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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560                                          1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที ่2 แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้าํตาลทราย 

         สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อย 
และน้ําตาลทรายร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย จํานวน 1 ฉบับ และร่างระเบียบ
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย จํานวน 3 ฉบับ  รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 
ดังน้ี 
  1. ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ 
การจัดทําประมาณรายได้ การกําหนดและการชําระราคาอ้อยและค่าผลิตนํ้าตาลทราย และอัตราส่วนของ
ผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. .... 
  2. ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา
สถานที่เก็บรักษา การสํารวจ การขนย้าย การส่งมอบและการจําหน่ายนํ้าตาลทราย พ.ศ. .... 
  3. ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข  
เก่ียวกับการอนุญาตให้ส่งออกนํ้าตาลทราย พ.ศ. .... 
  4. ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข  
การจัดเก็บเงินจากการจําหน่ายนํ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. .... 
และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                    สาระสําคัญของเร่ือง 
                       กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย  
ซึ่งประกอบด้วย แนวทางการบริหารจัดการนํ้าตาลทราย  โดยยกเลิกการกําหนดโควตาโดยให้โรงงานต้องมี 
การสํารองนํ้าตาลทรายตามปริมาณ Buffer Stock ที่กําหนดปริมาณนํ้าตาลทรายส่วนที่จะใช้เพ่ือจําหน่าย
ส่งออก โดยให้คงจํานวน 400,000 ตันเท่าเดิม และแนวทางการคํานวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิต 
และจําหน่ายนํ้าตาลทราย รวมทั้งปรับปรุงร่างประกาศและร่างระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดให้
คณะกรรมการกําหนดราคาขายเปลี่ยนวิธีการในการคํานวณรายได้ขั้นต้นและรายได้ขั้นสุดท้ายโดยการอ้างอิง
ราคานํ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 บวกกับค่าพรีเมียมนํ้าตาลทรายไทยและยกเลิกมาตรการให้
เงินช่วยเหลือ 160 บาทต่อตันอ้อยที่ได้รับจากรัฐบาล ยกเลิกการกําหนดนํ้าตาลทรายโควตา ก. นํ้าตาลทราย
โควตา ข. และนํ้าตาลทราย โควตา ค. กําหนดให้มีนํ้าตาลทรายภายในประเทศ นํ้าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท
อ้อยและน้ําตาลไทย จํากัด นํ้าตาลทรายเพ่ือการส่งออกและน้ําตาลทรายสํารอง  (Buffer Stock) รวมทั้งยกเลิก
การกําหนดราคานํ้าตาลทรายภายในประเทศและปล่อยให้ราคานํ้าตาลทรายภายในประเทศเป็นไปตามกลไก 
 

ของตลาด... 
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ของตลาด  ตลอดจนให้สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายมีหน้าที่ในการสํารวจราคาเฉลี่ยของ
นํ้าตาลทรายภายในประเทศท่ีขายจริงใน 1 เดือน และกําหนดวิธีการคํานวณเงินเพ่ือให้ทุกโรงงานนําส่งเงิน 
เข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายเป็นประจําทุกเดือน ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะทําให้ระบบอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ําตาลทรายของประเทศเป็นไปโดยสอดรับกับข้อตกลงทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)   
เขตการค้าเสรีอาเซียน  (AFTA)  และเป็นทีย่อมรับของสากลมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอ้อยและ
นํ้าตาลทรายของประเทศ โดยสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

  วาระที่ 17 เรือ่ง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี) 
  สาระสําคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
การแต่งต้ัง พลเอก ประสาท   สุขเกษตร ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 19 เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 4 เรื่อง  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี จาํนวน  4 เรื่อง ดังน้ี 
1. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 322/2560 เรือ่ง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 

รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรปีระจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน   

2. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 เรือ่ง มอบหมายและมอบอํานาจให้ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสาํนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  

3. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 324/2560 เรือ่ง มอบหมายและมอบอํานาจให้ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

4. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 325/2560 เรือ่ง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ   
  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี คือ 

2. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที่323 /2560เรื่องมอบหมายและมอบอํานาจให้ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ส่วนที่ 4 
  3.  รองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิด  จาตุศรพิีทักษ์) 
                          3.1  การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังน้ี     
    3.1.4  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
  3. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที ่324 /2560 เรื่องมอบหมายและมอบอํานาจให้ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

 ส่วนที่ 1 
1. รองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) 

                                   1.3.4     คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ   
ส่วนที่...  

 





วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ-สังคม 2 แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
17 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
19 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 4 เรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                           วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2560 
 
  วันน้ี (4 ธันวาคม 2560) เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ พร้อมด้วยพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ 
ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
   
  1. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศและ 
              เครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  2.    เรื่อง   แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย 
  3. เรื่อง  ขอผ่อนผันการเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เพ่ือดําเนินงานก่อสร้าง 
    สายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อําเภอจอมทอง  
    จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง อําเภอแม่สะเรียง จังหวัด  
    แม่ฮ่องสอนตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9  
    ส่วนที่ 1  
 

ต่างประเทศ 
 
  4. เรื่อง   ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่ง  
    สหประชาชาติ สมัยที่ 3  
  5. เรื่อง  ขอความเห็นชอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก  
    สมัยสามัญ ครั้งที่ 11 และการประชุมที่เก่ียวข้อง 
 

แต่งต้ัง 
 
  6.  เรื่อง  รัฐบาลเติร์กเมนิสถานเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม 
    แห่งเติร์กเมนิสถานประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  7.  เรื่อง  รัฐบาลราชอาณาจักรบาห์เรนเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจ 
    เต็มแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  8.  เรื่อง  การแต่งต้ังโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ  
  9.  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงโฆษกสํานักงบประมาณ  
  10. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  11. เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดิน 
    เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  
  12. เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร 
    ระดับสูง (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  
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  13. เรื่อง  การแก้ไของค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัด 
    ชายแดนภาคใต้  
  14. เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
  15. เรื่อง  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
  16. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน) 
  17. เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  18. เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  19.  เรื่อง   คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 4 เรื่อง  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
   
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา 
และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ . ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยศและเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอและให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  มท. เสนอว่า โดยที่เครื่องแบบผู้บัญชาการ และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ยังไม่เหมาะสมตามหลักนิยม สมควรแก้ไขให้เกิดความคล่องตัว และมีความเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน ตลอดจน
มีรูปแบบตามหลักนิยมและธรรมเนียมการแต่งเครื่องแบบ เช่นเดียวกับหน่วยงานข้างเคียง จึงสมควรปรับปรุง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และ
เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2531) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติยศ และเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ในส่วนของ
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน เพ่ือให้เหมาะสมตามหลักนิยม และแบบธรรมเนียม
การแต่งเคร่ืองแบบ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศและ
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาการ และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศและเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสา
รักษาดินแดน พ.ศ. 2497 โดยกําหนดให้มีเครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะสีกากีสําหรับขาย ประกอบด้วย (1) หมวก
ทรงหม้อตาลสีกากี (2) เสื้อนอกคอแบะสีกากี (3) กางเกงขายาวแบบปกติสีกากีและ (4) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือสี
นํ้าตาลและเครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะสีกากีสําหรับหญิง ประกอบด้วย (1) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี (2) 
เสื้อนอกคอแบะสีกากี (3) กระโปรงสีกากี (4) ถุงเท้ายาวสีนํ้าตาลอ่อน และ (5) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือสีนํ้าตาล  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
2.  เรื่อง  แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย  
ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย จํานวน 1 ฉบับ และร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาล
ทราย จํานวน 3 ฉบับ  รวม 4 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังน้ี 
  1. ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดทํา
ประมาณรายได้ การกําหนดและการชําระราคาอ้อยและค่าผลิตนํ้าตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่าง
ชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. .... 
  2. ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาสถานที่
เก็บรักษา การสํารวจ การขนย้าย การส่งมอบและการจําหน่ายนํ้าตาลทราย พ.ศ. .... 
  3. ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข  
เก่ียวกับการอนุญาตให้ส่งออกนํ้าตาลทราย พ.ศ. .... 
  4. ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข  
การจัดเก็บเงินจากการจําหน่ายนํ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ....และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
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                    สาระสําคัญของเร่ือง 
                    กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย ซ่ึง
ประกอบด้วย แนวทางการบริหารจัดการน้ําตาลทราย  โดยยกเลิกการกําหนดโควตาโดยให้โรงงานต้องมีการสํารอง
นํ้าตาลทรายตามปริมาณ Buffer Stock ที่กําหนดปริมาณนํ้าตาลทรายส่วนที่จะใช้เพ่ือจําหน่ายส่งออก โดยให้คง
จํานวน 400,000 ตันเท่าเดิม และแนวทางการคํานวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย 
รวมทั้งปรับปรุงร่างประกาศและร่างระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดให้คณะกรรมการกําหนดราคาขายเปล่ียนวิธีการ
ในการคํานวณรายได้ขั้นต้นและรายได้ขั้นสุดท้ายโดยการอ้างอิงราคานํ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 
บวกกับค่าพรีเมียมนํ้าตาลทรายไทยและยกเลิกมาตรการให้เงินช่วยเหลือ 160 บาทต่อตันอ้อยที่ได้รับจากรัฐบาล 
ยกเลิกการกําหนดน้ําตาลทรายโควตา ก. นํ้าตาลทรายโควตา ข. และนํ้าตาลทราย โควตา ค. กําหนดให้มีนํ้าตาล
ทรายภายในประเทศ นํ้าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัทอ้อยและน้ําตาลไทย จํากัด นํ้าตาลทรายเพ่ือการส่งออกปละ
นํ้าตาลทรายสํารอง  (Buffer Stock) รวมทั้งยกเลิกการกําหนดราคานํ้าตาลทรายภายในประเทศและปล่อยให้ราคา
นํ้าตาลทรายภายในประเทศเป็นไปตามกลไกของตลาด  ตลอดจนให้สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายมี
หน้าที่ในการสํารวจราคาเฉลี่ยของนํ้าตาลทรายภายในประเทศที่ขายจริงใน 1 เดือน และกําหนดวิธีการคํานวณเงิน
เพ่ือให้ทุกโรงงานนําส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายเป็นประจําทุกเดือน ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะทําให้
ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายของประเทศเป็นไปโดยสอดรับกับข้อตกลงทางการค้าภายใต้องค์การการค้า
โลก (WTO)  เขตการค้าเสรีอาเซียน  (AFTA)  และเป็นที่ยอมรับของสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรม
อ้อยและน้ําตาลทรายของประเทศ โดยสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
 
3. เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 เพื่อดําเนินงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน 
115 กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง อําเภอแม่สะ
เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
  1. อนุมัติการขอผ่อนผันการเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เพ่ือดําเนินงานก่อสร้างสายส่ง
ไฟฟ้าระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง 
อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทย (กฟภ.) ดําเนินการตามมติของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 และรับความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปดําเนินการต่อไปด้วย  
  2. ให้กระทรวงมหาดไทย (กฟภ.) เร่งดําเนินโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าดังกล่าวให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย  
 

ต่างประเทศ 
 
4.  เรื่อง ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 3  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาส่ิงแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ สมัยที่ 3 (The third session of the United Nations Environment Assembly: UNEA 3)
ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2560 ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา (โดยมีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศ
ไทยประจําสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย)  
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  2. เห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของ UNEA 3 
  3. เห็นชอบกรอบคํามั่นโดยสมัครใจที่ประเทศไทยจะประกาศ 
  4. อนุมัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองในร่างปฏิญญาฯ 
ดังกล่าว 
  5. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ที่มิใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณาโดยไม่ต้องนํากลับไปเสนอคณะรัฐมนตรี
ใหม่จนสิ้นสุดการประชุม 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วม UNEA 3ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร
แห่งประเทศไทยประจําสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา หัวหน้าคณะผู้แทนไทย และผู้แทนหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องอีก 5 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้แทนกรบควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทน
กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสํานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  2. ร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารที่แสดงถึงการตระหนักว่ามลพิษที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบทั้งทางอากาศ 
ดิน และนํ้า ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม ระบบนิเวศ เศรษฐกิจ ความมั่นคง และความอยู่รอดของมนุษย์ 
และยังเช่ือมโยงกับปัญหาอ่ืนและเก่ียวข้องกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซึ่งการแก้ไขปัญหามลพิษเป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนของประเทศ ทั้งการต่อสู้ความยากจน การปรับปรุงให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น การสร้างงานที่เหมาะสม การ
ปรับปรุงให้สิ่งมีชีวิตทั้งบนบกและในนํ้าให้ดีขึ้น และการลดภาวะโลกร้อน ในการน้ีรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมร่วมกันให้
คํามั่นว่าจะดําเนินงานเพ่ือป้องกัน บรรเทาและจัดการแก้ไขปัญหามลพิษ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
นําข้อมูลเชิงประจักษ์มาเป็นพ้ืนฐานและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการตัดสินใจดําเนินงานตามข้อตกลงพหุภาคี
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ โดยประเทศไทยจะประกาศคํามั่นโดยสมัครใจเพ่ือให้นานาชาติทราบว่าประเทศไทยมีความ
ต่ืนตัวในการแก้ปัญหามลพิษ โดยมีกรอบคํามั่นโดยสมัครใจที่ยึดตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี โดยจะนําเสนอผลการดําเนินงานของรัฐบาลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งน้ี การ
ประชุมฯ ได้กําหนดให้มีการรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในช่วงการประชุมระดับสูง  
 
5. เรื่อง ขอความเห็นชอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 11 และ
การประชุมที่เก่ียวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อท่าทีไทยสําหรับการประชุมรัฐมนตรี (Ministerial Conference: 
MC) ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) สมัยสามัญ ครั้งที่ 11(MC 11) และการประชุมที่
เก่ียวข้องตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอและมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณาใช้ดุลยพินิจตามสถานการณ์และความเหมาะสมในเรื่องอ่ืนใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พณ. รายงานว่า  
  1. อาร์เจนตินาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม MC 11 ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2560 ณ 
กรุงบัวโนสไอเรส เพ่ือพิจารณาและตัดสินใจเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานของ WTO เพ่ือให้การเจรจาเปิดเสรี
ทางการค้าของWTO ในรอบปัจจุบัน (รอบโดฮา) มีความคืบหน้าโดยกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตร (กลุ่มเคร์นส์: 
Cairns Group) ซึ่งไทยเป็นสมาชิกอาจจัดให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่มเคร์นส์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 
ระหว่างการประชุม MC 11 ด้วย 
  2. ในการประชุม MC 11 ครั้งน้ี มีประเด็นสําคัญที่สมาชิกพยายามผลักดัน ได้แก่ การเจรจาจัดทํา
กฎเกณฑ์กํากับการค้าสินค้าเกษตร การจัดทํากฎเกณฑ์ทางการค้า การค้าบริการ ประเด็นว่าด้วยการพัฒนาและ
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม 
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และรายย่อม การค้าสินค้าอุตสาหกรรม การอํานวยความสะดวกการลงทุน การพัฒนาระบบการดําเนินงานภายใต้ 
WTO และประเด็นต่อเน่ืองจากการประชุม MC 10 
  3. การประชุม MC 11 จะสรุปผลในรูปแบบของรายงานสรุปผลการประชุม (Summary Report) 
หรือบันทึกรายงานการประชุมของประธานฯ (Chairman’s Concluding Statement) หรือปฏิญญาของรัฐมนตรี 
(Ministerial Declaration) ขณะที่การประชุมกลุ่มเคร์นส์จะมีการออกถ้อยแถลงของรัฐมนตรีร่วมกัน (Statement 
of the Cairns Group Ministerial Meeting) ซึ่งผลการประชุมทั้งสองเรื่องจะเป็นเอกสารที่ไม่มีการลงนามและไม่มี
วัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
 

แต่งต้ัง 
 
6. เรื่อง รัฐบาลเติร์กเมนิสถานเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งเติร์กเมนิสถานประจํา
ประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลเติร์กเมนิสถานมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายยัซคูลี              
มัมเมดอฟ  (Mr.Yazkuli Mammedov) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งเติร์กเมนิสถาน
ประจําประเทศไทย คนแรก โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
7. เรื่อง รัฐบาลราชอาณาจักรบาห์เรนเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักร
บาห์เรนประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลราชอาณาจักรบาห์เรนมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายอะห์มัด 
อับดุลเลาะฮ์ อะห์มัด อัลฮัรมะซี อัลฮาญะรี (Mr. Ahmed Abdulla Ahmed AlharmasiAlhajeri) ให้ดํารง
ตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนประจําประเทศไทย โดยมีถิ่นพํานัก ณ 
กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายอาเดล ยูซุฟ ซาตีร์ (Mr. Adel YousifSater) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
8. เรื่อง การแต่งต้ังโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ  
  คณะรัฐมนตรีมีม ติรับทราบตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ  (ศธ . )  เสนอการแต่ง ต้ังโฆษก
กระทรวงศึกษาธิการ (โฆษก ศธ.) เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่ทางราชการของ ศธ. จึงได้แต่งต้ัง
โฆษกกระทรวงใหม่ จากเดิม นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็น นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็น โฆษก ศธ.  
 
9. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโฆษกสํานักงบประมาณ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงบประมาณ (สงป.) เสนอการเปลี่ยนแปลงโฆษก สงป. ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เป็น ดังน้ี  
  1. ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นายบุญชู ประสพกิจถาวร) เป็นโฆษก สงป.  
  2. ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์การงบประมาณ (นางเพชรรัตน์ เสรีพันธ์พาณิช) เป็นผู้ช่วยโฆษก สงป. 
 
10. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสงู จํานวน 5 ราย ดังน้ี  
  1. นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  
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  2. นายดํารง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย              
ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นางนันทนา ศิวะเก้ือ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต                
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลยี   
  4. นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้   
  5. นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จํานง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่างและ
สับเปลี่ยนหมุนเวียน ซึ่งการแต่งต้ังข้าราชการให้ไปดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศตามข้อ 1. และ 3. 
ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
 
11. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ชุดเดิม จํานวน 3 คนที่ได้ดํารงตําแหน่งครบวาระสองปี ให้
ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ดังน้ี 1. นายสุพล ศรีพันธ์ุ 2. นายสมบัติ ทวีผลจรูญ 3. นายวีระพงษ์ บุญญานุสนธ์ิ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
12. เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งต้ัง นางอาทิตยา 
สุธาธรรม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กลุ่มที่ปรึกษา สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง   
 
13. เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เสนอการแก้ไของค์ประกอบผู้แทน
พิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 229/2559                
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2559 เรื่อง การแต่งต้ังผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังน้ี  
  1. ให้ยกเลิกองค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ฯ  
   (1) พลเอก อุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  
   (2) พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  
   (11) นายพรชาต บุนนาค ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  
   (13) นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  
  2. ให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
   (1) พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  
   (2) พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  
   (11) นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  
   (13) นายพรชาต บุนนาค ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  
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14. เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอมอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังน้ี  
  1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายเป็นหลักการให้รอง
นายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน ตามลําดับ ดังน้ี  
   (1) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
   (2) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  
   (3) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  
   (4) นายวิษณุ เครืองาม  
   (5) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ  
  2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้นจะส่ังการใดเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอํานาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน  
 
15. เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ตามลําดับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังน้ี 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักด์ิ กาญจนรัตน์)  2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์)  
 
16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอการแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ดังน้ี  
  1. พลตํารวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
  2. พลตํารวจเอก พีระ พุ่มพิเชฏฐ์ ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป   
 
17. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งต้ัง พลเอก ประสาท   
สุขเกษตร  ให้ ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง  ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง                 
(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)  
 
18. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรี ดังน้ี  
   1. พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและ
มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
  2. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและ
มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี 
  3. นางจินตนา ชัยวรรณาการ ให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและ
มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี  
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19. เรื่อง  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 4 เรื่อง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน  4 เรื่อง ดังน้ี 

1. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 322/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการ 
แทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนกัน   

2. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  

3. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 324/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

4. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 325/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
 สาระสําคัญ 
 1. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 322/2560เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการ
แทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ปฏิบัติราชการแทนกัน 
  ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 219/2558 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี  และมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนกัน ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 311/2559 เรื่อง ปรับปรุงการ
มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2559 น้ัน โดยท่ีได้มีประกาศพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
และแต่งต้ังรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 จึงสมควรปรับปรุงการมอบหมายและมอบอํานาจให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 10 มาตรา 11  มาตรา 12  มาตรา 15  มาตรา 38  มาตรา 41  
มาตรา 42  มาตรา 48  และมาตรา 49  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560  จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 
219/2558 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 311/2559 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2559 
และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี      จึงมีคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี  และมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนกัน  ดังต่อไปนี้ 
 
 ส่วนที่ 1 คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ตามลําดับ  ดังน้ี 
 1.1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
 1.2 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 
 1.3 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
 1.4   นายวิษณุ เครืองาม 
 1.5   พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
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 2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้นจะสั่งการใดเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอํานาจของนายกรัฐมนตรีได้           ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน 
 ส่วนที่ 2  นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ แทน
นายกรัฐมนตรี 
  ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีท่านใดท่านหน่ึงไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนกันตามลําดับ ดังน้ี 
 

ลําดับที ่ รองนายกรัฐมนตร ี รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนตามลําดับ 

    1. พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  1.  พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง 
 2.  นายสมคดิ  จาตุศรีพิทกัษ์ 

    2. พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง  1.  นายสมคดิ  จาตุศรีพิทกัษ์ 
   2.  นายวิษณ ุ เครืองาม

3. นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์    1.  นายวิษณ ุ เครืองาม
   2.  พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง 
    4. นายวิษณุ  เครอืงาม  1.  พลเอก ฉตัรชัย สาริกัลยะ 
   2.  พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

5. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ  1.  พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 
   2.  นายวิษณ ุ เครืองาม

 
 
 ส่วนที่ 3  นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอํานาจให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  ในกรณีที่ รั ฐ มนตรี ป ระจํ าสํ า นั กนายกรั ฐมนตรี ไ ม่ อ ยู่ห รื อ ไม่ อ าจป ฏิ บั ติ ร าชการ ไ ด้  
ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนกัน ตามลําดับ  ดังน้ี 
 

ลําดับที ่ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรี 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรทีี่ปฏิบัติราชการแทน 
ตามลําดับ 

   1. นายสุวพันธ์ุ  ตันยุวรรธนะ  1.  นายกอบศักด์ิ  ภูตระกูล 
    2.  นายวิษณ ุ  เครืองาม 

   2. นายกอบศักด์ิ  ภูตระกูล  1.  นายสุวพันธ์ุ  ตันยุวรรธนะ 
   2.  นายวิษณ ุ  เครืองาม

   
  ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 
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  2. คําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตร ีที่323 /2560เรื่องมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรปีฏิบัติราชการแทนนายกรฐัมนตรี 

ตามที่ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 309/2559 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2559 
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 37/2560 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 และคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ 241/2560 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 น้ัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10  และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินพ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ. 2545มาตรา 
11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่
7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรี     จึงมีคําสั่งให้ยกเลิก
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 309/2559 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2559 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 37/2560 ลงวันที่ 24 
มกราคม 2560 และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 241/2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 และมีคําสั่งมอบหมายและ
มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และกํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สําหรับส่วน
ราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ ตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 
 

ส่วนที่ 1 นิยาม 
  ในคําสั่งนี้ 
  “กํากับการบริหารราชการ”หมายความว่า  กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของส่วน
ราชการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี มีอํานาจสั่งให้ส่วนราชการช้ีแจง
แสดงความคิดเห็นหรือรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานสั่งสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนอนุมัติให้นํา
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่13ธันวาคม พ.ศ. 2520เก่ียวกับการมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีอนุญาตหรืออนุมัติเรื่องต่างๆ ของส่วนราชการในกํากับการบริหาร
ราชการไปก่อนได้ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 
  “สั่งและปฏิบัติราชการ” หมายความว่าสั่งอนุญาตหรืออนุมัติให้ส่วนราชการหรือข้าราชการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ปฏิบัติราชการหรือดําเนินการใดๆ ได้ตามกฎหมายกฎ  ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
  “กํากับดูแล” หมายความว่ากํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 
นโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องตลอดจนการสั่งให้รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ
ช้ีแจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงานหรือยับย้ังการกระทําของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐที่ขัดต่อ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องและสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการ 
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ส่วนที่2 
 
 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 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
    1.3.2 สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
    1.3.3 ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 1.4 มอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชน ดังนี้ 
  - สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
 1.5ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ1.1–ข้อ 1.4  ยกเว้น 
  1.5.1 เรื่องที่เก่ียวกับกฎหมาย 
  1.5.2 การสถาปนาพระอิสริยยศอิสริยศักด์ิสมณศักด์ิ 
  1.5.3 การแต่งต้ัง ในกรณีการแต่งต้ังประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุด 
ข้าราชการตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม เอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ กงสุล และ
กรรมการที่มีตําแหน่งหน้าที่สําคัญ 
  1.5.4 การพระราชทานยศทหาร ตํารวจ ช้ันนายพล 
  1.5.5 การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ และการ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประจําปี 
  1.5.6   การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และการประกาศใช้ความตกลงระหว่างประเทศ 
  1.5.7  เรื่องสําคัญที่เคยมีประเพณีปฏิบัติให้เสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม 
 

ส่วนที่3 
  2.รองนายกรัฐมนตรี(พลอากาศเอก ประจิน  จ่ันตอง) 
 2.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี ้
  2.1.1   กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  2.1.2 กระทรวงพลังงาน 
  2.1.3 กระทรวงศึกษาธิการ 
  2.1.4 กระทรวงยุติธรรม 
  2.1.5 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
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 2.2  มอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
    2.2.1 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    

  (องค์การมหาชน) 
   2.2.2 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
   2.2.3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
  2.2.4 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
  2.3 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 2.1 - ข้อ 2.2 ยกเว้นการดําเนินการตามกรณีในข้อ1.5.1 - 
ข้อ 1.5.7 

 
ส่วนที่4 

  3.รองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
    3.1.1 กระทรวงการคลัง 
  3.1.2  กระทรวงการต่างประเทศ   
  3.1.3  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
    3.1.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    3.1.5 กระทรวงคมนาคม 
    3.1.6 กระทรวงพาณิชย์ 
    3.1.7 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3.1.8 กระทรวงอุตสาหกรรม 
    3.1.9 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
    3.1.10 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
  3.2มอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
     สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
 3.3 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 3.1 – ข้อ 3.2  ยกเว้นการดําเนินการตามกรณีในข้อ
1.5.1 - ข้อ 1.5.7 
 

ส่วนที่5 
  4.รองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ  เครืองาม) 
 4.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี ้
  4.1.1   กระทรวงวัฒนธรรม 
  4.1.2 กรมประชาสัมพันธ์ 

    4.1.3 สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
  4.2 มอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการ

แทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    4.2.1 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
    4.2.2 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
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   4.2.3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
  4.2.4 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  4.2.5 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ในภาครัฐ 
 4.3 มอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    4.3.1 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  4.3.2 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 4.4 มอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
     - สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
 4.5 การดําเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอํานาจให้พนักงานอัยการดําเนินคดี
ปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรี 
 4.6 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ4.1 - ข้อ 4.4ยกเว้นการดําเนินการตามกรณีในข้อ1.5.1 - 
ข้อ 1.5.7 

 
ส่วนที่6 

 
  5.รองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ) 
 5.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
  5.1.1   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
    5.1.2 กระทรวงสาธารณสุข  
    5.1.3 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
    5.1.4 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

  5.2 มอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
   - สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
 5.3  มอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
    - องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การ
มหาชน) 
 5.4  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ5.1 – 5.3 ยกเว้น    การดําเนินการตามกรณีในข้อ1.5.1 - 
ข้อ 1.5.7 
 

ส่วนที่7 
 6.รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) 
  6.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
ดังนี้ 
   6.1.1 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
    6.1.2 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
    6.1.3 สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
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 6.2 การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐดังนี้ 
  6.2.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
  6.2.2 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
 

ส่วนที่8 
 7.รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายกอบศักด์ิ  ภูตระกูล) 
  7.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

    7.1.1 กรมประชาสัมพันธ์ 
    7.1.2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

    7.1.3 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
    7.1.4 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 7.2 มอบหมายให้กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจดังนี้   
  - บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
  7.3  การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐดังนี้ 
  - สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
ส่วนที่9 

 8.  ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับการบริหารราชการส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานของรัฐย่อมมีอํานาจให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี หรือประกาศเกี่ยวกับ
เรื่องของหน่วยงานน้ันๆดังน้ี 
 8.1 การแต่งต้ังบุคคลหรือกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือรฐัวิสาหกิจน้ัน 
 8.2  การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ 
ยกเว้นเป็นเรื่องระดับผู้นํารัฐบาลหรือประมุขของรัฐต่างประเทศ 
 8.3 การให้ความเห็นชอบในการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตราจากต่างประเทศ 
 8.4 การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ 
 9. ราชการที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายและมอบอํานาจตามคําสั่งน้ี หากผู้
ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญและอาจมผีลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมหรือต้องสั่งการแก่หลายส่วนราชการหรือหลายรัฐวิสาหกิจแต่บางส่วนมิได้อยู่ในอํานาจหน้าที่
กํากับการบริหารราชการของผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีผู้หน่ึงผู้ใดโดยตรง ให้นําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือวินิจฉัย
สั่งการ 
 10. เมื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและมอบอํานาจแล้ว ให้
รายงานนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
 11.  ในการปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีตามท่ีได้รับมอบหมายและมอบอํานาจตามคําสั่งน้ี  ให้ผู้
ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี บริหารราชการโดยมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึง่
จะนําไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน  
   ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 
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  3. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 324 /2560 เรื่องมอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ตามที่ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 310/2559 เรื่องมอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2559 คําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 38/2560  เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งการมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการ           
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 
299/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ตามกฎหมายเพ่ิมเติม ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  น้ัน 
  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 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550  จึงให้ยกเลิกคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 310/2559 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2559  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 38/2560 ลงวันที่ 
24 มกราคม 2560  และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 299/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  และมีคําสั่งมอบหมาย
และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปน้ี 

 
ส่วนที่ 1 

  1.รองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) 
 1.1 การมอบหมายและมอบอํ านาจให้ปฏิบั ติหน้ าที่ ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 

1.1.1  คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ  
  1.1.2  คณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
  1.1.3 คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน  

1.1.4 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
1.1.5 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อัน

เป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ 
1.1.6 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
1.1.7 คณะกรรมการประสานและกาํกับการดําเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์  
1.1.8 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
1.1.9 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
1.1.10 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง 
1.1.11 คณะกรรมการกําลังพลสํารอง 

  1.1.12 คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
  1.1.13 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
 1.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบ ัต ิหน้าที ่รองประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 



 

 

 

17 

  1.2.1 รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ   
  1.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ 
 1.3 ก า ร ม อบหม า ย แล ะ ม อบอํ า น า จ ใ ห ้ป ฏ ิบ ัต ิห น ้า ที ่ป ร ะ ธ า น ก ร ร มก า ร               
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

1.3.1 คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
1.3.2 คณะกรรมการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

  1.3.3 คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ 
1.3.4 คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ 
1.3.5 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
1.3.6 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 

  1.3.7 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แห่งชาติ 
1.3.8  คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 
1.3.9 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ 
1.3.10 คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 
1.3.11 คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
1.3.12 คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอบรมอาชีพแห่งชาติ 
1.3.13 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราช อิสริยาภรณ์ช้ัน

สายสะพาย 
1.3.14 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
1.3.15 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
1.3.16 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 

 1.4 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัต ิหน้าที ่รองประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

- รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 
 

ส่วนที่ 2 
  2.รองนายกรัฐมนตรี(พลอากาศเอก ประจิน  จ่ันตอง) 
 2.1 การมอบหมายและมอบ อํานาจ ให ้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่ป ร ะธานกรรมการ ใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 

2.1.1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
2.1.2 คณะกรรมการคดีพิเศษ 
2.1.3 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  

  2.1.4 สภาลูกเสือไทย 
 2.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให ้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่ป ระธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  2.2.1 คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  2.2.2 คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 
  2.2.3. คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 
  2.2.4 คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม 
  2.2.5 คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
  2.2.6 คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 
  2.2.7 คณะกรรมการนโยบายกองทุนต้ังตัวได้ 



 

 

 

18 

   
ส่วนที่ 3 

  3.รองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบ ัต ิหน้าที ่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 

3.1.1  คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  
  3.1.2 คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

  3.1.3 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
3.1.4 คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ 

  3.1.5 คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
  3.1.6 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

3.1.7 คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
3.1.8 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชม 

 3.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

3.2.1 คณะกรรมการอํานวยการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 
  3.2.2  คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 

3.2.3 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษถนนราชดําเนิน 
3.2.4 คณะกรรมการอํานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ 
3.2.5 คณะกรรมการบริหารสินเช่ือเกษตรแห่งชาติ 
3.2.6 คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 
3.2.7 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
3.2.8 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของ

ประเทศ 
3.2.9 คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมาย  เพ่ือป้อง

ปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
3.2.10 คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
3.2.11 คณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน 

 3.3 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

3.3.1  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามนัแห่งชาติ 
  3.3.2  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 
  3.3.3  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
       3.3.4      รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
  3.3.5  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ  ระหว่างประเทศ 
  3.3.6  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
 

ส่วนที่ 4 
  4.รองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ  เครืองาม) 
 4.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให ้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่ป ระธานกรรมการ  ใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
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4.1.1  คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1.2 คณะกรรมการกฤษฎีกา 

  4.1.3 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
  4.1.4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

4.1.5 คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
  4.1.6 คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ 
  4.1.7 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
  4.1.8 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 4.2 การมอบหมายและมอบ อํานาจให ้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่ร องประธานกรรมการ                
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  4.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
  4.2.3 อุปนายกสภาลูกเสือไทย 
 4.3 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

4.3.1 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
  4.3.2  คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 

4.3.3 คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
4.3.4 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

  4.3.5  คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 
 

ส่วนที่ 5 
  5.รองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ) 
 5.1 ก า ร ม อบหม า ย แ ล ะ ม อบ อํา น า จ ใ ห ้ป ฏ ิบ ัต ิห น ้า ที ่ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร                
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 

5.1.1  คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
5.1.2 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
5.1.3 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
5.1.4 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
5.1.5 คณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ 
5.1.6 คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 
5.1.7 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
5.1.8 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
5.1.9 คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
5.1.11 คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
5.1.12 คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 5.2 การมอบหมายและมอบ อํานาจให ้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่ร องประธานกรรมการ                
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  5.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
  5.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
   การค้ามนุษย์  
  5.2.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
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 5.3 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

5.3.1 คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
5.3.2  คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ 
5.3.3 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ 
5.3.4 คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 
5.3.5 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 
5.3.6 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
5.3.7 คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
5.3.8 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  
5.3.9 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 

  5.3.10 คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
 

ส่วนที่ 6 
 6.รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) 
 6.1 ก า รมอบหมายและมอบอํ า น า จ ใ ห้ ป ฏิบั ติ ห น้ า ที่ ป ร ะ ธ านก ร รมก า ร                  
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 

  6.1.1 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  6.1.2 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
   6.1.3 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  

 6.2 การมอบหมายและมอบ อํานาจให ้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่ร องประธานกรรมการ                
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  - รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
 6.3   การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  - กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 6.4 ก า ร ม อบหม า ยแล ะ ม อบอํ า น า จ ใ ห ้ป ฏ ิบ ัต ิห น ้า ที ่ป ระธานกรรมการ                
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

6.4.1 คณะกรรมการกองทุนเ งินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสํ า นัก
นายกรัฐมนตรี  

6.4.2  คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
    6.4.3   คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  

   6.4.4 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราช อิสริยาภรณ์
ช้ันตํ่ากว่าสายสะพาย  

  6.4.5 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
 6.5 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที ่รองประธานกรรมการ ใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

 6.5.1  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
 6.5.2   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการการจัดการเรือ่งราวรอ้งทุกข ์
  6.5.3   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ  
  6.5.4 รองประธานกรรมการ คนที ่1 ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองคก์รภาค

ประชาสังคม 
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 6.6   การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ                  
ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  - กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษถนนราชดําเนิน 

 
ส่วนที่ 7 

 7. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายกอบศักด์ิ  ภูตระกูล) 
 7.1   การมอบหมายและมอบอํานาจใ ห้ปฏิบั ติหน้ าที่ รองประธานกรรมการ                  
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  7.1.1  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
  7.1.2 รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ในคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  7.1.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสินเช่ือเกษตรแห่งชาติ 
 7.2   การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ                 
ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  - กรรมการในคณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน 

 
ส่วนที่ 8 

 8. ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ที่สั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีในส่วนราชการใดเป็นประธาน อ.ก.พ. ทําหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงของส่วนราชการน้ันด้วย ยกเว้น อ.ก.พ. 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม)เป็นประธาน 
 9. เมื่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมายและมอบอํานาจแล้ว ให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบทุกสามสิบวัน 
 10. ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในคําสั่งน้ีพิจารณาความจําเป็นและความ
เหมาะสมในการยุบเลิกคณะกรรมการดังกล่าว  หากเห็นว่าหมดความจําเป็นหรือซ้ําซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอ่ืน
หรืออาจยุบรวมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดังกล่าวโดยการยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง หรือจัดทําระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีขึ้นใหม่โดยยึดหลักการมีผู้รับผิดชอบภารกิจอย่างชัดแจ้ง การไม่ปฏิบัติงานซ้ําซ้อนกัน และการบูรณาการ
ภารกิจให้เกิดการประสานและสอดคล้องรองรับกัน แล้วเสนอผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่างระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดทําขึ้นใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี  ในกรณีที่เห็นควรให้คงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีน้ัน ๆ    ไว้ตามเดิมให้รายงานเหตุผลและความจําเป็นด้วยเช่นกัน 
 ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่ 4  ธันวาคม พ.ศ. 2560เป็นต้นไป 
 
  4. คําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตร ีที่  325 /2560 เรื่อง  มอบหมายใหร้องนายกรัฐมนตรแีละ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
  ตามท่ีได้มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 และ
มีประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดต้ังกลุ่มจังหวัด
และกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 น้ัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน               
พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  มาตรา 
11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 
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7) พ.ศ. 2550  นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งมอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ ภาคและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  ดังต่อไปนี้ 
  1.  ภาคและกลุ่มจังหวัด 
   1.1รองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) กํากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการภาคกลาง ดังน้ี 

1) กลุ่ มจั งห วัดภาคกลางตอนบน  ประกอบด้วย  จั งห วัดชัยนาท  จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง 

2) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ 

3) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี 
และจังหวัดสุพรรณบุรี 

4) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร 
   1.2รองนายกรฐัมนตรี(พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังน้ี 

1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย    จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดเลย จังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี  

2) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย    จังหวัดนครพนม 
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร  

3) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด  

4) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย    จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์  

5) กลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า คต ะ วั น ออก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ต อนล่ า ง  2  ปร ะกอบ ด้ ว ย                
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี 
 1.3 รองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กํากับและติดตาม   การปฏิบัติ
ราชการภาคตะวันออก ดังน้ี 
       1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1  ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดระยอง 
       2) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด 
จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 
  1.4 รองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ  เครืองาม)กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ภาคเหนือ ดังน้ี 
   1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน  
   2) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัด
พะเยา และจังหวัดแพร่  
   3) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์  
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   4) กลุ่ มจั งหวัดภาคเหนือตอนล่ าง  2 ประกอบด้วย  จั งห วัด กําแพง เพชร                
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี 
    1.5 รองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ฉัตรชัย  สารกัิลยะ)กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ดังน้ี 

1) ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค ใ ต้ ฝั่ ง อ่ า ว ไ ท ย  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  จั ง ห วั ด ชุ ม พ ร                 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา  

2) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วยจังหวัดกระบ่ี จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา 
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล 

3) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และ
จังหวัดยะลา 
 1.6 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์  ตันยุวรรธนะ)ช่วยปฏิบัติงานใน
การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ) ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา 
 1.7. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักด์ิ  ภูตระกูล)    ช่วยปฏิบัติงานใน
การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี(พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) ในกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ ดังน้ี 
 1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย    จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ 

2) ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ต อ น ล่ า ง  2  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย                
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี 
  2. ให้รองนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง 
ๆ อันเน่ืองจากการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการภาคในความรับผิดชอบ  ต่อนายกรัฐมนตรี 
  3.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดที่เก่ียวข้อง
เสนอข้อมูล อํานวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งน้ีด้วย 
 ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่ 4    ธันวาคม  พ.ศ. 2560เป็นต้นไป  
 
 
 

………………… 


