มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ
แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
มติ ครม. เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2549
1. เรื่อง มาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักการ ขอบเขตพื้นที่ และมาตรการสนับสนุนตามที่เสนอ
2. เห็นชอบรางกฎหมายและประกาศที่เกีย่ วของ ดังนี้
2.1 รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
2.2 รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและ นิตกิ รรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
กรณี การโอนและการจํานอง
อสังหาริมทรัพยตามมาตรการใหความชวยเหลือในพื้นที่หาจังหวัดชายแดนภาคใต
2.3 รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและ นิติกรรม ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด กรณี การโอนและการจํานองหองชุดตามมาตรการให
ความชวยเหลือในพื้นทีห่ าจังหวัดชายแดนภาคใต
2.4 รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจ
เอกสารการขอสําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง
และคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวของกับหางหุน สวนและ
บริษัทจํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ….
3. มอบหมายใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับมาตรการชดเชยสวน
ตางประกันภัยทรัพยสินคุมครองภัยกอการราย
และสนับสนุนงบประมาณเพิม่ เติมเพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไปดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความมั่นคงในเขตพื้นที่
4
โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาดานการศึกษาของ อปท. โครงการสงเสริมกีฬาและสันทนาการ
สําหรับเด็กและเยาวชน โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี และโครงการสงเคราะหชวยเหลือประชาชน
ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณไมสงบในเขตพื้นที่
หลักการ ขอบเขต และมาตรการเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ มีดังตอไปนี้
1. หลักการ เนื่องจากการแกไขปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปน
เรื่องที่ตองดําเนินการเรงดวน ประกอบกับมาตรการตาง ๆ ที่มีความจําเปนไมสามารถ

ดําเนินการได เพราะขัดตอขอกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ดังนั้น จึงมีความจําเปนทีจ่ ะตองประกาศ
ใหจังหวัดชายแดนภาคใตทมี่ ีปญหาความไมสงบเปน “เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ” เพื่อเอื้อตอการแกไข
ปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ โดยจะมีมาตรการพิเศษดานตาง ๆ เปน
แรงจูงใจใหผปู ระกอบการในพื้นที่รักษาพืน้ ที่ไวและสามารถดําเนินกิจการตอไปได รวมทั้งเพื่อสราง
หลักประกันทางสังคมสําหรับแรงงานในพืน้ ที่ และสรางขวัญและกําลังใจสําหรับประชาชนเพือ่ ให
ประเทศมีความเปนเอกภาพ และเมื่อสถานการณเขาสูสภาวะปกติแลวก็ใหยกเลิกสถานะของเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจได
2. การกําหนดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เนื่องจากการดําเนินการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใตเปนเรื่องที่มลี ักษณะพิเศษ และมีความละเอียดออน รวมทั้งเพื่อใหการชวยเหลือตรงตาม
วัตถุประสงคและเขาถึง ผูที่ไดรับผลกระทบจากปญหาโดยตรง จึงเห็นควรกําหนดเขตพืน้ ที่พฒ
ั นา
พิเศษเฉพาะกิจ ประกอบดวยจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา
(อ.จะนะ อ.นาทวี อ.สะบายอย และ อ.เทพา) โดยมีระยะเวลาไมเกิน 3 ป (มกราคม 2550- ธันวาคม
2552)
3. มาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
3.1 มาตรการเพื่อบรรเทาภาระคาใชจายในการดําเนินการ และจูงใจสําหรับ
ผูประกอบการ
3.1.1 มาตรการภาษีเพื่อชวยเหลือผูประกอบธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ
1) ภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา ลดภาระภาษีเงินไดสําหรับบุคคล
ธรรมดาที่มีสถานประกอบการที่กอใหเกิดรายไดตั้งอยูใ นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยใหสามารถ
เลือกนําเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (7)1 และ (8) 2 แหงประมวลรัษฎากร มาคํานวณในอัตรารอย
ละ 0.1 ของยอดเงินไดพึงประเมิน โดยไมตองนําเงินไดที่เลือกใชสทิ ธิดังกลาว ไปรวมกับเงินไดพึง
ประเมินตามมาตราอื่นในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมตามวิธีปกติ
2) ภาษีเงินไดนิติบุคคล ลดภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลที่เก็บจาก
กําไรสุทธิจากอัตราปกติลงเหลือรอยละ 3 ของกําไรสุทธิ ใหกับบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่มี
สถานประกอบการ ที่กอให เกิดรายไดตงั้ อยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ทั้งนี้ จะตองเปนการประกอบกิจการจริงในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ และใหไดรับสิทธิเฉพาะสวนของรายไดทเี่ กิดขึ้นจริงจากการประกอบกิจการในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ ดังนี้
(1) กรณีการผลิต จะตองเปนการผลิตในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(2) กรณีการใหบริการ จะตองเปนการใหบริการที่เกิดขึน้ จริงใน

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยจะตองมีการใชบริการในราชอาณาจักรเทานั้น
และสําหรับกรณีที่
ผูประกอบการมีสถานประกอบการมากกวา 1 แหง ทั้งในและนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จะไดรับ
สิทธิเฉพาะบริการที่กระทําจริงในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และผลของการบริการเกิดขึ้นในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ
(3) กรณีการซื้อมาขายไป จะตองเปนการขายสินคาที่เกิดขึ้นจริงใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สําหรับการขายระหวางประเทศ ใหไดรับสิทธิประโยชนเฉพาะการสงสินคา
โดยทางบกใหกับผูซื้อเทานั้น
3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับการ
ขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไรตามมาตรา 91/2(6) แหงประมวลรัษฎากรในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ
จากอัตรารอยละ 3.0 ลงเหลือรอยละ 0.1 ทั้งนี้ เฉพาะรายรับจากการขาย
อสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูใ นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สําหรับเดือนภาษีมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนภาษี
ธันวาคม พ.ศ. 2552
ทั้งนี้ การลดหยอนภาษีใน 1) 2) และ 3) ขางตน จะมี
ระยะเวลาในการใหสิทธิประโยชน เปนเวลา 3 ป สําหรับเงินไดพึงประเมินตั้งแตป พ.ศ. 2550 หรือ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในป พ.ศ. 2550 เปนตนไป
และการใหสิทธิประโยชนตามเสนอจะตอง
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่จะประกาศกําหนดตอไป
อนึ่ง ธุรกรรมที่จะไดรับสิทธิประโยชนขางตน ตองเปน
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงโดยสุจริต ที่มิใชการกระทําที่มุงหลบเลี่ยงภาษี เชน การลงบัญชีในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจโดยไมมีธุรกรรมเกิดขึ้นจริงในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เปนตน
3.1.2 มาตรการลดหยอนคาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม ให
กระทรวงมหาดไทยขยายระยะเวลาการลดหยอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนและ
คาจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพยและ หองชุด เหลือรอยละ 0.01 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2552 และใหครอบคลุมพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
2) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การ
ขอสําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด ให
กระทรวงพาณิชยลดหยอนคาธรรมเนียมดังกลาวลงกึ่งหนึ่งของอัตราคาธรรมเนียมปกติทุกรายการ
ใหกับผูประกอบการที่อยูในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยมีผลตั้งแต
กฎกระทรวงที่
เกี่ยวของบังคับใช
แตไมเกินกําหนดเวลาสิ้นสุดของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
3.1.3 มาตรการชดเชยสวนตางเบี้ยประกันภัยทรัพยสิน
คุมครองภัยกอการราย ใหกระทรวงพาณิชยสนับสนุนคาเบีย้ ประกันภัยสวนตางของการประกันภัย
ทรัพยสินคุมครองภัยกอการรายระหวางรอยละ 0.5 ถึงรอยละ 2 ใหแกผปู ระกอบการในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจ (ผูประกอบการจายรอยละ 0.5 สวนเกินรัฐบาลชดเชยให) เปนระยะเวลา 3 ป โดยจะตอง
ใชเงินงบประมาณ ประมาณ 80 ลานบาทตอป สําหรับการประกันภัยการกอการรายในปจจุบัน
3.1.4 มาตรการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
โดยธนาคารแหง
ประเทศไทย (ธปท.)
1) กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ธปท. ไดขยายระยะเวลา
การใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบกิจการทีไ่ ดรับผลกระทบออกไปอีก 1 ป
(อัตราดอกเบีย้ เรียกเก็บจากผูป ระกอบการไมเกินรอยละ 1.5 ตอป) โดยการชวยเหลือผานธนาคาร
พาณิชย จะหมดอายุในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 หากผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จะหมดอายุใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2551
2) กรณีจังหวัดสงขลาและสตูล ธปท. ไดใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกผูประกอบกิจการใน 2 จังหวัดนี้ โดย ธปท. จะรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยผู
ประกอบกิจการผานสถาบันการเงินเปนกรณีพิเศษในรูปของเงินทุนหมุนเวียน โดยตัว๋ สัญญาใชเงินที่
จะรับซื้อจะตองมีอัตราดอกเบี้ยไมเกินดอกเบี้ยเงินใหกยู มื ประเภทมีกําหนดระยะเวลาสําหรับลูกคาชั้นดี
(MLR) หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ําสําหรับลูกคาชั้นดี (Prime Rate) ของสถาบันการเงินนัน้ (หรือ
MLR หรือ Prime Rate ของธนาคารพาณิชย 4 แหงเฉลี่ย) ลบดวยรอยละ 2.75 ตอป โดย ธปท.จะเรียก
เก็บดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 1 ตอปสําหรับจํานวนเงินที่รับซื้อ โดยการชวยเหลือแตละรายเปน
ระยะเวลาไมเกิน 2 ป โดยตั๋วสัญญาใชเงินฉบับสุดทายตองถึงกําหนดใชเงินไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม
2551
3.1.5 มาตรการสนับสนุนแรงงานตางดาว กระทรวงแรงงานเห็นควร
เปดจดทะเบียนคนตางดาวในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตเฉพาะคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติ
พมา ลาว และกัมพูชา ที่อยูในประเทศไทยอยูแลว ทั้งที่เคยจดทะเบียนและยังไมเคยจดทะเบียน โดยมี
แนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1)ใหกระทรวงมหาดไทย อาศัยอํานาจตามมาตรา 17
แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ออกประกาศใหคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา
ลาว และกัมพูชา ที่อยูในประเทศไทยอยูแลวเฉพาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งที่เคยจดทะเบียน
ราษฎรคนตางดาว (มี ท.ร.38/1) และที่ไมเคยจดทะเบียนราษฎรคนตางดาว (ไมมี ท.ร.38/1) ซึ่ง
นายจางรับรองวาไดรับเขาทํางานกอนเปดใหมีการจดทะเบียน อยูใ นราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อ
รอการสงกลับเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป และไมตองปฏิบัติตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติคนเขา
เมือง พ.ศ. 2522 โดยกําหนดเงื่อนไขการเคลื่อนยายออกนอกพื้นทีจ่ ังหวัดไดเฉพาะ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต
2) ใหกรมการปกครอง อาศัยอํานาจตามมาตรา 5 และ 8 (1)
แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติคนตางดาวโดยการ

รับจดทะเบียนราษฎรคนตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ทุกคนที่มารายงานตัว พิมพลายนิว้ มือ
ออกเลขประจําตัวคนตางดาว 13 หลัก และเอกสารรับรองรายการทะเบียนประวัติคนตางดาว (ท.ร.38/1)
3) ใหกระทรวงแรงงาน ดําเนินการรับจดทะเบียนนายจาง
เพื่อพิจารณาจัดสรรโควตาการจางแรงงานตางดาวใหกับนายจาง/สถานประกอบกิจการ
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตที่ประสงคจะจางแรงงานตางดาวทั้งนายจางรายใหมหรือนายจางที่
ไดรับโควตาแลว แตมีความประสงคจะจางแรงงานตางดาวเพิ่มเติมจากโควตาที่ไดรบั
4) ใหกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการรับตรวจสุขภาพและ
ทําประกันสุขภาพแกแรงงาน ตางดาวที่จัดทําทะเบียนแลวและประสงคจะทํางาน โดยเก็บคาตรวจ
สุขภาพ 600 บาทและคาประกันสุขภาพ 1,300 บาท
5) ใหคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่รายงานตัวจัดทําทะเบียน
แลว มาขออนุญาตทํางานกับนายจางทีไ่ ดรับการจัดสรรโควตาตามจํานวนโควตาที่ไดรับการจัดสรร
และใหกระทรวงแรงงานพิจารณาอนุญาตทํางานใหคนตางดาว สวนการอนุญาตใหเปลี่ยนนายจางให
เปนไปตามเงือ่ นไขที่นายทะเบียนกําหนดแตไดเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต สําหรับเงินคา
ยื่นคําขออนุญาตทํางานและคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานใหคนตางดาวเปนผูจายตามอัตราที่กฎหมาย
กําหนด
6) ใหกรมการปกครอง อาศัยอํานาจตามมาตรา 5 และ 8 (1) แหง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 จัดทําบัตรประจําตัวบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย และ
ใบอนุญาตทํางานในบัตรเดียวกัน
7) ใหกองบัญชาการทหารสูงสุด สํานักงานตํารวจแหงชาติ
และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันดําเนินการปองกันและสกัดกั้นการเขามาของคนตางดาวรายใหมใน
ระหวางการดําเนินการจัดทําทะเบียนราษฎรคนตางดาว
3.2 มาตรการเพื่อสรางหลักประกันทางสังคมสําหรับแรงงาน
การผอนผันเกี่ยวกับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัด
พิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ไดมีการหารือประเด็นการขยายเวลาการสงเงิน
ประกันสังคมใหแกผูประกอบการและลูกจาง ซึ่งสํานักงานกองทุนประกันสังคมไดพิจารณาประเด็น
ดังกลาวแลวเห็นวา ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 46 กําหนดใหรัฐบาล
นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
และมีผลใชบังคับทั่วราชอาณาจักร ดังนั้น จึงไมสามารถใชกฎหมายโดยเลือกปฏิบัติเฉพาะพื้นที่ได
ประกอบกับไมมีบทบัญญัติมาตราใดกําหนดใหผอนผันการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให
นายจาง ผูประกันตนได เนือ่ งจากจะกระทบการใชสิทธิประโยชนตามกฎหมายของผูประกันตน

อยางไรก็ดี กระทรวงการคลังเห็นควรให สํานักงานกองทุนประกันสังคม
หามาตรการอืน่ ที่สามารถชวยเหลือผูประกันตนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจได
รวมทั้งเรงรัดการ
แกไขพระราชบัญญัติประกันสังคมมาตรา 46/2 เรื่อง หากกรณีเขตทองที่ใดเกิดภัยพิบัติที่สงผลกระทบ
ตอสภาวการณทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง อาจยกเวนการออกเงินสมทบตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก็ไดที่อยูร ะหวางดําเนินการ
ของสํานักงานประกันสังคมดวย
3.3 มาตรการเพื่อสรางขวัญและกําลังใจสําหรับประชาชน
3.3.1 ใหกระทรวงมหาดไทยของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไปดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความมั่นคงในเขตพื้นที่ 4
โครงการ จํานวน 176.345 ลานบาท ไดแก
1) โครงการพัฒนาดานการศึกษาของ อปท. จํานวน 37.345
ลานบาท เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนและเยาวชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมไดรับบริการทาง
การศึกษา และเขาใจในหลักการศาสนาที่ถูกตอง เพือ่ ใหมีจิตสํานึก และทัศนคติที่ดี สามารถอยู
รวมกันในสังคมไดอยางสันติสุขและสมานฉันท
2) โครงการสงเสริมกีฬาและสันทนาการสําหรับเด็กและ
เยาวชน จํานวน 44.50 ลานบาท เพื่อใหเด็กและเยาวชนในเขตพื้นทีไ่ ดรวมกลุมกันเพื่อใชเวลาวางให
เกิดประโยชน สรางบรรยากาศ ความสามัคคี สมานฉันท ใหเกิดขึ้นในเขตหมูบาน ตําบล อําเภอ และ
ใหเด็กเยาวชนหลีกเลี่ยงยาเสพติด
3) โครงการสงเสริมอาชีพกลุม สตรี จํานวน 44.50 ลานบาท
เพื่อใหกลุมสตรีในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอาชีพและรายไดเพิ่มขึ้นและสามารถประกอบ
อาชีพในเขตพืน้ ที่ได โดยไมตองเคลื่อนยายแรงงาน
4)โครงการสงเคราะหชว ยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณไมสงบในเขตพื้นที่ จํานวน 50 ลานบาท เพื่อใหประชาชนที่ประสบภัยจากเหตุการณ
ความไมสงบไดรับการชวยเหลือเยียวยาใหสามารถดํารงชีพตามปกติไดอยางตอเนือ่ ง
3.3.2 ใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (กกถ.) พิจารณาจัดสรรรายไดใหกับ อปท. จากรายไดภาษีทรี่ ัฐแบงให สําหรับจังหวัดในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจที่มีรายไดจากภาษีและคาธรรมเนียมลดลง

มติ ครม. เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2550

1. เรื่อง การใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อแกไขปญหา
ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความ
รายแรงในเขต ทองที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา ตอไปอีก 3 เดือน นับตัง้ แต
วันที่ 20 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2550
2. เห็นชอบประกาศเรื่องการใหประกาศทีค่ ณะรัฐมนตรีกําหนดตามประกาศ
สถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงยังมีผลใชบังคับ
3. เห็นชอบประกาศเรื่องการจัดตั้งหนวยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติการตามพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
4. รับทราบประกาศเรื่องการใหประกาศและคําสั่งที่นายกรัฐมนตรีกําหนดตาม
ประกาศถานการณฉุกเฉินทีม่ ีความรายแรงยังคงมีผลใชบังคับ
5. รับทราบคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ /2550 เรื่องการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ หัวหนา
ผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉกุ เฉิน
2. เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับตําบลจังหวัดชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนระดับตําบลจังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันศุกรที่ 29
ธันวาคม 2549 ตามขอเสนอของกระทรวงมหาดไทย ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ
และมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย โดยศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต รับไป
อํานวยการประสานงานกับหนวยงานอืน่ ๆ ตอไป
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติรายงานวา ในการประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ
ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันศุกรที่ 29 ธันวาคม 2549 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ที่ประชุมไดพจิ ารณา
เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับตําบลจังหวัดชายแดนภาคใต ตามขอเสนอของ
กระทรวงมหาดไทยแลว สรุปไดดังนี้

1. ขอเท็จจริง
1. กระทรวงมหาดไทยไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ระดับตําบลจังหวัด
ชายแดนภาคใต เพื่อสรางชุดเจาหนาที่ลงไปปฏิบัติงานรวมกันในระดับตําบล
กับหลักคิดทีใ่ หผูนําพลังประชาชนเขามามีบทบาทในการแกไขปญหา
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคให
ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี เกิดหมูบา นเศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็นเปนสุข รูจักสามัคคี และสมานฉันท
2. การดําเนินการสวนหนึ่งจะเปนการสานตอการดําเนินการเดิมทีภ่ าครัฐโดย
กรมพัฒนาชุมชน และกองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต ไดดําเนินการ
มากอนแลวในอดีต ทั้งนี้ จะสนธิกําลังจากหนวยงานที่เกีย่ วของของภาครัฐในทุกภาคสวน จัดเปน
คณะทํางานในแตละตําบลเขาไปรับทราบความตองการของประชาชน
แกไขปญหาและพัฒนาให
ความรูเพื่อใหประชาชนรูสึกอบอุนใจ โดยคณะทํางานจากแตละหนวยงานจะมี
หนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
3. พื้นที่เปาหมายครอบคลุม 4 จังหวัด (ยะลา ปตตานี นราธิวาส และสตูล)
และ 4 อําเภอ (นาทวี จะนะ สะบายอย และเทพา) ของจังหวัดสงขลา รวม 44 อําเภอ โดยในชัน้ ตน
จะดําเนินการเปนโครงการนํารอง อําเภอละ 2 ตําบล รวมทั้งสิ้น 88 ตําบล เนนพื้นที่เปาหมายที่
คณะทํางานสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการฯ โดยกําหนดใชงบประมาณ จํานวน 166.40 ลานบาท โดยขอรับการ
สนับสนุนการดําเนินการ และงบประมาณจากสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งจากสวนกลาง สวนภูมิภาคและ
สวนทองถิ่น
2. ความเห็น
1. ในระยะที่ผานมา เนื่องจากปญหาความไมสงบในพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใตทําใหเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ของรัฐลงไปปฏิบัติงานในพืน้ ที่ไมเต็มที่ เปดทางใหกลุมกอความไม
สงบเขามาทํางานมวลชน ตลอดจนขมขูคุกคามจนประชาชนในพืน้ ทีไ่ มกลาใหความรวมมือกับภาครัฐ
โครงการดังกลาวจะเปนยุทธศาสตรสําคัญในการแยงชิงมวลชนใหหนั มารวมมือกับทางการมากขึ้น
โดยการนําเอางานพัฒนาและการชวยเหลือประชาชนเขาไปในพืน้ ที่ จึงควรสนับสนุนการดําเนินการให
เปนผลอยางจริงจังตอไป
2. โครงการนํารองดังกลาว ควรเนนคุณภาพของการปฏิบัติงานที่เปนผล
อยางจริงมากกวาการเนนปริมาณหรือจํานวนพื้นที่ ทั้งนี้ การเลือกพืน้ ที่ไมควรจํากัดวาเปนพื้นทีส่ ีอะไร
แตควรเลือกพืน้ ที่ที่จะสงผลตอการลดอิทธิพลและการคุกคามของฝายกอความไมสงบอยางไดผลเปน
หลัก รวมทั้งใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาค ประชาชนในพื้นที่ใหมากทีส่ ุด และการคัดเลือก
ผูปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและตั้งใจจริง
3. การบริหารจัดการในการใหความชวยเหลือและแกไขปญหาตาม

โครงการฯ ควรเนนความฉับไวทันเวลา ซึ่งอาจตองจัดระบบงบประมาณใหคลองตัวและรวดเร็ว
รวมทั้งอาจใหชุดทํางานสามารถมีงบประมาณจํานวนหนึง่ ในมือ สําหรับการแกไขปญหาเฉพาะหนาได
ตามความเหมาะสม
3. เรื่อง การขอเพิ่มอัตรากําลังผูช วยผูใ หญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) ในจังหวัด
ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบา
ยอย
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยเสนอทั้ง 2 ขอ ดังนี้
1. ผอนผันพื้นที่ของจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และจังหวัดสงขลา 4 อําเภอ
ไดแก จะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย ไมตองปรับลดอัตรากําลังของงผูชวยผูใหญบานฝายรักษา
ความสงบ(ผรส.) ตามแผนการปรับลดอัตรากําลังที่กระทรวงมหาดไทยเสนอไว
2. เห็นชอบใหสนับสนุนงบประมาณคาใชจายของผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความ
สงบ (ผรส.) ที่แตงตั้งเพิ่มขึน้ สําหรับเปนคาตอบแทนตําแหนง คาตอบแทนพิเศษรายเดือน และเงิน
สวัสดิการอื่น ๆ ไดแก เงินคาเลาเรียนบุตรเงินเพิ่มพิเศษคาภาษา ในสวนที่ตองผูกพันตั้งแต
ปงบประมาณ 2551 เปนตนไป ในวงเงินคาใชจายปละประมาณ 61 ลานบาท

มติ ครม. เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2550
1. เรื่อง มาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ สรุปไดดังนี้
มาตรการสนับสนุนของกระทรวงแรงงาน
1. มาตรการจัดหาแรงงานสนับสนุนสถานประกอบการ โดยกรมการจัดหางาน
1.1 การดําเนินการจัดหาแรงงานไทย
เปนการสํารวจความตองการจาง
แรงงานของนายจาง และสถานประกอบการในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต และดําเนินการประกาศ
รับสมัครงานทั่วประเทศ พรอมทั้งจัดสงบุคคลที่ประสงคจะไปทํางานในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใตตามตําแหนงงานวางใหสถานประกอบการในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
1.2 การดําเนินการจัดหาแรงงานตางดาว (3 สัญชาติ : พมา ลาว กัมพูชา)
จัดสรรโควตาแรงงานตางดาวใหนายจาง/สถานประกอบการในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตที่
ประสงคจะจางแรงงานตางดาว ทั้งนายจางรายใหม หรือนายจางทีไ่ ดรบั โควตาแลว แตมีความประสงค
จะจางเพิ่มเติมจากโควตาที่ไดรับ
สวนแรงงานตางดาวกระทรวงแรงงานจะพิจารณาใหคนตางดาว

หลบหนีเขาเมืองที่รายงานตัวและจัดทําทะเบียนขออนุญาตทํางานกับนายจางที่ไดรับจัดสรรโควตา
สวนการอนุญาตเปลี่ยนนายจางใหเปนไปตามเงื่อนไขทีน่ ายทะเบียนกําหนด แตอนุญาตเฉพาะในพื้นที่
5 จังหวัดชายแดนภาคใต สําหรับคายื่นคําขออนุญาตและคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานใหคนตางดาว
เปนผูจายตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
2. มาตรการสรางหลักประกันทางสังคมแกแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคม
โครงการชวยเหลือสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต จะสนับสนุนเงินทุนดอกเบีย้ ต่ําใหกับสถานประกอบการ
โดยสํานักงานประกันสังคมจะ
สนับสนุนเงินฝากกับธนาคารที่เขารวมโครงการในวงเงิน 400 ลานบาท จัดสรรใหจงั หวัดยะลา ปตตานี
และนราธิวาส จังหวัดละ 100 ลานบาท จังหวัดสตูล และสงขลา (4 อําเภอ คือ อ.จะนะ อ.นาทวี อ.
สะบายอย และ อ.เทพา) จังหวัดละ 50 ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ยเงินกูคงที่ต่ํากวาตลาดเปนระยะเวลา 2
ป เพื่อใหธนาคารปลอยสินเชื่อใหกับสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคม และ
มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกําหนด
3. มาตรการสรางงานและจางงานเรงดวนในจังหวัดชายแดนภาคใต ป 2550 โดย
กรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
โครงการสรางงานและจางแรงงานเรงดวนในจังหวัดชายแดนภาคใต ป 2550
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดรับอนุมัติงบกลางในการ
ดําเนินการโครงการดังกลาว โดยไดกําหนดกรอบอัตราการจางงาน ซึ่งกรมการจัดหางาน และกรม
พัฒนาฝมือแรงงานรวมรับผิดชอบ ในกลุม ภารกิจที่ 4 กลุม
ภารกิจฝกทักษะอาชีพตามความตองการของประชาชนและโอกาสการมีงานทําจากผูประกอบการ
ภาคเอกชน จํานวน 1,500 อัตรา
4. มาตรการคุม ครองสิทธิและสวัสดิการดานแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน
มีภารกิจสําคัญในการ คุมครองแรงงาน การสงเสริมแรงงานสัมพันธ สงเสริมดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน และสงเสริมและใหบริการสวัสดิการแรงงาน
2. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพิ่มเติมของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (โครงการติดตัง้ ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต)
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2
ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปนเปย มรัษฎ) เปนประธาน ที่อนุมัติในหลักการโครงการติดตั้ง
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดย
ใหกระทรวงมหาดไทยรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และความเห็นของสํานัก

งบประมาณไปพิจารณาดําเนินการ สําหรับงบประมาณในการดําเนินโครงการฯ ดังกลาว ใหขอทํา
ความตกลงในรายละเอียดและวงเงินกับสํานักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยรายงานวา
1. ในการดําเนินการที่ผานมา กระทรวงมหาดไทยติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
และระบบตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถเขา-ออก (CPR) ที่ศาลาวาการ กระทรวงมหาดไทย ศูนยราชการ
จังหวัด/ศาลากลาง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ศูนยดํารงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต จุดผอนปรนตาม
แนวชายแดน 30 จุด รวม 38 แหง และระบบโทรทัศนวงจรปดในชุมชนเมือง จํานวน 32 อําเภอแลว
แตเนื่องจากเหตุการณและสถานการณมีแนวโนมที่จะ ลุกลามแพรขยายไปในอําเภอตางๆ ใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต และมีความรุนแรงมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงเห็นควรดําเนินการติดตั้งระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ใหครอบคลุมชุมชนเมืองใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตเพิ่มเติม
2. กระทรวงมหาดไทยมีแนวคิดในการบูรณาการระบบโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ระหวางหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาสถานการณความไม
สงบและเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ไดแก
2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักในการเชือ่ มโยง
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ผานเครือขายเคเบิ้ลใยแกว และอินเตอรเน็ตเปนศูนยควบคุมกลางใน
การบริหารงาน/โครงการและประเมินผลการใชงานใหเปนไปตามเปาหมาย
2.2 กรมการปกครองควบคุมการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ใน
อําเภอตาง ๆ แกไขซอมแซมกลองระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เดิมที่ชํารุด
2.3 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใตกําหนดจุดติดตั้งและเปนศูนยควบคุมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต บริหารงาน
และติดตามผลการดําเนินงานจัดหาและพัฒนาบุคลากร เพื่อทําหนาทีใ่ นการสังเกตการณ เฝาระวัง และ
ติดตามความเคลื่อนไหว และบันทึกเหตุการณตลอด 24 ชั่วโมง
2.4 สํานักงานตํารวจแหงชาติติดตั้งอุปกรณเครื่องแมขายระบบจัดการพรอม
จอและอุปกรณ เชื่อมโยง เพื่อสังเกตการณ เฝาระวัง และติดตามความเคลื่อนไหว โดยมอบหมาย
กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
กองกํากับการตํารวจภูธรอําเภอ ทําหนาที่บนั ทึกและรายงาน
เหตุการณตลอด 24 ชั่วโมง
3. วัตถุประสงคของโครงการฯ เพื่อซอมแซมแกไขระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
เดิมที่ชํารุด และติดตั้งเพิ่มเติม โดยการจัดทําระบบเชื่อมโยงเครือขายบูรณาการการปฏิบัติงานระหวาง
4 หนวยงาน เพื่อจัดทําระบบรักษาความปลอดภัย โดยการพัฒนาศักยภาพ การปองกัน การควบคุม
และเฝาระวังบริเวณจุดยุทธศาสตรที่มีปญหา เรงดวน โดยเฉพาะบริเวณจุดแยก และจุดตัดของถนน
เขตเทศบาลในทุกอําเภอ จํานวน 42 อําเภอ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีระยะเวลาดําเนินการ

ระหวางเดือนมกราคม – กันยายน 2550 ทั้งนี้ เพื่อใหการปองกันแกไขปญหา
พื้นที่ชุมชนเมืองใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนไปอยางมีประสิทธิผล

สถานการณใน

มติ ครม. เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2550
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีอนุมัติรางพระราชบัญญัติศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพจิ ารณาตอไป
รางพระราชบัญญัติศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ คือใหมีศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตขนึ้ ในกระทรวงมหาดไทย เปนสวนราชการเฉพาะกิจและมี
ฐานะ เชนเดียวกับกลุมภารกิจตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ตามพระราชบัญญัตินี้ในจังหวัดชายแดนภาคใต มีผูอํานวยการศูนยอาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใตเปนผูบังคับบัญชาขาราชการพนักงาน และลูกจางซึ่งปฏิบัติงานในศูนยอาํ นวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต และรับผิดชอบในการปฏิบัตหิ นาที่ของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

มติ ครม. เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2550
1. เรื่อง การใหความชวยเหลือเยียวยาผูไ ดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหทบทวนการแกไขเพิ่มเติมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
31
พฤษภาคม 2548 ในเรื่องหลักเกณฑการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบฯ ตามที่
คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต (กยต.) เสนอ ดังนี้
1.
ใหศนู ยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตดําเนินการใหความชวยเหลือ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
ตาม
หลักเกณฑการใหความชวยเหลือ เยียวยาฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2548 แทน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้
โดยมีอํานาจอนุมตั ิการเบิกจายงบประมาณใหความ
ชวยเหลือดังกลาวจากงบประมาณรายจาย งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน

โดยประสานและขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
สําหรับการชวยเหลือกรณีพิเศษอืน่ ๆ
นอกเหนือตามหลักเกณฑฯ และการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ กยต. ใหสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน โดยประสานและขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามความจําเปน
ตอไป
2. การพิจารณาใหความชวยเหลือวา ผูขอรับความชวยเหลือเปนผูไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความไมสงบหรือไม นั้น ใหยึดถือการรับรองวาเปนเหตุการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใตจากความเห็นของคณะกรรมการ 3 ฝายในพื้นที่ (ทหาร ตํารวจ และพนักงานปกครอง)
ประกอบผลการสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวน ทั้งนี้ หากกรณีเหตุการณปรากฏชัดเจนวาเกิดจาก
เหตุความไมสงบ ใหจังหวัดจายเงินชวยเหลือแกผูไดรบั ผลกระทบไดครบถวน (รอยละ 100) ตาม
หลักเกณฑฯ จากเงินทดรองราชการ
3. ในการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไม
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมิไดกําหนดไวในหลักเกณฑการใหความชวยเหลือเยียวยาฯ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 ใหอยูใ นดุลพินิจของคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตพิจารณาตาม
ความเหมาะสม
2. เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยใหสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการรักษาความปลอดภัยใหสถานศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเสนอ แลวมีมติเห็นชอบใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
(กอ.รมน.) รับไปพิจารณาดําเนินการ โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกีย่ วของ และมอบหมายให
สวนราชการทีเ่ กี่ยวของนํามติของที่ประชุมเรื่องการรักษาความปลอดภัยใหสถานศึกษาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 ณ ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานไปปฏิบัติตอไป ดังนี้
1. การมีสวนรวมและมวลชนสัมพันธ
1.1 ใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตจัดโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดฝกอบรมจิตวิทยาใหชาวบานอําเภอละ 2 หมูบาน ในพื้นที่ทวั่ ไป
และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนอย
1.2 ใหกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ โดยใหกรรมการสถานศึกษา กํานัน ผูใหญบาน โตะครู
โตะอิหมาม เขามามีสวนรวมในกิจกรรมพรอมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
2. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

2.1 ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาดาน
อุดมศึกษาใหสามารถตอบสนองผูเรียน ทั้งดานวิชาศาสนาและวิชาสามัญ โดยที่นกั เรียนนักศึกษาไม
จําเปนตองไปเรียนตางประเทศ
2.2 ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกันตั้งคณะกรรมการพัฒนาหนวยการเรียนเรื่องประวัติศาสตร ศาสนา
และเรื่องที่เกีย่ วกับอาเซียน
2.3 ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสํารองครูอัตราจาง
เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนแทนครูที่ยายออกจากพื้นที่ โดยใหสํารองไวทสี่ ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สวัสดิการและขวัญกําลังใจครู
3.1 ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปหารือกับ
กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเรงดําเนินการผลักดันใหครูไดรบั เหรียญพิทักษเสรี
ชน เหรียญปฏิบัติราชการชายแดน และการปรับขั้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นพิเศษ 5 – 6 ขั้น ของขาราชการครู
และลูกจางที่เสียชีวิต
3.2 ใหกระทรวงศึกษาธิการดูแลเรื่องสวัสดิการใหกับครูในดานการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพโรงเรียน เชน ปรับปรุงรั้ว บานพักครู อาคารเรียน หองน้ํา หองละหมาด บอทราย
บอน้ํา
3.3 ใหกระทรวงศึกษาธิการประสานสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ให
เพิ่มงบประมาณเพื่อสํารองจายใหสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาละ 3 ลานบาท เพื่อแกปญหาในกรณี
ฉุกเฉินเรงดวน
3.4 ใหกระทรวงมหาดไทยชวยแกไขปญหาที่ชาวบานถูกฝายตรงขามกดดัน
ไมใหสงบุตรเขามาเรียน โดยเรงประชาสัมพันธในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐและจัด
ทีมประชาสัมพันธเชิงรุกแกไขขอของใจดานศาสนาอยางรวดเร็ว

มติ ครม. เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2550
1. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอทั้ง 3 ขอ ทั้งนี้ โดยให
เปนไปตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. จัดสรรเงินงบประมาณในสวนของยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด จํานวน 5,000 ลาน
บาท ที่ตั้งเบิกจาย ณ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปตั้งเบิกจาย ณ กระทรวงมหาดไทย ภายใตการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชาชนอยูดีมีสุข

2.
ขยายวัตถุประสงคการใชเงินงบประมาณใหครอบคลุมวัตถุประสงคตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 ที่เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับ
จังหวัด ที่มุงใหประชาชนและครอบครัวสามารถพึ่งตนเอง โดยใชกลไกชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนและ
สวนกลางปรับระบบ
3. มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับหนวยงานที่เกีย่ วของในคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชาชนอยูดีมีสุข จัดทําระเบียบและประกาศที่เกี่ยวของเพือ่ รองรับการบริหาร
จัดการวงเงินงบประมาณดังกลาวขางตนตอไป
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รายงานวา
1. โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) กําหนดวัตถุประสงคของการ
ดําเนินโครงการไวตั้งแตแรกเริ่มวา “ตองการใหมีการจัดสรรงบประมาณโดยตรง เพื่อประชาชนใน
หมูบาน/ชุมชนจะไดนําไปแกไขปญหาของสวนรวม
เพื่อการประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนโดย
ประชาชนเปนผูบริหารจัดการเอง (รวมคิด-รวมทํา) และถือเปนอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาประชาธิปไตย”
2. รัฐบาลแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ขอ 2
นโยบายเศรษฐกิจ จะปรับปรุงบทบาทของผูวาราชการจังหวัดและหนวยงานภูมภิ าค โดยปรับปรุงระบบ
ความสัมพันธระหวางภูมภิ าค ทองถิ่น ชุมชน และภาคประชาสังคมอยางเหมาะสม เพื่อรวมกัน
รับผิดชอบดูแลผูดอยโอกาส ตลอดจนรักษาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางทั่วถึง เปน
ธรรม และมีประสิทธิภาพ
3. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 ที่เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด ที่มุงใหประชาชนและครอบครัวสามารถพึ่งตนเอง โดย
ใชกลไกชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนและสวนกลางปรับระบบ
เพื่อเอื้อใหจังหวัดสามารถสะทอนความ
ตองการของชุมชนมายังกระทรวงที่เกีย่ วของ มีจุดเนนและกลุมเปาหมายอยูที่กิจกรรมและโครงการที่
ผูวาราชการจังหวัดสามารถบริหารจัดการไดโดยการมีสว นของชุมชน ทองถิ่น และภาคสวนตางๆ ใน
การวางแผนและกําหนดโครงการ พรอมทั้งใหมีคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อทําหนาที่อํานวยการใน
การขับเคลื่อน
4. สํานักงบประมาณไดเสนอความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด วา วงเงินงบประมาณ
จํานวน 5,000 ลานบาท ควรใหใชจายจากงบประมาณป พ.ศ. 2549 งบกลาง รายการคาใชจายในการ
พัฒนาศักยภาพหมูบานและชุมชน ที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดเบิกจายและฝากธนาคารไว โดยให
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมกับกระทรวงมหาดไทยพิจารณานําเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรประชาชนอยูด ีมสี ุขตอไป

5. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2550 อนุมัติใหเพิ่มวงเงินงบประมาณ
สําหรับการดําเนินโครงการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตรอยูดี
มีสุขระดับจังหวัด ที่จะใชวงเงินรวมกันจากเดิมที่มีอยูจ ํานวน 9,728,135,800 บาท (รวมดอกเบี้ย) เปน
จํานวน 10,000,000,000 บาท โดยใหสํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมในสวนที่ขาด
จํานวน 271,864,200 บาท จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจําเปน

2. เรื่อง แนวทางการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนระดับตําบลจังหวัดชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนระดับตําบลจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป 2550 ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ
โดยใหกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณกําหนดเปนระเบียบและ
ดําเนินการในสวนที่เกีย่ วของตอไปอยางเรงดวน
กระทรวงมหาดไทยรายงานวา
1. ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 ไดมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนระดับตําบลจังหวัดชายแดนภาคใต และมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย
และศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) รับไปอํานวยการและประสานงานกับ
หนวยงานอืน่ ๆ ที่ประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติไดมีความเห็นเพิ่มเติมวา โครงการนี้ควรให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคประชาชนในพื้นที่ใหมากที่สุด การบริหารจัดการในการใหความ
ชวยเหลือและแกไขปญหาตามโครงการควรเนนความฉับไวและทันเวลา
ซึ่งอาจตองจัดระบบ
งบประมาณใหคลองตัวและรวดเร็ว รวมทั้งอาจใหชดุ ทํางานสามารถมีงบประมาณจํานวนหนึ่งสําหรับ
แกไขปญหาเฉพาะหนาไดตามความเหมาะสม
2. กระทรวงมหาดไทยไดรับรายงานจาก ศอ.บต. วาไดพิจารณาเห็นวา งบประมาณตาม
โครงการนี้ในการตัดสินใจวาจะดําเนินกิจกรรมหรือโครงการอะไรจะตองเปนการตัดสินใจของราษฎร
ในหมูบานนั้น โดยราชการจะเปนเพียง ผูใหคําปรึกษารวมทั้งการตัดสินใจที่จะ
เลือกซื้อพัสดุครุภัณฑจะตองเปนการตัดสินใจของราษฎรในหมูบานนัน้
โดยหลีกเลี่ยงการที่ภาค
ราชการอนุมัติอนุญาตในการจัดซื้อจัดหา
ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองวางแนวทางในการบริหาร

งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับตําบลจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป
2550 ขึ้นใหม ดังนี้
2.1 ผูนําพลังประชาชนจัดใหมกี ารประชุมเวทีประชาคมหมูบาน โดยใหมีผูเขารวม
ประชุมอยางนอยครัวเรือนละ 1 คน และไมนอยกวารอยละ 75 ของครัวเรือนทั้งหมดที่มีอยูในหมูบ าน
เพื่อรวมกันคิดคนปญหา เสนอความตองการ รวมกันตัดสินใจ จัดลําดับความสําคัญในการแกไขปญหา
พรอมกับคัดเลือก “คณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน” จํานวน
12 – 15 คน โดยใหประกอบดวยผูนําชุมชน ผูนําศาสนา คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด ไมนอ ยกวา
7 คน รวมเปนคณะกรรมการฯ เพือ่ รับผิดชอบในการกําหนดแนวทางการแกไขปญหาและจัดทํา
โครงการในรายละเอียด รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการของหมูบาน ทั้งนีใ้ หคณะกรรมการฯ
คัดเลือกกันเองใหมีประธาน 1 คน เลขานุการ 1 คน และเหรัญญิก 1 คน โดยใหนายอําเภอเปนผูออก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ดังกลาว
2.2 ทีมพัฒนาคุณภาพชีวติ ในระดับตําบล ซึ่งประกอบดวยปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนา
ประจําตําบล พัฒนากรผูประสานงานประจําตําบล เกษตรตําบล สาธารณสุขตําบล ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล และครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจะเปนผูสนับสนุนใหเกิดการ
ประชุมประชาคม ตามขอ 2.1 และใหคําปรึกษาเกีย่ วกับการจัดทําโครงการแกคณะกรรมการฯ รวมทั้งการให
คําแนะนําทางวิชาการในเรื่องรูปแบบรายการ ประมาณการราคา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.3 คณะกรรมการฯ ตองเสนอโครงการดังกลาวตอนายอําเภอซึ่งเปนผูพิจารณาให
ความเห็นชอบ หากนายอําเภอไมใหความเห็นชอบโครงการใดจะตองชี้แจงเหตุผลตอผูวาราชการจังหวัด
หากผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการฯ ก็ใหผูวา ราชการจังหวัดอนุมัติโครงการ
ได แตหากผูวา ราชการจังหวัดไมเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการฯ ใหเสนอผูอํานวยการศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ผอ.ศอ.บต.) เปนผูพิจารณาวินิจฉัย
2.4 ใหผูวาราชการจังหวัดแจงผลการอนุมัติโครงการและวงเงินดําเนินโครงการให
ผอ.ศอ.บต. ทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินใหกับคณะกรรมการฯ
2.5 ใหคณะกรรมการฯ เปดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย ในชื่อบัญชีวา “โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน.......................ตําบล......อําเภอ....... จังหวัด.......” โดย
มีเงื่อนไขการสั่งจาย 2 ใน 3 จากประธาน คณะกรรมการฯ เลขานุการ และเหรัญญิก โดยใหทีมพัฒนา
คุณภาพชีวิตเปนผูรวบรวมสําเนาบัญชีธนาคารฯ นําสงนายอําเภอ เพื่อรายงานให ศอ.บต. ทราบ
2.6 การจายเงินของ ศอ.บต. จะจายเปนเช็คหรือโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร ตามขอ
2.5 โดยเก็บหลักฐานการโอนเงินจากธนาคารฯ และใบสําคัญรับเงินที่ประธานคณะกรรมการฯ เปนผู
เซ็นรับเงิน ประกอบการเบิกจายเก็บไวที่ ศอ.บต. เพื่อรอการตรวจสอบ

2.7 ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหคณะกรรมการฯ อยางนอย 5 คนรวมกัน
สํารวจความตองการวัสดุอุปกรณ ราคา และรานคาที่จะตองจัดซื้อ/จางตามโครงการหรือกิจกรรมที่
ไดรับอนุมัติจากนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี เสนอขอความเห็นชอบตอประธาน
คณะกรรมการ
เมื่อประธานคณะกรรมการฯ เห็นชอบก็อนุมัติเบิกจายเงิน ใหเหรัญญิก
ดําเนินการเบิกจายเงิน ใหกับคณะกรรมการฯ ตามขอ 2.7 ดําเนินการจัดซื้อ/จาง ตอไป
2.8 ใหคณะกรรมการฯ อยางนอย 3 คน ซึ่งจะตองไมซ้ํากับคณะกรรมการฯ ในขอ
2.7 เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ
2.9 ใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบหลักฐานการจัดซือ้ จัดจางและเมือ่ เห็นวาถูกตอง
ใหลงนามรับรอง การจัดซื้อ/จางดังกลาว และใหรายงานผลการดําเนินโครงการและผลการเบิกจายให
นายอําเภอทราบ
สําหรับหลักฐานใบสําคัญการจัดซื้อจัดจางและหลักฐานการเบิกจายเงินให
เก็บไวที่หมูบานหรือตําบล และสําเนาเก็บไวที่อําเภอ 1 ชุด ซึ่งตองประกอบดวย
(1) โครงการที่ไดรับอนุมัติ
(2) ใบเสร็จรับเงินจากการซื้อ/จาง
(3) ใบตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับ
ทั้งนี้ ใหนายอําเภอมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบตามความเหมาะสม
2.10 ใหทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาไปตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานและ
ผลการเบิกจายเงินใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ และรายงานใหนายอําเภอทราบ เพื่อรวบรวม
ขอมูลรายงานตอผูวาราชการจังหวัด และ ผอ.ศอ.บต. ทราบตอไป

มติ ครม. เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2550
1. เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผปู ฏิบตั ิงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จ
ความชอบสําหรับเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเสนอ
และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมาย และรางอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
โดยใหรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไป
พิจารณาดวย ดังนี้

1. คํานิยาม “ทายาท” ตามรางขอ 4 ควรปรับปรุงใหเปนไปตามแบบการรางกฎหมาย
เชน ใชคําวา “สามีหรือภริยา” แทนคําวา “คูสมรส” และ “บุตร” แทนคําวา “บุตรที่สืบสันดาน” รวมทั้ง
ตัดขอความ “ที่มีการจดทะเบียนรับรอง” ออก คงเหลือเฉพาะ “บุตรบุญธรรม”
2. คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต หรือ ก.บ.จ.ต. ตามรางขอ 5 ไดกําหนดใหปลัดกระทรวงกลาโหม และ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการแลว ดังนั้น ผูแทนกระทรวงกลาโหมตาม (4) และ
ผูแทนกระทรวงมหาดไทย (7) จึงควรระบุใหชัดเจนยิ่งขึ้นวา เปนผูปฏิบัติงานอยูในพืน้ ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต
3. บําเหน็จความชอบซึ่งมิใชเปนตัวเงิน ตามรางหมวด 3 ควรพิจารณาความเหมาะสม
และเปนไปไดในการขอพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนดวย เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัตงิ านบางแหง อาจ
ไมอยูในความหมายของคําวา “ชายแดน” ตามกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน
2. เรื่อง ขอรับการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขัน้ (นอกเหนือโควตาปกติ) จากงบกลางเพิม่ เติม
ใหกับกําลังพลที่ปฏิบตั งิ านในการแกไขปญหาพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบสนับสนุนการพิจาณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น
(นอกเหนือโควตาปกติ) จากงบกลาง ใหกับกําลังพลที่ปฏิบัติงานในการแกไขปญหาพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใตภายใตการกํากับดูแลของ กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน ภาค 4 (กอ.รมน. ภาค
4) ตามที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในเสนอ โดยใหไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่ง
ปแรกของปงบประมาณเพิม่ เติมอีกในอัตรารอยละ 15 ของจํานวนขาราชการ
ผูมาปฏิบัติงานใน กอ.รมน. ภาค 4 ซึ่งตองปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตอยูแ ลว
กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน รายงานวา การปฏิบัติงานของกําลังพลใน
กอ.รมน.ภาค 4 เปนการปฏิบัติงานเกีย่ วกับการเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่จังหวัดภาคใต ตองตรากตรํา
ทํางานอยูในภาวะเสีย่ งอันตราย และ
อยูใ นภาวะกดดันทางดานจิตใจจากสถานการณที่เกิดขึ้น
ตองอยูหางไกลจากครอบครัวในขณะที่ปฏิบัติหนาที่ ซึ่งตางจากกําลังพลที่ปฏิบัติงานทั่วไปในพืน้ ที่อื่น
ๆ สภาวการณดังกลาวกอใหเกิดความเครียดและเบื่อหนาย
ทําใหกําลังพลบางหนวยจําเปนตอง
หมุนเวียนกําลังพลในการปฏิบัติหนาที่คราวละ 6 เดือน ทั้งนี้ กอ.รมน. พิจารณาแลวเห็นวา การ
หมุนเวียนกําลังมาปฏิบัติหนาที่คราวละ 6 เดือนดังกลาว ทําใหกําลังพลที่มาปฏิบัติงานในรอบครึ่งปแรก
ไมไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําป เนื่องจากการคิดยอดบําเหน็จความชอบประจําปกรณี
พิเศษ 2 ขัน้ (นอกเหนือโควตาปกติ) จะพิจารณาในวงรอบการพิจารณาบําเหน็จประจําครึ่งปหลัง
เทานั้น ดังนัน้ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ และเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกําลังพล
ดังกลาว กอ.รมน. จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องดังกลาว

มติ ครม. เมือ่ วันที่ 18 เมษายน 2550
1. เรื่อง การพัฒนาการศึกษาในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2
ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม) เปนประธานกรรมการที่เห็นชอบกรอบการพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
และโครงสรางการบริหารการจัด
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยใหกระทรวงศึกษาธิการรับ
ความเห็นและขอสังเกตของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของไปประกอบการพิจารณาดําเนินการดวย สําหรับเรื่อง
งบประมาณ ใหกระทรวงศึกษาธิการขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณในรายละเอียดตามความ
จําเปนเหมาะสมตอไป
กรอบการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
ประจําปงบประมาณ 2550 ประกอบดวยยุทธศาสตรเปาหมาย และมาตรการดําเนินงาน ดังนี้
1) ยุทธศาสตร ยึดหลักการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับวิถีชีวิต
อัต
ลักษณ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความตองการของทองถิ่นและประชาชนที่มีลักษณะเฉพาะบน
พื้นฐานของหลักศาสนาเขากับวิสามัญและวิชาชีพทีย่ ึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหมีลกั ษณะพิเศษที่
แตกตางไปจากพื้นที่อื่น
2) เปาหมาย เพื่อพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความตองการของผูเรียนประชาชน และใหการศึกษามีบทบาทในการ
เสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต
3) มาตรการดําเนินงาน เพื่อใหมรี ูปแบบและวิธีการดําเนินงานในการ
แกปญหาทางการศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ใหเกิดความเขาใจรวมกันของผูปฏิบัติและผูเกี่ยวของ
จึงไดกําหนดมาตรการ ดังตอไปนี้1. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 2. การพัฒนาสถานศึกษา
ของรัฐ 3. การพัฒนาสถานศึกษของเอกชน 4. การพัฒนาอาชีพและการศึกษานอกโรงเรียน 6. การ
สรางขวัญกําลังใจการปฏิบัตงิ านของบุคลากร 7. การปรับโครงสรางระบบบริหารการศึกษาใหเปน
เอกภาพ

มติ ครม. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550
1. เรื่อง ความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนระดับตําบล
จังหวัดชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรีรับทราบความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนระดับตําบล จังหวัดชายแดนภาคใต ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
กระทรวงมหาดไทยรายงานวา ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติวันที่ 16 มกราคม 2550
และวันที่ 13 มีนาคม 2550 นั้น กระทรวงมหาดไทยโดย ศอ.บต. ไดดําเนินโครงการดังกลาวใน
ขั้นตอนของการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ และจังหวัด/อําเภอไดนาํ ไปปฏิบัติในพื้นที่แลว จึงขอ
สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
1. การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ ไดดําเนินการคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย จังหวัด
ยะลา ปตตานี นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และ
อําเภอเทพา) จํานวน 44 อําเภอ 88 ตําบล 637 หมูบาน โดยฝายปกครอง ตํารวจ ทหาร ในระดับอําเภอ
พิจารณารวมกันแลวแจง ศอ.บต. เพื่อประสานกับกองบัญชาการผสม พลเรือน ตํารวจ ทหาร (พตท.)
เรื่อง การจัดทําแผนรักษาความปลอดภัย นอกนี้ยังมีการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
การประชุมชี้แจงบทบาทหนาที่ของทีมพัฒนาคุณภาพชีวติ และผูนําพลังประชาชน และการฝกอบรมทีม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
2. การนําไปปฏิบัติในพื้นที่ ศอ.บต. ไดสนับสนุนงบประมาณใหจังหวัด และอําเภอ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางทีมพัฒนาคุณภาพชีวิต และผูนําพลังประชาชน ในพืน้ ที่เปาหมายที่
รับผิดชอบระหวางวันที่ 1-9 มีนาคม 2550 โดยใหอําเภอเปนหนวยดําเนินการ เพื่อใหทีมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และผูนําพลังประชาชน ในแตละหมูบานของตําบลเปาหมาย ไดปรึกษาหารือและวางแผน
ปฏิบัติงานรวมกัน และหลังจากวันที่ 9 มีนาคม 2550 ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตลงปฏิบัติงานในพื้นที่
เปาหมาย
3. การบริหารจัดการโครงการ
3.1 องคกร
- คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนระดับตําบล จังหวัดชายแดนภาคใต
- ศูนยปฏิบัตกิ ารโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับ
ตําบล จังหวัดชายแดนภาคใต ศอ.บต.
- ศูนยปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด
- ศูนยปฏิบัตกิ ารโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับอําเภอ

3.2 หนาที่ อํานวยการ กํากับดูแล ประสานงาน นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับตําบลจังหวัดชายแดนภาคใต
4. การติดตามและประเมินผลโครงการ
4.1 สวนกลาง คณะทํางานติดตามและประเมินผลโครงการฯ โดยมีหวั หนา
ผูตรวจราชการกระทรวง มหาดไทยเปนหัวหนาคณะทํางาน
4.2 ศอ.บต. สํานักงานศูนยปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนระดับตําบล จังหวัดชายแดนภาคใต ศอ.บต. รวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5. การสนับสนุนของหนวยงานตาง ๆ อาทิ พตท. ไดจัดหนวยกําลังในพื้นที่ โดย
เนนหนักพืน้ ทีเ่ ปาหมายและกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัย
6. ผลการดําเนินงานของจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดรายงานความคืบหนา
ของการดําเนินงานตามโครงการ ดังนี้
6.1 มีการจัดตัง้ ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลขึ้น ณ
ศาลากลางจังหวัด
6.2 ดําเนินการประชาสัมพันธการดําเนินงานผานสื่อตางๆ
6.3 ประชุมชี้แจงโครงการ ฯ กับหัวหนาสวนราชการจังหวัด นายอําเภอ
ผูบริหารทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒแิ ละไดมกี ารแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
และตั้ง
คณะอนุกรรมการดําเนินงานใหรับผิดชอบเรื่องตางๆ รวมทั้งไดสงั่ การใหอําเภอดําเนินการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการฯ ระดับอําเภอ และตําบล และจัดทําแผนการปฏิบัติงานจําแนกเปนรายตําบล หมูบาน และ
เตรียมขอมูลที่เกี่ยวของไวใหพรอม
6.4 ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตลงพื้นที่ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชน
พัฒนาสัมพันธกับชุมชน พรอมกับนํางานตามภารกิจของหนวยงานลงไปปฏิบัติในพืน้ ที่ และเริ่ม
กระบวนการประชาคมแลว
6.5 เบื้องตนผูนําพลังประชาชนและประชาชนใหการตอนรับโครงการฯ และ
เขามามีสวนรวมอยูใ นเกณฑดี
7. ปญหา/อุปสรรค
7.1 ระดับนโยบาย ขณะนี้ ศอ.บต. ยังไมไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการฯ
166.40 ลานบาท แตไดเจียดจายจากงบประมาณของ ศอ.บต. ที่ไดรับจัดสรรจาก กอ.รมน. งบกลาง
รายการคาใชจา ยในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต เพือ่ ดําเนินการไปพลางกอน
7.2 ระดับปฏิบัติ (ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิต) ขณะนี้ ศอ.บต. ยังไมไดรับรายงาน
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการแตอยางใด

2. เรื่อง โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 2
ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม) เปนประธานกรรมการ ที่อนุมัติในหลักการ
โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกไขปญหา
ในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใตตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ สําหรับงบประมาณเพื่อการดําเนินโครงการฯ นี้ ใหกระทรวงสาธารณสุข
ประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามความจําเปน
และเหมาะสมกอนดําเนินการตอไป และมอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย
รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานัก
งบประมาณ สํานักงาน ก.พ. คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐและกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในไปพิจารณาประกอบการดําเนินการตอไป
กระทรวงมหาดไทยรายงานวา ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
(ศอ.บต.) ไดจัดทํารายละเอียดแผนการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต
ตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต มีสาระสําคัญดังนี้
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อเพิ่มการผลิตพยาบาลวิชาชีพใหเพียงพอกับการจัดบริการประชาชน
ในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนพยาบาลของทองถิ่นและชุมชนอยางแทจริง
1.2 เพื่อสรางความมั่นคง รวมทั้งเปนการสรางอนาคตทางการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้นของเยาวชนในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใตในการรวมสรางอุดมการณเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและทองถิ่น ภูมิลําเนา
1.3 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรบั บริการดานสุขภาพ
ที่ดีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหา รวมทั้งความตองการของชุมชนและ
ทองถิ่นตลอดจนถูกตองตามหลักศาสนา ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมอันจะนําไปสูความสําเร็จใน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
1.4 เพื่อสรางความรวมมือระหวาง ศอ.บต. และ สธ. กับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นชุมชน และภาคประชาสังคม ในการคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่เพื่อเขาศึกษาพยาบาลวิชาชีพตาม
โครงการ การสนับสนุนทุนการศึกษา การจัดทําขอผูกพัน และการธํารงรักษาใหพยาบาลวิชาชีพที่
สําเร็จการศึกษาจากโครงการนี้มีความผูกพันและสามารถปฏิบัติงานในภูมิลําเนาไดอยางตอเนื่อง
1. เปาหมาย
เพิ่มการผลิตพยาบาลวิชาชีพในวิทยาลัยพยาบาลสังกัด สธ. โดยเฉพาะวิทยาลัย
พยาบาลที่อยูในภาคใต จํานวน 3,000 คน โดยรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2550 และผูกพันจนสําเร็จ
การศึกษาในป 2554 โดยคัดเลือกนักเรียนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

มติ ครม. เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550
1. เรื่อง การอาวัลตั๋วสัญญาใชเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อชวยเหลือผูป ระกอบกิจการใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกระทรวงการคลังอาวัลตั๋วสัญญาใชเงินของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ 3 แหง รวมทั้งสิ้นจํานวน 3,128 ลานบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
1. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) ในวงเงิน
1,058 ลานบาท
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในวงเงิน 1,800 ลานบาท
3. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ใน
วงเงิน 270 ลานบาท
กระทรวงการคลัง รายงานวา
1. ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมมี ติ (14 กุมภาพันธ 2549 , 15 สิงหาคม 2549)
กระทรวงการคลัง ไดพิจารณาอาวัลตัว๋ สัญญาใชเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 3 แหง เพื่อนําไปใช
เปนหลักประกันในการกูเงินแกธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ภายใตการสนับสนุนทางการเงินเพื่อ
ชวยเหลือผูประกอบกิจการ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไปแลว ดังนี้
สถาบัน
การเงิน
เฉพาะกิจ
ธสน.
ธ.ก.ส.
ธพว.
รวมทั้งสิ้น

เลขที่ตั๋วสัญญาใชเงิน

วงเงิน
(ลานบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

กําหนดชําระเงิน

1/2549 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2549
2/2549 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2549
อ.5/2549 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549
A0001/49 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549

729
200
1,600
100
2,629

0.01
0.01
0.01
0.01

31 กรกฎาคม 2550
31 กรกฎาคม 2550
31 กรกฎาคม 2550
31 กรกฎาคม 2550

2. ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดพิจารณาใหการสนับสนุนทางการเงิน
อัตราดอกเบี้ยต่ําแกสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อนําไปใหกูยืมแกผูประกอบกิจการใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต เปนกรณีพเิ ศษตอไปอีก และไดปรับปรุงการใหการสนับสนุนทางการเงินใหเหมาะสม
และสอดคลองกับภาวการณ เพื่อบรรเทาภาระทางการเงินสําหรับยอดสินเชื่อคงคางที่มีอยูในปจจุบัน
และเพื่อใหมีเงินทุนหมุนเวียนในการฟนฟูกิจการใหดําเนินการตอไปได โดยการขยายระยะเวลาครบ
กําหนดของตัว๋ สัญญาใชเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 3 แหง จากวันครบกําหนดเดิม วันที่ 31
กรกฎาคม 2550 เปนวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 และเพิ่มวงเงินกูใหแกสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 3 แหง

เพื่อชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ดวยวิธีการรับซื้อตั๋วสัญญา
ใชเงินที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 3 แหง เปนผูออกและมีกระทรวงการคลังเปนผูอาวัล ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ธปท. ใหการสนับสนุน สรุปไดดังนี้
2.1เงื่อนไขการกูเงิน
1) วงเงินกูที่ ธปท. ใหการสนับสุนแกสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ดังนี้
- ธสน. จํานวนเงินไมเกิน 1,058 ลานบาท
- ธ.ก.ส. จํานวนเงินไมเกิน 1,800 ลานบาท
- ธพว. จํานวนเงินไมเกิน 270 ลานบาท
2)
เปนตัว๋ สัญญาใชเงินที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนผูออกและมี
กระทรวงการคลังเปนผูอาวัล
3) กําหนดชําระคืนไมเกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2551
4) อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.01 ตอป
2.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจจะเบิกเงินตามตั๋วสัญญาใชเงินที่ ธปท. รับซื้อไว
เปนงวด ๆ ตามจํานวนเงินที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจไดใหกยู ืมแกผูประกอบกิจการ ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต
2.3 ใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินใหกยู มื แกผูประกอบ
กิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในอัตราไมเกิน 1.5 ตอป
2. เรื่อง การกระตุนเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา และนราธิวาส)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยเสนอทั้ง 3 ขอ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักการในการเพิ่มการใชจายงบประมาณภาครัฐเปนปจจัยหลักสําหรับ
การแกไขปญหาเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตในป 2551
2. มอบหมายกระทรวง / กรมที่เกี่ยวของใหความสําคัญเปนกรณีพเิ ศษในการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณป 2551 เพื่อดําเนินแผนงาน/โครงการแกไขปญหาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใตในกรอบแผนงาน/โครงการสําคัญ ๆ
3. มอบหมายสํานักงบประมาณใหความสําคัญกับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณป
2551 สนับสนุนแผนงาน/โครงการแกไขปญหาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใตในกรอบแผนงาน/โครงการ
ตามขอ 2.

3. เรื่อง ขอปรับอัตราจางครูรายเดือนเปนกรอบพนักงานราชการของสถานศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต
คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบกําลังพนักงานราชการสําหรับสถานศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1, 2 นราธิวาส เขต 1,2 ปตตานี เขต 1,2 และ
สงขลา เขต 3) จํานวน 1,639 อัตรา ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยไมใหนําการอนุมัติกรณีนไี้ ปใชอางอิงในกรณีอื่น และกรอบอัตรากําลัง
ที่อนุมัติในครัง้ นี้ใหใชเฉพาะพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใตเทานั้น สําหรับงบประมาณที่ตองจายเพิ่มเติม
ใหกระทรวงศึกษาธิการ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ขอทําความตกลงใน
รายละเอียดกับสํานักงบประมาณกอนดําเนินการตอไป
4. เรื่อง การขออนุมัติใหครูประจําศูนยการเรียนชุมชน และศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใตเปนพนักงานราชการ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการสําหรับครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชนและศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัดปตตานี
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา) และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา (อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย
อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ) จํานวน 326 อัตรา ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
เสนอ เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยไมใหนําการอนุมตั ิกรณีนไี้ ปใชอางอิงในกรณีอื่น และกรอบ
อัตรากําลังที่อนุมัติในครั้งนีใ้ หใชเฉพาะพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใตดังกลาวขางตนเทานั้น สําหรับ
งบประมาณทีต่ องใชจายทีเ่ กีย่ วของ ใหกระทรวงศึกษาธิการขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานัก
งบประมาณกอนดําเนินการตอไป

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
1. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ
2550 เพิ่มเติม เปนกรณีเรงดวนพิเศษ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามความเห็นสํานักงบประมาณ ที่ใหกองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายใน
(กอ.รมน.) เบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจาย จํานวน 1,000 ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายเพิ่มเติมในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดย
เบิกจายในงบรายการอื่น
โดยพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่จะ
ดําเนินการใหสอดคลองกับกรอบวงเงินดังกลาวในหวงเวลาที่เหลือในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตอไป
สําหรับการเบิกจายให กอ.รมน. ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังตามระเบียบการเบิกจายเงินจาก
คลัง พ.ศ. 2520 และที่แกไขเพิ่มเติม ตอไป

2. เรื่องแตงตัง้ คณะกรรมการยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนรอง
ประธาน คณะกรรมการประกอบดวย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทน
กระทรวงแรงงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
นายภาณุ อุทยั รัตน นายพิทักษ กอเกียรติพิทักษ นายนิวัฒน เลิศคุณากรณ นายอาซิส เบ็ญหาวัน
นายอดินันท ปากบารา นายบุญสม ทองศรีพราย นายวอยารี หะยีมะเย็ง นายไพศาล ตอยิบ
นายนิมุ มะกะเจ นายมาโนชญ บุญญานุวัตร นายอมรวิชช นาครทรรพ นายประพล วิระ
พรสวรรค นายปกรณ ปรียากร นายกิตติ กิตติโชควัฒนา นายพงษศกั ดิ์ ยิ่งชนมเจริญ นาย
ประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ พลตรีจําลอง คุณสงฆ ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ
แกวเพ็ชร) เปนกรรมการและเลขานุการ และที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายกมล
รอดคลาย)
รองผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ดานการศึกษา ผูอํานวยการสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูอํานวยการสํานักผูตรวจราชการประจําเขต
ตรวจราชการที่ 12 ยะลา เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ประสานหนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของในการดําเนินการโครงการและปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา
และดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมาย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550
1. เรื่อง การเรงรัดการดําเนินการมาตรการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเรงรัดการดําเนินการมาตรการสงเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ เพื่อให
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตอไป

ทั้งนี้ สํานักงบประมาณไดกําหนดแนวทางเรงรัดการดําเนินการสําหรับ
โครงการ/รายการที่ยังไมไดทําสัญญา/กอหนี้ผูกพันเพื่อใหสามารถทําสัญญา/กอหนี้ผูกพันไดภายในวันที่
30 มิถุนายน 2550 ดังนี้
1. ใหรัฐมนตรีเจาสังกัด หัวหนาสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เรงรัดการ
ดําเนินการสําหรับโครงการ/รายการที่ยังไมไดทําสัญญา/กอหนี้ผูกพันใหสามารถทําสัญญา/กอหนี้
ผูกพันไดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550กรณีสวนราชการและรัฐวิสาหกิจพิจารณาแลวเห็นวาไม
สามารถทําสัญญา/กอหนี้ผกู พันโครงการ/รายการใดไดทันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ
เห็นสมควรปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ใหพิจารณานําเงินงบประมาณที่ได
จากการปรับแผนฯ ไปดําเนินโครงการ/รายการ ดังนี้
1) ดําเนินการตามสัญญา กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
มติ
คณะรัฐมนตรี เชน คาสาธารณูปโภค ชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) คา
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
การจายคางานตามปริมาณทีท่ ําจริงซึ่งสูงกวาสัญญา โครงการ/รายการที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว แตยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ เปนตน
2) ดําเนินโครงการ/รายการ ผูกพันขามปงบประมาณที่สามารถ
ดําเนินการไดเร็วกวาแผนที่กาํ หนดไว
3) ดําเนินโครงการ/รายการที่มีความจําเปนเรงดวนและตองใชจาย
งบประมาณเกินกวาทีไ่ ดรับการจัดสรร เชน ราคากลางหรือผลการประกวดราคาสูงกวางบประมาณที่
ไดรับ เปนตน
4) ดําเนินโครงการ/รายการในการแกไขปญหาความเดือดรอนหรือ
เพิ่มรายไดใหแกประชาชน เชน แกปญหาภัยแลง แกปญหาน้ําทวม การจางงานในชนบท เปนตน
5)
ดําเนินโครงการ/รายการที่มีความจําเปนเรงดวนตามนโยบาย
รัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการที่ดําเนินการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ให
ถือเปนลําดับความสําคัญสูงสุด
6) ดําเนินโครงการ/รายการที่ทําใหเพิ่มผลิตภาพผลผลิต (Productivity)
ทั้งนี้ โครงการ/รายการทีจ่ ะดําเนินการดังกลาวจะตองอยูใ นเงือ่ นไข ดังนี้
- กรณีที่เปนรายการเดิมที่ผกู พันขามปงบประมาณ ซึ่งไมสามารถใช
จายงบประมาณไดตามแผนที่กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ใหปรับแผนนํางบประมาณที่ใชจา ยไม
ทันไปใชไดแตเฉพาะในรายการ
อื่น ๆ ที่เปนรายการผูกพันขามปงบประมาณซึ่งไดรับการจัดสรร
งบประมาณไวแลว และสามารถดําเนินการไดเร็วกวาแผน หรือโครงการ/รายการ ที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณไมเพียงพอ และมีความจําเปนเรงดวนตองจายเงินตามสัญญาเปนลําดับแรก ทั้งนี้ เพื่อเปนการ
รักษาวินัยทางการคลังและไมเปนภาระงบประมาณในปงบประมาณตอ ๆ ไป

- กรณีที่เปนโครงการ/รายการใหม จะตองมีความพรอมทีจ่ ะ
ดําเนินการและสามารถกอหนี้ผูกพันได ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 และตองไมเปนโครงการ/
รายการผูกพันขามปงบประมาณ โดยสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2550
2. สําหรับโครงการ/รายการ ที่อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง แตไม
สามารถทําสัญญา/กอหนี้ผกู พันไดทันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 หากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
พิจารณาแลวเห็นวาจะสามารถทําสัญญา/กอหนี้ผูกพันไดโดยเร็ว
และยังไมควรปรับแผนฯ ไป
ดําเนินการโครงการ/รายการอื่น เนื่องจากเปนโครงการ/รายการที่มี ความจําเปนเพือ่ สนองตอเปาหมาย
การใหบริการของกระทรวง
และสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จรวมทั้งเบิกจายงบประมาณไดทัน
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เห็นควรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจขออนุมัติตอรัฐมนตรีเจาสังกัด
เพื่อขยายเวลาดําเนินการได โดยจะตองสามารถทําสัญญากอหนี้ผูกพันไดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม
2550
กรณีที่รัฐมนตรีอนุมัติใหขยายเวลาดําเนินการดังกลาว ใหสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจติดตามเรงรัดการดําเนินงานใหแลวเสร็จทันตามกําหนดเวลา พรอมทั้งประสานกับผูรับจาง
เพื่อเตรียมการใหสามารถดําเนินการและเบิกจายงบประมาณไดโดยเร็ว
3. กรณีโครงการหรือรายการใด ที่ไดปรับแผนฯ เพื่อนํางบประมาณไป
ดําเนินการโครงการ/รายการอื่นแลว หากโครงการ/รายการเดิม ยังมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการและ
มีความพรอมที่จะดําเนินการไดตั้งแตตน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก็ใหสว นราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เสนอตอรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ใน
ขั้นการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และสงสํานัก
งบประมาณ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ทั้งนี้ การปรับปรุงรายละเอียดดังกลาวจะตองอยูในกรอบ
วงเงินงบประมาณของแตละกระทรวง โดยคํานึงถึงเปาหมายการใหบริการของกระทรวงเปนสําคัญดวย
อนึ่ง
เพื่อใหการดําเนินการและการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เห็นควรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเรงรัดการใชจาย
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยใหเตรียมการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหสามารถทําสัญญา/กอ
หนี้ผูกพันไดตงั้ แตเริ่มตนปงบประมาณ
4. ใหสํานักงบประมาณติดตามผลและรายงานการปรับแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณใหคณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนสิงหาคม 2550
2. เรื่อง มาตรการใหความชวยเหลือ ฟน ฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ มาตรการใหความชวยเหลือ
ฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยกําหนดแนวทางในการดําเนินงานเกี่ยวกับ

การพัสดุและการเบิกจายเงินจากคลังสําหรับสวนราชการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจใหมีความรวดเร็ว
และมีความคลองตัวมากยิ่งขึน้ และใหสวนราชการถือปฏิบัติตอไป โดยใหดําเนินการดังนี้
1. ดานการพัสดุ เพื่อใหสวนราชการดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ ให
สวนราชการทีจ่ ะทําการจัดซือ้ ในวงเงินเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 15,000,000 บาท หรือจัดจางใน
วงเงินเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 30,000,000 บาท ใหสามารถจัดซื้อ จัดจาง โดยวิธีพเิ ศษ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหอยู
ในอํานาจผูว าราชการจังหวัดที่จะพิจารณาไดตามความเหมาะสมและเปนประโยชนตอทางราชการเปน
สําคัญ
สําหรับการตรวจรับงาน ใหสวนราชการดําเนินการโดยเร็ว และถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว 5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544 เรื่อง ระยะเวลาในการ
ตรวจการจางงานกอสรางและการตรวจรับพัสดุ
2. ดานการเบิกจายเงิน เพื่อเปนการกระตุน เศรษฐกิจในพื้นที่ใหการใชจายเงินและ
การลงทุนเกิดความคลองตัว จึงกําหนดวิธีการจายเงินของสวนราชการเพิ่มเติมขึ้นอีกวิธีหนึ่ง เพือ่ เปน
ทางเลือกใหแกคูสัญญาของสวนราชการสําหรับการจัดซือ้ จัดจางตามแนวทางขอ 1 โดยเมื่อคูสัญญาของ
สวนราชการไดสงมอบงานในแตละงวดแลว และแจงความประสงควาจะขอรับเงินกอนที่สวนราชการ
จะตรวจรับงานเสร็จสิ้นใหสวนราชการดําเนินการขอเบิกเงินจากคลังทันที โดยยังไมตองดําเนินการ
ตรวจรับงาน ทั้งในกรณีจายเงินเขาบัญชีฝากของสวนราชการเพื่อนําไปจายใหกับคูส ัญญาหรือผูรับโอน
สิทธิเรียกรองใหสวนราชการรีบดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดระยะเวลา 3 วันนับจากวันที่รับ
เงินจากคลัง หรือกรณีจายเงินตรงจากกรมบัญชีกลางเพื่อเขาบัญชีเงินฝากของคูสัญญาหรือผูรับโอน
สิทธิเรียกรองของสวนราชการโดยตรง โดยใหถือปฏิบัตดิ ังนี้
2.1 เมื่อคูสัญญาหรือผูรับโอนสิทธิเรียกรองมีความประสงคที่จะขอรับเงิน
ทันทีที่มีการสงมอบงาน ใหสวนราชการแจงใหคูสัญญาหรือผูรับโอนสิทธิเรียกรองกรอกขอความและ
ลงลายมือชื่อในแบบสัญญาแกไขเพิม่ เติมที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยใหถือวาสัญญาแกไขเพิ่มเติม
เปนสวนหนึ่งของสัญญาเดิม
2.2 ใหคูสัญญาหรือผูรับโอนสิทธิเรียกรองนําหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ภายในประเทศ (BANK GUARANTEE) ตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด เปนจํานวนเงินไมต่ํากวา
วงเงินที่ขอรับในแตละงวด มามอบใหแกสวนราชการเพื่อเปนหลักประกันดวย และเมื่อสวนราชการ
ไดดําเนินการตรวจรับถูกตองครบถวนเรียบรอยในแตละงวดแลว ใหคืนหนังสือค้ําประกันใหแก
คูสัญญาหรือผูรับโอนสิทธิเรียกรองตอไป
2.3 สําหรับวิธีปฏิบัติอื่น ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

ทั้งนี้ ใหสวนราชการถือปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานเกีย่ วกับการพัสดุ
และการเบิกจายเงินจากคลังขางตน เปนระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทาง
ดังกลาว
3. เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนยเยียวยาฟนฟูสุขภาพจิตประจําโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2
ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม) เปนประธาน ทีอ่ นุมัติในหลักการโครงการจัดตั้ง
ศูนยเยียวยาฟน ฟูสุขภาพจิตประจําโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต ป 2550-2553 ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ สําหรับงบประมาณใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ สวนเรื่องกรอบ
อัตรากําลังและการจัดหาพนักงานราชการใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ. ทั้งนี้ ให
กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นและขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในไปประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป
ทั้งนี้
โครงการจัดตัง้ ศูนยเยียวยาฟน ฟูสุขภาพจิตประจําโรงพยาบาลในจังหวัด
ชายแดนภาคใต มีวัตถุประสงคทั่วไป เพื่อใหมีศูนยเยียวยาฟนฟูสุขภาพจิตครอบคลุมพื้นที่ทั้งใน
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนใน 3 จังหวัดและ 5 อําเภอในจังหวัดสงขลา
วัตถุประสงคเฉพาะ

- ผลิตคูมือแบบเรียนดวยตนเอง เพื่อการเยียวยาจิตใจผูไดรับผลกระทบจาก
สถานการณชายแดนใต
- พัฒนาองคกรความรูงานสุขภาพจิต ทักษะในการคัดกรอง การประเมินความเสี่ยง
และการดูแลเยียวยาเบื้องตน ผูไดรับผลกระทบดานจิตใจระดับเล็กนอยถึงปานกลาง สําหรับ อสม./ผูนํา
ชุมชน/ผูนําศาสนา เพื่อการเฝาระวัง การติดตาม และการสงตอที่มีประสิทธิภาพ
- คนหารูปแบบในการสรางเสริมสุขภาพใจสําหรับสตรีหมายในชุมชนในพืน้ ที่ 4
จังหวัดภาคใต
- สรางเครือขาย อสม. ผูนําชุมชนและผูนําศาสนาในการดูแลสุขภาพจิตของผูไดรบั
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบอยางตอเนื่อง
เปาหมาย เจาหนาที่สาธารณสุขและนักจิตวิทยา โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาล ชุมชน มีศูนยเยียวยาฟน ฟูสุขภาพจิตประจําโรงพยาบาลใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต จํานวน 37 โรงพยาบาล ครอบคลุมทุกอําเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอ
ของจังหวัดสงขลา ประกอบดวย จังหวัดยะลา จํานวน 7 แหง จังหวัดปตตานี จํานวน 13 แหง จังหวัด
นราธิวาส จํานวน 12 แหง จังหวัดสงขลา จํานวน 5 แหง

4. เรื่อง ขอเพิม่ องคประกอบคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย – มาเลเซีย
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามทีก่ ระทรวงการตางประเทศเสนอใหเพิ่มผูอํานวยการศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต หรือผูแทนในองคประกอบคณะกรรมาธิการ (ฝายไทย) ใน
คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย – มาเลเซีย
5. เรื่อง ยุทธศาสตรการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ
คณะรัฐมนตรีรับทราบ (ราง) ยุทธศาสตรการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทย
มุสลิมในตางประเทศตามทีส่ ํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ ดังนี้
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการพัฒนาการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เสริมสรางความมั่นคงใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและในประเทศ
2. เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาตอนักศึกษา
ไทยมุสลิมในตางประเทศ
3. เพื่อใหมแี นวทางการดําเนินการตอนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศอยาง
สรางสรรค เปนระบบชัดเจน
4. เพื่อใหนักศึกษาไทยมุสลิมเกิดความภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองไทย ลดความ
แปลกแยก และเปนผูแทนประเทศไทยทีม่ ีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาของประเทศ และใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการดําเนินการกอนการเดินทางไปศึกษาตอในตางประเทศ โดยมี
มาตรการดําเนินการ ดังนี้
1.1 สงเสริมใหเยาวชนไทยมุสลิมศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ เนน
การจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในประเทศใหมีคุณภาพและเหมาะสม
สามารถรองรับความ
ตองการของผูเรียนและความตองการในการพัฒนาประเทศไดอยางแทจริง โดยการพัฒนาและขยาย
การศึกษาดานอิสลามศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศทั้งของภาครัฐและเอกชนอยางเหมาะสม ควบคู
ไปกับการศึกษาสายสามัญและสายวิชาชีพ รวมทั้ง สงเสริมใหมหาวิทยาลัยที่มีชอื่ เสียงของประเทศ
มุสลิม มาจัดตั้งหรือเปดสาขาในประเทศไทย
1.2 เตรียมความพรอมใหกบั นักศึกษาไทยมุสลิมที่ประสงคจะไปศึกษาตอใน
ตางประเทศในทุกสาขา โดยการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาในประเทศมุสลิม สาขาวิชาที่ไดรับ
การรับรอง โอกาสในการประกอบอาชีพ ขอมูลสภาพความเปนอยู และคาใชจายตาง ๆ ในประเทศ
นั้น ๆ รวมทั้ง ขอมูลการสนับสนุน และการใหความชวยเหลือและบริการของ

สถานทูตไทยในประเทศนัน้ ๆ ที่เปนประโยชนตอนักศึกษา ตลอดจนการเผยแพรขอมูล และการจัด
อบรมใหคําแนะนํากอนการเดินทางไปศึกษาตอ
1.3 การบริหารจัดการทุนการศึกษาและการจัดสรรทุนตาง ๆ จากรัฐบาลไทย
ใหมีคณะกรรมการบริหารรวมระหวางภาครัฐ ผูนําศาสนา ผูนําชุมชนและภาคเอกชน เพื่อกําหนด
แผนการรับทุนการศึกษาจากตางประเทศ และจากรัฐบาลไทย โดยสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามี
สวนรวมในการใหทุนการศึกษาดวย ทั้งนี้ ใหจดั ทําฐานขอมูล ระเบียบ หลักเกณฑในการจัดสรรทุน
และกําหนดขัน้ ตอนและกระบวนการที่เหมาะสมในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนตาง ๆ เพื่อใหมีการ
จัดสรรทุนที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ การประกอบอาชีพ และมีการกระจายทุนไปยังกลุม
เยาวชนตาง ๆ ที่ขาดโอกาสอยางทั่วถึง
2. ยุทธศาสตรการดําเนินการขณะศึกษาในตางประเทศ โดยมีมาตรการดําเนินการ
ดังนี้
2.1 สรางความรูสึกรวมของความเปนพลเมืองไทย และการเปนตัวแทนของ
ประเทศไทย ที่เปนกําลังสําคัญของชาติในการพัฒนาและแกไขปญหาของประเทศ โดยการดูแลของ
หนวยงานรัฐทั้งในและตางประเทศอยางจริงจัง ตอเนือ่ งจนเกิดความรูสึกอบอุนใจ ผูกพัน และภูมิใจใน
มาตุภูมิ
2.2 สงเสริมการมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคระหวางหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ
กับนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ เชน การสนับสนุนดานการเงิน ความชวยเหลือทางดานวิชาการ
การดูแลสุขภาพอนามัย กิจกรรมสัมพันธระหวางนักศึกษาดวยกัน และระหวางนักศึกษากับสถานทูต
และผูแทนหนวยงานรัฐในประเทศนั้น ๆ ตลอดจนการอํานวยความสะดวก และการใหความชวยเหลือ
อื่น ๆ
2.3 การชวยเหลือในการติดตอกับทางบาน สถาบันการศึกษา และหนวยงาน
ตาง ๆ ในตางประเทศ
2.4 สงเสริมการรวมตัวเปนชมรมหรือสมาคม เพื่อความสะดวกในการติดตอ
กับสถานทูต และทางราชการในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
3. ยุทธศาสตรภายหลังกลับจากการศึกษาจากตางประเทศ โดยมีมาตรการดําเนินการ
ดังนี้
3.1
สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไทยมุสลิมที่จบการศึกษาจาก
ตางประเทศกลับภูมิลําเนาอยางมั่นใจ
โดยการสรางความเขาใจและทัศนคติทดี่ ีกับหนวยงานรัฐที่
เกี่ยวของและสังคมโดยรวมตอนักศึกษาเหลานี้ในฐานะทีเ่ ปนทรัพยากรมนุษยทเี่ ปนประโยชนตอการ
พัฒนาทองถิ่นและประเทศ
3.2 อํานวยความสะดวกและเรงรัดการเทียบวุฒิและการรับรองวุฒิการศึกษา ให
สามารถนํามาเปนหลักฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาตอไดโดยเร็ว

3.3 สงเสริมและเปดโอกาสในการประกอบอาชีพของนักศึกษาไทยมุสลิมที่
จบจากตางประเทศ โดยใหคําแนะแนวในดานอาชีพอยางเปนระบบ จัดการฝกอบรมอาชีพ และ
รวมมือกับภาคเอกชน และผูประกอบการไทยที่ทําธุรกิจในประเทศมุสลิม เพื่อรองรับการประกอบ
อาชีพของนักศึกษาเหลานี้
3.4 สงเสริมการสรางเครือขายของนักศึกษาไทยมุสลิมที่จบจากตางประเทศ
โดยเฉพาะนักศึกษาที่ไดรับทุนจากรัฐบาล โดยอาจจัดตัง้ ในลักษณะของสมาคมหรือชมรม เพื่อเปน
เครือขายพลังรวมในการเสนอแนะตอรัฐบาล ซึ่งอาจดําเนินการในลักษณะงานวิจยั ดานวัฒนธรรม
หรือจัดทํากิจกรรมที่เปนประโยชนในการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ โดยมีมาตรการดําเนินการ ดังนี้
4.1 ใหมีการจัดทําฐานขอมูลนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาอยูในตางประเทศ
ทั้งหมดอยางเปนระบบ ชัดเจน เพื่อใชเปนฐานขอมูลหลักในการบริหารจัดการตามยุทธศาสตรนี้
4.2 ใหกระทรวงศึกษาธิการเผยแพร ชี้แจง ขอมูลขาวสารดานการศึกษาของ
โลกมุสลิมตอสังคม เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับแงมมุ การศึกษาของโลกมุสลิมและใหมกี ารเชือ่ มโยง
การศึกษาระหวางโลกมุสลิมกับโลกการศึกษาทั่วไป
4.3 ใหหนวยงานรับผิดชอบหลักไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
ตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ประสานการดําเนินการรวมกัน เพื่อมุงไปสู
การบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้
4.4 ใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน เปนหนวยงานหลักในการอํานวยการ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผล โดยใหน้ําหนัก
การประเมินผลทั้งขณะศึกษาในตางประเทศและภายหลังกลับจากการศึกษาจากตางประเทศ รวมทั้ง
การพัฒนาการปฏิบัติตามยุทธศาสตรนี้
4.5
ใหมีการกําหนดแผนงานโครงการและใหมีงบประมาณรองรับการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรนี้อยางเปนระบบชัดเจน
ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. จัดระบบฐานขอมูล สถานะภาพ เพื่อรองรับการดําเนินการตามยุทธศาสตร รวมทั้งมี
การติดตามประเมินผล
2. ดําเนินการใหเกิดการมีสว นรวมของทุกภาคสวน ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐ
3. ใหมีการประชาสัมพันธสรางความเขาใจถึงทิศทาง และแนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โดยใชการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะจากนักศึกษาไทยมุสลิมจากตางประเทศ
4. รายงานผลการดําเนินการตอนายกรัฐมนตรี และสภาความมั่นคงแหงชาติ

6. เรื่องการแตงตัง้
- ขออนุมัติแตงตัง้ คณะกรรมการยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนา-พิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอใหแตงตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โดย
มีองคประกอบ อํานาจหนาที่ และแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
องคประกอบของคณะกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปน
ประธาน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองประธาน กรรมการประกอบดวย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณที่รับผิดชอบ ผูแทนศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทน
กระทรวงแรงงาน ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชน ผูแทนหอการคาไทย ผูแทน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูแทนสมาคม
ธนาคารไทย ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรมการขาว เลขาธิการสํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ผูอํานวยการองคการสวนยาง ผูอํานวยการองคการสะพานปลา
ผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง และผูอํานวยการองคการตลาดเพื่อเกษตรกร โดยมี ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณในเขตพื้นที่ เปน กรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และผูอํานวยการสวนโครงการพิเศษ สํานักแผนและ
โครงการพิเศษ สป.กษ. เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ในการกําหนด
ยุทธศาสตรพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ประสานหนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของในการดําเนินการโครงการและกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร
พัฒนาการเกษตรและดําเนินการอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการ ไดแก จัดการ
ประชุม กําหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต
ศึกษารวบรวมขอมูล สังเคราะหองคความรูท ี่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเกษตร จัดประชุมเสวนาเพือ่ รับ

ฟงความคิดเห็นและจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติตอไป

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550
1. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเปนคาใชจายในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตประจําป
งบประมาณ 2550 เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหกองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในใชจา ยงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
จํานวน 735,243,220 บาท ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ เพื่อเปนคาใชจายเพิม่ เติมสนับสนุนใหกับ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
35. เรื่อง โครงการติดตัง้ เครือ่ งกําเนิดไฟฟาสํารองฉุกเฉินใหกับระบบไฟฟาสาธารณะในเขตชุมชนของ
3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา
คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองฉุกเฉินใหกับระบบ
ไฟฟาสาธารณะในเขตชุมชนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยจะดําเนินการ 2 ระยะคือ ระยะแรก ใชงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
2550 ติดตั้งจํานวน 142 จุด วงเงินงบประมาณ 200.80 ลานบาท สําหรับงบประมาณป 2551 ให
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพจิ ารณารวมกับกระทรวงมหาดไทยใน
การจัดทํางบประมาณในปตอ ไป
ทั้งนี้
สืบเนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก
ขาราชการของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2550 ณ หองประชุมศรียะลา ศาลา
กลางจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)

และการไฟฟาสวนภูมภิ าค (กฟภ.) ไดเสนอขออนุมัติโครงการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
ใหกับระบบไฟฟาสาธารณะในเขตชุมชนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา
จํานวน 142 จุด วงเงินงบประมาณ 200.80 ลานบาท เพื่อแกไขปญหา กรณีที่ฝายตรงขามไดกอเหตุวาง
ระเบิดเสาไฟฟาหรือทําลายระบบสายสงไฟฟาแรงสูงของการไฟฟาสวนภูมภิ าค และการไฟฟาฝาย
ผลิต ทําใหไฟฟาดับ
ทั้งเมืองสงผลกระทบเปนบริเวณกวาง เปนอุปสรรคสําคัญในการรักษา

ความสงบเรียบรอย การใหความคุมครองแกชีวติ และทรัพยสินทั้งของประชาชนและทางราชการ ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีไดมีบัญชาให ศอ.บต. และ กฟภ. เรงดําเนินการตามโครงการดังกลาวโดยดวน และ
มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ) พิจารณาจัดหางบประมาณป 2550
ดําเนินการ รวมทั้งใหเพิ่มระบบไฟฟาสํารองครอบคลุมเขตเทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา ดวย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550
1. เรื่อง มาตรการใหความชวยเหลือ ฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการใหความชวยเหลือ ฟน ฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ เพื่อใหมาตรการใหความชวยเหลือ ฟนฟูและ
พัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550
สามารถปฏิบัติได โดยเกิดผลเปนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางแทจริง จึงใหการ
ปฏิบัติตามมาตรการใหความชวยเหลือ ฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ดังกลาว
ครอบคลุมถึงการดําเนินการดานการพัสดุของสวนราชการในสวนกลางที่มีหนวยงานตั้งอยูในสวน
ภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจดวย ทัง้ นี้ โดยใหอยูใ นอํานาจของหัวหนาสวนราชการนั้นหรือผูวา
ราชการจังหวัด แลวแตกรณีที่จะพิจารณาไดตามความเหมาะสมและเปนประโยชนตอทางราชการเปน
สําคัญ
2. เรื่อง โครงการจัดตั้งหนวยเคลื่อนที่การเยียวยาผูไ ดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบใน
ภาคใตประจําอําเภอเพื่อประชาผาสุข

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งหนวยเคลื่อนที่การเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในภาคใตประจําอําเภอเพื่อประชาผาสุข ตามที่กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ โดยใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษยหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานรวมกับ ศอ.บต. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2550 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยไดพจิ ารณาและปรับ
แผนการดําเนินงาน โดยเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป 2550 เพื่อดําเนินงานโครงการจัดตั้ง
หนวยเคลื่อนที่การเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในภาคใตประจําอําเภอเพื่อ
ประชาผาสุข จํานวน 5,410,000 บาท โดยจะดําเนินการนํารองในพืน้ ที่ 7 อําเภอ ของ 4 จังหวัด คือ
จังหวัดยะลา 2 อําเภอ จังหวัดนราธิวาส 2 อําเภอ จังหวัดปตตานี 2 อําเภอ และจังหวัดสงขลา 1 อําเภอ
โครงการจัดตัง้ หนวยเคลื่อนที่การเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไม
สงบในภาคใตประจําอําเภอเพื่อประชาผาสุข มีองคประกอบการดําเนินงาน ดังนี้
1. ทีมหนวยเคลื่อนที่ประจําอําเภอ (Mobile Unit) ใน 5 จังหวัด รวม 50 หนวย
- บุคลากรทีมงานละ 3 คน ประกอบดวย นักพัฒนาสังคม (วุฒิการศึกษาปริญญาตรี)
1 คน เจาหนาที่พัฒนาสังคม (วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 1 คน และพนักงานขับรถยนต 1 คน
ซึ่งสามารถชวยปฏิบัติงานดานธุรการได
- ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา เยี่ยมเยียน และใหการชวยเหลือเบื้องตนในชวง
วิกฤติแกผูไดรบั ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในภาคใตและครอบครัว
- ประสานหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทองถิ่น และองคการ
สาธารณประโยชนในการอํานวยความสะดวก และจัดบริการทางสังคมที่สอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของประชาชน ผูไ ดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในภาคใตและครอบครัว
- จัดทํารายงานผลและประเมินความกาวหนาในการชวยเหลือเยียวยา และฟนฟูวิถีการ
ดํารงชีวิตของ ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในภาคใตและครอบครัว
2. หนวยประสานงานจังหวัด จังหวัดละ 1 หนวย รวม 5 หนวย
- บุคลากรทีมงานละ 3 คน ประกอบดวย นักพัฒนาสังคม (วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี) 1 คน เจาหนาทีพ่ ัฒนาสังคม (วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 1 คน และพนักงานขับ
รถยนต 1 คน ซึ่งสามารถชวยปฏิบัติงานดานธุรการได
- ทําหนาทีป่ ระสานงานกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย และหนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อสนับสนุนการทํางานของทีมหนวยเคลื่อนที่
ประจําอําเภอ และดําเนินงานดานธุรการ

- บริหารจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อซักซอมการดําเนินงาน การ
ติดตามงานและการปรับแผนและกลวิธีการดําเนินงานของทีมหนวยเคลื่อนที่ประจําอําเภอ
ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
- จัดทํารายงานผลความกาวหนาในการดําเนินงานภาพรวมทั้งในระดับ
อําเภอและจังหวัดเพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชาและแจงใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของไดรับทราบเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาดําเนินการ
3. การดําเนินการสรรหาและจางบุคลากรซึ่งเปนบุคคลที่มีภูมิลําเนาใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต เพื่อเปนการสรางงาน สรางความมั่นคงดานอาชีพ รายได และเสริมสรางความตระหนักใน
จิตอาสาเพื่อสังคมใหแกประชาชนในพื้นที่
3. แตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต (เพิ่มเติม)
คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 196 / 2550 เรื่อง แตงตัง้
กรรมการยุทธศาสตร
การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
(เพิ่มเติม) ดังนี้ 1. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ 2.
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ ทัง้ นี้ ตั้งแตวันที่ 11 มิถุนายน 2550 เปนตนไป

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. …. ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป
รางพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. …. มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. กําหนดใหมีคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายใน ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง และใหมีอาํ นาจหนาที่ตามที่กําหนด (รางมาตรา 6-ราง
มาตรา 8)
2. ใหจัดตั้งกองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน เรียกชื่อยอวา “กอ.รมน.” เปน
หนวยงานในสํานักนายกรัฐมนตรี ขึน้ ตรงตอนายกรัฐมนตรี โดยมีผูบัญชาการทหารบก เปน

ผูอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน และให
กอ.รมน. มีบทบาท ภารกิจและอํานาจหนาทีต่ ามที่
กําหนด (รางมาตรา 9- รางมาตรา 12)
3. ใหจดั ตั้งสํานักเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน เรียกโดยยอวา
“สน.ลธ.รมน.” เปนหนวยงานภายใน กอ.รมน. โดยมีเสนาธิการทหารบก เปนเลขาธิการกองอํานวยการ
รักษาความมัน่ คงภายใน และให สน.ลธ.รมน. มีอํานาจหนาที่ตามกําหนด (รางมาตรา 13)
4. ใหมีคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค ประกอบดวย แมทัพภาค เปน
ประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง และใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด รวมทั้ง
ใหมีการจัดตั้งกองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค เรียกโดยยอวา “ กอ.รมน.ภาค.” ขึ้นในทุก
ภาค เปนหนวยงานขึ้นตรงกับ กอ.รมน. โดยมีแมทัพภาคเปนผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค
และให กอ.รมน.ภาค. มีอํานาจหนาทีต่ ามกําหนด (รางมาตรา 15-รางมาตรา 17)
5. ใหมีคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการ
จังหวัด เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง และผูทรงคุณวุฒิ และใหคณะกรรมการมีอาํ นาจ
หนาที่ตามกําหนด รวมทั้งใหมีการจัดตั้งกองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในจังหวัด เรียกโดยยอวา
“กอ.รมน.จว.” เปนหนวยงานขึ้นตรงกับ กอ.รมน.ภาค. โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดและให กอ.รมน.จว. มีอํานาจหนาที่ตามที่กาํ หนด (รางมาตรา 18-รางมาตรา
20)
6. ใหมีคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูว า
ราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และให
คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด รวมทัง้ ใหมีการจัดตัง้ กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในกรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “กอ.รมน.กทม.” เปนหนวยงานขึ้นตรงตอ กอ.รมน.ภาค 1 โดย
มีผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเปนผูอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในกรุงเทพมหานคร และให
กอ.รมน.กทม. มีอํานาจหนาทีต่ ามที่กําหนด (รางมาตรา 21-รางมาตรา 23)
7. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การปฏิบัติหนาที่ในการแกไขสถานการณ
อันเปนภัยตอความมั่นคงในราชอาณาจักร (รางมาตรา 24-รางมาตรา 31)
8. กําหนดใหการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรตองใชมาตรการทีส่ งผลกระทบตอ
สิทธิ เสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวของนอยทีส่ ุด โดยใหคาํ นึงถึงการปกปองคุมครอง สิทธิเสรีภาพ และ
ความสงบเรียบรอยของประชาชนเปนหลัก (รางมาตรา 32)
9. การใชอํานาจของเจาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ ไมเปนการลบลางอํานาจของ
ฝายทหารตามกฎอัยการศึก หรือตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับที่ประกาศไว (รางมาตรา 33 )
10. ให ผอ.รมน.ภาค ผอ.รมน.จว. ผอ.รมน.กทม. โดยความเห็นชอบของ ผอ.กอ.รมน.
มีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมวาจะเปนภัยตอความมัน่ คงในราชอาณาจักรออกจากพื้นที่

ตามที่กําหนด และหามมิใหเขาไปปฏิบตั ิหนาทีภ่ ายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขตามที่กําหนด และให
เจาหนาที่ของรัฐนั้นไปรายงานตัวตามทีก่ ําหนด (รางมาตรา 34)
11. ในกรณีที่ปรากฏวา มีการกระทําทีอ่ าจกระทบตอความมั่นคงในราชอาณาจักร
หรือการกระทําผิดอาญาที่อาจเชื่อมโยง
หรือเกี่ยวพันกับการกระทําอันเปนภัยตอความมั่นคงใน
ราชอาณาจักร
ใหเจาพนักงานมีหนาที่แจงใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกีย่ วของ
ดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาว (รางมาตรา 35)
12. ให ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระราชบัญญัตินี้ไมอยูใ นบังคับ
ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (รางมาตรา 36)
13. ใหเจาพนักงาน และผูมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับเจาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้
ไมตองรับผิดทางแพง ทางอาญา หรือทางวินยั เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ หากเปนการกระทําโดยสุจริต
ไมเลือกปฏิบัติและไมเกินสมควรแกเหตุ หรือไมเกินกวากรณีจําเปน แตไมตัดสิทธิผูเสียหายทีจ่ ะ
เรียกรองคาเสียหายตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ (รางมาตรา 37)
14. กําหนดใหเจาพนักงานทีป่ ฏิบัติตามพระราชบัญญัตินไี้ ดสิทธิประโยชนตามคําสั่ง
ระเบียบ และประกาศของ กอ.รมน.โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง นอกเหนือจากสิทธิประโยชน
ตามทีก่ ฎหมายกําหนด (รางมาตรา 38)
15. กําหนดโทษผูที่ฝาฝนขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
(รางมาตรา 39)

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550
1. เรื่อง แผนงานการสนับสนุนโครงการพลังงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนงานการสนับสนุนโครงการพลังงานใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ตามทีก่ ระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ไดมีมติกาํ หนดใหพนื้ ทีจ่ ังหวัดปตตานี
ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี สะบายอย และเทพา) เปน “เขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ” โดยใหมกี ารพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และตางประเทศ และใหจัดทํา
แผนพัฒนาระยะเรงดวน ระยะปานกลาง และระยะยาวเปนกรอบในการพัฒนา ตอมาเมื่อวันที่ 8
พฤษภาคม 2550 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแนวทางกระตุนเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
(ปตตานี ยะลา นราธิวาส) เพื่อใหกระทรวง/กรมที่เกี่ยวของใหความสําคัญเปนกรณีพิเศษในการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใตทั้งนี้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 รองนายกรัฐมนตรี(นายโฆสิต

ปนเปยมรัษฎ)
ไดมอบหมายใหกระทรวงพลังงานพิจารณาโครงการดานพลังงานที่สามารถกระตุน
เศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และหากโครงการใดที่สามารถดําเนินการไดทันที ขอใหปรับ
แผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการโดยพลัน โดยเฉพาะโครงการที่อยูในความรับผิดชอบของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน (พพ.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน)
การประเมินศักยภาพพลังงานหมุนเวียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สรุปตาม
ประเภทเชื้อเพลิงไดดังนี้
(1) พลังงานชีวมวล มีปริมาณเหลือจากการใชประโยชน 0.29 ลานตัน/ป ใชผลิตพลัง
ไฟฟาไดประมาณ 28 เมกะวัตต
(2) พลังงานกาซชีวภาพจากน้ําเสียและฟารมปศุสัตว ผลิตกาซชีวภาพไดประมาณ
16.68 ลาน ลบ.ม./ป ใชผลิตพลังไฟฟาไดประมาณ 2,858 กิโลวัตต
(3) พลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ย 18 – 20 เมกะจูล/ตร.ม./วัน ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอในการ
ใชผลิตน้ํารอน
(4) พลังงานลม บริเวณชายฝงทะเลจังหวัดปตตานีมศี ักยภาพพลังงานลมสูง เชน
แหลมตาชี สามารถที่จะสงเสริมเปนโครงการตนแบบผลิตไฟฟาจากพลังงานลม
(5) ไบโอดีเซล น้ํามันปาลมดิบผลผลิตประมาณ 6.44 ลานลิตร/ป ผลิตไบโอดีเซลได
ประมาณ 5.8 ลานลิตร/ป น้ํามันพืชใชแลวประมาณ 1.47 ลานลิตร/ป ผลิตไบโอดีเซลไดประมาณ 1.33
ลานลิตร/ป
(6) พลังงานน้ํา ไดแก โครงการไฟฟาพลังน้ําคลองอัยบูเตะ จ.นราธิวาส สามารถ
ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาได 3,822 กิโลวัตต ผลิตไฟฟาไดเฉลี่ย 19.21 ลานหนวย/ป และ
โครงการไฟฟาพลังน้ําคลองละเอะ จ. ยะลา สามารถติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาได 484 กิโลวัตต ผลิต
ไฟฟาไดเฉลี่ย 2.85 ลานหนวย/ป แตทั้งนี้โครงการทั้งสองตองศึกษาความเหมาะสมผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและออกแบบรายละเอียด
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ โดยที่ศกั ยภาพในการผลิตไฟฟา ความ
รอน และน้ํามัน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตสามารถดําเนินการได แตยังอยูใ นระดับต่ํา เมื่อเทียบกับ
พื้นที่อื่น ประกอบกับเปนพื้นที่เสี่ยงภัย ทําใหสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนใน
ปจจุบันไมจูงใจใหเกิดการลงทุนจากภาคเอกชน กพช. จึงมีมติกําหนดสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) และผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ในพืน้ ที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใตเพิ่มจากเดิม โดยกําหนดสวนเพิ่มสําหรับโครงการที่ผลิตไฟฟาจากพลังงานลม
และพลังงานแสงอาทิตยเพิ่มขึ้นอีก 1.50 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง และพลังงานหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1.00
บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง

2. เรื่อง การขอเพิ่มกรอบอัตรากําลังผูชว ยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) ในพืน้ ที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตและ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผอนผันพื้นที่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและ 4อําเภอของ
จังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย ใหมีผูชว ยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ
(ผรส.) หมูบานละ 5 คน โดยมีการเพิ่มกรอบแบบคอยเปนคอยไป ภายใน 3 ป (พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2552)
จนครบทุกหมูบ านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา จํานวน 1,750 หมูบาน
รวม 7,000 อัตรา ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้ งบประมาณที่จะตองใชจาย ให
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณดังนี้
1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เนื่องจากขณะนีใ้ กลสิ้นปงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 หากกระทรวงมหาดไทยมีความจําเปนตองใชจายงบประมาณเพื่อการนี้บางสวน
ใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ.
2550 จากรายการที่ดําเนินการจนบรรลุวัตถุประสงคแลวและมีงบประมาณเหลือจาย หรือพิจารณา
ทบทวนโครงการ/รายการทีไ่ ดรับจัดสรรงบประมาณไวแลวแตหมดความจําเปน
หรือมีลําดับ
ความสําคัญต่ํากวา ไปดําเนินการเพื่อการนี้กอน โดยปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2548
2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งคาดวาจะใชจายงบประมาณ จํานวน 160,200,000 บาท
เนื่องจากขณะนี้ไดผานขั้นตอนการเสนอตัง้ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไปแลว
ใหกระทรวงมหาดไทยนําเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในขัน้ การ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. 2551 สวนงบประมาณป พ.ศ. 2552 นั้น ใหเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามความ
เหมาะสมกับความจําเปนตามขั้นตอน
กระทรวงมหาดไทยรายงานวา ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550
ไดเห็นชอบใหจังหวัดดําเนินการแตงตั้ง ผรส. จํานวน 300 หมูบาน (เพิ่มขึ้นหมูบา นละ 4 คน) รวม
1,200 อัตรา ตั้งแตวนั ที่ 1 มีนาคม 2550 แลว และกระทรวงมหาดไทยไดรับแจงจากศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) วาไดประชุมรวมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) กองกําลังผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร (พตท.) และผูแทนของ
กรมการปกครอง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบใหมีการเพิ่มกรอบอัตรากําลัง ผรส.
ตามที่เสนอ และที่ประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ไดรับทราบความคืบหนาในเรื่องนี้แลวและใหเรงรัดดําเนินการในพื้นทีท่ ี่มี
ความพรอมเพือ่ เพิ่มศักยภาพของผูใหญบานและเปนการสถาปนาความมั่นคงภายในอยางถาวรตาม
กรอบพิจารณาแผนการสรางรากฐานกําลังประชาชนสนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

3. เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับตําบลจังหวัดชายแดน
ภาคใตระยะที่ 1
คณะรัฐมนตรีรับทราบการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนระดับตําบลจังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล) ระยะ
ที่ 1 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปไดดังนี้
1.
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับตําบลจังหวัดชายแดนภาคใต
กระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เพื่อมุงตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ตองการ
สรางความสมานฉันทใหเกิดขึ้นในสังคม การดําเนินการสวนหนึ่งจะเปนการสานตอการดําเนินการเดิม
ที่ภาครัฐ โดยกรมการพัฒนาชุมชน และกองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขในพืน้ ที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต และอีกสวนหนึ่งจะเปนการสนธิกาํ ลังจากหนวยงานที่เกีย่ วของของภาครัฐในทุกภาคสวน โดย
การสรางชุดเจาหนาที่เปนคณะทํางานในแตละตําบล ประกอบดวย ปลัดอําเภอประจําตําบล พัฒนากร
ประจําตําบล สาธารณสุขตําบล เกษตรตําบล ครูอาสาการศึกษานอกโรงเรียน และปลัด อบต. ลงไป
ปฏิบัติงานรวมกัน
โดยมีกลุมเปาหมายทีท่ ีมพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับตําบลจะรวมดําเนินการ
ประกอบดวย ผูนําศาสนา ผูนําทองถิ่น และผูนําชุมชน ซึ่งคณะทํางานจากแตละหนวยงานจะมีหนาที่
รับผิดชอบที่ชัดเจนเขาไปรับทราบความตองการของประชาชนและพัฒนาใหความรูเพื่อใหประชาชน
รูสึกอบอุนใจ โดยใหผูนําพลังประชาชนเขามามีบทบาทในการแกไขปญหา รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้น เกิดหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็นเปนสุข รูรักสามัคคี และสมานฉันท
2. การติดตามและประเมินผลความกาวหนาของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
2.1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เห็นชอบใหมีการติดตามและ
ประเมินผลความกาวหนาของโครงการทุกระยะ
โดยวิธีตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของจัดทํา
แบบสอบถามและสงแบบสอบถามใหผูเกีย่ วของตอบ
จัดคณะผูตดิ ตาม สุมสังเกตการณการ
ดําเนินงานในพื้นที่
และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหผูเกีย่ วของไดเสนอปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน
2.2 ผลการดําเนินงานโดยสรุป ทีมพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ใหขอมูลมีจํานวน
481 คน คิดเปนประมาณรอยละ 91 สวนใหญเกินรอยละ 88 มีการแตงตั้งครบตามที่กําหนด ยกเวนปลัด
อบต. มีการแตงตั้งผูแทนในพื้นที่ทยี่ ังไมมีผูดํารงตําแหนงทีมที่ไดรับการแตงตั้งสวนใหญรอยละ 61
เปนเพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาการทํางานในพื้นที่มากกวา 5 ปขึ้นป และสมัคร
ใจเขามาปฏิบตั ิหนาที่ในทีม ซึ่งมีความเขาใจหลักและวิธีการปฏิบัติงานเปนอยางดี มีการบูรณาการใน
การทํางานอยางตอเนื่อง โดยใชผูนําชุมชน กลุม/องคกร เครือขายองคกร และองคการบริหารสวน
ตําบล เขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานทั้งดานการวางแผน จัดเวทีประชาคม รวมทั้งดานงบประมาณ
การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของทีมตามที่กําหนดสวนใหญ มีการดําเนินการในเรือ่ งการเขาใจ เขาถึง

พัฒนา
การสรางทัศนคติเชิงบวก การใชกระบวนการมีสวนรวมสรางและพัฒนาศักยภาพพลัง
ประชาชน พัฒนาศักยภาพคนใหสอดคลองกับวิถีชีวิต และสงเสริมการใชหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
การดําเนินชีวติ ซึ่งสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดนีจ้ ะกระทําผานเวทีประชาคม
4. เรื่อง ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตดานการเกษตร
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการสําคัญในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต ป 2550 ดังนี้
1. การพัฒนาและสงเสริมการผลิตยางพารา
สถานการณการผลิตยางพารา
สถานการณการผลิตยางพารา 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต (ปตตานี ยะลา นราธิวาส) ตั้งแตป 2547 เปนตนมา มีผลผลิตลดลงอยางตอเนือ่ งอัน
เนื่องมาจากสถานการณความไมสงบในพืน้ ที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากป 2548 ถึง ป 2549 มีผลผลิตลดลง
ถึง 75,668 ตัน จาก 365,789 ตัน เหลือเพียง 290,121 ตัน คิดเปนรอยละ 20.68 แตมูลคายังคงเพิม่ ขึ้น
จาก 18,707.337 ลานบาท เปน 19,404.774 ลานบาท เนือ่ งจากราคายางเฉลี่ยสูงขึ้น
ผลการดําเนินงาน ป 2550
1) ดําเนินการใหการสงเคราะหปลูกแทน ทั้งสิ้น 62,698 ไร (ปตตานี 6,576 ไร ยะลา
15,803 ไร นราธิวาส 17,235 ไร สตูล 6,870 ไร และสงขลา 16,214 ไร)
2) ดําเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต เกษตรกรรวมโครงการ 365 ราย (ปตตานี 70 ราย ยะลา 140 ราย นราธิวาส 35 ราย สตูล 60 ราย
และสงขลา 60 ราย)
3) โครงการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราในจังหวัดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ 2550
ดําเนินการโครงการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา เพื่อเปนศูนยกลางการรับซื้อขายยางพารา
และสรางเครือขายตลาดกลางในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
- งบลงทุน คากอสรางตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลาพรอมอุปกรณวงเงิน 16 ลาน
บาท ใชงบ ศอ.บต.ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ จะเริม่ ดําเนินการกอสราง
ภายในตนเดือนกรกฎาคม และคาดวาจะแลวเสร็จภายใน 6 เดือน หลังจากเริ่มดําเนินการกอสราง ทั้งนี้
หากจะเปดตลาดกลางชั่วคราวกอนภายในเดือนตุลาคม 2550
ก็สามารถดําเนินการไดเพียงแตตอง
ไดรับการจัดสรรงบดําเนินการเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนกอน
- งบดําเนินการ เปนเงินหมุนเวียนเพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกร ไดขอสนับสนุนจาก
ศอ.บต. เพิ่มเติม วงเงิน 10- 15 ลานบาท
2. การพัฒนาอาชีพดานปศุสัตว

ดําเนินการโครงการพัฒนาอาชีพและสรางรายไดใหกับชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต
ดานปศุสัตว โครงการสงเสริมความเขมแข็งและยั่งยืนผูเ ลี้ยงปศุสัตว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เลี้ยงปศุสัตว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ โคเนื้อเดิม มีผลการดําเนินงานดังนี้
1) ดําเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพและการสรางรายไดใหกบั ชุมชน โดยการติดตามให
คําแนะนําดานวิชาการ ควบคูก ับการสนับสนุนวัสดุทจี่ ําเปนแกกลุมผูเลี้ยงสัตว เปนประจําทุกเดือน
จํานวน 211 ฟารม (ปตตานี 84 ฟารม ยะลา 45 ฟารม นราธิวาส 45 ฟารม สตูล 26 ฟารม และสงขลา 11
ฟารม)
2) ฝกอบรมแกนนําเกษตรกร จํานวน 211 กลุม (ปตตานี 84 กลุม ยะลา 45 กลุม
นราธิวาส 45 กลุม สตูล 26 กลุม และสงขลา 11 กลุม)
3) ดําเนินกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุมอาชีพ โดยการถายทอด
เทคโนโลยีใหกับเกษตรกร 2,389 ราย (ปตตานี 951 ราย ยะลา 700 ราย นราธิวาส 438 ราย สตูล 100 ราย
และสงขลา 200 ราย)
4) ดําเนินการในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งในการผลิตปศุสัตว 165
กลุ ม (ป ต ตานี 50 กลุ ม ยะลา 35 กลุ ม นราธิ ว าส 50 กลุ ม สตู ล 20 กลุ ม และสงขลา 10
กลุ ม )
5) ดําเนินการในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปศุสัตวใหแกเกษตรกรและปศุ
สัตว
- เกษตรกร 2,375 ราย (ปตตานี 750 ราย ยะลา 525 ราย นราธิวาส 650 ราย สตูล 300
ราย และสงขลา 150 ราย )
- ปศุสัตว 5,091 ตัว (ปตตานี 1,500 ตัว ยะลา 1,341 ตัว นราธิวาส 1,300 ตัว สตูล 650
ตัว และสงขลา 300 ตัว)
6) ใหบริการผสมเทียม 2,376 ตัว (ปตตานี 1,747 ตัว ยะลา 16 ตัว นราธิวาส 613 ตัว)
3. การพัฒนาอาชีพดานประมง
ดําเนินการโครงการพัฒนาอาชีพดานประมง
โครงการสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล
(ปะการังเทียม) โครงการควบคุมการทําประมง และโครงการเฝาระวังทรัพยากรชายฝง มีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1) ฝกอบรมเกษตรกรดานการประมง 100 ราย (นราธิวาส 100 ราย)
2) ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานฟารม 59 ฟารม 300 ตัวอยาง
- ฟารม 59 ฟารม (ปตตานี 49 ฟารม สตูล 10 ฟารม)
- ตัวอยาง 300 ตัวอยาง (ปตตานี 119 ตัวอยาง นราธิวาส 10 ตัวอยาง สตูล 73 ตัวอยาง
และสงขลา 98 ตัวอยาง)
3) สงเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในจังหวัดชายแดนภาคใต

- สงเสริมในโรงเรียน เปาหมาย 273 แหง (ปตตานี 104 แหง ยะลา 68 แหง นราธิวาส
101 แหง) คัดเลือกโรงเรียนครบตามเปาหมายแลว
- สงเสริมเกษตรกร เปาหมาย 4,500 ราย (ปตตานี 1,700 ราย ยะลา 1,100 แหง
นราธิวาส 1,700 แหง) คัดเลือกเกษตรกรครบตามเปาหมายแลว
4) ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร 120 ราย (นราธิวาส 60 ราย
และสงขลา 60 ราย)
5) ดําเนินการกิจกรรมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 2 แหง (สงขลา 2 แหง )
6) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
- ตัวอยาง 13,449 ตัวอยาง (ปตตานี 1,191 ตัวอยาง นราธิวาส 141 ตัวอยาง สตูล 1,998
ตัวอยาง และสงขลา 10,119 ตัวอยาง)
- ฟารม 1,633 ฟารม (ปตตานี 145 ฟารม นราธิวาส 39 ฟารม สตูล 469 ฟารม และ
สงขลา 980 ฟารม)
7) ถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 470 ราย (นราธิวาส 210 ราย สตูล 120
ราย และสงขลา 140 ราย)
8) เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา 119,920,710 ตัว (ปตตานี 27,681,000 ตัว ยะลา 6,672,500 ตัว
นราธิวาส 18,450,000 ตัว สตูล 31,370,210 ตัว และสงขลา 35,747,000 ตัว)
9) ถายทอดเทคโนโลยีการจัดการ 85 ครั้ง (ยะลา 17 ครั้ง สงขลา 68 ครั้ง)
10) ควบคุมการทําประมงในพื้นที่ทวั่ ไป โดยใชเรือตรวจประมงทะเลจากหนวย
ปองกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดปตตานีดําเนินการเฝาระวังตรวจตราปราบปรามผูกระทําผิด
สามารถจับกุมผูกระทําผิดตัง้ แตเดือนตุลาคม 2549 ถึงพฤษภาคม 2550 รวมทัง้ สิ้น 9 คดี ผูตองหา จํานวน
30 ราย
11) ควบคุมการทําประมงในเขตพื้นที่ 3,000 เมตร บริเวณชายฝงที่สําคัญ โดยใชเรือ
ตรวจประมงทะเลจากศูนยปอ งกันและปราบปรามประมงทะเลภาคใตตอนบนจังหวัดชุมพร
ออก
ปฏิบัติงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2550 จํานวน 5 ครั้ง ครั้งละ 10 วัน
12) จัดชุดเฉพาะกิจนําเรือออกปฏิบัติงานในพืน้ ที่ทะเลบริเวณอาวไทย จํานวน 2 ชุด
โดยเนนหนักในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนหลัก ออกปฏิบัติงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม –
กันยายน 2550 จํานวน 5 ครั้ง ครั้งละ 12 วัน
4. โครงการสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามัน
ดําเนินการสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1) เพิ่มพืน้ ที่ปลูกปาลมน้ํามัน โดยในป 2550 มีเปาหมาย 32,714 ไร (ปตตานี 1,922 ไร
ยะลา 1,643 ไร และนราธิวาส 29,149 ไร) ใชงบประมาณ 69.83 ลานบาท

- ดําเนินการกอสรางปจจัยพืน้ ฐานแลว 13,171 ไร (ปตตานี 13,171 ไร)
- ปลูกปาลมน้าํ มันแลว 8,593 ไร (ปตตานี 8,593 ไร)
2) กอสรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาด 45 ตันทะลายตอชั่วโมง ใชงบประมาณ 270
ลานบาท โดยทําสัญญากอสรางระหวางวันที่ 30 ธันวาคม 2548 – 20 ตุลาคม 2550 ดําเนินการจัดซื้อ
เครื่องจักรกลเรียบรอยแลว และการกอสรางโรงงานอยูในขั้นเชื่อมโครงหลังคา ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จ
ตามสัญญาภายในเดือนตุลาคม 2550
5. การปรับปรุงคุณภาพผลไมลองกอง
สถานการณการผลิตลองกอง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ลองกองเปนไมผลเศรษฐกิจ
สําคัญของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งในป 2550 มีพื้นที่ปลูก 158,340 ไร ใหผลผลิตแลว 113,596 ไร
คาดวาจะไดผลผลิตประมาณ 85,162 ตัน (ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2550) โดยผลผลิตจะออกมาก
ในชวงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2550
การพัฒนาผลผลิตลองกอง ป 2550
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดมอบหมายใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของดําเนินการ
สงเสริมใหเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลองกองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้
1)
ดําเนินการโครงการสงเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและไดมาตรฐาน โดยการ
สงเสริมและ เตรียมความพรอมของเกษตรกร ใหปฏิบัติตอสวนลองกองตามระบบเกษตรที่ดีเหมาะสม
(GAP) จนไดรับการรับรอง GAP จํานวน 2,996 แปลง (ปตตานี 623 แปลง ยะลา 723 แปลง และ
นราธิวาส 1,650 แปลง)
2) ดําเนินการโครงการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพ
โดยการจัดทําขอมูล
ประมาณการผลผลิตในป 2550 และนําขอมูลไปวางแผนเตรียมมาตรการรองรับ และหาทางแกไข
ปญหาที่คาดวาจะเกิดในชวงที่ลองกองออกสูตลาดมากเปนการลวงหนา
3) ดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตลองกองใหมีคุณภาพ โดยการฝกอบรม
เกี่ยวกับการจัดการทรงพุมในการเตรียมความพรอมของตนลองกอง การใชปุยอินทรียชีวภาพรวมกับ
ปุยเคมีแบบผสมผสานในสวนลองกองเพือ่ ลดการใชสารเคมี และการจัดการชอดอก ชอผลในการเพิ่ม
คุณภาพผลผลิตลองกอง โดยมีเกษตรกรเปาหมาย 370 คน (ปตตานี 60 ราย ยะลา 120 ราย นราธิวาส 70
ราย สตูล 60 ราย และสงขลา 60 ราย) ขณะนี้ไดดําเนินการคัดเลือกพื้นที่และคัดเลือกเกษตรกรเขารวม
โครงการ และเตรียมปจจัยการผลิตและอุปกรณแลว
4) สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมใหดําเนินการรณรงคปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลองกอง
และเตรียมความพรอมของกรรมการบริหารศูนยคดั แยกผลไมชุมชน จังหวัดละ 200,000 บาท

การสงเสริมการตลาดลองกอง ป 2550
1) เตรียมความพรอมของศูนยคัดแยกผลไมชุมชนและสหกรณ 48 ศูนย (ปตตานี 7
ศูนย ยะลา 16 ศูนย และนราธิวาส 25 ศูนย) ใหสามารถดําเนินการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยใช
เงินทุนหมุนเวียนของศูนย 39.10 ลานบาท คาดวาจะสามารถดําเนินการคัดแยกและกระจายผลผลิตได
ประมาณ 15,000 ตัน
2) สงเสริมใหสหกรณการเกษตรจํานวน 6 แหง (ปตตานี 2 แหง ยะลา 3 แหง และ
นราธิวาส 1 แหง) จัดซื้อลองกองจากเกษตรกรโดยใชเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ จํานวน 15 ลานบาท
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 คาดวาจะสามารถดําเนินการคัดแยกและกระจายผลผลิตไดประมาณ 3,330 ตัน
3) สํารวจขอมูลผูประกอบการคาผลไมใน 3 จังหวัด เพื่อประสานเชื่อมโยงการผลิต
และการตลาด ตลอดจนประสานตลาดขายสง เชน ตลาดไท ตลาดสีม่ ุมเมือง หางสรรพสินคาในกทม.
และกระทรวงพาณิชยเพื่อรวมกันวางแผนกระจายผลผลิตออกจากพืน้ ที่โดยเร็วที่สุด
4) สนับสนุนงบประมาณใหจังหวัดดําเนินการฝกอบรมเกษตรกร จัดทําแผนการเพิ่ม
มูลคาลองกองสงเสริมการเพิ่มมูลคาลองกอง เชื่อมโยงการตลาดลองกอง ตลอดจนประชาสัมพันธ
ภาพลักษณสินคาลองกองในจังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดละ 85,000 บาท
6. การเจรจากับรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย เรื่องการขอใบอนุญาตใหผูประกอบการ
ประมงไทยเขามาทําประมงในนานน้ําอินโดนีเซีย
เพื่อใหปริมาณสัตวนา้ํ ขึ้นทาเรือปตตานีและ
นราธิวาสมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของโรงงานแปรรูปสัตวนา้ํ ในจังหวัดชายแดนภาคใต
ความรวมมือดานการประมงระหวางประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียไดมีการ
เจรจาจัดทํา MOU มาตั้งแตป 2545 ซึ่ง MOU ดังกลาวไดหมดอายุลงเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2548
ประกอบกับประเทศอินโดนีเซียไดมีการกําหนดนโยบายการทําประมงในนานน้ําอินโดนีเซียใหมโดย
ออกประกาศกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมงฉบับใหม มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 27 กรกฎาคม
2549 เปนตนไป ทําใหในปจจุบันการเขาไปทําการประมงในนานน้ําอินโดนีเซียตองทําในลักษณะ
ระบบการรวมทุน หรือการใหเชาเรือเทานัน้ ซึ่งมีเรือประมงไทยที่ทําการประมงโดยไดรับใบอนุญาต
ถูกตองในลักษณะการรวมทุนและการใหเชาเรือภายใตกฎหมายฉบับใหมของอินโดนีเซีย มีประมาณ
400 ลํา โดยรวมทําการประมงกับบริษทั ประมงอินโดนีเซีย 31 บริษัท สําหรับปริมาณสัตวน้ําขึ้น
ทาเรือปตตานีและนราธิวาส จากสถิติปริมาณสัตวน้ําทีท่ าเทียบเรือประมงทั้งสองแหง เมื่อเปรียบเทียบ
ตั้งแตป 2547 เปนตนมา พบวามีปริมาณลดลงทุกป โดยในป 2550 ปริมาณสัตวน้ําของทาเทียบ
เรือประมงปตตานีมียอดประมาณการวาจะมีเพียง 88,566 ตัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 พบวาลดลง
ถึงรอยละ 16.45 สําหรับทาเทียบเรือประมงนราธิวาสมียอดประมาณการ ป 2550 จํานวน 6,274 ตัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2549 พบวาลดลงรอยละ 15.93 ทั้งนี้ปญหาการลดลงของปริมาณสัตวน้ําทีน่ ํามาที่ทา
เทียบเรือประมงทั้งสองแหง มาจากปญหา 2 ประเด็นหลัก คือ

1) ปญหาตนทุนการทําประมงสูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ํามันดีเซลที่สูงขึ้นอยางตอเนือ่ ง
ตั้งแตป 2547 ทําใหชาวประมงขาดทุนและหยุดทําการประมงจํานวนมาก ขณะนี้อยูระหวางการ
ประสานขอนโยบายเรื่องขายน้ํามันดีเซลราคาถูกกับกระทรวงพลังงาน
2) ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเริ่มมีปญหาตั้งแตชวงป 2547 เปน
ตนมา ปจจุบนั มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหธุรกิจตางๆ ซบเซารวมถึงดานการประมงดวย
โดยเฉพาะทาเทียบเรือประมงปตตานีเคยถูกวางระเบิดมาแลวถึง 2 ครั้ง จึงจําเปนตองสรางความเชื่อมั่น
ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินกลับมาโดยเร็ว จึงจะสามารถทําใหระบบการประมงเปนไป
ตามปกติ
5. เรื่อง การปรับสถานภาพวิทยากรสอนศาสนาอิสลามเปนพนักงานราชการและปรับสถานภาพ
ลูกจางประจําตําแหนงครูผสู อนเปนขาราชการครู
คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการการปรับสถานภาพวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม
เปนพนักงานราชการและปรับสถานภาพลูกจางประจําตําแหนงครูผูสอนเปนขาราชการครู
ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
1. กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ “ตําแหนงครูผสู อนศาสนาอิสลาม” ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต (นราธิวาส เขต 1,2 ปตตานี เขต 1,2
ยะลา เขต 1,2 สงขลา เขต 1,2,3 และสตูล) จํานวน 882 อัตรา ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนไป
โดยใชงบประมาณตอปจํานวน 107,533,440 บาท
2. หลักการใหปรับสถานภาพลูกจางประจํา “ตําแหนงครูสอนศาสนาอิสลาม” ที่มี
อยูใน สพท. 5 จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีตามที่คณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนดเปนขาราชการครู “ตําแหนงครูสอนศาสนาอิสลาม” รวม 97 ราย
ทั้งนี้ หากการกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่จะใชสําหรับตําแหนง
ครูผูสอนศาสนาอิสลามจําเปนที่จะตองขออนุมัติเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
(คพร.) และการกําหนดตําแหนงอัตราขาราชการครูตําแหนงครูสอนศาสนาอิสลามจําเปนจะตองเสนอ
ขอใหคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาอนุมัติกอน ให
กระทรวงศึกษาธิการเสนอเรื่องให คพร. และ คปร. พิจารณาตามขั้นตอนกอน แลวแตกรณีกอน
ดําเนินการตอไป
กระทรวงศึกษาธิการเสนอวา การปรับสถานภาพของวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม
เปนมาตรการแกปญหาความมั่นคงและเสริมสรางความสมานฉันทในจังหวัดชายแดนภาคใต วิทยากร
สอนศาสนาอิสลามเหลานี้เปนผูปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนอยูแลว และจะไดประเมินจากผูที่ปฏิบัติงาน
ตอเนื่องเปนเวลา 5 ป มีผลงานดี สามารถเปนผูเชื่อมประสานระหวางโรงเรียนและชุมชน การปรับ
สถานภาพใหเปนพนักงานราชการจะชวยทําใหมีสถานภาพที่มั่นคงเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้ง

ยังจะประหยัดงบประมาณของรัฐ ดวยเหตุที่การจายเงินเดือนรายเดือนในอัตราของพนักงานราชการต่ํา
กวาการจางเปนรายชั่วโมง (จะใชงบประมาณนอยกวา
เดือนละ 1,640 บาท : คน ในกรณีที่ทําการสอนในจํานวนชัว่ โมงที่เทากัน คือ 16 ชั่วโมง : สัปดาห ซึ่ง
นับรวมคาครองชีพและคาตอบแทนพิเศษรายเดือนแลว)
สําหรับ กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ “ตําแหนงครูผูสอนศาสนา” ใน สพท.
5 จังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนไป จําแนกราย สพท. ดังนี้
จํานวนกรอบอัตรากําลัง
สพท.
พนักงานราชการ
นราธิวาส เขต 1
166
นราธิวาส เขต 2
117
ปตตานี เขต 1
111
ปตตานี เขต 2
120
ยะลา เขต 1
70
ยะลา เขต 2
60
สงขลา เขต 1
18
สงขลา เขต 2
23
สงขลา เขต 3
89
สตูล
108
รวม
882

สวนหลักการใหปรับสถานภาพลูกจางประจํา “ตําแหนงครูสอนศาสนาอิสลาม” ที่มีอยู
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนขาราชการครู “ตําแหนงครูสอน
ศาสนาอิสลาม” รวม 97 ราย โดยรายใดที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีตามที่คณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด ก็ใหปรับสถานภาพเปนขาราชการครูได จําแนกรายเขต ดังนี้
ที่ สพท.
จํานวน (คน)
1. นราธิวาส เขต 1
17
2. นราธิวาส เขต 2
16
3. ปมาแระ
2
4. ปตตานี เขต 1
11
5. ปตตานี เขต 2
6
6. ยะลา เขต 1
6
7. ยะลา เขต 2
8. สงขลา เขต 1
9. สงขลา เขต 2
16
10. สงขลา เขต 3
23
สตูล
รวม
97
6. การแตงตั้ง
- ขออนุมัติแตงตัง้ คณะกรรมการยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตเพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอใหแตงตัง้ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตเพิ่มเติม
ดังนี้
กรรมการประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดปตตานีหรือผูแทน ผูวาราชการจังหวัดยะลาหรือผูแทน ผูวา
ราชการจังหวัดนราธิวาสหรือผูแทน ผูวาราชการจังหวัดสตูลหรือผูแทน ผูวาราชการจังหวัดสงขลาหรือ
ผูแทน โดยมี ผูแทนศอ.บต. เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
1. เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุน
สนับสนุนการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ. ....
ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการการเยียวยาผูไดรับผลกระทบเนื่องจากสถานการณความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใตเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและ รางอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสวนราชการที่เกี่ยวของไปพิจารณาดวย แลว
ดําเนินการตอไปได
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ
นโยบายและอํานวยการเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (กยต.) ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธานเสนอวา ไดจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานของ กยต. ในการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความ
ไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อใหรับทราบ
รวมทั้งไดนํารางระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบสืบเนือ่ งจาก
สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. .... ซึ่ง กยต. ไดมีมติเห็นชอบดวยแลวเสนอ
นายกรัฐมนตรีพิจารณา และนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งเห็นชอบใหนํารางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีใน
เรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป จึงไดเสนอรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวมา
เพื่อดําเนินการ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ (รางขอ 4)
2. ใหมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบสืบ
เนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตขึ้นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(รางขอ 5)
3. กองทุนประกอบดวยเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหเพื่อใชจายในกิจการของ
กองทุน รวมทัง้ ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินดังกลาว (รางขอ 7)
4.
ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือผู
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและ
เลขานุการ (รางขอ 9 และรางขอ 10)

5. ใหระเบียบนี้ยกเลิกเมื่อคณะกรรมการมีมติใหยกเลิกกองทุน (รางขอ 14)
2. เรื่อง การขออนุมัติเพิม่ กรอบอัตรากําลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพืน้ ที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะ
ที่ 1 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ) เปนประธาน ที่เห็นชอบในหลักการการเพิ่ม
กรอบอัตรากําลังพลสมาชิกอาสารักษาดินแดนในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต จํานวน 2,016 อัตรา
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเพิ่มเติมไดเปนกรณีพเิ ศษ ทั้งนี้
ใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลงในรายละเอียดเกีย่ วกับงบประมาณกับสํานักงบประมาณตอไป
โดยใหดําเนินการเทาที่จําเปนและประหยัด
กระทรวงมหาดไทยเสนอวา เนื่องจากมีความจําเปนตองเพิ่มกําลังพลสมาชิกอาสา
รักษาดินแดน เพื่อปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําขบวนรถไฟ จากสถานีรถไฟหาดใหญ
จังหวัดสงขลา ถึงสถานีรถไฟสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีจํานวน 18 ขบวน/วัน (เที่ยวไป-เที่ยว
กลับ) ขบวนละ 12 อัตรา จึงขอเพิ่มอัตรากําลังพลสมาชิกอาสารักษาดินแดน จํานวน 216 อัตรา จากที่ได
เสนอขอผานกองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน จํานวน 1,800 อัตรา รวมทั้งสิ้น 2,016 อัตรา

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 กรกฎาคม 2550
1. เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางประกาศตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 จํานวน 3 ฉบับ ตามที่สํานักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติเสนอ ดังนี้
1. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความ
รายแรงในเขตทองที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา โดยมีสาระสําคัญคือ ใหขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในเขตทองที่ทุกอําเภอของจังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา ออกไปอีกเปนเวลาสามเดือน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.
2550 เปนตนไป
2. ประกาศ เรื่อง การใหประกาศทีค่ ณะรัฐมนตรีกําหนดตามประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินที่มีความรายแรงยังคงมีผลใชบังคับ โดยมีสาระสําคัญคือ ใหบรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดขึ้นตามประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในเขตทองที่จังหวัดนราธิวาส
จังหวัด

ปตตานี และจังหวัดยะลา ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และตามประกาศ เรื่อง การจัดตั้งหนวยงาน
พิเศษ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 16
มกราคม พ.ศ. 2550 ยังคงมีผลใชบังคับตอไป จนกวาคณะรัฐมนตรีจะกําหนดเปนอยางอื่น ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป
3. ประกาศ เรื่อง การใหประกาศและคําสั่งที่นายกรัฐมนตรีกําหนดตามประกาศ
สถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงยังคงมีผลใชบังคับ โดยมีสาระสําคัญคือ ใหบรรดาประกาศและ
คําสั่งที่นายกรัฐมนตรีกําหนดขึ้นตามประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในเขตทองที่จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่
1/2550 เรื่อง การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ หัวหนาผูร ับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ลง
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550 และตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มคี วาม
รายแรงในเขตทองที่ดังกลาวเทาที่ยังคงมีผลใชบังคับอยูในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับใหมีผลใชบังคับ
ตอไป จนกวานายกรัฐมนตรีจะกําหนดเปนอยางอื่น ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เปนตน
ไป
--------------------------------

