

5 โครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตน (กองทุนประกันสังคม) สํานักงานประกันสังคม 10000.00  สถานประกอบการ/ลูกจ้าง

ผู้ประกันตน

 - ช่วยเหลือผู้ประกอบการ/ผู้ประกันตนที่ประสบอุทกภัยในการกู้เงินเพื่อนําไปใช้ในการ

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบการ/ที่อยู่อาศัย

X

6 โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน (กองทุนประกันสังคม) สํานักงานประกันสังคม 10000.00 สถานประกอบการ เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมสภาพคลอ่งของสถานประกอบการ X

7 โครงการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (กองทุนพัฒนาฝีมือรงงาน) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 555.00 1 ปี สถานประกอบการ/ลูกจ้าง ลดดอกเบี้ยเงินทุนกู้ยืมเพื่ออบรม/พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบการและ

ลูกจ้างเหลือร้อยละ 0.1

X

8 มาตรการลดเงินสมทบประกันสังคม (อยู่ระหว่างการพิจารณาของ

คณะกรรมการประกันสังคม)

สํานักงานประกันสังคม  นายจ้าง/ลูกจ้าง ลดภาระค่าใช้จ่ายสําหรับนายจ้างและลูกจ้าง X

9 โครงการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคแรงงาน 

(กองทุนสงเคราะห์ลกูจ้าง)

กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน

259.00 ลูกจ้าง จ่ายเงินชดเชยกรณีลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 X

10 กองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน (กองทุนประกันสังคม) สํานักงานประกันสังคม ลูกจ้างผู้ประกันตน จ่ายเงินทดแทนกรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน X

11 เตรียมตําแหน่งงานใหม่ กรมการจัดหางาน ลูกจ้าง เตรียมตําแหน่งงานว่างรองรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ X

รวมวงเงิน 26735.30

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงแรงงาน)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



1 โครงการฟื้นฟูโครงสร้างหลังน้ําท่วมของโรงเรียนกีฬา

จังหวัดนครสวรรค์

49.83 สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ สนามฟุตบอลฝึกซ้อม อาคารชุดรวมพัก

อาศัย ระดับ 3-4 อาคารโรงอาหาร อาคารหอพักนักเรียน อาคารเรียน อาคาร

สํานักงาน อาคารประชาสัมพันธ์ ป้อมยาม โรงรถ รั้วคอนกรีต เสริมและปรับปรุง

คันคูดินเดิม ความยาม 3,000 เมตร

X

2 โครงการศึกษานันทนาการและการให้บริการด้าน

สุขภาพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

19.00 ฟื้นฟูสุขภาพจิตและสุขภาพกายให้กับผู้ประสบอุทกภัย หลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติ X

รวม 68.83

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



1 โครงการประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้

ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

กรมประชาสัมพันธ์                    451.00 กลุ่มเป้าหมายหลักประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

จากอุทกภัย  กลุ่มเป้าหมายรองประชาชนทั่วไป

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความจริงและ

มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งในระยะสั้น ระยะปาน

กลาง และระยะยาว 

2. สื่อของกรมประชาสัมพันธ์มีส่วนในการสนับสนุนการ

ฟื้นฟูสภาพจิตใจประชาชนขณะที่ได้รับผลกระทบให้มี

สุขภาพจิตที่ดีมีพลังกาย พลังใจ ที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรค

ต่างๆ  

3. ภาคเอกชนและประชาชนมีส่วน่วมในการดําเนินงาน

กับหน่วยงานภาครัฐ

4. กรมประชาสัมพันธ์สามารถใช้สื่อบูรณาการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

x

รวมวงเงิน 451.00                    

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

แผนงาน/โครงการ 

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กรมประชาสัมพันธ์)               

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
วงเงิน 

(ล้านบาท)
หน่วยงาน



1 โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ประสบภัยพิบัติน้ํา

ท่วม

สํานักงานสถิติแห่งชาติ             116.00 พ.ย. 54 - ม.ค. 55 ประชาชน/ผู้ประกอบการ/

ผู้ใช้แรงงาน

บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ X

2 โครงการสํารวจครัวเรือนและผู้เสียหายจากภัยพิบัติน้ําท่วม สํานักงานสถิติแห่งชาติ              65.00 พ.ย. 54 - ม.ค. 55 ประชาชน เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ประสบภัยและความช่วยเหลือที่ต้องการได้รับ X

3 โครงการระบบศูนย์รวมข้อมูลอุทกภัยไทย (Thai Flood 

Information Portal)

สํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน)
                  -   

ต.ค. 54- มี.ค. 55 ประชาชน ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลสถานการณ์อุทุกภัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

และแยกรายจังหวัดได้ x

4 โครงการรับฝาก Server ของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์อุทกภัย

สํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน)
                  -   

ระหว่างที่หน่วยงาน

ประสบปัญหาน้ําท่วม

หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานภาครัฐที่ประสบปัญหาน้ําท่วมในการ

ฝากเครื่อง Server ที่ สรอ. เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ สรอ. จะให้การ

สนับสนุนเท่าที่ Data Center ของ สรอ. จะมีทรัพยากรสนับสนุนได้ หาก

 Data Center ของ สรอ. ไม่มีทรัพยากรเพียงพอแล้ว สรอ. จะพยายาม

ประสานงานกับผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อรับฝากเครื่อง Server ของ

หน่วยงานภาครัฐที่ประสบปัญหา

x

5 ระบบรายงานข้อมูลความเสียหายด้านระบบสารสนเทศจาก

เหตุการณ์อุทกภัย

สํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน)

               4.66 ต.ค. 54- มี.ค. 55  หน่วยงานภาครัฐ แหล่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายทางด้านระบบสารสนเทศจากเหตุการณ์

อุทกภัยของหน่วยงานภาครัฐ x

6 โครงการพัฒนาระบบรายงานสถานะการฟื้นฟูผลกระทบจาก

สถานการณ์อุทกภัย

สํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน)

             12.44 ต.ค. 54- มี.ค. 55 หน่วยงานภาครัฐ เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับติดตามความคืบหน้า และการใช้จ่าย

งบประมาณ ของโครงการที่หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการเพื่อให้ความ

ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
x

7 โครงการไอซีทีคลีนิค สํานักงานปลัดกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

            500.00 ธ.ค. 54 - ก.ย. 55 ประชาชนทั่วไป , 

ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรม ,

ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ

บริการ ค้าปลีกค้าส่ง และ 

SME ในพื้นที่ประสบภัย

เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการ

ซ่อมแซ่ม หรือเปลี่ยนใหม่ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม และมี

แนวทางหรือมาตรการในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการ

ฟื้นฟูกิจการ หรือดําเนินกิจการใหม่ภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

อนุมัติเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินกิจการต่อได้

X

8 แผนการป้องกัน และบรรเทาความเสียหายในทรัพย์สินของ ที

โอที

ทีโอที                1.00 ต.ค. - พ.ย. 54 ลูกค้าที่ใช้บริการของ ทีโอที ป้องกันความเสียหายและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมสายสื่อ

สัญญาณ ข่ายสายตอนนอก อาคารสถานที่และระบบงานต่างๆ ของ ทีโอที

 ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลจากอุทกภัย

X

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)

9 แผนสนับสนุนการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแก่ศูนย์

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย

2.1 ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัย “บางระกํา” โมเดล 

(0.2ล้านบาท)

2.2 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ (0.2ล้าน

บาท) 

2.3 ศูนย์ราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา  (0.7 ล้านบาท)

2.4 ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ศปภ.) ท่าอากาศ

ยานดอนเมือง (1.5 ล้านบาท)

ทีโอที                2.60 ต.ค. - ธ.ค. 54 ประชาชนโดยทั่วไป 

โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบ

อุทกภัย

1) เพื่อให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ ประกอบด้วยบริการโทรศัพท์

ประจําที่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL บริการ Leased Line 

บริการ VDO Conference เพื่อให้บริการภายในศูนย์ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่

2) เพื่อให้บริการติดต่อสอบถาม แจ้งเหตุร้องเรียน ขอความช่วยเหลือของ

ประชาชนผ่านเลขหมาย GCC1111 กด 5 

X

10 แผนการตรวจแก้คืนดีบริการของ ทีโอที ให้ใช้ บริการได้ตามเดิม ทีโอที             770.00 ม.ค.-มี.ค.55 ลูกค้าที่ใช้บริการของ ทีโอที จัดตั้งกองงานตรวจแก้เร่งด่วนให้แก่ลูกค้า โดยการซ่อมแซม เปลี่ยนสาย

ภายใน กันฟ้าให้บ้านลูกค้า รวมทั้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยน Modem 

ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัย โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสายภายใน (เลขหมาย

ละ 600 บาท) และเปลี่ยน Modem ADSL (รายละ 1,000 บาท)

X

11 แผนการบรรเทาค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าทีโอที ที่ประสบภัย ทีโอที

                  -   

ต.ค. - ธ.ค. 54 ลูกค้าที่ใช้บริการของ ทีโอที ยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจําที่ และบริการอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง ADSL ให้แก่ลูกค้าของ ทีโอที ในระยะเวลาที่ประสบภัยพิบัติ X

12 แผนซ่อมแซมโครงข่ายและทรัพย์สินของ ทีโอที ที่เสียหายจาก

อุทกภัย

ทีโอที
                  -   

ธ.ค. 54 - มิ.ย. 55 ลูกค้าที่ใช้บริการของ ทีโอที สํารวจความเสียหายต่อระบบสื่อสารโทรคมนาคมและทรัพย์สินต่างๆของที

โอที ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
X

13 โครงการปรับปรุง Node และข่ายเชื่อมโยง ที่เสียหายจาก

เหตุการณ์น้ําท่วม

บมจ.กสท โทรคมนาคม              50.00 พ.ย.54 - ม.ค. 55 ผู้ประกอบการภายในนิคม

อุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ 

หน่วยงานราชการและ

ประชาชนทั่วไปที่ใช้งาน

ผ่าน Node ที่ถูกน้ําท่วม

เสียหาย

ปรับปรุง Node ที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ําท่วม ให้สามารถใชง้านได้

โดยเร็วที่สุดหลังน้ําลด โดย ณ วันที่ 19 ต.ค.54 มี Node ที่เสียหายจํานวน

 23 Node

X



แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)

14 โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจาก

สถานการณ์น้ําท่วม

บมจ.กสท โทรคมนาคม             211.54 ต.ค. 54 - มี.ค. 55 ผู้ประกอบการภายในนิคม

อุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ 

หน่วยงานราชการและ

ประชาชนทั่วไปที่ใช้งาน

ผ่าน Node ที่ถูกน้ําท่วม

เสียหาย

ระงับการเรียกเก็บค่าใช้บริการช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุน้ําท่วมจนกระทั่ง

ลูกค้าสามารถกลับมาเปิดกิจการได้ใหม่

X

15 โครงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

จากอุทกภัยและสนับสนุนภาครัฐตามรายละเอียดใน form 1

บมจ.กสท โทรคมนาคม                4.00 ต.ค. 54 - พ.ย. 54 X

16 โครงการ การสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยพิบัติทางด้าน

อุทกภัยและการเตรียมพร้อมในการดํารงชีพ

ศูนย์เตือนภัยพิบัติ

แห่งชาติ

             20.00 ธ.ค. 54 - ก.ย. 55 ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 

หน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ

1.จัดทําถุงยังชีพต้นแบบเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย สามารถดํารงชีพ

ได้โดยยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือได้ระยะหนึ่ง

2.เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านระบบการเตือนภัย การลดความเสี่ยงภัย และ

การมีส่วนร่วมของชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงภัยของประเทศ

X

17 โครงการจัดรถยนต์สนับสนุนการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้

ประสบอุทกภัย

ปณท                1.50 ก.ย. - พ.ย. 54 ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ขนส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย X X

18 โครงการปรับปรุงที่ทําการไปรษณีย์ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ปณท             135.00 ต.ค. 54 - มี.ค. 55 ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ปรับปรุงที่ทําการไปรษณีย์ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนได้

ดังเดิม

X

19 โครงการจิตอาสาทําความสะอาดหน่วยงานในสังกัด ทก. และ

โรงเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัย

ปณท และหน่วยงานใน

สังกัด ทก.

               3.00 ธ.ค. 54 - มี.ค. 55 ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ฟื้นฟูสถานที่ที่ให้บริการประชาชนและโรงเรียน X

20 โครงการฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนและ

ประชาชนในพื้นที่อุทกภัย

สํานักงานปลัดกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

               1.21 ต.ค. - ธ.ค. 54 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

 และประชาชนในชุมชน

ช่วยเหลือซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุภายในศูนย์ฯ และซ่อมแซมอุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนในชุมชน

X

รวมวงเงิน 1,897.95        

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร



1 โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านพืช กรมส่งเสริมการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร กรม

พัฒนาที่ดิน กรมการข้าว

         1,802.15 พ.ย.54-พ.ค.55 เกษตรกร จํานวน 1,018,155 ราย พื้นที่ 66 จังหวัด X

2 โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์            400.00 ดําเนินการทันทีหลังน้ําลด ครัวเรือนเกษตรกร จํานวน 200,000 ครัวเรือน X

3 โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง กรมประมง            431.64 ต.ค.54-ก.ย.55 เกษตรกร จํานวน 92,983 ราย พื้นที่ 52 จังหวัด X

4 โครงการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่เพาะปลูกข้าว ปี 2554/55 กรมการข้าว          1,612.51 พ.ย.54-มิ.ย.55 พื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรที่

ได้รับผลกระทบ

จํานวน 6.73 ล้านไร่ X

5 โครงการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์และป้องกันโรคระบาดสัตว์หลังน้ําลด กรมปศุสัตว์            350.00 ดําเนินการทันทีหลังน้ําลด ปศุสัตว์ของเกษตรกร 1.50 ล้านตัว X

6 โครงการเตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์สําหรับช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

หลังน้ําลด

กรมปศุสัตว์              70.00 ธ.ค.54-พ.ค.55 ปศุสัตว์ของเกษตรกร เสบียงอาหารสัตว์ จํานวน 10,000 ตัน X

7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยใน

จังหวัดที่ประสบอุทกภัยจํานวน 30 จังหวัด

กรมส่งเสริมสหกรณ์              37.70 ดําเนินการทันทีหลังน้ําลด 

(ระยะเวลาดําเนินการ 3 

เดือน)

เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย

สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 30 จังหวัด X

8 โครงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราบลุ่มหลังน้ําท่วมเพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ําจืด กรมประมง            160.00 ปี 2555-2558 พื้นที่ราบลุ่มหลังประสบอทุกภัย พื้นที่ลุ่มน้ํายม/ลุ่มน้ําเจ้าพระยา/ลุ่มน้ําโขง/ลุ่มน้ําท่าจีน X

9 โครงการปรับปรุงคุณภาพดินและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ กรมพัฒนาที่ดิน          1,717.50 พ.ย.54-มี.ค.55 พื้นที่ประสบภัยพิบัติ จํานวน 1.50 ล้านไร่ X

10 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบ

อุทกภัย ปี 2554(เพิ่มเติม)

กรมส่งเสริมสหกรณ์            317.09 ดําเนินการทันทีหลังน้ําลด 

(ระยะเวลา 3 ปี)

เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย

จํานวน 39,700 ราย พื้นที่ 30 จังหวัด X

11 การสร้างความเสียหายและซ่อมแซมระบบชลประทาน กรมชลประทาน            380.71  - พื้นที่ชลประทานที่ได้รับความ

เสียหาย

จํานวน 19 จังหวัด X

12 โครงการช่วยเหลือด้านทรัพย์สินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเสียหายจากอุทกภัย กรมส่งเสริมสหกรณ์            943.20 ดําเนินการทันทีหลังน้ําลด 

(ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปี)

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่

ประสบอุทกภัย

จํานวน 786 แห่ง พื้นที่ 30 จังหวัด X

13 โครงการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย ปี 2554 กรมส่งเสริมการเกษตร                5 .42  - เครื่องยนต์การเกษตรของ

เกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย

จํานวน 6,000 เครื่อง X

14 โครงการบําบัดน้ําเสียและบรรเทาปัญหาน้ําเน่าเสียจากเหตุอุทกภัย กรมพัฒนาที่ดิน              63.00 ต.ค.54-พ.ย.54 พื้นที่ได้รับผลกระทบ จํานวน 22 จังหวัด X

15 โครงการแก้ไขปัญหาน้ํานมโคของสหกรณ์ไม่มีแหล่งจําหน่ายเนื่องจากอุทกภัยปี 2555 กรมส่งเสริมสหกรณ์            127.42

15.1 มาตราการระยะสั้น ให้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (วงเงิน 30 ล้านบาท) ปลอด

ดอกเบี้ย เพื่อเสริมสภาพคล่องให้สามารถนําไปชําระค่าน้ํานมโคให้แก่สมาชิกสกรณ์ก่อน

                 -   เริ่มดําเนินการ11-31 ต.ค.
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โคนมของสมาชิกสหกรณ์ที่

ได้รับผลกระทบ

รับซื้อน้ํานมจากแม่โค 60 ตัวต่อวัน เป็นเวลา 21 วัน

เพื่อนํามาผลิตนมโรงเรียน

X

15.2 มาตรการระยะยาว โดยสนับสนุนเงินจ่ายขาดเพื่อรับซื้อผลผลิตนมพาณิชย์ (UHT)

 จํานวน 6.5 ล้านกล่อง เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่เดืดร้อนจากอุทกภัย และสนับสนุน

การขยายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อรองรับน้ํานมดิบของเกษตรกรที่ได้รับความ

เดือดร้อนจากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของภาคเอกชนที่ประสบอุทักภัย

           127.42 เริ่มดําเนินการ

1 พ.ย.54

ผลผลิตนมพาณิชย์ (UHT) และ

โรงงานผลผลิตนมพาณิชย์ 

(UHT)

จํานวน 6.5 ล้านกล่อง และขยายโรงงานผลผลิตนมพาณิชย์ (UHT) ของ

สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด เพื่อรองรับน้ํานมโควันละไม่ต่ํากว่า 65 ตัน

X

รวมวงเงิน          8,418.33

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



1 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ประสบอุทกภัยทั่ว

ประเทศ 28 จังหวัด

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา

อุทกภัย โดยฟื้นฟูแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสีย ซ่อมแซม ฟื้นฟู ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

ระบบบําบัดน้ําเสีย แหล่งน้ํา บ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน สิ่งแวดล้อมชุมชน 

และระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่า

1.1 การฟื้นฟูพื้นที่น้ําเน่าเสีย ระบบกําจัดขยะ     

และระบบบําบัดน้ําเสีย

คพ. 119.49 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

1.1.1 สํารวจความเสียหาย 0.50 พ.ย.54 28 จังหวัด X

1.1.2 ฟื้นฟูพื้นที่น้ําเน่าเสีย 51.96 ต.ค.-พ.ย.54 86,600 ไร่ X

1.1.3 ฟื้นฟูและซ่อมแซมระบบกําจัดขยะ 14.44 ธ.ค.54-เม.ย.55 19 แห่ง X

1.1.4 ฟื้นฟูและซ่อมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย 52.09 ธ.ค.54-พ.ค.55 22 แห่ง X

1.1.5 ติดตามประเมินผล 0.50 พ.ค.55-ส.ค.55 28 จังหวดั X

1.2  การฟื้นฟูแหล่งน้ํา บ่อบาดาล และ               

 ระบบประปาหมู่บ้าน

ทน. และ ทบ. 25,471.77 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

1.2.1 ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อุทกภัย 325.26 ต.ค.54-ธ.ค.54 28 จังหวัด X

1.2.2 ปรับปรุง ฟื้นฟู ซ่อมแซม จัดหา และ            

พัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติ

22,591.66 ทั่วประเทศ X

1.2.3 ระบบเตือนภัยล่วงหน้า 813.40 ม.ค.-มิ.ย.55 1 ระบบ X

1.2.4 ระบบตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกล              

อัตโนมัติ

952.60 ม.ค.-มิ.ย.55 15 ระบบ X

1.2.5 ชุดประปาสนามลอยน้ํา 70.00 ต.ค.-ธ.ค.54 14 จังหวัด X

1.2.6 พัฒนาเป่าล้างฟื้นฟูบ่อบาดาล 59.68 พ.ย.54-เม.ย.55 9,182 บ่อ X

1.2.7 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ํา 6.89 พ.ย.54-ก.พ.55 6,890 เครื่อง X

1.2.8 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 137.50 พ.ย.54-เม.ย.55 2,750 ระบบ X

1.2.9 อุดกลบบ่อบาดาล 14.83 ธ.ค.54-ม.ค.55 593 บ่อ X

1.2.10 ปิดปากบ่อน้ําบาดาลถาวร 41.32 พ.ย.54-พ.ค.55 9,182 บ่อ X

1.2.11 เจาะบ่อน้ําบาดาล 412.14 ธ.ค.54-ส.ค.55 593 บ่อ X

1.2.12 ปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 46.50 พ.ย.54-ม.ค.55 12 ชุด X

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)

1.3   การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชน สส. 56.00 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

1.3.1 คัดแยกขยะ 5.00 ธ.ค.54-ม.ค.55 2,500 ชุมชน X

1.3.2 ทําปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 5.00 ธ.ค.54-ม.ค.55 2,500 ชุมชน X

1.3.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 14.00 พ.ย.54-ก.ค.55 14 จังหวัด X

1.3.4 สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการ            

สิ่งแวดล้อมชุมขน

7.00 ธ.ค.54-ก.ย.55 14 จังหวัด X

1.3.5 จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูหลังอุทกภัยในการ            

 จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

25.00 ธค.54-ม.ค.55 2,500 ชุมชน X

1.4  การฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวชุมชนและระบบ          

 นิเวศ

ปม. ทส. 126.41 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

1.4.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานและสํารวจ

ความเสียหายของต้นไม้จากอุทกภัยรวมทั้งติดตามผล

6.77 ต.ค.54-ธ.ค.54 28 จังหวัด X

1.4.2 ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการฟื้นฟูต้นไม้หลัง

อุทกภัยผ่านสื่อ หน่วยเคลื่อนที่ แผ่นพับ และแผ่นป้าย

ประชาสัมพันธ์

51.70 ธ.ค.54-มิ.ย.55 (เกษตรกรที่ได้รับ

ผลกระทบ)

28 จังหวัด X

1.4.3 จัดหากล้าไม้เพื่อทดแทนให้เกษตรกรจังหวัดละ 

200,000 กล้า

41.44 ม.ค.55-ก.ค.55 (เกษตรกรที่ได้รับ

ผลกระทบ)

5.6 ล้านกล้า X

1.4.4 ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าและส่งเสริม

ความร่วมมือของชุมชนรอบพื้นที่ปาอนุรักษ์ รวม 180

 ชุมชน ในการดูแลคุ้มครองสัตว์ป่าหลังอุทกภัย

26.50 ต.ค.54-ก.ย.55 ประชาชนทั่วไป 2,000 ไร่ X

1.5  การอํานวยการและประสานการดําเนินงาน

รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานในพื้นที่

สป.ทส. 6.80 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

1.5.1 อํานวยการ ประสาน และติดตามระดับภูมิภาค 2.00 ต.ค.54-ก.ย.55 10 ภูมิภาค X

1.5.2 อํานวยการ ประสาน ติดตาม ระดับจังหวัด 2.80 ต.ค.54-ก.ย.55 28 จังหวัด X

1.5.3 สนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศในพื้นที่ 2.00 ต.ค.54-ก.ย.55 28 จังหวัด X

รวมวงเงิน 25,780.48

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร



วงเงินรวม ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณที่เหลือ

ตัวอย่าง

1  โครงการ Engine Tune Up (บริการตรวจเช็คสภาพ

เครื่องยนต์ และการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องฟรี)

กรม.... 0.0 0.0 0.0 0 ประชาชน การฟื้นฟูเครื่องยนต์ /รถยนต์ของประชาชน X

2  โครงการจําหน่ายน้ํามันหล่อลื่นราคาพิเศษ กรม.... 0.0 5.0 0.0 0 ประชาชน ลดค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเครื่องยนต์ /รถยนต์ของประชาชน X

3  โครงการตรวจสอบความปลอดภัยก๊าซหุงต้ม กรม.... 0.0 0.0 0.0 0 ประชาชน เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน X

4 ถังก๊าซหุงต้มและอุปกรณ์ 1000 ชุด ประชาชน สนับสนุนปัจจัยสําคัญในการดํารงชีพ X

5  โครงการสนับสนุนการซ่อมถนน โครงสรา้งพื้นฐาน สนับสนุนด้านการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ X

6  โครงการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐาน รักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้า X

7  โครงการ EM Ball ปรับสภาพน้ําเสีย ประชาชน การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม X

8  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประชาชน ดูแลด้านสุขอนามัยของประชาชน X

9   โครงการน้ําสะอาดเพื่อผู้บริโภค ประชาชน ดูแลด้านสุขอนามัยของประชาชน X

10  โครงการส่งเสริมความรู้อาชีพ เช่น การผลิต

ผลิตภัณฑ์น้ํายาอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในครัวเรือนและ

เสริมอาชีพ

ประชาชน การสร้าง/ฝึกอาชีพหลังน้ําลด X

รวมวงเงิน

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

วงเงิน (ล้านบาท)

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ของ กระทรวงพลังงาน

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 



ระยะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า/ระยะน้ํายังท่วมสูงอยู่

1 โครงการศูนย์สวัสดิการสังคมเฉพาะกิจ 5,476.80        เพื่อปฏิบัติหน้าที่ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. การบริหารจัดการและบูรณาการช่วยเหลือ 2. 

กิจกรรมส้รางสุข 3. กิจกรรมสร้างอาชีพ 4. กิจกรรมสร้างคุรภาพชีวิตในทุกพื้นที่/จังหวัด
1.1 กิจกรรมการบริหารจัดการและบูรณาการการช่วยเหลือ 11.84             กิจกรรม 1.  เพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟูทางด้านสังคม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ซ้ําซ้อน 

ซึ่งพม.เป็นเลขานุการคณะทํางานในเรื่องดังกล่าว

1.1.1  การบริหารจัดการและบูรณาการการช่วยเหลือที่ศูนย์พักพิงและพื้นที่ประสบภัย สป./พส.พม. 6.84               พ.ย. 54-ม.ค. 55 พื้นที่ประสบอุทกภัย x

1.1.2  การจัดให้มี war room ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสังคม สป./กคช.พม.                5.00 ม.ค.-เม.ย. 55 41,570 หน่วย x

1.2 กิจกรรมสร้างสุข 1,155.60         กิจกรรมที่ 2 เพื่อเยียวยา ฟื้นฟู สภาพจิตใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคมของผู้ประสบอุทกภัย ใน

ศูนย์อพยพและจัดหน่วยเคลื่อนที่ ประชาชนที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายมาที่จุดอพยพ

1.2.1  ฟื้นฟูเยียวยาและสร้างสุข ณ ศูนย์พักพิง
พส./พอช. /พม./สค./กคช

               8.52
ต.ค 54-ม.ค. 55

พื้นที่ที่ประสบ

ปัญหาอุทกภัย

x

1.2.2 เครือข่ายค้นคน (เปราะบาง) และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีฉุกเฉิน
สป./พอช. พม.

         1,147.08
ต.ค 54-ม.ค. 55

พื้นที่ที่ประสบ

ปัญหาอุทกภัย

x

1.3 กิจกรรมสร้างอาชีพ 2,182.94         กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีการเรียนรู้อาชีพ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

และตรงตามความต้องการของประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้มีรายได้เสริมหลังน้ําลด เป็น

การเติมเต็มระหว่างรอประกอบอาชีพหลัก

1.3.1

ส่งเสริมอาชีพสําหรับบุคคลทั่วไป สป./พส.พม. 1,770.19         
ต.ค 54-ม.ค. 55

พื้นที่ที่ประสบ

ปัญหาอุทกภัย

x

1.3.2

 ส่งเสริมอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ สท./พก.พม.             412.75
ต.ค 54-ม.ค. 55

พื้นที่ที่ประสบ

ปัญหาอุทกภัย

x

1.4  กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 2,126.42        กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานความมั่นคง

ของมนุษย์มนด้านที่อยู่อาศัย ครอบครัว อาหาร การมีงานทําและรายได้ ฯลฯ

1.4.1 ฟื้นฟูผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน พส.พม.          2,116.42

ต.ค 54-ม.ค. 55

349,400 

ครอบครัว/58 จังหวัด

 x

1.4.2 ส่งเสริมสิทธิและจัดหารถโยก รถเข็น สําหรับคนพิการ พก.พม.              10.00

ต.ค 54-ม.ค. 55

คนพิการในพื้นที่

ประสบอุทกภัยที่มี

ความต้องการรถโยก

 รถเข็น ประมาณ 

5,000 คัน

x

ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2
วงเงิน 

(ล้านบาท)



ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2
วงเงิน 

(ล้านบาท)

ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว 557.77          

1  โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของครอบครัวและชุมชน 496.81            

1.1 ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อการยังชีพแก่ครอบครัวและกลุ่มเป้าหมายที่เปราะบางตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สป./พส./พก.พม. 158.00            
ก.พ.-ก.ย.55 34,000 ครัวเรือน

x

1.2 สร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ครอบครัว ชุมชน อาสาสมัคร เครือข่าย และ

ทีมสหวิชาชีพในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อม

ทางสังคม และการทําแผนจัดการภัยพิบัติของชุมชน

สป./พส./สค./พก./

พอช./กคช.พม.

337.23            ก.พ.-ก.ย.55 พื้นที่ที่ประสบ

ปัญหาอุทกภัย

x

1.3 การพักหนี้ ดอกเบี้ย และจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา สธ./กคช.พม.                1.58 ก.พ.-ก.ย.55 ลูกค้าที่ประสบ

อุทกภัย

x

2  โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะและการเกื้อกูลกันในชุมชน สท./พส./สค./พก.พม.             60.96 ก.พ.-ก.ย.55 ผู้ประสบอุทกภัย x

รวมวงเงิน 6,034.57        

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร



1. การช่วยเหลือและการฟื้นฟูระบบประปาระหว่างและหลังน้ําท่วม การประปาส่วนภูมิภาค *601.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดจันทบุรี

       กปภ.สาขา จันทบุรี 2.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

       กปภ.สาขา ขลุง 2.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดชลบุรี

       กปภ.สาขา พนัสนิคม 0.50 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดปราจีนบุรี

       กปภ.สาขา กบินทร์บุรี 2.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

       กปภ.สาขา ปราจีนบุรี 5.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดระยอง

       กปภ.สาขา ปากน้ําประแสร์ 0.50 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดสระแก้ว

       กปภ.สาขา สระแก้ว 2.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดนครนายก

       กปภ.สาขาบ้านนา 1.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดปทุมธานี

       กปภ.สาขารังสิต 80.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       กปภ.สาขา พระนครศรีอยุธยา 80.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

กปภ.สาขาเสนา 10.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

       กปภ.สาขาผักไห่ 5.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

       กปภ.สาขาท่าเรือ 5.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดลพบุรี

       กปภ.สาขาลพบุรี 60.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดสระบุรี

       กปภ.สาขาบ้านหมอ 5.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

       กปภ.สาขาพระพุทธบาท 2.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดสิงห์บุรี

       กปภ.สาขาสิงห์บุรี 40.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

จังหวัดอ่างทอง

       กปภ.สาขาอ่างทอง 20.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

       กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ 2.00 สามารถผลิตจ่ายน้ําได้ตามปกติ

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่ว*เป็นวงเงินที่ยังไม่รวมการดําเนินการในระยะที่ 4

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงมหาดไทย,การประปาส่วนภูมิภาค)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



1 โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อการ

ฟนฟูความเสียหายจากอุทกภัย 2554

สํานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ

125.00 พ.ย. 54 - ม.ค. 55 หนวยงานภาครัฐ เอกชน และ

องคกรที่รับผิดชอบในการแกไข

ปญหาอุทกภัย

- ระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ สนับสนุนในการวางแผนฟนฟู เพื่อการ

ชดเชยทรัพยสิน การวางแผนดานสุขอนามัย การปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภค ทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางบูรณาการ ฯลฯ

X

ผูไดรับผลกระทบจากปญหา

อุทกภัยระดับ ไดแก ประชาชน 

เกษตรกร ผูประกอบการ

อุตสาหกรรม ธุรกิจ และแรงงาน

รวมวงเงิน 125.00

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแกไขปญหาเฉพาะหนา

ระยะที่ 2 ระยะของการชวยเหลือระหวางที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังทวมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟนฟูภายหลังน้ําลดแลว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสรางถาวร

แบบฟอรม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาอุทกภัย (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ระยะเวลา กลุมเปาหมาย เปาหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
วงเงิน 

(ลานบาท)
หนวยงานแผนงาน/โครงการ 



1 โครงการบูรณโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย                    263.55 โบราณสถานสําคัญของชาติที่ต้องได้รับการ

บูรณะเร่งด่วนจากอุทกภัย รวมทั้งสํานักงาน 

บ้านพักของกรมศิลปากร ที่ได้รับความเสียหาย

ระยะการแก้ไขเฉพาะหน้า                        3.24 x

ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว                    260.31 x

2 โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูศาสนสถาน สถานศึกษาและ

หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

                     91.06

2.1 โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบ

จากอุทกภัย

                     20.58 ศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

(โบสถ์คริสต์ และมัสยึด) ประมาณ 98 แห่ง ใน

 11 จังหวัด

ศาสนาสถาน(โบสถ์คริสต์ มัสยิด)

ระยะการแก้ไขเฉพาะหน้า                        2.94 x

ระยะระหว่างระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง                        2.94 x

ระยะฟื้นฟูภายหลังน้าลดแล้ว                        4.90 x

ระยะปรับโครงสร้างถาวร                        9.80 x

2.2 โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ

จากอุทกภัย

                     51.00 สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สถานศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยช่างศิลป (ลาดกระบัง)

 ,วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง,วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี,

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ระยะการแก้ไขเฉพาะหน้า                        1.00 x

ระยะระหว่างระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง                        2.50 x

ระยะฟื้นฟูภายหลังน้าลดแล้ว                      17.50 x

ระยะปรับโครงสร้างถาวร                      30.00 x

2.3 โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ

จากอุทกภัย

                     19.48 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 3 แห่ง ที่ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัย

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ 

ลพบุรี อุทัยธานี และปทุมธานี

ระยะการแก้ไขเฉพาะหน้า                        0.50 x

ระยะระหว่างระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง                          -   

ระยะฟื้นฟูภายหลังน้าลดแล้ว                        8.43 x

ระยะปรับโครงสร้างถาวร                      10.55 x

รวมวงเงิน 354.61                    

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
วงเงิน 

(ล้านบาท)
หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงวัฒนธรรม)               

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2



ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (ระยะที่ 1)             129.87

1 โครงการจัดหาเครื่องอุปโภคสําหรับผู้อพยพ สพฐ.                4.50 พ.ย.-ธ.ค.54 ผู้ประสบอุทกภัย จัดหาอาหาร เครื่องนอน เครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค และปรับปรุงห้อง

สุขาในศูนย์อพยพ 45 ศูนย์

X

2 โครงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

สป.(กศน.)              87.91 พ.ย.-ธ.ค.54 ชาวบ้านที่ได้รับความ

เดือดร้อน

ตั้งเต็นท์ให้บริการ ตั้งครัว ศธ.จัดทําอาหาร พร้อมน้ําดื่ม จัดเป็นหน่วยรับ-ส่งต่อ

ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ จัดเจ้าหน้าที่คอยรับบริจาค จัดรถบริการให้ความ

ช่วยเหลือและส่งต่อ มอบถุงยังชีพ มอบสุขา 22 หลัง มอบเรือ 20 ลํา จัดรถโมบาย

มาให้บริการพักผ่อน อ่านหนังสือ ดูทีวี จัดฝึกอาชีพและบริการตัดผมชาย

X

3 อนุญาตให้ลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาตามมติ

คณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554

สกศ.                   -   พ.ย.-ธ.ค.54 ข้าราชการ และ

ลูกจ้างประจํา ที่ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัย

อนุญาตให้ลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลา X

4 รับสมัครอาสาสมัครและอํานวยความสะดวกให้

ข้าราชการและลูกจ้างประจําไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์

ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) และ

สถานที่อื่น ๆ ที่มีความต้องการอาสาสมัคร

สกศ.                   -   พ.ย.-ธ.ค.54 ผู้ประสบอุทกภัยใน

จงัหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอื่น ๆ ที่ได้รับ

ผลกระทบ

อํานวยความสะดวกให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) และสถานที่อื่น ๆ ที่มีความต้องการอาสาสมัคร

X

5 มอบเงิน อาหารแห้ง น้ําดื่ม ของใช้อุปโภคและบริโภค

อื่น ๆ

สกศ.                0.01 พ.ย.-ธ.ค.54 ผู้ประสบอุทกภัย มอบเงิน อาหารแห้ง น้ําดื่ม ของใชอุ้ปโภคและบริโภคอื่น ๆ ให้ผู้ประสบอุทกภัย X

6 โครงการช่วยเหลือสัตว์และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้าน

สัตวแพทย์

สกอ.และมหาวิทยาลัยที่

เปิดสอนคณะสัตวแพทย์

 โดยมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร์เป็นแกนนํา

             23.39 ต.ค. - พ.ย.54 ประชาชน สัตว์เลี้ยง ปศุ

สัตว์และสัตว์ป่า

ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านสัตวแพทย์ จัดหน่วยสัตวแพทย์ดูแลให้

คําแนะนํา รักษาสัตว์ อพยพ เคลื่อนย้ายสัตว์

X

7 โครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้าน

สุขภาพอนามัย

สกอ.และมหาวิทยาลัยที่

เปิดสอนคณะ

แพทยศาสตร์ โดยมี

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒเป็นแกนนํา

             14.00 ต.ค.54 - ม.ค.55 ประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัย

ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านสุขภาพอนามัย X

8 โครงการ “การสร้างเรือท้องแบนเพื่อช่วยเหลือผู้

ประสบอุทกภัย”

สกอ.และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน

                  -   ประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัย

บริการสร้างเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ในราคาลําละประมาณ 45,000 บาท 

(สามารถดําเนินการผลิตได้ 4 – 5 ลํา ภายใน 5 วัน)

X

9 มอบเงินข่วยเหลือจากสวัสดิการสํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา ให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา

สํานักงานฯ

สกศ.                0.03 พ.ย.-ธ.ค.54  ข้าราชการ และ

ลูกจ้างประจํา จํานวน 9 

คน

มอบเงินข่วยเหลือจากสวัสดิการสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ข้าราชการ 

และลูกจ้างประจําสํานักงานฯ รายละ 3,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554)

X

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงศึกษาธิการ)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงศึกษาธิการ)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)

10 ผู้บริหารเดินทางลงพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อ

เยียวยาและตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

สกศ.                0.03 พ.ย.-ธ.ค.54  ผู้ประสบอุทกภัย ผู้บริหารเดินทางลงพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเยียวยาและตรวจเยี่ยมผู้ประสบ

อุทกภัยใน จ.พิจิตร อุบลราชธานี อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา

X

ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่

ยังท่วมสูง (ระยะที่ 2)

            581.93

11 โครงการตอบแทนครูอาสาประจําศูนย์อพยพ 45 ศูนย์ สพฐ.                4.50 พ.ย.-ธ.ค.54 ครูอาสา จัดค่าพาหนะ ค่าอาหารแก่ครูอาสาประจําศูนย์อพยพ 45 ศูนย์ ๆ ละ 100,000 บาท X

12 โครงการความช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย สช.              74.20 พ.ย.-ธ.ค.54 นักเรียน นักศึกษา

อาชีวศึกษาเอกชนที่เป็น

อาสาสมัครช่วยเหลือผู้

ประสบอุทกภัยจํานวน 

25,000 คน และ

ผู้ประสบภัยที่พักพิงใน

ศูนย์ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยน้ําท่วมของ 

สช. จํานวน 12,000 คน

ช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยน้ําท่วม 793 โรงเรียนใน 25 จังหวัด รวมทั้ง

สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมของ สช. จํานวน 44 ศูนย์

X

13 จัดที่พักพิงสําหรับผู้ประสบภัยพิบัติน้ําท่วม จํานวน 66

 ศูนย์

ศธ.(สอศ)              12.50 พ.ย.-ธ.ค.54 ผู้ประสบภัยน้ําท่วม จัดที่พักพิงสําหรับผู้ประสบภัยพิบัติน้ําท่วม จํานวน 66 ศูนย์ รับผู้พักพิงได้ จํานวน 

17,040คน

X

14 จัดโรงครัวประกอบอาหารเลี้ยงสําหรับผู้เข้าพักใน

ศูนย์พักพิง

ศธ.(สอศ)              16.20 พ.ย.-ธ.ค.54 ผู้ประสบภัยน้ําท่วม  จัดโรงครัวประกอบอาหารเลี้ยงสําหรับผู้เข้าพักในศูนย์พักพิงวันละ 3 มื้อ จํานวน

รวมทั้งสิ้นวันละ 54,000 กล่อง

X

15 จัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้กับข้าราชการและลูกจ้างของ

 สกศ. พักภายในอาคารสํานักงานฯ

สกศ.                   -   พ.ย.-ธ.ค.54 ข้าราชการและลูกจ้างของ

 สกศ.จํานวน 3-4 

ครอบครัว

จัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้กับข้าราชการและลูกจ้างของ สกศ. พักภายในอาคาร

สํานักงานฯ

X

16 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิง: 

อาหาร

สกอ.และมหาวิทยาลัยที่

เปิดเป็นศูนย์พักพิง 14 

แห่ง

             16.88 พ.ย.-ธ.ค.54 ประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัย

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิง 14 ศูนย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย X

17 โครงการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน/โรงเรียน สพฐ.             456.07 พ.ย.-ธ.ค.54 นักเรียน/โรงเรียน จัดหาปัจจัยพื้นฐานให้นักเรียนตามความจําเป็น อํานวยความสะดวกให้นักเรียนใน

การเดินทาง จัดหาหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ทดแทนที่ชํารุดเสียหายจาก

อุทกภัย (งบอุดหนุน) จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่วงเงินต่ํา

กว่า 50,000 บาท

X

18 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสําหรับผู้ที่ประสบภัยที่ไม่

สามารถไปประกอบอาชีพเดิมได้

สอศ.                0.62 พ.ย.-ธ.ค.54 ประชาชนที่ประสบภัยที่

น้ําเริ่มลด

ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสําหรับผู้ที่ประสบภัยที่ไม่สามารถไปประกอบอาชีพเดิมได้ 

จําเป็นต้องเลือกอาชีพใหม่ หรือทําเป็นอาชีพเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จังหวัดละ

 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน รวม 124 ครั้ง

X



แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงศึกษาธิการ)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)

19 จัดผลผลิตทางเกษตรจากการฝึกปฏิบัติของนักเรียน 

นักศึกษาอาชีวเกษตร จําหน่ายในราคาถูก

สอศ.                0.48 พ.ย.-ธ.ค.54 ประชาชนที่ประสบภัยที่

น้ําเริ่มลด

จําหน่วยผลผลิตทางเกษตรจากการฝึกปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษาอาชีวเกษตร 

จําหน่ายในราคาถูก เช่น ไข่ ไก่ เนื้อสัตว์ พืชผัก

X

20 จัดสอนการเพาะพืชที่เจริญง่าย การทําน้ําหมักชีวภาพ

 วิธีการฟื้นฟูและบํารุงดินในพื้นที่ประสบอุทกภัย

สอศ.                0.48 พ.ย.-ธ.ค.54 ประชาชนที่ประสบภัยที่

น้ําเริ่มลด

จัดสอนการเพาะพืชที่เจริญง่าย เช่น การเพาะถั่วงอกเพื่อการค้า การทําน้ําหมัก

ชีวภาพ วิธีการฟื้นฟูและบํารุงดินในพื้นที่ประสบอุทกภัย

X

ระยะการฟื้นฟูภายหลังน้ําลด (ระยะที่ 3)          3,768.90

21 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สพฐ.          1,570.61 ธ.ค. 54 - พ.ย. 55 โรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ โรงเรียน X

22 โครงการบําบัดน้ําเสีย สพฐ.                2.00 พ.ย.-ธ.ค.54 ผลิตน้ําจุลินทรีย์ชีวภาพ EM และสร้างระบบกรองน้ําตามธรรมชาติ X

23 โครงการฟื้นฟูสภาพดินโดยความร่วมมือกับกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สพฐ.                2.00 พ.ย.-ธ.ค.54 วิเคราะห์สภาพดิน และบํารุงดินเพาะปลูก X

24 โครงการเผยแพร่กล้าไม้ สพฐ.                1.00 พ.ย.-ธ.ค.54 เพาะกล้าไม้ยืนต้น และไม้ดอกไม้ประดับ X

25 โครงการสอนชดเชย/ซ่อมเสริม สพฐ.                   -   พ.ย.-ธ.ค.54 นักเรียน สอนชดเชย/ซ่อมเสริม กรณีโรงเรียนสั่งปิดโรงเรียน X

26 โครงการฝึกอาชีพระหว่างเรียน สพฐ.                   -   พ.ย. 54 - ก.พ. 55 นักเรียน ฝึกอบรมการผลิตน้ําจุลินทรีย์ชีวภาพ EM ผลิตกล้าไม้ยืนต้นและไม้ดอกไม้ประดับ 

สร้างผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ํา (กะปิ น้ําปลา ปลาร้า ปลาส้ม ปลาแห้ง น้ําพริก) และ

การเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชัง

X

27 โครงการขอรับสวัสดิการเงินกู้จากกองทุน ก.ค.ศ./

สก.สค.

สพฐ.             987.00 พ.ย.-ธ.ค.54 ครูที่ได้รับผลกระทบจาก

อุทกภัย 21,000 คน

ให้กู้เงินสวัสดิการ จําแนกตามความเดือดร้อน ดังนี้ 1) ผู้เดือดร้อนน้อย 8,400 คน 

กู้คนละ 30,000 บาท 2)ผู้เดือดร้อนปานกลาง 10,500 คน กู้คนละ 50,000 บาท 

และ 3)ผู้เดือดร้อนมาก 2,100 คน กู้คนละ 100,000 บาท

X

28 โครงการอาสาสมัครช่วยเหลือซ่อมแซมและฟื้นฟูหลัง

น้ําลด

สป.              60.00 พ.ย.-ธ.ค.54 อาสาสมัครชาวไทย 

200,000 คน และ

อาสาสมัครชาวต่างชาติ 

150,000 คน

สํารวจและจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งงาน ขอบเขตและหน้าที่ของ

อาสาสมัคร จัดที่พัก อาหาร ยานพาหนะ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่อาสาสมัคร จัดระบบรักษาความปลอดภัย

และการประกันภัยให้แก่อาสาสมัคร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน และจัด

กิจกรรมเสริมให้แก่อาสาสมัคร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในสายตาของ

ชาวต่างชาติ

X

29 โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ข้าราชการครู

สป.(ก.ค.ศ.)             700.00 พ.ย.-ธ.ค.54 ข้าราชการครูผู้กู้ยืม

เงินทุนหมุนเวียน 2,396 

ราย และข้าราชการครู

ผู้ประสบภัยน้ําท่วม ซึ่งมี

หนี้สินอื่นๆ อยู่ก่อนการกู้

เงินทุนหมุนเวียน

พักชําระหนี้ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และให้เงินทุน

หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูรายละไม่เกิน 300,000 บาท

X



แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงศึกษาธิการ)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)

30 โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมของ

กระทรวงศึกษาธิการวงเงิน 3,000 ล้านบาท

สป.(ก.ค.ศ.)             323.00 ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ครูโรงเรียนเอกชน 

อาจารย์และพนักงาน

มหาวิทยาลัย ข้าราชการ 

และลูกจ้างประจํา 

บุคลากรในองค์กรกํากับ

ของรัฐและผู้เกษียณอายุ

ราชการ สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการที่

ประสบภัยน้ําท่วม

ให้กู้อัตราดอกเบี้ยต่ําสําหรับฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ที่จําเป็น ในวงเงินไม่เกิน 3

 ล้านบาท ซึ่งแบ่งการให้กู้เป็น 2 กรณีคือ 1)กรณีรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยแทนผู้กู้ยืม

อัตรา 3% ใช้งบประมาณ 323 ล้านบาท หรือ 2)กรณีรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยแทนผู้

กู้ยืมอัตรา 2% และธนาคารลดให้อัตรา 1% จะใช้งบประมาณ 245.5 ล้านบาท โดย

ในกรณี 1 และ 2 ครอบคลุมวงเงินที่รัฐบาลต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกัน

สินเชื่อ จํานวน 93 ล้านบาทแล้ว

X

31  จัดรถ Fix it Center เคลื่อนที่เร็ว สอศ.              17.86 พ.ย.-ธ.ค.54 ประชาชนที่ประสบภัยที่

น้ําเริ่มลด

จัดรถ Fix it Center เคลื่อนที่เร็ว จํานวน 76 คันที่มีในทุกจังหวัด เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือ ซ่อมแซมรถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล

การเกษตร แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่น้ําเริ่มลด จังหวัดละ 20 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน  

โดยให้บริการประชาชนฟรี

X

32 จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix  it  Center)  

จํานวน 1,240 ศูนย์

สอศ.              17.86 พ.ย.-ธ.ค.54 ประชาชนที่ประสบภัยที่

น้ําเริ่มลด

จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนใน 62 จังหวัดๆละ 20 ศูนย์ รวม 1,240 ศูนย์ โดย

ออกให้บริการครั้งละ 3 วัน/ศูนย์ เพื่อให้บริการซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลการเกษตร ณ จุดบริเวณพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมหลังน้ํา

ลด

X

33 จัดทีมปฏิบัติการ (ครู นักเรียน  นักศึกษา) ออก

ให้บริการทําความสะอาด  ซ่อมแซมที่พักอาศัย สถาน

ประกอบการ และสิ่งของสาธารณูปการ สร้างที่พัก

อาศัยในกรณีที่ซ่อมแซมไม่ได้ตามแบบที่ทางจังหวัด/

อบต. กําหนด

สอศ.              14.88 พ.ย.-ธ.ค.54 ประชาชนที่ประสบภัยที่

น้ําเริ่มลด

ให้บริการทําความสะอาด ซ่อมแซมที่พักอาศัย สถานประกอบการ และสิ่งของ

สาธารณูปการ สร้างที่พักอาศัยในกรณีที่ซ่อมแซมไม่ได้ตามแบบที่ทางจังหวัด/อบต. 

กําหนด โดยออกให้บริการ 50 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน/จังหวัด

X

34 จัดทําน้ําหมักชีวภาพทั้งแบบบรรจุขวดแจกให้

ประชาชน และบรรจุรถดับเพลิงให้บริการฉีดกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลต่าง ๆ

สอศ.                6.00 พ.ย.-ธ.ค.54 ประชาชนที่ประสบภัยที่

น้ําเริ่มลด

จัดทําน้ําหมักชีวภาพทั้งแบบบรรจุขวดแจกให้ประชาชน และบรรจุรถดับเพลิง

ให้บริการฉีดกําจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อกลับเข้าสู่สภาพเดิม จํานวน 

1,000,000 ลิตร และ EM แบบก้อน จํานวน 200,000 ก้อน

X

35 จัดเรือนเพาะชํา เพาะกล้าไม้ที่เจริญงอกงามเร็ว สอศ.                6.50 พ.ย.-ธ.ค.54 ประชาชนที่ประสบภัยที่

น้ําเริ่มลด

จัดเรือนเพาะชํา และกล้าไม้ที่เจริญงอกงามเร็ว ได้แก่ หน่อกล้วย กล้ามะละกอ พริก

 มะเขือ แตงกวา เมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนนําไปปลูกเพื่อสร้าง

รายได้ทดแทนผลผลิตเดิม จํานวน  400,000 ต้น ก้อนเชื้อเห็ด จํานวน 100,000 

ก้อน  และพันธุ์ปลา จํานวน 4,000,000 ตัว

X



แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงศึกษาธิการ)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)

36 โครงการศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูทางด้านวิศวกรรมผู้

ประสบอุทกภัย

สกอ.และมหาวิทยาลัยที่

เปิดสอนคณะ      

วิศวกรรมศาสตร์ โดยมี

สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบังเป็นแกนนํา

             60.00 ประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัย

ช่วยเหลือและฟื้นฟูทางด้านวิศวกรรมผู้ประสบอุทกภัย X

37  โครงการรวมน้ําใจอุดมศึกษาช่วยภัยน้ําท่วม 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)

สกอ.และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต

               0.20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.

สุพรรณบุรี

ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สุพรรณบุรี X

รวมวงเงิน 4,480.71        

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร



1 โครงการให้บริการทางการแพทย์แบบเบ็ดเสร็จใน

ศูนย์พอพยพ ได้แก่

      1.1 โรงพยาบาลสนาม

      1.2 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

      1.3 ห้องปฏิบัติการชันสูตรภาคสนาม

 - สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (สสจ./    รพศ./ รพท./

รพช.)

 - กรมการแพทย์

 - กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 

 - กรมสุขภาพจิต      ฯลฯ

100.00 ต.ค. - พ.ย. 54    1. ประชาชนในศูนย์อพยพ  100 ศูนย์ๆ

ละ 500,000 บาท/เดือน/ 2 เดือน 

   2. ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย 30 

จังหวัด รวม 30 ล้านบาท

   3. ประชาชนทั่วไปรวม 20 ล้านบาท

เพื่อให้ผู้ป่วยในศูนย์อพยพและผู้ประสบภัยได้รับการ

รักษาพยาบาลทั้ง โรคเรื้อรัง โรคที่พบทั่วไป และการ

เจ็บป่วยฉุกเฉิน อย่างทันท่วงที

X

2 โครงการผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามบ้านได้รับการรักษา

ต่อเนื่อง

 - สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (สสจ./   รพศ./ รพท./

รพช./ รพสต.)

 - กรมการแพทย์

 - กรมสุขภาพจิต  ฯลฯ

30.00 ต.ค. - พ.ย. 54 ผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ตามบ้าน และผู้ซึ่งมีที่

พักพิงไม่เป็นหลักแหล่ง 30 จังหวัดๆละ 

500,000 บาท/เดือน/ 2เดือน

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการรักษาต่อเนื่องลด

ภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต

X

3 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด  - กรมควบคุมโรค

 - กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์

 - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด     

ฯลฯ

19.00 ต.ค. - พ.ย. 54    1. ศูนย์อพยพทุกแห่ง 100 ศูนย์ๆ ละ 

100,000 บาท

   2. ชุมชนในพื้นที่น้ําท่วมขัง 30 จังหวัด ๆ 

ละ 300,000 บาท

1. เพื่อลดการมีพาหะนําโรคติดต่อในพื้นที่ประสบภัย

ระยะฟื้นฟู

2. เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไม่ให้เกิดขึ้น

X

4 โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร

และน้ําอย่างบูรณาการ

 - กรมควบคุมโรค

 - กรมอนามัย

 - กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์

- กรมพัฒนาการแพทย์

แผนไทย

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด        

            ฯลฯ

19.00 ต.ค. - พ.ย. 54    1. ศูนย์อพยพทุกแห่ง 100 ศูนย์ ๆ ละ 

100,000 บาท

   2. ชุมชนในพื้นที่น้ําท่วมขัง 30 จงัหวัด ๆ 

ละ 300,000 บาท

1. เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารและน้ําอย่าง

ปลอดภัย

2. เพื่อให้ประชาชนมีสุขาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมที่

เหมาะสมต่อสุขอนามัย เช่น ขยะ ส้วม เป็นต้น

X

5 โครงการฟื้นฟูจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

กิจกรรม

- การคัดกรอง

- การสนับสนุนทางวิชาการเพื่อจัดกิจกรรมผ่อนคลาย

- การให้คําปรึกษาเพื่อเยียวยาจิตใจ

 - กรมสุขภาพจิต     ฯลฯ 20.00 ต.ค. - พ.ย. 54     1. ผู้ได้รับผลกระทบในศูนย์อพยพ 100 

ศูนย์ๆ ละ 200,000 บาท

    2. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน

 1. เพื่อเฝ้าระวังผู้ได้รับผลกระทบ การส่งต่อ

 2. เพื่อผ่อนคลายและลดความเครียด

 3. เพื่อเยียวยาจิตใจผู้มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง

 4. เพื่อสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ

X

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงสาธารณสุข)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงสาธารณสุข)

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)

6 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ 

อสม. ในช่วงน้ําท่วม

 - สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 - กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       

           ฯลฯ

45.00 ต.ค. - พ.ย. 54   อสม. 60,000 คน ออกปฏิบัติหน้าที่ 3 ครั้ง

 รวม 750 บาท ใน 30 จังหวัด

เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้มาก

ที่สุด โดยจัดหายานพาหนะและที่อยู่อาศัยชั่วคราว 

เพื่ออํานวยความสะดวกในการมาปฏิบัติงานได้มาก

ที่สุด

X

รวมวงเงิน 233.00

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร



1* การให้ความช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและประชาชนที่

ประสบอุทกภัยและดูแลสนับสนุนผู้ที่พํานักในศูนย์พักพิง

พศ.              44.00

1.1 จัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ผ้าไตรจีวร 

และสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นให้แก่วัดที่ประสบอุทกภัย และ

มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

พศ.                8.00 วัดและประชาชนที่

ประสบภัยพิบัติ

x

1.2 ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านป้องกันและบรรเทาความ

เดือดร้อนในเบื้องต้นแก่วัดที่ประสบภัยพิบัติ

พศ.                9.79 วัดที่ประสบภัยพิบัติ วัดที่ประสบภัยพิบัติ จํานวน 1,958 วัด x

1.3 จัดงบประมาณเป็นค่าภัตตาหาร พศ.              26.21 18 ก.ย. 54-17 ต.ค. 54 พระสงฆ์ที่ประสบ

ภัยพิบัติ

ค่าภัตตาหารสําหรับพระสงฆ์ที่ประสบภัยพิบัติ จํานวน 10,922 รูป เป็นเวลา 30 วัน x

2 การฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัย พศ.              13.22 ต.ค. 54-ธ.ค. 54
2.1 โครงการตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงฯ และฟื้นฟูสุขภาพจิตของ

ผู้ประสบภัย

พศ.                8.10 185 วัด จัดกิจกรรมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจ

ระยะที่ 1                2.03 x

ระยะที่ 2                2.03 x

ระยะที่ 3                2.03 x

ระยะที่ 4                2.03 x
2.2 โครงการเผยแพร่ธรรมะฟื้นฟูจิตใจผ่านทางสื่อมวลชน พศ.                5.12 วิทยุโทรทัศน์ 

สื่อธรรมะ

สนับสนุนการออกอากาศวิทยุ และการจัดออกรายการโทรทัศน์ และผลิตสื่อธรรมะ

ระยะที่ 1                1.96 x

ระยะที่ 2                1.12 x

ระยะที่ 3                1.12 x

ระยะที่ 4                0.92 x

รวมวงเงิน (ส่วนที่ยังไม่ได้ดําเนินการ)

*  ดําเนินการแล้ว ใช้งบประมาณปี 2554

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)               

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท)



1 โครงการเพื่อบรรเทาและฟื้นฟูสถานประกอบการที่เป็น 

SMEs และ OTOP ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ําท่วมทั่ว

ประเทศ ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติได้เร็วที่สุด ในวงเงิน

งบประมาณ 

                   500.00 SMEs และ OTOP ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ํา

ท่วมทั่วประเทศ

มาตรการฟื้นฟูภาพลักษณ์ประเทศไทยและสร้าง

ความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน

x

รวมวงเงิน 500.00                    

หมายเหตุ ระยะที่ 1 ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ระยะที่ 2 ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลดแล้ว

ระยะที่ 4 ระยะการปรับโครงสร้างถาวร

แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กระทรวงอุตสาหกรรม)               

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4
วงเงิน 

(ล้านบาท)
หน่วยงานแผนงาน/โครงการ 


