เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๘๔/๒๕๔๙
เรื่อง การจัดสวนงานและการแบงมอบหนาที่ความรับผิดชอบ
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
เพื่อใหการบริหารงานของคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๙ เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อํ า นาจตามความใน
มาตรา ๓๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ประธาน
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ จึงมีคําสั่งใหจัดสวนงานและแบงมอบหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
๑. การจัดสวนงาน มีโครงสรางการจัดตาม ผนวก ก ซึ่งประกอบดวย
๑.๑ คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
๑.๒ สํานักงานเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
๑.๓ ศูนยปฏิบัติการพิเศษ
๒. การแบงมอบหนาที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ มีหนาที่ตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
๒.๒ สํานักงานเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
๒.๒.๑ รับผิดชอบงานในฐานะเปน สวนอํานวยการของคณะมนตรีความมั่น คง
แหงชาติ ในการอํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และดําเนินงาน
ทางธุรการใหแกคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ โดยมีเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปน
ผูบังคับบัญชาสูงสุด
๒.๒.๒ เรื่องใดที่ตองนําเสนอประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติหรือเสนอ
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ใหเสนอผานสํานักงานเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
๒.๓ ศูน ยปฏิบัติการพิเ ศษ หนาที่ติดตาม ประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะในการใชกําลังทหาร ตํารวจ และพลเรือน ในการรักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคง
แหงชาติ โดยมีผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการพิเศษเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙

๓. สถานที่ ใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ ศูนยปฏิบัติการพิเศษ มีที่ตั้งอยูในกองบัญชาการกองทัพบก
๔. การสนับสนุน
๔.๑ ใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ใหการสนับสนุนการ
ดําเนินการของคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ตามที่สํานักงานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติรองขอ
๔.๒ เบี้ยประชุม คาตอบแทน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และสิทธิประโยชน
อื่นของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และบุคคลที่ คมช. แตงตั้งใหปฏิบัติงานใดให
เปนไปตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบราชการที่เกี่ยวของ
เทาที่เปนไปได
๔.๓ กําลังพลที่ปฏิบัติงานในคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติตามโครงสรางการจัดในขอ ๑
ใหไดรับสิทธิตาง ๆ ตามผนวก ข
๔.๔ ใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งและการบริหาร
ราชการของคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ จากงบกลาง รายการเงินสํารอง
จายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามความเหมาะสม
สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ

ผนวก ข สิทธิประโยชนของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
ประกอบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๔ / ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
๑. สิทธิตามระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและ
การชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือขาราชการ เนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.) ดังนี้
๑.๑ การขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
๑.๒ การขอเงินทดแทนกรณีเสียชีวิต, ทุพพลภาพ, พิการหรือสูญเสียอวัยวะ
๑.๓ การขอเงินชดเชยการเจ็บปวย
๑.๔ เงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการ ทุพพลภาพ
๑.๕ เงินชวยเหลือเปนคารักษาพยาบาล
๒. กรณีถึงแกความตายหรือไดรับบาดเจ็บ โดยการปฏิบัติราชการที่ไมเขาขายตาม
ระเบียบในข อ ๑ ให หน วยต น สัง กัด ขอรั บสิท ธิต ามระเบี ยบสํานั กนายกรัฐ มนตรี วา ดวยบําเหน็ จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑
๓. หากเกิดการเสียชีวิตอันสืบเนื่องจากปญหากอความไมสงบ (มิใชเกิดจากเหตุ
สวนตัว) ราชการใหความชวยเหลือในอัตราครอบครัวละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔. เมื่อกระทรวงกลาโหมกําหนดใหถือวาการปฏิบัติงานใน คมช. เปนการทํา
หนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดใหไปทําในระหวางเวลาที่มีการปราบปรามจลาจล หรือ ใน
ระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินใหไดรับสิทธิพิเศษตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญขาราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔
๕. ให ไ ด รั บ การพิ จ ารณาบํ า เหน็ จ ความชอบประจํ า ป ก รณี พิ เ ศษ สองขั้ น
(นอกเหนือโควตาพิเ ศษ) ในอัตรารอยละ ๑๕ ของจํานวนผูปฏิบัติงานในคณะมนตรีความมั่น คง
แหงชาติตามโครงสรางการจัดใน ผนวก ก
ตรวจถูกตอง
พลเอก วินัย ภัททิยกุล
เลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ

ผนวก ก โครงสรางการจัดคณะมนตรีค วามมั่ น คงแหงชาติ ประกอบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๘๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙

คณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติ
(คมช.)

สํานักงานเลขาธิการ
(สลธ.คมช.)

ศูนยปฏิบัติการพิเศษ
(ศปศ.คมช.)

ตรวจถูกตอง
พลเอก วินัย ภัททิยกุล
เลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ

