
19 พฤศจิกายน 2554 



ค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรี 
ค าสัง่ส านกันายกรฐัมนตร ีที ่230/2554   
ณ วนัที ่4 พฤศจกิายน 2554  
เรือ่ง การแต่งตัง้คณะกรรมการและกลไกการปฏบิตังิานฟ้ืนฟู
เยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภยั 

แต่งตัง้คณะกรรมการและกลไกการปฏบิตังิาน 9 คณะ 
 
 

 



คณะกรรมการและกลไกการปฏิบติังาน ฟ้ืนฟ ูเยียวยา ผู้ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์อทุกภยั 
ชุดท่ี ช่ือ ช่ือย่อ ประธาน เลขานุการ 
1 คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลอื ฟ้ืนฟู เยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก

สถานการณ์อุทกภยั 
กฟย. รองนายกฯ (ยงยทุธ วชิยัดษิฐ) ปลดักระทรวงมหาดไทย 

2 คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลอื ฟ้ืนฟู เยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภยั ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  

กคฐ. รมต.คมนาคม ผอ.ส านกันโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร 

3 คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลอื ฟ้ืนฟู เยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภยัดา้นเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

กศอ. รองนายกฯ (กติตริตัน์ ณ 
ระนอง) 

ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 

4 คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลอื ฟ้ืนฟู เยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภยัดา้นฟ้ืนฟูคุณภาพชวีติ 

กคช. รองนายกฯ (พล.อ.โกวทิ วฒันะ) ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษย ์

5 คณะกรรมการบรหิารศูนยป์ฏบิตักิารรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
ปลอดภยั และการจราจร 

กรจ. รองนายกฯ (เฉลมิ อยูบ่ ารงุ) ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ

6 คณะกรรมการบรหิารศูนยส์นบัสนุนการปฏบิตักิาร กปก. รมต.กลาโหม รองปลดักระทรวงกลาโหม 

7 คณะกรรมการสื่อสาธารณะ กสส. ศาสตรจารยพ์เิศษ ธงทอง 
จนัทรางศุ 

นายแพทย ์รณภพ ปทัมะดษิ 

8 คณะทีป่รกึษาดา้นบรหิารจดัการน ้า คปน. บุคคลตามทีน่ายกแต่งตัง้ บุคคลตามทีน่ายกแต่งตัง้ 

9 คณะกรรมการบรหิารศูนยป์ฏบิตักิารขบัเคลื่อนการบรหิารการ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยั 

กปภ. นายกรฐัมนตร ี เลขาธกิารคณะกรรมการ 
พฒันาระบบราชการ 



ค าสัง่คณะกรรมการฯ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ค าสัง่คณะกรรมการเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอื ฟ้ืนฟู เยยีวยาผู้
ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภยั ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ที ่2/2554 ณ วนัที ่9 พฤศจกิายน 2554   
เรือ่ง แต่งตัง้คณะอนุกรรมการใหค้วามชว่ยเหลอื ฟ้ืนฟู ดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน รวม 5 คณะ 

 
 
 

ดูเอกสารค าสั่งคณะกรรมการฯ 

คำสั่งคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูฯ.pdf


คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟ ูด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
คณะท่ี ช่ือ ประธาน เลขานุการ 

1 คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟ ูด้าน
คมนาคมขนส่ง 

ปลดักระทรวงคมนาคม รองอธิบดีกรมทางหลวง 
(ฝ่ายบ ารงุทาง) 

2 คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟ ูด้าน
สถานท่ีราชการและระบบสาธารปูโภค 

ปลดักระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 

3 คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟ ูด้าน 
ศาสนสถานและโบราณสถาน 

ปลดักระทรวงวฒันธรรม อธิบดีกรมศิลปากร 

4 คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟ ูด้าน
สถานศึกษา 

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ผอ.ส านักตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล 
ส านักงานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ 
5 คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟ ูด้าน 

แหล่งน ้าและระบบชลประทาน 
ปลดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
ผูอ้ านวยการส านักอทุก
วิทยาและบริหารน ้า กรม

ชลประทาน 

 หมายเหตุ   
1. คณะอนุกรรมการชุดท่ี 1 (ดา้นคมนาคม) อธิบดีกรมชลประทาน หรือผูแ้ทน ไดรั้บแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ 
2. คณะอนุกรรมการชุดท่ี 5 (ดา้นแหล่งน ้ าและระบบชลประทาน)   
 2.1 อธิบดีกรมชลประทาน ไดรั้บแต่งตั้งเป็น รองประธานอนุกรรมการ 
 2.2 ผส.อน. และเจา้หนา้ท่ีกรมชลประทานท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ 



องคป์ระกอบและอ านาจหน้าที ่
 ตรวจสอบ ประเมนิความเสยีหาย และก าหนด

รปูแบบแนวทางการฟ้ืนฟู 

 จดัท าแผนงาน/โครงการ ขอ้เสนอแนะ  
ผา่นเจา้ของกระทรวงฯ ก่อนน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ 

 ตดิตามและรายงานการด าเนินการเป็นระยะ ๆ 

 แต่งตัง้คณะท างานเฉพาะดา้น ตามความ
จ าเป็น 

 เชญิหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมาชีแ้จง จดัสง่ขอ้มลู 
หรอืผลด าเนินการ 

 งานอืน่ ๆ ทีค่ณะกรรมการฯมอบหมาย 



หลักเกณฑ์การเสนอโครงการ 
 มคีวามจ าเป็นเรง่ด่วน และเป็นการซ่อมแซมปรบัปรงุ เพือ่ฟ้ืนฟู ไม่
ควรเป็นการก่อสรา้งใหมแ่ละการศกึษาวจิยั 

 ไมซ่ ้าซอ้นภารกจิ พืน้ที ่หรอืงบประมาณ จากงบประมาณแหล่งอื่น 

 จดัล าดบัความส าคญัเรง่ดว่น 

 ใชร้าคามาตรฐานคา่ครภุณัฑ ์ อตัราราคางานก่อสรา้ง จากส านกั
งบประมาณ 

 มคีวามพรอ้ม ด าเนินการไดท้นัท ีและเสรจ็ภายในปีงบประมาณ 2555 

 เป็นโครงการทีอ่ยูใ่นพืน้ทีป่ระกาศเป็นพืน้ทีป่ระสบภยัพบิตั ิ



แนวทางการด าเนินงาน 
1. กรอบนโยบายและหลกัการ 

 จดัท าแผนงาน/โครงการ เพือ่ฟ้ืนฟู เยยีวยา ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากอุทกภยั 
ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ใหส้ามารถกลบัมาใชง้านไดใ้นสภาพเดมิ 

 ประเมนิ ตรวจสอบ ความเสยีหายทีส่อดคลอ้งกบัความจรงิ อธบิายได ้และ
งบประมาณมคีวามเหมาะสม 

2. ขอบเขตการด าเนินการ 
 พืน้ทีจ่งัหวดัทีไ่ดป้ระกาศใหเ้ป็นพืน้ทีป่ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน 

(อุทกภยั) 

 
 
 



แนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
3. ก าหนดบทบาทภารกจิหน้าที ่คณะอนุกรรมการฯ 5 คณะ 

 ส ารวจ ตรวจสอบ ประเมนิความเสยีหายเบือ้งตน้ หลงัน ้าลด โดยพจิารณา
จากโครงการทีม่คีวามพรอ้มก่อน 

 จดัท ารายงานผลการส ารวจความเสยีหายของโครงสรา้งพืน้ฐาน อาคาร สิง่
ปลกูสรา้ง ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด 

4. หน่วยงานและกระทรวงเจา้สงักดั 
 หน่วยงาน ตรวจสอบ รบัรองความถกูตอ้ง จดัล าดบัความส าคญั และเสนอ

กรอบวงเงนิงบประมาณทีเ่หมาะสม 
 เมือ่แลว้เสรจ็ หน่วยงานจะตอ้งน าเสนอผา่นความเหน็ชอบจากรฐัมนตรเีจา้

สงักดัก่อน และน าสง่ฝา่ยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เพือ่น าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการฯ พจิารณาต่อไป 

 
 



กคฐ. ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 

(๑๔ พ.ย. ๕๔) 

ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
ด าเนินการตามมติ กคฐ. 

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
๑. ส ารวจ ตรวจสอบ ประเมินความเสยีหาย

โครงสร้างพ้ืนฐาน ประมาณการวงเงนิเบื้องต้น 

๒. จัดท ารายงานสรุป พร้อมตารางส ารวจ 

เสนอหน่วยงานเจ้าสงักดั และส่งฝ่าย

เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ 

คณะอนุกรรมการฯ 
๑. ตรวจสอบ กล่ันกรอง จัดล าดับความส าคัญ 

๒. สรปุผล เสนอ รมต. เจ้าสงักดัทราบและ

เหน็ชอบ 

ฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการฯ 
ส่งรายงานสรปุการตรวจสอบประเมิน 

ความเสยีหายเบื้องต้น ส่งฝ่ายเลขานุการ กคฐ. 

(ภายใน ๑๘ พ.ย. ๕๔) 

ฝ่ายเลขานุการ กคฐ. 
ประมวลสรปุในภาพรวม เสนอ กคฐ. พิจารณา

ก่อนเสนอ กฟย. เพ่ือพิจารณาเสนอ ครม. 

(๒๑ พ.ย. ๕๔) 

ฝ่ายเลขานุการ กคฐ. 
ประมวลสรปุแผนงาน ระยะ ๑ ปี  

ในภาพรวมเสนอ กฟย. พิจารณาเหน็ชอบ และ

น าส่ง สศช. เพื่อเสนอขออนุมัติ ครม. 

(๒๒ พ.ย. ๕๔) 

กรอบระยะเวลาด าเนินงานของ กคฐ. 





แบบส ารวจความเสยีหายของโครงสรา้งพืน้ฐาน อาคาร สิง่ปลกูสรา้ง
  



ตัวอย่าง : แบบส ารวจความเสียหายของโครงสร้างพืน้ฐาน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง 




