
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/45346                               วันท่ี   24  กันยายน  2557 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  16  กันยายน  2557 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ณ ตึกสันติไมตรี 
(หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  ทัง้น้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
  ด้านแต่งต้ัง 

วาระที่ 2 เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการ 

การเมืองในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดังน้ี 
  1.  นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการมือง จํานวน 4 ราย  
ดังน้ี 1) พลเอก วิลาศ อรุณศรี ดํารงตําแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2) นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร ดํารง
ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง   3) รอ้ยเอก ยงยุทธ มัยลาภ ดํารงตําแหน่งโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี   4) พันเอก สรรเสริญ แก้วกําเนิด ดํารงตําแหน่งรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
  2. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการการเมือง จํานวน 2 ราย ดังน้ี 1) พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ดํารงตําแหน่ง 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง    2) รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร ดํารงตําแหน่ง 
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  
  3. รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) เสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการการเมือง จํานวน 2 ราย ดังน้ี 1) นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง   2) นายอํานวย ปะติเส ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  
  4. รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) เสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการ
การเมือง จํานวน 1 ราย ดังน้ี นายสมชาย ฉัตรรัตนา ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  
  5. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร) เสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง 
ตําแหน่งข้าราชการการเมือง จํานวน 1 ราย ดังน้ี พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
รองนายกรัฐมนตรี  
  6. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการ
การเมือง จํานวน 2 ราย ดังน้ี 1) นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่าย
การเมือง             2) พลตํารวจโท พิจาร จิตติรัตน์ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  
  7. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (หมอ่มหลวงปนัดดา ดิศกุล) เสนอแต่งต้ังบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง จํานวน 2 ราย ดังน้ี 1) นายกมล สุขสมบูรณ์ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 2) ว่าที่ร้อยตร ีไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  
 

8. รัฐมนตรี... 
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  8. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ)เสนอแต่งต้ังบุคคลให้ 
ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง จํานวน 2 ราย ดังน้ี 1) นายฐากูร ดิษฐอํานาจ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา
รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี 2) นายเพ่ิมศักด์ิ บ้านใหม่ ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 เป็นต้นไป   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 3 เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง 

ข้าราชการการเมืองตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังน้ี  
  1. รองนายกรฐัมนตรี เสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ดังน้ี  
ลําดับที ่ รองนายกรัฐมนตร ี เสนอแต่งต้ัง 

1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ พลตํารวจโท ตรีทศ รณฤทธิชัย 
2 นายวิษณุ เครืองาม  นายรณภพ ปัทมะดิษ 

  2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประจําสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังน้ี  

ลําดับที ่ หน่วยงาน เสนอแต่งต้ัง 
1 กระทรวงกลาโหม พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์  
2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายบญุมี จันทรวงศ ์
3 กระทรวงคมนาคม  นายศุภฤกษ์ สดุยอดประเสริฐ 
4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  นายเอกอนันต์ สรรประดิษฐ ์ 
5 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นายจุมพล สัจจะอารีวัฒน์  
6 กระทรวงมหาดไทย พลตํารวจตรี ปราโมช ปทุมวงศ์ 
7 กระทรวงยุติธรรม พันเอก (พิเศษ) วิทูล บัณฑิตย์  
8 กระทรวงวัฒนธรรม  นายฐาณุพงศ์ จันวิวัธน์เวช  
 กระทรวงอุตสาหกรรม  นางบุญเจือ วงษ์เกษม  

   
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 เป็นต้นไป  
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 4 มอบหมายใหร้องนายกรัฐมนตรรีักษาราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอมอบหมายให้                          
รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังน้ี  
  1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมอ่าจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายเป็นหลักการให้                 
รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ตามลําดับ ดังน้ี 1) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ                      
2) หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล   3) นายยงยุทธ ยุทธวงศ์    4) พลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร  
5) นายวิษณุ เครืองาม 
 
 

2. ในระหว่าง... 
 



3 
 
  2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้นจะสั่งการใด
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมติัเงินงบประมาณอันอยู่ในอํานาจของนายกรัฐมนตรีได้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที ่5 เรือ่ง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงต่าง ๆ รวม  

17 กระทรวงเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง จํานวนรวม 35 ราย ดังน้ี  

ลําดับ ผู้เสนอขอแต่งต้ัง รายชื่อทีข่อแต่งต้ัง ตําแหน่ง 
1. รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม 
1.1 พลเอก ธีระฉัตร คํารพวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม
1.2 พลเอก กลชัย พรรณเชษฐ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม
1.3 พลเอก ศภุวุฒิ อุตมะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงกลาโหม
1.4 พลโท ประสงค์ ฟักสังข์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม
2. รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง  
2.1 นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง
2.2 นายสรร วิเทศพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง 
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ 
3.1 พลอากาศเอก บุญยฤทธ์ิ เกิดสุข  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ 
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา  
4.1 นางสาวชลาใส ราชกิจภารวิสัย  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4.2 นายอักกพล พฤกษะวัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์  

5.1 พลตํารวจเอก พีระ พุ่มพิเชฎฐ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

6.1 พลตร ีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม 

7.1 พลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม

7.2 นายภูมิใจ อัตตะนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม (นายอาคม 
เติมพิทยาไพสฐิ)

7.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพปฎล 
สุนทรนนท ์

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม

7.4 นายอารักษ์ โพธิทัต ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม (นายอาคม 
เติมพิทยาไพสิฐ) 
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8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8.1 นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  

9.1 นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

9.2 นายกวิน ทังสุพานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน  

10.1 นางดนุชา ยินดีพิธ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน 

11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณชิย์  

11.1 พลเอก ดนัย มีชูเวท ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 

11.2 นายวิจักร วิเศษน้อย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 

11.3 นายอุตตม สาวนายน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 

11.4 นายนวพล วิริยะกุลกิจ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 

12. รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

12.1 นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

12.2 นายศิวะ แสงมณ ี ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

12.3 พลตํารวจตรี ธารา ปุณศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

12.4 นายจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

13. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม 

13.1 พลตรี นุ โชติสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม 

13.2 พลตรี ทวิะพร ชะนะพะเนาว์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม

14. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน  

14.1 พลโท อรรถนพ ศิริศักด์ิ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน  

15. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม  

15.1 นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม  

15.2 นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม 

16. รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

16.1 นายเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

17. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม  

17.1 นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม

17.2 นางพรทิพย์ เฟ่ืองอารมย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 เป็นต้นไป  
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 13... 
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วาระที่ 13 เรือ่ง คําสัง่สาํนกันายกรัฐมนตรี ที่ 103/2557 เรื่อง  มอบหมายและมอบ 
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรปีฏิบัติราชการแทนนายกรฐัมนตร ี

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที ่103/2557  
เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี  ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรเีสนอ ดังน้ี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10  มาตรา 11  มาตรา 12  มาตรา 15  และมาตรา 38 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมครั้งสุดท้าย  โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550  
นายกรัฐมนตรี จึงมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทน
นายกรัฐมนตร ีและให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี  สั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี และกํากับดูแลแทนนายกรฐัมนตรี สําหรบัส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
หน่วยงานของรัฐ ตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 
  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ส่วนที่ 3 
2.  รองนายกรัฐมนตร ี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล) 

                         2.1  การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังน้ี 
    2.1.1   กระทรวงการคลัง 
   2.1.2   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   2.1.3   กระทรวงคมนาคม 
   2.1.4   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   2.1.5   กระทรวงพลังงาน 
   2.1.6   กระทรวงพาณิชย์ 
   2.1.7   กระทรวงอุตสาหกรรม 

ส่วนที่ 9 
 8.  ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับการบริหารราชการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐย่อมมีอํานาจให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี หรือ
ประกาศเก่ียวกับเรื่องของหน่วยงานน้ัน ๆ  ดังน้ี 
                         8.1  การแต่งต้ังบุคคลหรือกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจน้ัน 
                         8.2  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ ยกเว้น เป็นเรื่อง
ระดับผู้นํารัฐบาลหรือประมุขของรฐัต่างประเทศ 
                         8.3  การให้ความเห็นชอบในการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตราจาก
ต่างประเทศ 
                         8.4  การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ 
 9.  ราชการที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการ
บริหารราชการตามคําสั่งน้ี หากผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญ และอาจมี
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือต้องสั่งการแก่หลายส่วนราชการหรอืหลาย 
 
 

รัฐวิสาหกิจ... 
 



6 

-j^tiivin^ a^iji^3?iium^am\jai'uiiiwivinin\jniiiJiviniii"Bnni'ua-3wil2^ 

10. i,Ciawil2iBviijivi'3a'3iji£jnf|iJijpi1i,ias;f|iJt4^1^ 
l^^^mlJn11^1iJ•wlmlllJallVilJ^£)LkaslJall0^'u^^)a3^H•11y^^w^ 

da 

11. Iynniil2'u^viijima'3iji£)nf5iiucsi1i.tasf5ij\4^^^ ÎSJVIIPI 
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วาระ
เร่ืองที่

แต่งตั้ง 2 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สํานักนายกรัฐมนตรี) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 103/2557 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันที่  16  กันยายน  2557

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                   
 
 
  วันน้ี (16 กันยายน 2557) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ร้อยเอกยงยุทธ มัยลาภ  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย 
พันเอกสรรเสริญ  แก้วกําเนิด  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี                       
สรุปสาระสําคญัดังน้ี 
  

ต่างประเทศ 
  1.  เรื่อง  เอกสารที่จะมกีารลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน  
    ครั้งที่ 12 และการประชุมที่เก่ียวข้อง 
 

แต่งต้ัง 
  2.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  3.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  4.  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
  5.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง  
  6.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
  7.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  
  8.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
    การสื่อสาร 
  9.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยี 
  10.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง 
  11.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   
    กระทรวงมหาดไทย 
  12.  เรื่อง  คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตร ี
  13.  เรื่อง  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที ่ 103  /2557 เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้
    รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน 
    นายกรัฐมนตร ี
 

......................................... 
 

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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ต่างประเทศ 
1. เรื่อง เอกสารที่จะมีการลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 12 และการประชุมที่
เก่ียวข้อง 
      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี 
      1. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยกรอบความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกกับสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2557 -2560  (Memorandum of Understanding on the 
Collaborative Framework between the World Health Organization and the Association of Southeast 
Asian Nations 2014 - 2017) และหากมีการแก้ไขถ้อยคาํหรือประเด็นที่มิใช่สาระสําคัญขอให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
สธ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
        2. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับกองทุน
ประชากรแห่งสหประชาชาติ (Memorandum of Understanding between Association of Southeast Asian 
Nations and the United Nations  Population Fund ) และหากมีการแก้ไขถ้อยคําหรือประเด็นที่มิใช่
สาระสําคัญใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของ สธ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
       สาระสาํคญัของบันทึกความเข้าใจฯ  ทั้ง 2 ฉบับ มีดังนี ้
           1. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยกรอบความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกกับสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2557 – 2560  (Memorandum of Understanding on the 
Collaborative Framework between the World Health Organization and the Association of Southeast 
Asian Nations 2014 - 2017) โดยผูแ้ทนสาํนักเลขาธิการอาเซียนกับผู้แทนองค์การอนามัยโลก สํานักงานภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกกับอาเซียน
ในการดําเนินความร่วมมือด้านสาธารณสุข โดยเป็นการแสดงเจตจํานงของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านสํานัก
เลขาธิการอาเซียนในการยืนยันและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์การอนามัยโลก ซึ่งไม่มีถ้อยคําที่
ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่มีประเด็นเก่ียวข้องที่จะต้องดําเนินการ                 
ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557  
                     2. บันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับกองทุน
ประชากรแห่งสหประชาชาติ (Memorandum of Understanding between Association of Southeast Asian 
Nations and the United Nations  Population Fund ) โดยผูแ้ทนสํานักเลขาธิการอาเซียนกับผู้แทน United 
Nations  Population Fund เป็นข้อตกลงระหว่างอาเซียนกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติที่จะดําเนินความ
ร่วมมือด้านสุขอนามัยทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุ ซึ่งไม่มีถ้อยคําที่ก่อให้เกิดพันธกรณี ภายใต้บังคับของ
กฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่มีประเด็นเก่ียวข้องที่จะต้องดําเนินการตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญ                   
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557  
 

แต่งต้ัง 
2. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สาํนกันายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองในสงักัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีดังน้ี 
  1.  นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการมือง จํานวน 4 ราย  ดังน้ี 
1) พลเอก วิลาศ อรุณศร ีดํารงตําแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2) นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร ดํารงตําแหน่ง              
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง   3) ร้อยเอก ยงยุทธ มัยลาภ ดํารงตําแหน่งโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตร ี  4) พันเอก สรรเสริญ แก้วกําเนิด ดํารงตําแหน่งรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
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  2. รองนายกรฐัมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการการเมือง จํานวน 2 ราย ดังน้ี 1) พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง 2) รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  
  3. รองนายกรฐัมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) เสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการการเมือง จาํนวน 2 ราย ดังน้ี 1) นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายการเมือง 2) นายอํานวย ปะติเส ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  
  4. รองนายกรฐัมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) เสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการ
การเมือง จํานวน 1 ราย ดังน้ี นายสมชาย ฉัตรรัตนา ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  
  5. รองนายกรฐัมนตรี (พลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร) เสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการการเมือง จํานวน 1 ราย ดังน้ี พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  
  6. รองนายกรฐัมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการ
การเมือง จํานวน 2 ราย ดังน้ี 1) นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง             
2) พลตํารวจโท พิจาร จิตติรตัน์ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  
  7. รัฐมนตรปีระจําสาํนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนดัดา ดิศกุล) เสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งข้าราชการการเมือง จํานวน 2 ราย ดังน้ี 1) นายกมล สุขสมบูรณ์ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี 2) ว่าทีร่้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
  8. รัฐมนตรปีระจําสาํนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพนัธุ์ ตันยุวรรธนะ)เสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งข้าราชการการเมือง จํานวน 2 ราย ดังน้ี 1) นายฐากูร ดิษฐอํานาจ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี 2) นายเพ่ิมศักด์ิ บ้านใหม่ ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 เป็นต้นไป   
 
3. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง
ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังน้ี  
  1. รองนายกรฐัมนตรี เสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ีดังน้ี  

ลําดับที ่ รองนายกรัฐมนตร ี เสนอแต่งต้ัง 
1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ พลตํารวจโท ตรีทศ รณฤทธิชัย 
2 นายวิษณุ เครืองาม  นายรณภพ ปัทมะดิษ 

  2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ีดังน้ี  

ลําดับที ่ หน่วยงาน เสนอแต่งต้ัง 
1 กระทรวงกลาโหม พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์  
2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายบุญมี จันทรวงศ์
3 กระทรวงคมนาคม  นายศุภฤกษ์ สดุยอดประเสริฐ 
4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  นายเอกอนันต์ สรรประดิษฐ ์
5 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นายจุมพล สัจจะอารีวัฒน์ 
6 กระทรวงมหาดไทย พลตํารวจตรี ปราโมช ปทุมวงศ์ 
7 กระทรวงยุติธรรม พันเอก (พิเศษ) วิทูล บัณฑิตย์  
8 กระทรวงวัฒนธรรม  นายฐาณุพงศ์ จันวิวัธน์เวช 
 กระทรวงอุตสาหกรรม  นางบุญเจือ วงษ์เกษม 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 เป็นต้นไป  
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4. เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรกัษาราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอมอบหมายให้                          
รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังน้ี  
  1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมอ่าจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายเป็นหลักการให้                 
รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ตามลําดับ ดังน้ี 1) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ                       
2) หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 3) นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ 4) พลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร 5) นายวิษณุ เครืองาม  
  2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้นจะสั่งการใดเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอํานาจของนายกรัฐมนตรีได้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรเีสียก่อน  
 
5. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ รวม 17 กระทรวงเสนอแต่งต้ัง
ข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง จํานวนรวม 35 ราย ดังน้ี  

ลําดับ ผู้เสนอขอแต่งต้ัง รายชื่อทีข่อแต่งต้ัง ตําแหน่ง 
1. รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม 
1.1 พลเอก ธีระฉัตร คํารพวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม 
1.2 พลเอก กลชัย พรรณเชษฐ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม 
1.3 พลเอก ศภุวุฒิ อุตมะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงกลาโหม 
1.4 พลโท ประสงค์ ฟักสังข์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม 
2. รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง  
2.1 นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง 
2.2 นายสรร วิเทศพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง  
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ 
3.1 พลอากาศเอก บุญยฤทธ์ิ เกิดสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ 
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา  
4.1 นางสาวชลาใส ราชกิจภารวิสัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4.2 นายอักกพล พฤกษะวัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์  

5.1 พลตํารวจเอก พีระ พุ่มพิเชฎฐ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

6.1 พลตร ีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม 

7.1 พลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม 

7.2 นายภูมิใจ อัตตะนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม (นายอาคม 
เติมพิทยาไพสฐิ) 

7.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพปฎล 
สุนทรนนท ์

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม 

7.4 นายอารักษ์ โพธิทัต ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม (นายอาคม 
เติมพิทยาไพสฐิ) 

8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8.1 นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  

9.1 นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

9.2 นายกวิน ทังสุพานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน  

10.1 นางดนุชา ยินดีพิธ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน  

11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณชิย์  

11.1 พลเอก ดนัย มีชูเวท ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์  

11.2 นายวิจักร วิเศษน้อย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์  

11.3 นายอุตตม สาวนายน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์  

11.4 นายนวพล วิริยะกุลกิจ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์  

12. รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

12.1 นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

12.2 นายศิวะ แสงมณ ี ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

12.3 พลตํารวจตรี ธารา ปุณศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

12.4 นายจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

13. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม 

13.1 พลตรี นุ โชติสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม  

13.2 พลตรี ทวิะพร ชะนะพะเนาว์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม 
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14. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน  

14.1 พลโท อรรถนพ ศิริศักด์ิ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน   

15. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม  

15.1 นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม  

15.2 นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม 

16. รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

16.1 นายเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

17. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม  

17.1 นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม

17.2 นางพรทิพย์ เฟ่ืองอารมย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 เป็นต้นไป  
 
6. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ังนายกอปร 
กฤตยากีรณ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 
กันยายน 2557 เป็นต้นไป  
 
7. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งข้าราชการการเมือง ดังน้ี  
  1. นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  2. นายณรงค์ศกัด์ิ อังคะสุวพลา ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  3. นายสุเทพ เพชรมาก ดํารงตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข  
  4. นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข  
 
8. เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่า            
การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ตามนัยมาตรา 42                       
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ               
และการสื่อสาร (ทก.) เสนอ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไมม่ีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด้วย ดังน้ี  
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายณรงค์ชัย อัครเศรณี) 
  2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) 
 
9. เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์              
และเทคโนโลยี ในกรณทีี่ไม่มผีู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ตามนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534   ตามท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังน้ี 
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  1. นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  2. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 เป็นต้นไป 
 
10. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เสนอ แต่งต้ังข้าราชการการเมือง  พลเอก เอกชัย  จันทรศ์รี ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 เป็นต้นไป 
 
11. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง จํานวน 37 ราย ดังน้ี 
  1. นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช                
ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  2. นายพีระศักด์ิ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชุมพร ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  3. นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการปกครอง ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี              
(นักบริหารสูง) กรมที่ดิน 
  4. นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดสงขลา ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี 
(นักบริหารสูง) กรมการปกครอง 
  5. นายธํารงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดพังงา ให้ดํารงตําแหน่ง                
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสงขลา 
  6. นายคณิต เอ่ียมระหงษ์ ผูว่้าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสมุทรปราการ ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  7. นายพินิจ หาญพาณิชย์ อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมที่ดิน ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด          
(นักปกครองสงู) จังหวัดสมุทรปราการ 
  8. นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอุบลราชธานี ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลดักระทรวง 
  9. นายเสริม ชัยณรงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง            
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอุบลราชธานี 
  10. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดระยอง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  11. นายธานี สามารถกิจ ผูต้รวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลดักระทรวง             
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดระยอง 
  12. นายสมศักด์ิ สุวรรณสุจรติ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดขอนแก่น                 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  13. นายกําธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชัยนาท ให้ดํารงตําแหน่ง                
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดขอนแก่น 
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  14. นายสุทธิพงษ์ จุลเจรญิ ผูว่้าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสระบุรี ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชัยนาท 
  15. นายวิเชียร พุฒิวิญญ ูผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสระบุรี 
  16. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดตาก ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเชียงใหม่ 
  17. นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดตาก 
  18. นายสมศักด์ิ ขําทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลดักระทรวง 
  19. นายสมศักด์ิ จังตระกุล ทีป่รึกษา (วิชาการทรงคุณวุฒิ) ด้านความมั่นคง สํานักงานปลัดกระทรวง 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดร้อยเอ็ด 
  20. นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดกาฬสินธ์ุ ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลดักระทรวง 
  21. นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ทีป่รึกษา (วิชาการทรงคุณวุฒิ) ด้านการปกครอง                            
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
  22. นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ดํารงตําแหน่ง              
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครราชสีมา 
  23. นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดพัทลุง ให้ดํารงตําแหน่ง               
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบุรีรัมย์ 
  24. นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผูว่้าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครราชสีมา                          
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพัทลุง 
  25. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง       
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดจันทบุรี 
  26. นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดภูเก็ต ให้ดํารงตําแหน่ง                
รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  27. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดราชบุรี ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดภูเก็ต 
  28. นายสุรพล แสวงศักด์ิ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสิงห์บุรี ให้ดํารงตําแหน่ง               
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดราชบุรี 
  29. นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบึงกาฬ ให้ดํารงตําแหน่ง                  
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสิงห์บุรี 
  30. นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอุทัยธานี ให้ดํารง                
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดกาญจนบุรี 
  31. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเพชรบูรณ์  ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดชัยภูมิ 
  32. นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพิษณุโลก  ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครสวรรค์ 
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  33. นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผูว่้าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสุโขทัย  ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพิษณุโลก 
  34. นายชนม์ช่ืน บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสมุทรสงคราม                   
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนนทบุรี 
  35. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดแพร่ ให้ดํารงตําแหน่ง         
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  36. นายเดชรัฐ สมิศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดยะลา ให้ดํารงตําแหน่ง                 
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสตูล 
  37. นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผูว่้าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดมหาสารคาม                     
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอุดรธานี 
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป 
 
12. เรื่อง คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตร ี
    คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังน้ี 
   1. อนุมัติให้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีชุดเดิม (นายกรัฐมนตรนีางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร) 
มีมติแต่งต้ังไว้ {ไม่รวมถึงคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบหรือตามกฎหมายหน่ึง
กฎหมายใด หรือคณะกรรมการท่ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังไว้ และคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดย             
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ} ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 และภายหลังจากน้ันให้
คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังทุกคณะเป็นอันสิ้นสุดลง 
   2. หากกระทรวง กรม เห็นว่า คณะกรรมการชุดใดมีความสําคัญและจําเป็นต้องมีอยู่ ให้เสนอแต่งต้ัง
คณะกรรมการดังกล่าวขึ้นใหม่ โดยให้ตรวจสอบองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง
แล้วส่งไปยัง สลค. โดยด่วน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 ทั้งน้ี คณะกรรมการใดทีก่ระทรวง กรม จะเสนอให้
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งต้ังดังกล่าว หากสามารถกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานและภารกิจสิ้นสุดที่ชัดเจนได้            
ให้ระบุวันสิ้นสดุของคณะกรรมการน้ัน ๆ ไว้ด้วย 
 
13. เรื่อง คําสัง่สํานักนายกรฐัมนตรี ที่  103  /2557 เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที ่103  /2557 เรือ่ง  มอบหมายและ             
มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี                     
ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10  มาตรา 11  มาตรา 12  มาตรา 15  และมาตรา 38                  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมครั้งสุดท้าย  โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                
(ฉบับที ่7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550  นายกรัฐมนตรี                          
จึงมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตร ีและให้                       
รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ีและกํากับดูแล                 
แทนนายกรัฐมนตรี สําหรับสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ ตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 
 
 



 10 

ส่วนที ่1  นิยาม 
  ในคาํสัง่นี ้
  “กํากับการบริหารราชการ” หมายความว่า กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของ              
ส่วนราชการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรัฐมนตรหีรือนายกรัฐมนตร ี มีอํานาจสั่งให้ส่วนราชการ
ช้ีแจงแสดงความคิดเหน็หรือรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน สั่งสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจน
อนุมัติให้นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เก่ียวกับการมอบอํานาจให้              
รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีอนุญาตหรืออนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการในกํากับการ
บริหารราชการไปก่อนได้ แลว้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ หรืออนุมัติเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญและมีระเบียบปฏิบัติปกติ             
อยู่แล้ว และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ถ้าไม่มีข้อทักทว้งก็ให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหรืออนุมัติ  
  “สั่งและปฏิบติัราชการ”  หมายความว่า สั่ง อนุญาต หรอือนุมัติให้ส่วนราชการหรือข้าราชการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ปฏิบัติราชการหรือดําเนินการใด ๆ ได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือ           
มติคณะรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
  “กํากับดูแล” หมายความว่า กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 
นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรทีี่เก่ียวข้อง ตลอดจนการส่ังใหร้ัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ
ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับย้ังการกระทําของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐที่ขัด 
ต่อวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ นโยบายของรัฐบาลหรอืมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้อง และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการ 
 

ส่วนที ่2 
 
 1. รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) 
 1.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
    1.1.1 กระทรวงกลาโหม  
    1.1.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
    1.1.3 กระทรวงมหาดไทย  
    1.1.4 กระทรวงแรงงาน 
 1.2 มอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    - สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 1.3 มอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    1.3.1 สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ     
    1.3.2 ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 1.4 มอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชน ดังนี้ 
  - สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
 1.5  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี             
ที่เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเร่ืองตามข้อ 1.1 – ข้อ 1.4  ยกเว้น 
  1.5.1 เร่ืองที่เก่ียวกับกฎหมาย 
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  1.5.2 การสถาปนาพระอิสริยยศ อิสริยศักด์ิ สมณศักด์ิ 
  1.5.3 การแต่งต้ัง ในกรณีการแต่งต้ังประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสดุ 
ข้าราชการตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม เอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ กงสุล และ
กรรมการที่มีตําแหน่งหน้าที่สาํคัญ 
  1.5.4 การพระราชทานยศทหาร ตํารวจ ช้ันนายพล 
  1.5.5 การพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณแ์ก่พระบรมวงศานุวงศ์ และ            
การพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประจําปี 
  1.5.6   การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และการประกาศใช้ความตกลงระหว่างประเทศ 
  1.5.7  เรื่องสําคัญที่เคยมีประเพณีปฏิบัติให้เสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม 
 

ส่วนที ่3 
2.  รองนายกรัฐมนตร ี (หม่อมราชวงศป์รดิียาธร  เทวกุล) 
 2.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี ้
    2.1.1 กระทรวงการคลัง 
  2.1.2  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  2.1.3  กระทรวงคมนาคม 
    2.1.4 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    2.1.5 กระทรวงพลังงาน 
    2.1.6 กระทรวงพาณิชย์ 
    2.1.7 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 2.2 มอบหมายและมอบอํานาจใหส้ั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี ้
     - สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  2.3  ลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี           
ที่เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 2.1 – ข้อ 2.2  ยกเว้นในข้อ 1.5.1 – ข้อ 1.5.7 
 

ส่วนที ่4 
  3.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี ้
  3.1.1   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  3.1.2 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3.1.3 กระทรวงศึกษาธิการ     
    3.1.4 กระทรวงสาธารณสุข 

     3.1.5 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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 3.2  มอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
    3.2.1 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    

  (องค์การมหาชน) 
   3.2.2 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
   3.2.3 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
    3.2.4 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
  3.3  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี           
ที่เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 3.1 - ข้อ 3.2  ยกเว้นในข้อ 1.5.1 – ข้อ 1.5.7 
 

สว่นที ่5 
  4.  รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ธนะศักด์ิ  ปฏิมาประกร) 
 4.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี ้
    4.1.1 กระทรวงการต่างประเทศ 
    4.1.2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
    4.1.3 กระทรวงวัฒนธรรม 
 4.2 มอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
    4.2.1 สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) 
    4.2.2 องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

(องค์การมหาชน) 
    4.2.3 สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
 4.3  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 4.1 - ข้อ 4.2 ยกเว้นในข้อ 1.5.1 – ข้อ 1.5.7 
 

ส่วนที ่6 
  5.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม) 
 5.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี ้
  5.1.1   กระทรวงยุติธรรม  
  5.1.2 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  5.1.3 กรมประชาสัมพันธ์ 
  5.1.4 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
    5.1.5 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
     5.1.6 ราชบัณฑิตยสถาน 
  5.2 มอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการ

แทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    5.2.1 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
    5.2.2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

    5.2.3 สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 5.3 มอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    5.3.1 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
    5.3.2 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 5.4  การมอบหมายให้กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ดังนี้   
   -   บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
 5.5  กํากับดูแลและลงนามในเอกสารที่เก่ียวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
   5.5.1 การขอพระราชทานอภัยโทษ 
  5.5.2 การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย 
  5.6 การสัง่การตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรอืน และการดําเนินคดี
ปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอํานาจให้พนักงานอัยการดําเนนิคดีปกครองกรณทีี่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีในการ
สั่งการตามกฎหมายดังกล่าว และกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีในคดีปกครองอ่ืน 
  5.7 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  และ
การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการครู ซ่ึงเรื่องอยู่ระหว่างการดําเนินการตามกฎหมายและการ
ดําเนนิคดีปกครอง  รวมทั้งลงนามมอบอํานาจให้พนักงานอัยการดําเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้อง
นายกรัฐมนตรใีนการสั่งการตามกฎหมายดังกล่าว 
 5.8  ลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสาํนักนายกรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 5.1 - ข้อ 5.5 ยกเว้นในข้อ 1.5.1 – ข้อ 1.5.7 
 

ส่วนที ่7 
 6.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) 
  -  การมอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
ดังนี้ 
   6.1 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
    6.2 กรมประชาสัมพันธ์ 
    6.3 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

     6.4 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
     6.5 ราชบัณฑิตยสถาน 
 

ส่วนที ่8 
 7.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) 
  7.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

   7.1.1 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
   7.1.2 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 7.2  การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
   7.2.1   กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
   7.2.2 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  

 
 
 



 14 

ส่วนที ่9 
 8.  ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับการบริหารราชการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานของรัฐย่อมมีอํานาจให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี หรือประกาศเก่ียวกับ
เรื่องของหน่วยงานน้ัน ๆ  ดังน้ี 
 8.1 การแต่งต้ังบุคคลหรือกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือรฐัวิสาหกิจน้ัน 
   8.2 การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ   
ยกเว้น เป็นเรือ่งระดับผู้นํารัฐบาลหรือประมุขของรัฐต่างประเทศ 
 8.3 การให้ความเหน็ชอบในการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตราจากต่างประเทศ 
   8.4 การประกาศภาพเคร่ืองหมายราชการ 
 9.  ราชการที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหาร
ราชการตามคําสั่งน้ี หากผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรพิีจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญ และอาจมีผลกระทบ             
ต่อความสงบเรยีบร้อยของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือต้องสั่งการแก่หลายส่วนราชการหรือหลายรัฐวิสาหกิจ                 
แต่บางส่วนมิได้อยู่ในอํานาจหน้าที่กํากับการบริหารราชการของผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีผูห้น่ึงผู้ใดโดยตรง ให้
นําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ 
 10. เมื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ดําเนินการ
ตามท่ีได้รับมอบหมายและมอบอํานาจแล้ว ให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
 11.   ในการปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามท่ีได้รับ
มอบหมายและมอบอํานาจตามคําสั่งน้ี  ใหผู้้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวบริหารราชการโดยมุ่งเน้นการดําเนินการ                 
เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้มีความเข้มแข็งย่ังยืน สนับสนุนการปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือออกแบบและวางรากฐานในระยะยาวอันมั่นคง  แก่ประเทศ  รวมทั้งมุ่งมั่นสร้างความสามัคคี ปรองดอง                 
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพ่ือประโยชน์สุข ของประชาชนชาวไทยทุกคน  

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  15  กันยายน  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
 

................................ 

  


