


 

 

วนัที่  4  ธนัวาคม  2560 

 

 

 

1. เรื่อง  แนวทางการบรหิารจดัการอตุสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทราย 

คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจดัการอุตสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทราย ตามที่กระทรวง

อตุสาหกรรมไดเ้สนอ ซึง่ประกอบดว้ย แนวทางการบรหิารจดัการน า้ตาลทราย โดยมรีายละเอยีด คือ  

1. ยกเลกิการก าหนดโควตาใหโ้รงงานตอ้งมกีารส ารองน า้ตาลทรายตามปรมิาณ Buffer Stock ทีก่  าหนดปริมาณ

น า้ตาลทรายส่วนทีจ่ะใชเ้พือ่จ  าหน่ายส่งออก โดยใหค้งจ านวน 400,000 ตนัเท่าเดมิ 

2. แนวทางการค านวณราคาออ้ยและผลตอบแทนการผลติและจ าหน่ายน า้ตาลทราย รวมท ัง้ปรบัปรุงร่างประกาศ

และร่างระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อก าหนดใหค้ณะกรรมการก าหนดราคาขายเปลีย่นวธิีการในการค านวณรายได ้

ข ัน้ตน้และรายไดข้ ัน้สุดทา้ยโดยการอา้งอิงราคาน า้ตาลทรายขาวตลาดลอนดอน  หมายเลข 5 บวกกบัค่า

พรเีมยีมน า้ตาลทรายไทย 

3. ยกเลกิมาตรการใหเ้งนิช่วยเหลอื 160 บาทต่อตนัออ้ยทีไ่ดร้บัจากรฐับาล  

4. ยกเลกิการก าหนดน า้ตาลทรายโควตา ก. น า้ตาลทรายโควตา ข. และน า้ตาลทราย โควตา ค. ก าหนดใหม้ี

น า้ตาลทรายภายในประเทศ น า้ตาลทรายที่ส่งมอบใหบ้ริษทัออ้ยและน า้ตาลไทย จ าก ัด น า้ตาลทรายเพื่อการ

ส่งออกและน า้ตาลทรายส ารอง  (Buffer Stock)  

5. ยกเลกิการก าหนดราคาน า้ตาลทรายภายในประเทศและปล่อยใหร้าคาน า้ตาลทรายภายในประเทศเป็นไปตาม

กลไกของตลาด   

6. ก าหนดวธิกีารค านวณเงนิเพือ่ใหท้กุโรงงานน าส่งเงนิเขา้กองทนุออ้ยและน า้ตาลทรายเป็นประจ าทกุเดอืน 

 

 

2. เรื่อง  ร่างปฏญิญาระดบัรฐัมนตรขีองการประชุมสมชัชาสิง่แวดลอ้มแห่งสหประชาชาต ิสมยัที่ 3  

คณะรฐัมนตรีมมีติรบัทราบ เห็นชอบ และอนุมตัิ ตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

(ทส.) เสนอ ไดแ้ก่ รบัทราบองค์ประกอบคณะผูแ้ทนไทยในการเขา้ร่วมการประชุมสมชัชาสิ่งแวดลอ้มแห่ง

สหประชาชาติ สมยัที่ 3 (ระหว่างวนัที่ 4 – 6 ธนัวาคม 2560 ณ กรุงไนโรบ ีสาธารณรฐัเคนยา โดย องคป์ระกอบ

คณะผูแ้ทนไทยที่จะเขา้ร่วม UNEA 3 ประกอบดว้ย เอกอคัรราชทูตผูแ้ทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ า

สหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบ ีสาธารณรฐัเคนยา หวัหนา้คณะผูแ้ทนไทย และผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งอีก 5 

หน่วยงาน และเหน็ชอบร่างปฏิญญาระดบัรฐัมนตรีของ UNEA 3 รวมถงึกรอบค าม ัน่โดยสมคัรใจที่ประเทศไทย

จะประกาศ พรอ้มท ัง้อนุมตัิใหห้วัหนา้คณะผูแ้ทนไทยหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายร่วมใหก้ารรบัรองในร่างปฏิญญาฯ 

ดงักล่าว ซึ่งหากมคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขร่างปฏิญญาฯ ที่มใิช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัต่อผลประโยชน์ต่อ

ประเทศไทย ใหเ้ป็นดุลยพนิิจของหวัหนา้คณะผูแ้ทนไทยเป็นผูพ้จิารณาโดยไม่ตอ้งน ากลบัไปเสนอคณะรฐัมนตรี

ใหมจ่นสิ้นสุดการประชมุ 

 

 

เศรษฐกจิ-ต่างประเทศ 



 

 

วนัที่  4  ธนัวาคม  2560 

 

ส าหรบัร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารที่แสดงถึงการตระหนกัว่ามลพษิที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบทัง้ทางอากาศ  

ดนิ และน า้ ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสุขภาพ สงัคม ระบบนิเวศ เศรษฐกจิ ความม ัน่คง และความอยู่รอดของมนุษย ์

และยงัเชื่อมโยงกบัปญัหาอื่นและเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยนื ซึ่งการแกไ้ขปญัหามลพษิเป็นการส่งเสริมการ

พฒันาอย่างย ัง่ยนืของประเทศ ท ัง้การต่อสูค้วามยากจน การปรบัปรุงใหม้สุีขภาพที่ดีขึ้น การสรา้งงานที่เหมาะสม 

การปรบัปรุงใหส้ิง่มชีวีติท ัง้บนบกและในน า้ใหด้ขีึ้น และการลดภาวะโลกรอ้น  

 

 

------------------------------------------- 

 

 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่ 4  ธนัวาคม 2560  1 

วนัน้ี (4 ธนัวาคม 2560) เวลา 09.00 น.ณ หอ้งประชมุ 501 ตกึบญัชาการ 1ท าเนียบรฐับาล 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชมุคณะรฐัมนตรี 

  ภายหลงัเสร็จสิ้นการประชุม พนัเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวตัิ พรอ้มดว้ยพนัเอกหญิง ทกัษดา สงัขจนัทร ์ 

ผูช่้วยโฆษกประจ าส  านกันายกรฐัมนตรี ไดร่้วมแถลงผลการประชมุคณะรฐัมนตร ี ซึง่สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

 

กฎหมาย 

   

  1. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงฉบบัที.่. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญตัยิศและ 

             เครื่องแบบผูบ้งัคบับญัชา และเจา้หนา้ทีก่องอาสารกัษาดนิแดน พ.ศ. 2497 

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

  2.    เรื่อง   แนวทางการบรหิารจดัการอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทราย 

  3. เรื่อง  ขอผ่อนผนัการเขา้ท าประโยชนใ์นพื้นทีลุ่่มน า้ช ัน้ที ่1 เพือ่ด าเนินงานก่อสรา้ง 

    สายส่งไฟฟ้าระดบัแรงดนั 115 กโิลโวลต ์ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อ าเภอจอมทอง  

    จงัหวดัเชยีงใหม ่ถงึสถานีไฟฟ้าแมส่ะเรยีง อ าเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดั  

    แมฮ่่องสอนตามโครงการพฒันาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที ่9  

    ส่วนที ่1  

 

ต่างประเทศ 

 

  4. เรื่อง   ร่างปฏญิญาระดบัรฐัมนตรขีองการประชุมสมชัชาสิง่แวดลอ้มแห่ง   

             สหประชาชาต ิสมยัที ่3  

  5. เรื่อง  ขอความเหน็ชอบท่าทไีทยส าหรบัการประชมุรฐัมนตรขีององคก์ารการคา้โลก  

    สมยัสามญั คร ัง้ที ่11 และการประชมุทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

แต่งตัง้ 

 

  6.  เรื่อง  รฐับาลเตริก์เมนิสถานเสนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทูตวสิามญัผูม้อี  านาจเตม็ 

    แห่งเตริก์เมนิสถานประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  

  7.  เรื่อง  รฐับาลราชอาณาจกัรบาหเ์รนเสนอขอแต่งต ัง้เอกอคัรราชทูตวสิามญัผูม้อี  านาจ 

    เตม็แห่งราชอาณาจกัรบาหเ์รนประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 

  8.  เรื่อง  การแต่งต ัง้โฆษกกระทรวงศึกษาธกิาร  

  9.  เรื่อง  การเปลีย่นแปลงโฆษกส านกังบประมาณ  

  10. เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั (กระทรวงการต่างประเทศ) 

  11. เรื่อง  การแต่งต ัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการบริหารกองทุนจดัรูปทีด่นิ 

    เพือ่พฒันาพื้นที ่ 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่ 4  ธนัวาคม 2560  2 

  12. เรื่อง  ขออนุมตัแิต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิาร  

             ระดบัสูง (กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม)  

  13. เรื่อง  การแกไ้ของคป์ระกอบผูแ้ทนพเิศษของรฐับาลในการแกไ้ขปญัหาจงัหวดั  

             ชายแดนภาคใต ้ 

  14. เรื่อง  มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรีรกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี 

  15. เรื่อง  แต่งต ัง้ผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน 

  16. เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการการเมอืง (กระทรวงแรงงาน) 

  17. เรื่อง  แต่งต ัง้ขา้ราชการการเมอืง (ส  านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร)ี 

  18. เรื่อง  แต่งต ัง้กรรมการผูช่้วยรฐัมนตร ี 

  19.  เรื่อง   ค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตร ีจ านวน 4 เรื่อง  

 

 

 

 

 

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

ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่ 4  ธนัวาคม 2560  3 

กฎหมาย 

   

1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงฉบบัที่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญตัิยศและเครื่องแบบผูบ้งัคบับญัชา และ

เจา้หนา้ที่กองอาสารกัษาดินแดน พ.ศ. 2497 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างกฎกระทรวง ฉบบัที ่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ

ยศและเครื่องแบบผูบ้งัคบับญัชา และเจา้หนา้ที่กองอาสารกัษาดินแดน พ.ศ. 2497 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ

และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ด าเนินการต่อไปได ้

  มท. เสนอว่า โดยที่เครื่องแบบผูบ้ญัชาการ และเจา้หนา้ที่กองอาสารกัษาดินแดนที่ใชอ้ยู่ในปจัจุบนัยงัไม่

เหมาะสมตามหลกันิยม สมควรแกไ้ขใหเ้กิดความคล่องตวั และมคีวามเหมาะสมส าหรบัการปฏบิตัิงาน ตลอดจนมรูีปแบบ

ตามหลกันิยมและธรรมเนียมการแต่งเครื่องแบบ เช่นเดยีวกบัหน่วยงานขา้งเคียง จงึสมควรปรบัปรุงกฎกระทรวง ฉบบัที ่2 

(พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบญัญตัิยศ และเครื่องแบบผูบ้งัคบับญัชา และเจา้หนา้ที่กองอาสารกัษาดนิแดน พ.ศ. 

2497 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบญัญตัิยศ และเครื่องแบบ

ผูบ้งัคบับญัชา และเจา้หนา้ที่กองอาสารกัษาดินแดน พ.ศ. 2497 ในส่วนของเครื่องแบบผูบ้งัคบับญัชา และเจา้หนา้ที่กอง

อาสารกัษาดนิแดน เพือ่ใหเ้หมาะสมตามหลกันิยม และแบบธรรมเนียมการแต่งเครื่องแบบ 

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 

  แกไ้ขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบญัญตัิยศและเครื่องแบบ

ผูบ้งัคบับญัชาการ และเจา้หนา้ที่กองอาสารกัษาดินแดน พ.ศ. 2497 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 

2531) ออกตามความในพระราชบญัญตัิยศและเครื่องแบบผูบ้งัคบับญัชาและเจา้หนา้ที่กองอาสารกัษาดินแดน พ.ศ. 2497 

โดยก าหนดใหม้เีครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะสกีากีส  าหรบัขาย ประกอบดว้ย (1) หมวกทรงหมอ้ตาลสกีากี (2) เสื้อนอก

คอแบะสกีาก ี(3) กางเกงขายาวแบบปกติสกีากีและ (4) รองเทา้หุม้สน้หนงัสดี าหรือสนี า้ตาลและเครื่องแบบปกตเิสื้อนอกคอ

แบะสีกากีส  าหรบัหญิง ประกอบดว้ย (1) หมวกแกป๊ทรงอ่อนพบัปีกสีกากี (2) เสื้อนอกคอแบะสีกากี  (3) กระโปรงสีกากี  

(4) ถงุเทา้ยาวสนี า้ตาลอ่อน และ (5) รองเทา้หุม้สน้หนงัสดี าหรอืสนี า้ตาล  

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

2.  เรื่อง  แนวทางการบรหิารจดัการอตุสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทราย 

                    คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบแนวทางการบรหิารจดัการอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทราย  

ร่างประกาศคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย  จ านวน 1 ฉบบั และร่างระเบียบคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาล

ทราย จ านวน 3 ฉบบั  รวม 4 ฉบบั ตามทีก่ระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. ร่างประกาศคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกี่ยวกบัการจดัท า

ประมาณรายได ้การก าหนดและการช าระราคาออ้ยและค่าผลติน า้ตาลทราย และอตัราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่

ออ้ยและโรงงาน พ.ศ. .... 

  2. ร่างระเบยีบคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทรายว่าดว้ยการผลติ การบรรจุ การเก็บรกัษาสถานที่เก็บ

รกัษา การส ารวจ การขนยา้ย การส่งมอบและการจ าหน่ายน า้ตาลทราย พ.ศ. .... 

  3. ร่างระเบยีบคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทรายว่าดว้ย หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข  

เกี่ยวกบัการอนุญาตใหส้่งออกน า้ตาลทราย พ.ศ. .... 

  4. ร่างระเบยีบคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทรายว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข  
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การจดัเก็บเงินจากการจ าหน่ายน า้ตาลทรายภายในราชอาณาจกัรเขา้กองทุนออ้ยและน า้ตาลทราย พ.ศ. ....และใหส้่ง

ส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเป็นเรื่องด่วน  แลว้ด าเนินการต่อไปได ้

 

                    สาระส าคญัของเรื่อง 

                    กระทรวงอุตสาหกรรมไดเ้สนอแนวทางการบริหารจดัการอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทราย ซึ่ง

ประกอบดว้ย แนวทางการบริหารจดัการน ้ าตาลทราย  โดยยกเลกิการก าหนดโควตาโดยใหโ้รงงานตอ้งมกีารส ารองน า้ตาล

ทรายตามปริมาณ Buffer Stock ที่ก าหนดปริมาณน า้ตาลทรายส่วนที่จะใชเ้พื่อจ าหน่ายส่งออก โดยใหค้งจ านวน 400,000 

ตนัเท่าเดิม และแนวทางการค านวณราคาออ้ยและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทราย รวมท ัง้ปรบัปรุงร่าง

ประกาศและร่างระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่ก าหนดใหค้ณะกรรมการก าหนดราคาขายเปลีย่นวธิีการในการค านวณรายไดข้ ัน้ตน้

และรายไดข้ ัน้สุดทา้ยโดยการอา้งอิงราคาน า้ตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 บวกกบัค่าพรีเมยีมน า้ตาลทรายไทย

และยกเลิกมาตรการใหเ้งินช่วยเหลอื 160 บาทต่อตนัออ้ยที่ไดร้บัจากรฐับาล ยกเลกิการก าหนดน า้ตาลทรายโควตา ก. 

น า้ตาลทรายโควตา ข. และน า้ตาลทราย โควตา ค. ก าหนดใหม้นี า้ตาลทรายภายในประเทศ น า้ตาลทรายที่ส่งมอบใหบ้ริษทั

ออ้ยและน า้ตาลไทย จ ากดั น า้ตาลทรายเพื่อการส่งออกปละน า้ตาลทรายส ารอง  (Buffer Stock) รวมท ัง้ยกเลกิการก าหนด

ราคาน า้ตาลทรายภายในประเทศและปล่อยใหร้าคาน า้ตาลทรายภายในประเทศเป็นไปตามกลไกของตลาด   ตลอดจนให ้

ส  านกังานคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทรายมหีนา้ที่ในการส ารวจราคาเฉลี่ยของน า้ตาลทรายภายในประเทศที่ขายจริงใน  

1 เดอืน และก าหนดวธิกีารค านวณเงนิเพื่อใหทุ้กโรงงานน าส่งเงนิเขา้กองทนุออ้ยและน า้ตาลทรายเป็นประจ าทุกเดือน ซึง่การ

ด าเนินการดงักล่าวจะท าใหร้ะบบอุตสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทรายของประเทศเป็นไปโดยสอดรบักบัขอ้ตกลงทางการคา้

ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก (WTO)  เขตการคา้เสรีอาเซยีน  (AFTA)  และเป็นที่ยอมรบัของสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดี

ต่ออตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทรายของประเทศ โดยสามารถสรา้งงานและสรา้งรายไดท้างเศรษฐกจิของประเทศโดยรวม 

 

3. เรื่อง ขอผ่อนผนัการเขา้ท าประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน ้ าชัน้ที่ 1 เพือ่ด าเนินงานกอ่สรา้งสายสง่ไฟฟ้าระดบัแรงดนั 115 กโิล

โวลต ์ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง  อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั

แม่ฮอ่งสอน ตามโครงการพฒันาระบบสายสง่และสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 สว่นที่ 1  

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัดิงัน้ี  

  1. อนุมตัิการขอผ่อนผนัการเขา้ท าประโยชนใ์นพื้นที่ลุ่มน า้ช ัน้ที่ 1 เพื่อด าเนินงานก่อสรา้งสายส่งไฟฟ้า

ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง  

อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพฒันาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 ของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหก้ระทรวงมหาดไทย (กฟภ.) ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติในการประชุมคร ั้งที่  4/2558 เมื่อวนัที่ 8 ตุลาคม 2558 และร ับความเห็นของกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงการคลงั กระทรวงพลงังาน ส านกังบประมาณ และส านกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิปด าเนินการต่อไปดว้ย  

  2. ใหก้ระทรวงมหาดไทย (กฟภ.) เร่งด าเนินโครงการพฒันาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าดงักล่าวใหแ้ลว้

เสรจ็โดยเรว็ โดยด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และมตคิณะรฐัมนตรีทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดัดว้ย  
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ต่างประเทศ 

 

4.  เรื่อง ร่างปฏญิญาระดบัรฐัมนตรขีองการประชุมสมชัชาสิง่แวดลอ้มแห่งสหประชาชาต ิสมยัที่ 3  

  คณะรฐัมนตรีมมีติรบัทราบ เห็นชอบ และอนุมตัิ ตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

(ทส.) เสนอ ดงัน้ี  

  1. รบัทราบองคป์ระกอบคณะผูแ้ทนไทยในการเขา้ร่วมการประชุมสมชัชาสิ่งแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ 

ส ม ัย ที่  3  ( The third session of the United Nations Environment Assembly:UNEA 3) ร ะ ห ว่ า ง ว ัน ที่   

4 – 6 ธนัวาคม 2560 ณ กรุงไนโรบี สาธารณรฐัเคนยา (โดยมีเอกอคัรราชทูตผูแ้ทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ า

สหประชาชาต ิณ กรุงไนโรบ ีสาธารณรฐัเคนยา เป็นหวัหนา้คณะผูแ้ทนไทย)  

  2. เหน็ชอบร่างปฏญิญาระดบัรฐัมนตรขีอง UNEA 3 

  3. เหน็ชอบกรอบค าม ัน่โดยสมคัรใจที่ประเทศไทยจะประกาศ 

  4. อนุมตัใิหห้วัหนา้คณะผูแ้ทนไทยหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายร่วมใหก้ารรบัรองในร่างปฏญิญาฯ ดงักลา่ว 

  5. หากมคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขร่างปฏิญญาฯ ที่มใิช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัต่อผลประโยชน์ต่อ

ประเทศไทย ใหเ้ป็นดุลยพินิจของหวัหนา้คณะผูแ้ทนไทยเป็นผูพ้ิจารณาโดยไม่ตอ้งน ากลบัไปเสนอคณะรฐัมนตรีใหม่จน

สิ้นสุดการประชมุ 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  1. องคป์ระกอบคณะผูแ้ทนไทยที่จะเขา้ร่วม UNEA 3ประกอบดว้ย เอกอคัรราชทูตผูแ้ทนถาวรแห่ง

ประเทศไทยประจ าสหประชาชาต ิณ กรุงไนโรบ ีสาธารณรฐัเคนยา หวัหนา้คณะผูแ้ทนไทย และผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

อีก 5 หน่วยงาน ไดแ้ก่ ผูแ้ทนกรบควบคุมมลพิษ ผูแ้ทนกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ ผูแ้ทนกระทรวงการ

ต่างประเทศ ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนส านกัความร่วมมอืดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มระหว่างประเทศ 

  2. ร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารที่แสดงถึงการตระหนกัว่ามลพิษที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบทัง้ทางอากาศ  

ดิน และน า้ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพ สงัคม ระบบนิเวศ เศรษฐกิจ ความม ัน่คง และความอยู่รอดของมนุษย ์และยงั

เชื่อมโยงกบัปญัหาอื่นและเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ซึ่งการแก ไ้ขปญัหามลพิษเป็นการส่งเสริมการพฒันาอย่าง

ย ัง่ยืนของประเทศ ท ัง้การต่อสูค้วามยากจน การปรบัปรุงใหม้ีสุขภาพที่ดีขึ้น การสรา้งงานที่เหมาะสม การปรบัปรุงให ้

สิง่มชีวีติท ัง้บนบกและในน า้ใหด้ีขึ้น และการลดภาวะโลกรอ้น ในการน้ีรฐัมนตรีสิง่แวดลอ้มร่วมกนัใหค้ าม ัน่ว่าจะด า เนินงาน

เพือ่ป้องกนั บรรเทาและจดัการแกไ้ขปญัหามลพษิ โดยการพฒันาองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตร ์น าขอ้มลูเชงิประจกัษม์าเป็น

พื้นฐานและใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีเขา้ร่วมในการตดัสนิใจด าเนินงานตามขอ้ตกลงพหุภาคีดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่อียู่ โดยประเทศ

ไทยจะประกาศค าม ัน่โดยสมคัรใจเพื่อใหน้านาชาติทราบว่าประเทศไทยมคีวามตื่นตวัในการแกป้ญัหามลพษิ โดยมกีรอบ

ค าม ัน่โดยสมคัรใจที่ยดึตามนโยบายของรฐับาล ยุทธศาสตร ์20 ปี และยุทธศาสตรก์ารจดัการมลพษิ 20 ปี โดยจะน าเสนอ

ผลการด าเนินงานของรฐับาลที่เป็นรูปธรรมชดัเจน ท ัง้น้ี การประชุมฯ ไดก้ าหนดใหม้ีการร ับรองปฏิญญาระดบัรฐัมนตรี

ในช่วงการประชมุระดบัสูง  
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5. เรื่อง ขอความเห็นชอบท่าทีไทยส าหรบัการประชุมรฐัมนตรีขององคก์ารการคา้โลก สมยัสามญั คร ัง้ที่ 11 และการ

ประชมุที่เกีย่วขอ้ง 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบต่อท่าทีไทยส าหรบัการประชุมรฐัมนตรี (Ministerial Conference: MC) 

ขององคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization: WTO) สมยัสามญั คร ัง้ที่ 11(MC 11) และการประชุมที่เกี่ยวขอ้ง

ตามที่กระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอและมอบใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยห์รือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายพิจารณาใช ้ 

ดุลยพนิิจตามสถานการณแ์ละความเหมาะสมในเรื่องอื่นใดทีจ่ะเป็นประโยชนต่์อไป 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  พณ. รายงานว่า  

  1. อารเ์จนตินาจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม MC 11 ระหว่างวนัที่ 10-13 ธนัวาคม 2560 ณ กรุง

บวัโนสไอเรส เพื่อพจิารณาและตดัสนิใจเกี่ยวกบัแนวทางการด าเนินงานของ WTO เพื่อใหก้ารเจรจาเปิดเสรีทางการคา้ของ

WTO ในรอบปจัจบุนั (รอบโดฮา) มคีวามคืบหนา้โดยกลุม่ประเทศผูส้่งออกสนิคา้เกษตร (กลุม่เครน์ส :์ Cairns Group) ซึง่

ไทยเป็นสมาชิกอาจจดัใหม้กีารประชุมระดบัรฐัมนตรีของกลุ่มเครน์ส ์ในวนัที่ 11 ธนัวาคม 2560 ระหว่างการประชุม MC 

11 ดว้ย 

  2. ในการประชุม MC 11 คร ัง้น้ี มีประเด็นส าคญัที่สมาชิกพยายามผลกัดนั ไดแ้ก่ การเจรจาจดัท า

กฎเกณฑก์ ากบัการคา้สินคา้เกษตร การจดัท ากฎเกณฑท์างการคา้ การคา้บริการ ประเด็นว่าดว้ยการพฒันาและประเด็นที่

เกี่ยวขอ้งกบัประเทศพฒันานอ้ยที่สุด พาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์การสนบัสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดย่อม และรายย่อม 

การคา้สินคา้อุตสาหกรรม การอ านวยความสะดวกการลงทุน การพฒันาระบบการด าเนินงานภายใต ้WTO และประเด็น

ต่อเน่ืองจากการประชมุ MC 10 

  3. การประชุม MC 11 จะสรุปผลในรูปแบบของรายงานสรุปผลการประชุม (Summary Report) หรือ

บนัทกึรายงานการประชุมของประธานฯ (Chairman’s Concluding Statement) หรือปฏญิญาของรฐัมนตรี (Ministerial 

Declaration) ขณะที่การประชุมกลุ่มเครน์สจ์ะมีการออกถอ้ยแถลงของรฐัมนตรีร่วมกนั (Statement of the Cairns 

Group Ministerial Meeting) ซึ่งผลการประชุมท ัง้สองเรื่องจะเป็นเอกสารที่ไม่มีการลงนามและไม่มีวตัถุประสงคท์ี่จะ

ก่อใหเ้กดิพนัธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

 

แต่งตัง้ 

 

6. เรื่อง รฐับาลเตริก์เมนิสถานเสนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทูตวสิามญัผูมี้อ านาจเต็มแห่งเติรก์เมนิสถานประจ าประเทศไทย 

(กระทรวงการต่างประเทศ)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมตัิ กรณีร ัฐบาลเติร์กเมนิสถานมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายยัซคูลี              

มมัเมดอฟ  (Mr.Yazkuli Mammedov) ใหด้ ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทูตวสิามญัผูม้อี  านาจเต็มแห่งเติรก์เมนิสถานประจ า

ประเทศไทย คนแรก โดยมถีิน่พ  านกั ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์มาเลเซยี ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

 

7. เรื่อง รฐับาลราชอาณาจกัรบาหเ์รนเสนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทูตวิสามญัผูมี้อ านาจเต็มแห่งราชอาณาจกัรบาหเ์รน

ประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอ นุม ัติ  กรณีร ัฐบาลราชอาณาจ ักรบาห์เ รนมีความประสงค์ขอแ ต่งตั้ง  

นายอะหม์ดั อบัดุลเลาะฮ ์อะหม์ดั อลัฮรัมะซี อลัฮาญะรี (Mr. Ahmed Abdulla Ahmed AlharmasiAlhajeri) ใหด้ ารง
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ต าแหน่งเอกอคัรราชทูตวิสามญัผูม้ีอ  านาจเต็มแห่งราชอาณาจกัรบาห์เรนประจ าประเทศไทย โดยมีถิ่นพ านัก ณ 

กรุงเทพมหานคร สบืแทน นายอาเดล ยูซุฟ ซาตรี ์(Mr. Adel YousifSater) ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

 

8. เรื่อง การแต่งตัง้โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ  

  คณะรฐัมนตรมีมีติรบัทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอการแต่งตัง้โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ 

(โฆษก ศธ.) เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ทางราชการของ ศธ. จึ งไดแ้ต่งต ัง้โฆษกกระทรวงใหม่  

จากเดิม นายกมล รอดคลา้ย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็น นายพะโยม ชิณวงศ ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน เป็น โฆษก ศธ.  

 

9. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโฆษกส านักงบประมาณ  

  คณะรฐัมนตรีมมีติรบัทราบตามที่ส  านกังบประมาณ (สงป.) เสนอการเปลีย่นแปลงโฆษก สงป. ตามมติ

คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่19 มกราคม 2559 เป็น ดงัน้ี  

  1. ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ (นายบญุชู ประสพกจิถาวร) เป็นโฆษก สงป.  

  2. ผูอ้  านวยการกองยุทธศาสตรก์ารงบประมาณ (นางเพชรรตัน ์เสรพีนัธพ์าณิช) เป็นผูช่้วยโฆษก สงป. 

 

10. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั (กระทรวงการต่างประเทศ) 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญั  

สงักดักระทรวงการต่างประเทศ ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง จ านวน 5 ราย ดงัน้ี  

  1. นายปญัญรกัษ ์พูลทรพัย ์รองปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทูต 

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพชูา  

  2. นายด ารง ใคร่ครวญ เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ มาเลเซีย              

ด ารงต าแหน่ง รองปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  

  3. นางนันทนา ศิวะเกื้ อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต ้ด ารงต าแหน่ง เอกอ ัครราชทูต                

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงแคนเบอรร์า เครอืรฐัออสเตรเลยี   

  4. นายศรณัย ์เจริญสุวรรณ เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหลี  

ด ารงต าแหน่ง อธบิดกีรมอเมรกิาและแปซฟิิกใต ้  

  5. นายเกริกพนัธุ ์ฤกษ์จ านง อธิบดีกรมเอเชียใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟริกา ด ารงต าแหน่ง 

เอกอคัรราชทูตประจ ากระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  

  ตัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นตน้ไป เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่างและ

สบัเปลีย่นหมนุเวยีน ซึง่การแต่งต ัง้ขา้ราชการใหไ้ปด ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทูตประจ าต่างประเทศตามขอ้ 1. และ 3. ไดร้บั

ความเหน็ชอบจากประเทศผูร้บั  

 

11. เรื่อง การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการบรหิารกองทนุจดัรูปที่ดินเพือ่พฒันาพื้นที่  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการ

บริหารกองทุนจดัรูปที่ดินเพื่อพฒันาพื้นที่ชุดเดิม จ านวน 3 คนที่ไดด้  ารงต าแหน่งครบวาระสองปี ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปอกี

วาระหน่ึง ดงัน้ี 1. นายสุพล ศรพีนัธุ ์2. นายสมบตั ิทวผีลจรูญ 3. นายวรีะพงษ ์บญุญานุสนธิ์ ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่4 ธนัวาคม 

2560 เป็นตน้ไป  
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12. เรื่อง ขออนุมตัิแต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง (กระทรวงดิจิทลัเพื่อ

เศรษฐกจิและสงัคม)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติ อ นุม ัติ ต ามที่ ก ร ะทรว งดิ จิ ท ัล เพื่ อ เ ศ รษฐกิ จ แล ะ ส ังคม เสนอแ ต่ งตั้ง  

นางอาทิตยา สุธาธรรม ที่ปรึกษาดา้นการสื่อสาร (นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กลุ่มที่ปรึกษา ส านกังาน

ปลดักระทรวง ใหด้ ารงต าแหน่ง รองปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ตัง้แต่

วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งต ัง้เป็นตน้ไป เพือ่ทดแทนต าแหน่งทีว่่าง   

 

13. เรื่อง การแกไ้ของคป์ระกอบผูแ้ทนพเิศษของรฐับาลในการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

  คณะรฐัมนตรมีมีติเหน็ชอบตามที่ส  านกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิ(สมช.) ในฐานะส านกังานเลขานุการ

คณะกรรมการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(คปต.) เสนอการแกไ้ของคป์ระกอบผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล

ในการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามค าส ัง่ส  านักนายกรฐัมนตรี ที่ 229/2559  ลงวนัที่ 9 ตุลาคม 2559  

เรื่อง การแต่งต ัง้ผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล ในการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี  

  1. ใหย้กเลกิองคป์ระกอบผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล ฯ  

   (1) พลเอก อดุมเดช สตีบตุร หวัหนา้ผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล  

   (2) พลเอก สุรเชษฐ ์ชยัวงศ ์รองหวัหนา้ผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล  

   (11) นายพรชาต บนุนาค ผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล  

   (13) นายภาณุ อทุยัรตัน ์ผูแ้ทนพเิศษของรฐับาลและเลขานุการผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล  

  2. ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  

   (1) พลเอก สุรเชษฐ ์ชยัวงศ ์หวัหนา้ผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล  

   (2) พลเอก ชยัชาญ ชา้งมงคล รองหวัหนา้ผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล  

   (11) นายภาณุ อทุยัรตัน ์ผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล  

   (13) นายพรชาต บนุนาค ผูแ้ทนพเิศษของรฐับาลและเลขานุการผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล  

 

14. เรื่อง มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรรีกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตร ี

  คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบตามที่ส  านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรีเสนอมอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรี

รกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตร ีดงัน้ี  

  1. ในกรณีที่นายกรฐัมนตรีไม่อาจปฏิบตัิราชการได ้คณะรฐัมนตรีมอบหมายเป็นหลกัการใหร้อง

นายกรฐัมนตรคีนใดคนหน่ึงเป็นผูร้กัษาราชการแทน ตามล าดบั ดงัน้ี  

   (1) พลเอก ประวติร วงษสุ์วรรณ 

   (2) พลอากาศเอก ประจนิ จ ัน่ตอง  

   (3) นายสมคิด จาตศุรพีทิกัษ ์ 

   (4) นายวษิณุ เครอืงาม  

   (5) พลเอก ฉตัรชยั สารกิลัยะ  

  2. ในระหว่างการรกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี ผูร้กัษาราชการแทนขา้งตน้จะส ัง่การใดเกี่ยวกบัการ

บริหารงานบุคคลและการอนุมตัิเงินงบประมาณอนัอยู่ในอ านาจของนายกรฐัมนตรีได ้ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก

นายกรฐัมนตรเีสยีก่อน  
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15. เรื่อง แต่งต ัง้ผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิเป็นหลกัการมอบหมายผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานใน

กรณีที่ไม่อาจปฏิบตัิราชการได ้ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2534 

ตามล าดบั ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดงัน้ี 1. รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

(พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์)   2 .  ร ัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการพ ัฒนาส ังคมและความม ัน่คงของมนุษย์  

(พลเอก อนนัตพร กาญจนรตัน)์  

 

16. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน) 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอการแต่งต ัง้ขา้ราชการการเมอืง ดงัน้ี  

  1. พลต ารวจเอก สุวฒัน์ จนัทรอ์ทิธิกลุ ด ารงต าแหน่งทีป่รกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน  

  2. พลต ารวจเอก พรีะ พุม่พเิชฏฐ ์ด ารงต าแหน่งเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน  

  ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป   

 

17. เรื่อง แต่งต ัง้ขา้ราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตร)ี 

  คณ ะ รัฐ ม น ต รี มี ม ติ อ นุ ม ัติ ต า ม ที่ ส  า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร น า ย ก ร ัฐ ม น ต รี เ ส น อ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง  

พลเอก ประสาท   สุขเกษตร ใหด้ ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมอืง ต าแหน่งรองเลขาธิการนายกรฐัมนตรีฝ่ายการเมือง                        

(พลเอก ฉตัรชยั สารกิลัยะ)  

 

18. เรื่อง แต่งต ัง้กรรมการผูช่้วยรฐัมนตร ี 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส  านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรีเสนอแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการ  

ผูช่้วยรฐัมนตร ีดงัน้ี  

   1. พลเอก ปฐัมพงศ ์ประถมภฏั ใหม้ีผลตัง้แต่วนัที่นายกรฐัมนตรีลงนามในประกาศแต่งตัง้และ

มอบหมายใหเ้ป็นผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ าส  านกันายกรฐัมนตร ี 

  2. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกลุ ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที่นายกรฐัมนตรีลงนามในประกาศแต่งตัง้และมอบหมาย

ใหเ้ป็นผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ านายกรฐัมนตรี 

  3. นางจนิตนา ชยัวรรณาการ ใหม้ผีลตัง้แต่วนัทีน่ายกรฐัมนตรีลงนามในประกาศแต่งตัง้และมอบหมาย

ใหเ้ป็นผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ านายกรฐัมนตร ี 

 

19. เรื่อง  ค าส ัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีจ านวน 4 เรื่อง  

  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตร ีจ านวน  4 เรื่อง ดงัน้ี 

1. ค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตร ีที ่322/2560 เรื่อง มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรรีกัษาราชการ 

แทนนายกรฐัมนตรีและมอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจ าส  านกันายกรฐัมนตรีปฏิบตัิ

ราชการแทนกนั   

2. ค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตรี ที่ 323/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรีและ

รฐัมนตรปีระจ าส  านกันายกรฐัมนตรีปฏบิตัริาชการแทนนายกรฐัมนตร ี 

3. ค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตร ีที ่324/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจใหร้อง 
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นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจ าส  านกันายกรฐัมนตรีปฏบิตัิหนา้ที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ

ในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรี 

4. ค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตร ีที ่325/2560 เรื่อง มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี 

ประจ าส  านกันายกรฐัมนตรีก ากบัและตดิตามการปฏบิตัริาชการกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ  

 สาระส าคญั 

 1. ค าส ัง่ส านักนายกรฐัมนตรีที่ 322/2560เรื่อง  มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรีรกัษาราชการแทน

นายกรฐัมนตรแีละมอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี 

ปฏบิตัิราชการแทนกนั 

  ตามที่ไดม้คี าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตรีที่ 219/2558 เรื่อง มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรีรกัษาราชการแทน

นายกรฐัมนตร ี และมอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรีประจ าส  านกันายกรฐัมนตรีปฏบิตัิราชการ

แทนกนั ลงวนัที่ 25 สิงหาคม 2558 และค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตรีที่ 311/2559 เรื่อง ปรบัปรุงการมอบหมายและมอบ

อ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจ าส  านกันายกรฐัมนตรีปฏบิตัิราชการแทนกนั ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม 2559 นัน้ 

โดยที่ไดม้ีประกาศพระราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหร้ฐัมนตรีพน้จากความเป็นรฐัมนตรีและแต่งตัง้รฐัมนตรี ลงวนัที่  

23 พฤศจกิายน 2560 จงึสมควรปรบัปรุงการมอบหมายและมอบอ านาจใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัโครงสรา้ง

การบรหิารราชการแผ่นดินในปจัจบุนั 

 อาศยัอ านาจตามความใน มาตรา 10 มาตรา 11  มาตรา 12  มาตรา 15  มาตรา 38  มาตรา 41  มาตรา 

42  มาตรา 48  และมาตรา 49  แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แกไ้ขเพิม่เตมิ ประกอบ

กบัมติคณะรฐัมนตรี เม่ือวนัที่ 4 ธนัวาคม 2560  จงึใหย้กเลิกค าส ัง่ส านักนายกรฐัมนตรีที่ 219/2558 ลงวนัที่ 25 สิงหาคม 

2558 และค าส ัง่ส านักนายกรฐัมนตรี ที่ 311/2559 ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม 2559 และนายกรฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะรฐัมนตร ี จงึมีค าส ัง่มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรีรกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตร ี และมอบหมายและมอบอ านาจให ้

รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรีปฏบิตัริาชการแทนกนั  ดงัต่อไปน้ี 

 

 สว่นที่ 1 คณะรฐัมนตรีมอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรีรกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตร ี

 1. ในกรณีที่นายกรฐัมนตรีไม่อาจปฏิบตัิราชการได ้คณะรฐัมนตรีมอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรีเป็น

ผูร้กัษาราชการแทนนายกรฐัมนตร ี ตามล าดบั  ดงัน้ี 

 1.1 พลเอก ประวติร วงษสุ์วรรณ 

 1.2 พลอากาศเอก ประจนิ จ ัน่ตอง 

 1.3 นายสมคิด จาตศุรพีทิกัษ ์

 1.4   นายวษิณุ เครอืงาม 

 1.5   พลเอก ฉตัรชยั สารกิลัยะ 

 2. ในระหว่างการรกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี ผูร้กัษาราชการแทนขา้งตน้จะส ัง่การใดเกี่ยวกบั การ

บริหารงานบุคคลและการอนุมตัิเงินงบประมาณอนัอยู่ในอ านาจของนายกรฐัมนตรีได ้ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก

นายกรฐัมนตรเีสยีก่อน 
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 สว่นที่ 2  นายกรฐัมนตรมีอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรปีฏบิตัริาชการ แทนนายกรฐัมนตรี 

  ในกรณีที่รองนายกรฐัมนตรีท่านใดท่านหน่ึงไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตัิราชการได ้ ใหร้องนายกรฐัมนตรี

ปฏบิตัริาชการแทนกนัตามล าดบั ดงัน้ี 

 

ล าดบัที่ รองนายกรฐัมนตรี รองนายกรฐัมนตรทีี่ปฏบิตัริาชการแทนตามล าดบั 

    1. พลเอก ประวติร  วงษสุ์วรรณ   1.  พลอากาศเอก ประจนิ  จ ัน่ตอง 

  2.  นายสมคิด  จาตศุรพีทิกัษ ์

    2. พลอากาศเอก ประจิน  จ ัน่ตอง   1.  นายสมคิด  จาตศุรพีทิกัษ ์

    2.  นายวษิณุ  เครอืงาม 

3. นายสมคิด  จาตศุรพีทิกัษ ์    1.  นายวษิณุ  เครอืงาม 

    2.  พลอากาศเอก ประจนิ  จ ัน่ตอง 

    4. นายวษิณุ  เครอืงาม   1.  พลเอก ฉตัรชยั สารกิลัยะ 

    2.  พลเอก ประวติร  วงษสุ์วรรณ 

5. พลเอก ฉตัรชยั สารกิลัป์ยะ   1.  พลเอก ประวติร  วงษสุ์วรรณ 

    2.  นายวษิณุ  เครอืงาม 

 

 

 สว่นที่ 3  นายกรฐัมนตรีมอบหมายและมอบอ านาจใหร้ฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรีปฏบิตัิราชการแทน

นายกรฐัมนตร ี

  ใ น ก ร ณีที่ ร ัฐ ม น ต รี ป ร ะ จ า ส  า นัก น า ยก ร ัฐ มน ต รี ไ ม่ อ ยู่ ห รื อ ไ ม่ อ า จ ปฏิ บ ัติ ร า ช ก า ร ไ ด ้  

ใหร้องนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ าส  านกันายกรฐัมนตร ีปฏบิตัริาชการแทนกนั ตามล าดบั  ดงัน้ี 

 

ล าดบัที่ รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี 

รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี

ที่ปฏบิตัริาชการแทน 

ตามล าดบั 

   1. นายสุวพนัธุ ์ ตนัยุวรรธนะ   1.  นายกอบศกัดิ์  ภตูระกูล 

    2.  นายวษิณุ   เครอืงาม 

   2. นายกอบศกัดิ์  ภตูระกูล   1.  นายสุวพนัธุ ์ ตนัยุวรรธนะ 

    2.  นายวษิณุ   เครอืงาม 

   

  ทัง้น้ี   ต ัง้แต่วนัที ่4 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
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  2. ค าส ัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที่323 /2560เรื่องมอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรแีละ

รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรปีฏบิตัิราชการแทนนายกรฐัมนตรี 

ตามที่ไดม้คี าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตรี ที่ 309/2559 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรี 

และรฐัมนตรีประจ าส  านักนายกรฐัมนตรีปฏิบตัิราชการแทนนายกร ัฐมนตรี  ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม 2559 ค าส ัง่ส  านัก

นายกรฐัมนตรี ที่ 37/2560 เรื่อง ปรบัปรุงค าส ัง่มอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจ าส  านัก

นายกรฐัมนตรปีฏบิตัริาชการแทนนายกรฐัมนตร ีลงวนัที ่24 มกราคม 2560 และค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตรทีี ่241/2560 เรื่อง 

ปรบัปรุงค าส ัง่มอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจ าส  านกันายกรฐัมนตรี ปฏิบตัิราชการแทน

นายกรฐัมนตร ีลงวนัที ่22 กนัยายน 2560 นัน้ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 10  และมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน

พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่5) พ .ศ. 2545มาตรา 11 และมาตรา 

12 แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารราชการแผ่นดินพ .ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารราชการ

แผ่นดินพ.ศ. 2534 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบบัที่7) พ .ศ. 2550 ประกอบกบั

พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 นายกรฐัมนตรี จึงมีค าส ัง่ใหย้กเลิกค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตรี ที่ 

309/2559 ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม 2559 ค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตรี ที่ 37/2560 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2560 และค าส ัง่ส  านกั

นายกรฐัมนตรี ที่ 241/2560 ลงวนัที่ 22 กนัยายน 2560 และมคี าส ัง่มอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรีก ากบั

การบริหารราชการแทนนายกรฐัมนตรี และใหร้องนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจ าส  านกันายกรฐัมนตรี ส ัง่และปฏิบตัิ

ราชการแทนนายกรฐัมนตร ีและก ากบัดูแลแทนนายกรฐัมนตร ีส าหรบัส่วนราชการรฐัวสิาหกจิองคก์ารมหาชน และหน่วยงาน

ของรฐั ตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

 

 

สว่นที่ 1 นิยาม 

  ในค าส ัง่น้ี 

  “ก ากบัการบริหารราชการ”หมายความว่า  ก ากบัโดยท ัว่ไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของส่วนราชการ

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรฐัมนตรีหรือนายกรฐัมนตรี มอี  านาจส ัง่ใหส้่วนราชการชี้แจงแสดงความคิดเหน็

หรือรายงานเกี่ยวกบัการปฏบิตัิราชการหรือการปฏบิตัิงานส ัง่สอบสวนขอ้เทจ็จริง ตลอดจนอนุมตัิใหน้ าเรื่องเสนอคณะรฐัมนตรี 

และอนุมตัิตามมติคณะรฐัมนตรวีนัที่13ธนัวาคม พ.ศ. 2520เกี่ยวกบัการมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรีที่ปฏบิตัิราชการแทน

นายกรฐัมนตรีอนุญาตหรอือนุมตัิเรื่องต่างๆ ของส่วนราชการในก ากบัการบริหารราชการไปก่อนได ้แลว้เสนอคณะรฐัมนตรทีราบ 

  “ส ัง่และปฏบิตัิราชการ” หมายความว่าส ัง่อนุญาตหรืออนุมตัิใหส้่วนราชการหรือขา้ราชการหรือผูป้ฏบิตัิงาน

ในส่วนราชการ ปฏิบตัิราชการหรือด าเนินการใดๆ ไดต้ามกฎหมายกฎ ระเบยีบ ประกาศ ค าส ัง่ หรือมติคณะรฐัมนตรี ในฐานะ

ผูบ้งัคบับญัชา รฐัมนตรเีจา้สงักดัหรือรฐัมนตรเีจา้กระทรวง 

  “ก ากบัดูแล” หมายความว่าก ากบัดูแลรฐัวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือหน่วยงานของรฐัใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย และใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้ รฐัวิสาหกิจ องคก์ารมหาชนหรือหน่วยงานของรฐั นโยบายของ

รฐับาลและมติคณะรฐัมนตรีที่เกี่ยวขอ้งตลอดจนการส ัง่ใหร้ฐัวสิาหกิจ องคก์ารมหาชนหรือหน่วยงานของรฐัชี้แจงแสดงความ

คิดเหน็ ท ารายงานหรือยบัย ัง้การกระท าของรฐัวิสาหกิจ องคก์ารมหาชนหรือหน่วยงานของรฐัที่ขดัต่อวตัถุประสงคข์องการ

จดัตัง้รฐัวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือหน่วยงานของรฐั นโยบายของรฐับาลหรือมติคณะรฐัมนตรีที่เกี่ยวขอ้งและส ัง่สอบสวน

ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัการด าเนินการ 
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สว่นที่2 

 

 1. รองนายกรฐัมนตร(ีพลเอก ประวติร  วงษส์ุวรรณ) 

 1.1 การมอบหมายและมอบอ านาจใหก้ ากบัการบรหิารราชการแทนนายกรฐัมนตร ีดงัน้ี 

    1.1.1 กระทรวงกลาโหม  

    1.1.2 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม     

  1.1.3 กระทรวงมหาดไทย 

    1.1.4 กระทรวงแรงงาน  

 1.2 มอบหมายและมอบอ านาจใหก้ ากบัการบริหารราชการและส ัง่และปฏิบตัิราชการแทน

นายกรฐัมนตร ี ดงัน้ี 

    - ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

 1.3 มอบหมายและมอบอ านาจใหส้ ัง่และปฏบิตัิราชการแทนนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 

    1.3.1 ส านกัขา่วกรองแห่งชาต ิ

    1.3.2 ส านกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิ

    1.3.3 ศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

 1.4 มอบหมายใหก้ ากบัดูแลองคก์ารมหาชน ดงัน้ี 

  - สถาบนับรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) 

 1.5ลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศส านักนายกรฐัมนตรีที่เกีย่วขอ้ง

กบัการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ้1.1–ขอ้ 1.4  ยกเวน้ 

  1.5.1 เรื่องทีเ่กี่ยวกบักฎหมาย 

  1.5.2 การสถาปนาพระอสิรยิยศอสิริยศกัดิ์สมณศกัดิ์ 

  1.5.3 การแต่งตัง้ ในกรณีการแต่งตัง้ประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุด 

ขา้ราชการต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบักระทรวงและกรม เอกอคัรราชทูตประจ าต่างประเทศ กงสุล และกรรมการที่มี

ต าแหน่งหนา้ทีส่  าคญั 

  1.5.4 การพระราชทานยศทหาร ต ารวจ ช ัน้นายพล 

  1.5.5 การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ และการ

พระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ประจ าปี 

  1.5.6   การสถาปนาความสมัพนัธท์างการทูตหรือความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ และ

การประกาศใชค้วามตกลงระหว่างประเทศ 

  1.5.7  เรื่องส าคญัทีเ่คยมปีระเพณีปฏบิตัิใหเ้สนอนายกรฐัมนตรีลงนาม 
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สว่นที่3 

  2.รองนายกรฐัมนตร(ีพลอากาศเอก ประจนิ  จ ัน่ตอง) 

 2.1 การมอบหมายและมอบอ านาจใหก้ ากบัการบริหารราชการแทนนายกรฐัมนตร ีดงัน้ี 

  2.1.1   กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

  2.1.2 กระทรวงพลงังาน 

  2.1.3 กระทรวงศึกษาธกิาร 

  2.1.4 กระทรวงยุตธิรรม 

  2.1.5 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ 

 2.2  มอบหมายใหก้ ากบัดูแลองคก์ารมหาชนและหน่วยงานของรฐั ดงัน้ี 

    2.2.1 ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา    

  (องคก์ารมหาชน) 

   2.2.2 ส านกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 

   2.2.3 สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน) 

  2.2.4 ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั 

  2.3 ลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศส านักนายกรฐัมนตรีที่

เกี่ยวขอ้งกบัการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ้ 2.1 - ขอ้ 2.2 ยกเวน้การด าเนินการตามกรณีในขอ้1.5.1 - ขอ้ 

1.5.7 

 

สว่นที่4 

  3.รองนายกรฐัมนตร(ีนายสมคดิ  จาตศุรพีทิกัษ)์ 

 3.1 การมอบหมายและมอบอ านาจใหก้ ากบัการบรหิารราชการแทนนายกรฐัมนตร ีดงัน้ี 

    3.1.1 กระทรวงการคลงั 

  3.1.2  กระทรวงการต่างประเทศ   

  3.1.3  กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

    3.1.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

    3.1.5 กระทรวงคมนาคม 

    3.1.6 กระทรวงพาณิชย ์

    3.1.7 กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

    3.1.8 กระทรวงอตุสาหกรรม 

    3.1.9 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

    3.1.10 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 

  3.2มอบหมายใหก้ ากบัดูแลองคก์ารมหาชนและหน่วยงานของรฐั ดงัน้ี 

     ส านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 

 3.3 ลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศส านักนายกรฐัมนตรีที่

เกี่ยวขอ้งกบัการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ้ 3.1 – ขอ้ 3.2  ยกเวน้การด าเนินการตามกรณีในขอ้1.5.1 - ขอ้ 

1.5.7 
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สว่นที่5 

  4.รองนายกรฐัมนตร(ีนายวษิณุ  เครอืงาม) 

 4.1 การมอบหมายและมอบอ านาจใหก้ ากบัการบริหารราชการแทนนายกรฐัมนตร ีดงัน้ี 

  4.1.1   กระทรวงวฒันธรรม 

  4.1.2 กรมประชาสมัพนัธ ์

    4.1.3 ส านกังานราชบณัฑติยสภา 

  4.2 มอบหมายและมอบอ านาจใหก้ ากบัการบริหารราชการและส ัง่และปฏิบตัิราชการแทน

นายกรฐัมนตร ี ดงัน้ี 

    4.2.1 ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 

    4.2.2 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

   4.2.3 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  

  4.2.4 ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

  4.2.5 ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต  ในภาครฐั 

 4.3 มอบหมายและมอบอ านาจใหส้ ัง่และปฏบิตัิราชการแทนนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 

    4.3.1 ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี

  4.3.2 ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

 4.4 มอบหมายใหก้ ากบัดูแลองคก์ารมหาชนและหน่วยงานของรฐั ดงัน้ี 

     - ส านกังานพฒันาพงิคนคร (องคก์ารมหาชน) 

 4.5 การด าเนินคดีปกครอง รวมทัง้ลงนามมอบอ านาจใหพ้นักงานอยัการด าเนินคดีปกครอง

กรณีที่มีการฟ้องนายกรฐัมนตรี 

 4.6 ลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศส านักนายกรฐัมนตรีที่

เกี่ยวขอ้งกบัการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ้4.1 - ขอ้ 4.4ยกเวน้การด าเนินการตามกรณีในขอ้1.5.1 - ขอ้ 

1.5.7 

 

สว่นที่6 

 

  5.รองนายกรฐัมนตร(ีพลเอก ฉตัรชยั  สารกิลัยะ) 

 5.1 การมอบหมายและมอบอ านาจใหก้ ากบัการบริหารราชการแทนนายกรฐัมนตร ีดงัน้ี 

  5.1.1   กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์

    5.1.2 กระทรวงสาธารณสุข  

    5.1.3 ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

    5.1.4 ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

  5.2 มอบหมายและมอบอ านาจใหก้ ากบัการบริหารราชการและส ัง่และปฏิบตัิราชการแทน

นายกรฐัมนตร ี ดงัน้ี 

   - ส านกังานบรหิารจดัการทรพัยากรน า้แห่งชาติ 
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 5.3  มอบหมายใหก้ ากบัดูแลองคก์ารมหาชนและหน่วยงานของรฐั ดงัน้ี 

    - องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน (องคก์าร

มหาชน) 

 5.4  ลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศส านักนายกรฐัมนตรีที่

เกีย่วขอ้งกบัการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ้5.1 – 5.3 ยกเวน้    การด าเนินการตามกรณีในขอ้1.5.1 - ขอ้ 1.5.7 

 

สว่นที่7 

 6.รฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ี (นายสุวพนัธุ ์ ตนัยุวรรธนะ) 

  6.1 การมอบหมายและมอบอ านาจใหส้ ัง่และปฏิบตัิราชการแทนนายกรฐัมนตร ี ดงัน้ี 

   6.1.1 ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

    6.1.2 ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

    6.1.3 ส านกังานราชบณัฑติยสภา 

 

 6.2 การมอบหมายใหก้ ากบัดูแลองคก์ารมหาชนและหน่วยงานของรฐัดงัน้ี 

  6.2.1 กองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงแห่งชาติ 

  6.2.2 ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ 

 

สว่นที่8 

 7.รฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ี (นายกอบศกัด์ิ  ภตูระกลู) 

  7.1 การมอบหมายและมอบอ านาจใหส้ ัง่และปฏบิตัริาชการแทนนายกรฐัมนตร ี ดงัน้ี 

    7.1.1 กรมประชาสมัพนัธ ์

    7.1.2 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

    7.1.3 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 

    7.1.4 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ  

 7.2 มอบหมายใหก้ ากบัดูแลรฐัวสิาหกจิดงัน้ี   

  - บรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 

  7.3  การมอบหมายใหก้ ากบัดูแลองคก์ารมหาชนและหน่วยงานของรฐัดงัน้ี 

  - ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

สว่นที่9 

 8.  ผูป้ฏิบตัิหนา้ที่รองนายกรฐัมนตรีที่ก  ากบัการบริหารราชการส่วนราชการรฐัวิสาหกิจองคก์ารมหาชน หรือ

หน่วยงานของรฐัย่อมมอี านาจใหค้วามเห็นชอบและลงนามในประกาศส านกันายกรฐัมนตรี หรือประกาศเกี่ยวกบัเรื่องของ

หน่วยงานนัน้ๆดงัน้ี 

 8.1  การแต่งตัง้บคุคลหรอืกรรมการในหน่วยงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจินัน้ 

 8.2  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ  ยกเวน้เป็นเรื่องระดบัผูน้ ารฐับาล

หรอืประมขุของรฐัต่างประเทศ 

 8.3 การใหค้วามเหน็ชอบในการรบัเครื่องราชอิสรยิาภรณห์รอืเหรยีญตราจากต่างประเทศ 
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 8.4 การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ 

 9. ราชการทีผู่ป้ฏบิตัิหนา้ที่รองนายกรฐัมนตรีไดร้บัมอบหมายและมอบอ านาจตามค าส ัง่น้ี หากผูป้ฏบิตัิ

หนา้ที่รองนายกรฐัมนตรพีจิารณาเหน็ว่าเป็นเรื่องส าคญัและอาจมผีลกระทบต่อความสงบเรียบรอ้ยของประชาชนเป็นส่วนรวม

หรือตอ้งส ัง่การแก่หลายส่วนราชการหรือหลายรฐัวสิาหกจิแต่บางส่วนมไิดอ้ยู่ในอ านาจหนา้ทีก่  ากบัการบรหิารราชการของผู ้

ปฏบิตัิหนา้ที่รองนายกรฐัมนตรผูีห้น่ึงผูใ้ดโดยตรง ใหน้ าเสนอนายกรฐัมนตรเีพือ่วนิิจฉยัส ัง่การ 

 10. เมื่อผูป้ฏิบตัิหนา้ที่รองนายกรฐัมนตรีไดด้  าเนินการตามที่ไดร้บัมอบหมายและมอบอ านาจแลว้ ให ้

รายงานนายกรฐัมนตรีทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 

 11.  ในการปฏบิตัิหนา้ทีร่องนายกรฐัมนตรีตามทีไ่ดร้บัมอบหมายและมอบอ านาจตามค าส ัง่น้ี  ใหผู้ป้ฏบิตัิ

หนา้ที่รองนายกรฐัมนตร ีบริหารราชการโดยมุง่ม ัน่จะสรา้งความสามคัคี ปรองดอง ใหเ้กดิขึ้นในสงัคมไทย ซึง่จะน าไปสู่

ความร่วมมอืกนัในการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงการปกครองของประเทศใหก้า้วหนา้เพือ่ประโยชนสุ์ขของ

ประชาชนชาวไทยทุกคน  

   ทัง้น้ี   ต ัง้แต่วนัที ่4 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 

 

 

   
3. ค าส ัง่ส านักนายกรฐัมนตรี ที่ 324 /2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจ า

ส านักนายกรฐัมนตรี ปฏบิตัิหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตาม

กฎหมาย และระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี 

   ตามที่ไดม้คี าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตรี ที่ 310/2559 เรื่องมอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรี

และรฐัมนตรีประจ าส  านักนายกรฐัมนตรีปฏิบตัิหนา้ที่ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ และกรรมการใน

คณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม 2559 ค าส ัง่ส  านัก

นายกรฐัมนตรี ที่ 38/2560  เรื่อง ปรบัปรุงค าส ัง่การมอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรี ประจ า

ส  านกันายกรฐัมนตรีปฏบิตัิหนา้ที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง  ๆ ตามกฎหมาย และ

ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ี ลงวนัที ่24 มกราคม 2560 และค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตร ีที่ 299/2560 เรือ่ง มอบหมายและ

มอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรีปฏิบตัิหนา้ที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมายเพิ่มเติม ลงวนัที่ 8 

พฤศจกิายน 2560  นัน้ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15  แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ 

พ.ศ. 2534  ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่ 5) พ .ศ. 2545 มาตรา 11 และ

มาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบ

บรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึง่แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2550 

ประกอบกบัพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550  จึงใหย้กเลกิค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตรี ที่ 310/2559 ลง

วนัที ่ 24 ธนัวาคม 2559  ค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตรี ที่ 38/2560 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2560  และค าส ัง่ส  านกั

นายกรฐัมนตรี ที่ 299/2560 ลงวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2560  และมคี าส ัง่มอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรีและ

รฐัมนตรีประจ าส  านกันายกรฐัมนตรีปฏิบตัิหนา้ที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ

ต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีดงัต่อไปน้ี  
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สว่นที่ 1 

  1.  รองนายกรฐัมนตร ี (พลเอก ประวติร  วงษส์ุวรรณ) 

 1.1 การมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏบิตัิหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง 

ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึนตามกฎหมาย  ดงัน้ี 

1.1.1  คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ   

  1.1.2  คณะกรรมการอ านวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

  1.1.3 คณะกรรมการบรหิารสถานการณฉุ์กเฉิน  

1.1.4 คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ 

1.1.5 คณะกรรมการพจิารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อสิรยิาภรณอ์นัเป็น

ทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ 

1.1.6 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

1.1.7 คณะกรรมการประสานและก ากบัการด าเนินงานป้องกนัและปราบปราม 

             การคา้มนุษย ์  

1.1.8 คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ

1.1.9 คณะกรรมการยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

1.1.10 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและ

ชายฝัง่ 

1.1.11 คณะกรรมการก าลงัพลส ารอง 

  1.1.12 คณะกรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย 

  1.1.13 คณะกรรมการบรหิารกองทุนพฒันาการกฬีาแห่งชาติ 

 1.2 การมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏิบตัิหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการ

ต่าง ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึนตามกฎหมาย  ดงัน้ี 

  1.2.1 รองประธานสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิ  

  1.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 

 1.3 การมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏิบตัิหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ

ต่าง ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึนตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี ดงัน้ี 

1.3.1 คณะกรรมการบรหิารระบบการเตอืนภยัพบิตัิแห่งชาติ 

1.3.2 คณะกรรมการก ากบัและตดิตามการปฏบิตัิราชการในภมูภิาค 

  1.3.3 คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการพฒันาเพือ่เสรมิความม ัน่คงของชาต ิ

1.3.4 คณะกรรมการนโยบายปาลม์น า้มนัแห่งชาติ 

1.3.5 คณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบกุรุกทีด่นิของรฐั 

1.3.6 คณะกรรมการอนุรกัษแ์ละพฒันากรุงรตันโกสนิทรแ์ละเมอืงเก่า 

1.3.7 คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ แห่งชาต ิ

1.3.8  คณะกรรมการป้องกนัอบุตัิภยัแห่งชาติ 

1.3.9 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลกจิการประปาแห่งชาติ 

1.3.10 คณะกรรมการนโยบายการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนนแห่งชาติ  

1.3.11 คณะกรรมการพฒันาพื้นทีโ่ดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ  

1.3.12 คณะกรรมการพฒันาแรงงานและประสานงานการฝึกอบรมอาชพีแห่งชาติ  
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1.3.13 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ช ัน้

สายสะพาย 

1.3.14 คณะกรรมการบริหารการพฒันาพื้นที่ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

1.3.15 คณะกรรมการกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 

1.3.16 คณะกรรมการแห่งชาตวิ่าดว้ยอนุสญัญาคุม้ครองมรดกโลก 

 1.4 กา รมอบหมายและมอบอ าน าจ ให ป้ฏ ิบ ตั ิหน ้า ที ่ร อ งประธ านกรรมกา ร ใน

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึนตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี ดงัน้ี 

- รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาติ 

 

 

สว่นที่ 2 

  2.  รองนายกรฐัมนตร ี (พลอากาศเอก ประจนิ  จ ัน่ตอง) 

 2.1 การมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏิบตัิหน้าที่ประธานกรรมการ  ในคณะกรรมการ

ต่าง ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึนตามกฎหมาย  ดงัน้ี 

2.1.1 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ  

2.1.2 คณะกรรมการคดพีเิศษ 

2.1.3 คณะกรรมการพฒันาการบรหิารงานยุตธิรรมแห่งชาต ิ  

  2.1.4 สภาลูกเสอืไทย  

 2.2 การมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏิบตัิหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ

ต่าง ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึนตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 

  2.2.1 คณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

  2.2.2 คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาต ิ

  2.2.3. คณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์ห่งชาติ 

  2.2.4 คณะกรรมการพฒันาระบบการตดิตามคนหายและการพสูิจนศ์พนิรนาม 

  2.2.5 คณะกรรมการพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาต ิ

  2.2.6 คณะกรรมการส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละคุณภาพเยาวชน 

  2.2.7 คณะกรรมการนโยบายกองทนุตัง้ตวัได ้

   

 

สว่นที่ 3 

  3.  รองนายกรฐัมนตร ี (นายสมคดิ  จาตศุรพีทิกัษ)์ 

 3.1 การมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏิบตัิหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ

ต่าง ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึนตามกฎหมาย  ดงัน้ี 

3.1.1  คณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก  

  3.1.2 คณะกรรมการสง่เสรมิการพาณิชยนาว ี

   3.1.3 คณะกรรมการพลงังานนิวเคลยีรเ์พือ่สนัติ 

3.1.4 คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาต ิ
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  3.1.5 คณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั 

  3.1.6 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

3.1.7 คณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 

3.1.8 คณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิชมุชม 

    3.2 การมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏิบตัิหน้าที่ประธานกรรมการ  และกรรมการใน

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึนตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 

3.2.1 คณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภณัฑแ์ห่งชาติ 

  3.2.2  คณะกรรมการภมูสิารสนเทศแห่งชาต ิ

3.2.3 คณะกรรมการบรหิารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษถนนราชด าเนิน 

3.2.4 คณะกรรมการอ านวยการจดัระบบศูนยร์าชการ 

3.2.5 คณะกรรมการบรหิารสนิเชื่อเกษตรแห่งชาติ 

3.2.6 คณะกรรมการช่วยเหลอืเกษตรกรและผูย้ากจน 

3.2.7 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลอืเกษตรกร 

3.2.8 คณะกรรมการพฒันาระบบการบริหารจดัการขนส่งสินคา้และบริการของ

ประเทศ 

3.2.9 คณะกรรมการว่าดว้ยการประสานงานในการบงัคบัใชก้ฎหมาย  เพื่อป้องปราม

การละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 

3.2.10 คณะกรรมการพฒันาอตุสาหกรรมแห่งชาติ 

3.2.11 คณะกรรมการประสานการบริการดา้นการลงทนุ 

    3.3 กา รมอบหมายและมอบอ าน าจ ให ป้ฏ ิบ ตั ิหน ้า ที ่ร อ งประธ านกรรมกา ร  ใน

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึนตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 

3.3.1  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาลม์น า้มนัแห่งชาติ  

  3.3.2  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาต ิ

  3.3.3   รองประธานกรรมการ คนที ่1 ในคณะกรรมการเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

3.3.4      รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพฒันาพื้นที่ในเขตพฒันา     

             เศรษฐกจิพเิศษ 

  3.3.5  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิ  ระหว่างประเทศ 

  3.3.6  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพฒันาการคา้ระหว่างประเทศ 

 

 

สว่นที่ 4 

  4.  รองนายกรฐัมนตร ี (นายวษิณุ  เครอืงาม) 

 4.1 การมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏิบตัิหน้าที่ประธานกรรมการ  ในคณะกรรมการ

ต่าง ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึนตามกฎหมาย  ดงัน้ี 

4.1.1  คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

4.1.2 คณะกรรมการกฤษฎกีา 

  4.1.3 คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

  4.1.4 คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

4.1.5 คณะกรรมการพฒันาและส่งเสรมิองคก์ารมหาชน 
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  4.1.6 คณะกรรมการภาพยนตรแ์ละวดีิทศันแ์ห่งชาติ 

  4.1.7 คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิ

  4.1.8 คณะกรรมการกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค ์

 4.2 การมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏิบตัิหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการ

ต่าง ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึนตามกฎหมาย  ดงัน้ี 

  4.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก 

  4.2.3 อปุนายกสภาลูกเสอืไทย 

    4.3 การมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏิบตัิหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการใน

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึนตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 

4.3.1 คณะกรรมการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาติ 

  4.3.2  คณะกรรมการเอกลกัษณข์องชาติ 

4.3.3 คณะกรรมการการจดัการเรื่องราวรอ้งทกุข ์

4.3.4 คณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ  

  4.3.5  คณะกรรมการพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรคแ์ห่งชาต ิ

 

 

สว่นที่ 5 

  5.  รองนายกรฐัมนตร ี (พลเอก ฉตัรชยั  สารกิลัยะ) 

 5.1 การมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏิบตัิหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง 

ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึนตามกฎหมาย  ดงัน้ี 

5.1.1  คณะกรรมการผูสู้งอายุแห่งชาต ิ

5.1.2 คณะกรรมการส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแห่งชาติ 

5.1.3 คณะกรรมการส่งเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาติ 

5.1.4 คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 

5.1.5 คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ห่งชาติ 

5.1.6 คณะกรรมการสุขภาพจติแห่งชาต ิ

5.1.7 คณะกรรมการอาหารแห่งชาต ิ

5.1.8 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ

5.1.9 คณะกรรมการกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ 

5.1.11 คณะกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น 

5.1.12 คณะกรรมการส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 

 5.2 การมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏิบตัิหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการ

ต่าง ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึนตามกฎหมาย  ดงัน้ี 

  5.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

  5.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 

   การคา้มนุษย ์  

  5.2.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ 
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    5.3 การมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏิบตัิหน้าที่ประธานกรรมการ  และกรรมการใน

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึนตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  ดงัน้ี 

5.3.1 คณะกรรมการสรา้งเสรมิกจิการเพือ่สงัคมแห่งชาติ 

5.3.2  คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันาสถานภาพสตรแีห่งชาติ 

5.3.3 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรค์รอบครวัแห่งชาติ 

5.3.4 คณะกรรมการนโยบายทีอ่ยู่อาศยัแห่งชาติ 

5.3.5 คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาองคก์รภาคประชาสงัคม 

5.3.6 คณะกรรมการแห่งชาตวิ่าดว้ยการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดส ์

5.3.7 คณะกรรมการป้องกนัเจา้หนา้ที่ของรฐัมใิหเ้กี่ยวขอ้งกบัการคา้มนุษย ์

5.3.8 คณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาต ิ 

5.3.9 คณะกรรมการวคัซนีแห่งชาต ิ

     5.3.10 คณะกรรมการทรพัยากรน า้แห่งชาต ิ

 

 

สว่นที่ 6 

 6.  รฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ี (นายสุวพนัธุ ์ ตนัยุวรรธนะ) 

 6.1 การมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏบิตัิหนา้ที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 

ที่จดัต ัง้ข้ึนตามกฎหมาย  ดงัน้ี 

  6.1.1 คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

  6.1.2 คณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

   6.1.3 คณะกรรมการกองทนุหมู่บา้นและชมุชนเมอืงแห่งชาต ิ 

 6.2 การมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏิบตัิหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการ

ต่าง ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึนตามกฎหมาย  ดงัน้ี 

  - รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  

 6.3   การมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏบิตัิหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จดัต ัง้

ข้ึนตามกฎหมาย  ดงัน้ี 

  - กรรมการในคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

 6.4 การมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏิบตัิหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ

ต่าง ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึนตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี ดงัน้ี 

6.4.1 คณะกรรมการกองทนุเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยัส านกันายกรฐัมนตร ี 

6.4.2  คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรฐั  

    6.4.3   คณะกรรมการนโยบายรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิ 

   6.4.4 คณะกรรมการพจิารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อสิรยิาภรณ์ช ัน้ต า่

กว่าสายสะพาย  

  6.4.5 คณะกรรมการส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาต ิ

 6.5 ก า รมอบหมายและมอบอ า น า จ ให ป้ฏ ิบ ตั ิหน ้า ที ่รองประธานกรรมกา รใ น

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึนตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี ดงัน้ี 

 6.5.1  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลกัษณข์องชาติ 
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 6.5.2  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข ์

   6.5.3  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสรา้งเสรมิกจิการเพือ่สงัคมแห่งชาติ  

  6.5.4   รองประธานกรรมการ คนที ่1 ในคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาองคก์รภาคประชา

สงัคม 

 6.6   การมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏบิตัิหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึน

ตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี ดงัน้ี 

  - กรรมการในคณะกรรมการบรหิารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษถนนราชด าเนิน 

 

 

สว่นที่ 7 

 7.   รฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ี (นายกอบศกัด์ิ  ภตูระกลู) 

 7.1   การมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏิบตัิหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการ

ต่าง ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึนตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี ดงัน้ี 

  7.1.1  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาติ 

  7.1.2 รองประธานกรรมการ คนที ่2 ในคณะกรรมการเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 

  7.1.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสนิเชื่อเกษตรแห่งชาติ 

 7.2   การมอบหมายและมอบอ านาจใหป้ฏบิตัิหนา้ที่กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จดัต ัง้ข้ึน

ตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี ดงัน้ี 

  - กรรมการในคณะกรรมการประสานการบรกิารดา้นการลงทนุ 

 

สว่นที่ 8 

 8. ใหร้องนายกรฐัมนตรีหรือรฐัมนตรีประจ าส  านักนายกรฐัมนตรี ที่ส ัง่และปฏิบตัิ ราชการแทน

นายกรฐัมนตรีในส่วนราชการใดเป็นประธาน อ.ก.พ. ท าหนา้ที่ อ.ก.พ. กระทรวงของส่วนราชการนัน้ดว้ย ยกเวน้ อ.ก.พ.  

ส านกันายกรฐัมนตร ี ใหร้องนายกรฐัมนตร ี(นายวษิณุ  เครอืงาม)  เป็นประธาน 

 9.   เมื่อรองนายกรฐัมนตรีหรือรฐัมนตรีประจ าส  านักนายกรฐัมนตรีไดด้  าเนินการตามที่ไดร้ ับ

มอบหมายและมอบอ านาจแลว้ ใหร้ายงานนายกรฐัมนตรทีราบทกุสามสบิวนั 

 10. ใหร้องนายกรฐัมนตรีหรือรฐัมนตรีประจ าส  านกันายกรฐัมนตรีที่ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิหนา้ที่

ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรีในค าส ัง่น้ี  พจิารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมใน

การยุบเลกิคณะกรรมการดงักล่าว  หากเหน็ว่าหมดความจ าเป็นหรือซ า้ซอ้นกบัภารกิจของหน่วยงานอื่น  หรืออาจยุบรวม

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั  หรือปรบัปรุงองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการดงักล่าว   โดยการ

ยกเลิกหรือแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีที่เกี่ยวขอ้ง หรือจดัท าระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีขึ้นใหม่โดยยึด

หลกัการมีผูร้บัผิดชอบภารกิจอย่างชดัแจง้ การไม่ปฏิบตัิงานซ า้ซอ้นกนั และการบูรณาการภารกิจใหเ้กิดการประสานและ

สอดคลอ้งรองรบักนั แลว้เสนอผลการพจิารณาและขอ้เสนอแนะ ตลอดจนร่างระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรีที่ขอแกไ้ขเพิ่มเติม

หรือจดัท าขึ้นใหม่ต่อคณะรฐัมนตรี  ในกรณีที่เห็นควรใหค้งระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรีนัน้ ๆ    ไวต้ามเดิมใหร้ายงาน

เหตผุลและความจ าเป็นดว้ยเช่นกนั 

  ทัง้น้ี   ต ัง้แต่วนัที่   4  ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
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  4. ค าส ัง่ส านักนายกรฐัมนตรี ที่ 325 /2560 เรื่อง มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจ า

ส านักนายกรฐัมนตรกี ากบัและตดิตามการปฏบิตัริาชการกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 

   ตามที่ไดม้ีระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 และมี

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ เรื่อง การจดัตัง้กลุม่จงัหวดัและก าหนด

จงัหวดัทีเ่ป็นศูนยป์ฏบิตักิารของกลุม่จงัหวดั (ฉบบัที ่3) ลงวนัที ่16 พฤศจกิายน 2560 นัน้ 

   อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2534 

ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2545  มาตรา 11 แห่งพระราชบญัญตัิ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2534  

ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2550  นายกรฐัมนตรีจึงมีค าส ัง่

มอบหมายให ้รองนายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี ก ากบัและติดตามการปฏบิตัิราชการ ภาคและ

กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ  ดงัต่อไปน้ี 

   1.  ภาคและกลุ่มจงัหวดั 

   1.1  รองนายกรฐัมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษส์ุวรรณ) ก ากบัและติดตามการปฏบิตัิราชการ

ภาคกลาง ดงัน้ี 

1) กลุ่ มจ ังหว ัดภ าคกลางตอนบน ประกอบด ้วย  จ ังหว ัดช ัยนาท จ ังหว ัด

พระนครศรอียุธยา จงัหวดัลพบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีและจงัหวดัอ่างทอง  

2) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางปริมณฑล ประกอบดว้ย จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี 

จงัหวดันครปฐม และจงัหวดัสมทุรปราการ  

3) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบดว้ย จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดัราชบุรี 

และจงัหวดัสุพรรณบรุ ี 

4) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบดว้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั

เพชรบรุ ีจงัหวดัสมทุรสงคราม และจงัหวดัสมทุรสาคร 

         1.2  รองนายกรฐัมนตร ี(พลอากาศเอก ประจนิ จ ัน่ตอง) ก ากบัและติดตามการปฏบิตัริาชการภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงัน้ี 

1) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดว้ย  จงัหวดับึงกาฬ 

จงัหวดัเลย จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัหนองบวัล  าภ ูและจงัหวดัอดุรธานี  

2) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดว้ย จงัหวดันครพนม 

จงัหวดัมกุดาหาร และจงัหวดัสกลนคร  

3) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดว้ย จงัหวดักาฬสินธุ ์

จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัรอ้ยเอด็  

4) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบดว้ย จงัหวดัชยัภูมิ 

จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุรีมัย ์และจงัหวดัสุรนิทร ์ 

5) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบดว้ย จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

จงัหวดัยโสธร จงัหวดัศรสีะเกษ และจงัหวดัอบุลราชธานี 

 1.3   รองนายกรฐัมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์) ก ากบัและติดตามการปฏิบตัิราชการ 

ภาคตะวนัออก ดงัน้ี 
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       1) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1  ประกอบดว้ย จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี และ

จงัหวดัระยอง    

       2) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2  ประกอบดว้ย จงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัตราด จงัหวดั

นครนายก จงัหวดัปราจนีบรุ ีและจงัหวดัสระแกว้ 

  1.4  รองนายกรฐัมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ก ากบัและติดตามการปฏบิตัิราชการภาคเหนือ 

ดงัน้ี 

   1) กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบดว้ย จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

จงัหวดัล  าปาง และจงัหวดัล  าพนู  

   2) กลุ่มจ ังหวดัภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดว้ย จ ังหวดัเชียงราย จ ังหวดัน่าน  

จงัหวดัพะเยา และจงัหวดัแพร่  

   3) กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบดว้ย จงัหวดัตาก จงัหวดัพิษณุโลก  

จงัหวดัเพชรบูรณ ์จงัหวดัสุโขทยั และจงัหวดัอตุรดติถ ์ 

   4) กลุ่ มจ ังหว ัดภาคเหนื อตอนล่ า ง 2 ประกอบด ้วย จ ัง ห ว ัด ก า แพ ง เพช ร  

จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัพจิติร และจงัหวดัอทุยัธานี 

    1.5   รองนายกรฐัมนตร ี(พลเอก ฉตัรชยั  สารกิลัยะ) ก ากบัและตดิตามการปฏบิตัิราชการภาคใต ้

และภาคใตช้ายแดน ดงัน้ี 

1) กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย ประกอบดว้ย จงัหวดัชุมพร  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และจงัหวดัสงขลา  

2) กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั ประกอบดว้ย จงัหวดักระบี ่จงัหวดัตรงั จงัหวดัพงังา 

จงัหวดัภเูกต็ จงัหวดัระนอง และจงัหวดัสตูล 

3) กลุม่จงัหวดัภาคใตช้ายแดน ประกอบดว้ย จงัหวดันราธวิาส จงัหวดัปตัตานี และจงัหวดั

ยะลา 

 1.6 รฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ี(นายสุวพนัธ ์ ตนัยุวรรธนะ)    ช่วยปฏบิตังิานในการ

ก ากบัและติดตามการปฏิบตัิราชการของรองนายกรฐัมนตรี (พลเอก ฉัตรชยั  สาริกลัยะ) ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน 

ประกอบดว้ย จงัหวดันราธวิาส จงัหวดัปตัตานี และจงัหวดัยะลา 

 1.7. รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี (นายกอบศกัด์ิ  ภตูระกูล)    ช่วยปฏบิตัิงานในการ

ก ากบัและตดิตามการปฏบิตัริาชการของรองนายกรฐัมนตรี  (พลอากาศเอก ประจนิ  จ ัน่ตอง) ในกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 

ดงัน้ี 

 1) กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1 ประกอบดว้ย  จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดั

นครราชสมีา จงัหวดับรุรีมัย ์และจงัหวดัสุรนิทร ์

2) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบดว้ย  จงัหวดัอ านาจเจริญ 

จงัหวดัยโสธร จงัหวดัศรสีะเกษ และจงัหวดัอบุลราชธานี 

  2.  ใหร้องนายกรฐัมนตรีรายงานปญัหาอุปสรรค แนวทางการแกไ้ข ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

อนัเน่ืองจากการก ากบัและติดตามการปฏิบตัิราชการภาคในความรบัผดิชอบต่อนายกรฐัมนตร ี
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  3.   ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัผูต้รวจราชการกระทรวง และหวัหนา้ส่วนราชการ ในจงัหวดัที่เกี่ยวขอ้งเสนอ

ขอ้มลู อ านวยความสะดวก และใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัหินา้ที่ตามค าส ัง่น้ีดว้ย 

 ทัง้น้ี   ต ัง้แต่วนัที่ 4    ธนัวาคม  พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป  
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