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  วนัน้ี (4 ธนัวาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล 
พลเอก ประยทุธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชุมคณะรฐัมนตร ี
  ภายหลงัเสรจ็สิ้นการประชุม พนัเอก อธสิทิธิ ์ไชยนุวตั ิพรอ้มด้วยพนัเอกหญิง ทกัษดา สงัข
จนัทร ์ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรฐัมนตร ี ซึ่งสรุปสาระส าคญั
ดงันี้ 
 

กฎหมาย 
   
  1.  เรือ่ง  รา่งกฎกระทรวงฉบบัที ่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญตัยิศและ
     เครือ่งแบบผูบ้งัคบับญัชา และเจา้หน้าทีก่องอาสารกัษาดนิแดน พ.ศ. 
2497 
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
  2.    เรือ่ง   แนวทางการบรหิารจดัการอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทราย 
  3.  เรือ่ง  ขอผ่อนผนัการเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีลุ่่มน ้าชัน้ที ่1 เพื่อด าเนินงานก่อสรา้ง 
    สายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อ าเภอ
จอมทอง      จงัหวดัเชยีงใหม่ ถงึสถานีไฟฟ้าแมส่ะเรยีง อ าเภอแม่สะเรยีง 
จงัหวดัแมฮ่่องสอน     ตามโครงการพฒันาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 
ส่วนที ่1  
 

ต่างประเทศ 
 
  4.   เรือ่ง   ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่ ง
สหประชาชาต ิ    สมยัที ่3  
  5.  เรือ่ง  ขอความเหน็ชอบท่าทไีทยส าหรบัการประชุมรฐัมนตรขีององคก์ารการคา้โลก  
    สมยัสามญั ครัง้ที ่11 และการประชุมทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

แต่งตัง้ 
 
  6.  เรือ่ง  รฐับาลเตริก์เมนิสถานเสนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูม้อี านาจเตม็ 
    แห่งเตริก์เมนิสถานประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  7.  เรือ่ง  รฐับาลราชอาณาจกัรบาห์เรนเสนอขอแต่งตัง้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มี
อ านาจเตม็                             แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนประจ าประเทศไทย 
(กระทรวงการต่างประเทศ) 
  8.  เรือ่ง  การแต่งตัง้โฆษกกระทรวงศกึษาธกิาร  
  9.  เรือ่ง  การเปลีย่นแปลงโฆษกส านกังบประมาณ  
  10.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  11.  เรือ่ง  การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการบรหิารกองทุนจดัรปูทีด่นิ 
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    เพื่อพฒันาพืน้ที ่ 
  12.  เรือ่ง  ขออนุมตัแิต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิาร
ระดบัสงู     (กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม)  
  13.  เรือ่ง  การแกไ้ของคป์ระกอบผูแ้ทนพเิศษของรฐับาลในการแก้ไขปัญหาจงัหวดั
ชายแดน    ภาคใต ้ 
  14.  เรือ่ง  มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรรีกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตร ี
  15.  เรือ่ง  แต่งตัง้ผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน 
  16.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการการเมอืง (กระทรวงแรงงาน) 
  17.  เรือ่ง  แต่งตัง้ขา้ราชการการเมอืง (ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร)ี 
  18.  เรือ่ง  แต่งตัง้กรรมการผูช้่วยรฐัมนตร ี 
  19.  เรือ่ง   ค าสัง่ส านกันายกรฐัมนตร ีจ านวน 4 เรือ่ง  
 

******************* 
ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
   
1. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญัติยศและเคร่ืองแบบ
ผูบ้งัคบับญัชา และเจ้าหน้าท่ีกองอาสารกัษาดินแดน พ.ศ. 2497 
  คณะรฐัมนตรมีีมติอนุมตัิหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบบัที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบญัญัติยศและเครื่องแบบผู้บงัคบับญัชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารกัษาดินแดน พ.ศ. 2497  ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาแล้วด าเนินการ
ต่อไปได ้
  มท. เสนอว่า โดยที่เครื่องแบบผู้บญัชาการ และเจา้หน้าที่กองอาสารักษาดนิแดนที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัยงัไม่เหมาะสมตามหลกันิยม สมควรแก้ไขให้เกิดความคล่องตัว และมคีวามเหมาะสมส าหรบัการ
ปฏบิตังิาน ตลอดจนมรีปูแบบตามหลกันิยมและธรรมเนียมการแต่งเครือ่งแบบ เช่นเดยีวกบัหน่วยงานขา้งเคยีง 
จงึสมควรปรบัปรุงกฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบญัญัตยิศ และเครื่องแบบ
ผูบ้งัคบับญัชา และเจา้หน้าที่กองอาสารกัษาดนิแดน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ 3 
(พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบญัญตัยิศ และเครื่องแบบผูบ้งัคบับญัชา และเจา้หน้าทีก่องอาสารกัษา
ดินแดน พ.ศ. 2497 ในส่วนของเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารกัษาดินแดน เพื่อให้
เหมาะสมตามหลกันิยม และแบบธรรมเนียมการแต่งเครือ่งแบบ 
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 
  แก้ไขเพิม่เตมิกฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบญัญัตยิศและ
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาการ และเจ้าหน้าที่กองอาสารกัษาดินแดน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบญัญัติยศและเครื่องแบบผู้บงัคบับญัชาและ
เจา้หน้าทีก่องอาสารกัษาดนิแดน พ.ศ. 2497 โดยก าหนดใหม้เีครือ่งแบบปกตเิสือ้นอกคอแบะสกีากสี าหรบัขาย 
ประกอบดว้ย                       (1) หมวกทรงหมอ้ตาลสกีาก ี(2) เสือ้นอกคอแบะสกีาก ี(3) กางเกงขายาวแบบ
ปกตสิกีากแีละ (4) รองเทา้หุ้มสน้หนังสดี าหรอืสนี ้าตาลและเครื่องแบบปกตเิสือ้นอกคอแบะสกีากสี าหรบัหญงิ 
ประกอบด้วย (1) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพบั                   ปีกสกีาก ี(2) เสื้อนอกคอแบะสกีาก ี(3) กระโปรงสี
กาก ี(4) ถุงเทา้ยาวสนี ้าตาลอ่อน และ (5) รองเทา้หุม้สน้หนงัสดี าหรอืสนี ้าตาล  
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
2.   เร่ือง  แนวทางการบริหารจดัการอตุสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย 
                    คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบแนวทางการบรหิารจดัการอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทราย  
รา่งประกาศคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย จ านวน 1 ฉบบั และรา่งระเบยีบคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาล
ทราย จ านวน 3 ฉบบั  รวม 4 ฉบบั ตามทีก่ระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดงันี้ 
  1. ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิกีารเกี่ยวกบัการ
จดัท าประมาณรายได้ การก าหนดและการช าระราคาอ้อยและค่าผลิตน ้ าตาลทราย และอัตราส่วนของ
ผลตอบแทนระหว่างชาวไรอ่อ้ยและโรงงาน พ.ศ. .... 
  2. ร่างระเบยีบคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายว่าด้วยการผลติ  การบรรจุ การเก็บรกัษา
สถานทีเ่กบ็รกัษา การส ารวจ การขนยา้ย การส่งมอบและการจ าหน่ายน ้าตาลทราย พ.ศ. .... 
  3. รา่งระเบยีบคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทรายว่าดว้ย หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข  
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เกีย่วกบัการอนุญาตใหส้่งออกน ้าตาลทราย พ.ศ. .... 
  4. รา่งระเบยีบคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทรายว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข  
การจดัเก็บเงนิจากการจ าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจกัรเข้ากองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ....                         
และใหส้่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเป็นเรือ่งด่วน  แลว้ด าเนินการต่อไปได ้
                    สาระส าคญัของเร่ือง 
                    กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอแนวทางการบริหารจดัการอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาล
ทราย  
ซ่ึงประกอบด้วย แนวทางการบริหารจดัการน ้าตาลทราย  โดยยกเลกิการก าหนดโควตาโดยใหโ้รงงานตอ้ง
ม ี             การส ารองน ้าตาลทรายตามปรมิาณ Buffer Stock ที่ก าหนดปรมิาณน ้าตาลทรายส่วนทีจ่ะใชเ้พื่อ
จ าหน่ายส่งออก โดยใหค้งจ านวน 400,000 ตนัเท่าเดมิ และแนวทางการค านวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการ
ผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทราย รวมทัง้ปรบัปรุงร่างประกาศและร่างระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดให้
คณะกรรมการก าหนดราคาขายเปลีย่นวธิกีารในการค านวณรายไดข้ัน้ต้นและรายไดข้ัน้สุดทา้ยโดยการอ้างองิ
ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 บวกกบัค่าพรเีมยีมน ้าตาลทรายไทยและยกเลกิมาตรการให้
เงนิช่วยเหลอื 160 บาทต่อตนัอ้อยทีไ่ดร้บัจากรฐับาล ยกเลกิการก าหนดน ้าตาลทรายโควตา ก. น ้าตาลทราย
โควตา ข. และน ้าตาลทราย โควตา  
ค. ก าหนดใหม้นี ้าตาลทรายภายในประเทศ น ้าตาลทรายทีส่่งมอบใหบ้รษิทัอ้อยและน ้าตาลไทย จ ากดั น ้าตาล
ทรายเพื่อการส่งออกปละน ้าตาลทรายส ารอง  (Buffer Stock) รวมทัง้ยกเลิกการก าหนดราคาน ้าตาลทราย
ภายในประเทศและปล่อยให้ราคาน ้ าตาลทรายภายในประเทศเป็นไปตามกลไกของตลาด   ตลอดจนให้
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายมหีน้าทีใ่นการส ารวจราคาเฉลีย่ของน ้าตาลทรายภายในประเทศ
ทีข่ายจรงิใน 1 เดอืน และ                    ก าหนดวธิกีารค านวณเงนิเพื่อใหทุ้กโรงงานน าส่งเงนิเขา้กองทุนออ้ย
และน ้าตาลทรายเป็นประจ าทุกเดอืน ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวจะท าให้ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาล
ทรายของประเทศเป็นไปโดยสอดรบักบัขอ้ตกลงทางการค้าภายใต้องคก์ารการค้าโลก (WTO)  เขตการคา้เสรี
อาเซยีน  (AFTA)  และเป็นที่ยอมรบัของสากลมากยิง่ขึน้ ซึ่งจะส่งผลดต่ีออุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย
ของประเทศ โดยสามารถสรา้งงานและสรา้งรายไดท้างเศรษฐกจิของประเทศโดยรวม 
 
3. เร่ือง ขอผ่อนผนัการเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีลุ่มน ้าชัน้ท่ี 1 เพ่ือด าเนินงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า
ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่
สะเรียง อ าเภอ 
แม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพฒันาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 1  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัดิงันี้  
  1. อนุมตักิารขอผ่อนผนัการเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีลุ่่มน ้าชัน้ที ่1 เพื่อด าเนินงานก่อสรา้งสาย
ส่งไฟฟ้าระดบัแรงดนั 115 กโิลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม ่ถงึสถานีไฟฟ้าแม่
สะเรยีง อ าเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพฒันาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที ่9 ส่วน
ที ่1 ของ              การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหก้ระทรวงมหาดไทย (กฟภ.) 
ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติในการประชุมครัง้ที่ 4/2558 เมื่อวนัที่ 8 ตุลาคม 
2558 และรบัความเหน็ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงการคลงั กระทรวงพลงังาน 
ส านักงบประมาณ และ                ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
ด าเนินการต่อไปดว้ย  
  2. ให้กระทรวงมหาดไทย (กฟภ.) เร่งด าเนินโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
ดงักล่าวให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ โดยด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และมตคิณะรฐัมนตรทีี่เกี่ยวขอ้ง
อยา่งเครง่ครดัดว้ย  
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ต่างประเทศ 

 
4.  เร่ือง ร่างปฏิญญาระดบัรฐัมนตรีของการประชุมสมชัชาส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมยัท่ี 3  
  คณะรฐัมนตรมีมีติรบัทราบ เห็นชอบ และอนุมตัิ ตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม (ทส.) เสนอ ดงันี้  
  1. รบัทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อม               
แห่งสหประชาชาติ สมยัที่ 3 (The third session of the United Nations Environment Assembly: UNEA 3)
ระหว่างวนัที่ 4 – 6 ธนัวาคม 2560 ณ กรุงไนโรบ ีสาธารณรฐัเคนยา (โดยมเีอกอคัรราชทูตผู้แทนถาวรแห่ง
ประเทศไทยประจ าสหประชาชาต ิณ กรงุไนโรบ ีสาธารณรฐัเคนยา เป็นหวัหน้าคณะผูแ้ทนไทย)  
  2. เหน็ชอบรา่งปฏญิญาระดบัรฐัมนตรขีอง UNEA 3 
  3. เหน็ชอบกรอบค ามัน่โดยสมคัรใจทีป่ระเทศไทยจะประกาศ 
  4. อนุมตัใิหห้วัหน้าคณะผู้แทนไทยหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายร่วมใหก้ารรบัรองในร่างปฏญิญาฯ 
ดงักล่าว 
  5. หากมีความจ าเป็นต้องปรบัปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ใหเ้ป็นดุลยพนิิจของหวัหน้าคณะผูแ้ทนไทยเป็นผูพ้จิารณาโดยไม่ต้องน ากลบัไป
เสนอคณะรฐัมนตรใีหมจ่นสิน้สุดการประชุม 
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  1. องคป์ระกอบคณะผู้แทนไทยท่ีจะเข้าร่วม UNEA 3 ประกอบดว้ย เอกอคัรราชทูตผูแ้ทน
ถาวรแห่งประเทศไทยประจ าสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบ ีสาธารณรฐัเคนยา หวัหน้าคณะผู้แทนไทย และ
ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งอกี 5 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้แทนกรบควบคุมมลพษิ ผู้แทนกรมทรพัยากรทางทะเล
และชายฝัง่ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส านักความร่วมมือด้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มระหว่างประเทศ 
  2. ร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารที่แสดงถงึการตระหนักว่ามลพษิที่เกดิขึน้ในทุกรปูแบบทัง้ทาง
อากาศ ดนิ และน ้า ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสุขภาพ สงัคม ระบบนิเวศ เศรษฐกจิ ความมัน่คง และความอยูร่อด
ของมนุษย ์และยงัเชื่อมโยงกบัปัญหาอื่นและเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึง่การแกไ้ขปัญหามลพษิเป็น
การส่งเสรมิ               การพฒันาอยา่งยัง่ยนืของประเทศ ทัง้การต่อสูค้วามยากจน การปรบัปรงุใหม้สีุขภาพที่
ดขี ึน้ การสรา้งงานทีเ่หมาะสม การปรบัปรงุใหส้ิง่มชีวีติทัง้บนบกและในน ้าใหด้ขีึน้ และการลดภาวะโลกรอ้น ใน
การนี้รฐัมนตรสีิง่แวดล้อมร่วมกนัให้ค ามัน่ว่าจะด าเนินงานเพื่อป้องกนั บรรเทาและจดัการแก้ไขปัญหามลพษิ 
โดยการพฒันาองคค์วามรูด้้านวทิยาศาสตร ์น าขอ้มูลเชงิประจกัษ์มาเป็นพืน้ฐานและใหผู้ม้สี่วนได้ส่วนเสยีเขา้
ร่วมในการตดัสนิใจด าเนินงานตามขอ้ตกลงพหุภาคดีา้นสิง่แวดล้อมที่มอียู่ โดยประเทศไทยจะประกาศค ามัน่
โดยสมคัรใจเพื่อให้นานาชาติทราบว่าประเทศไทยมี                ความตื่นตวัในการแก้ปัญหามลพษิ โดยมี
กรอบค ามัน่โดยสมคัรใจทีย่ดึตามนโยบายของรฐับาล ยุทธศาสตร ์20 ปี และยุทธศาสตรก์ารจดัการมลพษิ 20 
ปี โดยจะน าเสนอผลการด าเนินงานของรฐับาลที่เป็นรูปธรรมชดัเจน                           ทัง้นี้ การประชุมฯ 
ไดก้ าหนดใหม้กีารรบัรองปฏญิญาระดบัรฐัมนตรใีนช่วงการประชุมระดบัสงู  
 
5. เร่ือง ขอความเหน็ชอบท่าทีไทยส าหรบัการประชุมรฐัมนตรีขององคก์ารการค้าโลก สมยัสามญั ครัง้
ท่ี 11 และการประชุมท่ีเก่ียวข้อง 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบต่อท่าทไีทยส าหรบัการประชุมรฐัมนตรี (Ministerial Conference: 
MC) ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) สมยัสามญั ครัง้ที่ 11 (MC 11) และการ
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ประชุมที่เกี่ยวขอ้งตามที่กระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ และมอบให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยห์รอืผู้ที่
ไดร้บัมอบหมายพจิารณาใชดุ้ลยพนิิจตามสถานการณ์และความเหมาะสมในเรือ่งอื่นใดทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อไป 
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  พณ. รายงานว่า  
  1. อารเ์จนตินาจะเป็นเจ้าภาพจดัการประชุม MC 11 ระหว่างวนัท่ี 10-13 ธนัวาคม 2560 
ณ กรงุบวัโนสไอเรส เพื่อพจิารณาและตดัสนิใจเกี่ยวกบัแนวทางการด าเนินงานของ WTO เพื่อให้การเจรจา
เปิดเสรทีางการคา้ของWTO ในรอบปัจจบุนั (รอบโดฮา) มคีวามคบืหน้าโดยกลุ่มประเทศผูส้่งออกสนิคา้เกษตร 
(กลุ่มเครน์ส์: Cairns Group) ซึง่ไทยเป็นสมาชกิอาจจดัให้มกีารประชุมระดบัรฐัมนตรขีองกลุ่มเครน์ส์ ในวนัที ่
11 ธนัวาคม 2560 ระหว่างการประชุม MC 11 ดว้ย 
  2. ในการประชุม MC 11 ครัง้นี้ มปีระเด็นส าคญัที่สมาชกิพยายามผลกัดนั ได้แก่ การเจรจา
จดัท ากฎเกณฑก์ ากบัการค้าสนิค้าเกษตร การจดัท ากฎเกณฑ์ทางการค้า การค้าบรกิาร ประเด็นว่าด้วยการ
พฒันาและประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์การสนับสนุนวสิาหกจิขนาด
กลาง ขนาดย่อม และรายย่อม การคา้สนิคา้อุตสาหกรรม การอ านวยความสะดวกการลงทุน การพฒันาระบบ
การด าเนินงานภายใต ้WTO และประเดน็ต่อเนื่องจากการประชุม MC 10 
  3. การประชุม MC 11 จะสรุปผลในรูปแบบของรายงานสรุปผลการประชุม (Summary 
Report) หรอืบนัทกึรายงานการประชุมของประธานฯ (Chairman’s Concluding Statement) หรอืปฏญิญาของ
รฐัมนตร ี(Ministerial Declaration) ขณะที่การประชุมกลุ่มเครน์ส์จะมกีารออกถ้อยแถลงของรฐัมนตรรี่วมกนั 
(Statement of the Cairns Group Ministerial Meeting) ซึง่ผลการประชุมทัง้สองเรื่องจะเป็นเอกสารที่ไม่มกีาร
ลงนามและไมม่วีตัถุประสงคท์ีจ่ะก่อใหเ้กดิพนัธกรณตีามกฎหมายระหว่างประเทศ 
 

แต่งตัง้ 
 
6. เร่ือง รฐับาลเติรก์เมนิสถานเสนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทูตวิสามญัผู้มีอ านาจเต็มแห่งเติรก์เมนิ
สถานประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิ กรณีรฐับาลเติรก์เมนิสถานมคีวามประสงค์ขอแต่งตัง้ นายยซัคูลี              
มมัเมดอฟ (Mr.Yazkuli Mammedov) ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทูตวสิามญัผู้มอี านาจเต็มแห่งเตริก์เมนิ
สถานประจ าประเทศไทย คนแรก โดยมีถิ่นพ านัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ 
 
7. เร่ือง ร ัฐบาลราชอาณาจักรบาห์เรนเสนอขอแต่งตัง้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้ มีอ านาจเต็ม                         
แห่งราชอาณาจกัรบาหเ์รนประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตั ิกรณีรฐับาลราชอาณาจกัรบาห์เรนมคีวามประสงค์ขอแต่งตัง้ นาย
อะห์มดั อบัดลุเลาะฮ ์อะหม์ดั อลัฮรัมะซี อลัฮาญะรี (Mr. Ahmed Abdulla Ahmed Alharmasi Alhajeri) ให้
ด ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทูตวสิามญัผู้มอี านาจเต็มแห่งราชอาณาจกัรบาห์เรนประจ าประเทศไทย โดยมถีิ่น
พ านัก                         ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายอาเดล ยูซุฟ ซาตีร ์(Mr. Adel Yousif Sater) 
ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
8. เร่ือง การแต่งตัง้โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติร ับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอการแต่งตัง้โฆษก
กระทรวงศกึษาธกิาร (โฆษก ศธ.) เนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ทางราชการของ ศธ. จงึ
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ได้แต่งตัง้โฆษกกระทรวงใหม่ จากเดิม นายกมล รอดคลา้ย เลขาธกิารสภาการศกึษา เป็น นายพะโยม ชิณ
วงศ ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็น โฆษก ศธ.  
 
9. เร่ือง การเปล่ียนแปลงโฆษกส านักงบประมาณ  
  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบตามทีส่ านักงบประมาณ (สงป.) เสนอการเปลีย่นแปลงโฆษก สงป.               
ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่19 มกราคม 2559 เป็น ดงันี้  
  1. ผูช้่วยผูอ้ านวยการส านกังบประมาณ (นายบุญช ูประสพกจิถาวร) เป็นโฆษก สงป.  
  2. ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตรก์ารงบประมาณ (นางเพชรรตัน์ เสรพีนัธพ์าณชิ) เป็นผูช้่วยโฆษก 
สงป. 
 
 
 
10. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั 
สงักดักระทรวงการต่างประเทศ ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงู จ านวน 5 ราย ดงันี้  
  1. นายปัญญรกัษ์ พูลทรพัย์ รองปลดักระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่ง 
เอกอคัรราชทตู สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุพนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพชูา  
   2. นายด ารง ใคร่ครวญ  เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ์
มาเลเซยี ด ารงต าแหน่ง รองปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
  3. นางนันทนา ศิวะเก้ือ อธบิดกีรมอเมรกิาและแปซฟิิกใต้ ด ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทูต 
สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุแคนเบอรร์า เครอืรฐัออสเตรเลยี   
  4. นายศรณัย ์เจริญสุวรรณ เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรฐั
เกาหล ีด ารงต าแหน่ง อธบิดกีรมอเมรกิาและแปซฟิิกใต ้  
  5. นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จ านง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ด ารง
ต าแหน่ง เอกอคัรราชทตูประจ ากระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
  ตัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นต้นไป เพื่อทดแทนต าแหน่งที่
ว่างและสบัเปลี่ยนหมุนเวยีน ซึ่งการแต่งตัง้ขา้ราชการให้ไปด ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทูตประจ าต่างประเทศ
ตามขอ้ 1. และ 3. ไดร้บัความเหน็ชอบจากประเทศผูร้บั  
 
11. เร่ือง การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒิุในคณะกรรมการบริหารกองทุนจดัรปูท่ีดินเพ่ือพฒันาพื้นท่ี  
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบรหิารกองทุนจดัรปูทีด่นิเพื่อพฒันาพืน้ทีชุ่ดเดมิ จ านวน 3 คนทีไ่ดด้ ารงต าแหน่งครบวาระสองปี 
ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดงันี้ 1. นายสุพล ศรพีนัธุ์ 2. นายสมบตัิ ทวผีลจรูญ 3. นายวีระพงษ์ 
บุญญานุสนธิ ์ทัง้น้ี ตัง้แต่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  
 
12. เร่ือง ขออนุมัติแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
(กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม)  
  คณะรฐัมนตรมีีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมเสนอแต่งตัง้ นาง
อาทิตยา สุธาธรรม ที่ปรกึษาด้านการสื่อสาร (นักวเิคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กลุ่มที่ป รกึษา 
ส านักงานปลดักระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง รองปลดักระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงดจิทิลัเพื่อ
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เศรษฐกจิและสงัคม ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นต้นไป เพื่อทดแทนต าแหน่ง
ทีว่่าง   
 
13. เร่ือง การแก้ไของคป์ระกอบผูแ้ทนพิเศษของรฐับาลในการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขบัเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (คปต.) เสนอการแก้ไข
องคป์ระกอบผูแ้ทนพเิศษของรฐับาลในการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ตามค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ี
ที่ 229/2559 ลงวนัที่ 9 ตุลาคม 2559 เรื่อง การแต่งตัง้ผู้แทนพิเศษของรฐับาล ในการแก้ไขปัญหาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ดงันี้  
  1. ใหย้กเลกิองคป์ระกอบผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล ฯ  
    (1) พลเอก อุดมเดช สตีบุตร หวัหน้าผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล  
    (2) พลเอก สุรเชษฐ ์ชยัวงศ ์รองหวัหน้าผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล  
   (11) นายพรชาต บุนนาค ผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล  
   (13) นายภาณุ อุทัยรตัน์ ผู้แทนพิเศษของรฐับาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของ
รฐับาล  
  2. ใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  
   (1) พลเอก สุรเชษฐ ์ชยัวงศ ์หวัหน้าผู้แทนพเิศษของรฐับาล  
   (2) พลเอก ชยัชาญ ชา้งมงคล รองหวัหน้าผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล  
   (11) นายภาณุ อุทยัรตัน์ ผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล  
   (13) นายพรชาต บุนนาค ผู้แทนพิเศษของรฐับาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของ
รฐับาล  
  
14. เร่ือง มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรีรกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี 
  คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรเีสนอมอบหมายให้รอง
นายกรฐัมนตรรีกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตร ีดงันี้  
  1. ในกรณีที่นายกรฐัมนตรไีม่อาจปฏบิตัิราชการได้ คณะรฐัมนตรมีอบหมายเป็นหลกัการให้
รองนายกรฐัมนตรคีนใดคนหน่ึงเป็นผูร้กัษาราชการแทน ตามล าดบั ดงันี้  
    (1) พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ 
   (2) พลอากาศเอก ประจนิ จัน่ตอง  
   (3) นายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์  
   (4) นายวษิณุ เครอืงาม  
   (5) พลเอก ฉตัรชยั สารกิลัยะ  
  2. ในระหว่างการรกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตร ีผู้รกัษาราชการแทนข้างต้นจะสัง่การใด
เกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลและการอนุมตัเิงนิงบประมาณอนัอยู่ในอ านาจของนายกรฐัมนตรไีด้ ต้องได้รบั
ความเหน็ชอบจากนายกรฐัมนตรเีสยีก่อน  
 
15. เร่ือง แต่งตัง้ผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัเิป็นหลกัการมอบหมายผู้รกัษาราชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
แรงงานในกรณีที่ไม่อาจปฏบิตัริาชการได ้ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
แผ่นดิน พ .ศ . 2534 ตามล าดับ  ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้  1 . รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
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ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (พลเอก สุรศกัดิ ์กาญจนรตัน์)  2. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พลเอก อนนัตพร กาญจนรตัน์)  
 
16. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอการแต่งตัง้ข้าราชการการเมอืง ดงันี้  
  1. พลต ารวจเอก สุวฒัน์ จนัทรอิ์ทธิกลุ ด ารงต าแหน่งที่ปรกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวง
แรงงาน  
   2. พลต ารวจเอก พีระ พุ่มพิเชฏฐ ์ด ารงต าแหน่งเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน  
  ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป   
 
17. เร่ือง แต่งตัง้ข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี) 
  คณะรฐัมนตรมีีมติอนุมัติตามที่ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรเีสนอการแต่งตัง้ พลเอก 
ประสาท   สุขเกษตร ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ต าแหน่งรองเลขาธิการนายกรฐัมนตรฝ่ีาย
การเมอืง                        (พลเอก ฉตัรชยั สารกิลัยะ)  
 
18. เร่ือง แต่งตัง้กรรมการผูช่้วยรฐัมนตรี  
  คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรเีสนอแต่งตัง้บุคคลเป็น
กรรมการผูช้่วยรฐัมนตร ีดงันี้  
    1. พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภฏั ให้มผีลตัง้แต่วนัทีน่ายกรฐัมนตรลีงนามในประกาศแต่งตัง้
และมอบหมายใหเ้ป็นผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ี 
   2. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกลุ ใหม้ผีลตัง้แต่วนัทีน่ายกรฐัมนตรลีงนามในประกาศแต่งตัง้และ
มอบหมายใหเ้ป็นผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ านายกรฐัมนตร ี
  3. นางจินตนา ชยัวรรณาการ ใหม้ผีลตัง้แต่วนัทีน่ายกรฐัมนตรลีงนามในประกาศแต่งตัง้และ
มอบหมายใหเ้ป็นผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ านายกรฐัมนตร ี   
 
19. เร่ือง  ค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรี จ านวน 4 เร่ือง  
  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบค าสัง่ส านกันายกรฐัมนตร ีจ านวน  4 เรือ่ง ดงันี้ 

1. ค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที่ 322/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรรีกัษา
ราชการ 

แทนนายกรฐัมนตรแีละมอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรี
ปฏบิตัริาชการแทนกนั   

2. ค าสัง่ส านักนายกรัฐมนตรี ที่  323/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้ร อง
นายกรฐัมนตร ี

และรฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตรปีฏบิตัริาชการแทนนายกรฐัมนตร ี  
3. ค าสัง่ส านักนายกรัฐมนตรี ที่  324/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้รอง

นายกรฐัมนตร ี
และรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรปีฏบิตัหิน้าทีป่ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ี

4. ค าสัง่ส านกันายกรฐัมนตร ีที ่325/2560 เรือ่ง มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตร ี
ประจ าส านกันายกรฐัมนตรกี ากบัและตดิตามการปฏบิตัริาชการกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ  
 สาระส าคญั 
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 1. ค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรี ท่ี 322/2560 เร่ือง  มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรีรกัษา
ราชการแทนนายกรฐัมนตรี และมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจ า
ส านักนายกรฐัมนตรี 
ปฏิบติัราชการแทนกนั 
  ตามที่ได้มคี าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที่ 219/2558 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรรีกัษา
ราชการแทนนายกรฐัมนตร ี และมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ าส านัก
นายกรฐัมนตรปีฏบิตัริาชการแทนกนั ลงวนัที่ 25 สงิหาคม 2558 และค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที ่311/2559 
เรื่อง ปรบัปรุงการมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรี
ปฏิบตัิราชการแทนกัน ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม 2559 นัน้ โดยที่ได้มปีระกาศพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
รฐัมนตรพี้นจากความเป็นรฐัมนตรแีละแต่งตัง้รฐัมนตร ีลงวนัที่ 23 พฤศจกิายน 2560 จงึสมควรปรบัปรุงการ
มอบหมายและมอบอ านาจให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสรา้งการบรหิารราชการแผ่นดนิใน
ปัจจบุนั 
 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 10 มาตรา 11  มาตรา 12  มาตรา 15  มาตรา 38  
มาตรา 41  มาตรา 42  มาตรา 48  และมาตรา 49  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกบัมติคณะรฐัมนตรี เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2560  จึงให้ยกเลิกค าสัง่
ส านักนายกรฐัมนตรี ท่ี  219/2558 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 และค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรี  ท่ี 
311/2559 ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2559 และนายกรฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี      จึงมี
ค าสัง่มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรีรกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี  และมอบหมายและมอบอ านาจ
ให้รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรีปฏิบติัราชการแทนกนั  ดงัต่อไปน้ี 
 
 ส่วนท่ี 1 คณะรฐัมนตรีมอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรีรกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี 
 1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รอง
นายกรฐัมนตรเีป็นผูร้กัษาราชการแทนนายกรฐัมนตร ี ตามล าดบั  ดงันี้ 
 1.1 พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ 
 1.2 พลอากาศเอก ประจนิ จัน่ตอง 
 1.3 นายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ 
 1.4   นายวษิณุ เครอืงาม 
 1.5   พลเอก ฉตัรชยั สารกิลัยะ 
 2. ในระหว่างการรกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตร ีผูร้กัษาราชการแทนขา้งต้น จะสัง่การใดเกี่ยวกบั
การบรหิารงานบุคคลและการอนุมตัิเงนิงบประมาณอนัอยู่ในอ านาจของนายกรฐัมนตรไีด้           ต้องได้รบั
ความเหน็ชอบจากนายกรฐัมนตรเีสยีก่อน 
 ส่วนท่ี 2  นายกรฐัมนตรีมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรฐัมนตรีปฏิบติัราชการ 
แทนนายกรฐัมนตรี 
  ในกรณีที่รองนายกรฐัมนตรที่านใดท่านหนึ่งไม่อยู่หรอืไม่อาจปฏิบัติราชการได้   ให้รอง
นายกรฐัมนตรปีฏบิตัริาชการแทนกนัตามล าดบั ดงันี้ 

ล าดบัท่ี รองนายกรฐัมนตรี รองนายกรฐัมนตรีท่ีปฏิบติัราชการแทน
ตามล าดบั 

    1.  พลเอก ประวติร  วงษส์ุวรรณ   1.  พลอากาศเอก ประจนิ  จัน่ตอง 
  2.  นายสมคดิ  จาตุศรพีทิกัษ์ 

    2. พลอากาศเอก ประจนิ  จัน่ตอง    1.  นายสมคดิ  จาตุศรพีทิกัษ์ 
    2.  นายวษิณุ  เครอืงาม 
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3. นายสมคดิ  จาตุศรพีทิกัษ์     1.  นายวษิณุ  เครอืงาม 
    2.  พลอากาศเอก ประจนิ  จัน่ตอง 
    4. นายวษิณุ  เครอืงาม   1.  พลเอก ฉตัรชยั สารกิลัยะ 
    2.  พลเอก ประวติร  วงษส์ุวรรณ 

5. พลเอก ฉตัรชยั สารกิลัยะ   1.  พลเอก ประวติร  วงษส์ุวรรณ 
    2.  นายวษิณุ  เครอืงาม 

 
 ส่วนท่ี 3  นายกรฐัมนตรีมอบหมายและมอบอ านาจให้รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี
ปฏิบติัราชการแทนนายกรฐัมนตรี 
  ในกรณี ที่ ร ัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ห รือไม่อาจปฏิบัติราชการได้               
ใหร้องนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ีปฏบิตัริาชการแทนกนั ตามล าดบั  ดงันี้ 

ล าดบัท่ี รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี 
รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจ าส านัก

นายกรฐัมนตรีท่ีปฏิบติัราชการแทน 
ตามล าดบั 

   1. นายสุวพนัธุ ์ ตนัยวุรรธนะ   1.  นายกอบศกัดิ ์ ภตูระกูล 
    2.  นายวษิณุ   เครอืงาม 

   2. นายกอบศกัดิ ์ ภตูระกูล      1.  นายสุวพนัธุ ์ ตนัยวุรรธนะ 
    2.  นายวษิณุ   เครอืงาม 

  ทัง้นี้   ตัง้แต่วนัที ่4 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
  2. ค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรี ท่ี 323 /2560 เร่ือง  มอบหมายและมอบอ านาจให้รอง
นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรีปฏิบติัราชการแทนนายกรฐัมนตรี 

ตามที่ได้มีค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรี ที่ 309/2559 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้                    
รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรปีฏิบตัิราชการแทนนายกรฐัมนตร ี ลงวนัที่ 24 
ธนัวาคม 2559 ค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที่ 37/2560 เรื่อง ปรบัปรุงค าสัง่มอบหมายและมอบอ านาจให้รอง
นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรปีฏบิตัิราชการแทนนายกรฐัมนตร ีลงวนัที่ 24 มกราคม 
2560 และค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ี    ที่ 241/2560 เรื่อง ปรบัปรุงค าสัง่มอบหมายและมอบอ านาจให้รอง
นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรีปฏบิตัิราชการแทนนายกรฐัมนตร ีลงวนัที่ 22 กนัยายน 
2560 นัน้ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10  และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที่ 5) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 และมาตรา 
38 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบ
บรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่7)  พ.ศ. 2550 ประกอบกบัพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 
นายกรฐัมนตร ี    จงึมคี าสัง่ให้ยกเลิกค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที่ 309/2559 ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม 2559      
ค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที่ 37/2560 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2560 และค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที ่241/2560 ลง
วนัที่ 22 กนัยายน 2560 และมคี าสัง่มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรฐัมนตรกี ากบัการบรหิารราชการ
แทนนายกรฐัมนตร ีและใหร้องนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ีสัง่และปฏบิตัริาชการแทน
นายกรฐัมนตรี และก ากับดูแลแทนนายกรฐัมนตร ีส าหรบัส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
หน่วยงานของรฐั ตามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 
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ส่วนท่ี 1  นิยาม 
  ในค าสัง่น้ี 
  “ก ากบัการบริหารราชการ” หมายความว่า  ก ากบัโดยทัว่ไปซึง่การบรหิารราชการแผ่นดนิของ
ส่วนราชการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรี  มอี านาจสัง่ให้ส่วน
ราชการชีแ้จงแสดงความคดิเหน็หรอืรายงานเกี่ยวกบัการปฏบิตัริาชการหรอืการปฏบิตังิาน สัง่สอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 
ตลอดจนอนุมตัิให้น าเรื่องเสนอคณะรฐัมนตร ีและอนุมตัิตามมติคณะรฐัมนตรวีนัที่ 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2520 
เกี่ยวกบัการมอบอ านาจให้รองนายกรฐัมนตรทีี่ปฏบิตัิราชการแทนนายกรฐัมนตรอีนุญาตหรอือนุมตัเิรื่องต่าง ๆ 
ของส่วนราชการในก ากบัการบรหิารราชการไปก่อนได ้แลว้เสนอคณะรฐัมนตรทีราบ 
  “สัง่และปฏิบติัราชการ” หมายความว่า สัง่ อนุญาต หรอือนุมตัใิหส้่วนราชการหรอืขา้ราชการ
หรอืผู้ปฏบิตังิานในส่วนราชการ ปฏบิตัริาชการหรอืด าเนินการใด ๆ ไดต้ามกฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ ประกาศ ค าสัง่ 
หรอืมตคิณะรฐัมนตร ีในฐานะผูบ้งัคบับญัชา รฐัมนตรเีจา้สงักดัหรอืรฐัมนตรเีจา้กระทรวง 
  “ก ากบัดแูล”  หมายความว่า ก ากบัดูแลรฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชน หรอืหน่วยงานของรฐัให้
เป็นไปตามกฎหมาย และใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชนหรอืหน่วยงาน
ของรฐั นโยบายของรฐับาล และมตคิณะรฐัมนตรทีี่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนการสัง่ให้รฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชนหรอื
หน่วยงานของรฐัชีแ้จง แสดงความคดิเหน็ ท ารายงาน หรอืยบัยัง้การกระท าของรฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชนหรอื
หน่วยงานของรฐัที่ขดัต่อวตัถุประสงค์ของการจดัตัง้รฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชน หรอืหน่วยงานของรฐั นโยบาย
ของรฐับาลหรอืมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กี่ยวขอ้ง และสัง่สอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการด าเนินการ 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
 
 1. รองนายกรฐัมนตรี  (พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ) 
 1.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากับการบริหารราชการแทน
นายกรฐัมนตรี ดงัน้ี 
    1.1.1 กระทรวงกลาโหม  
    1.1.2 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม     
  1.1.3 กระทรวงมหาดไทย 
    1.1.4 กระทรวงแรงงาน  
 1.2 มอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากบัการบริหารราชการและสัง่และปฏิบติั
ราชการแทนนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 
    - ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
 1.3 มอบหมายและมอบอ านาจให้สัง่และปฏิบติัราชการแทนนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 
    1.3.1 ส านกัขา่วกรองแห่งชาต ิ
    1.3.2 ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ
    1.3.3 ศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 1.4 มอบหมายให้ก ากบัดูแลองค์การมหาชน ดงัน้ี 
  - สถาบนับรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) 
 1.5  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศส านัก
นายกรฐัมนตรีท่ีเก่ียวข้องกบัการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 1.1 – ข้อ 1.4  ยกเว้น 
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  1.5.1 เรือ่งทีเ่กีย่วกบักฎหมาย 
  1.5.2 การสถาปนาพระอสิรยิยศ อสิรยิศกัดิ ์สมณศกัดิ ์
  1.5.3 การแต่งตัง้ ในกรณีการแต่งตัง้ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครอง
สูงสุด ข้าราชการต าแหน่งหวัหน้าส่วนราชการระดบักระทรวงและกรม เอกอคัรราชทูตประจ าต่างประเทศ 
กงสุล และกรรมการทีม่ตี าแหน่งหน้าทีส่ าคญั 
  1.5.4 การพระราชทานยศทหาร ต ารวจ ชัน้นายพล 
  1.5.5 การพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ และการ
พระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ประจ าปี 
  1.5.6   การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตหรือความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และการประกาศใชค้วามตกลงระหว่างประเทศ 
  1.5.7  เรือ่งส าคญัทีเ่คยมปีระเพณีปฏบิตัใิหเ้สนอนายกรฐัมนตรลีงนาม 
 

ส่วนท่ี 3 
  2.  รองนายกรฐัมนตรี  (พลอากาศเอก ประจิน  จัน่ตอง) 
 2.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากบัการบริหารราชการแทน
นายกรฐัมนตรี ดงัน้ี 
  2.1.1   กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
  2.1.2 กระทรวงพลงังาน 
  2.1.3 กระทรวงศกึษาธกิาร 
  2.1.4 กระทรวงยตุธิรรม 
  2.1.5 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ 
 2.2  มอบหมายให้ก ากบัดแูลองคก์ารมหาชนและหน่วยงานของรฐั ดงัน้ี 
    2.2.1 ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา    

  (องคก์ารมหาชน) 
   2.2.2 ส านกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 
   2.2.3 สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน) 
  2.2.4 ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 
  2.3  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศส านัก
นายกรฐัมนตรีท่ีเก่ียวข้องกบัการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ  2.1 - ข้อ 2.2 ยกเว้นการ
ด าเนินการตามกรณีในข้อ 1.5.1 - ข้อ 1.5.7 

 
ส่วนท่ี 4 

  3.  รองนายกรฐัมนตรี  (นายสมคิด  จาตศุรีพิทกัษ์) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากับการบริหารราชการแทน
นายกรฐัมนตรี ดงัน้ี 
    3.1.1 กระทรวงการคลงั 
  3.1.2  กระทรวงการต่างประเทศ   
  3.1.3  กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
    3.1.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    3.1.5 กระทรวงคมนาคม 
    3.1.6 กระทรวงพาณชิย ์
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    3.1.7 กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
    3.1.8 กระทรวงอุตสาหกรรม  
    3.1.9 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
    3.1.10 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
  3.2  มอบหมายให้ก ากบัดแูลองคก์ารมหาชนและหน่วยงานของรฐั ดงัน้ี 
     ส านกังานส่งเสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ 
     (องคก์ารมหาชน) 
 3.3 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศส านัก
นายกรฐัมนตรีที่เกี่ยวข้องกบัการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ  3.1 – ข้อ 3.2  ยกเว้นการ
ด าเนินการตามกรณีในข้อ 1.5.1 - ข้อ 1.5.7 

ส่วนท่ี 5 
  4.  รองนายกรฐัมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม) 
 4.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากบัการบริหารราชการแทน
นายกรฐัมนตรี ดงัน้ี 
  4.1.1   กระทรวงวฒันธรรม 
  4.1.2 กรมประชาสมัพนัธ ์

    4.1.3 ส านกังานราชบณัฑติยสภา 
  4.2 มอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากบัการบริหารราชการและสัง่และปฏิบติั

ราชการแทนนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 
    4.2.1 ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี
    4.2.2 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
   4.2.3 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  

  4.2.4 ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
  4.2.5 ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  ในภาครฐั 
 4.3 มอบหมายและมอบอ านาจให้สัง่และปฏิบติัราชการแทนนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 
    4.3.1 ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี
  4.3.2 ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 4.4 มอบหมายให้ก ากบัดแูลองคก์ารมหาชนและหน่วยงานของรฐั ดงัน้ี 
     - ส านกังานพฒันาพงิคนคร (องคก์ารมหาชน) 
 4.5  การด าเนินคดีปกครอง รวมทัง้ลงนามมอบอ านาจให้พนักงานอัยการ
ด าเนินคดีปกครองกรณีท่ีมีการฟ้องนายกรฐัมนตรี 
 4.6  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศส านัก
นายกรฐัมนตรีท่ีเก่ียวข้องกบัการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 4.1 - ข้อ 4.4 ยกเว้นการ
ด าเนินการตามกรณีในข้อ 1.5.1 - ข้อ 1.5.7 

 
ส่วนท่ี 6 

  
  5.  รองนายกรฐัมนตรี  (พลเอก ฉัตรชยั  สาริกลัยะ) 
 5.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากบัการบริหารราชการแทน
นายกรฐัมนตรี ดงัน้ี 
  5.1.1   กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
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    5.1.2 กระทรวงสาธารณสุข  
    5.1.3 ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
    5.1.4 ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

  5.2 มอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากบัการบริหารราชการและสัง่และปฏิบติั
ราชการแทนนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 
   - ส านกังานบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ
 5.3  มอบหมายให้ก ากบัดแูลองคก์ารมหาชนและหน่วยงานของรฐั ดงัน้ี 
     - องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน               
(องคก์ารมหาชน) 
 5.4  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศส านัก
นายกรฐัมนตรีท่ีเก่ียวข้องกบัการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ  5.1 – 5.3 ยกเว้น    การ
ด าเนินการตามกรณีในข้อ 1.5.1 - ข้อ 1.5.7 
  

ส่วนท่ี 7 
 6.  รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี  (นายสวุพนัธุ ์ ตนัยวุรรธนะ) 
  6.1  การมอบหมายและมอบอ านาจให้สั ง่และปฏิบ ตัิราชการแทน
นายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 
   6.1.1 ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
    6.1.2 ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
    6.1.3 ส านกังานราชบณัฑติยสภา 

 6.2 การมอบหมายให้ก ากบัดแูลองคก์ารมหาชนและหน่วยงานของรฐั ดงัน้ี 
  6.2.1 กองทุนหมูบ่า้นและชุมชนเมอืงแห่งชาต ิ
  6.2.2 ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ 
 

ส่วนท่ี 8 
 7.  รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี  (นายกอบศกัด์ิ  ภตูระกลู) 
  7.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ สั ง่และป ฏิบัติ ราชการแทน
นายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 

    7.1.1 กรมประชาสมัพนัธ ์
    7.1.2 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

    7.1.3 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
    7.1.4 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ  
 7.2 มอบหมายให้ก ากบัดแูลรฐัวิสาหกิจ ดงัน้ี   
  -   บรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
  7.3  การมอบหมายให้ก ากบัดแูลองคก์ารมหาชนและหน่วยงานของรฐั ดงัน้ี 
  - ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 
ส่วนท่ี 9 

 8.   ผู้ปฏบิตัิหน้าที่รองนายกรฐัมนตรทีี่ก ากบัการบรหิารราชการส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์การ
มหาชน หรอืหน่วยงานของรฐัย่อมมอี านาจให้ความเหน็ชอบและลงนามในประกาศส านักนายกรฐัมนตร ีหรอื
ประกาศเกีย่วกบัเรือ่งของหน่วยงานนัน้ ๆ  ดงันี้ 
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 8.1  การแต่งตัง้บุคคลหรอืกรรมการในหน่วยงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจินัน้ 
 8.2  การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ   
ยกเว้น เป็นเรือ่งระดบัผูน้ ารฐับาลหรอืประมขุของรฐัต่างประเทศ 
 8.3  การให้ความเห็นชอบในการรับเครื่ องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตราจาก
ต่างประเทศ 
 8.4  การประกาศภาพเครือ่งหมายราชการ 
 9. ราชการทีผู่ป้ฏบิตัหิน้าทีร่องนายกรฐัมนตรไีดร้บัมอบหมายและมอบอ านาจตามค าสัง่นี้ หาก             
ผูป้ฏบิตัหิน้าทีร่องนายกรฐัมนตรพีจิารณาเหน็ว่าเป็นเรือ่งส าคญั และอาจมผีลกระทบต่อความสงบเรยีบรอ้ยของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม หรอืต้องสัง่การแก่หลายส่วนราชการหรอืหลายรฐัวสิาหกจิแต่บางส่วนมไิด้อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ก ากับการบริหารราชการของผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีผู้หนึ่ งผู้ใดโดยตรง ให้น าเสนอ
นายกรฐัมนตรเีพื่อวนิิจฉยัสัง่การ 
 10. เมื่อผู้ปฏบิตัหิน้าที่รองนายกรฐัมนตรไีด้ด าเนินการตามที่ได้รบัมอบหมายและมอบอ านาจ
แลว้ ใหร้ายงานนายกรฐัมนตรทีราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
 11.   ในการปฏบิตัหิน้าทีร่องนายกรฐัมนตรตีามที่ไดร้บัมอบหมายและมอบอ านาจตามค าสัง่นี้  
ให้ผู้ปฏบิตัิหน้าที่รองนายกรฐัมนตร ีบรหิารราชการโดยมุ่งมัน่จะสรา้งความสามคัค ีปรองดอง ให้เกิดขึน้ใน
สงัคมไทย ซึง่จะน าไปสู่ความร่วมมอืกนัในการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงการปกครองของประเทศ
ใหก้า้วหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน  
   ทัง้นี้   ตัง้แต่วนัที ่4 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
 3. ค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรี ท่ี 324/2560 เร่ือง  มอบหมายและมอบอ านาจให้รอง
นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี ปฏิบติัหน้าท่ีประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี 
  ตามที่ได้มีค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรี ที่ 320/3559 เรื่องมอบหมายและมอบอ านาจให้               
รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรปีฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ  รองประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี ลงวนัที่ 34 
ธนัวาคม 3559 ค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที่ 38/3560  เรื่อง ปรบัปรุงค าสัง่การมอบหมายและมอบอ านาจให้
รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรประจ าส านักนายกรฐัมนตรปีฏบิตัิหน้าที่ประธานกรรมการ และรองประธาน
กรรมการ ในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีลงวนัที่ 34 มกราคม 3560 
และค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที ่399/3560 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรฐัมนตรปีฏบิตัหิน้าที่
ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมายเพิม่เตมิ  ลงวนัที ่8 พฤศจกิายน 3560  นัน้ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 3534  ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที่ 5) 
พ.ศ. 3545 มาตรา 22 และมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 3534 และ
มาตรา 38 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 3534 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 3550 ประกอบกบัพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการมอบอ านาจ 
พ.ศ. 3550  จงึให้ยกเลกิค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที่ 320/3559 ลงวนัที่ 34 ธนัวาคม 3559  ค าสัง่ส านัก
นายกรฐัมนตร ีที ่38/3560 ลงวนัที ่34 มกราคม 3560     และค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที ่399/3560 ลงวนัที ่
8 พฤศจิกายน 3560  และมีค าสัง่มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรปีระจ าส านัก
นายกรฐัมนตรปีฏิบตัิหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามกฎหมาย และระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีดงัต่อไปนี้ 
 

ส่วนท่ี 1 
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  1.  รองนายกรฐัมนตรี  (พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ) 
 1.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าท่ีประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย  ดงัน้ี 

1.1.1  คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ   
  1.1.2  คณะกรรมการอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 
  1.1.3 คณะกรรมการบรหิารสถานการณ์ฉุกเฉิน  

1.1.4 คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ 
1.1.5 คณ ะกรรมการพิจารณ าการเสนอขอพระราชทานเครื่อ งราช 

อสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ 
1.1.6 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์
1.1.7 คณะกรรมการประสานและก ากบัการด าเนินงานป้องกนัและ 
 ปราบปรามการคา้มนุษย ์  
1.1.8 คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ
1.1.9 คณะกรรมการยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
1.1.10 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบรหิารจดัการทรพัยากร   ทาง

ทะเลและชายฝัง่ 
1.1.11 คณะกรรมการก าลงัพลส ารอง 

  1.1.12 คณะกรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย 
  1.1.13 คณะกรรมการบรหิารกองทุนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิ
 1.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าท่ีรองประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย  ดงัน้ี 
  1.2.1 รองประธานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ  
  1.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาต ิ
 1.3 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 

1.3.1 คณะกรรมการบรหิารระบบการเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิ
1.3.2 คณะกรรมการก ากบัและตดิตามการปฏบิตัริาชการในภมูภิาค 

  1.3.3 คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการพฒันาเพื่อเสรมิความมัน่คงของ
ชาต ิ

1.3.4 คณะกรรมการนโยบายปาลม์น ้ามนัแห่งชาต ิ
1.3.5 คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรกุทีด่นิของรฐั 
1.3.6 คณะกรรมการอนุรกัษ์และพฒันากรงุรตันโกสนิทรแ์ละเมอืงเก่า 

  1.3.7 คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศแห่งชาติ 
1.3.8  คณะกรรมการป้องกนัอุบตัภิยัแห่งชาต ิ
1.3.9 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลกจิการประปาแห่งชาต ิ
1.3.10 คณะกรรมการนโยบายการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนแห่งชาต ิ 
1.3.11 คณะกรรมการพฒันาพืน้ทีโ่ดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ  
1.3.12 คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอบรมอาชีพ

แห่งชาต ิ 
1.3.13 คณะกรรมการพจิารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสรยิาภรณ์

ชัน้สายสะพาย 
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1.3.14 คณะกรรมการบรหิารการพฒันาพืน้ทีใ่นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 
1.3.15 คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตร ี
1.3.16 คณะกรรมการแห่งชาตวิ่าดว้ยอนุสญัญาคุม้ครองมรดกโลก 

 1.4 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าท่ีรองประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 

- รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิ
 

ส่วนท่ี 2 
  2.  รองนายกรฐัมนตรี  (พลอากาศเอก ประจิน  จัน่ตอง) 
 2.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย  ดงัน้ี 

2.1.1 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ  
2.1.2 คณะกรรมการคดพีเิศษ 
2.1.3 คณะกรรมการพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมแห่งชาต ิ  

  2.1.4 สภาลกูเสอืไทย  
 2.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 
  2.2.1 คณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
  2.2.2 คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาต ิ
  2.2.3 คณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉันทแ์ห่งชาต ิ
  2.2.4 คณะกรรมการพฒันาระบบการตดิตามคนหายและการพสิูจน์ศพนิรนาม 
  2.2.5 คณะกรรมการพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาต ิ
  2.2.6 คณะกรรมการส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละคุณภาพเยาวชน 
  2.2.7 คณะกรรมการนโยบายกองทุนตัง้ตวัได ้

   
ส่วนท่ี 3 

  3.  รองนายกรฐัมนตรี  (นายสมคิด  จาตศุรีพิทกัษ์) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าท่ีประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย  ดงัน้ี 

3.1.1  คณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก  
  3.1.2 คณะกรรมการส่งเสรมิการพาณชิยนาว ี

  3.1.3 คณะกรรมการพลงังานนิวเคลยีรเ์พื่อสนัต ิ
3.1.4 คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาต ิ

  3.1.5 คณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนรว่มลงทุนในกจิการของรฐั 
  3.1.6 คณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่วแห่งชาต ิ

3.1.7 คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
3.1.8 คณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิชุมชม 

    3.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าท่ีประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 

3.2.1 คณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบลหนึ่งผลติภณัฑแ์ห่งชาต ิ
  3.2.2  คณะกรรมการภมูสิารสนเทศแห่งชาต ิ
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3.2.3 คณะกรรมการบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษถนนราชด าเนิน 
3.2.4 คณะกรรมการอ านวยการจดัระบบศูนยร์าชการ 
3.2.5 คณะกรรมการบรหิารสนิเชื่อเกษตรแห่งชาต ิ
3.2.6 คณะกรรมการช่วยเหลอืเกษตรกรและผูย้ากจน 
3.2.7 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลอืเกษตรกร 
3.2.8 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการขนส่งสนิค้าและบรกิาร

ของประเทศ 
3.2.9 คณะกรรมการว่าดว้ยการประสานงานในการบงัคบัใชก้ฎหมาย  เพื่อ

ป้องปรามการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา 
3.2.10 คณะกรรมการพฒันาอุตสาหกรรมแห่งชาต ิ
3.2.11 คณะกรรมการประสานการบรกิารดา้นการลงทุน 

    3.3 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าท่ีรองประธานกรรมการ ใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 

3.3.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาลม์น ้ามนัแห่งชาต ิ 
  3.3.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาต ิ
  3.3.3   รองประธานกรรมการ คนที ่1 ในคณะกรรมการเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
  3.3.4  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบรหิารการพัฒนาพื้นที่ในเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 
  3.3.5  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิระหว่าง 
    ประเทศ 
  3.3.6  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพฒันาการคา้ระหว่างประเทศ 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 4 
  4.  รองนายกรฐัมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม) 
 4.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย  ดงัน้ี 

4.1.1  คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
4.1.2 คณะกรรมการกฤษฎกีา 

  4.1.3 คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
  4.1.4 คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

4.1.5 คณะกรรมการพฒันาและส่งเสรมิองคก์ารมหาชน 
  4.1.6 คณะกรรมการภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์แห่งชาต ิ
  4.1.7 คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิ
  4.1.8 คณะกรรมการกองทุนพฒันาสื่อปลอดภยัและสรา้งสรรค ์

 4.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าท่ีรองประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย  ดงัน้ี 
  4.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก 
  4.2.2 อุปนายกสภาลกูเสอืไทย 



 

 

 

20 

    4.3 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าท่ีประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 

4.3.1 คณะกรรมการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาต ิ
  4.3.2  คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาต ิ

4.3.3 คณะกรรมการการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข ์
4.3.4 คณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ  

  4.3.5  คณะกรรมการพฒันาสื่อปลอดภยัและสรา้งสรรคแ์ห่งชาต ิ
 

ส่วนท่ี 5 
  5.  รองนายกรฐัมนตรี  (พลเอก ฉัตรชยั  สาริกลัยะ) 
 5.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย  ดงัน้ี 

5.1.1 คณะกรรมการผูส้งูอายแุห่งชาต ิ
5.1.2 คณะกรรมการส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแห่งชาต ิ
5.1.3 คณะกรรมการส่งเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิ
5.1.4 คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 
5.1.5 คณะกรรมการนโยบายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแ์ห่งชาต ิ
5.1.6 คณะกรรมการสุขภาพจติแห่งชาต ิ
5.1.7 คณะกรรมการอาหารแห่งชาต ิ
5.1.8 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ
5.1.9 คณะกรรมการกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ 
5.1.11 คณะกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ 
5.1.12 คณะกรรมการส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 

 5.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าท่ีรองประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย  ดงัน้ี 
  5.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้
  5.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
   การคา้มนุษย ์  
  5.2.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ  
    5.3 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าท่ีประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 

5.3.1 คณะกรรมการสรา้งเสรมิกจิการเพื่อสงัคมแห่งชาติ 
5.3.2  คณะกรรมการนโยบายและยทุธศาสตรก์ารพฒันาสถานภาพสตรี

แห่งชาต ิ
5.3.3 คณะกรรมการนโยบายและยทุธศาสตรค์รอบครวัแห่งชาต ิ
5.3.4 คณะกรรมการนโยบายทีอ่ยู่อาศยัแห่งชาต ิ
5.3.5 คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาองคก์รภาคประชาสงัคม 
5.3.6 คณะกรรมการแห่งชาตวิ่าดว้ยการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์ 
5.3.7 คณะกรรมการป้องกนัเจา้หน้าทีข่องรฐัมใิหเ้กีย่วขอ้งกบัการคา้มนุษย์ 
5.3.8 คณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาต ิ 
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5.3.9 คณะกรรมการวคัซนีแห่งชาต ิ
     5.3.10 คณะกรรมการทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ
 

ส่วนท่ี 6 
 6.  รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี  (นายสวุพนัธุ ์ ตนัยวุรรธนะ) 
 6.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย  ดงัน้ี 

  6.1.1 คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
  6.1.2 คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ 
   6.1.3 คณะกรรมการกองทุนหมูบ่า้นและชุมชนเมอืงแห่งชาต ิ 

 6.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าท่ีรองประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย  ดงัน้ี 
  - รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  
 6.3   การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย  ดงัน้ี 
  - กรรมการในคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
 6.4 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 

6.4.1 คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยส านัก
นายกรฐัมนตร ี 

6.4.2  คณะกรรมการควบคุมการเรีย่ไรของหน่วยงานของรฐั  
    6.4.3   คณะกรรมการนโยบายรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิ 

   6.4.4 คณะกรรมการพิจารณ าการเสนอขอพระราชทานเครื่อ งราช 
อสิรยิาภรณ์ชัน้ต ่ากว่าสายสะพาย  

  6.4.5 คณะกรรมการส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาต ิ
 6.5 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าที่รองประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 

 6.5.1  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาต ิ
 6.5.2   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการการจดัการเรือ่งราวรอ้งทุกข ์
  6.5.3   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสรา้งเสรมิกจิการเพื่อสงัคมแห่งชาติ

  
  6.5.4 รองประธานกรรมการ คนที ่1 ในคณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาองคก์ร

ภาคประชาสงัคม 
 6.6   การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 
  - กรรมการในคณะกรรมการบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษถนนราชด าเนิน 

 
ส่วนท่ี 7 

 7.   รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี  (นายกอบศกัด์ิ  ภตูระกลู) 
 7.1   การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าท่ีรองประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 
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  7.1.1  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาต ิ
  7.1.2 รองประธานกรรมการ คนที ่3 ในคณะกรรมการเพื่อการพฒันา   ทีย่ ัง่ยนื 
  7.1.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบรหิารสนิเชื่อเกษตรแห่งชาต ิ
 7.2   การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ              ท่ีจดัตัง้ขึ้นตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 
  - กรรมการในคณะกรรมการประสานการบรกิารดา้นการลงทุน 

 
ส่วนท่ี 8 

 8. ให้รองนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ีที่ส ัง่และปฏบิตัิราชการ
แทนนายกรฐัมนตรใีนส่วนราชการใดเป็นประธาน อ.ก.พ. ท าหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงของส่วนราชการนัน้ด้วย 
ยกเวน้ อ.ก.พ. ส านกันายกรฐัมนตร ี ใหร้องนายกรฐัมนตร ี(นายวษิณุ  เครอืงาม)  เป็นประธาน 
 9.   เมื่อรองนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตรไีดด้ าเนินการตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายและมอบอ านาจแลว้ ใหร้ายงานนายกรฐัมนตรทีราบทุกสามสบิวนั 
 10. ใหร้องนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรทีีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัิ
หน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรใีนค าสัง่นี้   พจิารณาความจ าเป็น
และความเหมาะสมในการยุบเลกิคณะกรรมการดงักล่าว  หากเหน็ว่าหมดความจ าเป็นหรอืซ ้าซอ้นกบัภารกจิ
ของหน่วยงานอื่น  หรอือาจยุบรวมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั  หรอืปรบัปรงุองคป์ระกอบและอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการดงักล่าว โดยการยกเลกิหรอืแก้ไขเพิม่เติมระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรทีี่เกี่ยวข้อง 
หรือจัดท าระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีขึ้นใหม่โดยยึดหลักการมีผู้รบัผิดชอบภารกิจอย่างชัดแจ้ง การไม่
ปฏิบตัิงานซ ้าซ้อนกัน และการบูรณาการภารกิจให้เกิดการประสานและสอดคล้องรองรบักนั แล้วเสนอผลการ
พิจารณาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมหรอืจดัท าขึ้นใหม่ต่อ
คณะรฐัมนตร ี ในกรณีที่เห็นควรให้คงระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรนีัน้ ๆ ไว้ตามเดมิให้รายงานเหตุผลและ
ความจ าเป็นดว้ยเช่นกนั 
  ทัง้นี้   ตัง้แต่วนัที ่4 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
 
 
  4. ค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรี ท่ี 325/3560 เร่ือง  มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรีและ
รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรีก ากบัและติดตามการปฏิบติัราชการกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 

ตามทีไ่ดม้รีะเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการบรหิารงานเชงิพืน้ทีแ่บบบูรณาการ พ.ศ. 3560 
และมปีระกาศคณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ เรื่อง การจดัตัง้กลุ่ม
จงัหวดัและก าหนดจงัหวดัทีเ่ป็นศูนยป์ฏบิตักิารของกลุ่มจงัหวดั (ฉบบัที ่3) ลงวนัที ่26 พฤศจกิายน 3560 นัน้ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20  แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน                 
พ.ศ. 3534 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 3545  มาตรา 
22 แห่งพระราชบญัญัติระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 3534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญัติระเบยีบ
บรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 3534  ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบั
ที่ 7) พ.ศ. 3550  นายกรฐัมนตรีจึงมีค าสัง่มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรีประจ าส านัก
นายกรฐัมนตร ีก ากบัและตดิตามการปฏบิตัริาชการ  ภาคและกลุ่มจงัหวดัแบบบรูณาการ  ดงัต่อไปนี้ 

1.  ภาคและกลุ่มจงัหวดั 
   1.1  รองนายกรฐัมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) ก ากบัและติดตามการ
ปฏบิตัริาชการภาคกลาง ดงันี้ 



 

 

 

23 

1) ก ลุ่ ม จัง ห วัด ภ าค ก ล างต อน บ น  ป ระก อบ ด้ ว ย  จังห วัด ชั ย น าท                             
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จงัหวดัลพบุร ีจงัหวดัสระบุร ีจงัหวดัสงิหบ์ุร ีและจงัหวดัอ่างทอง  

2) กลุ่ ม จังห วัดภ าคกลางป ริมณ ฑล  ป ระกอบด้ วย  จังห วัดนนทบุ ร ี                        
จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันครปฐม และจงัหวดัสมทุรปราการ  

3) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จงัหวดักาญจนบุร ีจงัหวดั
ราชบุร ีและจงัหวดัสุพรรณบุร ี 

4) กลุ่มจงัหวัดภาคกลางตอนล่าง 3 ประกอบด้วย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
จงัหวดัเพชรบุร ีจงัหวดัสมทุรสงคราม และจงัหวดัสมทุรสาคร 
   1.2  รองนายกรฐัมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จัน่ตอง) ก ากับและติดตามการ
ปฏบิตัริาชการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงันี้ 

1) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย    จงัหวดับงึ
กาฬ จงัหวดัเลย จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัหนองบวัล าภ ูและจงัหวดัอุดรธานี  

2) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 3 ประกอบด้วย    จงัหวดั
นครพนม จงัหวดัมกุดาหาร และจงัหวดัสกลนคร  

3) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จงัหวัด
กาฬสนิธุ ์จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัรอ้ยเอด็  

4) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย    จงัหวดั
ชยัภมู ิจงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับุรรีมัย ์และจงัหวดัสุรนิทร ์ 

5) กลุ่ ม จังห วัดภ าคตะวันออก เฉี ย งเหนื อตอนล่ าง 3  ประกอบด้ วย                           
จงัหวดัอ านาจเจรญิ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัศรสีะเกษ และจงัหวดัอุบลราชธานี 
 1.3   รองนายกรฐัมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทกัษ์) ก ากบัและตดิตามการปฏบิตัิ
ราชการภาคตะวนัออก ดงันี้ 
       1) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2  ประกอบด้วย จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดั
ชลบุร ีและจงัหวดัระยอง    
       2) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 3  ประกอบด้วย จงัหวดัจนัทบุร ีจงัหวดัตราด 
จงัหวดันครนายก จงัหวดัปราจนีบุร ีและจงัหวดัสระแกว้ 
  1.4  รองนายกรฐัมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ก ากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการภาคเหนือ ดงันี้ 
   1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
แมฮ่่องสอน จงัหวดัล าปาง และจงัหวดัล าพูน  
   2) กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 3 ประกอบด้วย จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดัน่าน 
จงัหวดัพะเยา และจงัหวดัแพร ่ 
   3) กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จงัหวดัตาก จงัหวดัพษิณุโลก 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ จงัหวดัสุโขทยั และจงัหวดัอุตรดติถ ์ 
   4) กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 3 ประกอบด้วย จงัหวดัก าแพงเพชร จงัหวดั
นครสวรรค ์จงัหวดัพจิติร และจงัหวดัอุทยัธานี 
    1.5   รองนายกรฐัมนตรี (พลเอก ฉัตรชยั  สาริกลัยะ) ก ากบัและตดิตามการปฏบิตัิ
ราชการภาคใตแ้ละภาคใตช้ายแดน ดงันี้ 

1) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั ่งอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร   จังหวัด
นครศรธีรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และจงัหวดัสงขลา  
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2) กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั ประกอบดว้ย จงัหวดักระบี ่จงัหวดัตรงั จงัหวดั
พงังา จงัหวดัภเูกต็ จงัหวดัระนอง และจงัหวดัสตูล 

3) กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัปัตตานี 
และจงัหวดัยะลา 
 1.6 รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี (นายสุวพนัธ์  ตันยุวรรธนะ)  ช่วย
ปฏบิตังิานในการก ากบัและตดิตามการปฏบิตัิราชการของรองนายกรฐัมนตร ี(พลเอก ฉัตรชยั  สารกิลัยะ) ในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใตช้ายแดน ประกอบดว้ย จงัหวดันราธวิาส จงัหวดัปัตตาน ีและจงัหวดัยะลา 
 1.7 รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี (นายกอบศักด์ิ  ภูตระกูล) ช่วย
ปฏบิตัิงานในการก ากบัและติดตามการปฏบิตัิราชการของรองนายกรฐัมนตร ี  (พลอากาศเอก ประจนิ  จัน่
ตอง) ในกลุ่มจงัหวดัแบบบรูณาการ ดงันี้ 
 1) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบดว้ย จงัหวดัชยัภูม ิ
จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับุรรีมัย ์และจงัหวดัสุรนิทร ์

2) กลุ่ ม จังห วัดภ าคต ะวัน อ อก เฉี ย ง เห นื อต อนล่ าง  3  ป ระกอบด้ ว ย                            
จงัหวดัอ านาจเจรญิ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัศรสีะเกษ และจงัหวดัอุบลราชธานี 
  2.  ใหร้องนายกรฐัมนตรรีายงานปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตลอดจนขอ้เสนอแนะ             
ต่าง ๆ อนัเนื่องจากการก ากบัและตดิตามการปฏบิตัิราชการภาคในความรบัผดิชอบต่อนายกรฐัมนตร ี
  3.   ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการ ในจงัหวัดที่
เกีย่วขอ้งเสนอขอ้มลู อ านวยความสะดวก และใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามค าสัง่นี้ดว้ย 
  ทัง้นี้   ตัง้แต่วนัที ่4 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 

…………………………………… 


