
 
http://www.thaigov.go.th                                                         วันท่ี  8 พฤษภาคม  2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมงบประมาณชั้น 3  อาคารรัฐสภา   นางสาวยิ่งลักษณ์   
ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย                     
นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผล
การประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  

กฎหมาย 
 
 2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  

เศรษฐกิจ 
 
  13.   เรื่อง  ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 14.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี โครงการรับซ้ือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังปี 2554/55 
  
 

สังคม 
 17.  เรื่อง  (ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
  20.   เรื่อง    สรุปผลการตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง 
   
  

แต่งตั้ง 
  28.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
   1. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 
   2. รัฐบาลมองโกเลียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
    3. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
               (กระทรวงสาธารณสุข)  
    4. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
      พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
    5. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  
   6. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัด 
                ชายแดนภาคใต้  
    7. การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
   8. การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
                ขนาดย่อม  
 
    

********************************* 
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เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ..)      
พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
   1. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ข้าราชการส่วนท้องถ่ินผู้มีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพให้ได้รับบํานาญ
พิเศษเพ่ิมสูงข้ึน   
   2. แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจ่ายบําเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับ ให้สามารถนําเงิน
ช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถ่ิน (ช.ค.บ.) มารวมคํานวณได้  
   3. ยกเลิกบทบัญญัติเรื่องการหมดสิทธิรับบํานาญของผู้รับบํานาญ   
 

เศรษฐกิจ 
13. เรื่อง ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และกําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
ดังนี้  
 สาระสําคัญของเรื่อง 

 นายกรัฐมนตรีในการประชุมเชิงปฏิบัติการเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2555 เห็นชอบยุทธศาสตร์ แนวทาง 
และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามท่ีคณะทํางานเพ่ือบูรณาการเรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเสนอ  โดยเฉพาะการร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
หน่วยงานของตนเองให้มีความโปร่งใส ซ่ึงสรุปได้ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน แบ่งออกเป็น 6 แนวทางหลักและอ่ืน ๆ ดังนี้  
1) การปลุกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness Building Approach) : 

มุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึกและทัศนคติเชิงบวกในการสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย ครอบคลุมทุก
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง สร้างค่านิยมท่ีอยู่บนพ้ืนฐาน
ความถูกต้อง โดยอาศัยกลไกของสังคมเป็นการลงโทษผู้กระทําผิดหรือทุจริตคอร์รัปชั่น  

2) การพัฒนาองค์การ (Organization Development Approach) : มุ่งเน้นการพัฒนา
องค์การท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นองค์การสีขาว มีการดําเนินการป้องกันและลด
ความเสี่ยงท่ีเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนวางระบบคัดกรองบุคคลเข้าสู่ตําแหน่งในระบบราชการ
ท่ีคํานึงถึงความมีเหตุผลทางคุณธรรม (Moral Reasoning) หรือความสามารถทางด้านจริยธรรม (Ethicability)  

3) การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม (Participatory Approach) : มุ่งเน้นการสร้างความ
โปร่งใสในกระบวนการดําเนินงานของภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดซ้ือจัดจ้างของทางราชการ ซ่ึงต้ังอยู่บนหลักการ
เปิดเผยและมีส่วนร่วม อันจะทําให้ภาคส่วนอ่ืนในสังคมได้เข้ามามีส่วนรับรู้ ตรวจสอบ หรือร่วมในกระบวนการใด ๆ 
เพ่ือให้กลไกการดําเนินการมีความถูกต้องชอบธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ  

4) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย (Legal Approach) : มุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้
เป็นเครื่องมือป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนยกระดับมาตรฐานกฎหมายด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของไทยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะพันธกรณี
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านทุจริต (UNCAC) รวมถึงการแก้ไขกฎหมายลําดับรองท่ีเอ้ือไปสู่
พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการ  
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5) การตรวจสอบ เฝ้าระวังเชิงรุก (Surveillance Approach) : มุ่งเน้นการวางกลไกการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังในเชิงรุก ท้ังกลไกการเฝ้าระวังของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน กลไกการตรวจสอบตาม
กฎหมาย ตลอดจน การเชื่อมโยงและบูรณาการการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด รวมถึงการวางระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  

6) การปราบปรามท่ีจริงจังและการลงโทษท่ีเข้มงวด (Suppression Approach) : มุ่งเน้น
การดําเนินการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง รวมถึงการกําหนดมาตรการในการลงโทษท่ีเข้มงวดและรุนแรงข้ึน 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเกิดความต่ืนตัว และเกรงกลัวต่อการประพฤติท่ีมิชอบ  

7) อ่ืน ๆ เช่น การร่วมมือทางวิชาการกับรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศ และอ่ืน ๆ 
เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นต้น  
  2. แผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เป็นการดําเนินการในระยะแรก
ท่ีคาดว่าจะก่อให้เกิดผลสําเร็จเร็วและก่อให้เกิดผลต่อเนื่องในระยะต่อไป โดยมุ่งเน้นการดําเนินงานภายใต้ 4 แนวทาง 
ดังนี้  

1) การปลุกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักรู้ โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้  
- การสร้างข้าราชการไทยหัวใจสีขาว : เป็นการรณรงค์สร้างความต่ืนตัว และสร้างต้นแบบ

การเป็นข้าราชการท่ีดี ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการค้นหาข้าราชการและประชาชนท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีของ
สังคม เพ่ือจุดประกายให้สังคมได้รับรู้ รับทราบ ถึงคุณค่าท่ีเกิดจากการกระทําความดี รวมท้ังการวางหลักสูตรอบรม
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

- การมอบรางวัลเพ่ือเชิดชูเกียรติและกําหนดบัญชีรายชื่อข้าราชการท่ีมีความซ่ือสัตย์
สุจริต หรือมีผลงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น : เป็นการดําเนินการด้านบวกในการกระตุ้นจิตสํานึกของคน 
(ข้าราชการ) และสร้างความรับรู้ในทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดค่านิยมการยกย่องเชิดชูคนดี โดยการกําหนดให้มีการมอบ
รางวัลเพ่ือเชิดชูเกียรติข้าราชการท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต มีผลงานประจักษ์ชัดแจ้งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
รวมถึง การกําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินเลื่อนข้ัน หรือแต่งต้ังในตําแหน่งท่ีสูงข้ึน  

- การติดเครื่องหมายสัญลักษณ์แสดงการอาสาต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น : เป็นการ
สร้างความต่ืนตัวและปลุกจิตสํานึกข้าราชการในระดับปฏิบัติการให้บริการประชาชน รวมท้ังสร้างความละอายต่อการ
ประพฤติมิชอบในหน้าท่ี และการรับอามิสสินจ้างอันมิชอบ โดยการจัดทําตราสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงการประกาศตนไม่
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และกําหนดให้ข้าราชการท่ีอาสาติดตราสัญลักษณ์ติดชื่อแสดงตนเม่ือให้บริการประชาชน 
รวมท้ังจัดทําป้ายสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะไม่รับสินบนหรือคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ตลอดจนจัดให้มี
ช่องทางการร้องเรียนหากพบการทุจริตคอร์รัปชั่นติดต้ังในศูนย์บริการประชาชนทุกแห่งของรัฐ  

2) การพัฒนาองค์การ โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้  
- การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (Clean Initiative Program) : เป็นการ

ส่งเสริมให้ส่วนราชการริเริ่มจัดทําข้อเสนอข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของ
ตนเอง โดยมุ่งเน้นพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการหลักท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาท่ีเกิดจาก
ความเต็มใจและยอมรับร่วมกันจากผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานเอง อันจะเป็นการขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการอย่างแท้จริงและยั่งยืน  
   - การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น : เป็นการจัดต้ังกลไกเพ่ือทําหน้าท่ี
ในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีสถานะเป็นส่วนราชการ
ตามนัยของมาตรา 31 วรรคสองแห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รายงานข้ึนตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
รวมท้ังทํางานเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง  
   3) การตรวจสอบ เฝ้าระวังเชิงรุก โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้  
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- การจัดต้ังศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption War Room) : เป็น
ศูนย์ปฏิบัติการในการบูรณาการด้านการตรวจสอบ รับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ป้องกัน และปราบปราม อย่าง
เบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว ( One-Stop Service) รวมท้ังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศและรายงานการ
ดําเนินงานไปยังศูนย์บัญชาการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ได้  

4) การปราบปรามท่ีจริงจังและการลงโทษท่ีเข้มงวด โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้  
- การประกาศลงโทษผู้กระทําผิดการทุจริตคอร์รัปชั่น : เป็นการดําเนินคดีกับผู้ท่ีกระทํา

การทุจริตในภาครัฐและประกาศลงโทษให้สาธารณชนได้รับรู้ เพ่ือสร้างความต่ืนตัวและเกรงกลัวต่อการกระทําการ
ทุจริต ควบคู่ไปกับการให้โอกาสกับผู้ท่ีต้องการกลับตัวอย่างแท้จริง  
 3. เพ่ือเป็นการประกาศยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล 
นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ในวันท่ี 18 
พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยเชิญ
คณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกรมและจังหวัด ตลอดจน
ผู้แทนจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคท้องถ่ิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 
 
14. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี โครงการรับซ้ือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังปี 2554/55 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้แก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2555 (เรื่อง โครงการรับซ้ือ
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังปี 2554/55) ให้ถูกต้อง ชัดเจน  จากเดิม “อนุมัติในหลักการโครงการรับซ้ือผลิตภัณฑ์มัน
สําปะหลังปี 2554/55 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินโครงการให้
กระทรวงพาณิชย์ตกลงในรายละเอียดในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณก่อนดําเนินการ
ต่อไป และให้กระทรวงพาณิชย์รายงานข้อมูลการรับซ้ือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังจากลานมันและโรงแป้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ ท้ังนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งระบายมันเส้นและแป้งมันจากสต๊อกของรัฐบาล ท่ีรับ
จํานําไว้ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี 2554/55 ด้วย และเม่ือจะจําหน่ายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง
ดังกล่าว ให้กระทรวงพาณิชย์นําข้อมูลราคาจําหน่ายเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนดําเนินการจําหน่าย และให้รับความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการด้วย” เป็น “อนุมัติใน
หลักการโครงการรับซ้ือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังปี 2554/55 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ สําหรับวงเงินหมุนเวียนรับ
ซ้ือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังจากลานมันและโรงแป้งท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ให้องค์การคลังสินค้ากู้เงินจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 10,000 ล้านบาท จากวงเงินกู้โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2554/55 ไปใช้ดําเนินการ ท้ังนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ตกลงในรายละเอียดในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงการคลังและ
สํานักงบประมาณก่อนดําเนินการต่อไป และให้กระทรวงพาณิชย์เร่งระบายมันเส้นและแป้งมันท่ีแปรสภาพจากหัวมัน
สดท่ีรับจํานําจากเกษตรกรตามโครงการฯ โดยเร็วโดยให้รายงานผลการดําเนินการระบายและผลกําไรขาดทุนให้
คณะรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องทุกเดือนจนสิ้นสุดโครงการฯ” 
 

สังคม 
17. เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
และให้กระทรวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดังปรากฏใน (ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2555 
– 2559) ใช้เป็นกรอบในการกําหนดแนวทางพัฒนานันทนาการของชาติให้ดําเนินไปในทิศทางเดียวกันท้ังประเทศ
ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กก.) เสนอ ยกเว้นในส่วนของการบริหารจัดการนันทนาการโดยการจัดต้ัง
กองทุนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ให้ กก.  ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้ กก. รับความเห็น
ของกระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงาน ก.พ. ไปพิจารณาดําเนินการ 
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  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กก. รายงานว่า 
  1. แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2550 – 2554) ซ่ึงเป็นแผนแม่บทในการพัฒนา
นันทนาการของชาติได้สิ้นสุดลงแล้ว กก. โดยกรมพลศึกษาจึงได้จัดทํา (ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับท่ี 
2 (พ.ศ. 2555 – 2559) ข้ึน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการกําหนดแนวทางพัฒนานันทนาการของชาติให้ดําเนินไปในทิศทาง
เดียวกันท้ังประเทศเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดย (ร่าง) แผนพัฒนา ฯ ดังกล่าว เป็นแผนแม่บท
ระดับชาติท่ีมียุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซ่ึง
มุ่งหวังให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  2. (ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 
   2.1 วิสัยทัศน์ 
   นันทนาการสร้างคุณภาพชีวิต สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมงดงามโดยมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
   2.2 วัตถุประสงค์ 
    2.2.1 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของ
นันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
    2.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มรวมท้ังบุคคลกลุ่มพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่  
ผู้พิการและผู้สูงอายุ ประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจําจนเป็นวิถีชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 
    2.2.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรนันทนาการท้ังภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความรู้
ความสามารถสู่ระดับมาตรฐานสากล 
    2.2.4 เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์ สถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกทางนันทนาการและ
สิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 
    2.2.5 เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการนันทนาการให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
นันทนาการเพ่ือการพาณิชย์ 
    2.2.6 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอย่างยั่งยืน 
   2.3 เป้าหมาย 
    2.3.1 ประชาชนทุกเพศทุกวัย รวมท้ังบุคคลกลุ่มพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ผู้พิการและผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย
นันทนาการและประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจําจนเป็นวิถีชีวิต โดยมีเป้าหมายร้อยละ 80 ในปี พ.ศ. 2559 
    2.3.2 เด็กและเยาวชนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติท่ีดีต่อ
นันทนาการรวมท้ังประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจํา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2.3.3 สถานศึกษาร้อยละ 80 และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร้อยละ 80 จัดให้มี
การจัดการเรียนรู้เรื่องการใช้เวลาว่างและนันทนาการ รวมท้ังจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจําวันแก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
    2.3.4 บุคลากรนันทนาการ ได้แก่ ผู้นํานันทนาการและนักนันทนาการอาชีพได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการผลิตบัณฑิตสาขานันทนาการเพ่ิมข้ึน 
    2.3.5 มีการดําเนินกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง 
    2.3.6 มีมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่ง
อํานวยความสะดวกเก่ียวกับนันทนาการและมีการตรวจสอบรับรองมาตรฐานอย่างเป็นระบบ 
    2.3.7 มีการบริหารจัดการนันทนาการอย่างมีประสิทธิภาพรวมท้ังให้มีองค์กร
ตรวจสอบติดตาม 
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  3. ยุทธศาสตร์ของ (ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
   3.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจําจนเป็นวิถีชีวิต 
   3.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและการพัฒนาบุคลากรในการเป็นผู้นําและการจัดบริการ
นันทนาการ 
   3.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการบริหารจัดการนันทนาการ 
   3.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสภาวะแวดล้อมและการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนด้วยนันทนาการ 
  
20.  เรื่อง   สรุปผลการตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง 
            คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธาน
กรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) เสนอเรื่อง สรุปผลการตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งระหว่างวันท่ี 5-
6 พฤษภาคม 2555 ดังนี้ 
               1. สถานการณ์ท่ัวไป 
                     1.1 พบว่าภัยแล้งท่ีเกิดข้ึนเกิดเป็นจุดๆ และมีขนาดเล็ก แต่เนื่องจากจังหวัดมีความจําเป็นต้องใช้เงิน
ในการช่วยเหลือเยียวยาจึงต้องใช้วิธีประกาศเป็นพ้ืนท่ีภัยแล้ง เพ่ือให้จังหวัดและท้องถ่ินสามารถใช้งบประมาณได้ 
                     1.2 ฝนซ่ึงได้หยุดตกมาเป็นเวลา 5 เดือน ขณะนี้ได้เริ่มตกบ้างแล้ว เชื่อว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึง
เพ่ิงเริ่มจะมีอิทธิพลต่อปริมาณฝนในประเทศไทย จะทําให้ปัญหาการขาดแคลนน้ําทุเลาลงต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                     1.3 ข่าวเรื่องภัยแล้ง ปลาตายและเรือติดต้ืนในแม่น้ําป่าสักท่ีปรากฏเป็นข่าว เป็นการรายงานข่าวเกิน
ความจริงไปมาก  
                     1.4 การเปลี่ยนแปลงการปล่อยน้ําของเข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิต์ิซ่ึงเป็นเข่ือนใหญ่มากอย่าง
กะทันหันโดยไม่มีการประสานงานให้เป็นระบบเท่าท่ีควร ก่อให้เกิดปัญหาปลาในกระชังท่ีจังหวัดอุทัยธานีตายและ 
บ้านเรือนราษฎรริมฝั่งแม่น้ําท่ีสูงชันพังลงมาเกิดความเสียหาย 
                  2.  สถานการณ์รายจังหวัด 
                     2.1 จังหวัดลพบุรี 
                       2.1.1) เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ปกติท่ี 173 ล้าน ลบม. และมีน้ําเหลือสําหรับ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้อีก 100 ล้าน ลบม. ซ่ึงหมายถึงสามารถประทังการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรได้ประมาณ 20-30 วัน 
ขณะนี้เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ปล่อยน้ําท่ี 30 ล้าน ลบม. ต่อวัน 
                       2.1.2) เรือขนส่งซ่ึงนําธัญพืชมายังกรุงเทพหรือเพ่ือการส่งออกนั้น ขณะนี้สามารถเดินเรือได้
ตามปกติแล้วเพราะ เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปล่อยน้ําลงมาให้ในขณะท่ีเกิดเหตุ (130 ล้าน ลบม. ต่อวัน) คาดว่าต่อไปจะไม่มี
ปัญหาอีก 
                  ข้อส่ังการ 
                   1. ให้กรมชลประทานสํารองเครื่องสูบน้ําให้เพียงพอสําหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในการนําน้ําเข้าสู่นา 
                   2. ให้จัดการจราจรทางเรือให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําและอย่าให้มีการซ้อนลําเพราะจะทําให้ติดต้ืนได้ 
                   3. ให้กรมชลประทานไปศึกษา demand supply ของเกษตรกรอีกครั้งและ ให้ทํา model ในหลายๆ 
scenario ตลอดจนให้เรียงลําดับความต้องการของน้ําให้ถูกต้องเช่น เริ่มต้นจากน้ําอุปโภค บริโภค แล้วจึงเป็นเรื่องของ
การเกษตร ตามด้วยการคมนาคมทางเรือ เป็นต้น ขณะนี้ขอต้ังข้อสังเกตว่า demand side มีปริมาณสูงมาก 
                      2.2 จังหวัดอุทัยธานี 
                        2.2.1) มีการขาดแคลนน้ําอยู่บ้างในบางพ้ืนท่ีปลูกข้าว โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีสูงเกษตรกรเกรงว่า
กําลังใกล้จะถึงช่วงเก็บเก่ียวแล้ว หากข้าวขาดน้ํานานอาจจะตายเสียก่อน แต่เนื่องจากฝนเริ่มตกแล้ว ปัญหาดังกล่าวจึงเชื่อ
ว่าจะคลี่คลายไป 
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                        2.2.2) ปลาในกระชังท่ี ต. ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ได้ตายลงอย่างฉับพลันเนื่องจากขาดน้ํา ได้
ตรวจสอบแล้วพบว่า การท่ีเข่ือนใหญ่ได้ลดการปล่อยน้ํากะทันหันและมิได้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า น้ําในแม่น้ําสะแกกรังท่ี
จุดท่ีเลี้ยงปลาจึงลดลง 3 เมตร ภายใน 24 ชม.  ทําให้กระชังปลาท่ีอยู่ริมฝั่งเกิดความเสียหาย ในการนี้ ได้มอบเงินช่วยเหลือ
ของจังหวัดจํานวน 3 หม่ืนบาท ให้กับชาวประมงเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาแล้ว 
                  ข้อส่ังการ 
                  1. ให้จังหวัดอุทัยธานีซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีเลี้ยงปลาในกระชังจํานวนมาก ประสานกับกรมชลประทานและการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในเรื่องปริมาณน้ําสูงสุดตํ่าสุดอย่างสมํ่าเสมอ และหากพบว่าอยู่ในจุดท่ีอาจเป็นอันตรายต่อ
การเลี้ยงปลา ให้รีบแจ้งให้ชาวประมงทราบล่วงหน้าเพ่ือให้สามารถย้ายกระชังไปท่ีปลอดภัยได้ทัน 
                   2.3 จังหวัดชัยนาท 
                     2.3.1) มีบ้านเรือนราษฎรริมแม่น้ําท่ี ต. ธรรมามูล อ. เมือง ถล่ม เนื่องจากตลิ่งแม่น้ําทรุด
ตัวอย่างกะทันหัน วิเคราะห์แล้วเชื่อว่า เกิดจากอิทธิพลของน้ําท่วมใหญ่เม่ือปลายปี 2554 ทําให้ดินยังคงอุ้มน้ําไว้เป็น
จํานวนมาก เม่ือน้ําลดลงอย่างกะทันหัน สืบเนื่องจากการหยุดปล่อยน้ําของเข่ือนทําให้เกิดตลิ่งสูง น้ําหนักของดินไม่สามารถ
จะทนต่อแรงโน้มถ่วงได้ จึงพังทลายลง คาดว่าหากน้ําในแม่น้ํายังอยู่ในระดับตํ่าเช่นนี้อีกต่อไป อาจจะมีบ้านเรือนหรือถนน
หรือพ้ืนท่ีริมแม่น้ําทรุดตัวพังลงได้อีก จึงต้องระมัดระวังและต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง 
                 ข้อส่ังการ 
                  1. ให้จังหวัดติดต่อกับกรมทรัพยากรธรณีดําเนินการสํารวจและกําหนดจุดเสี่ยงกรณีตลิ่งพังและออกประกาศ
ให้ประชาชนได้ทราบ 
                  2. ให้กรมชลประทานประสานงานกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยควบคุมปริมาณน้ําในแม่น้ํา
เจ้าพระยาให้เหมาะสม 
                   2.4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                     2.4.1) พบว่าเกษตรกรท่ี ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา ขาดแคลนน้ําประมาณ 40,000 ไร่ เนื่องจากน้ําในลาํ
คลองรางจระเข้ มีน้ําตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติเป็นอันมาก การแก้ไขจะต้องดําเนินการสูบทอย 2-3 ระยะ ซ่ึงในชัน้ต้น ท้องถ่ินและ
เกษตรกรได้ชว่ยตัวเองไปอยู่บ้างแล้ว  
                 ข้อส่ังการ 
                  1. ให้กรมชลประทานโดยสํานักชลประทานท่ี 11 จ่ายน้ํามันสํารองให้แก่ประชาชนในวงเงิน 6 ล้านบาท 
พร้อมท้ังให้กรมชลประทานจัดหาเครื่องสูบน้ําไปช่วยสนบัสนนุอีกด้วย โดยได้เน้นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะต้องแล้ว
เสร็จใน 7 วัน  

 
แต่งตั้ง 

28. เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1. คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 93/2555 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้ 
รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ิมเติม 
  ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งท่ี 37/2555 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง มอบหมายและมอบ 
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และมอบอํานาจตาม
กฎหมาย นั้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545มาตรา 
11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 
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นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลิกความในข้อ 3.2.1 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 37/2555 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2555 
และมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการใน
คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ เพ่ิมเติม 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป  
 
  2. รัฐบาลมองโกเลียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจําประเทศไทย ว่า 
รัฐบาลมองโกเลียมีความประสงค์จะขอแต่งต้ัง นายชิมิดดอร์จ บัตทูเมอร์ (Mr. Chimiddorj  Battumur) ให้ดํารง
ตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งมองโกเลียประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ 
กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายลุฟซันดอ  ดัชพุเรฟ (Mr. Luvsandoo Dashpurev) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ  
 
  3. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข)  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังนางบุญเอ้ือ  ยงวานิชากร ทันตแพทย์
เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) กลุ่มพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตสุขภาพ สํานักทันตสาธารณสุข กรม
อนามัย ให้ดํารงตําแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันท่ี 
31 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็น
ต้นไป   
 
  4. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ จํานวน 7 คน 
ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป  เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดํารง
ตําแหน่งมาครบกําหนดสี่ปีตามวาระแล้ว โดยมีรายชื่อ ดังนี้ นายปีติพงศ์  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ โดย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์ นายประเสริฐ  ตปนียางกูร นายชญานิน  เทพาคํา 
นายสมัย  เจียมจินดารัตน์ นายสุรพล  ธรรมสาร นางสาวสวุรรณี  สําโรงวัฒนา  
 
  5. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
อ่ืนในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา จํานวน 6 คน เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดสอง
ปีตามวาระ เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 แล้ว ซ่ึงมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นายภาณุ  อุทัยรัตน์ ประธานกรรมการ   
2. นายวิรัติ  ศักด์ิจิรพาพงษ์ กรรมการ 3. นายศุภชัย  จงศิริ กรรมการ 4. นายพงษ์พิสุทธิ์  จินตโสภณ กรรมการ     
5. นายธรรมศักด์ิ  ลออเอ่ียม กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 6. นายจิรายุส  เนาวเกตุ กรรมการ ท้ังนี้ ต้ังแต่
วันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป โดยกรรมการในลําดับท่ี 1,2 และ 3 เป็นบุคคลท่ีมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังจัดทําข้ึนตามมาตรา 12/1 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2550  
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  6. คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 104/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้  
   รัฐบาลได้กําหนดให้มีนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ท้ังนโยบายรัฐบาล นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  และยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรองรับ
นโยบายดังกล่าว  ซ่ึงทําให้มีกลไกท่ีรับผิดชอบอยู่หลายระดับ  ส่งผลให้มีข้อจํากัดในเรื่องของเอกภาพและบูรณาการ
ในการปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ดังนั้น เพ่ือให้มีกลไกระดับสูง ทําหน้าท่ีในการสั่งการ อํานวยการ กํากับ ติดตาม ประสานการ
ดําเนินการ ขับเคลื่อนให้เกิดเอกภาพ และบูรณาการในการทํางานร่วมกันของทุกฝ่าย  อันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหา
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ข้ึน เรียกโดยย่อว่า “กปต.” เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นองค์กรอํานวยการ
ระดับชาติ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้  
   1. องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักด์ิ  ศศิประภา) เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ รองผู้อํานวยการ
กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร และผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 4 โดยมี 
เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   2. อํานาจหน้าท่ี  
    2.1 สั่งการ อํานวยการ กํากับ ติดตาม บูรณาการ และขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้องให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
    2.2 พิจารณาดําเนินการเพ่ือการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเฉพาะหน้า หรือเฉพาะเรื่องท่ี
เก่ียวข้องกับการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง  
    2.3 แต่งต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตามความจําเป็นและเหมาะสม  
   2.4 ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรท่ีเก่ียวข้องให้ข้อมูลและ
สนับสนุนการดําเนินการอย่างเต็มความสามารถตามท่ีได้รับการร้องขอ  
   2.5 ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย  
   2.6 ให้ท่ีปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ได้รับค่าเบ้ียเลี้ยง ค่า
เช่าท่ีพัก ค่าพาหนะเดินทาง และอ่ืน ๆ อันพึงมีตามระเบียบทางราชการ สําหรับค่าเบ้ียประชุมให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 4 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป  
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  7. การแต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ัง นายธนา  พุฒรังษี เป็นกรรมการอ่ืน
ในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป   
 
  8. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนเดิมท่ีลาออก จํานวน 2 คน 
ดังนี้ 1. นายสิทธิพร  ประวัติรุ่งเรือง 2. นายกริชชัย อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ผู้แทนองค์การเอกชน ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี         
8 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 

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


