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แต่งตั้ง 
7. เรื่อง ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที ่166/2562 เรื่อง  มอบหมำยและมอบอ ำนำจให้รองนำยกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย และ
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที ่166/2562 เรื่อง  มอบหมายและมอบ
อ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 และพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2562 นั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 
และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 
7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 จึงให้มีค าสั่งมอบหมายและมอบ
อ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 
  
  1.  รองนำยกรัฐมนตรี  (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) 
 1.1 กำรมอบหมำยและมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรแทนนำยกรัฐมนตรี
ในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย ดังนี้ 

1.1.1 คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
1.1.2 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
1.1.3 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   
1.1.4 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก   
1.1.5 คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

  1.1.6 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 

 1.2 กำรมอบหมำยและมอบอ ำนำจให้ปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ป ระธำนกรรมกำรแทน 
นำยกรัฐมนตรีในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ดังนี้ 

1.2.1 คณะกรรมการนโยบายน้ าและอุทกภัยแห่งชาติ 
1.2.2 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.2.3 คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 
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ส่วนที่ 2 
  
  2.  รองนำยกรัฐมนตรี  (นำยสมคิด  จำตุศรีพิทักษ์) 
 2.1 กำรมอบหมำยและมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรแทนนำยกรัฐมนตรี
ในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ท่ีจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย  ดังนี้ 
  2.1.1 คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

              ประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
  2.1.2 คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  
  2.1.3 คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน   
  2.1.4 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
  2.1.5 สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
  2.1.6 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  2.1.7 คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 
 2.2 กำรมอบหมำยและมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรแทนนำยกรัฐมนตรีใน
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ดังนี้  

   2.2.1 คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.2.2  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  2.2.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ
 ของประเทศ 

   2.2.4  คณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
   2.2.5 คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ 
   2.2.6 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 

ส่วนที่ 3 
 
  3.  รองนำยกรัฐมนตรี  (นำยวิษณุ  เครืองำม) 
 3.1 กำรมอบหมำยและมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรแทนนำยกรัฐมนตรี
ในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ท่ีจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย ดังนี้ 
  3.1.1 คณะกรรมการกฤษฎีกา 
  3.1.2 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  3.1.3 คณะกรรมการคดีพิเศษ 

   3.1.4 คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ  
   3.1.5 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
   3.1.6 สภาลูกเสือไทย  

  3.2 กำรมอบหมำยและมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรแทนนำยกรัฐมนตรีใน
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ดังนี้   

3.2.1 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
3.2.2 คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 
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3.2.3 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ   
3.2.4 คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 
   

ส่วนที่ 4 
 

4.  รองนำยกรัฐมนตรี  (นำยจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 
 4.1 กำรมอบหมำยและมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรแทนนำยกรัฐมนตรี
ในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย ดังนี้ 

4.1.1 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
  4.1.2 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 

  4.1.3 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
4.1.4 คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
4.1.5 คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 
 

 4.2 กำรมอบหมำยและมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรแทนนำยกรัฐมนตรีใน
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ดังนี้   

4.2.1 คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 
4.2.2 คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้อง

ปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
   

ส่วนที่ 5 
 

5.  รองนำยกรัฐมนตรี  (นำยอนุทิน  ชำญวีรกูล) 
 5.1 กำรมอบหมำยและมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรแทนนำยกรัฐมนตรี
ในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย  ดังนี้ 

5.1.1 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
 5.1.2 คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
5.1.3 คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

  5.1.4 คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
  5.1.5 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
 

  5.2 กำรมอบหมำยและมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรแทนนำยกรัฐมนตรีใน
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ดังนี้   

- คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
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ส่วนที่ 6 
 

6.  รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี  (นำยเทวัญ ลิปตพัลลภ) 
  -   กำรมอบหมำยและมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรในคณะกรรมกำร
ต่ำง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย ดังนี้ 

 - คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

ส่วนที่ 7 
 

 7.   เมื่อรองนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอ านาจแล้วให้รายงาน
นายกรัฐมนตรีทราบทุกสามสิบวัน 
 8.  ให้รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณ ะกรรมการตามระเบี ยบส านั กนายกรั ฐมนตรี ในค าสั่ งนี้  พิ จารณาความจ าเป็ นและความเหมาะสม 
ในการยุบเลิกคณะกรรมการดังกล่าว หากเห็นว่าหมดความจ าเป ็นหรือซ้ าซ ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื ่น                
หรืออาจยุบรวมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดังกล่าว โดยการยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือจัดท าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการมีผู้รับผิดชอบภารกิจอย่างชัดแจ้ง การไม่ปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกัน และการบูรณาการภารกิจให้เกิดการ
ประสานและสอดคล้องรองรับกัน แล้วเสนอผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดท าขึ้นใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่ เห็นควรให้คงระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีนั้น ๆ ไว้ตามเดิมให้รายงานเหตุผลและความจ าเป็นด้วยเช่นกัน 
 9. ในส่วนการแต่งตั้งให้รัฐมนตรีคนใดด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการ ในคณะกรรมการตามกฎหมายหรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนั้น 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  
 
8. เรื่อง  ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที ่167/2562 เรื่อง  มอบหมำยให้รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  
ตำมกฎหมำย และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที ่167/2562 เรื่อง  มอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี                                                                                                                 
  ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 และพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2562 นั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
จึงให้มีค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 
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  1.  รองนำยกรัฐมนตรี  (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) 
 1.1 กำรมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำร ในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่จัดตั้ง
ขึ้นตำมกฎหมำย  ดังนี้ 

1.1.1  คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน  
  1.1.2 คณะกรรมการก าลังพลส ารอง 

1.1.3 คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
1.1.4 คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 

  1.1.5 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
  1.1.6 คณ ะกรรมการน โยบ ายและแผน การบ ริ ห ารจั ด การท รัพ ย าก ร 

ทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ 
1.1.7 คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

  1.1.8 คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
  1.1.9 คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 
  1.1.10 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
  1.1.11 คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ 
 1.2 กำรมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรในคณะกรรมกำร
ต่ำง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย ดังนี้ 
  1.2.1 รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
  1.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
  1.2.3 รองประธานกรรมการ คนที่ 3 ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
  1.2.4 กรรมการในคณ ะกรรมการน โยบายการบริห ารงานจั งหวัดและ 

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
 1.3 กำรมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ   ที่จัดตั้ง
ขึ้นตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  1.3.1 คณะกรรมการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  1.3.2 คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน 

1.3.3 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย 
1.3.4 คณะกรรมการบริหารจัดการแก้ปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่มและภัยแล้ง 
1.3.5 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ชั้นสายสะพาย 
1.3.6 คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 
1.3.7 คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
1.3.8 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชด าเนิน 
1.3.9  คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
1.3.10 คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 
1.3.11 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ 
1.3.12 คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 
1.3.13 คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
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1.3.14 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
1.3.15 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
1.3.16 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 
1.3.17 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
1.3.18 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 
1.3.19 คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
1.3.20 คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
1.3.21 คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ   

 1.4 กำรมอบหมำยให้ปฏิบั ติ หน้ ำที่ รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

- กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
 

ส่วนที่ 2 
  
 2.  รองนำยกรัฐมนตรี  (นำยสมคิด  จำตุศรีพิทักษ์) 
 2.1 กำรมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำร ในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่จัดตั้ง
ขึ้นตำมกฎหมำย  ดังนี้ 
  2.1.1 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

2.1.2 คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
2.1.3 คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ 

 2.2 กำรมอบหมำยให้ปฏิบั ติ หน้ ำที่ รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตำมกฎหมำย  ดังนี้ 

  2.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 
   สังคมแห่งชาต ิ

  2.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
   ภาคตะวันออก 
  2.2.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
  2.2.4 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
  2.2.5 กรรมการในคณ ะกรรมการน โยบายการบริห ารงานจั งหวัดและ 

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
    2.3 กำรมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  ที่ จัดตั้ง
ขึ้นตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  2.3.1 คณะกรรมการอ านวยการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ 

   2.3.2  คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2.3.3 คณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ 

  2.3.4 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ 
2.3.5 คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ  
2.3.6 คณะกรรมการด้านการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ 

   2.3.7  คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
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  2.3.8 คณะกรรมการนโยบายกองทุนตั้งตัวได้ 
2.3.9 คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
2.3.10 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2.3.11 คณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน 

    2.4 กำรมอบหมำยให้ปฏิบั ติ หน้ ำที่ รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

2.4.1 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.4.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 

  2.4.3 กรรมการในคณะกรรมการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ 
   ในภูมิภาค 
  2.4.4 กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
 

ส่วนที่ 3 
 

  3.  รองนำยกรัฐมนตรี  (นำยวิษณุ  เครืองำม) 
 3.1 กำรมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ   ที่จัดตั้ง
ขึ้นตำมกฎหมำย  ดังนี้ 
  3.1.1  คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.2 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
  3.1.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  3.1.4 คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
  3.1.5 คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
  3.1.6 คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบต าแหน่ง 

3.1.7 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

  3.1.8 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
  3.1.9 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 

  3.1.10 คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
  3.1.11 คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 3.2 กำรมอบหมำยให้ปฏิบั ติ หน้ ำที่ รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตำมกฎหมำย  ดังนี้ 
  3.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ   
  3.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
   จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3.2.3 รองประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาต ิ  

  3.2.4 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ 
   กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
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 3.3 กำรมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ดังนี้    
  3.3.1 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
  3.3.2  คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 

3.3.3 คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
3.3.4 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
3.3.5 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 
3.3.6 คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม 
3.3.7 คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ   
3.3.8 คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
  

 3.4 กำรมอบหมำยให ้ปฏ ิบ ัต ิหน ้ำที ่รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

 3.4.1 กรรมการในคณ ะกรรมการก ากับและติดตามการปฏิบั ติ ราชการ 
ในภูมิภาค 

 3.4.2 กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
 

ส่วนที่ 4 
  
  4.  รองนำยกรัฐมนตรี  (นำยจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 
 4.1 กำรมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ   ที่จัดตั้ง
ขึ้นตำมกฎหมำย  ดังนี้ 
  4.1.1 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
  4.1.2 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ   
  4.1.3 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว 
  4.1.4 คณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม 
   การค้ามนุษย์ 

4.1.5  คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
4.1.6 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

 4.2 กำรมอบหมำยให้ปฏิบั ติ หน้ ำที่ รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตำมกฎหมำย  ดังนี้ 
  4.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ   
  4.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถ 
   ในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  4.2.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
   การค้ามนุษย ์
  4.2.4 รอ งป ระธาน ก รรม การ  คน ที่  1  ใน ค ณ ะก รรม ก ารสิ่ งแ วด ล้ อ ม 
   แห่งชาติ 
  4.2.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
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   และขนาดย่อม 
  4.2.6 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ 
   กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
 
 4.3 กำรมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำร ในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  ที่จัดตั้ง
ขึ้นตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

4.3.1 คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 
4.3.2  คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ 
4.3.3  คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ 
4.3.4 คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 
4.3.5 คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 
4.3.6  คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร  

 4.4 กำรมอบหมำยให ้ปฏ ิบ ัต ิหน ้ำที ่รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  4.4.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายน้ าและอุทกภัยแห่งชาติ 
  4.4.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ 
  4.4.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ 

 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  4.4.4 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการพัฒนาการค้า 
   ระหว่างประเทศ 
  4.4.5 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน 
   ทางปัญญาแห่งชาติ 

4.4.6 รองประธานกรรมการในคณ ะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
 ประเทศ 

  4.4.7 กรรมการในคณะกรรมการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  4.4.8  กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 

 
ส่วนที่ 5 

  
  5.  รองนำยกรัฐมนตรี  (นำยอนุทิน  ชำญวีรกูล) 
 5.1 กำรมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  ที่จัดตั้ง
ขึ้นตำมกฎหมำย  ดังนี้ 
  5.1.1 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
  5.1.2 คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 

 5.1.3 คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 
 5.1.4 คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 
 5.1.5 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  

 5.2 กำรมอบหมำยให้ปฏิบั ติ หน้ ำที่ รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตำมกฎหมำย  ดังนี้ 
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  5.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
  5.2.2 อุปนายกสภาลูกเสือไทย  

  5.2.3 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ 
   กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
 5.3 กำรมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ   ที่จัดตั้ง
ขึ้นตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  5.3.1 คณะกรรมการเร่งรัดการปฏิบัติราชการ 

5.3.2  คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 
  5.4 กำรมอบหมำยให้ปฏิบั ติ หน้ ำที่ รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรใน

คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  5.4.1  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ในคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน 
    ทางปัญญาแห่งชาติ 
  5.4.2  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
    ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 

   5.4.3  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขต 
     พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  5.4.4  กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษถนนราชด าเนิน 
  5.4.5 กรรมการในคณะกรรมการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  5.4.6  กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
 

ส่วนที่ 6 
 

  6.  รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี  (นำยเทวัญ ลิปตพัลลภ) 
 6.1 กำรมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  ที่จัดตั้ง
ขึ้นตำมกฎหมำย ดังนี้ 
  - คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

 6.2 กำรมอบหมำยให้ปฏิบั ติ หน้ ำที่ รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตำมกฎหมำย  ดังนี้ 

  6.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  6.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม 

  6.2.3 กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด 
   ชายแดนภาคใต้ 

6.2.4 กรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
  6.2.5 กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
  6.2.6 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

 6.3 กำรมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ   ที่จัดตั้งขึ้น
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ดังนี้   
  6.3.1 คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 

 ส านักนายกรัฐมนตรี   
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  6.3.2 คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
  6.3.3 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

             ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย  
 6.4 กำรมอบหมำยให้ปฏิบั ติ หน้ ำที่ รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

6.4.1  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
6.4.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
6.4.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 

  6.4.4 รองประธานกรรมการคนที่ 3 ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แห่งชาติ 

6.4.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  6.4.6 รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ในคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  6.4.7 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคม

แห่งชาติ   
6.4.8 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ 

  6.4.9   รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ภาคประชาสังคม  

  6.4.10 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให้มี 
   โฉนดชุมชน 
  6.4.11 กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ

บริการของประเทศ 
  6.4.12 กรรมการในคณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน 
     

ส่วนที่ 7 
 

  7.   เมื่อรองนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอ านาจแล้วให้รายงาน
นายกรัฐมนตรีทราบทุกสามสิบวัน 
 8.  ให้รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีในค าสั่งนี้ พิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมในการยุบเลิกคณะกรรมการดังกล่าว หาก
เห็นว่าหมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอ่ืนหรืออาจยุบรวมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวโดยการยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือจัดท าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม่โดยยึดหลักการมีผู้รับผิดชอบภารกิจอย่างชัดแจ้งการ
ไม่ปฏิบัติงาน ซ้ าซ้อนกันและการบูรณาการภารกิจให้เกิดการประสานและสอดคล้องรองรับกัน แล้วเสนอผลการพิจารณา
และข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดท าขึ้นใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี ใน
กรณีท่ีเห็นควรให้คงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีนั้น ๆ ไว้ตามเดิมให้รายงานเหตุผลและความจ าเป็นด้วยเช่นกัน 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  
 
9. เรื่อง  ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที ่168 /2562 เรื่อง  มอบหมำยให้รองนำยกรัฐมนตรี ก ำกับและติดตำมกำร
ปฏิบัติรำชกำรในภูมิภำค 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที ่168 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้ 
รองนายกรัฐมนตรี ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการนโยบาย  
การบริหารงานจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวัดแบบบู รณาการ เรื่อง การจัดตั้ งกลุ่ มจั งหวัดและก าหนดจั งหวัด 
ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 
221/2561 เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ลงวันที่  10 กันยายน พ.ศ. 2561 นายกรัฐมนตรีจึง
มีค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ดังต่อไปนี้ 

1.  พื้นที่ 
   1.1  รองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) ก ากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้ 

1) เขตตรวจรำชกำรที่ 1 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ
จังหวัดอ่างทอง  

 2) เขตตรวจรำชกำรที่ 7 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา 
        3) เขตตรวจรำชกำรที่ 13 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ 
   4) เขตตรวจรำชกำรที่ 16 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ 
 1 .2  รองน ำยกรั ฐมน ตรี  (น ำย ส ม คิ ด   จ ำ ตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ ) ก ากั บ และติ ดตาม 
การปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1) เขตตรวจรำชกำรที่  2  ของส านั กนายกรั ฐมนตรี  ได้ แก่  กลุ่ มจั งหวั ด                
ภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ 
 2) เขตตรวจรำชกำรที่  8  ของส านั กนายกรัฐมนตรี  ได้ แก่  กลุ่ มจั งหวัด  
ภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง    

 3) เขตตรวจรำชกำรที่  12 ของส านั กนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  กลุ่ มจั งหวัด    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัด
ร้อยเอ็ด   
 4) เขตตรวจรำชกำรที่ 17 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1.3 รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ  เครืองำม) ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1) เขตตรวจรำชกำรที่ 4 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด ภาคกลาง
ต อ น ล่ า ง  2  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  จั ง ห วั ด ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์  จั ง ห วั ด เพ ช ร บุ รี  จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส งค ร า ม  
และจังหวัดสมุทรสาคร 
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 2) เขตตรวจรำชกำรที่ 5 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา  
       3) เขตตรวจรำชกำรที่  10 ของส านั กนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  กลุ่ มจั งหวัด  
ภ าคตะวัน ออก เฉี ย ง เห นื อตอน บ น  1  ป ระกอบ ด้ วย  จั งห วั ดบึ งก าฬ  จั งหวั ด เลย จั งหวั ดหนองคาย                    
จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดอุดรธานี   
   4) เขตตรวจรำชกำรที่ 18 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ต อ น ล่ า ง  2  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  จั ง ห วั ด ก า แ พ ง เพ ช ร  จั ง ห วั ด น ค ร ส ว ร ร ค์  จั ง ห วั ด พิ จิ ต ร  แ ล ะ 
จังหวัดอุทัยธานี 
    1.4 รองนำยกรัฐมนตรี (นำยจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ 
ดังนี้ 

 1) เขตตรวจรำชกำรที่ 6 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน
ดามัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล 
       2) เขตตรวจรำชกำรที่  9  ของส านั กนายกรัฐมนตรี  ได้ แก่  กลุ่ มจั งหวัด      
ภาคตะวันออก 2 ประกอบด้ วย  จั งหวัดจันทบุ รี  จั งหวัดตราด จั งหวัดนครนายก จั งหวัดปราจีนบุ รี  
และจังหวัดสระแก้ว 
 3) เขตตรวจรำชกำรที่ 14 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอ านาจเจริญ   และจังหวัด
อุบลราชธานี 
 1.5 รองนำยกรัฐมนตรี (นำยอนุทิน  ชำญวีรกูล) ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1) เขตตรวจรำชกำรที่ 3 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด  ภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี   
  2) เขตตรวจรำชกำรที่  11 ของส านั กนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  กลุ่ มจั งหวัด     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร  
   3) เขตตรวจรำชกำรที่ 15 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน  
 2.  การก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามค าสั่งนี้ หมายถึง การตรวจราชการ การ
ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์
ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การเร่งรัด การติดตามผล การให้ค าแนะน าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ของรัฐในพ้ืนที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบความ
ถูกต้องในการด าเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด                          
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย 
 3.  ให้รองนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
อันเนื่องจากการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการหรือพ้ืนที่ในความรับผิดชอบต่อ
นายกรัฐมนตรี 
 4.  ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีประจ าเขตตรวจ
ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรี   ติดภารกิจจ าเป็นเร่งด่วน 
สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีประจ าเขตตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วรายงานผล
การปฏิบัติงานให้ทราบต่อไป 
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 5.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
เสนอข้อมูล อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งนี้ด้วย  
 
 6.  ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี จาก
งบประมาณของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเพ่ิมขีดสมรรถนะในการก ากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 


