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เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562                                           1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
วาระที่ 5 กําหนดวันหยุดราชการประจําปี (3 มิถุนายน)  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิม 

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจําปี 
ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ  
   สาระสําคัญของเรื่อง  

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา  
พิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และโดยที่ วันที่ 3 มิถุนายน  
เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงเห็นสมควรกําหนดให้วันดังกล่าวเป็น
วันหยุดราชการประจําปี 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
วาระที่ 7 โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (Bangkok Fish Market) (กษ.) 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าผลการดําเนินงานตามมติ 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  31 มีนาคม 2556 เรื่อง การพัฒนาสะพานปลากรุงเทพตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์(กษ.) เสนอ 
   สาระสําคัญของเรื่อง 
   ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กค.) ร่วมกับ กษ. ทําการศึกษาความ
เหมาะสม ความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการพัฒนาสะพานปลาในภาพรวมท้ังหมด รวมถึงการย้ายหรือพัฒนา
สะพานปลากรุงเทพ และพิจารณาการใช้ประโยชน์จากสะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการทั้งระบบ เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป โดย กษ. ได้รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานมีประเด็นสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
   1. กค. ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น องค์การสะพานปลา กรมธนารักษ์ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในประเด็นที่เก่ียวกับการพัฒนา
สะพานปลารวม 3 ครั้ง (1 กุมภาพันธ์ 2560 27 มิถุนายน 2560 และ 7 ธันวาคม 2560)  
   2. การประสานงานกับกรมธนารักษ์ในการพัฒนาพ้ืนที่สะพานปลากรุงเทพ 
       องค์การสะพานปลาได้เช่าที่ดินราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2496 เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการดําเนินงานขององค์การสะพานปลา และได้ต่ออายุสัญญาการเช่ามาเป็นระยะต่อมาเมื่อปี 2561 
กรมธนารักษ์ได้แจ้งให้ทราบว่าหากองค์การสะพานปลายังมีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุต่อไปอีก 
องค์การสะพานปลาต้องเสนอโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุมีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับต้ังแต่วันที่ 1 
มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2591 และต้องชําระค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ตามท่ี 
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กรมธนารักษ์เรียกเก็บ ดังน้ัน องค์การสะพานปลาจึงได้จัดทํารายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนา
สะพานปลากรุงเทพเบ้ืองต้น (Pre-Feasibility Study of Bangkok Fish Market) ซึ่งจากการศึกษาผลตอบแทน
และความคุ้มค่าพบว่ามีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียของโครงการฯ และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม 
   3. โครงการสะพานปลากรุงเทพ 
       กษ. ได้จัดทําโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (Bangkok Fish Market) เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานสุขอนามัยตลาดกลางสัตว์นํ้าและสินค้าสัตว์นํ้าให้เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้นําเข้าและส่งออกสัตว์นํ้า 
โดยมีที่ต้ังอยู่บนซอยเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจและติดริมแม่นํ้า
เจ้าพระยา เป็นที่รู้จักของประชาชนและผู้ประกอบการประมง รวมท้ังมีอาคารสํานักงานและคอนโดมิเนียมทั้งที่
สร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการก่อสร้างจํานวนมาก จึงสามารถพัฒนาทั้งในเชิงธุรกิจและการท่องเที่ยวตาม
แนวคิดของโครงการฯ ที่เน้นความทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นสากล และมีความเหมาะสมด้าน
กายภาพของสถานที่ต้ัง โดยเมื่อพัฒนาสําเร็จตามเป้าหมายจะสามารถลดปัญหาการส่งออกสัตว์นํ้าที่ไม่ได้คุณภาพ
ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการส่งออกสินค้าประมงด้วย
ศูนย์บริการการส่งออก ณ จุดเดียว (One Stop Service) ซึ่งให้บริการทั้งด้านการตรวจรับรองคุณภาพและ
กระบวนการด้านพิธีการศุลกากร  ทั้งน้ี ในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการฯ ได้พัฒนาระบบให้มีคุณภาพ 
มีการออกแบบการก่อสร้างอาคารและระบบบําบัดขยะและน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ ไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนโดยรอบ 
   ทั้งน้ี จากการประสานเจ้าหน้าที่องค์การสะพานปลาเพ่ิมเติม ได้รับแจ้งว่าในขั้นตอนต่อไป
จะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น หลักการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment : EIA) หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง ก่อนเสนอโครงการน้ีให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 วาระที่ 21 คาํสั่งสาํนกันายกรฐัมนตร ีที ่ 106 /2562 เรื่อง  มอบหมายและมอบอาํนาจให ้
รองนายกรฐัมนตรปีฏบิัตริาชการแทนนายกรฐัมนตร ี

สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมมีติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที ่ 106/2562 เรือ่ง  
 มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี

ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้             
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2562 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้              
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์             
พ.ศ. 2562 น้ัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10  และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 
2550 นายกรัฐมนตรี จึงมีคําสั่งให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และมีคําสั่งมอบหมายและมอบ
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให้รองนายกรัฐมนตรีสั่งและปฏิบัติราชการ 
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แทนนายกรัฐมนตรี และกํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สําหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
หน่วยงานของรัฐ ตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 
 

ส่วนที่ 1  นิยาม 
  ในคําสั่งน้ี 
  “กํากับการบริหารราชการ” หมายความว่า  กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของ
ส่วนราชการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี  มีอํานาจสั่งให้ส่วน
ราชการช้ีแจงแสดงความคิดเห็นหรือรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน สั่งสอบสวน
ข้อเท็จจริง ตลอดจนอนุมัติให้นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2520 เก่ียวกับการมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีอนุญาตหรืออนุมัติ
เรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการในกํากับการบริหารราชการไปก่อนได้ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 
  “สั่งและปฏิบัติราชการ” หมายความว่า  สั่ง อนุญาต หรืออนุมัติให้ส่วนราชการหรือข้าราชการ
หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ปฏิบัติราชการหรือดําเนินการใด ๆ ได้ตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบ ประกาศ 
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
  “กํากับดูแล”  หมายความว่า กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐให้
เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการสั่งให้รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐช้ีแจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับย้ังการกระทําของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ นโยบายของ
รัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการ 
  หัวข้อที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.   รองนายกรัฐมนตรี  (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) 
 2.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังน้ี 
    2.1.1 กระทรวงการคลัง 
  2.1.2  กระทรวงการต่างประเทศ   
  2.1.3  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
    2.1.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    2.1.5 กระทรวงคมนาคม 
    2.1.6 กระทรวงพาณิชย์ 
    2.1.7 กระทรวงอุตสาหกรรม 
    2.1.8 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
    2.1.9 กระทรวงพลังงาน 
    2.1.10 กระทรวงศึกษาธิการ     
  2.1.11 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม   
  ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่   14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ-สังคม 5 กําหนดวันหยุดราชการประจําปี (3 มิถุนายน) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดย สํานักบริหารกลาง

7 โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (Bangkok Fish Market) (กษ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งตั้ง 21 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี  106 /2562 เรื่อง  มอบหมายและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                    เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 
 
  วันน้ี (14 พฤษภาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในเขต 
    พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมโครงการลดการปล่อย 
    ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)  

3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการท่ีไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  

  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
    สร้าง พ.ศ. 2562 จํานวน 4 ฉบับ  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  5.  เรื่อง  กําหนดวันหยุดราชการประจําปี (3 มิถุนายน)  
  6.  เรื่อง  การทดลองขยายเวลาทําการด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ช่ัวโมง 
    (ระยะเวลาทดลอง  3 เดือน)  
  7.  เรื่อง  โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (Bangkok Fish Market) (กษ.) 
 

ต่างประเทศ 
  8.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจําปี 2562 
  9.  เรื่อง  ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินงบประมาณรายจ่าย รายการเงินอุดหนุนสํานักเลขาธิการ 
    อาเซียน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําระบบรักษาความลับข้อมูล
    เก่ียวกับ RCEP 
  10.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างสํานักงาน  
    คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก China Development 
    Bank (CDB)  และ Japan Bank for International Cooperation (JBIC)  
  11.   เรื่อง   การรับรองร่างแถลงการณ์ผู้นําอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 
    ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34  
  12.  เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมกีารรับรองในที่ประชุมคณะมนตรี 
    ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 
  13.  เรื่อง   ความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 
    เพ่ือผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม 
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แต่งต้ัง 
  14.   เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ  
     (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  15.  เรื่อง  การดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
     นวัตกรรม  
  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร 
     ระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)  
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร 
     ระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)  
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย  
  19.  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
   20.  เรื่อง  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่  105 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้ 
      รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและ
      มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน 
  21.  เรื่อง  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที ่ 106 /2562 เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้ 
     รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
  22.  เรื่อง   คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที่ 107 /2562 เรื่อง  มอบหมายและมอบ 
     อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธาน
     กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และ 
     ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
  23.  เรื่อง   คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่108 /2562 เรือ่ง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตร ี
     กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  24.  เรื่อง   คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 109 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้รัฐมนตรี 
     ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย 
     และระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี 
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)               
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  เป็นการขยายเวลาการจดแจ้งการขอใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับการประกอบ
กิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  โดยกําหนดให้มีการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 20 เหลือร้อย
ละ 10 เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเน่ืองกัน ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบการ
ต้ังอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสําหรับกําไรสุทธิจากรายได้ที่เกิดจากการผลิตสินค้าหรือการให้บริการและมีการใช้
บริการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว ทั้งน้ี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ม
ในหรือหลังวันที่ได้จดแจ้งการขอใช้สิทธิการเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563  
  ทั้งน้ี กระทรวงการคลังรายงานว่า มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ข้างต้น คาดว่าจะมีภาษีสูญเสียประมาณ 4 ล้านบาท แต่จะช่วยส่งเสริมการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ช่วยให้มีการผลิตสินค้าและบริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพ่ิมขึ้น รวมทั้งยังสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เพ่ิมขึ้น และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัคร
ใจ) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิ
ในการดําเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ เฉพาะส่วนที่เกิดจากการจําหน่ายคาร์บอนเครดิต 
ไม่ว่าจะกระทําในประเทศหรือนอกประเทศเป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเน่ืองกัน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี  
   1. โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้สิทธิประโยชน์ ได้แก่ โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจ ซึ่งจําหน่ายคาร์บอนเครดิตประเภท Voluntary Emission Reductions (VERs) ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนการดําเนินโครงการจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ต้ังแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563   
   2. การเร่ิมนับรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ให้สําหรับโครงการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ซึ่งจําหน่ายคาร์บอนเครดิตประเภท Voluntary Emission Reductions (VERs) 
ให้เริ่มนับรอบระยะเวลาบัญชีแรกคือ รอบระยะเวลาบัญชีที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้ออกใบรับรอง
การจําหน่ายคาร์บอนเครดิตให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ   
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  3. ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของกิจการและโครงการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ โดยให้ใช้เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรเดียวกันในการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการท่ีไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว             
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตใน               
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  พณ. เสนอว่า  
   1. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคสอง กําหนดให้
คณะกรรมการการประกอบกิจการธุรกิจของคนต่างด้าวพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
น้ีอย่างน้อยครั้งหน่ึงในทุกรอบระยะเวลาหน่ึงปี แล้วทําความเห็นเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และในบัญชี
สาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กําหนดให้การทําธุรกิจบริการอ่ืนที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันใน
การประกอบกิจการกับคนต่างด้าว เป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ยกเว้นธุรกิจ
บริการอ่ืนที่กําหนดในกฎกระทรวง   
   2. คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่  
18 กันยายน 2561 ได้พิจารณาเห็นว่า 1) ธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือในกลุ่มในประเทศ 2) ธุรกิจบริการ
ให้เช่าพ้ืนที่อาคารสํานักงาน พร้อมสาธารณูปโภคให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม และ 3) ธุรกิจบริการให้คําปรึกษา
แนะนําให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มเฉพาะด้านบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 3 ธุรกิจ เป็นธุรกิจที่ไม่กระทบต่อผู้ประกอบการไทยในเร่ืองความพร้อมในการแข่งขันเพราะเป็น
การจํากัดการให้บริการเฉพาะแก่บริษัทในเครือในกลุ่ม และช่วยลดต้นทุนในการดําเนินการ อันเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของหน่วยธุรกิจในระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งยังเป็นการอํานวยความสะดวก
และเกิดความคล่องตัวในการประสานงานระหว่างกัน ทําให้การบริหารงานและการจัดการของบริษัทในเครือในกลุ่มมี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมีมติเห็นชอบให้ธุรกิจบริการทั้ง 3 ธุรกิจดังกล่าว ไม่ต้องขออนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทั้งน้ี ตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ 
กําหนดให้การยกเว้นธุรกิจบริการอ่ืนที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าวให้
กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่ง พณ. พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
   1. กําหนดนิยามคําว่า “บริษัทในเครือ” และ “บริษัทในกลุ่ม”   
   2. กําหนดให้ธุรกิจบริการอ่ืนยกเว้นไม่อยู่ใน (21) ของบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จํานวน 3 ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือในกลุ่มใน
ประเทศ 2) ธุรกิจบริการให้เช่าพ้ืนที่อาคารสํานักงาน พร้อมสาธารณูปโภคให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม และ 3) ธุรกิจ
บริการให้คําปรึกษาแนะนําให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มเฉพาะด้านบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านทรัพยากรบุคคล 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ที่กําหนดให้การยกเว้นธุรกิจอ่ืนที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับ 
คนต่างด้าวให้กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อผู้ประกอบการไทยในเรื่องความพร้อมในการ
แข่งขัน เพราะเป็นการจํากัดการให้บริการเฉพาะแก่บริษัทในเครือในกลุ่ม และช่วยลดต้นทุนในการดําเนินการ อันเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของหน่วยธุรกิจในระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังเป็นการอํานวยความ
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สะดวกและเกิดความคล่องตัวในการประสานงานระหว่างกัน ทําให้การบริหารงานและการจัดการของบริษัทในเครือ
ในกลุ่มมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
จํานวน 4 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
   1. ร่างกฎกระทรวงการมอบหมายให้ส่วนราชการรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นการกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําความตกลงมอบหมายให้ส่วนราชการ
ดําเนินการรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนได้ โดยให้ส่วนราชการน้ันหักค่าใช้จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3 ของ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่รับชําระไว้แทน และนําส่งภาษีซึ่งหักค่าใช้จ่ายแล้วให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  
   2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควร
แก่สภาพ เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์สําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควร 
แก่สภาพ ที่ให้จัดเก็บภาษีตามมาตรา 37 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพนั้น ไม่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกรอนสิทธิในการใช้ประโยชน์โดยผลของกฎหมาย หรือโดยคําสั่งศาล หรือ 
คําพิพากษาของศาลห้ามมิให้ทําประโยชน์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิหรือ 
สิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างน้ัน   
   3. ร่างกฎกระทรวงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอ่ืนที่จําเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง เป็นการ
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําและประกาศบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอ่ืนที่จําเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของ 
ทุกปี โดยแสดงไว้ที่สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่อ่ืนใดตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร   
   4. ร่างกฎกระทรวงการผ่อนชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการกําหนดจํานวนงวดและ
จํานวนเงินภาษีขั้นตํ่าที่จะมีสิทธิผ่อนชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการผ่อนชําระ
ภาษี ดังน้ี  
    4.1 ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะขอผ่อนชําระภาษีก็ได้ โดยวงเงินที่จะขอ
ชําระภาษีจะต้องมีจํานวนต้ังแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป โดยย่ืนหนังสือขอผ่อนชําระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน   
    4.2 กําหนดเวลาในการขอผ่อนชําระภาษี โดยให้แบ่งชําระเป็นงวดได้ไม่เกิน 3 งวด งวดละ
เท่า ๆ กัน งวดท่ี 1 ชําระภายในเดือนเมษายน งวดท่ี 2 ชําระภายในเดือนพฤษภาคม และงวดที่ 3 ชําระภายใน
เดือนมิถุนายน หากผู้เสียภาษีไม่ชําระภาษีงวดใดงวดหน่ึงในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้หมดสิทธิที่จะขอผอ่นชําระภาษี  
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เศรษฐกิจ - สงัคม 
5. เรื่อง กําหนดวันหยุดราชการประจําป ี(3 มิถุนายน)  
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลมิพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจําปี ตามท่ีสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเสนอ  
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
   ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา          
พิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และโดยที่ วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันพระราช
สมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงเห็นสมควรกําหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจําปี  
 
6. เรื่อง การทดลองขยายเวลาทําการด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง (ระยะเวลาทดลอง              
3 เดือน)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอ ดังน้ี  
   1. ให้มีการพิจารณาการทดลองขยายเวลาทําการด่านศุลกากรสะเดา เป็น 24 ช่ัวโมง โดยเร่ิมต้นใน
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 จนครบระยะเวลาทดลอง 3 เดือน โดยให้กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทยที่เก่ียวข้องต่อไป   
   2. การทดลองขยายเวลาฯ จะครอบคลุมเฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เท่าน้ัน โดยไม่รวม
ผู้โดยสาร รวมท้ัง ได้กําหนดประเภทรถ คือ รถบรรทุกขนาดใหญ่ (Lorry) และประเภทรถพ่วง (Trailer) ไม่รวมรถ
กระบะหรือรถนํ้าหนักเบา (Pick – up/Light weight) โดยจํากัดจํานวนคนบนรถเพียง 2 คน ได้แก่ คนขับรถ 1 คน 
และผู้ช่วยคนขับรถ 1 คน เท่าน้ัน   
   3. ให้คณะทํางานประเมินผลการทดลองขยายเวลาทําการด่านศุลกากรสะเดา 24 ช่ัวโมง ที่จัดต้ัง
โดยสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องสําหรับการประเมินผลการทดลองร่วมกับ
คณะทํางานประเมินผลฯ ฝ่ายมาเลเซีย   
  4. ให้จังหวัดสงขลาเตรียมการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทุกภาคส่วนใน
พ้ืนที่ โดยสอดคล้องกับกระบวนการภายในท่ีเก่ียวกับการทดลองขยายเวลาด่านฯ  
 
7. เรื่อง โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (Bangkok Fish Market) (กษ.) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่            
31 มีนาคม 2556 เรื่อง การพัฒนาสะพานปลากรุงเทพตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ .) เสนอ 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กค.) ร่วมกับ กษ. ทําการศึกษาความ
เหมาะสม ความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการพัฒนาสะพานปลาในภาพรวมทั้งหมด รวมถึงการย้ายหรือพัฒนา
สะพานปลากรุงเทพ และพิจารณาการใช้ประโยชน์จากสะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการทั้งระบบ เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป โดย กษ. ได้รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานมีประเด็นสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
   1. กค. ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น องค์การสะพานปลา กรมธนารักษ์ สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในประเด็นที่เก่ียวกับการพัฒนาสะพานปลา
รวม 3 ครั้ง (1 กุมภาพันธ์ 2560 27 มิถุนายน 2560 และ 7 ธันวาคม 2560) ซึ่งมีผลการดําเนินการในประเด็นที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายสรุปได้ดังน้ี 
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ประเด็นที่ ครม. มอบหมาย ประเด็นที ่
ที่ประชุมมอบหมาย 

สรุปผลการดําเนนิการขององค์การ
สะพานปลา 

• การศึกษาความเหมาะสม ความ
จําเป็น และความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาสะพานปลาในภาพรวม 

√ จากการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการฯ พบว่ามีความคุ้มคา่และ
เหมาะสมในการลงทุน (ผลตอบแทนการ
ลงทุน (FIRR) ร้อยละ 19.35) 

• การย้ายหรือพัฒนาสะพานปลา
กรุงเทพและพิจารณาการใช้
ประโยชน์จากสะพานปลา
สมุทรปราการทั้งระบบ 

√ ปัจจุบันสะพานปลาสมุทรปราการไม่
เหมาะสมในการดําเนินโครงการฯ 
เน่ืองจากบริเวณรอบข้างของสะพานปลา
สมุทรปราการเป็นที่ต้ังของโรงงาน
อุตสาหกรรมเหล็กและเคมีจาํนวนมาก ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการปนเป้ือนสินค้าสัตว์
นํ้าและไม่สอดคล้องกับนโยบายด้านอาหาร
ปลอดภัย

ให้กรมธนารักษ์แจ้งพ้ืนที่ในความ
ครอบครองใช้ประโยชน์ของ กษ. 
เพ่ือให้องค์การสะพานปลา
คัดเลือกพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ที่
เหมาะสม

พ้ืนที่ที่กรมธนารักษ์ให้องค์การสะพานปลา
คัดเลือกน้ัน ไม่มีพื้นที่เหมาะสมในการ
ดําเนินการจัดต้ังตลาดสะพานปลากรุงเทพ
แห่งใหม ่

ให้องค์การสะพานปลาจัดทํา
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตามระเบียบและ
กฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ตลาด
สะพานปลากรุงเทพคงอยู่ในพ้ืนที่
เขตสาทรเช่นเดิมได้

ผลการสํารวจพบว่าประชาชนเห็นด้วยที่ให้
องค์การสะพานปลาคงอยู่ทีป่ัจจุบัน (เขต
สาทร) ร้อยละ 97.75 (สํารวจความคิดเห็น 
ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 9 ตุลาคม 
2560) 

ให้องค์การสะพานปลาศึกษา
ข้อมูลโครงการ Fish Market 
Complex ว่ามีภาคเอกชนสนใจ
มาลงทุนหรือไม่ และภาคเอกชนที่
มาร่วมลงทุนสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบและเง่ือนไขของทาง
ราชการได้หรือไม่

ไม่มีเอกชนรายใดให้ความสนใจที่จะร่วม
ลงทุนในโครงการ Fish Market 
Complex 

 
   2. การประสานงานกับกรมธนารักษ์ในการพัฒนาพ้ืนทีส่ะพานปลากรุงเทพ 
   องค์การสะพานปลาได้เช่าที่ดินราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2496 เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การดําเนินงานขององค์การสะพานปลา และได้ต่ออายุสัญญาการเช่ามาเป็นระยะต่อมาเมื่อปี 2561 กรมธนารักษ์ได้
แจ้งให้ทราบว่าหากองค์การสะพานปลายังมีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุต่อไปอีก องค์การสะพานปลา
ต้องเสนอโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุมีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2591 และต้องชําระค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ตามท่ีกรมธนารักษ์เรียกเก็บ ดังน้ัน 
องค์การสะพานปลาจึงได้จัดทํารายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพเบื้องต้น (Pre-
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Feasibility Study of Bangkok Fish Market) ซึ่งจากการศึกษาผลตอบแทนและความคุ้มค่าพบว่ามีผลตอบแทนที่ดี
ต่อผู้มีส่วนได้เสียของโครงการฯ และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม 
   ทั้งน้ี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 องค์การสะพานปลาได้นําเสนอโครงการพัฒนาสะพานปลา
กรุงเทพ (Bangkok Fish Market) ในที่ประชุมระหว่างองค์การสะพานปลาและกรมธนารักษ์ เพื่อกู้เงินสําหรับ
ดําเนินโครงการฯ และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 
2/2562 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการดําเนินโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและให้ดําเนินการนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบในหลักการต่อไป 
   3. โครงการสะพานปลากรุงเทพ 
   กษ. ได้จัดทําโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (Bangkok Fish Market) เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
สุขอนามัยตลาดกลางสัตว์นํ้าและสินค้าสัตว์นํ้าให้เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้นําเข้าและส่งออกสัตว์นํ้า โดยมีที่ต้ังอยู่
บนซอยเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจและติดริมแม่นํ้าเจ้าพระยา เป็นที่
รู้จักของประชาชนและผู้ประกอบการประมง รวมทั้งมีอาคารสํานักงานและคอนโดมิเนียมทั้งที่สร้างแล้วเสร็จและอยู่
ระหว่างการก่อสร้างจํานวนมาก จึงสามารถพัฒนาทั้งในเชิงธุรกิจและการท่องเที่ยวตามแนวคิดของโครงการฯ ที่เน้น
ความทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นสากล และมีความเหมาะสมด้านกายภาพของสถานที่ต้ัง โดยเมื่อพัฒนา
สําเร็จตามเป้าหมายจะสามารถลดปัญหาการส่งออกสัตว์นํ้าที่ไม่ได้คุณภาพให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด
ต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการส่งออกสินค้าประมงด้วยศูนย์บริการการส่งออก ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) ซึ่งให้บริการทั้งด้านการตรวจรับรองคุณภาพและกระบวนการด้านพิธีการศุลกากร ทั้งน้ี ในด้านผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โครงการฯ ได้พัฒนาระบบให้มีคุณภาพ มีการออกแบบการก่อสร้างอาคารและระบบบําบัดขยะและน้ํา
เสียที่มีประสิทธิภาพ ไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 
   ทั้งน้ี จากการประสานเจ้าหน้าที่องค์การสะพานปลาเพ่ิมเติม ได้รับแจ้งว่าในขั้นตอนต่อไปจะต้อง
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้อง เ ช่น หลักการประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment : EIA) หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง ก่อนเสนอโครงการนี้ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 

ต่างประเทศ 
8.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจําปี 2562 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจําปี  2562 หาก
มีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก พร้อมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค  
ประจําปี 2562 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ เสนอ 
                   ทั้งน้ี ร่างแถลงการณ์ฯ จะมีการรับรอง (ไม่มีการลงนาม) ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค 
ประจําปี 2562 (ครั้งที่ 25) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองบีนญา  เดล มาร์ สาธารณรัฐชิลี   โดยมี
สาระสําคัญภายใต้หัวข้อหลัก คือ เช่ือมโยงประชาชนเพ่ือสร้างอนาคต  โดยประเด็นที่เอเปคให้ความสําคัญได้แก่ 
(1) สตรี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม เช่น สนับสนุนแผนการทํางานเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของสตรีให้มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งเสริมMSMEs ไปสู่ตลาดโลก และ     
การอํานวยความสะดวกทางการค้าการจัดหาตลาดใหม่ เป็นต้น (2) สังคมดิจิทัล เช่น การดําเนินการตามแผนงาน
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดิ จิ ทั ล ข อ ง เ อ เ ป ค  โ ด ย ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ค ลื่ อ น ย้ า ย ข้ อ มู ล อ ย่ า ง เ ส รี                
เป็นต้น  (3)  การบูรณาการ 4.0เช่น พยายามลดผลกระทบที่เป็นอุปสรรคต่อผลิตภาพและการเจริญเติบโต 
โดยเฉพาะสําหรับ MSMEs โดยเน้นการลดอุปสรรคที่มิใช่ภาษี และ (4) การเจริญเติบโตที่ย่ังยืน เช่น การสนับสนุน
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การทํางานภายใต้องค์การการค้าโลกในการป้องกันการอุดหนุนประมง ซึ่งรวมถึงการทําประมงเกินศักยภาพและการ
ทําประมงเกิดขนาด เป็นต้น รวมทั้งประเด็นเป้าหมายการเพ่ิมระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปคและ
เอเปคกับองค์การการค้าโลก ซึ่งยืนยันถึงความสําคัญของการมีระบบการค้าพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพ ยึดกฎเกณฑ์ 
โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตและความม่ันคงที่ย่ังยืนและความเข้มแข็งขององค์การการค้าโลก 
ซึ่งประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีและการรับรองร่างแถลงการณ์ฯ ครั้งน้ี เช่น ได้ร่วมกําหนด
ทิศทางความร่วมมือและการดําเนินงานของเอเปค การพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างเขต
เศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน รวมถึงอํานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน 
เพ่ือยกระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเตรียมความพร้อมไปสู่การเจรจาเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก 
รวมถึงการยืนยันถึงจุดยืนของไทยในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่ยึดถึงกฎเกณฑ์และมีความโปร่งใส ซึ่งจะช่วย
ให้ระบบการค้าโลกมีเสถียรภาพและคาดการณ์ได้ 
 
9. เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย รายการเงินอุดหนุนสํานักเลขาธิการอาเซียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินโครงการจัดทําระบบรักษาความลับข้อมูลเก่ียวกับ RCEP 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพ่ิมวงเงินงบประมาณรายจ่าย รายการเงินอุดหนุนสํานักเลขาธิการอาเซียน
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําระบบรักษาความลับข้อมูลเก่ียวกับ Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) (RCEP Secured Online Platform) สําหรับ 2 ปีแรก (2562 - 2563) จากเดิม
จํานวน 1,625 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 53,625 บาท) เป็นจํานวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 64,300 บาท) 
(คิดอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 32.15 บาท) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ สําหรับภาระ
งบประมาณที่จะเพ่ิมขึ้นจากการดําเนินโครงการดังกล่าว ขอให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นลําดับแรก ส่วนค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ 
ไป เห็นควรให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอ
ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
10. เรื่อง รา่งบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก China Development Bank (CDB)  และ Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก China Development Bank (CDB)  และ Japan Bank for 
International Cooperation (JBIC) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก                
(สกพอ.) เสนอ โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่าง MOU เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และ
นโยบายของประเทศไทย ให้ สกพอ. สามารถพิจารณาดําเนินการ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก
ครั้ง  และอนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น            
ผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวของฝ่ายไทย   
  สาระสําคัญ 
  1. เน้ือหาโดยสรุปของร่าง MOU ระหว่าง สกพอ. China Development Bank (CDB)  และ 
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)  ประกอบด้วยกรอบความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพ่ือผลักดัน
โครงการลงทุนของญี่ปุ่นและจีนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  โดย สกพอ. จะจัดทําข้อมูลเก่ียวกับ
โครงการลงทุนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ EEC  และประสานงานกับหน่วยงานฝ่ายไทยที่เก่ียวข้อง ในขณะที่ CDB  และ JBIC  
จะเป็นผู้ชักจูงและให้การสนับสนุนด้านการเงินกับภาคเอกชนจีนและญี่ปุ่นที่ต้องการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
EEC  ตามลําดับ โดยจะให้ความสําคัญกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน เป็นอันดับแรก  
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  2. ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU)  ระหว่าง สกพอ. China Development Bank (CDB)  และ 
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)   จะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการผลักดันโครงการลงทุนในพ้ืนที่ 
EEC เพ่ือพัฒนาความเช่ือมโยงทางด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง โดยร่าง
บันทึกความเข้าใจน้ีจะช่วยให้ สกพอ. สามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายภาครัฐและเอกชนของ CDB และ JBIC  ใน
การชักจูงบริษัทเอกชนจีนและญี่ปุ่นที่มีศักยภาพให้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ EEC และจะเป็นประโยชน์
สําหรับการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนไทยด้วย นอกจากน้ี  ร่างบันทึกความเข้าใจได้กําหนดให้มีการ
ประสานงานระหว่าง 3 ฝ่ายอย่างใกล้ชิดเพ่ือผลักดันให้เกิดการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ EEC  โดย
บริษัทเอกชนจีนและญี่ปุ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
 
11.  เรื่อง  การรับรองร่างแถลงการณผ์ูน้าํอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 ในการประชุมสดุ
ยอดอาเซียน ครั้งที่ 34  

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ผู้นําอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนพ.ศ. 2562  
(ASEAN Leader 's Statement on the ASEAN Cultural Year 2019) เพ่ือนําเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
สําหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนคร้ังที่ 26 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุม            
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนคร้ังที่ 21 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และที่
ประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 34 ในเดือนมิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ตามลําดับ ทั้งน้ี หากมีการปรับเปลี่ยน
ถ้อยคําของร่างแถลงการณ์ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญหรือที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ก่อนจะมีการ
รับรองหรือเห็นชอบเอกสารดังกล่าว ให้กระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงวัฒนธรรมสามารถดําเนินการได้โดย
ไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง  และอนุมัติให้รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
และประธานการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 21 ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ผู้นํา
อาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 (ASEAN Leader' s Statement on the ASEAN Cultural 
Year 2019) ในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ผู้นําอาเซียนว่า
ด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 (ASEAN Leader 's Statement on the ASEAN Cultural Year 2019) 
ในฐานะประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34  โดยมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไป ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 

 สาระสําคัญ 
 ร่างแถลงการณ์ผู้นําอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 มีสาระสําคัญในการแสดง

ความเห็นขอบการประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 และกิจกรรมในปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนพ.ศ. 2562 
ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “หลากหลาย สร้างสรรค์ ย่ังยืน” โดยจะส่งเสริมความช่ืนชมในวัฒนธรรมอาเซียน เคารพ
ในความหลากหลายและเพิ่มพูนความรู้สึกถึงอัตลักษณ์ของอาเซียน รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนในระดับ
นานาชาติในฐานะแรงผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยกําหนด
นําเสนอวัฒนธรรมอาเซียนในรูปแบบต่างๆรวมถึงส่งเสริมให้ประเทศคู่เจรจา (Dialogue partners) และภาคี
ภายนอก (External parties) เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายใต้ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนพ.ศ. 2562 ตลอดจน
สนับสนุนการทํางานของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ กรุงเทพมหานคร ให้ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับศูนย์
อ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรมใน
ประเทศคู่เจรจา 
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12. เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่ีจะมีการรับรองในทีป่ระชุมคณะมนตรีประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในที่ประชุมคณะมนตรีประชาสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21  โดยหากมีความจําเป็นที่ต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัด
ผลประโยชน์ต่อประเทศไทย  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดําเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก หลังจากน้ันให้รายงานผลเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป พร้อมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ครั้งที่ 21 ร่วมรับรองเอกสาร ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ 
  สาระสําคญั  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะพิจารณารับรองร่างขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะผู้แทน
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเยือนติมอร์-เลสเต เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง และร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี
อาเซียน สําหรับการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 มีสาระสําคัญ  
  ร่างขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะผู้แทนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเยือน
ติมอร์-เลสเต เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง  1) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามและความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน
ต่างๆภายในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของติมอร์-เลสเต โดยการทบทวนนโยบายระดับชาติ กฎหมาย 
กฎระเบียบ กระบวนการ และข้อริเริ่มต่างๆรวมถึงรับทราบแผนการดําเนินการ วัตถุประสงค์และหลักการของติมอร์-
เลสเต ในการเป็นสมาชิกอาเซียน 2) เพ่ือเพ่ิมพูนความพึงพอใจ ความเข้าใจ และความตะหนักรู้ของติมอร์-เลสเต 
เก่ียวกับแนวปฏิบัติและค่านิยมอาเซียน รวมถึงพันธกรณีและความรับผิดชอบต่างๆ เมื่อติมอร์-เลสเต เป็นประเทศ
สมาชิกอาเซียน  3) เพ่ือทบทวนขีดความสามารถและสมรรถนะขององค์กรและทรัพยากรต่างๆ ของติมอร์-เลสเต ใน
การบรรลุเป้าหมายของอาเซียนและข้อผูกพันต่างๆ ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตลอดจน
ความสามารถในการดําเนินการตามข้อผูกพันต่างๆ ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน 4) เพ่ือหารือถึงโอกาสและความ
ท้าทายในการดําเนินการตามตราสารและข้อผูกพันของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ 5) เพ่ือระบุการ
เสริมสร้างขีดความสามารถและการให้ความร่วมมือด้านวิชาการที่จําเป็นต่อการเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน 

 ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนสําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยและแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ             
ก้าวไกลย่ังยืน” พร้อมให้การสนับสนุนประเด็นสําคัญทางยุทธศาสตร์สําหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่
ประเทศไทยผลักดัน ซึ่งหมายรวมถึง การเตรียมความพร้อมและวางแผนด้านความมั่งคงของมนุษย์สําหรับอนาคต 
การส่งเสริมความเช่ือมโยงภาคประชาชนและหุ้นส่วนความร่วมมือและส่งเสริมความย่ังยืนทางสังคมและวัฒนธรรมใน
ภูมิภาค พร้อมให้การสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์อาเซียนเพ่ือการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งจะเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนประเด็นสําคัญทางยุทธศาสตร์  

 ทั้งน้ี การประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 มีกําหนดจดัขึ้นใน             
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า จังหวัดเชียงใหม่ 
 
13. เรื่อง  ความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศนูย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อผูส้งูอายุที่มี
ศักยภาพและนวัตกรรม 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 
เพ่ือผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในข้อตกลง
การจัดต้ังศูนย์ฯ ทั้งน้ี หากมกีารแก้ไขถ้อยคําหรือประเด็นที่มิใช่สาระสาํคัญของข้อตกลงการจัดต้ังศูนย์ ฯ ให้
คณะรัฐมนตรมีอบหมายให้ผูล้งนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเร่ืองน้ันๆ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
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สาระสาํคญั 
          การจัดต้ังศูนย์อาเซียนเพ่ือผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรมจะเป็นผลงานหน่ึงที่เป็นรูปธรรม 
ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นศูนย์ความรู้ด้านผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและ
นวัตกรรมสําหรับผู้สูงอายุระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่จะ
สนับสนุนนโยบายผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและการดําเนินการให้เกิดผล เสริมสร้างศักยภาพและอํานวยความสะดวกใน
การดําเนินความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิก องค์กรระหว่างประเทศ หรือหุ้นส่วนอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุการมีผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพในอาเซียน  โดยในโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Informal ASEAN Breakfast ในวันที่ 20 
พฤษภาคม 2562 และได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุมฯ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยจะลงนามในเอกสารความตกลงฯ ในระหว่างการประชุม เพ่ือแสดงความ
มุ่งมั่นและความพร้อมของไทยในการจัดต้ังศูนย์ 
 

แต่งต้ัง 
14.  เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังน้ี   
    1. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อํานวยการกองจัดทํางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 สํานักงบประมาณ 
ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ ต้ังแต่วันที่                
2 พฤศจิกายน 2561   
   2. นายอนันต์ แก้วกําเนิด ผู้อํานวยการกองจัดทํางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 สํานักงบประมาณ 
ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ ต้ังแต่วันที่                
5 พฤศจิกายน 2561    
   3. นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ ผู้อํานวยการกองนโยบายงบประมาณ สํานักงบประมาณ ดํารงตําแหน่ง 
ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ ต้ังแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561    
   4. นายสาลี่ สุขเกิด ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ) สํานัก
งบประมาณ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ 
ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561    
   5. หม่อมราชวงศ์รณจักร์ จักรพันธุ์ ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณ
เช่ียวชาญ) สํานักงบประมาณ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานัก
งบประมาณ ต้ังแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
15. เรื่อง การดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอการดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของ นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(เดิม) ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้โอน
บรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลังของ
สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสํานักงานปรมาณูเ พ่ือสันติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเป็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
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16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง นายสุชาติ สินรัตน์             
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป            
เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
   1. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน        
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่ง           
ที่ว่าง 
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบ
แห่งประเทศไทย แทนผู้ที่ลาออกและผู้ที่จะพ้นจากตําแหน่งเน่ืองจากมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ จํานวน 3 คน 
ดังน้ี  
   1. พลตํารวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ กรรมการ แทน นายวีรศักด์ิ โฆสิตไพศาล   
   2. นางศรีวรรณ เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมการ แทน พลตํารวจเอก รชต เย็นทรวง  
   3. นายธีรัชย์ อัตนวานิช (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 
กรรมการ แทน นายยุทธนา หยิมการุณ  
   ต้ังแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งน้ี กรณีพลตํารวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ และ
นางศรีวรรณ เอ่ียมรุ่งโรจน์ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ 18 มิถุนายน 2562 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตามลําดับ และให้
ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว   
 
19. เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
   คณะรัฐมนตรีมีม ติ เห็นชอบตามท่ีสํ า นัก เลขา ธิการนายกรัฐมนตรี เสนอมอบหมายให้                 
รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลําดับ ดังน้ี  
   1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลําดับ ดังน้ี    
    1.1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ   
    1.2 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์   
    1.3 นายวิษณุ เครืองาม   
   2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอํานาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน  
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20. เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่  105 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่  105 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ
แทนกัน 

ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 322/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี  และมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนกัน ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 น้ัน  

เพ่ือให้การมอบหมายและมอบอํานาจเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหาร
ราชการแผ่นดินในปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 10 มาตรา 11  มาตรา 12  มาตรา 15  มาตรา 38  มาตรา 41  มาตรา 42  
มาตรา 48  และมาตรา 49  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 322/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560  และนายกรัฐมนตรี  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม 2562 จึงมีคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบ
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ดังต่อไปน้ี 
 ส่วนที่ 1 คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ตามลาํดับ  ดังน้ี 
 1.1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
 1.2 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
 1.3 นายวิษณุ เครืองาม 
 2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอํานาจของนายกรัฐมนตรีได้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรีเสียก่อน 
 ส่วนที่ 2  นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ แทนกัน 
  ใ น ก รณี ที่ ร อ งน า ย ก รั ฐ มนต รี ท่ า น ใ ดท่ า นห น่ึ ง ไ ม่ อ ยู่ ห รื อ ไ ม่ อ า จป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ไ ด้  
ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกันตามลําดับ ดังน้ี 

 

ลําดับที ่ รองนายกรัฐมนตร ี รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนกันตามลาํดับ 

    1 พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ   1.  นายสมคดิ  จาตุศรีพิทกัษ์ 
  2.  นายวิษณ ุ เครืองาม 

2 นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ ์   1.  นายวิษณ ุ เครืองาม 
    2.  พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

3 นายวิษณุ  เครอืงาม   1.  นายสมคดิ  จาตุศรีพิทกัษ์ 
    2.  พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

  
  ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 
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21. เรื่อง คําสัง่สํานักนายกรฐัมนตรี ที่  106 /2562 เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี 
ปฏิบัติราชการแทนนายกรฐัมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่  106/2562 เรื่อง  มอบหมายและ                
มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ตามที่ ไ ด้มีคํ าสั่ งสํ านักนายกรั ฐมนตรี  ที่  323/2560 เรื่ อง มอบหมายและมอบอํ านาจให้                
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ . 2560 และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2562 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้                 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์               
พ.ศ. 2562 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 นายกรัฐมนตรี จึงมี
คําสั่งให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 
33/2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหาร
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให้รองนายกรัฐมนตรีสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และกํากับดูแลแทน
นายกรัฐมนตรี สําหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ ตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 

ส่วนที ่1  นิยาม 
  ในคําสั่งนี้ 
  “กํากับการบริหารราชการ” หมายความว่า  กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของส่วน
ราชการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี  มีอํานาจสั่งให้ส่วนราชการ
ช้ีแจงแสดงความคิดเห็นหรือรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน สั่งสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจน
อนุมัติให้นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เก่ียวกับการ
มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีอนุญาตหรืออนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการ
ในกํากับการบริหารราชการไปก่อนได้ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 
  “สั่งและปฏิบัติราชการ” หมายความว่า  สั่ง อนุญาต หรืออนุมัติให้ส่วนราชการหรือข้าราชการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ปฏิบัติราชการหรือดําเนินการใด ๆ ได้ตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
  “กํากับดูแล”  หมายความว่า กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐให้
เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง รัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 
นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการสั่งให้รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของ
รัฐช้ีแจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับย้ังการกระทําของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐที่
ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ นโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการ 

 
ส่วนที ่2 

 1. รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) 
 1.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
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    1.1.1 กระทรวงกลาโหม  
    1.1.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
  1.1.3 กระทรวงมหาดไทย 
  1.1.4 กระทรวงแรงงาน 
 1.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    1.2.1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
    1.2.2 สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
 1.3 การมอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    1.3.1 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
    1.3.2 สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
    1.3.3 ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 1.4 การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชน ดังนี้ 
  - สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
 1.5  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง
กับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 1.1 – ข้อ 1.4  ยกเว้น 
  1.5.1 เรื่องที่เก่ียวกับกฎหมาย 
  1.5.2 การสถาปนาพระอิสริยยศ อิสริยศักด์ิ สมณศักด์ิ 
  1.5.3 การแต่งต้ัง ในกรณีการแต่งต้ังประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด 
ข้าราชการตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม เอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ กงสุล และ
กรรมการที่มีตําแหน่งหน้าที่สําคัญ 
  1.5.4 การพระราชทานยศทหาร ตํารวจ ช้ันนายพล 
  1.5.5 การพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ และการ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประจําปี 
  1.5.6   การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และการประกาศใช้ความตกลงระหว่างประเทศ 
  1.5.7  เรื่องสําคัญที่เคยมีประเพณปีฏิบัติให้เสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม 

2.   รองนายกรัฐมนตรี  (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) 
 2.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
    2.1.1 กระทรวงการคลัง 
  2.1.2  กระทรวงการต่างประเทศ   
  2.1.3  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
    2.1.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    2.1.5 กระทรวงคมนาคม 
    2.1.6 กระทรวงพาณิชย์ 
    2.1.7 กระทรวงอุตสาหกรรม 
    2.1.8 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
    2.1.9 กระทรวงพลังงาน 
    2.1.10 กระทรวงศึกษาธิการ     
  2.1.11 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
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 2.2  การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
  2.2.1    สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  2.2.2  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

2.3  การมอบหมายและมอบอํานาจให้สัง่และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี ้
  -    กรมประชาสัมพันธ์ 
 2.4  การมอบหมายให้กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ  ดังนี้ 
  - บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
 2.5  การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหนว่ยงานของรัฐ ดังนี้ 
  2.5.1 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  2.5.2 สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
   (องค์การมหาชน) 
    2.5.3 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    

  (องค์การมหาชน) 
   2.5.4 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  
  2.5.5 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
  2.5.6 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
  2.5.7 องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  
   (องค์การมหาชน)    
 2.6 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 2.1 – ข้อ 2.5  ยกเว้นการดําเนินการตามกรณีในข้อ 1.5.1 
- ข้อ 1.5.7 
 

ส่วนที ่4 
  3.    รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
  3.1.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  3.1.2 กระทรวงยุติธรรม 
  3.1.3 กระทรวงวัฒนธรรม 
  3.1.4   กระทรวงสาธารณสุข 
  3.1.5 กรมประชาสัมพันธ์ 
  3.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติ

ราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    3.2.1 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
    3.2.2 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
   3.2.3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

  3.2.4 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  3.2.5 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
  3.2.6 สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

    3.2.7 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  3.2.8 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
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 3.3 การมอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
    3.3.1 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  3.3.2 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   
 3.4 การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
    3.4.1 สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
    3.4.2 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
    3.4.3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 3.5   การดําเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอํานาจให้พนักงานอัยการดําเนินคดีปกครอง
กรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรี 
 3.6  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 3.1 - ข้อ 3.4 ยกเว้นการดําเนินการตามกรณีในข้อ 1.5.1 - 
ข้อ 1.5.7 

 
ส่วนที ่5 

  4.   รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับการบริหารราชการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานของรัฐแทนนายกรัฐมนตรี ย่อมมีอํานาจให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี หรือ
ประกาศเก่ียวกับเรื่องของหน่วยงานน้ัน ๆ  ดังน้ี 
  4.1 การแต่งต้ังบุคคลหรือกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจน้ัน 
  4.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ ยกเว้น เป็นเรื่องระดับ
ผู้นํารัฐบาลหรือประมุขของรัฐต่างประเทศ 
  4.3 การ ใ ห้ความ เห็ นชอบในการ รับ เค ร่ื อ งร าช อิสริ ย าภรณ์หรื อ เหรี ยญตรา                 
จากต่างประเทศ 
  4.4 การประกาศภาพเคร่ืองหมายราชการ 
 5. รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้มีอํานาจสั่งการเก่ียวกับการดําเนินการ
ทางวินัยของข้าราชการในหน่วยงานที่สั่งและปฏิบัติราชการ  
 6.  ร า ช ก า ร ที่ ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ไ ด้ รั บ ม อ บหม า ย แ ล ะ ม อบ อํ า น า จ ต า ม คํ า สั่ ง น้ี                 
หากรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญ และอาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็น
ส่วนรวม หรือต้องสั่งการแก่หลายส่วนราชการหรือหลายรัฐวิสาหกิจแต่บางส่วนมิได้อยู่ในอํานาจหน้าที่กํากับการ
บริหารราชการของรองนายกรัฐมนตรีผู้หน่ึงผู้ใดโดยตรง ให้นําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ 
 7. เมื่อรองนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอํานาจแล้วให้รายงาน
นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
 8.   ในการปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีตามท่ีได้รับมอบหมายและมอบอํานาจตามคําสั่งน้ี ให้รอง
นายกรัฐมนตรีบริหารราชการโดยมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดขึ้น ในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสู่ความ
ร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนชาวไทยทุกคน  
  ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่   14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
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22. เรื่อง คําสัง่สํานักนายกรฐัมนตรี ที่ 107 /2562 เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
หน้าทีป่ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และ
ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตร ี
  คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 324/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบ
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ธันวาคม                
พ.ศ.2560 ที่ 18/2561 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ                  
ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ 99/2561 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่ง
มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ 145/2561 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ 
67/2562 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ                
ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 และที่ 74/2562 เรื่อง มอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 น้ัน 
  เพ่ือให้การบริหารราชการดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความ                 
ในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 324/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ 18/2561 ลง
วันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ 99/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ 145/2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ 67/2562 ลงวันที่ 
29 มีนาคม 2562 และ ที่ 74/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 และมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังน้ี 
 

ส่วนที่ 1 
  1.  รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) 
 1.1 ก า รมอบหมา ยแล ะมอบอํ า น า จ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ร ะ ธ านก ร ร มก า ร                 
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 

1.1.1  คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ   
  1.1.2  คณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
  1.1.3 คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน  

1.1.4 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
1.1.5 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
 อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ 
1.1.6 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
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1.1.7 คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและ 
 ปราบปราม การค้ามนุษย์  
1.1.8 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
1.1.9 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
1.1.10 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งแห่งชาติ 
1.1.11 คณะกรรมการกําลังพลสํารอง 

  1.1.12 คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
  1.1.13 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
  1.1.14 คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 
  1.1.15 คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
  1.1.16 สภาลูกเสือไทย 
 1.2 การมอบหมายและมอบอํ านาจให้ ป ฏิ บั ติ หน้ าที่ รองประธานกรรมการ                   
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  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 ห้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ 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 คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง               
ของชาติ 

1.3.4 คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ 
1.3.5 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
1.3.6 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 
1.3.7 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
1.3.8  คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 
1.3.9 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ 
1.3.10 คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ  
1.3.11 คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
1.3.12 คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอบรมอาชีพแห่งชาติ  
1.3.13 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ัน

สายสะพาย 
1.3.14 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
1.3.15 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
1.3.16 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 

  1.3.17 คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
  1.3.18 คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให้มีโฉนดชุมชน 
 1.4 การมอบหมายและมอบอํานาจให ้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่รองประธานกรรมการ                
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
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1.4.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 
1.4.2 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการเตรียมการด้านการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
 

ส่วนที่ 2 
  
  2.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) 
 2.1 ก า ร ม อบหม า ย แ ล ะ ม อบ อํ า น า จ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร                
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 

2.1.1  คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  
  2.1.2 คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

  2.1.3 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
2.1.4 คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ 

  2.1.5 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
2.1.6 คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
2.1.7 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
2.1.8 คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 
2.1.9 คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

    2.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการ  ใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

2.2.1 คณะกรรมการอํานวยการ หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ 
   2.2.2  คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 

2.2.3 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษถนนราชดําเนิน 
2.2.4 คณะกรรมการอํานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ 
2.2.5 คณะกรรมการบริหารสินเช่ือเกษตรแห่งชาติ 
2.2.6 คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 
2.2.7 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
2.2.8 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของ

ประเทศ 
2.2.9 คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ          

ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
2.2.10 คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
2.2.11 คณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน 

    2.2.12 คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ      
    2.3 การมอบหมายและมอบ อํานาจใ ห้ป ฏิบั ติหน้ าที่ ร องประธานกรรมการ                
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

2.3.1  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามนัแห่งชาติ  
  2.3.2 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  2.3.3  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 
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  2.3.4  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง 
   ประเทศ 

  2.3.5  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
 

ส่วนที่ 3 
  3.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าทีป่ระธานกรรมการในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี ้

3.1.1  คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.1.2 คณะกรรมการกฤษฎีกา 

  3.1.3 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
  3.1.4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

3.1.5 คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
  3.1.6 คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ 
  3.1.7 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
  3.1.8 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

3.1.9 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
3.1.10 คณะกรรมการคดีพิเศษ 
3.1.11 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ    
3.1.12  คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
3.1.13 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
3.1.14 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
3.1.15 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
3.1.16 คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ 
3.1.17 คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ   
3.1.18 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
3.1.19 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
3.1.20 คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ 
3.1.21 คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
3.1.22 คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

  3.1.23  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  3.1.24  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  3.1.25  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
  3.1.26  คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
  3.1.27  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  3.1.28  คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดการเทียบตําแหน่ง 

 3.2 การมอบหมายและมอบ อํานาจใ ห้ป ฏิบั ติหน้ าที่ ร องประธานกรรมการ                
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  3.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
  3.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
    จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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  3.2.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
   การค้ามนุษย์ 
  3.2.4 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
  3.2.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
   แห่งชาติ 
  3.2.6 อุปนายกสภาลูกเสือไทย 
  3.3 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้   

3.3.1 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
  3.3.2  คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 

3.3.3 คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
3.3.4 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

  3.3.5  คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 
3.3.6 คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
3.3.7  คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ 
3.3.8 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ 
3.3.9 คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 
3.3.10 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 
3.3.11 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
3.3.12 คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
3.3.13 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  
3.3.14 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
3.3.15 คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 

     3.3.16 คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 
  3.3.17 คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม 
  3.3.18 คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
  3.3.19 คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 

3.3.20 คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรี  
3.3.21  คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
 3.3.22   คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  
 3.3.23 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์              

ช้ันตํ่ากว่าสายสะพาย  
3.3.24 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

 3.4 การมอบหมายและมอบอํานาจให ้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่รองประธานกรรมการ                
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

3.4.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให้มีโฉนดชุมชน 
3.4.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ  
 3.4.3 รองประธานกรรมการคนที่ 2 ในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
 3.5   การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ               
ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
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  - กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษถนนราชดําเนิน  
                  

ส่วนที่ 4 
 4. ให้รองนายกรัฐมนตรีที่สั่ งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนราชการใด                   
เป็นประธาน อ.ก.พ. ทําหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงของส่วนราชการนั้นด้วย ยกเว้น อ.ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี ให้
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เป็นประธาน 
 5.   เมื่อรองนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและมอบอํานาจแล้ว ให้รายงาน
นายกรัฐมนตรีทราบทุกสามสิบวัน 
 6. ให้รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในคําสั่งน้ี พิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสมในการยุบเลิกคณะกรรมการดังกล่าว หาก
เห็นว่าหมดความจําเป็นหรือซ้ําซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่น หรืออาจยุบรวมคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว โดยการยกเลิก   หรือแก้ไขเพ่ิมเติม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง หรือจัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการมีผู้รับผิดชอบภารกิจ
อย่างชัดแจ้ง การไม่ปฏิบัติงานซ้ําซ้อนกัน และการบูรณาการภารกิจให้เกิดการประสานและสอดคล้องรองรับกัน แล้วเสนอผล
การพิจารณาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดทําขึ้นใหม่ต่อ
คณะรัฐมนตรี ในกรณีที่เห็นควรให้คงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีน้ัน ๆ ไว้ตามเดิมให้รายงานเหตุผลและความจําเป็น
ด้วยเช่นกัน 
  ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 
23. เรื่อง  คาํสั่งสาํนักนายกรัฐมนตรีที ่108 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรี กํากับและติดตามการ                 
ปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 108 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้              
รองนายกรัฐมนตรี กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
     ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 232/2561 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ลงวันที่ 19 กันยายน  พ.ศ. 2561 น้ัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดต้ังกลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 
3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และคําสั่ง   สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 221/2561 เรื่อง กําหนดพ้ืนที่การตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการ ลงวันที่  10 กันยายน พ.ศ. 2561 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งให้ยกเลิกคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 232/2561 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี กํากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค ดังต่อไปน้ี 

1.  พื้นที่ 
   1.1  รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) กํากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการภาคกลาง ดังน้ี 
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1) เขตตรวจราชการท่ี 1 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ
จังหวัดอ่างทอง  

2) เขตตรวจราชการ ท่ี  2  ของสํ า นักนายกรัฐมนตรี  ไ ด้แ ก่  กลุ่ มจั งห วัด                
ภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ 

 
3) เขตตรวจราชการที่ 3 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด ภาคกลาง

ตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี  
4) เขตตรวจราชการที่ 4 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด ภาคกลาง

ต อ น ล่ า ง  2  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  จั ง ห วั ด ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์  จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี  จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม  
และจังหวัดสมุทรสาคร 

 
 1 . 2  รองนายกรั ฐมนตรี  (นายสมคิ ด   จ า ตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ )  กํ า กั บและ ติ ดตาม 
การปฏิบัติราชการภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังน้ี 
 1 )  เขตตรวจราชการที่  8 ของสํ า นักนายกรัฐมนตรี  ไ ด้แ ก่  กลุ่ มจั งห วัด  
ภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง    
       2) เขตตรวจราชการที่  9 ของสํ า นักนายกรั ฐมนตรี  ไ ด้แ ก่  กลุ่ มจั งห วัด      
ภาคตะวันออก  2  ประกอบด้วย  จั งห วัดจันทบุรี  จั งห วัดตราด  จั งห วัดนครนายก  จั งห วัดปราจีน บุรี  
และจังหวัดสระแก้ว 

     3)  เขตตรวจราชการที่ 10 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ไ ด้แก่ กลุ่มจั งหวัด  
ภาคตะ วันออก เฉี ย ง เห นือตอนบน  1  ประกอบ ด้วย  จั งห วัด บึ งกาฬ  จั งหวัดเลย  จั งหวัดหนองคาย                 
จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี  

  4) เขตตรวจราชการที่ 11 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ไ ด้แก่ กลุ่มจั งหวัด     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร  

  5) เขตตรวจราชการที่ 12 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ไ ด้แก่ กลุ่มจั งหวัด    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัด
ร้อยเอ็ด  

 6) เขตตรวจราชการท่ี 13 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
  
     7) เขตตรวจราชการท่ี 14 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ  และจังหวัด
อุบลราชธานี 
 
    1.3 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการภาคใต้ 
ภาคใต้ชายแดน และภาคเหนือ ดังน้ี 

 1) เขตตรวจราชการที่ 5 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง            
อ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา  

 2) เขตตรวจราชการท่ี 6 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง             
อันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบ่ี จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล 
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 3) เขตตรวจราชการท่ี 7 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา 
   4) เขตตรวจราชการที่ 15 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน  
   5) เขตตรวจราชการที่ 16 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ 
   6) เขตตรวจราชการท่ี 17 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ต อ น ล่ า ง  1  ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย  จั ง ห วั ด ต า ก  จั ง ห วั ด พิ ษณุ โ ล ก  จั ง ห วั ด เ พ ช ร บู รณ์  จั ง ห วั ด สุ โ ข ทั ย  
และจังหวัดอุตรดิตถ์   
   7) เขตตรวจราชการที่ 18 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี 
 2.  การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคําสั่งน้ี หมายถึง การตรวจราชการ การ
ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์
ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การเร่งรัด การติดตามผล การให้คําแนะนําช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ของรัฐในพ้ืนที่ และการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบความ
ถูกต้องในการดําเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบด้วย 
 3.  ให้รองนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
อันเน่ืองจากการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการหรือพ้ืนที่ในความรับผิดชอบต่อ
นายกรัฐมนตรี 
 4.  ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจ
ราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจําเป็น
เร่งด่วน สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว
รายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบต่อไป  
 5.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่เก่ียวข้อง
เสนอข้อมูล อํานวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งน้ีด้วย 
 6.  ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี จาก
งบประมาณของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเพ่ิมขีดสมรรถนะในการกํากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 
  ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 
24. เรื่อง คําสัง่สํานักนายกรฐัมนตรี ที่ 109 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้รัฐมนตรปีฏิบัติหน้าทีร่องประธาน
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตร ี
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 109 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้รัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และ
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7)             
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พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 จึงมีคําสั่งมอบหมายให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่
รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังน้ี 
  1.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (นายพิเชษฐ  ดุรงคเวโรจน์)  
ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
 -  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์) ปฏิบัติหน้าที่รองประธาน
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
  2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
  2.2 รองประธานกรรมการคนท่ี 1 ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร  
 ภาคประชาสังคม 
  ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 
………………….. 
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