
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวท่ี 01/10
                                                          วันท่ี 11  ตุลาคม  2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 4   อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ            
ท่าอากาศยานดอนเมือง   เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด                
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลง                       
ข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย  
 3.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. .... 
 4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดกระบวนการรับรองการเป็นสมาคมท่ีมีสิทธิและอํานาจฟ้องคดี 
   เก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. .... ตามแผนพัฒนากฎหมายสํานักนายกรัฐมนตรี 
   ปี 2553 – 2554  
 
 เศรษฐกิจ 
 9.  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายท่ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะนําไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัย  
 10.   เรื่อง   แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฎิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด  และ
   คําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คําขอ 
   เปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายท่ีเหลือจ่าย
   ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
   ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
   เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณ
   กลุ่มจังหวัด (ฉบับท่ี 2) 
  14. เรื่อง  มาตรการภาษีเพ่ีอช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
 16.  เรื่อง  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) ภายใต้
   แผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม 
   (ระยะ 5 ปี) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
 
 สังคม 
 19.  เรื่อง   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง  
   รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  เพ่ือเป็นงบประมาณสําหรับอัตรากําลัง
   ใหม่ของข้าราชการในปี พ.ศ. 2554   
 20.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 
   สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี   
 21. เรื่อง  แผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
 
 แต่งตั้ง 
 24. เรื่อง   แต่งต้ัง 
    1.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
    2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
         (กระทรวงสาธารณสุข)  
    3.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
         (สํานักนายกรัฐมนตรี)   
     4.  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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     5.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
                            และสิ่งแวดล้อม)  
    6.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ 
         ขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
    7.  แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบัน องค์การอิสระและบุคคลอ่ืน เป็นกรรมการใน 
         คณะกรรมการผังเมือง  
     8.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
          คมนาคม)  
    9.  การแต่งต้ังผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน  
    10.  การแต่งต้ังผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
    11.  การแต่งต้ังกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดท่ี 18  
    12.  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 
    13.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 197/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับ 
           ผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

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

3. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. .... ท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 (คกอ. 3) ได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ี สํานักงาน        
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอและให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
  1. กําหนดให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2539 และระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 (ร่างข้อ 3)  
  2. กําหนดให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบและมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ (ร่างข้อ 4) 
  3. กําหนดนิยามคําว่า “ปลัดกระทรวง” ให้หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดทบวง และ          
รองปลัดกระทรวงผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
   “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็น               
กรมหัวหน้าส่วนราชการซ่ึงไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีฐานะเป็นอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด และให้หมายความรวมถึงเลขานุการ
รัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสํานักงานรัฐมนตรีด้วย 
(ร่างข้อ 5) 
  4. กําหนดให้ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการ
การเมืองและข้าราชการตํารวจ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น กรณีมีเหตุพิเศษซ่ึงจะต้องวางหลักเกณฑ์
และข้ันตอนวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลาแตกต่างจากท่ีระเบียบกําหนด ให้ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีกําหนดระเบียบเป็นการเฉพาะได้
โดยให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  
(ร่างข้อ 6) 
  5. กําหนดให้ส่วนราชการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลาและยกเลิก        
วันลา สําหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัว (ร่างข้อ 12)  
  6. กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตรให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลาภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีคลอดบุตร และ         
ให้มีสิทธิไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทําการ (ร่างข้อ 20) 
  7. เพ่ิมจํานวนวันลาพักผ่อนประจําปีในปีหนึ่งให้แก่ข้าราชการท่ีไปประจําการในต่างประเทศในเมืองท่ีกําลัง
พัฒนาซ่ึงต้ังอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา และอเมริกากลาง เมืองท่ีมีความเป็นอยู่ยากลําบาก เมืองท่ีมีภาวะความเป็น        
อยู่ไม่ปกติ และเมืองท่ีมีสถานการณ์พิเศษ อีก 10 วันทําการ (ร่างข้อ 25) 
  8. กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลาของข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(ร่างข้อ 34 – ร่างข้อ 35) 
  กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ (ร่างข้อ 39 – ร่างข้อ 40) 
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดกระบวนการรับรองการเป็นสมาคมท่ีมีสิทธิและอํานาจฟ้องคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภค พ.ศ. .... ตามแผนพัฒนากฎหมายสํานักนายกรัฐมนตรี ปี 2553 – 2554  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดกระบวนการรับรองการเป็นสมาคมท่ีมีสิทธิและอํานาจ
ฟ้องคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. .... ตามแผนพัฒนากฎหมายสํานักนายกรัฐมนตรี ปี 2553 – 2554 ตามท่ี
สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) เสนอและให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (ร่างข้อ 1) 
  2. กําหนดให้มีการรับรองได้เฉพาะสมาคมท่ีมีผลงานการดําเนินการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้าน        
การแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าท่ีจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์  
(ร่างข้อ 3)  
  3. กําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับคุณสมบัติกรรมการของสมาคม (ร่างข้อ 4) 
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  4. กําหนดให้ยื่นคําขอรับการรับรองได้ 2 ช่องทาง คือ ยื่นด้วยตนเองต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ร่างข้อ 6) 
  5. กําหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาคําขอรับการรับรองให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน                 
นับแต่วันท่ีรับคําขอ เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน (ร่างข้อ 8) 
  6. กําหนดอายุหนังสือรับรองให้มีผลใช้บังคับได้เป็นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(ร่างข้อ 11) 
  7. กําหนดให้สมาคมยื่นคําขอรับการรับรองได้ใหม่เม่ือพ้นกําหนด 3 เดือน นับแต่วันท่ีคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีมติไม่ให้การรับรอง (ร่างข้อ 13) 
  8. สมาคมท่ีได้รับการรับรองต้องปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประกาศกําหนด (ร่างข้อ 14) 
  9. สมาคมท่ีได้รับการรับรองก่อนท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้หนังสือรับรองยังคงมีผลใช้บังคับได้อีก 4 ปี (ร่างข้อ 16) 
  10. กําหนดให้ระเบียบและประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไป เพียงเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ (ร่างข้อ 17) 
 
 

เศรษฐกิจ 
9. เรื่อง ค่าใช้จ่ายท่ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะนําไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเรื่อง ค่าใช้จ่ายท่ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะนําไปช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาด้านอุทกภัยตามแนวทางจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ  โดย
เบ้ืองต้นให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท่ีได้รับอนุมัติ
ให้กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  โดยขอตกลงโอนเปลี่ยนแปลงนําไปใช้จ่ายเพ่ือการดังกล่าวตามความ
จําเป็นและเหมาะสมก่อน  หากไม่เพียงพอก็ให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน ภายในกรอบ
วงเงิน 2,000.0000 ล้านบาท 
 
10.  เรื่อง  แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฎิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด  และคําของบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คําขอเปล่ียนแปลงโครงการและการโอนและเปล่ียนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายท่ีเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554  ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับท่ี 2)  
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
เสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด 76 จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่ม
จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ท้ังนี้ โครงการท่ีเห็นควรสนับสนุนข้างต้นเป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แต่จาก
ข้อจํากัดทางด้านด้านงบประมาณอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกโครงการ ดังนั้น กรณีท่ีมีการพิจารณาต้นทุนต่อหน่วย
ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วยังมีงบประมาณเหลืออยู่ เห็นควรเห็นชอบให้นําโครงการท่ีไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณมาพิจารณาสนับสนุนเพ่ิมเติมตามลําดับความสําคัญ หรือสํารองไว้ในกรณีท่ีมีการแปรญัตติงบประมาณเพ่ิมเติม 
รวมท้ังเห็นชอบให้ใช้คําว่า “สร้างเสริมความจงรักภักดี” แทนคําว่า “ปกป้องสถาบัน” สําหรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปี พ.ศ. 2555 เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม ตามมติ ก.น.จ. (วันท่ี 26 ก.ย. 54 ,                
5 ต.ค. 54)  
  2. เห็นชอบกับคําขอเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายท่ีเหลือ
จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในกรณีการเปลี่ยนแปลง
โครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณเหลือจ่ายท่ีมีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จํานวน 68 โครงการ งบประมาณ 490,696,354 บาท ตามมติ ก.น.จ. (วันท่ี 26 ก.ย. 54 , 
5 ต.ค. 54) 
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  3. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง 
การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับท่ี 2) ตามมติ ก.น.จ. 
(วันท่ี 26 ก.ย. 54 , 5 ต.ค. 54) 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามความเห็นของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ มีดังนี้ 
   1) โครงการท่ีเห็นควรสนับสนุนของจังหวัด 76 จังหวัด จํานวน 2,971 โครงการวงเงิน 
20,300,541,069 บาท  
   2) โครงการท่ีเห็นควรสนับสนุนของกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด จํานวน 364 โครงการ วงเงิน 
7,399,377,937 บาท 
  ท้ังนี้  โครงการท่ีเห็นควรสนับสนุนข้างต้นเป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แต่จาก
ข้อจํากัดทางด้านงบประมาณอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกโครงการ ดังนั้น กรณีท่ีมีการพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของ
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วยังมีงบประมาณเหลืออยู่ เห็นควรเห็นชอบให้นําโครงการท่ีไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณมาพิจารณาสนับสนุนเพ่ิมเติมตามลําดับความสําคัญ หรือสํารองไว้ในกรณีท่ีมีการแปรญัตติงบประมาณเพ่ิมเติม 
  อนึ่ง สําหรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจําปี พ.ศ. 2555 ท่ีมีคําว่า 
“ปกป้องสถาบัน” ท่ีประชุม ก.น.จ. มีมติเห็นชอบให้ใช้คําว่า “สร้างเสริมความจงรักภักดี” แทน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
  2. คําขอเปล่ียนแปลงโครงการและการโอนและเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายท่ีเหลือจ่ายตาม
ปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามความเห็นของ อ.ก.น.จ. ด้านแผน
และด้านงบประมาณ ดังนี้ 
   1) ให้การสนับสนุนได้ จํานวน 152 โครงการ วงเงิน 1,152,199,110 บาท แยกเป็น 
    - กรณีการเปลี่ยนแปลงโครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและการใช้
งบประมาณเหลือจ่ายท่ีไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จํานวน 84 โครงการ 
งบประมาณ 661,502,756 บาท และให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบและดําเนินการต่อไป 
    - กรณีการเปลี่ยนแปลงโครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและการใช้
งบประมาณเหลือจ่ายท่ีมีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จํานวน 68 โครงการ 
งบประมาณ 490,696,354 บาท และให้ฝ่ายเลขานุการฯ นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป ท้ังนี้ จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดได้ทําเรื่องขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณไว้แล้ว 
   2) ไม่เห็นควรสนับสนุน จํานวน 8 โครงการ วงเงิน 16,147,680 บาท 
  3. ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับท่ี 2) 
  กรณีท่ี 1 กรณีการเปลี่ยนแปลงโครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณ
เหลือจ่ายท่ีไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการเก่ียวกับ กิจกรรม พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ งบรายจ่ายเป้าหมายโครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 2) การเปลี่ยนแปลง
โครงการ โดยนําโครงการอ่ืนท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาดําเนินการ 3) การใช้งบประมาณ
เหลือจ่ายในส่วนท่ีไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี มีอํานาจพิจารณา กลั่นกรอง และให้
ความเห็นชอบ เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และรายงานให้ ก.น.จ. ทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส 
  กรณีท่ี 2 กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจ่ายของจังหวัดหรือของ
กลุ่มจังหวัดท่ีมีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แลว้แต่กรณี และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนําเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณในการปรับแผนเม่ือได้รับความ
เห็นชอบแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ และให้ อ.ก.น.จ. ด้านแผน
และงบประมาณ รายงานให้ ก.น.จ. ทราบ ภานในสิบห้าวนันับแต่วันสิ้นไตรมาส 
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14. เรื่อง มาตรการภาษีเพ่ีอช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  ท้ังนี้                  
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อน และส่งให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรี              
ลงนามต่อไป   
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  ด้วยปรากฏว่าประเทศไทยได้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรง อันมีผลทําให้ประชาชนต้องประสบกับความเดือดร้อน 
และต้องการความช่วยเหลือเป็นจํานวนมาก จึงมีความจําเป็นต้องให้บุคคลธรรมดา รวมท้ังบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ัวไป
ร่วมกันบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  กระทรวงการคลังรายงานว่าการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปัจจุบันตาม                  
ประมวลรัฎากรบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะได้สิทธิประโยชน์ ดังนี้  
  1. กรณีบุคคลธรรมดา สามารถนําเงินท่ีบริจาคไปหักลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่าท่ี
บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้สุทธิ ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 527) พ.ศ. 2554 และตามข้อ 2(70) ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 126 (พ.ศ. 2509) 
ออกตามความในประมวลกฎรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
  2. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนําเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินท่ีบริจาคไปหักเป็นรายจ่ายในการ
คํานวณกําไรสุทธิได้เท่าท่ีบริจาคจริง แต่ไม่เกินร้อยละสองของกําไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร และพระ
ราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 527) พ.ศ. 2554 
  เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลร่วมกันบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้มากยิ่งข้ึน จึงเห็นสมควรกําหนดให้สามารถนําจํานวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินท่ีบริจาคเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มาหักเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษี
เงินได้เพ่ิมข้ึนจากสิทธิการหักรายจ่ายตามปกติอีกเป็นจํานวนร้อยละห้าสิบ ซ่ึงสามารถกระทําได้โดยการร่างพระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในมาตรา 3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร 
 
16. เรื่อง ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) ภายใต้แผนแม่บทการ
ป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม (ระยะ 5 ปี) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) 
ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม (ระยะ 5 ปี) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่า ได้แจ้งหน่วยงานท่ีร่วมบูรณา
การตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณระยะ 3 (พ.ศ.2553-2555) ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม (ระยะ 5 ปี) จํานวน 30 หน่วยงาน ให้เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีเพ่ือดําเนินการตามความเหมาะสมและจําเป็น และ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 แล้ว โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สรุปได้ดังนี้ 
  1. แผนปฏิบัติการและงบประมาณระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม (ระยะ 5 ปี) ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการท่ีต้องดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 101 แผนงาน/โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 11,947.4460 ล้านบาท โดยมีหน่วยงานร่วม
บูรณาการท้ังสิ้น 30 หน่วยงาน 
  2. หน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการได้แจ้งผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2553 – 2555) ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม (ระยะ 5 ปี) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบจํานวน 21 หน่วยงานโดยได้รับงบประมาณเพ่ือ
ดําเนินการ จํานวน 39 โครงการ เป็นเงิน 715.5464 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.9 ของแผนงาน รายละเอียด ดังนี้  
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จํานวนแผนงาน/ 
โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) ยุทธศาสตร์ 

ท่ีตั้งไว้ ท่ีได้รับ ท่ีตั้งไว้ ท่ีได้รับ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว้ 
1. ด้านการเตรียมการป้องกันและลด
ผลกระทบ 

50 24 5,771.9141 344.5501 5.9 

2. ด้านการเตรียมพร้อมรับภัย 18 5 437.6500 69.0589 15.7 
3. ด้านการจัดการภัยในภาวะฉุกเฉิน 12 2 614.3050 0.8336 0.1 
4. ด้านการจัดการหลังเกิดภัย 21 8 5,123.5769 301.1038 5.8 

รวม 101 39 11,947.4460 715.5464 5.9 
 
  3. การดําเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการตามข้อ 2 กรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
   3.1 ปรับเป็นงบประมาณปี 2555 จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 324.3676 ล้านบาท  
   3.2 ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ ให้ทันต่อสถานการณ์จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 
3.0200 ล้านบาท 
   3.3 ใช้งบประมาณอ่ืน (งบจังหวัด/งบกลาง) และไม่ระบุแหล่งงบประมาณ จํานวน 6 โครงการ 
งบประมาณ 22.2825 ล้านบาท 
 

สังคม 
19. เรื่อง  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  เพ่ือเป็นงบประมาณสําหรับอัตรากําลังใหม่ของข้าราชการในปี พ.ศ. 2554   
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขบรรจุอัตราต้ังใหม่
สําหรับนักเรียนทุนรัฐบาลและพยาบาลวิชาชีพในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 4,846 อัตรา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
โดยเริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 สําหรับตําแหน่งเพ่ิมใหม่ของโรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยองจํานวน 238 อัตรานั้น 
เห็นควรเริ่มบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายหลังท่ีกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการตามกระบวนการคัดเลือกเรียบร้อย
แล้ว ซ่ึงได้เสนอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รองรับการบรรจุอัตราต้ังใหม่ดังกล่าวไว้แล้ว 
 
20. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี   
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมศิลปากรใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ภายในวงเงิน 264,400,000 บาท (สองร้อยหกสิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างงานพระ
ราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซ่ึงจะทําให้การดําเนินงาน
ต่าง ๆ แล้วเสร็จทันตามหมายกําหนดการและเป็นไปอย่างสมบูรณ์ งดงาม สมพระเกียรติ โดยให้กรมศิลปากรขอทําความตกลง
ในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณต่อไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
   วธ. รายงานว่า  
   1. รัฐบาลมอบหมายให้กรมศิลปากร วธ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบออกแบบก่อสร้างพระเมรุและอาคาร
ประกอบในงานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
ตลอดจนการจัดสร้างพระโกศจันทน์ การบูรณะซ่อมแซมราชรถและพระยานมาศทุกองค์เพ่ือใช้ในงานพระราชพิธีดังกล่าว   
   2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รูปแบบพระเมรุแล้ว  และพระราชทาน
กําหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ในวันท่ี 9 เมษายน 2554 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการต่าง ๆ แล้วเสร็จทัน
ตามหมายกําหนดการและเป็นไปอย่างสมบูรณ์ งดงาม สมพระเกียรติ จึงจําเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม
อย่างเร่งด่วน ในการดําเนินภารกิจต่าง ๆ สําหรับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ต่อไป  
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  3. ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินี
เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2554 
มอบหมายให้กรมศิลปากร วธ. ดําเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 พลางก่อน งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในการก่อสร้างงานพระราชทาน
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  
  
21. เรื่อง แผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(สปน.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  สปน. รายงานว่า 
  1. สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติมีภารกิจสําคัญได้แก่ การจัดทํานโยบายและแผนงานเก่ียวกับการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและการเสริมสร้างความม่ันคงให้แก่สถาบันหลักของชาติ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง
เอกลักษณ์ของชาติท้ังแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมท้ังทําหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ 
  2. ตลอดระยะเวลาท่ีได้ดําเนินงาน สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติยังไม่มีการประเมินประสิทธิผลการ
ดําเนินงาน การวิเคราะห์ผลสําเร็จและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ การจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติเชิงวิชาการ 
รวมท้ังการบูรณาการแผนงาน/โครงการด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมิให้เกิดการซํ้าซ้อนและ
สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล ประกอบกับในปี พ.ศ. 2558 ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนจะ
รวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เป็นการเปิดประเทศอย่างเสรี ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สปน. จึงได้
ดําเนินการจัดทําแผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติข้ึน เพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติของสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน พร้อมนําไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสําเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
  3. สปน. โดยสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้จ้างมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ดําเนินการจัดทําแผนงาน
การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ซ่ึงได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
   3.1 วิสัยทัศน์สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ คือ “เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติอย่างยั่งยืนสู่ความเป็นสากล”  
   3.2 พันธกิจของสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ประกอบด้วย 
    3.2.1 เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ตลอดจน แผนงาน/โครงการในการ
ดําเนินงานด้านเอกลักษณ์ของชาติต่อคณะรัฐมนตรี 
    3.2.2 ดําเนินการให้มีการบูรณาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการเก่ียวกับการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติมิให้ซํ้าซ้อนกัน และให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและนโยบายของรัฐบาล 
    3.2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานด้าน
เอกลักษณ์ของชาติของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องให้ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    3.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังเครือข่ายดําเนินงานด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติของ
หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
    3.2.5 ดําเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับเอกลักษณ์ของชาติ 
    3.2.6 การศึกษาวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของชาติ 
   3.3 ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
    3.3.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและปลูกฝังจิตสํานึกให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
    3.3.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างระบบและกลไกในการควบคุมตลอดจนการกําหนดมาตรการเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับเอกลักษณ์ของชาติ 
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    3.3.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การประสานและขยายความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายในการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ 
    3.3.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
  4. สํานักงาน ก.พ.ร มอบหมายให้ สปน. โดยสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติดําเนินการประเมิน
ประสิทธิผลการดําเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดยทบทวนการดําเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2544 – 2554 พร้อมจัดทํารายงานพร้อมวิเคราะห์ผลสําเร็จ ปัญหาอุปสรรค และนําผลการทบทวนมาจัดทําแผนงานการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ท่ีเป็นรูปธรรมและชัดเจน ท้ังนี้ จะต้องเสนอคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติให้ความเห็นชอบแผนงาน
ดังกล่าวและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
  5. สปน. ได้นําแผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) 
และคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติให้ความเห็นชอบแผนงานดังกล่าวแล้วและรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก                     
โกวิท วัฒนะ) มีคําสั่งให้นําแผนงานดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
 

แต่งตั้ง 
24.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ัง นางผจงสิน  วรรณโกวิท รองเลขาธิการสํานักงาน
ประกันสังคม ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) สํานักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงาน ต้ังแต่วันท่ี 26 สิงหาคม 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  2.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้   
   1. นายทวี รัตนชูเอก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจ
วิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงาน
ศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ต้ังแต่วันท่ี 23 กันยายน  2553   
   2. นางปาริชาติ  สรเทศน์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มภารกิจวิชาการ 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม 
กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ต้ังแต่วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2554  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  3. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานัก
นายกรัฐมนตรี)   
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง       
นายไพโรจน์  โพธิวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี 13 ธันวาคม 
2553 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  4.  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติมอบหมายการรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในกรณีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ตามนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยให้เป็นไปตามลําดับ ตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้  1. พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี 2. พลตํารวจเอก 
ประชา  พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
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  5.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้  
  1. นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นางพรทิพย์  ป่ันเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   3. นายเกษมสันต์  จิณณวาโส อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  4. นายสุพัฒน์  หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
 
 
  6.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพชุดใหม่ ดังนี้ นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการประกอบด้วย นายกล่ําคาน ปาทาน พล.ต.ท.สถาพร  ดวงแก้ว พล.ต.ต.ภาณุ  เกิดลาภผล นายประสิทธิ์  ศิริภากรณ์ 
นางปราณี ศุกระศร นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ พ.ต.ท.ดร.สุรศักด์ิ  บุญศรีภิรัตน์ นายประภาส  เกียรติสุขสถิตย์  และ         
นางเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย โดยนายโอภาส  เพชรมุณี ผู้อํานวยการขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดย
ตําแหน่ง  
 
  7.  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบัน องค์การอิสระและบุคคลอ่ืน เป็นกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน และผู้แทนสถาบัน 
องค์การอิสระและบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้องกับการผังเมือง จํานวน 7 คน เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการผังเมือง ดังนี้  
   1. ผู้ทรงคุณวุฒิ 1) นายสง่า  โภคบุตร 2) นายสุธรรม  ศิริทิพย์สาคร 3) หม่อมหลวงปาณสาร  หัสดินทร      
4) นายสมพล  ยุติธรรม 5) คุณหญิงภัทราภา  อิศรเสนา ณ อยุธยา 6) นายปรีชา  รณรงค์ 7) นายจิรายุ  ศวิตชาต   
   2. ผู้แทนสถาบัน องค์การอิสระและบุคคลอ่ืน 1) นายสมศักด์ิ  ต้ังทรงศิริศักด์ิ 2) นายธีระพันธุ์  ทองประวัติ 
3) นายสมศักด์ิ  จุฑานันท์ 4) นายคุณวุฒิ  ธรรมพรหมกุล 5) นายอดุลย์  ต้ังศัตยาภิรมย์ 6) นายกิตติชัย  รักตะกนิษฐ์             
7) นายประเสริฐ  ศรีอุฬารพงศ์  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 11 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป  
 
  8.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม 
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้  
   1. นายวันชัย  ภาคลักษณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง  
   2. นายชาติชาย  ทิพย์สุนาวี รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท   
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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  9.  การแต่งตั้งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งต้ัง นาวาอากาศเอก จิรพล  เก้ือด้วง ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงท่ีในอัตราเดือนละ 190,000 บาท รวมท้ังสิทธิประโยชน์   
อ่ืน ๆ ตามท่ีกระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว  
 
  10.  การแต่งตั้งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งต้ัง นายอัยยณัฐ  ถินอภัย ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงท่ีในอัตราเดือนละ 300,000 บาท รวมท้ังสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ตามท่ี
กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว   
 
  11.  การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดท่ี 18  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอให้นางอัมพร  นิติสิริ พ้นจากตําแหน่งการเป็นกรรมการ
ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดท่ี 18 และเห็นชอบแต่งต้ังนายอาทิตย์  อิสโม ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้แทน
ฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดท่ี 18 โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 11 ตุลาคม  2554 เป็นต้นไป  และมีวาระการดํารงตําแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีแทน   
 
  12.  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ   การแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555  โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีดังนี้   
  องค์ประกอบ  ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ   รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ  คนท่ี 1   รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  คนท่ี 2  รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  คนท่ี 3 เป็น  
รองประธานกรรมการ  คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ผู้แทน
สํานักงานประกันสังคม  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ผู้แทนกรมการจัดหางาน  ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน  ผู้แทนสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ผู้แทนการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย  ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจทางการค้า  ผู้แทนสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
ผู้แทนหอการค้าไทย  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานัก
นโยบายและวิชาการสถิติ   สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์   สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการ
สํานักบริหารกลาง   สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากรและประสานสถิติ  ผู้อํานวยการสํานักบริหาร
จัดเก็บข้อมูลสถิติ   สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ สถิติจังหวัด
สมุทรปราการ  สถิติจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้อํานวยการสํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม   สํานักงานสถิติแห่งชาติเป็น
กรรมการและเลขานุการ  ผู้อํานวยการกลุ่มสถิติสถานประกอบการ 1 สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
และผู้อํานวยการกลุ่มสถิติสถานประกอบการ 2  สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
  อํานาจหน้าท่ี 
   1.     พิจารณาให้ความเห็นชอบเก่ียวกับแผนการดําเนินงานโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม                
พ.ศ. 2555 
   2.     ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และกํากับการดําเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด 
   3.     มีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็น 
  4.     พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานโครงการ 
 
  13.  คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 197/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบ
เนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
  คณะรัฐมนตรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 197/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้  
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  เพ่ือให้การดําเนินงานในการเร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม ซ่ึงเป็นนโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่ม
ดําเนินการในปีแรก ข้อ 1.5 และนโยบายท่ีจะดําเนินการในช่วง 4 ปี ข้อ 7.5 และ 7.10 ตามท่ีรัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เม่ือ
วันท่ี 23 สิงหาคม 2554 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีองค์ประกอบและอํานาจ
หน้าท่ีดังต่อไปนี้  
  1. องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  พลตํารวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็น
ประธานกรรมการ  นายบัณฑูร  สุภัควณิช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย                
พลตํารวจเอก  สวัสด์ิ  อมรวิวัฒน์  นายพระนาย สุวรรณรัฐ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ                
พลเอก ขวัญชาติ  กล้าหาญ รองศาสตราจารย์โคทม  อารียา  นางจิราพร  บุนนาค   นายเจริญ หมะเห  นายถิรชัย  วุฒิธรรม 
นาวาอากาศตรี  นายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปิยะ  กิจถาวร  แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา             
นางเมตตา กูนิง  รองศาสตราจารย์รัตติยา  สาและ  นายวงศ์ศักด์ิ สวัสด์ิพาณิชย์  นายวรวีร์ มะกูดี  นางสาวศุภวรรณ พ่ึงรัศมี             
พลตํารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว  นายแพทย์อนันต์ชัย  ไทยประทาน นางอังคณา นีละไพจิตร   นายอิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา  
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส และสงขลา  ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมี
เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรรมการและเลขานุการ  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการ
และเลขานุการร่วม   นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
จํานวนไม่เกิน 3 คน ท่ีเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่งต้ัง 
 
  2. อํานาจหน้าท่ี 
   (1) สํารวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริง จัดทําฐานข้อมูล และ / หรือศูนย์กลางข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเกิดข้ึนต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2547 
รวมท้ังความต้องการความช่วยเหลือเยียวยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ท่ียังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาหรือการช่วยเหลือเยียวยาท่ี
ได้ดําเนินการไปแล้วยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือตามหลักสากล การดําเนินการดังกล่าวให้ความสําคัญโดยคํานึงถึงอัตลักษณ์ 
ภาษา  ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อทางศาสนา เพ่ือนําไปใช้ประกอบการพิจารณาดําเนินการตามข้อ (3) เพ่ือให้ได้ผล
เป็นรูปธรรมอย่างถูกต้องครบถ้วน 
   (2) จัดให้มีเวทีสาธารณะและการประชุมกับผู้ท่ีได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือรับฟังข้อมูลและความเห็นต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ  
   (3) กําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข  และวิธีการในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
   (4) มอบหมายให้ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัด หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
หรือแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ตามข้อ (3)   
   (5) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา การพัฒนา 
และการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   (6) แต่งต้ังท่ีปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการ
สํารวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และความต้องการความช่วยเหลือเยียวยา  จัดเวทีสาธารณะและการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
วิชาการ ความร่วมมือระหว่างประเทศ  ประชาสัมพันธ์และการอ่ืนใด  ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  
   (7) เชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐและผู้ท่ีเก่ียวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสาร หรือข้อมูล
เพ่ือประกอบการพิจารณา 
   (8) วินิจฉัยคําร้องในกรณีท่ีผู้ท่ีได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยา  และคําสั่งของคณะกรรมการให้
เป็นท่ีสุด  
   (9) จัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะทูตของประเทศมุสลิม คนไทยท่ีอาศัยอยู่ในประเทศมุสลิม ผู้แทน
องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)  และหน่วยงานต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและเผยแพร่การดําเนินการ
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เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกับประเทศมุสลิมและองค์การความร่วมมืออิสลาม และสร้างความเช้าใจท่ีถูกต้องตามนโยบายของ
รัฐบาลในการสนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ พร้อมท้ังส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี ท้ังนี้ เพ่ือให้ประชาชน 
รัฐบาล และประชาคมระหว่างประเทศ มีความเข้าใจท่ีถูกต้องว่าประเทศไทยกําลังดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
   (10) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  3. การดําเนินการ  
   (1) ให้ทุกส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ ให้ความร่วมมือในด้านข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการ
เยียวยา  ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร และการดําเนินการ รวมท้ังสนับสนุนด้านอ่ืนๆ  ให้แก่คณะกรรมการตามท่ี
ร้องขอโดยเร็ว  
   (2) ให้กระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามคําสั่งนี้  
   (3) ให้ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนการทํางานด้านธุรการ บุคลากร 
การเงิน และการดําเนินการอ่ืนใดแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
   (4) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
   (5) ค่าใช้จ่ายในการอํานวยการ การประสานงาน และการบริหารจัดการอ่ืนๆ  ท่ีจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าห้องประชุม  ให้
เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   (6) ให้สํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และให้พอเพียงกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน  
   (7) ให้คณะกรรมการดําเนินการให้เสร็จสิ้นภารกิจภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีนายกรัฐมนตรีลงนามใน
คําสั่งนี้   
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 

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


