
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวท่ี 01/10
                                                            วันท่ี 4  ตุลาคม  2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล     
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด                
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าว               
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจํารถ พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการแก้ปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่ม
    และภัยแล้ง พ.ศ. .... 
  เศรษฐกิจ 
  8.  เรื่อง   ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง  
   9.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างท่ีเก่ียวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
  12.   เรื่อง  โครงการบ้าน ธอส. เพ่ือท่ีอยู่อาศัยแห่งแรก 
  13.   เรื่อง   โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 
  สังคม 
  14.  เรื่อง  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 2559 
  15.  เรื่อง   โครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  
  
  แต่งตั้ง 
  28.   เรื่อง   แต่งต้ัง 
  1.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์ 
   งบประมาณทรงคุณวุฒิ) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  2.  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอ้อยและ 
   น้ําตาลทราย  พ.ศ. 2527  
  3.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งอธิบดีกรม 
   ประชาสัมพันธ์  
   4.  ขอรับโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
   (นักบริหารระดับสูง) 
  5.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
   พ.ศ. 2545  
  6.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
   (กระทรวงสาธารณสุข)  
  7.  แต่งต้ังเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  8.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  9.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  10. แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  11.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
   (กระทรวงศึกษาธิการ)  
   12.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
   13.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
    อุตสาหกรรม  
  14.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
    ประเทศไทย 
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    15.  มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ 
    เพ่ือช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนเพ่ิมเติม 
  16.  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการ 
    ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ต่อนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน
    ชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
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กฎหมาย 

4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจํารถ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจํารถ                 
พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 14 (พ.ศ. 2525) ฉบับท่ี 35 (พ.ศ. 2535) ฉบับท่ี 38 (พ.ศ. 2535) 
และฉบับท่ี 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทหารบก พ.ศ. 2522 (ร่างข้อ 2) 
  2. กําหนดให้ผู้ใดประสงค์จะปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจํารถ ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน (ร่างข้อ 4 - ร่างข้อ 5) 
  3. กําหนดให้ใบอนุญาตมี 2 แบบ คือ ใบอนุญาตท่ีไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และใบอนุญาตท่ีออกด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ (ร่างข้อ 6) 
 
6. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการแก้ปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่มและภัยแล้ง พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการแก้ปัญหา    
อุทกภัย ดินโคลนถล่มและภัยแล้ง พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
  แก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่มและภัยแล้ง 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ (ร่างข้อ 4(2)) และการแต่งต้ังเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ปัญหาอุทกภัย ดิน
โคลนถล่มและภัยแล้ง (ร่างข้อ 7)  
 

เศรษฐกิจ 
8. เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพด้านการเดินทางต่อไปต้ังแต่วันท่ี 1 
กรกฎาคม 2554 ถึงวันท่ี 15 มกราคม 2555  
   2. สําหรับการดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม  2554 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน  2554 
ให้รัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินมาตรการ  ซ่ึงได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้เงินเพ่ือชดเชยการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยให้ กค. เป็น
ผู้คํ้าประกันเงินกู้  และให้สํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมของกําลังเงินแผ่นดินตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  
9. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างท่ีเก่ียวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แก้ไขปรับปรุงระเบียบ
กองทุนสงเคราะห์ว่าด้วยการรักษาพยาบาล  เรื่อง การเบิกค่าห้องและค่าอาหารในการเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วย
ใน ท้ังในสถานพยาบาลของทางราชการ และสถานพยาบาลเอกชน โดยขอปรับอัตราการเบิกของบุคคลในครอบครัวผู้ปฏิบัติงาน
จากเดิมให้เบิกได้ตามจํานวนเงินท่ีได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินวันละ 600 บาท  เป็นให้เบิกได้ตามจํานวนเงินท่ีได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน
วันละ 800 บาท  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า  
  1. คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีมติในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2553 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2553 
ให้ปรับเพ่ิมอัตราค่าห้องพักรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวพนักงาน  จากเดิมวันละ 600 บาท เป็นวันละ 800 บาท   
   2. คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้มีมติในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2554 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2554 
เห็นชอบให้ กฟภ. ปรับปรุงค่าห้องและค่าอาหารในการเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน  ท้ังในสถานพยาบาลของทาง
ราชการและเอกชน  ของบุคคลในครอบครัวพนักงาน  จากเดิมเบิกได้ตามจํานวนเงินท่ีได้จ่ายไปจริง  แต่ไม่เกินวันละ 600 บาท 
เป็นเบิกได้ตามจํานวนเงินท่ีได้จ่ายไปจริง  แต่ไม่เกินวันละ 800 บาท  
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   3. กฟภ. จึงเสนอขอแก้ไขปรับปรุงระเบียบกองทุนสงเคราะห์ว่าด้วยการรักษาพยาบาล เรื่อง การเบิกค่าห้อง
และค่าอาหารในการเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน  ท้ังในสถานพยาบาลของทางราชการ  และสถานพยาบาล
เอกชน โดยขอปรับอัตราการเบิกของบุคคลในครอบครัวผู้ปฏิบัติงานจากเดิมให้เบิกได้ตามจํานวนเงินท่ีได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินวัน
ละ 600 บาท เป็นให้เบิกได้ตามจํานวนเงินท่ีได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินวันละ 800 บาท เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์  
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.  
  4. การแก้ไขปรับปรุงระเบียบกองทุนสงเคราะห์ดังกล่าว  เป็นการปรับปรุงสภาพการจ้างท่ีเก่ียวกับการเงิน
สําหรับรัฐวิสาหกิจ  ในเรื่องค่ารักษาพยาบาล  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2547 สงวนไว้ให้เป็นอํานาจของ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  และคณะรัฐมนตรี ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  จึงจะดําเนินการได้ตาม
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2553 
 
12.  เรื่อง  โครงการบ้าน ธอส. เพ่ือท่ีอยู่อาศัยแห่งแรก 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้าน ธอส. เพ่ือท่ีอยู่อาศัยแห่งแรก  และเห็นชอบในหลักการการขอชดเชย
ภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามประมาณการ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  ดังนี้ 
  สาระสําคัญของโครงการ 
      1. โครงการบ้าน ธอส. เพ่ือท่ีอยู่อาศัย เป็นโครงการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้มีบ้านหลังแรกเป็นของ
ตนเอง ซ่ึงผู้ขอสินเชื่อต้องไม่เคยเป็นเจ้าของบ้านมาก่อน 
  2. คุณสมบัติผู้กู้ 
      2.1  มีความต้องการท่ีอยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเอง และผู้กู้ต้องย้ายชื่อเข้าเป็น “เจ้าบ้าน” และอยู่
อาศัยจริงในท่ีอยู่อาศัยท่ีขอกู้ตามโครงการนี้ 
      2.2  ไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 
      2.3  ไม่มีชื่อเป็นหรือเคยเป็น “เจ้าของบ้าน” ในทะเบียนบ้านท่ีนํามาแสดงเป็นหลักฐานการยื่นกู้กับ ธอส. 
และต้องมีชื่อเป็น “ผู้อาศัย” ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 3 ปี ยกเว้น ถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน
นั้น ท้ังนี้ พนักงาน/ลูกจ้างของ ธอส. ไม่มีสิทธิ์กู้เงินตามโครงการนี้ 
  3. วัตถุประสงค์การกู้ 
      3.1  เพ่ือซ้ือท่ีดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด 
      3.2  เพ่ือปลูกสร้างอาคาร หรือเพ่ือซ้ือท่ีดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร 
      ท้ังนี้ คําว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์เพ่ือท่ีอยู่อาศัย 
  4. วงเงินให้กู้ 
      4.1  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างในวงเงินไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท 
      4.2  ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินท่ีดินพร้อมอาคารหรืออาคารหรือห้องชุด และไม่เกินร้อยละ 100 
ของราคาซ้ือขายหรือราคาก่อสร้าง ท้ังนี้ ไม่เกินเกณฑ์หลักประกันตามระเบียบปกติของ ธอส. 
  5. ระยะเวลาการกู้ 
      ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้หลักท่ีใช้สิทธิรวมกับจํานวนปีท่ีขอกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี 
  6. อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ 
      6.1  ปีท่ี 1 – ปีท่ี 3 เท่ากับ ร้อยละ 0 ต่อปี 
      6.2  ปีท่ี 4 – ปีท่ี 7 กรณีสวัสดิการเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีรายย่อยเท่ากับ MRR 
      6.2  ปีท่ี 8 เป็นต้นไป กรณีสวัสดิการเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีรายย่อยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี 
      ปัจจุบัน MRR ของ ธอส. เท่ากับร้อยละ 7.25 ต่อปี 
  7. หลักประกัน 
      ท่ีดินพร้อมอาคารท่ีมีเอกสารสิทธิเป็นโฉนด หรือ น.ส. 3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด 
  8. เง่ือนไขอ่ืน 
     8.1  กําหนดวงเงินปล่อยกู้โครงการไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 
     8.2  กรณีผู้กู้ชําระหนี้ปิดบัญชีหรือไถ่ถอนจํานองภายในระยะ 7 ปี นับจากวันทําสัญญากู้เงิน ธอส. จะปรับ
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ใน 3 ปีแรก เป็นอัตราดอกเบ้ียตามประกาศ ธอส. ย้อนหลังนับแต่วันทําสัญญากู้เงิน 
     8.3  กรณีตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักประกันท่ีขอกู้ตามโครงการนี้ไม่ใช่ท่ีอยู่อาศัยแห่งแรกของผู้กู้ ธอส. 
จะปรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ใน 3 ปีแรก เป็นอัตราดอกเบ้ียตามประกาศ ธอส. ย้อนหลังนับแต่วันทําสัญญากู้เงิน 
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     8.4  การพิจารณาให้กู้เงินและเง่ือนไขอ่ืน ๆ รวมถึงกรณีผิดนัดชําระหนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ 
และระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของ ธอส. 
  9. กําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการ 
     9.1  ผู้กู้ติดต่อยื่นคําขอกู้เงินได้ตั้งแต่ 7 วัน นับจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2555 
และต้องทํานิติกรรมกับ ธอส. ให้เสร็จสิ้นภายในวันท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
     9.2  ธอส. สงวนสิทธิ์ในการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกําหนด หาก ธอส. ให้สินเชื่อเต็มวงเงิน
โครงการแล้ว 
  10. ประโยชน์จากการดําเนินโครงการ 
        10.1  สามารถช่วยเหลือให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยท่ียังไม่เคยมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเองสามารถมีบ้าน
เป็นของตนเองได้ง่ายข้ึน 
        10.2  ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้เพ่ือซ้ือท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย
หลักของรัฐบาล 
        10.3  ช่วยส่งเสริมให้มีการลงทุนเพ่ิมข้ึนของผู้ประกอบการด้านท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงจะเป็นปัจจัยสําคัญในการ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจภาพรวมมากยิ่งข้ึน 
  11. การขอชดเชย 
        การดําเนินโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบทางการเงินต่อผลการดําเนินงานของ ธอส. เนื่องจาก ธอส.                
มีภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน และจะขาดรายรับดอกเบ้ียท่ีพึงได้ตามธุรกรรมปกติของ ธอส. ดังนั้น ธอส. จึงขอชดเชยจากรัฐบาล ใน 
ส่วนของดอกเบ้ียจ่ายของต้นทุนเงินในการปล่อยสินเชื่อ วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ซ่ึงมีต้นทุนอยู่ท่ีประมาณร้อยละ                   
4.0 ต่อปี โดยการลดจํานวนเงินรายได้นําส่งกระทรวงการคลังในปีบัญชี 2554 จํานวน 133.33 ล้านบาท ปี 2555 จํานวน 800  
ล้านบาท ปี 2556 จํานวน 800 ล้านบาท และปี 2557 จํานวน 666.67 ล้านบาท รวมเป็นการลดจํานวนเงินนําส่ง 
กระทรวงการคลัง จํานวน 2,400 ล้านบาท ในปี 2554-2557 
 
13.  เรื่อง  โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจ่ายเงินสํารองให้องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2554/55 จํานวน 10 ล้านตัน  ในวงเงิน 3,818.818 ล้านบาท ไปก่อน  จนกว่าจะได้งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.  2555 
และให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณชดใช้คืนเงินต้นและดอกเบ้ียในอัตรา  FDR +1 ให้แก่ ธ.ก.ส. ให้ครบถ้วนจาก
งบประมาณแผ่นดินในปี พ.ศ. 2555  
 

สังคม 
14. เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 2559 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 2559 และให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดังปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 2559 ได้ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 2559 ตามท่ี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  พม. รายงานว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน ได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2554 เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 2559 ซ่ึงประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 32  แนวทางและมาตรการ เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระยะ 5 ปี โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
 
  1. วิสัยทัศน์ 
 คนพิการดํารงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและ           
เท่าเทียมกัน 
 2. พันธกิจ 
  2.1 สร้างสังคมบูรณาการเพ่ือคนพิการและทุกคนในสังคม 
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  2.2 เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2.3 ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
  2.4 สร้างสังคมให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ 
 3. เป้าประสงค์ 
  3.1 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
  3.2 กฎหมาย กลไก และวิธีปฏิบัติ ท่ีเป็นอุปสรรคได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน
พิการ ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  3.3 สังคมมีสภาพแวดล้อมท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
  3.4 คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากระบบบริการด้านสุขภาพ การศึกษา อาชีพ กีฬา และการ
ท่องเท่ียว 
  3.5 กลไกด้านการเงินและการคลังได้รับการพัฒนาให้เกิดแหล่งรายได้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ท่ีม่ันคงและมีประสิทธิภาพ 
  3.6 การศึกษาวิจัยด้านคนพิการได้ถูกนําไปพัฒนานโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อย่างเป็นรูปธรรม 
  3.7 องค์กรด้านคนพิการผู้นําคนพิการและเครือข่ายทุกระดับทุกพ้ืนท่ีมีศักยภาพสามารถขับเคลื่อนงานด้าน
คนพิการให้เกิดประสิทธิผลต่อเนื่องและยั่งยืน 
  3.8 คนพิการมีความม่ันใจ ตระหนักในสิทธิ คุณค่า และศักด์ิศรีของตนเอง รวมถึงมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 
  3.9 สังคมมีความรู้ความเข้าใจคนพิการและมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน 
  4. ยุทธศาสตร์ 
 4.1  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ 

  แนวทางและมาตรการ 
  1. ภาครัฐมีหน้าท่ีจัดให้มีบริการเพ่ือให้คนพิการเข้าถึงสิทธิตามกฏหมายและตอบสนองความจําเป็น

ของคนพิการแต่ละประเภท 
  2. สนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชนจัดบริการตามกฎหมายให้ตอบสนองต่อความจําเป็นพิเศษของคน

พิการแต่ละประเภท 
  3. เฝ้าระวังและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดต่อคนพิการ 
  4. พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข กฏหมาย กลไก และวิธีปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ และขจัดการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยให้ความสําคัญเป็นพิเศษต่อเด็กพิการและสตรีพิการ 
  5. สร้างหลักประกันให้คนพิการและผู้ดูแล คนพิการในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมี

ประสิทธิผล 
  6. รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมบูรณาการให้มีส่วนร่วม

สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิ และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  
 

 4.2  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร ท่ีคนพิการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ 

  แนวทางและมาตรการ 
 1. ภาครัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีจัดและส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนรวมถึง

องค์กรธุรกิจเอกชนจัดให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อม  อาคาร สถานท่ี และการคมนาคมขนส่ง 
  2. ภาครัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีจัดและส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วน รวมถึง

องค์กรธุรกิจเอกชนจัดให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยความพิการ รวมถึงเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการดํารงชีวิตประจําวัน 
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  3. ภาครัฐรวมถึงองค์กรอิสระ มีหน้าท่ีจัดและส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนรวมถึงองค์กรธุรกิจเอกชน 
จัดให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการ
โทรคมนาคม รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสาร   

  4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการฝึกอบรม เก่ียวกับการสร้างและปรับ
สภาพแวดล้อมโดยอาศัยหลักการการออกแบบท่ีเป็นสากลและเป็นธรรม เพ่ือการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของคนพิการ 

  5. สนับสนุนการจัดต้ังกลไกให้คําปรึกษา ติดตามประเมินผล และพัฒนานวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ปรับสภาพแวดล้อมทางสังคมและท่ีอยู่อาศัยให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิตได้จริง 

 4.3  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างเสริมพลังอํานาจให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
  แนวทางและมาตรการ 
  1.เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างสอดคล้องและเพียงพอกับ

ความจําเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลรวมท้ัง การได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการหลักประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม และ
กองทุนเงินทดแทน 

  2. เสริมสร้างการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ คนพิการต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอด
ชีวิต อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ 

  3. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรกแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ   
และผู้เก่ียวข้อง 

  4. เสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเพ่ือความม่ันคงและความก้าวหน้าด้านอาชีพ หรือการทํางาน 
โดยมีรายได้ท่ีเพียงพอ ท้ังในระบบตลาดแรงงาน นอกระบบตลาดแรงงาน  การประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงการทําธุรกิจเพ่ือ
สังคมของคนพิการ เพ่ือร่วมสร้างเศรษฐกิจของ 

  5. เสริมพลังเพ่ือเข้าถึงสิทธิเสรีภาพในการเดินทาง ท่องเท่ียว และนันทนาการบนพ้ืนฐานของความ
เท่าเทียมกับบุคคลท่ัวไป   

  6. เสริมพลังคนพิการให้มีความถึงพร้อมในการออกกําลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ และได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

  7. ปรับปรุงกลไกด้านการเงิน การคลังและงบประมาณเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการให้มีประสิทธิภาพ และกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินภาคประชาสังคมและภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิผล 

  8. ศึกษาและดําเนินการให้มีแหล่งรายได้เพ่ือสนับสนุนการเงินการคลังและงบประมาณเพ่ือการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเพียงพอ และอย่างยั่งยืน 

  9. จัดต้ังและสนับสนุนการดําเนินงานสถาบันทางวิชาการเพ่ือการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 

  10. พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่ีสามารถนําไปกําหนด
นโยบายด้านความพิการของประเทศ 

 4.4  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย  
  แนวทางและมาตรการ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมตัว จัดต้ัง และสร้างความเข้มแข็ง ขององค์กรด้านคนพิการทุก

ประเภทท้ังในระดับจังหวัดและท้องถ่ิน   
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการให้มีบทบาทในองค์กรหรือกิจกรรมด้านคนพิการระดับ

นานาชาติ 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากร โดยเฉพาะด้านการเงิน และวิชาการ แก่องค์กรด้านคนพิการให้

สามารถบริหารจัดการ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ ตลอดจนจัดบริการให้แก่คนพิการได้อย่างมีมาตรฐาน 
  4. สนับสนุนให้องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการในทุก

ระดับและทุกมิติในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
  5. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดให้มีการสมทบงบประมาณเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและ

ศักยภาพแก่องค์กรด้านคนพิการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
 4.5  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ 

   แนวทางและมาตรการ 
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  1. สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้เก่ียวกับศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ศักยภาพ และ
การดํารงชีวิตอิสระ สิทธิ และหน้าท่ีของคนพิการ 

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมเจตคติเชิง
สร้างสรรค์ต่อความพิการ คนพิการ ความพิการ ผู้ดูแล ผู้ช่วยคนพิการ และครอบครัว 

  3. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางสังคมในทุกด้านเพ่ือให้คนพิการสามารถแสดงศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างเต็มท่ี 

  4. พัฒนารูปแบบ และวิธีการ ในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเก่ียวกับคนพิการ จากสังคมเวทนานิยมเป็น
สังคมฐานสิทธิของคนพิการ 

  5. บรรจุความรู้เรื่องความพิการและคนพิการในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกระบบ 
   6. จัดต้ังและสนับสนุนสถาบันการสื่อสารสังคมเพ่ือสื่อสารสาธารณะเรื่องคนพิการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  
15. เรื่อง  โครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมการปกครองซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
การออกบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เป็นผู้ดําเนินการจัดซ้ือบัตรประจําตัวประชาชนฯ  และให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมเป็นกรรมการ
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ   
  อนึ่ง ในเดือนธันวาคม 2554 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะดําเนินการส่งมอบบัตร
ประจําตัวแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)   จํานวน 13 ล้านบัตรให้แก่กรมการปกครอง  จึงเห็นเป็นการสมควรท่ีจะให้
กรมการปกครองพิจารณาจํานวนบัตรท่ีจะต้องจัดซ้ือเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  โดยให้กรมการปกครองเตรียมความ
พร้อมในการจัดทําบัตรฯ ล่วงหน้าและพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป 
  

แต่งตั้ง 
 
28.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) 
(สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังนายอาณัติ  วิลาสินีวรรณ ท่ีปรึกษาสํานัก
งบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) สํานักงบประมาณ ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์
งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  และให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่ง ต้ังแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป   
 
  2.  แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย                  
พ.ศ. 2527  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ัง นายบุญนริศร์  สุวรรณพูล รองปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 
2527 แทนตําแหน่งท่ีว่างลง ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 4 ตุลาคม  2554 เป็นต้นไป  
  
  3.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายธีระพงษ์  โสดาศรี รองอธิบดี (นักบริหาร 
ระดับต้น) กรมประชาสัมพันธ์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี 
1 ตุลาคม 2554 เพ่ือทดแทนตําแหน่งท่ีผู้ครองตําแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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  4.  ขอรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ (นักบริหาร
ระดับสูง) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอรับโอน พลตํารวจเอก วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี   
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภา
ความม่ันคงแห่งชาติ ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรี (พล.ต.อ.โกวิท  วัฒนะ) ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดกํากับการบริหารราชการแทน
นายกรัฐมนตรีสําหรับสภาความม่ันคงแห่งชาติ และรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม  อยู่บํารุง) ในฐานะกํากับการบริหารราชการ
และสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบในการรับโอนและการโอน
ด้วยแล้ว ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  5.  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญซ่ึงเป็นผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 13 (6) มาตรา 48 
(9) โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตามลําดับ ดังต่อไปนี้  
    1. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  1) นางสมศรี  เผ่าสวัสด์ิ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกันสุขภาพ 2) นายจรัล  ตฤณวุฒิพงษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3) นายพิพัฒน์  ยิ่งเสรี ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการแพทย์แผนไทย 4) นายพินิจ  หิรัญโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก 5) นางวรานุช  หงสประภาส ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเงินการคลัง 6) นายเสง่ียม  บุญจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 7) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) อิทธพร  คณะเจริญ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์   
    2. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข   1) พันเอก 
(พิเศษ) กิฎาพล  วัฒนกูล ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 2) ศาสตราจารย์รณชัย  คงสกนธ์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวช              
3) นางรุจิรางค์  แอกทอง ผู้เชี่ยวชาญสาขาการแพทย์แผนไทย 4) นายสมใจ  โตศุกลวรรณ์  ผู้เชี่ยวชาญสาขาอ่ืน 5) นายชาตรี  
บานชื่น ผู้เชี่ยวชาญสาขาอ่ืน 6) นายยุทธ  โพธารามิก ผู้เชี่ยวชาญสาขาอ่ืน  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 4 ตุลาคม  2554 เป็นต้นไป  โดยยกเว้นกรณีนายพิพัฒน์  ยิ่งเสรี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขไปดําเนินการตามข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนในกรณีนายสมใจ  โตศุกลวรรณ์ ให้มีผลต้ังแต่
วันท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการเป็นต้นไป   
 
  6.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง จํานวน 6 ราย ดังนี้  
   1. นายธงชัย  ซึงถาร สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   2. นายทวีเกียรติ  บุญยไพศาลเจริญ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร 
ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   3. นายธวัชชัย  กมลธรรม สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   4. นายประดิษฐ์  วินิจจะกูล รองอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น กรมอนามัย ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   5. น.ต.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ รองอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
   6. นายเจษฎา  โชคดํารงสุข รองอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น กรมการแพทย์ ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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  7.  แต่งตั้งเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังนายวรพล  โสคติยานุรักษ์ เป็น
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เลขาธิการสํานักงาน ก.ล.ต.) โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 4 
ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป  ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 (มาตรา 20)  
 
  8.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายสุกิจ  เจริญรัตนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
(ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  9.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ดังนี้  
   1. แต่งต้ัง นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายชุมพล  ศิลปอาชา)  
   2. แต่งต้ัง นาวาเอก วิโรจน์  วังแก้วหิรัญ ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
 
  10.  แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จํานวน 4 ราย ดังนี้ 1. นายสถิรพร  นาคสุข 
2. นายวงศ์ศักด์ิ  สวัสด์ิพาณิชย์ 3. นายสมบัติ คุรุพันธ์ 4. นายจุลพงษ์  โนนศรีชัย โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ีนายกรัฐมนตรีลงนามใน
ประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป   
 
  11. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับสูง ดังนี้  
  1. ขอยกเลิกการแต่งต้ังข้าราชการท่ีเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาในคราวประชุม
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2554 จํานวน 2 ราย ได้แก่ รายท่ี 3 นายประเสริฐ  บุญเรือง และ รายท่ี 4 นายพิษณุ  ตุลสุข ส่วนอีก 9 
ราย ขอยืนยันการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามท่ีเสนอขอไว้เดิม  
   2. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ใหม่ จํานวน 2 ราย ได้แก่   
    2.1 นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
    2.2 นายพิษณุ  ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (นักบริหาร 
ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
    ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  12.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง ศาสตราจารย์ธเนศวร์  เจริญเมือง 
ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรพงษ์          
อ้ึงอัมพรวิไล) ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 4 ตุลาคม  2554 เป็นต้นไป 
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  13.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ัง นายวารุจ  ศิริวัฒน์ เป็นข้าราชการการเมือง 
ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 4 ตุลาคม  2554 เป็นต้นไป  
 
  14.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้   1. นายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการ  2. นายคุรุจิต        
นาครทรรพ กรรมการ  3. นายตระกูล  วินิจนัยภาค กรรมการ 4. นายสุกิจ  เจริญรัตนกุล กรรมการ 5. นายปรเมธี  วิมลศิริ 
กรรมการ 6. นายประวิช  สารกิจปรีชา กรรมการ 7. นายกุลิศ  สมบัติศิริ กรรมการ 8. นายแล  ดิลกวิทยรัตน์  กรรมการ        
9. นายอริยวิชย  เอกอุฬารพันธ์ กรรมการ ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 4 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป ยกเว้นลําดับท่ี 3 ให้มีผลต้ังแต่วันท่ี
คณะกรรมการอัยการให้ความเห็นชอบ 
 
    15.  มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนโดยเร่งด่วนเพ่ิมเติม 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 175/2554 เรื่อง  มอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด 
กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน เพ่ิมเติม 
  ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 157/2554  ลงวันท่ี 12 กันยายน  2554   มอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบ
เร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน  เพ่ือสนับสนุนการทํางานของ
คณะกรรมการอํานวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัย  วาตภัย และดินโคลนถล่ม (ศอส.) และเสริมการทํางานผู้ว่าราชการ
จังหวัด ให้สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติได้คลี่คลายโดยเร็วแล้ว นั้น เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์              
อุทกภัยได้แผ่ขยายและมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน โดยมีจังหวัดท่ีอยู่ในสถานการณ์หนักมากจํานวน 12 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา    
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) (9) และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้  
 1. มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้ภัยธรรมชาติ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนโดย
เร่งด่วน เพ่ิมเติม โดยแบ่งเป็นพ้ืนท่ีรายจังหวัด 
 2. ให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการต่าง ๆ  ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 
168/2554 ลงวันท่ี 22 กันยายน  2554 เป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และ
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง เป็นฝ่ายเลขานุการของรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวง ท่ีรับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตาม
การกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติฯ ตามคําสั่งนี้ และตามคําสั่งสํานกันายกรัฐมนตรี ท่ี 157/2554 ลงวันท่ี 12 กันยายน   2554     
   ท้ังนี้   ต้ังแต่วันท่ี 29 กันยายน 2554  เป็นต้นไป 
  การมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนโดยเร่งด่วน 
 ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี   175 /2554  ลงวันท่ี 29  กันยายน  พ.ศ. 2554 เรื่อง มอบหมายรัฐมนตรีรับผดิชอบ
เร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติเพ่ือช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน เพ่ิมเติม 
ท่ี จังหวัด รายช่ือรัฐมนตรี 
1. จังหวัดเชียงใหม่ นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข 
  นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์ 
2. จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ 
3. จังหวัดพิษณุโลก นายพิชัย  นริพทะพันธุ์ 
4. จังหวัดพิจิตร นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ 
5. จังหวัดนครสวรรค์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ 
6. จังหวัดสุพรรณบุรี นายชุมพล ศิลปอาชา 
7. จังหวัดชัยนาท นายธีระ  วงศ์สมุทร   
  นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ 
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8. จังหวัดอุทัยธานี น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 
9. จังหวัดสิงห์บุรี พล.ต.ท.ชัจจ์  กุลดิลก 
10. จังหวัดอ่างทอง นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ 
11. จังหวัดลพบุรี นายธีรชัย ภูวนาถนรานุบาล 
  นายต่อพงษ์ ไชยสาสน์ 
12. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา บุรณศิริ 
 
 
  16.  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ 
(คอป.) ต่อนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 179 / 2554  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประสานและ
ติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ 
(ปคอป.) ดังนี้  
  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. 
2553 ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) เพ่ือตรวจสอบและ
ค้นหาความจริงและข้อเท็จจริงท่ีรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งและเหตุการณ์ความรุนแรงให้ปรากฏเป็นท่ีประจักษ์ถึงสาเหตุ
ของปัญหา  โดยมีเป้าหมายท่ีจะให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอันจะนําไปสู่การป้องกันความรุนแรง
ไม่ให้เกิดซํ้าอีกในอนาคต และส่งเสริมความปรองดองของประเทศชาติในระยะยาวต่อไป  ต่อมาเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2554 
คอป. ได้จัดทําข้อเสนอแนะต่อนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตยเพ่ือเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือมอบให้รัฐบาลรับไปพิจารณาให้เป็นรูปธรรม รวม 7 ประการ เพ่ือสร้างบรรยากาศการปรองดองของประเทศ
ให้ดําเนินการไปอย่างต่อเนื่อง 
   รัฐบาลเห็นว่าการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตยเป็นนโยบายเร่งด่วนท่ี
จะเริ่มดําเนินการในปีแรกตามนโยบายท่ีได้แถลงต่อรัฐสภาเม่ือวันท่ี 23-25 สิงหาคม 2554 เนื่องจากเป็นท่ีตระหนักแล้วว่าการ
บริหารราชการแผ่นดิน การแก้ไขปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ การรักษาความม่ันคงแห่งรัฐและการพัฒนาประเทศ ไม่อาจดําเนิน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคม และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 20 
กันยายน 2554 ได้มีมติรับทราบข้อเสนอแนะของ คอป. รวม 7 ประการดังกล่าว  และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยง
ยุทธ  วิชัยดิษฐ) รับข้อเสนอแนะของ คอป. ไปพิจารณาดําเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว  เพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับ
ผลกระทบและความเสียหายได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  เป็นไปตามหลักนิติธรรมและความเสมอ
ภาค  เพ่ือนําไปสู่ความปรองดองและความสมานฉันท์ของคนในชาติต่อไป   
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2554 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้ 
   1. ให้แต่งต้ังคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระ 
ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติเรียกโดยย่อว่า “ปคอป.” ประกอบด้วย  นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ                     
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ  กรรมการประกอบด้วย 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ปลัดกระทรวงการกลาโหม  ปลัด
กระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  และ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและ 
เลขานุการ  รองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่ีปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยกรรมการ 
   2.  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 
    2.1 พิจารณารายละเอียดข้อเสนอแนะของ คอป. เพ่ือมอบหมายการดําเนินการให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องดําเนินการต่อไปโดยเร็ว  
    2.2   เสนอแนะมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของ คอป. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) และความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์  (Restorative Justice) มาใช้เป็นกลไกเสริมกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ซ่ึงมีข้อจํากัดในการจัดการกับปัญหา
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ความขัดแย้งท่ีมีสาเหตุและลักษณะท่ีซับซ้อน เพ่ือแก้ไขปัญหาและประคับประคองสังคมในช่วงเวลาท่ีมีการเปลี่ยนผ่านจากความ
ขัดแย้งของคนในสังคมไปสู่สันติภาพและความม่ันคง 
    2.3 เสนอแนะมาตรการ กลไก และวิธีการเพ่ือส่งเสริมให้การเยียวยาและฟ้ืนฟูเหยื่อและผู้เสียหาย
ตลอดจนผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมืองทุกฝ่ายอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง ท้ังระยะสั้นและ
ระยะยาวเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีจะให้เกิดความปรองดองในระยะยาว 
    2.4  ขอความร่วมมือหรือประสานงานกับ คอป. หน่วยงานของรัฐ เอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ คอป. 
    2.5 ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของ คอป. เป็น
ระยะพร้อมท้ังเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
    2.6  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคล เพ่ือดําเนินการใดหรือตามท่ีคณะกรรมการฯ 
มอบหมาย 
    2.7  เรียกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ หรือเชิญ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมาให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน 
    2.8  ดําเนินการอ่ืนท่ีจําเป็น เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีบรรลุผลสําเร็จ 
                     3. ในการเสนอแนะการดําเนินการ มาตรการ วิธีการ หรือข้อแนะนํา ตลอดจนมีปัญหาขัดข้องในการ
ดําเนินการเรื่องใด ให้ประธานกรรมการรายงานนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการหรือสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
   4. ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าท่ีในคราวท่ีมีการประชุมในอัตรา ประธาน
กรรมการ 10,000 บาท รองประธานกรรมการ 9,000 บาท และกรรมการ 8,000 บาท  และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ หรือตามท่ีคณะกรรมการฯ มอบหมาย 
ให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
   ท้ังนี้  ต้ังแต่ วันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
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