
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/902902884884865          วันท่ี   11  ธันวาคม  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  10  ธันวาคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556  ณ ห้องประชุม 
สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผล 
การประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 
 

 ที่ประชุมได้มีการรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังน้ี 
1. รับทราบพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 ซ่ึงได้ทรงลงพระปรมาภิไธย 

ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 130 ตอนท่ี 115 ก  
วันที่ 9 ธันวาคม 2556  
  2. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร และมอบหมายให้ 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป 
  ทั้งน้ี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางปฎิบัติอันเน่ืองมาจากการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร และใหแ้จ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทราบและถือปฏิบัติต่อไป ดังน้ี  
      1. ด้านนิติบัญญัติ 
         1.1 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับและต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สิน 
         1.2 เงินประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะคํานวณถึงก่อนวัน
ยุบสภาผู้แทนราษฎร 1 วัน 
         1.3 จะมีการเลือกต้ังทั่วไปภายใน 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันยุบสภา
ผู้แทนราษฎร (มาตรา 108 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) และพระราชกฤษฎีกาได้กําหนดวันเลือกต้ัง
เป็นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557  
         1.4 กระทู้ถามและญัตติทั้งหมดตกไป 
         1.5 กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากตําแหน่ง 
         1.6 ร่างพระราชบัญญัติที่ทั้ง 2 สภาเห็นชอบแล้วและส่งให้รฐับาลทูลเกล้าฯ ถวาย  
ไม่ตกไป ดําเนินการต่อได้ 
         1.7 ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมหรือบรรดาร่างพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริย์ 
ไม่ทรงเห็นชอบด้วยหรือเมื่อพ้น 90 วันแลว้มิได้พระราชทานคืนมาตกไป 
         1.8 ร่างพระราชบัญญัติที่ค้างอยู่ในวาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไม่ว่าในช้ันสภาใด 
ให้ชะลอไว้ก่อน เมื่อต้ังคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วและคณะรัฐมนตรีร้องขอต่อรัฐสภาภายใน  
60 วันนับแต่วันเปิดสภา ให้ยกขึ้นพิจารณาต่อได้ 
 
 
 

1.9  วุฒิสภา... 
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         1.9 วุฒิสภายังไม่สิ้นสดุ แต่จะประชุมไม่ได้ เว้นแต่ประชุมเพ่ือเห็นชอบการแต่งต้ัง - 
ถอดถอนบุคคลบางตําแหน่ง (มาตรา 132 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) (รับเงินเดือนได้)          
                            1.10 คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
หรือร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
อ่ืนของคณะกรรมาธิการน้ัน ๆ หรือตามที่วุฒิสภามอบหมาย และเชิญผูแ้ทนหน่วยงานต่าง ๆ ไปช้ีแจงข้อมูลได้ 
(ข้อ 98 ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551) 

    2. คณะรัฐมนตรีและรฐัมนตรี 
         2.1 สถานะของคณะรัฐมนตรีและรฐัมนตรี 
     (1) คณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง แต่ต้องอยู่ในตําแหน่ง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 (ไม่เรียกว่า รกัษาการ และได้เงินเดือนแต่ยังไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สิน) (มาตรา 181 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย) 
     (2) คณะรัฐมนตรียังคงมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อประเทศเท่าที่จําเป็นทุกประการ กรณีมสีถานการณ์คกุคามความมั่นคงของชาติ ย่อมมีอํานาจหน้าที่ที ่
จะประกาศมาตรการเพ่ือรักษาความมั่นคงของชาติได้ เช่น ประกาศภาวะฉุกเฉินหรือประกาศกฎอัยการศึก  
เป็นต้น 
              (3) การลงช่ือตําแหน่งของนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรียังคงลงช่ือในตําแหน่งเดิม 
มิใช่เป็นการรักษาการหรือรักษาการในตําแหน่ง 
     (4) นายกรฐัมนตรีจะปรับรัฐมนตรีออก หรือรัฐมนตรี จะลาออกก็กระทําได้ แต่ 
ไม่ควรแต่งต้ังแทน 
         2.2 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
     (1) การประชุมคณะรัฐมนตรี 
         (1.1) คณะรัฐมนตรีประชุมต่อไปได้ตามปกติจนกว่าจะมีบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังคณะรัฐมนตรชุีดใหม่ ทั้งน้ี สาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรจีะพิจารณาจัดเฉพาะระเบียบวาระที่
เป็นไปตามปกติปฎิบัติ 
         (1.2) สําหรับเรื่องใดที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือ
โครงการหรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะกล่ันกรอง
ไว้ช้ันหน่ึงก่อน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรีเพ่ือมมีติหรือมีคําสั่งให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป 
     (2) การแต่งต้ังโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่หรือพ้นจากตําแหน่ง (มาตรา 181 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
         (2.1) ไมก่ระทําการอันเป็นการใช้อํานาจแต่งต้ังหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมี
ตําแหน่งหรอืเงินเดือนประจํา หรือพนังงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ ่หรือ
ให้บุคคลดังกลา่วพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตําแหน่ง หรือให้ผูอ่ื้นมาปฏิบัติหน้าที่แทน เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกต้ังก่อน 
         (2.2) การใช้อํานาจของคณะรัฐมนตรแีละรัฐมนตรี ในการแต่งต้ังหรือโยกย้าย
ข้าราชการ ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่ 
ถือหุ้นใหญ ่หรอืให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตําแหน่ง หรือให้ผู้อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทน
จะต้องกระทําเท่าที่จําเป็นและต้องเป็นไปเพ่ือรักษาประโยชน์ของรัฐ รักษาความปลอดภัยของประเทศ ความ 
 
 

ปลอดภัย... 
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ปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกต้ังก่อน 
        การใช้อํานาจตาม (2.2) ให้หมายความรวมถึงกรณีที่มกีฎหมายหรือ 
กฎกําหนดเป็นเง่ือนไขให้การแต่งต้ังหรือโยกย้ายข้าราชการ ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา หรือพนักงาน
ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือพ้นจากตําแหน่ง หรือให้ผู้อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทนนั้น มีผลต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้รับทราบ 
อนุญาต อนุมัติ เห็นชอบ หรือการดําเนินการอ่ืนที่มีผลลักษณะเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงกรณีการใช้
อํานาจของนายกรัฐมนตรีหรอืรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการตามท่ีกฎหมาย
กําหนดที่มีผลลักษณะเดียวกันด้วย 
     ฯลฯ  
  ให้ทุกส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติ ดังน้ี  
  1. กําชับข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับ  ทั้งในส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิน่  ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  2539  [ เรื่อง การ
ปรับปรุง แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกต้ัง (แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 0216/ว 141  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม  2539)]  โดยเคร่งครัด  โดยเฉพาะการให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุน การดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เมื่อได้รับการร้องขอจาก
คณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา 
เขตเลือกต้ัง  รวมทั้ง การวางตัวเป็นกลางของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทและ 
ทุกระดับดังกล่าวด้วย  
  2. เห็นชอบในหลักการใหส้่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สามารถนํางบประมาณมาสนับสนุนการเลอืกต้ังได้ โดย 
     2.1 กรณีเป็นการดําเนินการใด ๆ  ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาดําเนินการไปได้ตามความเหมาะสม  
     2.2 กรณีเป็นการดําเนินการใด ๆ  ที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหแ้ต่ละหน่วยงานเสนอขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ ก่อน
ดําเนินการต่อไป  
  3. เห็นชอบให้กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานต่าง ๆ  ดังกล่าว   ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550  
[เรื่อง สรุปผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมารการเลอืกต้ัง (แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 147  ลงวันที่ 18 ตุลาคม  2550)]  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทั้งน้ี  กลุม่ประสานราชการได้รวบรวมสรุปผล มติ ครม.ขา้งต้นรวมถึงรายละเอียด 
ทุกวาระการประชุมฯ ไว้ที่ website กลุ่มประสานราชการ  (เข้าทาง      เว็บไซด์ของหน่วยงาน          
กลุ่มประสานราชการ เลือกเมนูฟังมติ ครม.)  ซึ่งหน่วยงานในสังกัด  สามารถใช้ประโยชน์โดยเข้าสืบค้น
ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกโอกาส 
 
 
 

จึงเรียนมา... 
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วาระ
เร่ืองที่

1 รับทราบพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ทรงลง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 130 ตอนท่ี 115 ก วันท่ี 9 ธันวาคม 2556

2 เห็นชอบแนวทางปฏิบัติอันเน่ืองมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร และมอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                        วันที่  10  ธันวาคม  2556 
 
 

วันนี้  (10 ธันวาคม 2556) เวลา 09.00 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต   
กรุงเทพฯ  นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปน็ประธาน
การประชุมคณะรัฐมนตรี  
 
 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์  หิมะทองคํา ร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  
รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมกันแถลงผลการประชุมฯ ซ่ึงผลการประชุมสรุปสาระสําคัญ
ดังนี้  

ที่ประชุมได้มีการรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้ 

  1. รับทราบพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ทรงลงพระปรมาภิไธย
ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 130 ตอนที่ 115 ก วันที่  
9 ธันวาคม 2556  
  2. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติอันเน่ืองมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร และมอบหมายให้ 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป 
  ทั้งน้ี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางปฎิบัติอันเน่ืองมาจากการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร และใหแ้จ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทราบและถือปฏิบัติต่อไป ดังน้ี  
   1. ด้านนิติบัญญัติ 
    1.1 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงทนัทีนับแต่วันที่ 
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับและต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สิน 
    1.2 เงินประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะ
คํานวณถึงก่อนวันยุบสภาผู้แทนราษฎร 1 วัน 
    1.3 จะมีการเลอืกต้ังทั่วไปภายใน 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วัน 
ยุบสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 108 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) และพระราชกฤษฎีกาได้กําหนด 
วันเลือกต้ังเป็นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557  
    1.4 กระทู้ถามและญัตติทั้งหมดตกไป 
    1.5 กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญของสภาผูแ้ทนราษฎรพ้น
จากตําแหน่ง 
    1.6 ร่างพระราชบัญญัติที่ทั้ง 2 สภาเห็นชอบแล้วและส่งให้รัฐบาลทลูเกล้าฯ 
ถวาย ไม่ตกไป ดําเนนิการต่อได้ 
    1.7 ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมหรือบรรดาร่างพระราชบัญญัติที่
พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยหรือเมื่อพ้น 90 วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมาตกไป 
    1.8 ร่างพระราชบัญญัติที่ค้างอยู่ในวาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไมว่่า
ในช้ันสภาใด ให้ชะลอไว้ก่อน เมื่อต้ังคณะรัฐมนตรีชุดใหมแ่ล้วและคณะรฐัมนตรีร้องขอต่อรัฐสภาภายใน  
60 วันนับแต่วันเปิดสภา ให้ยกขึ้นพิจารณาต่อได้ 
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    1.9 วุฒิสภายังไม่สิ้นสุด แต่จะประชุมไม่ได้ เว้นแต่ประชุมเพ่ือเห็นชอบการ
แต่งต้ัง – ถอดถอนบุคคลบางตําแหน่ง (มาตรา 132 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) (รับเงินเดือนได้)  
    1.10 คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรอืร่างพระราชบัญญัติทีผ่่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่อ่ืนของคณะกรรมาธิการน้ัน ๆ หรือตามที่วุฒิสภามอบหมาย และเชิญผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ไป
ช้ีแจงข้อมูลได้ (ข้อ 98 ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551) 
   2. คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
    2.1 สถานะของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
     (1) คณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง แต่ต้องอยู่ในตําแหน่ง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป (ไม่เรียกว่า รักษาการ และได้เงินเดือนแต่ยังไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สิน) (มาตรา 181 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย) 
     (2) คณะรัฐมนตรียังคงมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศเท่าที่จําเป็นทุกประการ กรณมีีสถานการณ์คุกคามความมัน่คงของชาติ ย่อมมี
อํานาจหน้าที่ที่จะประกาศมาตรการเพ่ือรักษาความมั่นคงของชาติได้ เช่น ประกาศภาวะฉุกเฉินหรือประกาศ
กฎอัยการศึก เป็นต้น 
              (3) การลงช่ือตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรียังคงลงช่ือ
ในตําแหน่งเดิม มิใชเ่ปน็การรักษาการหรอืรักษาการในตําแหน่ง 
     (4) นายกรัฐมนตรีจะปรับรัฐมนตรีออก หรอืรัฐมนตรี จะลาออก 
ก็กระทําได้ แต่ไม่ควรแต่งต้ังแทน 
   2.2 การปฏิบัติหน้าทีข่องคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตร ี
    (1) การประชมุคณะรัฐมนตรี 
     (1.1) คณะรฐัมนตรีประชุมต่อไปได้ตามปกติจนกว่าจะมีบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ทั้งน้ี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาจัดเฉพาะ
ระเบียบวาระที่เป็นไปตามปกติปฎิบัติ 
     (1.2) สําหรับเรื่องใดที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและมีผลเป็นการ
อนุมัติงานหรือโครงการหรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ สาํนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรจีะกลั่นกรองไว้ช้ันหน่ึงก่อน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรี
เพื่อมีมติหรือมีคําสัง่ใหเ้สนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป 
    (2) การแต่งต้ังโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐหรอืให้บุคคลดังกล่าวพน้จาก
การปฏิบัติหนา้ที่หรือพ้นจากตําแหน่ง (มาตรา 181 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
     (2.1) ไม่กระทาํการอันเป็นการใช้อํานาจแต่งต้ังหรือโยกย้าย
ข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา หรือพนังงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐ
ถือหุ้นใหญ ่หรอืให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตําแหน่ง หรือให้ผู้อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่
แทน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกต้ังก่อน 
     (2.2) การใช้อํานาจของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ในการแต่งต้ัง
หรือโยกย้ายข้าราชการ ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา หรอืพนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
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กิจการที่ถือหุ้นใหญ ่หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตําแหน่ง หรือให้ผู้อ่ืนมาปฏิบัติ
หน้าที่แทนจะต้องกระทําเทา่ที่จําเป็นและต้องเป็นไปเพือ่รักษาประโยชน์ของรัฐ รักษาความปลอดภัยของ
ประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบติั
สาธารณะ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกต้ังก่อน 
     การใช้อํานาจตาม (2.2) ใหห้มายความรวมถึงกรณีที่มกีฎหมาย
หรือกฎกําหนดเป็นเง่ือนไขให้การแต่งต้ังหรือโยกย้ายข้าราชการ ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา หรือ
พนักงานของหน่วยงานของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือกิจการที่รฐัถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่หรือพ้นจากตําแหน่ง หรือให้ผู้อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทนนั้น มผีลต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้
รับทราบ อนุญาต อนุมัติ เห็นชอบ หรือการดําเนินการอ่ืนที่มีผลลักษณะเดียวกัน และให้หมายความรวมถึง
กรณีการใช้อํานาจของนายกรัฐมนตรีหรือรฐัมนตรีในฐานะประธานกรรมการหรือกรรมการใน
คณะกรรมการตามที่กฎหมายกําหนดท่ีมีผลลักษณะเดียวกันด้วย 
     (2.3) เมื่อมีกรณีที่ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
เลือกต้ังตาม (2.2) ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 
      (ก) จัดทําบัญชีรายช่ือบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ัง โยกย้าย 
การให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตําแหน่ง หรือให้ผู้อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทน 
       (ข) ประวัติย่อของบุคคลดังกล่าว 
       (ค) จัดทําสรุปสาระสําคัญต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งรวมถึงกระบวนการ เหตุผลในการพิจารณา รวมทั้งเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องใช้อํานาจในระหว่างเวลา
ดังกล่าว 
       ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหก้ารแต่งต้ัง
โยกย้าย การให้พ้นจากการปฏิบัติหนา้ที่หรือพ้นจากตําแหน่ง หรือใหผู้้อ่ืนมาปฏิบัติหนา้ที่แทนเปน็อํานาจ
ของรัฐมนตรีโดยเฉพาะ ใหห้น่วยงานต้นสังกัดเปน็ผู้ดําเนนิการตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้ากฎหมายบัญญัติให้
เป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรี ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปน็ผูดํ้าเนนิการ 
     (2.4) ใหส้ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้ความร่วมมือในการส่งผู้แทนไปช้ีแจง หรือส่งข้อมูลเอกสารหรอืหลักฐานที่เก่ียวขอ้ง
เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังร้องขอ 
    (3) การอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสํารองจ่ายเพื่อกรณฉุีกเฉินหรือ
จําเปน็ (มาตรา 181 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)  
     (3.1) ไม่กระทาํการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณ
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกต้ังก่อน 
     (3.2) การกระทําอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณ
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น จะต้องกระทําเท่าที่จําเป็น ต้องเป็นไปเพ่ือรักษาประโยชน์ของรัฐ รักษา
ความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัย
พิบัติสาธารณะ หรือเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือเป็นการบรรเทาภัยพิบัติแก่ประชาชน และ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกต้ังก่อน 
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     การดําเนินการตาม (3.2) จะกระทําได้แต่เฉพาะที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอ่ืน ทีม่ีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณ
นอกเหนือจากที่ได้รับจากจัดสรร หรือที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว แต่ไม่เพียงพอและมีความจําเป็นเร่งด่วนต้อง
ของบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
     (3.3) เมื่อมีกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
เลือกต้ังตาม (3.2) ใหส้ํานักงบประมาณรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง เหตุผลและความจําเป็นในการขอใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็นของส่วนราชการ หน่วยงาน 
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
     (3.4) ใหส้ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ 
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้ความร่วมมือในการส่งผู้แทนไปช้ีแจง หรือส่งข้อมูลเอกสาร
หรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณา ตามท่ีคณะกรรมการการเลอืกต้ังร้องขอ 
    (4) การอนุมัติงานหรือโครงการ (มาตรา 181 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย) 
     (4.1) ไม่กระทาํการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือ 
มีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป 
     (4.2) การกระทําใด ๆ ที่มผีลเป็นการสร้างความผูกพันต่อ
คณะรัฐมนตรชุีดใหม่จะกระทํามิได้ เช่น การกําหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่มีผลต้องดําเนินการต่อเน่ือง 
    (5) การใช้ทรพัยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ (มาตรา 181 (4) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
     (5.1) ไมใ่ช้ทรพัยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใด 
ซึ่งจะมีผลต่อการเลือกต้ัง และไม่กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด ดังน้ัน ถ้าเป็นการดําเนินการในการปฏิบัติราชการปกติ ซึ่งไม่มีผลต่อการเลือกต้ังก็ยังคงดําเนินการได้ 
     (5.2) ไมใ่ช้ทรพัยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใด
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งจะมผีลต่อการเลือกต้ังและสร้างโอกาสให้เกิดความไมเ่ท่าเทียมกันในการ
เลือกต้ังด้วยวิธีการดังต่อไปน้ี 
      (ก) ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐโดยการ
กําหนดนโยบาย โครงการ แผนงาน โดยให้มีผลบังคับใช้ในทันท ี
      (ข) จัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ 
นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ และมกีารใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ 
      (ค) กําหนด สั่งการหรือมอบหมายให้มีการประชุมอบรม 
หรือสัมมนาบคุลากรของรัฐหรือเอกชน โดยใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐหรือเงินของกิจการที่รัฐถือ
หุ้นใหญ ่โดยอาจให้มีการแจกจ่ายทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เว้นแต่เป็นการประชมุตามที่กฎหมายกําหนด 
หรือมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือประชาชน และต้องแจ้งให้คณะกรรมการการ
เลือกต้ังทราบโดยเร็ว 
      (ง) กําหนด สั่งการหรือมอบหมายให้มีการอนุมัติ โอน 
หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือให้หน่วยงานของ 
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รัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ทําการแจกจา่ยทรัพย์สินหรอืประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ประชาชน เว้นแต่มีเหตุ
จําเปน็เร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือประชาชน และต้องแจ้งให้คณะกรรมการการเลอืกต้ัง
ทราบโดยเร็ว 
      (จ) กําหนด สั่งการหรือมอบหมายให้มีการแจกจ่ายหรือ
จัดสรรทรัพยากรของรัฐ ให้แก่บุคคลหน่ึงบุคคลใด โดยไมม่ีเหตุอันสมควร เว้นแต่เปน็กรณีต้องดําเนนิการ
ตามที่กฎหมายกําหนด หรือมีเหตุจําเป็นเรง่ด่วนเพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐ หรือประชาชน และต้องแจงให้
คณะกรรมการการเลือกต้ังทราบโดยเร็ว  
      (ฉ) ใช้พัสดุหรอืเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจาก
หน่วยงานของรัฐ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือใช้บุคลากรของรัฐปฏิบัติงาน 
      (ช) ใช้ทรัพยการของรัฐ เช่น คลื่นความถ่ี หรือเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือใช้งบประมาณด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
     (6) การปฏิบติัตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
      (6.1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
       (ก) มาตรา 68  บัญญัติห้ามมใิห้นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี และข้าราชการการเมืองอ่ืนใช้สถานะหรือตําแหน่งหน้าที่เรี่ยไรหรือชักชวนให้มีการบริจาคให้พรรค
การเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตนเอง 
       (ข) มาตรการ 89 บัญญัติห้ามมิใหผู้้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง ให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้  แก่บุคคล คณะบุคคล 
หรือนิติบุคคล  เว้นแต่เป็นการให้ตามปกติประเพณี  ทั้งน้ี ตามจํานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกต้ังกําหนด  
      (6.2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการ
เลือกต้ังสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ. 2550  มาตรา 53 บัญญัติห้ามมิให้
ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ใดจัดทํา  ให ้เสนอ หรอืสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรอื
ประโยชน์อ่ืนใด  ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใด  ชุมชน สมาคม สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอ่ืนใด  
เพ่ือจูงใจให้ผู้มสีิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเสียงเลือกต้ังให้แก่ตนเองหรือผู้สมคัรอ่ืนหรือพรรคการเมืองใด  หรือให้
งดเว้นการลงคะแนนแก่ผูส้มคัรหรือพรรคการเมืองใด  
     (7.) การออกกฎหมาย   
      (7.1) การเสนอร่างกฎหมายใหม่โดยเฉพาะร่าง
พระราชบัญญัติซึ่งเป็นเรื่องในทางนโยบาย ไม่สมควรดําเนินการเสนอในระหว่างยุบสภา ส่วนร่างพระราช
กฤษฎีกา  ร่างกฎกระทรวง ร่างระเบียบ   และร่างอนุบัญญัติอ่ืนซึ่งเป็นการกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติให้
เป็นไปตามที่กฎหมายแม่บทให้อํานาจไว้  ย่อมดําเนินการได้ตามปกติ 
      (7.2) ร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติหลักการ
และส่งใหส้ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติจะดําเนินการต่อไปไมไ่ด้ 
เพราะยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎร  จึงต้องรอให้คณะรฐัมนตรีชุดใหม่เป็นผูพิ้จารณาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร  
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      ถ้าเป็นร่างพระราชกฤษฎีกา ร่างกฎกระทรวง ร่าง
ระเบียบ  หรือร่างอนุบัญญัติอ่ืนซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรหีรือรัฐมนตรีทีจ่ะดําเนินการเพ่ือ
ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปน้ัน  เน่ืองจากเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการไว้ก่อนที่
จะมีการยุบสภา ดังน้ัน เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว  ก็สามารถดําเนินการ
เพ่ือให้มีผลใช้บังคับต่อไปได้ 
     (8) การแต่งต้ังคณะกรรมการ  
     การแต่งต้ังคณะกรรมการตามกฎหมาย ซึ่งอาจมีตําแหน่งว่างลงใน
ระหว่างการยุบสภาจะกระทํามิได้  เน่ืองจากการแต่งต้ังบุคคลใดเป็นกรรมการ ย่อมมผีลเป็นการผูกพัน
ต่อเน่ืองไปถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม ่
     (9) การปฏิบติัเรื่องอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรฐัมนตรี 
      (9.1) นับแต่มพีระราชกฤษฎีกาเลือกต้ัง  การแต่งต้ัง 
(โยกย้าย) ข้าราชการ  พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
และส่วนท้องถิน่  ให้พิจารณาเท่าที่จําเป็น รวมทั้งไม่ควรจัดให้มีการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาในช่วง
ระยะเวลาประมาณ 10 วันก่อนวันเลือกต้ัง  เพราะอาจกระทบต่ออัตรากําลังเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงาน
การเลือกต้ัง 
      (9.2) การให้สมัภาษณ์สื่อมวลชนของรัฐมนตรี ควรใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกรณีการได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ออกโทรทัศน์ในฐานะของตําแหน่ง
รัฐมนตรี  จะให้สัมภาษณ์ได้เฉพาะหน้าที่รัฐมนตรีเท่าน้ัน แต่บางครั้งสื่อมวลชนอาจมีคําถามในฐานะสมาชิก
พรรคการเมืองที่จะทําให้คําสมัภาษณ์ของรัฐมนตรีเป็นการให้คุณต่อพรรคการเมืองของตน  ซึ่งอาจถือได้ว่า
เป็นการใช้อํานาจหน้าที่ในตําแหน่งรัฐมนตรกัีบสื่อของรัฐโดยมิชอบได้ แต่หากเป็นการเชิญผู้แทนพรรค
การเมืองหลาย ๆ  พรรคไปสมัภาษณ์ในลักษณะเท่าเทียมกันก็เป็นความรับผิดชอบของส่ือมวลชนน้ันๆ ไป 
     (10) การย่ืนบญัชีแสดงรายการทรัพย์สนิและหนีส้นิ  
      คณะกรรมการ ป.ป.ช. เคยให้ความเห็นว่า กรณีรัฐมนตรี
ทั้งคณะพ้นจากตําแหน่ง ใหถ้ือวันที่คณะรัฐมนตรีชุดใหมถ่วายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์เป็นวันพ้นจาก
ตําแหน่ง ดังน้ัน   คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันจะยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหน้ีสินต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ดังน้ี  
      (10.1) กรณีรัฐมนตรีมีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรด้วย  ต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินภายใน 30 วันนับแต่วันพ้นตําแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (วันที่ยุบสภาผู้แทนราษฎร)  และต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินอีก
ครั้งภายใน 30 วันนับแต่วันพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรี (วันทีค่ณะรัฐมนตรชุีดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณ) 
      (10.2) กรณีรัฐมนตรีไม่มีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินภายใน 30 วันนับแต่วันพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรี  
(วันที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณ) และทั้ง 2 กรณี จะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หน้ีสินอีกคร้ังภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งไปแล้ว 1 ปี 
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     (11) การผลัดเวรเฝ้าฯ  ให้ปฏิบัติตามท่ีสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรจีัดไว้ตามปกติ 
  สถานะข้าราชการการเมืองอ่ืน   
  คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยมีคําวินิจฉัยเมื่อเดือนธันวาคม 2533 ไว้ว่าสถานะข้าราชการ
การเมืองอ่ืน ๆ  เช่น เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตร ี ประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ   ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และพ้นจากตําแหน่งพร้อมกับการ
สิ้นสุดการอยู่ในตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูแ้ต่งต้ัง แต่ต้องไม่เกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่  
  ให้ทุกส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติ ดังน้ี  
  1. กําชับข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับ  ทั้งในส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิน่  ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  2539  [ เรื่อง การ
ปรับปรุง แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกต้ัง (แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ีที่ นร 0216/ว 141  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม  2539)]  โดยเคร่งครัด  โดยเฉพาะการให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุน การดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เมื่อได้รับการร้องขอจาก
คณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขต
เลือกต้ัง  รวมทั้ง การวางตัวเป็นกลางของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทและทุกระดับ
ดังกล่าวด้วย  
  2. เห็นชอบในหลักการใหส้่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถนํางบประมาณมาสนับสนุนการเลอืกต้ังได้ โดย 
   2.1 กรณีเป็นการดําเนินการใด ๆ  ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาดําเนินการไปได้ตามความ
เหมาะสม  
   2.2 กรณีเป็นการดําเนินการใด ๆ  ที่ไมอ่ยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แต่ละหน่วยงานเสนอขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 
ก่อนดําเนินการต่อไป  
  3.   เห็นชอบให้กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานต่าง ๆ  ดังกล่าว   ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9  ตุลาคม 
2550  [เรื่อง สรุปผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมารการเลือกต้ัง  (แจ้งตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที ่นร 0506/ว 147  ลงวันที่ 18 ตุลาคม  2550)]   
 

……………………………………………….…………. 


