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http://www.thaigov.go.th                                                                 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
 
  วันน้ี (13 สิงหาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

แต่งต้ัง 
1.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  

  2.  เรื่อง  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม  
  3.  เรื่อง   แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
  4.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  5.  เรื่อง  ขอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม)  
  6.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
    ของมนุษย์)  
  7.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)  
  8.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  9.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
    และนวัตกรรม)  
  10.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  11.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  12.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
  13.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)  
  14.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)  
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  
  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  

19.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  23.  เรื่อง  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที ่180/2562  เรือ่ง  แต่งต้ังคณะกรรมการ  
    ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
  24.  เรื่อง   คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 182/2562 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่ง  
    มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจํา  
    สํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  
    ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และคําสั่งมอบหมายให้ 
    รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ 
    ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
    ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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แต่งต้ัง 
1. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ดังน้ี  
   1. นายวราวิช กําภู ณ อยุธยา ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
   2. นายณรงค์ ดูดิง ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)]  
   3. นายกมล รอดคล้าย ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)]         
   4. นายไกรเสริม โตทับเที่ยง ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
  5. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
[รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)]  
   6 .  นายสมเ กียร ติ  ตัน ดิลกตระ กูล  ดํ า รงตํ าแห น่ งผู้ ช่ วย เลขา นุการ รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)]    
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
2. เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังผู้รักษา
ราชการแทนรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่ ไม่มีผู้ ดํารงตําแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 
42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จํานวน 2 ราย ตามลําดับ ดังน้ี   
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล คุณปลื้ม)   
   2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์)  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
3. เรื่อง  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ ไม่มีผู้ ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จํานวน 2 ราย ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังน้ี   
  1. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  
   2. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์  
      ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
4. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการการเมือง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายไชยยศ จิรเมธากร ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง [รองนายกรัฐมนตรี 
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)]  
   2. นายชํานิ ศักดิเศรษฐ์ ตําแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี [รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์)]  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
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5. เรื่อง ขอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอแต่งต้ัง พลเอก พลภัทร วรรณภักตร์ ให้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
 
6. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ัง
ข้าราชการการเมือง ดังน้ี  
    1.  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์ ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  
   2. นายยุพ นานา ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
7. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอการแต่งต้ังข้าราชการการเมือง                
จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
  1. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   
   2. นายเชวงศักด์ิ เร่งไพบูลย์วงศ์ ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์    
  3. นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   
   4. นายทรงศักด์ิ ส่งเสริมอุดมชัย ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์    
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
8. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ดังน้ี  
  1. นายเวียง วรเชษฐ์ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
   2. นายพิกิฏ ศรีชนะ ดํารงตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
9. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเสนอแต่งต้ัง นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
10. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ดังน้ี  
  1. นายอลงกรณ์ พลบุตร ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
   2. นายธนา ชีรวินิจ ให้ดํารงตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
   3. นางสาวทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)]  
  4. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)]  
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11. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นายธนสาร ธรรมสอน             
ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)]  
 
12. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 2 ราย 
ดังน้ี  
  1. นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)  
   2. นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
  
13. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังบุคคลเป็นข้าราชการการเมือง 
ดังน้ี   
  1. นายอนุชา โมกขะเวส ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
   2. นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)   
  3. นายวิเชียร จงชูวณิชย์ ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย                
(นายทรงศักด์ิ ทองศรี)   
  4. พลตํารวจตรี ธารา ปุณศรี ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
  5. นายวิรัช ร่มเย็น ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)   
  6. นายสุกรี มะเต๊ะ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                
(นายทรงศักด์ิ ทองศรี)   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป   
 
14. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ังนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา                
ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป   
 
15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง                
จํานวน 2 ราย ดังน้ี   
  1. นายธนิตพล ไชยนันทน์ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
   2. นายเรวัต อารีรอบ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป   
  
16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ัง นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ                
ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป   
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17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ 
ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 
2562 เป็นต้นไป   
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายสากล ม่วงศิริ 
เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้เป็น
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรี จํานวน 3 ราย โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้เป็น
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวง ดังน้ี  
  1. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคม  
   2. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน  
  3. นายสําเริง แหยงกระโทก กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรี จํานวน 2 ราย โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้เป็น
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวง ดังน้ี  
   1. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
   2. นายสรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย์   
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งต้ัง นายสามารถ               
เจนชัยจิตรวนิช เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและ
มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งต้ัง นายสมเกียรติ                
ศรลัมพ์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้
เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
 
23. เรื่อง คําสัง่สํานักนายกรฐัมนตรี ที่ 180/2562  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที ่180/2562  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
  เพ่ือให้การดําเนินการในเรื่องที่เก่ียวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบ
แผนตามระบบรัฐสภา ตลอดจนการประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกรัฐสภา และพรรคการเมือง ใน
ปัญหาต่าง ๆ ด้านนิติบัญญัติให้ดําเนินการไปอย่างราบรื่น ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญในการสนับสนุนการดําเนินการ 
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ของคณะรัฐมนตรีในการเสนอร่างกฎหมาย การแจ้งความคืบหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศ และดําเนินการอ่ืนที่
เก่ียวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ ส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย                
จึงสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และความ
เช่ียวชาญเหมาะสม เพ่ือทําหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ประกอบกับมาตรา 184 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  2562  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการในการบริหารราชการแผ่นดินที่เก่ียวกับกิจการของ
สภาข้ึนคณะหน่ึง เรียกว่าคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) โดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอํานาจ 
ดังต่อไปน้ี 
 

  1. องค์ประกอบ 
1.1 คณะทีป่รึกษา 
 (1) นายสมศักด์ิ  เทพสุทิน ที่ปรึกษา/กรรมการ 
 (2) นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ ที่ปรึกษา/กรรมการ 
 (3) นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา/กรรมการ 
 (4) นายกอบศักด์ิ ภูตระกูล ที่ปรึกษา/กรรมการ 
 (5) นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ ที่ปรึกษา/กรรมการ 
 (6) นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ ที่ปรึกษา/กรรมการ 
1.2  คณะกรรมการ 
 (1) นายวิรัช  รัตนเศรษฐ   ประธานกรรมการ 
 (2) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ   รองประธานกรรมการ คนทีห่น่ึง
 (3) นายชาดา  ไทยเศรษฐ์ รองประธานกรรมการ คนทีส่อง
 (4) นายวิเชียร  ชวลิต รองประธานกรรมการ คนทีส่าม
 (5) นายกรวีร์  ปริศนานันทกุล กรรมการ
 (6) นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ   กรรมการ
 (7) นางสาวกุลวลี นพอมรบดี กรรมการ
 (8) ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม กรรมการ
 (9) นายชัยชนะ  เดชเดโช กรรมการ
 (10) นายดล  เหตระกูล กรรมการ
 (11) นายทวิรฐั  รัตนเศรษฐ  กรรมการ
 (12) นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ กรรมการ
 (13) นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ   กรรมการ
 (14) นายนริศ  ขํานุรักษ์ กรรมการ
 (15) นายนิกร  จํานง   กรรมการ
 (16) นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย กรรมการ
 (17) นายบุญสงิห์ วรินทร์รักษ์  กรรมการ
 (18) นายไผ ่ ลิกค์   กรรมการ
 (19) นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ  กรรมการ
 (20) นางพรรณสิริ  กุลนาถศิริ กรรมการ
 (21) นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ  กรรมการ



 

 

 

7 

 (22) นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล กรรมการ
 (23) นายพิษณุ  พลธี กรรมการ
 (24) นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ กรรมการ
 (25) นายภานุ  ศรีบุศยกาญจน์ กรรมการ
 (26) นางสาวมลัลิกา จิระพันธ์ุวาณิช กรรมการ
 (27) นายยรรยงก์ ถนอมพิชัยธํารง กรรมการ
 (28) นายรณเทพ อนุวัฒน์ กรรมการ
 (29) นายรังสิกร ทิมาตฤกะ กรรมการ
 (30) นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ   กรรมการ
 (31) นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี กรรมการ
 (32) นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธ์ิ กรรมการ
 (33) นายวัชรพล โตมรศักด์ิ กรรมการ
 (34) นายวันชัย  ปริญญาศิร ิ กรรมการ
 (35) นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์   กรรมการ
 (36) นายวีระกร คําประกอบ   กรรมการ
 (37) นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์   กรรมการ
 (38) นายศิริพงษ์ รัสมี    กรรมการ
 (39) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี   กรรมการ
 (40) นายสมเกียรติ ศรลัมพ์   กรรมการ
 (41) นายสมเจตน์  ลิมปะพันธ์ุ กรรมการ
 (42) นายสมศักด์ิ พันธ์เกษม   กรรมการ
 (43) นายสฤษฏ์พงษ์ เก่ียวข้อง   กรรมการ
 (44) นายสันติ  กีระนันทน์   กรรมการ
 (45) นายสาคร  เก่ียวข้อง กรรมการ
 (46) นายสายณัห์ ยุติธรรม   กรรมการ
 (47) นายสิระ  เจนจาคะ  กรรมการ
 (48) นายสุชาติ  ชมกลิ่น   กรรมการ
 (49) นายสุชาติ  อุสาหะ   กรรมการ
 (50) นางสาวสณุฐัชา โล่สถาพรพิพิธ  กรรมการ
 (51) นายสุรสทิธ์ิ  นิธิวุฒิวรรักษ์ กรรมการ
 (52) พลตํารวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่  กรรมการ
 (53) นายเสมอกัน เที่ยงธรรม  กรรมการ
 (54) นายอนุรกัษ์ จุรีมาศ   กรรมการ
 (55) นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ   กรรมการ
 (56) นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์   กรรมการ
 (57) นายอัครวัฒน์ อัศวเหม   กรรมการ
 (58) นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ  กรรมการ
 (59) นายเอกราช ช่างเหลา   กรรมการ
 (60) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
 (61) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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 1.3  ผู้แทนส่วนราชการ
 (1)  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

ฝ่ายการเมือง ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ 

 (2)  ผู้แทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการ
 (3)  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
 (4)  ผู้แทนสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมการ
 (5)  ผู้แทนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรรมการ
1.4  ฝ่ายเลขานุการ 
 (1)  นางนันทวรรณ  ช่ืนศิริ 

      ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา
    ด้านยุทธศาสตร์ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 (2)  ผู้อํานวยการกองประสานงานการเมือง 
     สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 (3)  ผู้อํานวยการกลุ่มประสานงานการเมือง 1
      กองประสานงานการเมือง  
     สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 (4)  เจ้าหน้าที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
     ที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 2 คน

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 2.  หน้าที่และอํานาจ 
  2.1 พิจารณาดําเนินการในเรื่องที่เก่ียวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความราบรื่นและเป็นไปอย่างมีระเบียบ
แบบแผนตามระบบรัฐสภา 
  2.2 ประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกรัฐสภา  และพรรคการเมือง 
ในปัญหาต่างๆ ด้านนิติบัญญัติ และกิจการรัฐสภาอ่ืนๆ ทั้งการเสนอร่างกฎหมายและดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับงาน
ด้านนิติบัญญัติ และกิจการรัฐสภา ให้ดําเนินการไปอย่างราบรื่น 
  2.3  พิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
เ พ่ือ กําหนดแนวทางการทํางานและมีม ติ เ พ่ือ เสนอคณะรัฐมนตรี รับทราบหรือ เ ห็นชอบแล้วแต่กรณี  
ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือของนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี พร้อม
แจ้งคณะรัฐมนตรี 
  2.4  ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาวินิจฉัยที่จะเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการตามข้อ 2.3 ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ความจําเป็น 
  2.5  ขอความร่วมมือส่วนราชการ  รัฐ วิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ  และผู้ที่ เ ก่ียวข้อง 
เข้าช้ีแจงข้อเท็จจริง และจัดส่งเอกสารข้อมูลให้แก่คณะกรรมการ 
  2.6  ให้ประธานกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยเหลือปฏิบัติงาน 
ในเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการได้ตามความจําเป็น 
  2.7  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 3.  องค์ประชุม 
  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม  
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  ในการน้ี ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ  สําหรับการเบิกจ่ายเ บ้ียประชุมให้ เ ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเ บ้ียประชุมกรรมการ 
 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืนๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานให้
เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 9 สิงหาคม  พ.ศ.  2562 เป็นต้นไป 
 
24. เรื่อง  คาํสั่งสาํนักนายกรัฐมนตร ี ที่ 182/2562 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสัง่มอบหมายและมอบอํานาจให้                
รองนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนา้ที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ  
ตามกฎหมาย และระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี และคําสัง่มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามกฎหมาย และระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตร ี
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่ 182/2562 เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่ง
มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และคําสั่งมอบหมายให้                 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ตามที่ ไ ด้มีคํ าสั่ งสํ า นักนายกรัฐมนตรี  ที่  166/2562 เรื่ อง  มอบหมายและมอบอํานาจ                 
ให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ                
ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 
167/2562 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการในคณะกรรมการต่าง  ๆ  ตามกฎหมาย  และระเบียบ                
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 น้ัน 
 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 จึงให้แก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจ
ให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตาม
กฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังน้ี 
 1. ให้ยกเลิกข้อ 1.2.1 แห่งคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 166/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบ
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  
 2. เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น ข้อ 1.3.22 แห่งคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 167/2562 เรื่อง มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  
  “1.3.22 คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ” 
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 3 .  ให้ยกเลิกข้อ  2 .3 .5 และข้อ  4 .4 .1  แห่งคํ าสั่ งสํ า นักนายกรัฐมนตรี  ที่  167/2562  
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  
  ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 
 

************************** 


