
 
1. เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มคีวามรายแรงในพ้ืนที ่3 จังหวัดชายแดน             
ภาคใต 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบตามทีสํ่านักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ ดังนี ้
  1. เหน็ชอบรางประกาศ เร่ือง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินทีม่ีความรายแรงในเขต
ทองที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา และรางประกาศ เร่ือง การใหประกาศที่คณะรัฐมนตรีกาํหนดตาม
ประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงยังคงมีผลใชบังคับ 
  2. รับทราบรางประกาศ เร่ือง การใหประกาศและคําส่ังทีน่ายกรัฐมนตรีกําหนดตามประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินที่มีความรายแรงยงัคงมีผลใชบังคับ รวม 3 ฉบับ เปนเวลา 3 เดือน  ต้ังแตวนัที ่20 มกราคม 2553 ถึงวนัที ่19 
เมษายน 2553 
  3. ใหกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ประเมินผลการดําเนนิมาตรการ
ลดผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมายความมัน่คงในพื้นที่แลวรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ และใหเรงรัดการนํา
มาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มาดําเนินการในพื้นที่ 4 อําเภอของ
จังหวัดสงขลาโดยเร็ว 
  4. ใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในพืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตใหความสําคัญกบัการนาํ
มาตรการลดผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมายมาใชควบคูกับการบังคับใชกฎหมายความม่ันคงในระยะตอไปอยางจริงจงั 
  ขอเท็จจรงิ 
  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอวา  
  1. ในรอบ 3 เดือนที่ผานมาการใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
มีประโยชนตอการควบคุมสถานการณ  โดยสงผลใหเจาหนาที่สามารถควบคุมตัวผูตองสงสัยได รวม 171 คน และไดดําเนิน
มาตรการลดผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมายความม่ันคงภายในพื้นที่ รวมกับการยึดหลักความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน ไดเปดโอกาสในการสรางความเขาใจกับผูตองสงสัยและประชาชนในพ้ืนที่ใหลดความหวาดระแวง และมีความ
ไววางใจการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มากข้ึน ตลอดจนใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับโครงสรางและกระบวนการกอเหตุ
รุนแรง จนสามารถไปขยายผลใหเปนประโยชนตอการแกไขสถานการณไดเปนอยางดี  โดยประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่น
ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สามารถดําเนนิชีวิตไดอยางมัน่ใจวาจะไดรับความคุมครองจากเจาหนาที่รัฐอยาง
เต็มที ่
  2. การนํามาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มาใช เปน
การเปล่ียนแปลงในนิตินโยบายทีจ่ะนําไปสูการสรางบรรยากาศของความสมานฉันท โดยจะเปนการเปดพื้นที่ใหแกฝายที่ไม
เห็นดวยกับการใชความรุนแรงเขามามีสวนรวมกบัภาครัฐในการแกไขปญหา จงึควรเรงรัดการดําเนนิการในเร่ืองนี้ดวย 
  3. การใชอํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อแกไขปญหา
ความไมสงบทีเ่กิดข้ึนใน 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต  ยงัมีความจาํเปนเพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีอํานาจตามกฎหมายที่
เหมาะสมในการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง ในการนี้ กอ.รมน.ขอเสนอใหมีการใชพระราชกําหนดฯ ตอไปอีกเปนระยะเวลา            
3 เดือน  
 
2.  เรื่อง การดําเนินการตามขอมติคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติที่ 1903 (ค.ศ. 2009) เกี่ยวกับการ
คว่ําบาตรไลบีเรีย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการดําเนนิการตามขอมติคณะมนตรีความมัน่คงแหงสหประชาชาติ (UN Security 
Council : UNSC) ที่ 1903 (ค.ศ. 2009) เกี่ยวกับการคว่าํบาตรไลบีเรียและเพื่อมอบหมายใหกระทรวงกลาโหม (กห.) 
กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพาณิชย (พณ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) สํานักงานสภาความ
มั่นคงแหงชาติ (สมช.) สํานกัขาวกรองแหงชาติ (สขช.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตช.) สํานักงานปองกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ (สํานักงาน ปปง.) และธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ถือปฏิบัติตอไป ทัง้นี้ โดยใหเปนไปตามขอบเขตของ 
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กฎหมายภายในของไทย รวมทั้งแจงผลการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของใหกระทรวงการตางประเทศทราบเพื่อรายงานให
สหประชาชาติทราบตอไปดวย  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงการตางประเทศรายงานวา  คณะมนตรีความมั่นคงฯ ไดรับรองขอมติ UNSC ที่ 1903  
(ค.ศ. 2009) เมื่อวันที่ 17 ธนัวาคม 2552 เกี่ยวกับการคว่ําบาตรไลบีเรียเพิ่มเติม สรุปสาระสําคัญดังนี้  
  1. ขอ 1 ขยายมาตรการหามการเดินทางตามขอ 4 ของขอมติ UNSC ที่ 1521 (ค.ศ. 2003) เปนระยะเวลา
อีก 12 เดือนนบัจากวันที่ 17 ธันวาคม 2552 

2. ขอ 3 และ 4 ใหรัฐสมาชกิสหประชาชาติดําเนนิมาตรการท่ีจําเปนเพื่อปองปรามการจัดหา ขาย หรือ 
โอน ทั้งโดยตรงและโดยออม จากดินแดนหรือโดยพลเมืองของตน หรือโดยใชเรือหรืออากาศยานทีช่ักธงประเทศตน อาวุธ
และยุทโธปกรณและการใหความชวยเหลือ คําปรึกษา หรือการฝกฝนที่เกีย่วของกับกิจกรรมทางทหารอันรวมถงึการให     
เงินทนุและความชวยเหลือทางการเงนิแกองคกรหรือปจเจกชนที่ไมไดเปนสวนราชการที่ปฏิบัติการในดินแดนของไลบีเรีย 
โดยยกเวนการจัดหา ขาย หรือโอนและการใหความชวยเหลือแกรัฐบาลไลบีเรียเปนระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัที ่17 
ธันวาคม 2552 

3. ขอ 6 ใหรัฐสมาชิกสหประชาชาติแจงคณะกรรมการติดตามการดําเนนิมาตรการควํ่าบาตรที่จดัต้ังข้ึน 
ตามขอมติ UNSC ที่ 1521 (ค.ศ. 2003) เปนการลวงหนา หากมีการจัดหาและสงอาวุธยุทโธปกรณใหแกรัฐบาลไลบีเรีย            รวมถึงการให
ความชวยเหลือ คําปรึกษา และการฝกฝนที่เก่ียวของกับกิจกรรมทางทหารแกรัฐบาลไลบีเรีย 
    
  
3.  เรื่อง แตงต้ัง 
  1.  ขออนุมัติแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ แตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปองกนั
และปราบปรามยาเสพติด จาํนวน 6 ราย เนื่องจากกรรมการชุดเดิมไดดํารงตําแหนงมาครบกําหนด 2 ปตามวาระ โดยมี
รายช่ือดังตอไปนี้  1. นายกติติพงษ กิตยารักษ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม 2. พลเอก อภิชาต เพ็ญกติติ ปลัดกระทรวงกลาโหม               
3. พลเอก อนพุงษ เผาจินดา ผูบัญชาการทหารบก 4. นายเฉลียว อยูสีมารักษ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5. พลตํารวจโท 
ประกาศ ศาตะมาน ภาคเอกชน 6. นายไพศาล พืชมงคล ภาคเอกชน  ทัง้นี ้ต้ังแตวนัที่ 19 มกราคม 2553  
 
  2.  การแตงต้ังคณะกรรมการประสานงานการใหความเหน็ขององคการอิสระ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ แตงต้ังคณะกรรมการประสานงานการให
ความเห็นขององคการอิสระ  ตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานการใหความเหน็ขององคการอิสระใน
โครงการหรือกจิกรรมทีอ่าจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. 2553  จาํนวน 14 คน  ดังนี ้  ประธานกรรมการ                 
นายอานันท ปนยารชุน  ผูแทนภาคประชาชน 1. นายชูชัย ศุภวงศ 2. นางเรณู เวชรัชตพิมล 3. นายสุทธิ อัชฌาศัย   
4. นายหาญณรงค เยาวเลิศ  ผูแทนภาคเอกชนผูประกอบการอุตสาหกรรม   5. นายชายนอย เผ่ือนโกสุม  6. นายพยงุศักด์ิ   
ชาติสุทธิผล 7. นายมหาบีร โกเดอร 8. นายรุงโรจน รังสิโยภาส  ผูทรงคุณวุฒิ 9. นายเดชรัต  สุขกาํเนิด 10. นายธงชัย 
พรรณสวัสด์ิ 11. นายสุทิน อยูสุข 12. นางสาวสมฤดี  นิโครวัฒนยิง่ยง  13. นายสมรัตน  ยินดีพิธ   
  โดยมีอํานาจหนาที่และวิธีดําเนินการตามที่กาํหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานการให
ความเห็นขององคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  พ.ศ. 2553  
  ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ 19 มกราคม 2553 
  3.  การแตงต้ังคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
(ปคค.)  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2553 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประสานงานและ
ขับเคลื่อนการดําเนนิงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.) ดังนี ้ 
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  เพื่อใหการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี นโยบายเรงดวน และนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลไดมกีาร
นําไปปฏิบัติอยางรวดเร็วและมีกลไกในการประสานและขับเคลื่อนการดําเนนิงานตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย
ดังกลาว  ใหบงัเกิดผลสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐบาล  
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11(6) และ (9) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 จึงแตงต้ังคณะกรรมการประสานงานและขับเคลือ่นการดําเนนิงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรียกโดยยอวา “ปคค.” โดย
มีองคประกอบและอํานาจหนาที ่ดังนี้  
  1. องคประกอบ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝาย              
การเมือง ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบดวย เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานกังบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ ปลัดกระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวฒันธรรม ปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ ทีป่รึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําดานประสานกิจการภายในประเทศ 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการและเลขานุการรวม  เจาหนาที่สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเจาหนาที่
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนผูชวยเลขานุการ  
   2. อํานาจหนาที่   
    2.1 ประสานงานและขับเคลือ่นการดําเนนิงานตามมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายเรงดวน และ
นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล รวมถงึการดําเนนิการอ่ืน ๆ ในสถานการณพิเศษตามที่ไดรับมอบหมาย  
    2.2 ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม ขอ 2.1  
   2.3 พิจารณาเสนอความเหน็และแนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรคเก่ียวกับการดําเนนิงานตาม
มติคณะรัฐมนตรีตอนายกรัฐมนตรี   
   2.4 แตงต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน เพื่อชวยในการปฏิบัติงานไดตามความจําเปน  
   2.5 ใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจเรียกบุคคลที่เกีย่วของ  หรือเอกสารหลักฐานจากสวนราชการ              
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน เพื่อประโยชนในการดําเนนิงานของคณะกรรมการฯ ได  
   2.6 ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามทีน่ายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
   ใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการฯ สําหรับการเบิกจายเบ้ียประชุมใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม  และคาใชจายที่เกี่ยวของกบัการบริหารจัดการอ่ืน ๆ ทีจ่ําเปนตอการปฏิบัติงานใหเบิกจายตามระเบียบของ
ทางราชการ  โดยใหเบิกจายจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
  ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ 13 มกราคม  2553 เปนตนไป  
 
  4.  การแตงต้ังผูประสานงานคณะรฐัมนตรีและรฐัสภา กระทรวงศึกษาธิการ  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอรายช่ือผูที่จะปฏิบัติหนาที่ผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงศึกษาธิการ คือ นายวินัย รอดจาย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการ
เปล่ียนแปลง     ผูปฏิบัติหนาที่ฯ เดิม และมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม   
 
 
  5.  การรักษาราชการแทนรัฐมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเปนหลักการตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ตามมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 จํานวน 3 ราย ตามลําดับ ดังนี้ 1. นายไตรรงค  สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี                
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  6.  การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการฯ ในคณะกรรมการระดับชาติ  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอ
แตงต้ัง รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค  สุวรรณคีรี) ในคณะกรรมการระดับชาติชุดตาง ๆ ดังนี ้ 
  1. แตงต้ังรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค  สุวรรณคีรี) เปนประธานกรรมการ ในคณะกรรมการฯ จํานวน 5 
คณะ ดังนี ้ 
    1) คณะกรรมการจัดทาํแผนการบริหารราชการแผนดิน  
   2) คณะกรรมการอํานวยการจัดระบบศูนยราชการ (กศร.)  
   3) คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (กพข.)  
   4) คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเลตะวนัออก (กพอ.)  
   5) คณะกรรมการบริหารจัดการเร่ืองอาหารและพลังงาน  เพื่อรองรับสถานการณวกิฤตอาหารและ
พลังงานของโลก  
  2. แตงต้ังรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค  สุวรรณคีรี) เปนรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการฯ 
จํานวน 5 คณะ ดังนี้  
   1) คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.)  
   2) คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกจิ (กรอ.)  
   3) คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคใต (กพต.)  
   4) คณะกรรมการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (กพบ.)  
   5) คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ (กบส.)  
 
  7.  แตงต้ังขาราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแตงต้ัง นายวัลลภ  อธิคมประภา ดํารงตําแหนงทีป่รึกษา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และให พันเอก เฟองวชิชุ  อนิรุทธเทวา ดํารงตําแหนงเลขานกุารรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม แทนผูดํารงตําแหนงเดิมที่ลาออก  ทัง้นี้ ต้ังแตวนัที ่19 มกราคม  2553 เปนตนไป   
 
  8.  การรับโอนขาราชการมาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรฝีายขาราชการประจาํ   
(นักบริหารระดับสูง)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหรับโอนนางสาวศศิธารา  พิชยัชาญณรงค ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา       
(นักบริหารระดับสูง) มาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง)  
ตําแหนงเลขที ่1 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง 
เปนตนไป  
 


