
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/52160                        วันท่ี  3  กรกฎาคม  2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 3 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป  

พ.ศ. 2556  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุม 

สามัญทั่วไป พ.ศ. 2556 ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้นําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ต่อไป 
  ข้อเท็จจริง 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 127 ได้บัญญัติให้ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุม
สามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มา
ประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป สมัยประชุมสามญัของรัฐสภาสมัยหน่ึง ๆ ให้มี
กําหนดเวลา 120 วัน ซึ่งได้มพีระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2554 เพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุม 
เป็นครั้งแรกในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554  
  2. สําหรับปี 2555 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป  
พ.ศ. 2555 กําหนดให้เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามญัทั่วไป ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555  
และพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมยัประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2555 กําหนดให้ปิดประชุมรัฐสภา 
สมัยประชุมสามัญทั่วไป ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 แล้ว 
  3. สําหรับปี 2556 สมควรเรยีกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป ต้ังแต่วันที่  
1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป เพ่ือให้เป็นไปตามในมาตรา 127 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  4. สลค. จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2556  
ขึ้น เพ่ือให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไปตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 6 เรื่อง ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล 

ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวทางดําเนินการในระยะต่อไป  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการที่ผ่านมาของการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และมอบหมายให้สาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันยกรา่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือกําหนด
สาระสําคัญ และวิธีการดําเนินการ ตามท่ีสาํนักงาน ก.พ.ร. เสนอ   
 

/สาระสําคัญ... 
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   สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลฯ มีผลสําเรจ็ของการดําเนินการที่ผ่านมา สรุปได้
ดังน้ี   
      1) ด้านการปลุกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักรู้ : สํานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือประกาศ “ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เมื่อวันที่ 
18 พฤษภาคม 2555 และจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีสว่นร่วมของเครือข่ายและภาคประชาชน ณ ลานหน้า
ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 รวมทั้ง ออกสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือรณรงค์ สร้าง
ความตระหนัก และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทั้ง สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
วิทยุ และโทรทัศน์ นอกจากน้ัน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน 
ป.ป.ท.) ได้จัดคาราวานสัญจร 4 ภูมิภาค 
     2) ด้านการพัฒนาองค์การ : สํานักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (1 กรม 1 ป้องกันโกง)  
ซึ่งให้ส่วนราชการระดับกรมจํานวน 144 สว่นราชการ และส่วนราชการระดับจังหวัด 76 จังหวัด ดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต รวมทั้งเสนอแนะ 
ให้มีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ประจํากระทรวง เพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการทาํหน้าที่ 
บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รปัช่ันในส่วนราชการ และเป็นเครือข่าย
เช่ือมโยงการทํางานร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
     3) ด้านการตรวจสอบ เฝ้าระวังเชิงรุก : สํานักงาน ป.ป.ท. เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption War Room) โดยเปิดสายด่วนรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริต “1206” เพ่ือเป็นการบูรณาการการตรวจสอบ รับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ป้องกัน 
ปราบปราม อย่างเบ็ดเสร็จ นอกจากน้ัน สาํนักงาน ก.พ.ร. ยังได้จัดทําเว็บไซต์ www.stopcorruption.go.th 
และติดต้ังตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทั่วประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ประชาชนมีช่องทางในการ
ร้องเรียน และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอีกด้วย  
    4) ด้านการปราบปรามที่จริงจังและการลงโทษที่เขม้งวด : สํานักงาน ป.ป.ท. เป็นเจา้ภาพหลัก 
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสํานักงานป้องกันและปราบรามการ
ฟอกเงิน ร่วมกันเร่งดําเนินคดีปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันที่อยู่ในความสนใจและเผยแพร่ผลการดําเนินการ
ต่อสาธารณะ เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
    5) การดําเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง : สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ได้ขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ....  
ทั้ง 2 ฉบับแลว้เสร็จ และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้
นับต้ังแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นมา รวมทั้งใหม้กีารจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมข้ึนในสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพ่ือทําหน้าที่ส่งเสริมให้ข้าราชการยึดถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  
จรรยาข้าราชการ และประมวลจริยธรรมอีกด้วย     

  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
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วาระที่ 8 เรื่อง โครงการรบัจํานําข้าวเปลอืก ปีการผลิต 2555/56  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าว 
แห่งชาติ ครั้งที่ 6 /2556 เมือ่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอดังน้ี 
  1. รับทราบราคา ปริมาณ วงเงินการรับจํานําข้าวเปลือกของเกษตรกร และระยะเวลาการ 
รับจํานําโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56  
  2. เห็นชอบมาตรการการป้องกันการทุจริตโครงการรับจํานําข้าวที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน 
ต่าง ๆ และมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
  3. เห็นชอบแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวเพ่ือลดต้นทุนการผลิตข้าวและ
เพ่ิมรายได้ให้ชาวนา (Zoning)   
  สาระสําคัญของเรื่อง   
  1. คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้คงราคารับจํานําข้าวเปลือกโครงการ 
รับจํานําข้าวเปลือก ปี 2555/56 ณ ความช้ืน 15%ไว้เท่าเดิมคือ ข้าวเปลือกเจ้า 100% ราคาตันละ 15,000 บาท 
ข้าวเปลือกปทมุธานี 1 (42 กรัม) ตันละ 16,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว (42 กรัม) ตันละ 16,000 
บาท เมล็ดสั้น (40 กรัม) ตันละ 15,000 บาท โดยจะรับจํานําข้าวเปลือกจากเกษตรกรในปริมาณที่ไม่เกินที่ 
ระบุไว้ในใบรับรองเกษตรกรท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให้ และวงเงินรับ 
จํานํารายละไม่เกิน 500,000 บาท/รอบ ตามท่ี กขช. มีมติเมื่อวันที่ 18 มถิุนายน 2556 ทั้งน้ี การกําหนดราคา 
รับจํานําดังกล่าวให้มีผลย้อนหลัง ต้ังแต่วันที่ 30 มถิุนายน 2556 เป็นต้นไป สําหรับระยะเวลาการรับจํานํา
ข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 จะสิ้นสดุวันที่ 15 กันยายน 2556  ยกเว้นภาคใต้จะสิ้นสุดวันที ่
30 พฤศจิกายน 2556 

2. มาตรการป้องกันการทุจริตโครงการรับจํานําข้าวเปลือก มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ดําเนินการดังน้ี 
      2.1 คณะทาํงานตรวจสอบการรับจํานําข้าวเปลือกฯ เร่งรัดการตรวจสอบข้าวที่คลังกลาง 
ที่อยู่ระหว่างการรมยา โรงสีและคลังกลางที่ต้องมีการตรวจซ้ําเป็นครั้งที่ 2 ใหแ้ล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
       2.2 กรณีตรวจสอบพบการกระทําความผิด ให้ดําเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและ
อาญาโดยเด็ดขาด และรายงานผลการดําเนินการให้ กขช. ทราบต่อไป 
      2.3 มอบหมายให้หน่วยปฏิบัติได้แก่ อคส.และ อ.ต.ก.จดัทําบัญชีแสดงการเคล่ือนไหวของ
ข้าวเปลือกที่รับจํานําและข้าวสารที่สีแปรสภาพและส่งมอบเข้าคลังกลาง โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี 
ปี 2554/55 โครงการนาปรัง ปี 2555 และโครงการ ปี 2555/56 รอบที ่1 ต้ังแต่ วันที ่31 มกราคม 2556 ถึง 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เพ่ือจัดส่งให้ประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจํานําข้าวเปลือกตาม
นโยบายของรัฐบาล และฝ่ายเลขานุการ กขช. 
      2.4 มอบหมายคณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ นําผลการตรวจสอบของคณะทํางานตรวจสอบ
การรับจํานําข้าวเปลือกฯ และข้อมลูบัญชีแสดงการเคลื่อนไหว ของ อคส.และ อ.ต.ก.ตามข้อ 2.3 ไปปรบัปรุง
ข้อมูลการปิดบัญชีโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55 โครงการนาปรัง ปี 2555 และโครงการปี 2555/56 
รอบที่ 1 ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เพ่ือนําเสนอ กขช. โดยเร็วต่อไป 
      2.5 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ตรวจสอบและรายงานผลการรับ 
จํานําข้าวเปลือกและสต็อกทั้งที่โรงสีและที่โกดังกลาง และรายงานให้ฝ่ายเลขานุการกขช. ภายในวันที่ 5 ของ
ทุกเดือน เพ่ือฝ่ายเลขานุการ กขช. จะได้สรปุและรายงานคณะรัฐมนตรทีราบภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน 
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      2.6 เพ่ือให้โครงการรับจํานําข้าวเปลือกฯ ดําเนินการต่อไปด้วยความรอบคอบ สุจรติ และ
โปร่งใสให้คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการรับจํานําข้าวนําปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อกังวลของสาธารณชนในเร่ือง 
การทุจริตคอรัปช่ันไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลโครงการรับจํานํา 
เช่นให้มีการติดกล้อง CCTV เพ่ือให้สาธารณชนสามารถร่วมตรวจสอบได้ด้วย การออกใบประทวนออนไลน์ 
ของ อคส./อ.ต.ก. การจ่ายเงินของ ธ.ก.ส. และการเช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับและป้องการทุจริตติดตามการรับจํานําข้าวเปลือกและการส่งมอบข้าวสารโดยเพ่ิมความ
เข้มงวดกวดขันในการติดตามกํากับดูแลและเพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบทั้งโรงสี และโกดังกลาง เพ่ือป้องกัน
การทุจริตสวมสิทธิเกษตรกร และการนําข้าวสารมาหมุนเวียนส่งมอบเข้าคลังกลาง ทั้งน้ี ให้ อคส. และ อ.ต.ก. 
ดําเนินการกับโรงสีและโกดังกลางตามหลักเกณฑ์และสญัญาโดยเคร่งครัด กรณีตรวจสอบพบการทุจริตให้
ดําเนินการตามกฎหมายท้ังทางแพ่งและทางอาญา รวมท้ังเรียกค่าปรับ โดยให้หักจากวงเงินค้ําประกันและ 
สั่งการให้ ตํารวจ ทหาร ตชด. ตรวจตราบริเวณชายแดนอย่างเข้มงวดเพ่ือป้องกันการลักลอบนําเข้า 
ข้าวต่างประเทศมาสวมสิทธิ 
        2.7 ให้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เช่น อคส. อ.ต.ก. ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมการเกษตร  
และกรมการค้าภายในกํากับดูแลและตรวจสอบการรับจํานําข้าวเปลือกให้อยู่ในปริมาณและวงเงินตามข้อ 1.  
และหากตรวจพบการทุจริตให้ดําเนินการอย่างเฉียบขาด 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวเพ่ือลดต้นทุนการผลิตข้าวและเพ่ิมรายได้ให้
ชาวนา (Zoning) เห็นชอบแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวเพ่ือลดต้นทุนการผลิตข้าวและ 
เพ่ิมรายได้ให้ชาวนา (Zoning)  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งได้กําหนดเขตความเหมาะสมมาก  
จํานวน 17.346 ล้านไร่ และเหมาะสมปานกลาง จํานวน 26.572 ล้านไร่ รวมทั้งประเทศ 43.918 ล้านไร่ โดย 
ผลผลิตเฉลี่ยในเขตชลประทาน700 กิโลกรมัต่อไร่ขึ้นไป นอกเขตชลประทานแต่อยู่ในเขต Zoning ประมาณ 
 500 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการพัฒนาคุณภาพข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดจัดระบบการปลูกข้าวในเขตพ้ืนที่ชลประทาน และสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุและปัจจัยอ่ืนๆ ทีม่ีความจําเป็น 
เพ่ือเป็นมาตรการจูงใจ โดยจะดําเนินการปรับระบบการปลูกข้าวปีละไม่ตํ่ากว่า 500,000 ไร ่และจะหมุนเวียน
พ้ืนที่จัดระบบการปลูกข้าวดังกล่าวในเขตชลประทานแต่ละปี 
                        ทั้งน้ี จะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมดําเนินการขับเคลื่อนในทุก ๆ ด้าน 
ผ่านมาตรการจูงใจ เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้พิจารณาตัดสนิใจปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกเพ่ือเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร
ตามความต้องการของตนเอง 

    

  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

                    ด้านแต่งต้ัง 
วาระที่ 15 เรือ่ง แต่งต้ัง  
ข้อที่ 5 แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 

และสหกรณ์  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรและสหกรณ์
การเกษตร รวม 8 คน เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ตาม
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 เน่ืองจากกรรมการชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งมา
ครบกําหนดสามปีตามวาระแล้ว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีรายช่ือดังต่อไปน้ี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา     2. นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล      3. นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ  
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4. นายอรรณพ คุณาวงษ์กฤต   ผูแ้ทนเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร  1. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์  
2. นายประสิทธ์ิ บุญเฉย  3. นายอนันต์ ศิริมงคลเกษม   4. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์   ทั้งน้ี ต้ังแต่ 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อที่ 8 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 151/2556  เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให ้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่151/2556 เรือ่ง  
มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12  มาตรา 15  และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 นายกรฐัมนตรีจงึให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรทีี่ 268/2555  
ลงวันที ่2 พฤศจิกายน 2555  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่55/2556 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556  คําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรทีี่ 81/2556 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556   และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 111/2556 ลงวันที่  
17 พฤษภาคม 2556  และมีคาํสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทน
นายกรัฐมนตรี และให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี และกาํกับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สําหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงาน
ของรัฐ ตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1  นิยาม 
  ในคําสั่งน้ี 
  “กํากับการบริหารราชการ” หมายความว่า กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน 
ของส่วนราชการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรฐัมนตรหีรือนายกรัฐมนตรี  มีอํานาจสัง่ให ้
ส่วนราชการช้ีแจงแสดงความคิดเห็นหรอืรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน สั่งสอบสวน
ข้อเท็จจริง ตลอดจนอนุมัติใหนํ้าเรื่องเสนอคณะรฐัมนตร ีและอนุมัติตามมติคณะรฐัมนตรีวันที ่13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 
เก่ียวกับการมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรทีี่ปฏิบัติ ราชการแทนนายกรฐัมนตรีอนุญาตหรืออนุมัติเรื่องต่าง ๆ 
ของส่วนราชการในกํากับการบริหารราชการไปก่อนได้ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 
  “สั่งและปฏิบัติราชการ”  หมายความว่า สั่ง อนุญาต หรืออนุมติัให้ส่วนราชการหรือ
ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ปฏิบัติราชการหรือดําเนินการใด ๆ ได้ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ 
ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
  “กํากับดูแล”  หมายความว่า กํากับดูแลรฐัวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรอืหน่วยงานของรัฐให้
เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ  นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรฐัมนตรีที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการสั่งให้รฐัวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐช้ีแจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับย้ังการกระทาํของรฐัวิสาหกิจ องคก์ารมหาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐทีข่ัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานของรัฐ  
นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการ 
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  หัวข้อที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ส่วนที่ 3 
  2. รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล) 
                               2.1  การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทน
นายกรัฐมนตรี ดังน้ี 
          2.1.1  กระทรวงพาณิชย์ 
          2.1.2  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เฉพาะกรมการข้าว และ 
                                              กรมส่งเสริมการเกษตร) 
          2.1.3  สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
     2.2  การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังน้ี 

          -   สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
     2.3  การมอบหมายและมอบอํานาจให้สัง่และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
ดังน้ี 

                 2.3.1  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ยกเว้นสํานักงานคณะกรรมการ 
                           กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานเสริมสร้าง 
                           เอกลกัษณ์ของชาติ และศูนย์บริการประชาชน 
  2.3.2  กรมประชาสัมพันธ์ 

           2.3.3  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
           2.3.4  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
           2.3.5  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
           2.3.6  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ือง 
                                             มาจากพระราชดําริ 
           2.4  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเร่ืองตามข้อ 2.1 – ข้อ 2.3 ยกเว้นในข้อ 1.4.1 –  
ข้อ 1.4.7  
 

ส่วนที่ 8 
    7.  รองนายกรัฐมนตร ี(นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง) 

                             7.1  การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังน้ี 
        7.1.1  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
       7.1.2  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ยกเว้นกรมการข้าวและ 
                   กรมส่งเสริมการเกษตร) 
                   7.2  การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ  ดังน้ี  

      7.2.1  สาํนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
      7.2.2  องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  

                                            (องค์การมหาชน) 
 
 

/7.3  ลงนาม... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 3 ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป พ.ศ.2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เศรษฐกิจ - สังคม 6 ผลการดําเนินการตามยุทธศาตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ต่อต้านการทุจริตคอร์รับปช่ันและแนวทางดําเนินการในระยะต่อไป โดย กลุ่มพัฒนาระบบริหาร

8 โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งต้ัง 15 หัวข้อท่ี 5 แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรและสหกรณ์

หัวข้อท่ี 8 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 151/2556 เรื่อง มอบหมายและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                                             วันที่  2  กรกฎาคม  2556 
  
  วันน้ี (2 กรกฎาคม 2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตร ี  
 จากน้ัน นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส ์               
หิมะทองคํา  ร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

 
กฎหมาย 

 1.   เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร 
   สําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ ..) และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
   การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับโครงการความร่วมมือด้าน 
   อุตสาหกรรมของอาเซียน (ฉบับที่ ..) รวม 2 ฉบับ  
 2.   เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้ 
    เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียม 
    เหลวเป็นเช้ือเพลิงเฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์  
    ระดับที่ 1 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
 3.   เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2556  

  
เศรษฐกิจ – สงัคม 

 
 4.    เรื่อง    ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2556 
 5.  เรื่อง   การปรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  
 6.  เรื่อง   ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการ
   ทุจริตคอร์รัปช่ันและแนวทางดําเนินการในระยะต่อไป  
 7.  เรื่อง  แผนแม่บทสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
  8.   เรื่อง  โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56  

  
ต่างประเทศ 

 9.  เรื่อง  ขออนุมัติแผนและงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
   เมียนมาร์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที ่27 

 10.   เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม  
   (Full powers) 
 11.  เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดต้ังศูนย์ประสานงานการซื้อ
   ขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (Inter-Governmental 
   Memorandum of Understanding for the Establishment of the Regional 
   Power Coordination Centre in the Greater Mekong Subregion : IGM) 
 12.  เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพ 
   โทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
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 13.  เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกสําหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์
   ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ 
 14.  เรื่อง  ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลังงาน 
   ประมาณูระหว่างประเทศ 

แต่งต้ัง 
  15.   เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข) 
 2.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
 3.  การขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต  
  ระดับสูง) ครั้งที่ 1 (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 4.  แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด 
  หลักทรัพย์  
 5.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
  และสหกรณ์  
 6. แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
 7.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่   150  /2556  เรื่อง  มอบหมายให้รอง 
  นายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบ 
  อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
  ราชการแทนกัน 
 8.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่ 151  /2556  เรื่อง  มอบหมายและมอบ 
  อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
  ราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
 9.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่  152   /2556 เรื่อง  มอบหมายและมอบ 
  อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
  หน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ
  ต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  และมอบอํานาจตาม
  กฎหมาย 
 10.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่  153   /2556  เรื่อง  มอบหมายให้รอง 
  นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตาม 
  การปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

***************************************************** 
 เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 โทร . 0 2280-9000 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน (ฉบับที่ ..) และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับ
โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (ฉบับที่ ..) รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากร
ศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ ..) และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลด
อัตราอากรศุลกากรสําหรับโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (ฉบับที่ ..) รวม 2 ฉบับ  และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  2. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  ข้อเท็จจริง 
  กค. เสนอว่า 
  1. ตามที่รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบรายการความตกลงและพิธีสารทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
จํานวน 11  ฉบับ ที่จะนํามาผนวกแนบท้ายความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods 
Agreement : ATIGA) น้ัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามในพิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงทางเศรษฐกิจอ่ืน
ที่เก่ียวข้องกับการค้าสินค้าของอาเซียนแล้ว ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM 
Retreat) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2556 
  2. เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถให้สัตยาบันให้พิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงทางเศรษฐกิจอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าของอาเซียนมีผลใช้บังคับ และให้รายการความตกลงและพิธีสารด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
ทั้ง 11 ฉบับ ได้รับการผนวกแนบท้ายความตกลง ATIGA ซึ่งมีผลให้ความตกลงและพิธีสารดังกล่าวสิ้นสุดลง กค. โดย
กรมศุลกากร จะต้องดําเนินการยกเลิกประกาศกระทรวงการคลังภายใต้รายการความตกลงฯ ที่จะถูกแทนที่โดยความ
ตกลง ATIGA  ทั้ง 11 ฉบับ ดังน้ี 
   2.1 รายการความตกลง ลําดับที่ (1) – (9) เป็นความตกลงและพิธีสารภายใต้เขตการค้าเสรี
อาเซียนที่ประเทศไทยปฏิบัติให้เป็นไปตามความตกลงเร่ือยมา โดยในปัจจุบันประกาศกระทรวงการคลังที่มีผลใช้
บังคับ 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้า
เสรีอาเซียน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและ
ลดอัตราศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
   2.2 รายการความตกลงลําดับที่ (10) – (11) เป็นความตกลงและพิธีสารภายใต้โครงการ
ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation Scheme: AICO) ที่ประเทศไทย
ปฏิบัติให้เป็นไปตามความตกลงเรื่อยมาโดยในปัจจุบันประกาศกระทรวงการคลังที่มีผลใช้บังคับได้แก่ ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
ของอาเซียน ลงวันที่ 6 มกราคม 2555  
   2.3 กค. จึงได้ดําเนินการยกร่างประกาศเพ่ือยกเลิกประกาศตาม 2.1 และข้อ 2.2 จํานวน 3 
ฉบับ ทั้งน้ี ยังไม่ได้กําหนดวันที่เริ่มมีผลใช้บังคับ โดยเห็นควรกําหนดวันที่ในขั้นตอนการช้ีแจงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับวันที่พิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงทาง
เศรษฐกิจอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการค้าสินค้าของอาเซียนมีผลใช้บังคับ และรายการความตกลงและพิธีสารด้านเศรษฐกิจ
ของอาเซียนทั้ง 11 ฉบับ ได้รับการผนวกแนบท้ายความตกลง ATIGA โดยร่างประกาศฯ สําหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียนจะมีผลใช้บังคับเมื่อพิธีสารฯ มีผลใช้บังคับและร่างประกาศฯ สําหรับโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
ของอาเซียนจะมีผลใช้บังคับเมื่อพิธีสารฯ มีผลใช้บังคับแล้ว 3 เดือน 
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  สาระสําคัญของร่างประกาศฯ มีดังนี้  
  1. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขต
การค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ ..)  
  ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการ ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขต
การค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร
และลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551  
  2. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับ
โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (ฉบับที่ ..)  
  ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับโครงการ
ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555  
  
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิด
ด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงเฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษ
จากเคร่ืองยนต์ ระดับที่ 1 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็น
เช้ือเพลิงเฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์ ระดับที่ 1 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามท่ี 
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
            ข้อเท็จจริง 
            กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอตามรายงานของสํานักงานมาตรฐานลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) ว่า 
            1. ด้วยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติให้บังคับใช้มาตรฐานการระบายสารมลพิษ
จากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กระดับที่ 7 และรถยนต์เบนซิน ระดับที่ 8 โดยกําหนดให้บังคับใช้
สําหรับรถยนต์รุ่นใหม่ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 และคณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
อุตสาหกรรมมีมติให้ประกาศบังคับใช้มาตรฐานการระบายสารมลพิษจากรถยนต์ขนาดเล็กมาตรฐาน EUR04 ในปี 
2555 ให้ครอบคลุมเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน ๆ โดยอ้างอิงจากระบบการทํางานของเคร่ืองยนต์เป็นหลักแทน ซึ่ง
คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 697 มาตรฐานควันดําและปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ จากยานพาหนะทางบก
และทางนํ้า ได้ประชุมพิจารณาพบว่า ปัจจุบันมีรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเช้ือเพลิง จึงได้จัดทําร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็ก
ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเช้ือเพลิง เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ 1 
            2. คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 13 
กรกฎาคม 2554 เห็นชอบการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วย
ประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเช้ือเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจาก
เครื่องยนต์ ระดับที่ 1 มาตรฐานเลขที่ มอก. 2555 – 2554 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน สมอ. จึงได้จัดทําประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4416 (พ.ศ. 2555) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่
ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นเช้ือเพลิง เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลต้ังแต่
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
            3. ประกอบกับมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
บัญญัติให้การกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานใดนั้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
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และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548 บัญญัติให้ก่อนตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 17 ให้ สมอ. จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เก่ียวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้แสดงความ
คิดเห็นภายในกําหนดเวลา 
            4. ดังน้ัน สมควรกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุด
ระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเป็นเช้ือเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย  :  สารมลพิษ
จากเคร่ืองยนต์ ระดับที่ 1 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
            สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
            1. กําหนดให้ร่างพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน                 
ราชกิจจานุเบกษา 
            2. กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วย
ประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเช้ือเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย  :  สารมลพิษจาก
เครื่องยนต์ ระดับที่ 1 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2555 -2554 ตามประกาศอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4416 
(พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือ                
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเ ช้ือเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย  : สารมลพิษจากเครื่ องยนต์  ระดับที่  1                
ลงวันที่ 12 เมษายน 2555 
 
3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2556  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2556 
ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้นําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ต่อไป 
  ข้อเท็จจริง 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 127 ได้บัญญัติให้ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญ
ทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้ง
แรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหน่ึง ๆ ให้มีกําหนดเวลา 120 วัน ซึ่งได้มี
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2554 เพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 สิงหาคม            
พ.ศ. 2554  
  2. สําหรับปี 2555 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2555 
กําหนดให้เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และพระราชกฤษฎีกาปิด
ประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2555 กําหนดให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป ต้ังแต่วันที่ 
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 แล้ว 
  3. สําหรับปี 2556 สมควรเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม             
พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป เพ่ือให้เป็นไปตามในมาตรา 127 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  4. สลค. จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2556  ขึ้น 
เพ่ือให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไปต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป 

  
เศรษฐกิจ – สงัคม 

 
4. เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) 
ประธานกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจเสนอ ดังน้ี  
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  1. รับทราบผลการพิจารณาและมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ                
ครั้งที่ 4/2556  
  2. เห็นชอบเรื่อง การปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2556  
  3. ให้ความเห็นชอบเร่ืองอัตราค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามผลการ
ประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2556  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ 
รายงานว่า  กนร. ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 มีสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี 
  1. การปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  ได้เสนอเรื่องการปรับปรุงระบบแรงจูงใจใน
ส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ให้ กนร. พิจารณาในการประชุม
ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ซึ่ง กนร. พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การปรับปรุงระบบ
ประเมินผลฯ ตามท่ี ฝ่ายเลขานุการ กนร. เสนอ ดังน้ี 
   (1) กําหนดกลุ่มรัฐวิสาหกิจเพ่ือใช้ระบบแรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินตาม
ระบบประเมินผลฯ เพ่ือให้สอดคล้องการดําเนินงานและรูปแบบระบบแรงจูงใจที่ใช้กับรัฐวิสาหกิจแต่ละประเภท ดังน้ี 
   กลุ่มที่ 1 รัฐวิสาหกิจประเภทที่จดทะเบียนและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ได้แก่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
   กลุ่มที่ 2 รัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดสรรโบนัสให้พนักงานได้เม่ือมีกําไรเพื่อการจัดสรรโบนัส
เนื่องจากมีกําไรจากการดําเนินงาน ได้แก่ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)* บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)* บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานคร
หลวง การประปาส่วนภูมิภาค การเคหะแห่งชาติ องค์การจัดการนํ้าเสีย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โรงงาน
ยาสูบ กระทรวงการคลัง โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โรงพิมพ์ตํารวจ บริษัท อู่กรุงเทพ 
จํากัด องค์การตลาด องค์การเภสัชกรรม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริษัท ขนส่ง จํากัด การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
สถาบันการบินพลเรือน บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สํานักงานธนานุเคราะห์ องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร องค์การสะพานปลา องค์การสวนยาง องค์การคลังสินค้า องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด  
   กลุ่มที่ 3 รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีจัดสรรโบนัสให้พนักงานได้เม่ือมีผลการประเมินสูงกว่า
เป้าหมาย เช่น รัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณะและประสบผลขาดทุน ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
   กลุ่มที่ 4 รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้การส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ 
โดยไม่มุ่งผลกําไร และดําเนินการโดยได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก ได้แก่ การท่องเที่ยว               
แห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และองค์การสวน
สัตว์ 
   กลุ่มที่ 5 รัฐวิสาหกิจประเภทจ่ายโบนัสพนักงานคงที่ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง สํานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จํากัด  
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   กลุ่มที่ 6 รัฐวิสาหกิจประเภทที่ใช้ระบบแรงจูงใจด้านโบนัสพนักงานที่มีลักษณะเฉพาะ 
ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
   ทั้งน้ี  การปรับเปลี่ยนรายช่ือรัฐวิสาหกิจหรือการกําหนดกลุ่มของรัฐวิสาหกิจที่เริ่มเข้าสู่ระบบ
ประเมินผลฯ ในอนาคตให้เป็นไปตามที่ สคร. เห็นชอบ  
   (2) กําหนดให้มีแรงจูงใจท่ีเป็นตัวเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณะและประสบผล
ขาดทุน เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นต้น โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ตามการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
   ( 3 ) กํ า หนด เ ง่ื อ น ไ ข ใ น ก า ร จั ด ส ร ร โ บ นั ส ข อ ง รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  โ ด ย ร วบ ร ว ม จ า ก 
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และปรับปรุงเพ่ิมเติมในบางประเด็น ดังน้ี 
    (3.1) ให้วิธีการคํานวณกําไรเพ่ือการจัดสรรโบนัส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สคร. กําหนด 
โดยการจัดสรรโบนัสของพนักงานและลูกจ้างประจําเป็นดังน้ี 

โบนัสพนักงานและลูกจ้างประจํา

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน) 

กลุ่ม 2 
(รส. ท่ัวไปในระบบ

ประเมินผล) 

กลุ่ม 3* 
(รส. ท่ีให้บริการ
สาธารณะและ

ประสบผลขาดทุน) 

กลุ่ม 4  
(รส. ส่งเสริม/ไม่มุ่งผลกําไร) 

กลุ่ม 5 
(รส. โบนัสคงท่ี) 

กลุ่ม 6  
(รส. ท่ีมี
ลักษณะ 

เฉพาะ ได้แก่ 
ธพว. และ ธ.

ก.ส.)

% 
กําไร
เพ่ือ
การ

จัดสรร
โบนัส 

ไม่เกิน
เท่าของ
เงินเดือน
ค่าจ้าง 

ไม่เกินเท่าของ
เงินเดือนค่าจ้าง 

4.1 โบนัส
คงท่ีตามผล
การประเมิน

4.2 โบนัส 
เชิงพาณิชย์ 

ได้แก่ กฟน. 
สลากฯ ธสน. 

บวท. 

ไม่เกิน 
เท่าของ
เงินเดือน
ค่าจา้ง 

5.0 11.00 8.0 1.00 2.00 จ่ายตาม 
รส. กลุ่ม 2

ถือปฏิบัติการจ่าย
โบนัสพนักงาน

ตามที่เคยจ่ายอยู่
เดิมไปก่อน

จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง 

7.0 

4.5 10.50 7.0 0.75 1.50 6.5

4.0 10.00 6.0 0.50 1.00 6.0

3.5 9.50 5.5 0.50 0.75 5.5

3.0 9.00 5.0 ไม่มีโบนัส 0.50 5.0

2.5 8.50 4.5 ไม่มีโบนัส ไม่มีโบนัส 4.5

2.0 8.00 4.0 ไม่มีโบนัส ไม่มีโบนัส 4.0

1.5 7.50 3.0 ไม่มีโบนัส ไม่มีโบนัส 3.0

1.0 7.00 2.0 ไม่มีโบนัส ไม่มีโบนัส 2.0
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    รวมได้ 4.1 + 4.2 วงเงินไม่เกิน 
40% 

ของกําไร 
เพ่ือการ

จัดสรรโบนัส

หมายเหตุ 
* เง่ือนไขการจ่ายโบนัส รส. กลุ่ม 3 
 - ผลประเมินทุกหัวข้อย่อยต้องไม่ตํ่ากว่า 3.0 
 - การคํานวณวงเงินใช้จํานวนเท่าในระดับตํ่าของแต่ละช่วงของผลประเมิน 
 - รส. ต้องเสนอมาตรการลดค่าใช้จ่ายเพ่ือให้การจ่ายโบนัสไม่มีผลกระทบต่อผลขาดทุนขององค์กร
โดยจะใช้ในการติดตามและประเมินผลปีต่อไป 
 - ในปีที่ รส. กลุ่ม 3 มีกําไรเพ่ือการจัดสรรโบนัสให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายตาม รส. กลุ่ม 2 
    (3.2) การจัดสรรโบนัสของรัฐวิสาหกิจจะกระทําได้ เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ 
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว และต้องได้รับการอนุมัติการจัดสรรโบนัสจาก สคร. 
    (3.3) ห้ามมิให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเงินในลักษณะเดียวกันกับโบนัส ไม่ว่าจะจ่ายจากงบทําการ
ของรัฐวิสาหกิจหรือจากแหล่งเงินอ่ืนใด  
    (3.4) ให้รัฐวิสาหกิจกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสภายในวงเงินโบนัสที่ได้รับอนุมัติให้แก่
พนักงานและลูกจ้างประจําของรัฐวิสาหกิจ ตามผลการปฏิบัติงานที่อิงจากผลการประเมินประจําปี 
  (4) ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 เฉพาะในส่วนที่เช่ือมโยงการกําหนด
วงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนกับผลการประเมิน โดยให้รัฐวิสาหกิจกําหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี โดยพิจารณาถึง
สถานภาพขององค์กร และให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เก่ียวข้อง
โดยเฉพาะ    
 2. อัตราค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
   2 .1 ในปัจจุ บันกรรมการรัฐ วิสาหกิจจะไ ด้รับ เ บ้ียประชุม  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547  โดยกําหนดให้กรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบ้ียประชุม ดังน้ี 
 

 กลุ่มรัฐวิสาหกิจ เบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจรายครั้งไม่เกิน 
(บาท : คน : ครั้ง) 

กลุ่มที่ 1 : รฐัวิสาหกิจขนาดใหญ่ 10,000 
กลุ่มที่ 2 : รฐัวิสาหกิจขนาดปานกลาง 8,000
กลุ่มที่ 3 : รฐัวิสาหกิจขนาดเล็ก 6,000
กลุ่มที่ 4 : รฐัวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน 10,000 
กลุ่มที ่5 : รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียน 
              ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

เป็นไปตาม 
มติที่ประชุมผูถ้ือหุ้น 

หมายเหตุ  
* รัฐวิสาหกิจจ่ายเบ้ียประชุมได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

สําหรับกรณีที่กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยให้ได้รับเบ้ียประชุมในอัตรา 
เหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบ้ียกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยหากกรรมการรัฐวิสาหกิจท่านใดได้รับการแต่งต้ัง 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ มากกว่า 1 คณะ ก็ให้ได้รับเบ้ียประชุมเพียงคณะใดคณะหน่ึงเท่าน้ัน 
สําหรับกรรมการอ่ืน ๆ ที่ได้รับแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกให้ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังสูงสุดไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท 
โดยจ่ายเฉพาะคร้ังที่มาประชุม 
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   2.2 จากการที่รัฐวิสาหกิจมีภารกิจที่จะต้องสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการ ทําให้รัฐวิสาหกิจมี
ขอบเขตในการดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้น โดยสามารถพิจารณาได้จากขนาดของสินทรัพย์ การลงทุนและความซับซ้อนใน
การดําเนินงาน เป็นต้น ทําให้กรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้กํากับดูแลและวางนโยบายการบริหารองค์กรให้สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น อีกทั้งต้องใช้
ความรู้ความสามารถและมีความเสี่ยงที่ต้องรับผิดต่อกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอันเน่ืองมาจากหน้าที่ตามกรอบ
ภารกิจ จึงสมควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเทียบเคียงภาคเอกชนได้ระดับหน่ึง เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจได้กรรมการ
ที่มีคุณภาพ  
   2.3 สืบเน่ืองจากมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุม 
ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งให้กระทรวงการคลังรับไปดําเนินการศึกษา
แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการกําหนดค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ใ ห้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบและเสนอ  กนร .  ให้ได้ข้อยุ ติ  
แล้วจึงเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) พิจารณาก่อนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนต่อไป 
   2 . 4  สคร .  ไ ด้ พิ จ ารณาจั ดกลุ่ ม รั ฐ วิ ส าห กิจ เ พ่ื อ กํ าหนด อัตรา ค่ าตอบแทนและ 
เบ้ียประชุมกรรมการโดยพิจารณาจากการประเมินค่างานของรัฐวิสาหกิจเป็นหลัก โดยปัจจัยต่าง ๆ 
ในการประเมินค่างานของรัฐวิสาหกิจจะคํานึงถึงดุลยภาพของจํานวนปัจจัยเชิงปริมาณและตัวแปรเชิงคุณภาพ โดยมี
ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา ได้แก่ รายได้ สินทรัพย์ การแสวงหารายได้ การแข่งขันด้านสินค้าและบริการ ความ
หลากหลายของประเภทธุรกิจ สินค้า และบริการ จํานวนพนักงาน ขั้นตอนการผลิตซับซ้อนหรือใช้เทคโนโลยีสูง และ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 

2.5  สคร. ในฐานะฝ่านเลขานุการ กนร. ได้เสนอเรื่องหลักเกณฑ์อัตราค่าตอบแทนและเบ้ีย 
ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ กนร. พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ซึ่ง กนร. 
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอ โดยให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืนที่แต่งต้ังจากบุคคลภายในของรัฐวิสาหกิจ
ตามความเห็นของผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังน้ี 
    2.5.1 ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงอัตราเบ้ีย 
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 
    2.5.2 ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มรัฐวิสาหกิจ อัตราค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการ 
รัฐวิสาหกิจ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุด
ย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน ดังน้ี 

1) การจัดกลุ่มรัฐวิสาหกิจ 
กลุ่ มที่  1  รั ฐ วิสาห กิจขนาดใหญ่  ไ ด้แ ก่  การไฟฟ้าส่ วน ภูมิภาค  

การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม การเคหะ
แห่งชาติ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย โรงงาน
ยาสูบ กระทรวงการคลัง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด และการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กลุ่มที่ 2 รัฐวิสาหกิจขนาดปานกลาง ได้แก่ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ขนส่ง จํากัด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์การส่งเสริมกิจการ 
โคนมแห่งประเทศไทย องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สํานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทําสวนยาง การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สํานักงานธนานุเคราะห์ องค์การสุรา 
กรมสรรพสามิต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และองค์การคลังสินค้า 
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กลุ่มที่ 3 รัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก ได้แก่ บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด องค์การสวน
ยาง องค์การสวนสัตว์ องค์การจัดการนํ้าเสีย องค์การสะพานปลา องค์การตลาด สถาบันการบินพลเรือน โรงพิมพ์ตํารวจ 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต และบริษัท สหโรงแรมไทย จํากัด 

กลุ่มที่ 4 รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
และบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

กลุ่มที่ 5 รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 

2) อัตราค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 

กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน 
(บาท : คน : เดือน) 

เบี้ยประชุมรายคร้ังไม่เกิน 
(บาท : คน : ครั้ง) 

กลุ่มที่ 1 : รฐัวิสาหกิจขนาดใหญ่ 10,000 10,000 
กลุ่มที่ 2 : รฐัวิสาหกิจขนาดปานกลาง 8,000 8,000 
กลุ่มที่ 3 : รฐัวิสาหกิจขนาดเล็ก 6,000 6,000 
กลุ่มที่ 4 : รฐัวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน 10,000 10,000 
กลุ่มที ่5 : รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียน 
              ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

เป็นไปตาม 
มติที่ประชุมผูถ้ือหุ้น 

 
3) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน 
กําหนดให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุม

ให้แก่กรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน 
ที่แต่งต้ังโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
   3.1 กรณีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุม 
ดังน้ี 
     3.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน : ตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ทั้งน้ี ในกรณีที่
กรรมการรัฐวิสาหกิจดํารงตําแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
และโดยที่ประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้นําของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งต้องเสริมสร้าง
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล รวมถึงมีภาระหน้าที่ในการพิจารณาจัดเรื่องเข้าวาระ
การประชุม จัดให้มีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและฝ่ายจัดการ เพ่ือให้บทบาทการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและบทบาทการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารมีความชัดเจนและเข้าใจกันเป็นอย่างดี  
จึงเห็นสมควรให้ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
     3.1.2 เบ้ียประชุม : ตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยจ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะ
กรรมการที่มาประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน 
   3 . 2  ก ร ณี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชุ ด ย่ อ ย / ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร / ค ณ ะ ทํ า ง า น อ่ื น  
ที่แต่งต้ังโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังน้ี 
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     3.2.1 กรณีเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ : ให้ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้งในอัตราเท่ากับ
เบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งน้ี ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบ้ียประชุม
คณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน 
     3.2.2 กรณีเป็นบุคคลภายนอก : ให้ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังในอัตราไม่เกิน 3,000 
บาท เฉพาะกรรมการที่มาประชุม 
     3.2.3 กรณีเป็นบุคลากรภายในของรัฐวิสาหกิจ  
      (1) กรณีคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืนที่มิใช่กรณีตาม
ข้อ (2) ให้ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังในอัตราคร้ังละไม่เกิน 3,000 บาท เฉพาะกรรมการที่มาประชุม 
      (2) กรณีคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืนที่แต่งต้ังโดย
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เน่ืองจากถือเป็นการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ 
     3.3 ในการจ่ายเบ้ียประชุมให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเบ้ีย
ประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ของเบ้ียประชุมดังกล่าว ทั้งน้ี กรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้
รับภาระภาษีเงินได้เอง 
      3.4 สําหรับบริษัทลูกและบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่แล้วให้ถือปฏิบัติตามอัตรา
แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ แ ต่ ล ะ แ ห่ ง ใ ช้ อ ยู่ ต า ม เ ดิ ม  แ ต่ ทั้ ง น้ี  ห า ก ยั ง ไ ม่ มี ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ถื อ ป ฏิ บั ติ 
หรือจะจัดต้ังขึ้นใหม่และมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจให้กําหนดอัตราไม่เกินรัฐวิสาหกิจแม่ โดยให้ขอความเห็นชอบ 
จากกระทรวงการคลัง 
   2.5.3 อัตราค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมข้างต้นเป็นอัตราขั้นสูงสุดในการพิจารณากําหนดและ
ป รั บ ป รุ ง ค่ า ต อ บ แ ท น แ ล ะ เ บี้ ย ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน  ซึ่ ง รัฐ วิสาหกิจแต่ละแห่งจะต้องพิจารณาถึงฐานะการเ งิน 
และความสามารถในการจ่ายขององค์กรเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่าง ย่ิง รัฐวิสาหกิจที่ ใ ช้ เ งินงบประมาณ 
ขอให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและภาระของงบประมาณประกอบด้วย เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
องค์กร 
   2.5.4  ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกํากับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้การพัฒนาการบริหาร
จัดการรัฐวิสาหกิจดีย่ิงขึ้น และให้สามารถเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
   2.5.5 ให้มีผลใช้บังคับถัดจากเดือนที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ 
 
5. เรื่อง การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมคร้ังที่ 12/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การปรับเพ่ิมเงินการ            
ครองชีพช่ัวคราวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธาน
กรรมการ เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบการปรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 
ดังน้ี  
    (1) ปรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวรวมกับเงินค่าตอบแทน จาก 8,200 บาท เป็น                
8,610 บาท ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554  
    (2) ปรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวรวมกับเงินค่าตอบแทนจาก 8,610 บาท เป็น                
9,000 บาท ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป   
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   2. สําหรับงบประมาณที่จําเป็นต้องจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวน้ัน ให้กรมการปกครอง
พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับการจัดสรร 
และขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป  
  3. มอบหมายให้กระทรวงการคลังปรับแก้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทย            
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดรับกับข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยในคร้ังน้ีต่อไป  
 
6. เรื่อง ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
แนวทางดําเนินการในระยะต่อไป  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการที่ผ่านมาของการดําเนินการตามยุทธศาสตร์และ
แผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และสํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันยกร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือกําหนดสาระสําคัญ และวิธีการดําเนินการ 
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ   
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลฯ มีผลสําเร็จของการดําเนินการที่ผ่านมา สรุปได้ดังน้ี   
    1) ด้านการปลุกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักรู้ : สํานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือประกาศ “ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม 2555 และจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคประชาชน ณ ลานหน้า
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 รวมทั้ง ออกสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือรณรงค์ สร้างความ
ตระหนัก และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทั้ง สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ วิทยุ และ
โทรทัศน์ นอกจากน้ัน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ได้จัด
คาราวานสัญจร 4 ภูมิภาค เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจ โดยระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน 2555 ได้
สัญจรไปยังภาคตะวันออกที่จังหวัดตราด ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น   
    2) ด้านการพัฒนาองค์การ : สํานักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (1 กรม 1 ป้องกันโกง) ซึ่ง
ให้ส่วนราชการระดับกรมจํานวน 144 ส่วนราชการ และส่วนราชการระดับจังหวัด 76 จังหวัด ดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขกระบวนงาน เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต รวมท้ังเสนอแนะให้มีการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ประจํากระทรวง เพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการทําหน้าที่บูรณาการและขับเคล่ือน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันในส่วนราชการ และเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงการทํางานร่วมกับ
สํานักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
    3) ด้านการตรวจสอบ เฝ้าระวังเชิงรุก : สํานักงาน ป.ป.ท. เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption War Room) โดยเปิดสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต “1206” เพ่ือเป็นการบูรณาการการตรวจสอบ รับแจ้งเบาะแสและเร่ืองร้องเรียน ป้องกัน ปราบปราม อย่าง
เบ็ดเสร็จ นอกจากน้ัน สํานักงาน ก.พ.ร. ยังได้จัดทําเว็บไซต์ www.stopcorruption.go.th และติดต้ังตู้รับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต ทั่วประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน และมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอีกด้วย  
    4) ด้านการปราบปรามที่จริงจังและการลงโทษที่เข้มงวด : สํานักงาน ป.ป.ท. เป็น
เจ้าภาพหลัก บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสํานักงานป้องกันและปราบ



 13 

รามการฟอกเงิน ร่วมกันเร่งดําเนินคดีปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันที่อยู่ในความสนใจและเผยแพร่ผลการ
ดําเนินการต่อสาธารณะ เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
     5) การดําเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง : สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้
ขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... ทั้ง 2 ฉบับแล้วเสร็จ และ
ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 
เป็นต้นมา รวมทั้งให้มีการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมขึ้นในสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพ่ือทําหน้าที่
ส่งเสริมให้ข้าราชการยึดถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จรรยาข้าราชการ และประมวลจริยธรรมอีกด้วย  
  
7. เรื่อง แผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี       
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ ที่มีมติรับทราบแผนแม่บทสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การพัฒนาสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรและเพ่ือให้การ
เดินทางระหว่างพ้ืนที่สองฝั่งของแม่นํ้าเจ้าพระยามีความสะดวกมากข้ึน โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการรับ
ความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปประกอบการดําเนินงานอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะประเด็น
เรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดําเนินโครงการด้วย  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
   แผนแม่บทสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยาในช่วง 20 ปีข้างหน้า โครงการส่วนใหญ่จะถูกบรรจุอยู่ใน
แผนการดําเนินงานในระยะ 10 ปี เน่ืองจากมีความจําเป็นที่จะต้องก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยาแห่งใหม่
เพ่ิมเติม  เพ่ือรองรับความต้องการในการเดินทางข้าม 2 ฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา ในปี พ.ศ. 2564 ที่คาดการณ์ว่าจะมี
ความต้องการเดินทางข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยาโดยรถยนต์เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบันอีก 4.5 แสน คน-เที่ยว/วัน ดังน้ี   
   1. แผนดําเนินงานระยะ 10 ปีแรก (ปัจจุบัน-พ.ศ. 2564) จํานวน 9 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ
สะพานเกียกกาย เป็นโครงการที่ควรดําเนินงานโดยเร่งด่วน เน่ืองจากมีความพร้อมของโครงการมากที่สุดและรองรับ
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งสามารถดําเนินการและเปิดให้บริการได้ภายในปี พ.ศ. 2559 กทม. เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ 2) โครงการสะพานพระราม 2 กทม. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 3) โครงการสะพานสมุทรปราการ กรมทาง
หลวงชนบท (ทช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 4) โครงการสะพานปทุมธานี 3 กรมทางหลวง (ทล.) เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ 5) โครงการสะพานลาดหญ้า-มหาพฤฒาราม กทม. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 5) โครงการสะพานสามโคก 
ทล. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 6) โครงการสะพานท่านํ้านนท์ ทช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 7) โครงการสะพานถนน
จันทน์-เจริญนคร กทม. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 8) โครงการสะพานราชวงศ์-ท่าดินแดง กทม. เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ  
   2. แผนดําเนินงานระยะ 10 ปี หลัง (พ.ศ. 2565-2574) ได้แก่ โครงการสะพานสนามบินนํ้า ทช. 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  
 
8. เรื่อง  โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 /2556   
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอดังน้ี 
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  1. รับทราบราคา ปริมาณ วงเงินการรับจํานําข้าวเปลือกของเกษตรกร และระยะเวลาการรับจํานํา
โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56  
  2. เห็นชอบมาตรการการป้องกันการทุจริตโครงการรับจํานําข้าวที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ 
และมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
  3. เห็นชอบแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวเพ่ือลดต้นทุนการผลิตข้าวและเพ่ิม
รายได้ให้ชาวนา (Zoning)   
  สาระสําคัญของเร่ือง   
  1. คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้คงราคารับจํานําข้าวเปลือกโครงการรับ
จํานําข้าวเปลือก ปี 2555/56 ณ ความชื้น 15%ไว้เท่าเดิมคือ ข้าวเปลือกเจ้า 100% ราคาตันละ 15,000 บาท 
ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 (42 กรัม) ตันละ 16,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว (42 กรัม) ตันละ 16,000 บาท 
เมล็ดสั้น (40 กรัม) ตันละ 15,000 บาท โดยจะรับจํานําข้าวเปลือกจากเกษตรกรในปริมาณที่ไม่เกินที่ระบุไว้ใน
ใบรับรองเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให้ และวงเงินรับจํานํารายละไม่เกิน 
500,000 บาท/รอบ ตามท่ี กขช. มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ทั้งน้ี การกําหนดราคารับจํานําดังกล่าวให้มีผล
ย้อนหลัง ต้ังแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป สําหรับระยะเวลาการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 
จะสิ้นสุดวันที่ 15 กันยายน 2556 ยกเว้นภาคใต้จะสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 

2. มาตรการป้องกันการทุจริตโครงการรับจํานําข้าวเปลือก มอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ดําเนินการดังน้ี 
   2.1 คณะทํางานตรวจสอบการรับจํานําข้าวเปลือกฯ เร่งรัดการตรวจสอบข้าวที่คลังกลางที่
อยู่ระหว่างการรมยา โรงสีและคลังกลางที่ต้องมีการตรวจซ้ําเป็นครั้งที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

 2.2 กรณีตรวจสอบพบการกระทําความผิด ให้ดําเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและ
อาญาโดยเด็ดขาด และรายงานผลการดําเนินการให้ กขช. ทราบต่อไป 

 2.3 มอบหมายให้หน่วยปฏิบัติได้แก่ อคส.และ อ.ต.ก.จัดทําบัญชีแสดงการเคลื่อนไหวของ
ข้าวเปลือกที่รับจํานําและข้าวสารท่ีสีแปรสภาพและส่งมอบเข้าคลังกลาง โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปีปี 
2554/55 โครงการนาปรัง ปี 2555 และโครงการ ปี 2555/56 รอบที่ 1 ต้ังแต่ วันที่ 31 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2556 เพ่ือจัดส่งให้ประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจํานําข้าวเปลือกตามนโยบายของ
รัฐบาล และฝ่ายเลขานุการ กขช. 

 2.4 มอบหมายคณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ นําผลการตรวจสอบของคณะทํางานตรวจสอบ
การรับจํานําข้าวเปลือกฯ และข้อมูลบัญชีแสดงการเคล่ือนไหว ของ อคส.และ อ.ต.ก.ตามข้อ 2.3 ไปปรับปรุงข้อมูลการ
ปิดบัญชีโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55 โครงการนาปรัง ปี 2555 และโครงการปี 2555/56 รอบที่ 1  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เพ่ือนําเสนอ กขช. โดยเร็วต่อไป 

 2.5 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ตรวจสอบและรายงานผลการรับจํานํา
ข้าวเปลือกและสต็อกทั้งที่โรงสีและที่โกดังกลาง และรายงานให้ฝ่ายเลขานุการกขช. ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เพ่ือ
ฝ่ายเลขานุการ กขช. จะได้สรุปและรายงานคณะรัฐมนตรีทราบภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน 

 2.6 เพ่ือให้โครงการรับจํานําข้าวเปลือกฯ ดําเนินการต่อไปด้วยความรอบคอบ สุจริต และ
โปร่งใสให้คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการรับจํานําข้าวนําปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อกังวลของสาธารณชนในเรื่องการ
ทุจริตคอรัปช่ันไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลโครงการรับจํานํา เช่นให้มีการ
ติดกล้อง CCTV เพ่ือให้สาธารณชนสามารถร่วมตรวจสอบได้ด้วย การออกใบประทวนออนไลน์ของ อคส./อ.ต.ก. การ
จ่ายเงินของ ธ.ก.ส. และการเช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับและป้องการ
ทุจริตติดตามการรับจํานําข้าวเปลือกและการส่งมอบข้าวสารโดยเพ่ิมความเข้มงวดกวดขันในการติดตามกํากับดูแล
และเพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบทั้งโรงสี และโกดังกลาง เพ่ือป้องกันการทุจริตสวมสิทธิเกษตรกร และการนําข้าวสาร
มาหมุนเวียนส่งมอบเข้าคลังกลาง  ทั้งน้ี ให้ อคส. และ อ.ต.ก. ดําเนินการกับโรงสีและโกดังกลางตามหลักเกณฑ์และ



 15 

สัญญาโดยเคร่งครัด กรณีตรวจสอบพบการทุจริตให้ดําเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งเรียก
ค่าปรับ โดยให้หักจากวงเงินค้ําประกันและสั่งการให้ ตํารวจ ทหาร ตชด. ตรวจตราบริเวณชายแดนอย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันการลักลอบนําเข้าข้าวต่างประเทศมาสวมสิทธิ 

 2.7 ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย เช่น อคส. อ.ต.ก. ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมการเกษตร และ
กรมการค้าภายในกํากับดูแลและตรวจสอบการรับจํานําข้าวเปลือกให้อยู่ในปริมาณและวงเงินตามข้อ 1. และหากตรวจพบ
การทุจริตให้ดําเนินการอย่างเฉียบขาด 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวและเพิ่มรายได้ให้ชาวนา 
(Zoning) เห็นชอบแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวเพ่ือลดต้นทุนการผลิตข้าวและเพ่ิมรายได้ให้ชาวนา 
(Zoning)  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งได้กําหนดเขตความเหมาะสมมาก จํานวน 17.346 ล้านไร่และเหมาะสม
ปานกลาง จํานวน 26.572 ล้านไร่ รวมท้ังประเทศ 43.918 ล้านไร่ โดยผลผลิตเฉลี่ยในเขตชลประทาน700 กิโลกรัมต่อไร่
ขึ้นไป นอกเขตชลประทานแต่อยู่ในเขต Zoning ประมาณ 500 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการ
พัฒนาคุณภาพข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดจัดระบบการปลูกข้าวในเขตพ้ืนที่ชลประทาน และสนับสนุน
เมล็ดพันธ์ุและปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีความจําเป็นเพ่ือเป็นมาตรการจูงใจ โดยจะดําเนินการปรับระบบการปลูกข้าวปีละไม่ตํ่า
กว่า 500,000 ไร่ และจะหมุนเวียนพ้ืนที่จัดระบบการปลูกข้าวดังกล่าวในเขตชลประทานแต่ละปี 

ทั ้งนี ้ จะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมดําเนินการขับเคลื่อนในทุกๆ ด้านผ่าน
มาตรการจูงใจ เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้พิจารณาตัดสินใจปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกเพ่ือเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรตามความ
ต้องการของตนเอง 

  
ต่างประเทศ 

9. เรื่อง ขออนุมัติแผนและงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที ่27 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการให้ความช่วยเหลือเมียนมาร์ในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์             
ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2556 ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ สําหรับงบประมาณเพ่ือการน้ีให้เป็นไป                 
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬารับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการด้วย  
 
10.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม 
(Full powers) และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ซึ่งวางแนวทางเก่ียวกับการออกหนังสือมอบ
อํานาจเต็ม ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ  

 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) สรุป
สาระสําคัญได้ ดังน้ี 
  1. ในการจัดทําหนังสือสัญญาต่าง ๆ ในนามรัฐบาลไทยหรือราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
ต่างประเทศ รัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ที่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายภายใต้บังคับกฎหมาย
ระหว่างประเทศ หากผู้ลงนามหนังสือสัญญามิใช่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บุคคล
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ลงนามต้องได้รับหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) ทั้งน้ี ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของเร่ืองเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการลงนามหนังสือสัญญา
ดังกล่าวและเห็นชอบให้ กต. ดําเนินการจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) อย่างไรก็ดีหากในทางปฏิบัติ
เป็นที่ยอมรับกันระหว่างคู่ภาคีของความตกลงว่า ผู้ลงนามไม่จําเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) 
ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของเร่ืองแจ้งคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบทางปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
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  2. การจัดทําความตกลงในนามกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนใดกับหน่วยงานของ
รัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ภายใต้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานน้ัน ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิด
พันธกรณีทางกฎหมายภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการจัดทําความตกลงระดับหน่วยงาน ให้ผู้มี
อํานาจลงนามของหน่วยงานนั้น หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามโดยไม่ต้องขอรับหนังสือมอบอํานาจเต็ม 
(Full powers) 
 
11. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดต้ังศูนย์ประสานงานการซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง
ประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (Inter-Governmental Memorandum of Understanding for the 
Establishment of the Regional Power Coordination Centre in the Greater Mekong Subregion : 
IGM) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดต้ังศูนย์ประสานงานการซื้อขาย
ไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (Inter-Governmental  Memorandum of Understanding 
for the Establishment of the Regional Power Coordination Center in the Greatre Mekong Subregion 
: IGM) และเสนอรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป 
  2.  มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
มอบหมายร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว และให้กระทรวงพลังงานดําเนินการต่อไปได้ เมื่อรัฐสภาให้ความ
เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวตามข้อ 1 แล้ว 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมาย ลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าว และให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการต่อไปได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าวตามข้อ 1 แล้ว และ  
  4. มอบหมายให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดต้ังศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง
ประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  มีสาระสําคัญดังน้ี  

1. วัตถุประสงค์  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการที่เช่ือมต่อกันของระบบไฟฟ้าของประเทศสมาชิกให้ 
มีความเป็นหน่ึงเดียวบนพ้ืนฐานของความยุติธรรมและโปร่งใสในการดําเนินงานของตลาดซื้อขายพลังงานไฟฟ้าในอนุ
ภูมิภาค และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวสามารถดําเนินการโดยพัฒนาให้มีความสมดุลระหว่างความหลากหลาย
ของทรัพยากรด้านพลังงานที่มีในอาณาเขตพ้ืนที่ของประเทศสมาชิก  ความร่วมมือทางด้านพลังงานในระยะยาว การ
ส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการขยายขอบเขตการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าข้ามพรมแดน  
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
  2. อํานาจหน้าที่ 

2.1 ประสานความร่วมมือในการจัดทํากรอบการดําเนินการพัฒนาด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ  
และด้านเทคนิค รวมถึงประเด็นอ่ืน ๆ  ที่ประเทศสมาชิกมีความเห็นพ้องถึงความสําคัญต่อการพัฒนาตลาดซื้อขาย
ไฟฟ้า โดยอํานาจหน้าที่ของศูนย์ RPCC มีดังน้ี  จัดทําและปรับปรุงข้อมูลการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้า 
พัฒนาและปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลพัฒนาและจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรของประเทศสมาชิก 
เป็นต้น 

2.2 สนับสนุนและติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการด้านระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแห่งชาติ   
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(National Transmission System Operators : TSOs) หรือ หน่วยงานการไฟฟ้าในประเทศสมาชิกต่อการ
ปฏิบัติการต่าง  ๆ  ดังน้ี  จัดเตรียมหลักเกณฑ์ร่วมสําหรับใช้ในการประสานงานด้านการวางแผนระบบไฟฟ้า 
มาตรฐานทั่วไปทางด้านเทคนิค  อํานวยความสะดวกการดําเนินการโครงสร้างระบบส่งไฟฟ้าเช่ือมโยงระหว่างประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงโดยเฉพาะโครงการเร่งด่วน เป็นต้น 
  3. ลําดับความสําคัญของเอกสารที่ใช้ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ RPCC เอกสาร
ที่ได้กําหนดไว้ตามลําดับสําคัญน้ีใช้ในการควบคุมดูแลการก่อต้ังและบริหารการปฏิบัติงานของศูนย์ RPCC  ยกเว้น
กรณีที่มีการกําหนดเอกสารเพ่ิมเติมตามความเห็นชอบในระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิก ดังน้ี ความตกลงระหว่าง
รัฐบาลให้มีกิจกรรมการซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (The Inter – Governmental Ageement on 
Regional Power Trade)  ซึ่งได้รับความเห็นชอบและลงนามเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 บันทึกความเข้าใจ 
IGM ฉบับน้ี เป็นต้น 

4. โครงสร้างของศูนย์ RPCC ประกอบด้วยองค์ประกอบดังน้ี คณะกรรมการศูนย์ RPCC  
ผู้อํานวยการศูนย์ RPCC คณะทํางานด้านเทคนิคต่าง ๆ และสํานักบริหารกลางของศูนย์ RPCC  

5. การเงิน งบประมาณการดําเนินงานศูนย์ RPCC ประกอบด้วยเงินที่ได้รับจากประเทศสมาชิก   
โดยศูนย์ RPCC สามารถรับเงินที่ได้จากการบริจาค และแหล่งอ่ืน ๆ  สําหรับใช้ในการดําเนินงาน การลงทุนและการ
ศึกษาวิจัย เงินที่ได้รับจากบริจาคจะต้องไม่มีผลต่อการตัดสินใจการดําเนินงานของศูนย์ RPCC 

6. สิทธิพิเศษและความคุ้มกัน ศูนย์ RPCC จะมีสถานะเป็นองค์กรนานาชาติ โดยศูนย์ RPCC  
ผู้อํานวยการศูนย์ RPCC และเจ้าหน้าที่ศูนย์ RPCC  จะได้รับสิทธิพิเศษและความคุ้มครองเท่าที่จําเป็นในการ
ดําเนินการอย่างอิสระตามภารกิจหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้สิทธิพิเศษและความคุ้มครองตามกฎหมายในบันทึกความ          
เข้าใจ ฯ จะระบุไว้ใน Headquarters Agreement with the host government 

7. การอนุมัติและมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ  
7.1 IGM ฉบับน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติ  และยอมรับจากรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิก 

ตามข้ันตอนการดําเนินงานตามระเบียบอย่างเป็นทางการ โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกจะต้องดําเนินการแจ้ง
ผลการอนุมัติให้แก่รัฐบาลของประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ทราบอย่างเป็นทางการ  

7.2 IGM  ฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการระหว่างประเทศสมาชิกที่ได้ผ่านการ 
อนุมัติและยอมรับในการ IGM ฉบับน้ีภายหลังจากที่ประเทศสมาชิกชาติที่ 4 ได้รับรองการอนุมัติและยอมรับใน IGM 
แล้ว  
 
12. เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิกของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังน้ี  
  1. การแต่งต้ังคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือเตรียมการจัดประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิกของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  (Connect Asia-Pacific Summit 2013) ดังน้ี  
  2. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิกฯ  ภายในวงเงิน  
54,200,000 บาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง  รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นสําหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิกจํานวน 
12,200,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระล่วงหน้าให้แก่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และค่า
ประชาสัมพันธ์ในประเทศก่อนและระหว่างการจัดงาน โดยให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณโดยต่อไป ส่วนที่
เหลือจํานวน 42,000,000 บาท ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ สงป. ได้เสนอ
ต้ังงบประมาณรองรับไว้แล้ว ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
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   3. อนุมัติให้ปรับอัตราค่าตอบแทนสําหรับเจ้าหน้าที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) ที่ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในช่วงการจัดประชุมสุดยอดผู้นําฯ จาก อัตราวันละ 200 บาท เป็น อัตราวันละ 400 บาท ทั้งน้ี การเบิก
จ่ายเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ทก. รายงานว่า  

1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ วันที่ 26 มีนาคม 2556 แล้วน้ัน ทก. ได้มีหนังสือแจ้ง ITU เพ่ือ 
ยืนยันความประสงค์ในการขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําฯ และต่อมา ITU ได้มีหนังสือแสดงความ
ขอบคุณรัฐบาลไทยที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําในครั้งน้ี รวมท้ังการรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU  
Telecom World 2013  

2. การจัดทําหนังสือเชิญถึงผู้นําประเทศ  
2.1 ทก. ได้แจ้ง กต. เพ่ือขอให้พิจารณาร่างหนังสือเชิญผู้นําประเทศ ITU ในภูมิภาคเอเชียและ 

แปซิฟิก และตรวจสอบความถูกต้องของรายช่ือและที่อยู่ของผู้นําประเทศ ฯ จํานวน 38 ประเทศ ก่อนที่ ทก. จะได้
ดําเนินการจัดทําร่างหนังสือเชิญเพ่ือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามต่อไป 

2.2 กต. ได้แจ้ง ทก. เพ่ือนําส่งร่างหนังสือเชิญฉบับแก้ไขพร้อมรายช่ือผู้นําและตําแหน่งโดย กต.  
ได้แจ้งเพ่ิมเติมว่ายินดีให้ความร่วมมือในการส่งหนังสือเชิญที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามแล้วถึงผู้นําของประเทศสมาชิก 
ITU  ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกผ่านช่องทางทางการทูตต่อไป  

2.3 ทก. ได้แจ้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําส่งร่างหนังสือเชิญฉบับแก้ไขพร้อมรายช่ือผู้นํา 
และตําแหน่ง เพ่ือพิจารณานํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามในร่างหนังสือเชิญถึงผู้นําต่อไป  

3. การจัดทําความตกลงในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ  ITU ได้ส่งร่างความตกลงระหว่าง 
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ ITU  ในการจัดประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียแปซิฟิก และต่อมา ทก. ได้มีหนังสือแจ้ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กต. กรมสรรพากร กรมศุลกากร ตช. สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานส่งเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) พิจารณาให้ความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องต่อร่างความตกลงฯ ทั้งน้ี อยู่ระหว่างการรวบรวม
ความเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดส่งร่างแก้ไขฝ่ายไทยให้ ITU พิจารณาต่อไป 

4. การแต่งต้ังคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและ 
แปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

ทก. ได้จัดทําร่างองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือเตรียมการ 
จัดการประชุมฯ ประกอบด้วย 
   4.1 องค์ประกอบ  ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี (ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย) เป็น
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย) เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงหมาดไทย ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการ           
จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์                
นายกสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแห่งประเทศไทย นายกสมาคมโรงแรมไทย โดยมี
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการและเลขานุการ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา ด้านประสานกิจการต่างประเทศ                
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สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
   4.2 อํานาจหน้าที่  
    4.2.1 กําหนดนโยบายและแนวทางจัดเตรียมการประชุมสุดยอดผู้นําฯ และจัดการ
ประชุมในด้านต่าง ๆ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม  
    4.2.2 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
    4.2.3 ติดตามและประเมินผลการทํางานของอนุกรรมการและคณะทํางานที่
เก่ียวข้อง และสั่งการให้ดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย  
    4.2.4 ให้รายงานผลการดําเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบตามความเหมาะสม 
 
13. เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกสําหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัฐบาล             
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกสําหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่
กระทบต่อสาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่
ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กต. รายงานว่า 
  1. ประเทศไทยกับสาธารณรัฐโปแลนด์ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2515 ความสัมพันธ์ดําเนินไปด้วยความราบรื่นมาโดยตลอดและทั้งสองฝ่ายมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งน้ี ในปี 2555 ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ทั้งสองฝ่ายได้แสดง
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และขยายความร่วมมือในทุกมิติที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  2. บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวจัดทําขึ้นเพ่ือสร้างกลไกในการหารือทวิภาคีระดับสูงระหว่าง
โปแลนด์กับไทย มุ่งขยาย เพ่ิมพูน และแสวงหาลู่ทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ ครอบคลุมทั้งด้านการทูต การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งในกรอบทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกัน
กําหนดแผนงานความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ดังน้ี 1) การค้าและการลงทุน 2) เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่
เก่ียวข้อง 3) การทหาร 4) พลังงาน (อาทิ ก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน) 5) สิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก 
(โดยเฉพาะอย่างย่ิงเช้ือเพลิงชีวิภาพ) 6) ความมั่นคง (อาทิ การก่อการร้าย การค้ามนุษย์)  7) วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (อาทิ เทคโนโลยีชีวิภาพ) 8) วัฒนธรรม 9) การศึกษา 10) โครงสร้างพ้ืนฐาน 11) การบิน 12) 
อุตสาหกรรมยานยนต์ 13) การท่องเที่ยว  โดยข้อ 7 ของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระบุว่า บันทึกความเข้าใจ ดังกล่าว
เป็นการยืนยันพันธกรณีทางการเมือง และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อคู่ภาคีร่างบันทึกความเข้าใจฯ จึงไม่เป็น
สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  
 
14. เรื่อง ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลังงานประมาณูระหว่างประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสํานักงานประณูเพ่ือสันติ 
ตอบรับการเป็นเจ้าภาพฯ ของประเทศไทย ทั้ง 3 รายการ ดังน้ี  
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  1. การฝึกอบรม National Training Course on 3D Conformal Radio Therapy (CRT), 
Quality Assurance and Quality on Brachytherapy ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8 – 12 
กรกฏาคม 2556 
  2. การฝึกอบรม Regional Training Course on Measurement Protocols for National 
Radon Strategies ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2556  
  3. การฝึกอบรม Regional Training Course on Radiation Protection on Vascular Surgery  
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2556 
  สาระสําคัญของการฝึกอบรมทั้ง 3 รายการ มีดังนี้ 
  1. การฝึกอบรม National Training Course on 3D Conformal Radio Therapy (CRT), 
Quality Assurance and Quality on Brachytherapy มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางแผนการประเมิน การตรวจสอบ
ความถูกต้องของการบําบัดรักษา การประกันสุขภาพ ตรวจสอบวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการเปลี่ยน
จาก ซีอาร์ที 3 มิติ เป็นการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม (Intensity Guided Radio Therapy, ไอจีอาร์ที) และการ
ฉายแบบภาพนําวิถี Image Guided Radio Therapy (ไอจีอาร์ที) ทั้งน้ี คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจํานวน 21 คน 
จาก 2 ประเทศ รวมทั้งผู้แทนจาก IAEA ด้วย โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีที่จะรับเป็น
เจ้าภาพจัดการฝึกอบรม 
  2. การฝึกอบรม Regional Training Course on Measurement Protocols for National 
Radon Strategies มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดต้ังโปรแกรมการตรวจก๊าซเรดอนของแต่ละประเทศสมาชิก เพ่ือให้ได้
ข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับขั้นตอนการตรวจวัดและการปรับเทียบระหว่างกันและการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติพร้อม
กับการรายงานผล ทั้งน้ี คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จํานวน 30 คน โดยประมาณจาก 27 ประเทศ รวมทั้ง
ผู้แทนจาก IAEA ด้วย โดย สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ยินดีที่จะรับเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรม 
  3. การฝึกอบรม Regional Training Course on Radiation Protection on Vascular Surgery 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คําแนะนําแก่ศัลยแพทย์ผู้ใช้เครื่องฟลูออโรสโคปในการรักษา โรคหลอดเลือดโป่งพองและโรค
หลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้อง ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งน้ี คาด
ว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 30 คน โดยประมาณจาก  27 ประเทศ รวมทั้งผู้แทนจาก IAEA ด้วย โดย คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีที่จะรับเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรม 
  ทั้งน้ี จากการจัดการฝึกอบรมฯ ทั้ง 3 รายการข้างต้น จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการ บุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องของไทยในการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูในทางสันติในด้านความปลอดภัยทางรังสีและด้าน
การแพทย์ รวมท้ังเป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยในกรอบความร่วมมือด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ
นานาชาติอีกด้วย 
 

แต่งต้ัง 
15.  เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 

(กระทรวงสาธารณสุข) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายสมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม 
สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ให้ดํารงตําแหน่ง 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
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2. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามท่ี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี  
  1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายเป็นหลักการให้รอง
นายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ตามลําดับ ดังน้ี 1) นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 2) นายนิวัฒน์
ธํารง บุญทรงไพศาล 3) พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก 4) นายปลอดประสพ สุรัสวดี 5) นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 
6) นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 7) นายยุคล ลิ้มแหลมทอง   
   2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการข้างต้นจะสั่งการใดเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอํานาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรีเสียก่อน  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป  
 
  3. การขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) ครั้งที่ 1 
(กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ   
ซึ่งดํารงตําแหน่งติดต่อกันเป็นเวลาครบ 4 ปี ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ต่อไปอีก 1 ปี ครั้งที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 26 
พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
   1. นายนรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา  
   2. นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์  
 
  4. แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังนายอัชพร จารุจินดา เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ประธานกรรมการ ก.ล.ต.) แทนนายชัยเกษม นิติสิริ ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
เน่ืองจากการลาออก ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

5. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร รวม 8 คน 
เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 เน่ืองจากกรรมการชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดสามปีตามวาระแล้ว ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีรายชื่อดังต่อไปน้ี ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา              
2. นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล 3. นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ 4. นายอรรณพ คุณาวงษ์กฤต ผู้แทนเกษตรกรและ
สหกรณ์การเกษตร 1. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 2. นายประสิทธ์ิ บุญเฉย 3. นายอนันต์ ศิริมงคลเกษม          
4. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

6. แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติแต่งต้ังพลอากาศเอก สุ เมธ โพธ์ิมณี เป็นประธานกรรมการใน
คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แทนพลตํารวจเอก วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี ที่ลาออกจากตําแหน่ง ตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ  
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  7. คําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตรทีี่   150  /2556  เรื่อง  มอบหมายใหร้องนายกรัฐมนตรรีักษา
ราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรปีฏิบัติราชการแทนกัน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่  150  /2556  เรื่อง  มอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรรีักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 15 มาตรา 38  มาตรา 41  มาตรา 
42  มาตรา 48  และมาตรา 49  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม   นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี      จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 84/2556 
ลงวันที่ 9 เมษายน 2556  และมีคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมาย
และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน  ดังต่อไปน้ี 
 ส่วนที่ 1  คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 1.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ตามลําดับ  ดังน้ี 
 1.1   นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล  
 1.2 นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล 
 1.3 พลตํารวจเอก ประชา  พรหมนอก 
 1.4   นายปลอดประสพ  สุรัสวดี 
 1.5   นายกิตติรัตน์            ณ ระนอง 
 1.6   นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
 1.7 นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง 
 2.  ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น    จะสั่งการใด
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอํานาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน 
 ส่วนที่ 2  นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี 
  ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีท่านใดท่านหน่ึงไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนกันตามลําดับ ดังน้ี 
 

ลําดับที ่ รองนายกรัฐมนตร ี
รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนตามลําดับ 

    1. 
 

นายสุรพงษ์    โตวิจักษณ์ชัยกุล 
 

 1.  นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล 
 2.  พลตํารวจเอก ประชา  พรหมนอก 

    2. นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล    1.  พลตํารวจเอก ประชา   พรหมนอก 

    2.  นายปลอดประสพ   สุรัสวดี 
    3. พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก    1.  นายปลอดประสพ   สุรัสวดี 
   2.  นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง 

4. นายปลอดประสพ  สรุัสวดี  1.  นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง 
   2.  นายพงศ์เทพ   เทพกาญจนา 
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5. นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง  1.  นายพงศ์เทพ   เทพกาญจนา 
   2.  นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 

6. นายพงศ์เทพ   เทพกาญจนา   1.  นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 
   2.  นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล 

7. นายยุคล    ลิม้แหลมทอง  1.  นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล 
   2.  พลตํารวจเอก ประชา  พรหมนอก 

 
 ส่วนที่ 3  นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอํานาจให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  ในกรณีที่ รั ฐมนตรีประจําสํ า นักนายกรั ฐมนตรี ไม่อ ยู่หรือไม่อาจปฏิ บั ติราชการไ ด้              
ให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนกัน  ดังน้ี 
 

ลําดับที ่ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรี 
ที่ปฏิบัติราชการแทน 

   1.   นายวราเทพ       รัตนากร   นายสันติ           พร้อมพัฒน์ 
   2.   นายสันติ           พร้อมพัฒน์   นายวราเทพ       รัตนากร 

 
  ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป 
                   
  8. คําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตรทีี่  151  /2556  เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรปีฏิบัติราชการแทนนายกรฐัมนตรี 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่ 151  /2556  เรือ่ง  มอบหมายและมอบ
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12  มาตรา 15  และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 268/2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2555  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 55/2556 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 81/2556 ลง
วันที่ 9 เมษายน 2556 และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 111/2556 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556  และ   มีคําสั่งมอบหมาย
และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และกํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สําหรับส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ ตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 
 

ส่วนที ่1  นิยาม 
  ในคําสั่งนี้ 
  “กํากับการบริหารราชการ” หมายความว่า กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของส่วน
ราชการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี  มีอํานาจสั่งให้ส่วนราชการช้ีแจง
แสดงความคิดเห็นหรือรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน สั่งสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนอนุมัติ
ให้นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เก่ียวกับการมอบอํานาจให้
รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติ ราชการแทนนายกรัฐมนตรีอนุญาตหรืออนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการในกํากับการบริหาร
ราชการไปก่อนได้ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 
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  “สั่งและปฏิบัติราชการ”  หมายความว่า สั่ง อนุญาต หรืออนุมัติให้ส่วนราชการหรือข้าราชการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ปฏิบัติราชการหรือดําเนินการใด ๆ ได้ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
  “กํากับดูแล”  หมายความว่า กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ  
นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการสั่งให้รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ
ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับย้ังการกระทําของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐที่ขัดต่อ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานของรัฐ  นโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการ 
 

ส่วนที ่2 
  1.  รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล) 
 1.1   การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
     1.1.1 กระทรวงการต่างประเทศ 
    1.1.2 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     1.1.3 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  1.1.4 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 1.2    การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรฐั ดังน้ี  -
   - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 1.3 กํากับดูแลและลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้
   1.3.1 การขอพระราชทานอภัยโทษ 
  1.3.2 การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย 
 1.4  ลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 1.1 – ข้อ 1.2  ยกเว้น 
  1.4.1 เรื่องที่เก่ียวกับกฎหมาย 
  1.4.2 การสถาปนาพระอิสริยยศ  อิสริยศักด์ิ  สมณศักด์ิ 
  1.4.3 การแต่งต้ัง ในกรณีการแต่งต้ังประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด  
ข้าราชการตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม เอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ  กงสุล  และ
กรรมการที่มีตําแหน่งหน้าที่สําคัญ 
  1.4.4 การพระราชทานยศทหาร  ตํารวจ  ช้ันนายพล 
  1.4.5 การพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ และการ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประจําปี 
  1.4.6   การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และการประกาศใช้ความตกลงระหว่างประเทศ 
  1.4.7  เรื่องสําคัญที่เคยมีประเพณีปฏิบัติให้เสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม 
  

ส่วนที ่3 
 2. รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล) 
 2.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
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    2.1.1 กระทรวงพาณิชย์ 
    2.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เฉพาะกรมการข้าว และกรมส่งเสริม

การเกษตร) 
  2.1.3 สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 2.2  การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังน้ี 

   -   สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 2.3 การมอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
ดังน้ี 

  2.3.1 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ยกเว้นสํานักงานคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และศูนย์บริการประชาชน) 

  2.3.2 กรมประชาสัมพันธ์ 
   2.3.3 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
   2.3.4 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
   2.3.5 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   2.3.6 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 
 2.4  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสาํนักนายกรัฐมนตรี
ที่เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเร่ืองตามข้อ 2.1 – ข้อ 2.3 ยกเว้นในข้อ 1.4.1 – ข้อ 1.4.7 

 
สว่นที ่4 

 3. รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา  พรหมนอก) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
    3.1.1 กระทรวงกลาโหม 
    3.1.2 กระทรวงมหาดไทย 
    3.1.3 กระทรวงยุติธรรม 
 3.2     การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบรหิารราชการและสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังน้ี 
 3.2.1 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
 3.2.2 สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
     3.2.3 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
     3.2.4 ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3.3  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสาํนัก
นายกรัฐมนตรทีี่เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเร่ืองตามข้อ 3.1 – ข้อ 3.2 ยกเว้นในข้อ 1.4.1 – ข้อ 
1.4.7 
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ส่วนที ่5 
  4.  รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ  สุรัสวดี) 
 4.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
    4.1.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
  4.1.2 กระทรวงแรงงาน 
 4.2       การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรฐั ดังน้ี 
  4.2.1 สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
  4.2.2 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

4.3  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 4.1 – ข้อ 4.2 ยกเว้นในข้อ 1.4.1 – ข้อ 1.4.7 

 
ส่วนที ่6 

  5.  รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง) 
 5.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
    5.1.1 กระทรวงการคลัง    
    5.1.2 กระทรวงคมนาคม 
  5.1.3    กระทรวงอุตสาหกรรม 
  5.1.4   สํานักงบประมาณ (ยกเว้นการอนุมัติงบประมาณในอํานาจนายกรัฐมนตรี) 
 5.2     ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสาํนักนายกรัฐมนตรทีี่
เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเร่ืองตามข้อ 5.1 ยกเว้นในข้อ 1.4.1 – ข้อ 1.4.7 

 
ส่วนที ่7 

  6.  รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) 
 6.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
    6.1.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
    6.1.2 กระทรวงพลังงาน 
    6.1.3 กระทรวงวัฒนธรรม 
    6.1.4 กระทรวงศึกษาธิการ 
    6.1.5 กระทรวงสาธารณสุข 
    6.1.6 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
    6.1.7 ราชบัณฑิตยสถาน 
 6.2    การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังน้ี 
    6.2.1 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
    6.2.2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  6.3  การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ  ดังนี้  
  6.3.1 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
   6.3.2 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) 
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 6.4  ลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 6.1 – ข้อ 6.3 ยกเว้นในข้อ 1.4.1 – ข้อ 1.4.7 

 
ส่วนที ่8 

  7.  รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง) 
 7.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
    7.1.1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  7.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ยกเว้นกรมการข้าวและกรมส่งเสริม

การเกษตร) 
7.2  การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ  ดังน้ี   
 7.2.1      สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
 7.2.2      องคก์ารบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การ

มหาชน) 
 7.3  ลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 7.1 – ข้อ 7.2 ยกเว้นในข้อ 1.4.1 – ข้อ 1.4.7 
 

 
ส่วนที ่9 

 8.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) 
  8.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี 
ดังนี้ 

   8.1.1 สํานักงบประมาณ 
   8.1.2 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี(เฉพาะศูนย์บริการประชาชน) 

 8.2   การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังน้ี 
  8.2.1   กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ 
  8.2.2 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
  8.2.3  บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
 

ส่วนที ่10 
 9.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ  พร้อมพัฒน์)   
  
  9.1  การมอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
ดังนี้ 

  9.1.1 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (เฉพาะสํานักงานคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสํานักงาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ) 

   9.1.2 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  9.1.3 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
  9.1.4 ราชบัณฑิตยสถาน 
  9.1.5 สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 9.2     การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรฐั  ดังน้ี 
  -   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
   

ส่วนที ่11 
 10.  รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับการบริหารราชการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานของรัฐ ย่อมมีอํานาจให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  หรือประกาศเก่ียวกับเรื่อง
ของหน่วยงานน้ัน ๆ  ดังน้ี 
 10.1 การแต่งต้ังบุคคลหรือกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจน้ัน 
  10.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ ยกเว้น เป็นเรื่องระดับ
ผู้นํารัฐบาลหรือประมุขของรัฐต่างประเทศ 
 10.3 การให้ความเห็นชอบในการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตราจากต่างประเทศ 
  10.4 การประกาศภาพเคร่ืองหมายราชการ 
 11.  ราชการที่รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายและมอบอํานาจตามคําสั่งน้ี   หากรอง
นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญ และอาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นส่วนรวม 
หรือต้องสั่งการแก่หลายส่วนราชการหรือหลายรัฐวิสาหกิจแต่บางส่วนมิได้อยู่ในอํานาจหน้าที่กํากับการบริหารราชการ
ของรองนายกรัฐมนตรีผู้หน่ึงผู้ใดโดยตรง ให้นําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ 
 12.  เมื่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการตามท่ีได้รับ
มอบหมายและมอบอํานาจแล้ว ให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
 13.  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมายและมอบอํานาจตามคําสั่งน้ี ให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี บริหารราชการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้
เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของ
ประเทศให้ก้าวหน้าเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน ตามหลักการของนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาล ที่จะยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่นที่คํานึงถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ย่ังยืน และมีภูมิคุ้มกัน     
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมท้ังหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550    

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่   2   กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  บัดน้ีเป็นต้นไป 
   
 
  9. คําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตรทีี่   152   /2556 เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรปีฏิบัติหนา้ที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  และมอบอํานาจตามกฎหมาย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่  152   /2556 เรื่อง  มอบหมายและมอบ
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี  และมอบอํานาจตาม
กฎหมาย 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 
11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
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ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550  นายกรัฐมนตรี
จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 269/2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 
313/2555  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 7/2556 ลงวันที่ 3 มกราคม 2556  คําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรีที่ 49/2556 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 82/2556 ลงวันที่ 9 
เมษายน 2556 และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 126/2556 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2556  และมีคําสั่งมอบหมายและมอบ
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ  รองประธาน
กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และมอบอํานาจตาม
กฎหมาย ดังต่อไปน้ี  

 
ส่วนที่ 1 

1.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล) 
 1.1  การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบั ติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
 1.1.1 คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

1.1.2  คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ  และ 
   1.1.3    ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ 
 1.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบั ติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

  1.2.1 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 
   1.2.2 คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 

 
ส่วนที่ 2 

2.   รองนายกรัฐมนตรี  (นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล) 
 2.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบั ติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการ           ต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 

 2.1.1 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  2.1.2  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   
  2.1.3 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
  2.1.4 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
  2.1.5 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
 2.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบั ติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  2.2.1 คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
  2.2.2 คณะกรรมการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

 2.2.3  คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ัน
สายสะพาย 

 2.2.4  คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 
 2.2.5  คณะกรรมการบริหารสินเช่ือเกษตรแห่งชาติ 
 2.2.6  คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ   
 2.2.7  คณะกรรมการอํานวยการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 

  2.2.8 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
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 2.3 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 2.4  การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
 2.5  การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
 

ส่วนที่ 3 
3.   รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก ประชา  พรหมนอก) 

 3.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบั ติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  3.1.1 คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ   
  3.1.2 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
  3.1.3 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  3.1.4 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  3.1.5 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
  3.1.6 คณะกรรมการคดีพิเศษ 

   (ในกรณีที่มีระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองที่สําคัญ หรืออาจมี
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นส่วนรวม นายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการคดีพิเศษด้วยตนเอง) 

 3.1.7  คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
  (ในกรณีที่มีระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองที่สําคัญ หรืออาจมี

ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นส่วนรวม นายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักรด้วยตนเอง) 

  3.1.8 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก   
  3.1.9  คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

  3.1.10  คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด 
    ชายแดนภาคใต้  และ 

  3.1.11  รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 3.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบั ติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

 3.2.1 คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 
 3.2.2  คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
 3.2.3  คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 
 3.2.4  คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ  

  3.2.5  คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ 
 3.2.6   คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
 3.2.7  คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมาย  เพ่ือป้อง

ปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
  3.2.8  คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 3.3  การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
 3.4  การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ส่วนที่ 4 
  4.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายปลอดประสพ  สุรัสวดี) 
 4.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ัง
ขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
   4.1.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
   4.1.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
 4.2  การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบั ติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

   4.2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย 
   4.2.2 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 
  4.2.3 คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรี 

 4.2.4 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ 
 4.2.5 คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
 4.2.6 คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
 4.2.7 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

   4.2.8  คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
  4.2.9 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
  4.2.10 คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให้มีโฉนดชุมชน 
  4.2.11 คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน   

 4.2.12  คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ และ 
 4.2.13  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ 

 
ส่วนที่ 5 

  5.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง) 
 5.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบั ติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 

 5.1.1   คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ 
 5.1.2  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ 
 5.1.3  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 5.1.4 คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ   
 5.1.5 คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

 5.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบั ติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  5.2.1 คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 5.2.2  คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษถนนราชดําเนิน 
 5.2.3  คณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ 
 5.2.4  คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
 5.2.5  คณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน 
 5.2.6  คณะกรรมการอํานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ 

  5.2.7  คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของ
ประเทศ 
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ส่วนที่ 6 

  6.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา) 
 6.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบั ติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
   6.1.1 คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ 
  6.1.2    คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
  6.1.3   สภานายกสภาลูกเสือไทย   
  6.1.4  คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ 
  6.1.5  คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
  6.1.6  คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
   6.1.7 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
   6.1.8 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
   6.1.9 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
   6.1.10 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ   
   6.1.11 คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ 
   6.1.12 คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 
   6.1.13  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
  6.1.14  คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  และ 

 6.1.15  รองประธานสภาวิจัยแห่งชาติ 
   6.1.16  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

  6.1.17 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

 6.2  การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบั ติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

 6.2.1   คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
 6.2.2   คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

    6.2.3   คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
    6.2.4   คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
    6.2.5   คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 

    6.2.6   คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
    6.2.7   คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 
    6.2.8   คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 

 6.2.9 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 
    6.2.10   คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ 
    6.2.11   คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
    6.2.12   คณะกรรมการส่งเสริมประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาแห่งชาติ 
 6.3   ประธานจัดทําแผนนิติบัญญัติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 
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 6.4   การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และการดําเนินคดีปกครอง 
รวมทั้งลงนามมอบอํานาจให้พนักงานอัยการดําเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีในการส่ังการตาม
กฎหมายดังกล่าว และกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีในคดีปกครองอ่ืน 
 6.5  การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  และการสั่งการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างการดําเนินการตามกฎหมาย    และการดําเนินคดี
ปกครอง  รวมทั้งลงนามมอบอํานาจให้พนักงานอัยการดําเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีในการสั่งการ
ตามกฎหมายดังกล่าว 
 6.6  การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ 
 

ส่วนที่ 7 
  7.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง) 
 7.1. การมอบหมายและมอบอํานาจให้ป ฏิบั ติหน้ าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 

 7.1.1   คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
 7.1.2  คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร   และ 

  7.1.3   อุปนายกสภาลูกเสือไทย 
    7.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่าง ๆ   ที่จัดต้ัง
ขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

  7.2.1   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่ง
สินค้าและบริการของประเทศ  

  7.2.2   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารแห่งชาติ 

 7.2.3   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 
 7.2.4 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ 
 7.2.5 กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษถนนราชดําเนิน 

 7.3 ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการจัดการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
  
 
 
 8.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ  รัตนากร) 
  8.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 

  8.1.1  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  และ 
  8.1.2    รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  8.1.3    กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  8.1.4  กรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 

  8.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ัง
ขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    8.2.1   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
  8.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให้มีโฉนดชุมชน    

ส่วนที ่8 
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8.2.3   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสินเช่ือเกษตรแห่งชาติ 
  8.2.4  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
  8.2.5 กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
8.2.6  กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ

บริการของประเทศ 
ส่วนที่ 9 

 9.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายสันติ  พร้อมพัฒน์) 
 9.1  การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบั ติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 

    9.1.1   คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
    9.1.2  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และ 
    9.1.3  กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
    9.1.4  กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 9.2  การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  9.2.1    คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราช  
    อิสริยาภรณ์ช้ันตํ่ากว่าสายสะพาย   

9.2.2  คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  และ 
  9.2.3  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
 9.2.4  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 

  9.2.5    รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
 9.3 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง 

 
ส่วนที่ 10 

 10. ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ที่สั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีในส่วนราชการระดับกรมใดเป็นประธาน อ.ก.พ. ทําหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงของส่วนราชการน้ันด้วย 
ยกเว้น อ.ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี  ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล)  เป็นประธาน 
 11.  เมื่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมายและมอบอํานาจแล้ว  ให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบตามความเหมาะสม 
 12.  ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในคําสั่งน้ี พิจารณาความจําเป็นและ
ความเหมาะสมในการยุบเลิกคณะกรรมการดังกล่าว  หากเห็นว่าหมดความจําเป็นหรือซ้ําซ้อนกับภารกิจของ
หน่วยงานอ่ืน  หรืออาจยุบรวมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการดังกล่าว โดยการยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง หรือจัดทํา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม่โดยยึดหลักการมีผู้รับผิดชอบภารกิจอย่างชัดแจ้ง การไม่ปฏิบัติงานซ้ําซ้อนกัน 
และการบูรณาการภารกิจให้เกิดการประสานและสอดคล้องรองรับกัน แล้วเสนอผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ 
ตลอดจนร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดทําขึ้นใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี  ในกรณีที่เห็นควร
ให้คงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีน้ัน ๆ ไว้ตามเดิมให้รายงานเหตุผลและความจําเป็นด้วยเช่นกัน 
  ทั้งน้ี    ต้ังแต่วันที่   2   กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 บัดน้ีเป็นต้นไป 
 



 35 

 10. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่   153   /2556  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 153   /2556  เรื่อง  มอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  มาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2550 และข้อ 13  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 
2547  นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 270/2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 และคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 83/2556 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556  และมีคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  ดังต่อไปน้ี 

1.  พื้นที่ 
 1.1  รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในพ้ืนที่ ดังน้ี 
  เขตตรวจราชการท่ี 6  ของสํ า นั กน ายกรั ฐ มนต รี    ไ ด้ แ ก่  จั ง ห วั ด ชุ มพร                 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 เขตตรวจราชการท่ี 11 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดนครพนม                 
จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดสกลนคร   

1.2  รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในพ้ืนที่ ดังน้ี 
   เขตตรวจราชการท่ี 15  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่                 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดลําปาง  จังหวัดลําพูน 
 1.3  รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก)  กํากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในพ้ืนที่ ดังน้ี 
      เขตตรวจราชการที่ 8  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดนราธิวาส  จังหวัด
ปัตตานี  จังหวัดยะลา  จังหวัดสงขลา  จังหวัดสตูล 
  เขตตรวจราชการท่ี 10  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัด บึงกาฬ  
จังหวัดเลย  จังหวัดหนองคาย  จังหวัดหนองบัวลําภู  จังหวัดอุดรธานี 
 1.4  รองนายกรัฐมนตรี  (นายปลอดประสพ  สุรัสวดี)  กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการใน
พ้ืนที่ ดังน้ี 
   เขตตรวจราชการท่ี 2  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดชัยนาท  จังหวัด
ลพบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดอ่างทอง 
  เขตตรวจราชการท่ี 3  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดฉะเชิงเทรา               
จังหวัดนครนายก  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสระแก้ว  
    เขตตรวจราชการท่ี 16  ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดเชียงราย  จังหวัด
น่าน  จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพร่ 
 1.5  รองนายกรัฐมนตรี  (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการใน
พ้ืนที่ ดังน้ี 
    เขตตรวจราชการท่ี 9   ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่  จังหวัดจันทบุรี  จังหวัด
ชลบุรี  จังหวัดตราด  จังหวัดระยอง 



 36 

 1.6  รองนายกรัฐมนตรี  (นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในพ้ืนที่ ดังน้ี 
  เขตตรวจราชการท่ี 12   ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดกาฬสิน ธ์ุ                 
จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดร้อยเอ็ด  
     เขตตรวจราชการท่ี 14  ของสํ า นั กนายกรั ฐมนต รี   ไ ด้ แ ก่   จั งห วัด ชัย ภูมิ                 
จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดสุรินทร์ 
 1.7  รองนายกรัฐมนตรี  (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการใน
พ้ืนที่ ดังน้ี 
  เขตตรวจราชการท่ี 4 ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัด
นครปฐม  จังหวัดราชบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี 
  เขตตรวจราชการที่ 13 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดยโสธร  จังหวัดศรีสะ
เกษ  จังหวัดอํานาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานี 
 1.8  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายวราเทพ  รัตนากร)  กํากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ ดังน้ี 
  เขตตรวจราชการท่ี 1   ของสํ า นักนายกรัฐมนตรี    ไ ด้แ ก่    จั งหวัดนนทบุรี                 
จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดสระบุรี 
  เขตตรวจราชการที่ 18  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดกําแพงเพชร                 
จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดพิจิตร  จังหวัดอุทัยธานี 
 1.9  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ พร้อมพัฒน์) กํากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ ดังน้ี 
   เขตตรวจราชการท่ี 5  ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์              
จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสงคราม 
  เขตตรวจราชการท่ี 7  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่  จังหวัดกระบ่ี  จังหวัดตรัง  
จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดระนอง 
  เขตตรวจราชการที่ 17  ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดตาก  จังหวัดพิษณุโลก                 
จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2.  การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคําสั่งน้ี  หมายถึง     การตรวจราชการ                 
การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี 
ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การเร่งรัด การติดตามผล การให้
คําแนะนําช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
 3.  ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหาอุปสรรค แนว
ทางการแก้ไข  ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเน่ืองจากการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการ
หรือพ้ืนที่ในความรับผิดชอบต่อนายกรัฐมนตรี 
 4.  ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจ
ราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ใน
กรณีที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจําเป็นเร่งด่วน สามารถมอบหมายให้
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบ
ต่อไป 
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 5.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่เก่ียวข้อง
เสนอข้อมูล  อํานวยความสะดวก  และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งน้ีด้วย 
 6.  ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจากงบประมาณของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
โครงการเพ่ิมขีดสมรรถนะในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 
 ทั้งน้ี    ต้ังแต่วันที่   2   กรกฎาคม  พ.ศ.  2556  บัดน้ีเป็นต้นไป 
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