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วันนี้ (14 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)
รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมโครงการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)
รางกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไมตองขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ. 2562 จํานวน 4 ฉบับ
เศรษฐกิจ - สังคม
กําหนดวันหยุดราชการประจําป (3 มิถุนายน)
การทดลองขยายเวลาทําการดานศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม เปน 24 ชั่วโมง
(ระยะเวลาทดลอง 3 เดือน)
โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (Bangkok Fish Market) (กษ.)
ตางประเทศ
ขอความเห็นชอบรางแถลงการณรัฐมนตรีการคาเอเปคประจําป 2562
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจาย รายการเงินอุดหนุนสํานักเลขาธิการ
อาเซียน เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําระบบรักษาความลับขอมูล
เกี่ยวกับ RCEP
รางบันทึกความเขาใจ (MOU) ดานความรวมมือระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก China Development
Bank (CDB) และ Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
การรับรองรางแถลงการณผูนําอาเซียนวาดวยปแหงวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34
การขอความเห็นชอบตอรางเอกสารที่จะมีการรับรองในที่ประชุมคณะมนตรี
ความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยสมาคมแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน)
เพื่อผูสูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม
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แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ
(สํานักนายกรัฐมนตรี)
การดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูง (กระทรวงพาณิชย)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)
การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย
มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 105 /2562 เรื่อง มอบหมายให
รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและ
มอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 106 /2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให
รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 107 /2562 เรื่อง มอบหมายและมอบ
อํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 108 /2562 เรื่อง มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี
กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 109 /2562 เรื่อง มอบหมายใหรัฐมนตรี
ปฏิบัติหนาที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

กฎหมาย
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1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การลดอั ต รารั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี เพื่ อ สงเสริม การลงทุ น ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ)
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการ
ตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
เป น การขยายเวลาการจดแจ งการขอใช สิท ธิล ดอั ต ราภาษีเงิน ได นิ ติบุ คคล สํ าหรับ การประกอบ
กิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยกําหนดใหมีการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 20 เหลือรอย
ละ 10 เปนเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน ใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบการ
ตั้งอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสําหรับกําไรสุทธิจากรายไดที่เกิดจากการผลิตสินคาหรือการใหบริการและมีการใช
บริการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาว ทั้งนี้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ม
ในหรือหลังวันที่ไดจดแจงการขอใชสิทธิการเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังรายงานวา มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ขางตน คาดวาจะมีภ าษี สูญเสียประมาณ 4 ลานบาท แตจะชวยสงเสริมการสงเสริมการลงทุ นในพื้น ที่เขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ ชวยใหมีการผลิตสินคาและบริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรมการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบานใหเพิ่มขึ้น และสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัคร
ใจ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
และใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหมีการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิ
ในการดําเนินโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ เฉพาะสวนที่เกิดจากการจําหนายคารบอนเครดิต
ไมวาจะกระทําในประเทศหรือนอกประเทศเปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
1. โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่ไดสิทธิประโยชน ไดแก โครงการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกภาคสมั ค รใจ ซึ่ ง จํ า หน า ยคาร บ อนเครดิ ต ประเภท Voluntary Emission Reductions (VERs) ที่ ได ขึ้ น
ทะเบียนการดําเนินโครงการจากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) ตั้งแตวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. การเริ่มนับรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ใหสําหรับโครงการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ซึ่งจําหนายคารบอนเครดิตประเภท Voluntary Emission Reductions (VERs)
ใหเริ่มนับรอบระยะเวลาบัญชีแรกคือ รอบระยะเวลาบัญชีที่องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกไดออกใบรับรอง
การจําหนายคารบอนเครดิตใหแกผูเขารวมโครงการ
3. ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดของกิจการและโครงการ
ลดการปล อยกาซเรือนกระจกภาคสมั ครใจ โดยใหใชเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรเดียวกัน ในการยื่น แบบแสดง
รายการภาษีเงินได
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3. เรื่ อ ง ร า งกฎกระทรวงกํ า หนดธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ ไ ม ต อ งขออนุ ญ าตในการประกอบธุ ร กิ จ ของคนต า งด า ว
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร างกฎกระทรวงกํ าหนดธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ ไม ต องขออนุ ญ าตใน
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิ ชย (พณ.) เสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา แล ว ดํ า เนิ น การต อ ไปได และให ก ระทรวงพาณิ ช ย รั บ ความเห็ น ของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และธนาคารแหงประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาดวย
แลวดําเนินการตอไปได
พณ. เสนอวา
1. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคสอง กําหนดให
คณะกรรมการการประกอบกิจการธุรกิจของคนตางดาวพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ
นี้อยางนอยครั้งหนึ่งในทุกรอบระยะเวลาหนึ่งป แลวทําความเห็นเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย และในบัญชี
สาม (21) ทายพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหการทําธุรกิจบริการอื่นที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขันใน
การประกอบกิจการกับ คนต างดาว เปนธุรกิจที่ ตองขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ยกเวนธุรกิ จ
บริการอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
2. คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่
18 กันยายน 2561 ไดพิจารณาเห็นวา 1) ธุรกิจบริการใหกูยืมเงินแกบริษัทในเครือในกลุมในประเทศ 2) ธุรกิจบริการ
ให เช าพื้ นที่ อาคารสํานั กงาน พรอมสาธารณู ปโภคใหแกบ ริษัทในเครือในกลุม และ 3) ธุรกิจบริการใหคําปรึกษา
แนะนําใหแกบริษัทในเครือในกลุมเฉพาะดานบริหารจัดการ ดานการตลาด ดานทรัพยากรบุคคล และดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 3 ธุรกิจ เปนธุรกิจที่ไมกระทบตอผูประกอบการไทยในเรื่องความพรอมในการแขงขันเพราะเปน
การจํ า กั ด การให บ ริ ก ารเฉพาะแก บ ริ ษั ท ในเครือ ในกลุ ม และช ว ยลดต น ทุ น ในการดํ าเนิ น การ อั น เป น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของหนวยธุรกิจในระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งยังเปนการอํานวยความสะดวก
และเกิดความคลองตัวในการประสานงานระหวางกัน ทําใหการบริหารงานและการจัดการของบริษัทในเครือในกลุมมี
ประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงมีมติเห็นชอบใหธุรกิจบริการทั้ง 3 ธุรกิจดังกลาว ไมตองขออนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจของคนต างดาว ทั้งนี้ ตามบัญชีสาม (21) ทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาวฯ
กําหนดใหการยกเวนธุรกิจบริการอื่นที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาวให
กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่ง พณ. พิจารณาแลวเห็นชอบดวย
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดนิยามคําวา “บริษัทในเครือ” และ “บริษัทในกลุม”
2. กําหนดใหธุรกิจบริการอื่นยกเวนไมอยูใน (21) ของบัญชีสามทายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิ จ ของคนต างด าว พ.ศ. 2542 จํ านวน 3 ธุร กิจ ได แก 1) ธุร กิ จบริการให กูยืมเงิน แกบ ริษัทในเครือในกลุมใน
ประเทศ 2) ธุรกิจบริการใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน พรอมสาธารณูปโภคใหแกบริษัทในเครือในกลุม และ 3) ธุรกิจ
บริการใหคําปรึกษาแนะนําใหแกบริษัทในเครือในกลุมเฉพาะดานบริหารจัดการ ดานการตลาด ดานทรัพยากรบุคคล
และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่กําหนดใหการยกเวนธุรกิจอื่นที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการกับ
คนตางดาวใหกําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งธุรกิจดังกลาวไมกระทบตอผูประกอบการไทยในเรื่องความพรอมในการ
แขงขัน เพราะเปนการจํากัดการใหบริการเฉพาะแกบริษัทในเครือในกลุม และชวยลดตนทุนในการดําเนินการ อันเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของหนวยธุรกิจในระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเปนการอํานวยความ
สะดวกและเกิดความคลองตัวในการประสานงานระหวางกัน ทําใหการบริหารงานและการจัดการของบริษัทในเครือ
ในกลุมมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน
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4. เรื่อง รางกฎกระทรวงที่ ออกโดยอาศั ยอํ านาจตามพระราชบัญ ญั ติภ าษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
จํานวน 4 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. รางกฎกระทรวงการมอบหมายใหสวนราชการรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางแทนองคกร
ปกครองส วนท อ งถิ่ น เป น การกํ าหนดให องค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทํ าความตกลงมอบหมายให ส ว นราชการ
ดําเนินการรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางแทนได โดยใหสวนราชการนั้นหักคาใชจายไวในอัตรารอยละ 3 ของ
ภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสรางที่ รับ ชําระไวแทน และนําสงภาษีซึ่งหักคาใชจายแลวให แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
2. รางกฎกระทรวงกําหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควร
แกสภาพ เปนการกําหนดหลักเกณฑสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควร
แกสภาพ ที่ใหจัดเก็บภาษีตามมาตรา 37 (4) แหงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 โดยที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสรางที่ทิ้งไววางเปลา หรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพนั้น ไมรวมถึงสิ่งปลูกสรางที่อยูระหวางการ
กอสรางที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ถูกรอนสิทธิในการใชประโยชนโดยผลของกฎหมาย หรือโดยคําสั่งศาล หรือ
คําพิพากษาของศาลหามมิใหทําประโยชน หรืออยูระหวางการพิจารณาพิพากษาของศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางนั้น
3. รางกฎกระทรวงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จําเปนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เปนการ
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและประกาศบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดินและสิ่งปลูก
สราง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นที่จําเปนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง กอนวันที่ 1 กุมภาพันธของ
ทุกป โดยแสดงไวที่สํานักงานหรือที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซต
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือที่อื่นใดตามที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควร
4. รางกฎกระทรวงการผ อนชําระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสราง เป น การกําหนดจํานวนงวดและ
จํานวนเงินภาษีขั้นต่ําที่จะมีสิทธิผอนชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการในการผอนชําระ
ภาษี ดังนี้
4.1 ผูที่มีหนาที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางจะขอผอนชําระภาษีก็ได โดยวงเงินที่จะขอ
ชําระภาษีจะตองมีจํานวนตั้งแต 3,000 บาท ขึ้นไป โดยยื่นหนังสือขอผอนชําระภาษีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเดือนเมษายน
4.2 กําหนดเวลาในการขอผอนชําระภาษี โดยใหแบงชําระเปนงวดไดไมเกิน 3 งวด งวดละ
เทา ๆ กัน งวดที่ 1 ชําระภายในเดือนเมษายน งวดที่ 2 ชําระภายในเดือนพฤษภาคม และงวดที่ 3 ชําระภายใน
เดือนมิถุนายน หากผูเสียภาษีไมชําระภาษีงวดใดงวดหนึ่งในกําหนดเวลาดังกลาว ใหหมดสิทธิที่จะขอผอนชําระภาษี
เศรษฐกิจ - สังคม
5. เรื่อง กําหนดวันหยุดราชการประจําป (3 มิถุนายน)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหวันที่ 3 มิถุนายน ของทุกป ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา
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สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เปนวันหยุดราชการประจําป ตามที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหม อมสถาปนาสมเด็จ พระนางเจาสุ ทิดา พั ช รสุธ า
พิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และโดยที่ วันที่ 3 มิถุนายน เปนวันพระราช
สมภพของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี จึงเห็นสมควรกําหนดใหวันดังกลาวเปนวันหยุดราชการประจําป
6. เรื่อง การทดลองขยายเวลาทําการดานศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม เปน 24 ชั่วโมง (ระยะเวลาทดลอง
3 เดือน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ ดังนี้
1. ใหมีการพิจารณาการทดลองขยายเวลาทําการดานศุลกากรสะเดา เปน 24 ชั่วโมง โดยเริ่มตนใน
วัน จั น ทร ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2562 จนครบระยะเวลาทดลอง 3 เดือ น โดยให กระทรวงมหาดไทยได อ อกประกาศ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของตอไป
2. การทดลองขยายเวลาฯ จะครอบคลุมเฉพาะการขนสงสินคาและพัสดุภัณฑเทานั้น โดยไมรวม
ผูโดยสาร รวมทั้ง ไดกําหนดประเภทรถ คือ รถบรรทุกขนาดใหญ (Lorry) และประเภทรถพวง (Trailer) ไมรวมรถ
กระบะหรือรถน้ําหนักเบา (Pick – up/Light weight) โดยจํากัดจํานวนคนบนรถเพียง 2 คน ไดแก คนขับรถ 1 คน
และผูชวยคนขับรถ 1 คน เทานั้น
3. ใหคณะทํางานประเมินผลการทดลองขยายเวลาทําการดานศุลกากรสะเดา 24 ชั่วโมง ที่จัดตั้ง
โดยสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวของสําหรับการประเมินผลการทดลองรวมกับ
คณะทํางานประเมินผลฯ ฝายมาเลเซีย
4. ใหจังหวัดสงขลาเตรียมการประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหกับประชาชนทุกภาคสวนใน
พื้นที่ โดยสอดคลองกับกระบวนการภายในที่เกี่ยวกับการทดลองขยายเวลาดานฯ
7. เรื่อง โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (Bangkok Fish Market) (กษ.)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบความคื บ หน า ผลการดํ า เนิ น งานตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
31 มี น าคม 2556 เรื่ อ ง การพั ฒ นาสะพานปลากรุ ง เทพตามที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ มอบหมายให กระทรวงการคลั ง (กค.) รวมกั บ กษ. ทํ าการศึ กษาความ
เหมาะสม ความจําเปนและความเปนไปไดในการพัฒนาสะพานปลาในภาพรวมทั้งหมด รวมถึงการยายหรือพัฒนา
สะพานปลากรุ งเทพ และพิ จ ารณาการใช ป ระโยชน จ ากสะพานปลาจั งหวั ด สมุ ท รปราการทั้ งระบบ เพื่ อ เสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป โดย กษ. ไดรายงานความกาวหนาการดําเนินงานมีประเด็นสําคัญสรุปได ดังนี้
1. กค. ไดจัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคการสะพานปลา กรมธนารักษ สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาสะพานปลา
รวม 3 ครั้ง (1 กุมภาพันธ 2560 27 มิถุนายน 2560 และ 7 ธันวาคม 2560) ซึ่งมีผลการดําเนินการในประเด็นที่
คณะรัฐมนตรีไดมีมติมอบหมายสรุปไดดังนี้

ประเด็นที่ ครม. มอบหมาย
• การศึกษาความเหมาะสม ความ
จําเปน และความเปนไปไดในการ

ประเด็นที่
ที่ประชุมมอบหมาย
√

สรุปผลการดําเนินการขององคการ
สะพานปลา
จากการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการฯ พบวามีความคุมคาและ
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เหมาะสมในการลงทุน (ผลตอบแทนการ
ลงทุน (FIRR) รอยละ 19.35)
• การยายหรือพัฒนาสะพานปลา
√
ปจจุบันสะพานปลาสมุทรปราการไม
กรุงเทพและพิจารณาการใช
เหมาะสมในการดําเนินโครงการฯ
ประโยชนจากสะพานปลา
เนื่องจากบริเวณรอบขางของสะพานปลา
สมุทรปราการทั้งระบบ
สมุทรปราการเปนที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมเหล็กและเคมีจํานวนมาก ซึ่ง
จะสงผลกระทบตอการปนเปอนสินคาสัตว
น้ําและไมสอดคลองกับนโยบายดานอาหาร
ปลอดภัย
ใหกรมธนารักษแจงพื้นที่ในความ พื้นที่ที่กรมธนารักษใหองคการสะพานปลา
ครอบครองใชประโยชนของ กษ. คัดเลือกนั้น ไมมีพื้นที่เหมาะสมในการ
เพื่อใหองคการสะพานปลา
ดําเนินการจัดตั้งตลาดสะพานปลากรุงเทพ
คัดเลือกพื้นที่ใชประโยชนที่
แหงใหม
เหมาะสม
ใหองคการสะพานปลาจัดทํา
ผลการสํารวจพบวาประชาชนเห็นดวยที่ให
ประกาศรับฟงความคิดเห็นของ องคการสะพานปลาคงอยูที่ปจจุบัน (เขต
ประชาชนตามระเบียบและ
สาทร) รอยละ 97.75 (สํารวจความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหตลาด ระหวางวันที่ 27 กันยายน - 9 ตุลาคม
สะพานปลากรุงเทพคงอยูในพื้นที่ 2560)
เขตสาทรเชนเดิมได
ใหองคการสะพานปลาศึกษา
ไมมเี อกชนรายใดใหความสนใจที่จะรวม
ขอมูลโครงการ Fish Market
ลงทุนในโครงการ Fish Market
Complex วามีภาคเอกชนสนใจ Complex
มาลงทุนหรือไม และภาคเอกชนที่
มารวมลงทุนสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบและเงื่อนไขของทาง
ราชการไดหรือไม
พัฒนาสะพานปลาในภาพรวม

2. การประสานงานกับกรมธนารักษในการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ
องคการสะพานปลาไดเชาที่ดินราชพัสดุกับกรมธนารักษ ตั้งแตป พ.ศ. 2496 เพื่อใชประโยชนใน
การดําเนินงานขององคการสะพานปลา และไดตออายุสัญญาการเชามาเปนระยะตอมาเมื่อป 2561 กรมธนารักษได
แจงใหทราบวาหากองคการสะพานปลายังมีความประสงคที่จะใชประโยชนที่ราชพัสดุตอไปอีก องคการสะพานปลา
ตองเสนอโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุมีกําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31
ธัน วาคม 2591 และต องชํ าระค าเช าและค าธรรมเนี ย มการจั ดหาประโยชนต ามที่ ก รมธนารักษ เรีย กเก็ บ ดั งนั้ น
องคการสะพานปลาจึงไดจัดทํารายงานการศึกษาความเปนไปไดโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพเบื้องตน (PreFeasibility Study of Bangkok Fish Market) ซึ่งจากการศึกษาผลตอบแทนและความคุมคาพบวามีผลตอบแทนที่ดี
ตอผูมีสวนไดเสียของโครงการฯ และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 องคการสะพานปลาไดนําเสนอโครงการพัฒนาสะพานปลา
กรุงเทพ (Bangkok Fish Market) ในที่ ป ระชุ ม ระหวางองคก ารสะพานปลาและกรมธนารักษ เพื่ อ กู เงิ น สํ าหรั บ
ดําเนินโครงการฯ และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 ไดมีการประชุมคณะกรรมการองคการสะพานปลา ครั้งที่
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2/2562 ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็ นชอบการดําเนิ นโครงการพัฒ นาสะพานปลากรุงเทพและใหดําเนิ นการนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบในหลักการตอไป
3. โครงการสะพานปลากรุงเทพ
กษ. ไดจัดทําโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (Bangkok Fish Market) เพื่อยกระดับมาตรฐาน
สุขอนามัยตลาดกลางสัตวน้ําและสินคาสัตวนํ้าใหเปนที่ยอมรับของประเทศผูนําเขาและสงออกสัตวน้ํา โดยมีที่ตั้งอยู
บนซอยเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ซึ่งอยูใกลศูนยกลางธุรกิจและติดริมแมน้ําเจาพระยา เปนที่
รูจักของประชาชนและผูประกอบการประมง รวมทั้งมีอาคารสํานักงานและคอนโดมิเนียมทั้งที่สรางแลวเสร็จและอยู
ระหวางการกอสรางจํานวนมาก จึงสามารถพัฒนาทั้งในเชิงธุรกิจและการทองเที่ยวตามแนวคิดของโครงการฯ ที่เนน
ความทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการที่เปนสากล และมีความเหมาะสมดานกายภาพของสถานที่ตั้ง โดยเมื่อพัฒนา
สําเร็จตามเปาหมายจะสามารถลดปญหาการสงออกสัตวน้ําที่ไมไดคุณภาพใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของตลาด
ตางประเทศ ตลอดจนเปนการสนับสนุนการสงออกสินคาประมงดวยศูนยบริการการสงออก ณ จุดเดียว (One Stop
Service) ซึ่งใหบริการทั้งดานการตรวจรับรองคุณภาพและกระบวนการดานพิธีการศุลกากร ทั้งนี้ ในดานผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม โครงการฯ ไดพัฒนาระบบใหมีคุณภาพ มีการออกแบบการกอสรางอาคารและระบบบําบัดขยะและน้ํา
เสียที่มีประสิทธิภาพ ไมใหกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนโดยรอบ
ทั้งนี้ จากการประสานเจาหนาที่องคการสะพานปลาเพิ่มเติม ไดรับแจงวาในขั้นตอนตอไปจะตอง
ดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ แ ละข อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น หลั ก การประเมิ น ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม
(Environmental Impact Assessment : EIA) หลั ก เกณฑ ก ารวิ เคราะห โครงการของสํ านั ก งานสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ กอนเสนอโครงการนี้ใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ตางประเทศ
8. เรื่อง ขอความเห็นชอบรางแถลงการณรฐั มนตรีการคาเอเปคประจําป 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตอรางแถลงการณรัฐมนตรีการคาเอเปค ประจําป 2562 หาก
มี การปรั บ ปรุงแก ไขเอกสารดั งกล า วที่ ไม ใช ส าระสําคัญ หรือไม ขัดตอผลประโยชน ของไทย ให กระทรวงพาณิ ช ย
ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก พรอมทั้งอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
หรื อผู ที่ ได รั บ มอบหมายจากรั ฐ มนตรี วา การกระทรวงพาณิ ช ยรว มรับ รองรางแถลงการณ รัฐมนตรีการคาเอเปค
ประจําป 2562 ตามที่กระทรวงพาณิชย เสนอ
ทั้งนี้ รางแถลงการณ ฯ จะมีการรับรอง (ไมมีการลงนาม) ในชวงการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค
ประจําป 2562 (ครั้งที่ 25) ระหวางวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองบีนญา เดล มาร สาธารณรัฐชิลี โดยมี
สาระสําคัญภายใตหัวขอหลัก คือ เชื่อมโยงประชาชนเพื่ อสรางอนาคต โดยประเด็นที่ เอเปคใหความสําคัญไดแก
(1) สตรี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม เชน สนับสนุนแผนการทํางานเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของสตรีใหมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น สงเสริมMSMEs ไปสูตลาดโลก และ
การอํานวยความสะดวกทางการคาการจัดหาตลาดใหม เปนตน (2) สังคมดิจิทัล เชน การดําเนินการตามแผนงาน
อิ น เท อ ร เน็ ต แ ล ะ เศ ร ษ ฐ กิ จ ดิ จิ ทั ล ข อ ง เอ เป ค โด ย ส ง เส ริ ม ก า ร เค ลื่ อ น ย า ย ข อ มู ล อ ย า ง เส รี
เป น ต น (3) การบู ร ณาการ 4.0เช น พยายามลดผลกระทบที่ เป น อุ ป สรรคต อ ผลิ ต ภาพและการเจริ ญ เติ บ โต
โดยเฉพาะสําหรับ MSMEs โดยเนนการลดอุปสรรคที่มิใชภาษี และ (4) การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เชน การสนับสนุน
การทํางานภายใตองคการการคาโลกในการปองกันการอุดหนุนประมง ซึ่งรวมถึงการทําประมงเกินศักยภาพและการ
ทําประมงเกิดขนาด เปนตน รวมทั้งประเด็นเปาหมายการเพิ่มระดับการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปคและ
เอเปคกับองคการการคาโลก ซึ่งยืนยันถึงความสําคัญของการมีระบบการคาพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพ ยึดกฎเกณฑ
โปรงใส และไมเลือกปฏิบัติ เพื่อสรางการเจริญเติบโตและความมั่นคงที่ยั่งยืนและความเขมแข็งขององคการการคาโลก
ซึ่งประโยชนที่ไทยจะไดรับจากการเขารวมประชุมรัฐมนตรีและการรับรองรางแถลงการณฯ ครั้งนี้ เชน ไดรวมกําหนด
ทิศทางความรวมมือและการดําเนินงานของเอเปค การพั ฒ นาความรวมมือดานการคาและการลงทุนระหวางเขต
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เศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ลดอุปสรรคทางการคาและการลงทุน รวมถึงอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน
เพื่อยกระดับการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเตรียมความพรอมไปสูการเจรจาเขตการคาเสรีเอเชีย-แปซิฟก
รวมถึงการยืนยันถึงจุดยืนของไทยในการสนับสนุนระบบการคาพหุภาคีที่ยึดถึงกฎเกณฑและมีความโปรงใส ซึ่งจะชวย
ใหระบบการคาโลกมีเสถียรภาพและคาดการณได
9. เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจาย รายการเงินอุดหนุนสํานักเลขาธิการอาเซียน เพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการจัดทําระบบรักษาความลับขอมูลเกี่ยวกับ RCEP
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจาย รายการเงินอุดหนุนสํานักเลขาธิการอาเซียน
เพื่ อเป น ค าใช จ า ยในการดํ า เนิ น โครงการจั ด ทํ าระบบรักษาความลับ ข อมู ล เกี่ ย วกั บ Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP) (RCEP Secured Online Platform) สําหรับ 2 ป แรก (2562 - 2563) จากเดิม
จํานวน 1,625 ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 53,625 บาท) เปนจํานวน 2,000 ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 64,300 บาท)
(คิด อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐ เท ากั บ 32.15 บาท) ตามที่ กระทรวงพาณิ ชย (พณ.) เสนอ สําหรับภาระ
งบประมาณที่ จ ะเพิ่ มขึ้ น จากการดํ าเนิ น โครงการดังกลาว ขอใหกรมเจรจาการคาระหวางประเทศปรับ แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนลําดับแรก สวนคาใชจายในปตอ ๆ
ไป เห็นควรใหกรมเจรจาการคาระหวางประเทศจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเพื่อเสนอขอ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
และใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
10. เรื่อง รางบันทึกความเขาใจ (MOU) ดานความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก China Development Bank (CDB) และ Japan Bank for International
Cooperation (JBIC)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางบันทึกความเขาใจ (MOU) ดานความรวมมือระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก China Development Bank (CDB) และ Japan Bank for
International Cooperation (JBIC) ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
(สกพอ.) เสนอ โดยหากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของราง MOU เพื่อใหสอดคลองกับผลประโยชนและ
นโยบายของประเทศไทย ให สกพอ. สามารถพิจารณาดําเนินการ โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
ครั้ง และอนุมัติ ให เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาพิ เศษภาคตะวันออกหรือผูที่ไดรับ มอบหมายเป น
ผูลงนามบันทึกความเขาใจดังกลาวของฝายไทย
สาระสําคัญ
1. เนื้ อ หาโดยสรุ ป ของร า ง MOU ระหว า ง สกพอ. China Development Bank (CDB) และ
Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ประกอบด ว ยกรอบความร ว มมื อ 3 ฝ า ย เพื่ อ ผลั ก ดั น
โครงการลงทุนของญี่ปุนและจีนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย สกพอ. จะจัดทําขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการลงทุนตาง ๆ ในพื้นที่ EEC และประสานงานกับหนวยงานฝายไทยที่เกี่ยวของ ในขณะที่ CDB และ JBIC
จะเปนผูชักจูงและใหการสนับสนุนดานการเงินกับภาคเอกชนจีนและญี่ปุนที่ตองการลงทุนในโครงการตาง ๆ ในพื้นที่
EEC ตามลําดับ โดยจะใหความสําคัญกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เปนอันดับแรก
2. ร า งบั น ทึ ก ความเข า ใจ (MOU) ระหว า ง สกพอ. China Development Bank (CDB) และ
Japan Bank for International Cooperation (JBIC) จะเปนเครื่องมือสําคัญในการผลักดันโครงการลงทุนในพื้นที่
EEC เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงทางดานคมนาคมขนสงและโลจิสติกสในประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยราง
บันทึกความเขาใจนี้จะชวยให สกพอ. สามารถใชประโยชนจากเครือขายภาครัฐและเอกชนของ CDB และ JBIC ใน
การชักจูงบริษั ทเอกชนจีน และญี่ ปุ น ที่ มีศักยภาพใหล งทุ น ในโครงการตาง ๆ ในพื้น ที่ EEC และจะเป น ประโยชน
สําหรับการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจใหกับภาคเอกชนไทยดวย นอกจากนี้ รางบันทึกความเขาใจไดกําหนดใหมีการ

10
ประสานงานระหว า ง 3 ฝ า ยอย า งใกล ชิ ด เพื่ อ ผลั ก ดั น ให เกิ ด การลงทุ น ในโครงการต า ง ๆ ในพื้ น ที่ EEC โดย
บริษัทเอกชนจีนและญี่ปุนอยางเปนรูปธรรม
11. เรื่อง การรับรองรางแถลงการณผูนําอาเซียนวาดวยปแหงวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 ในการประชุมสุด
ยอดอาเซียน ครั้งที่ 34
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตอรางแถลงการณผูนําอาเซียนวาดวยปแหงวัฒนธรรมอาเซียนพ.ศ. 2562
(ASEAN Leader 's Statement on the ASEAN Cultural Year 2019) เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโส
สํ าหรั บ คณะมนตรี ป ระชาคมสั งคมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย นครั้ งที่ 26 ในวั น ที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ ป ระชุ ม
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 21 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม และที่
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ในเดือนมิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ตามลําดับ ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยน
ถอยคําของรางแถลงการณไมสงผลกระทบตอสาระสําคัญหรือที่ไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย กอนจะมีการ
รับรองหรือเห็นชอบเอกสารดังกลาว ใหกระทรวงการตางประเทศหรือกระทรวงวัฒนธรรมสามารถดําเนินการไดโดย
ไมตองเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติใหรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนหัวหนาคณะผูแทนไทย
และประธานการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 21 รวมรับรองรางแถลงการณผูนํา
อาเซี ย นวาด ว ยป แห งวั ฒ นธรรมอาเซี ย น พ.ศ. 2562 (ASEAN Leader' s Statement on the ASEAN Cultural
Year 2019) ในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ณ จังหวัดเชียงใหม โดยอนุมัติใหนายกรัฐมนตรีหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายรวมรับรองรางแถลงการณผูนําอาเซียนวา
ดวยปแหงวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 (ASEAN Leader 's Statement on the ASEAN Cultural Year 2019)
ในฐานะประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 โดยมอบหมายกระทรวงการตางประเทศดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ
สาระสําคัญ
รางแถลงการณผูนําอาเซียนวาดวยปแหงวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 มีสาระสําคัญในการแสดง
ความเห็นขอบการประกาศปแหงวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 และกิจกรรมในปแหงวัฒนธรรมอาเซียนพ.ศ. 2562
ซึ่งจะจัดขึ้นภายใตแนวคิด “หลากหลาย สรางสรรค ยั่งยืน” โดยจะสงเสริมความชื่นชมในวัฒนธรรมอาเซียน เคารพ
ในความหลากหลายและเพิ่ ม พู น ความรูสึ ก ถึ งอัตลัก ษณ ของอาเซี ย น รวมถึงส งเสริมวัฒ นธรรมอาเซีย นในระดั บ
นานาชาติในฐานะแรงผลักดันเศรษฐกิจสรางสรรค การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกําหนด
นํ า เสนอวั ฒ นธรรมอาเซี ย นในรู ป แบบต างๆรวมถึ งส งเสริ ม ให ป ระเทศคู เจรจา (Dialogue partners) และภาคี
ภายนอก (External parties) เพื่ อส งเสริ มการจัดกิ จ กรรมภายใตป แห งวัฒ นธรรมอาเซีย นพ.ศ. 2562 ตลอดจน
สนับสนุนการทํางานของศูนยวัฒนธรรมอาเซียน ณ กรุงเทพมหานคร ใหสงเสริมปฏิสัมพันธและความรวมมือกับศูนย
อื่น ๆ ที่ มีลักษณะคลายคลึงกัน ในประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเสริมสรางความรวมมือกับ ศูน ยวัฒ นธรรมใน
ประเทศคูเจรจา

12. เรื่อง การขอความเห็นชอบตอรางเอกสารที่จะมีการรับรองในที่ประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการรางเอกสารที่จะมีการรับรองในที่ประชุมคณะมนตรีประชาสังคม
และวัฒ นธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 โดยหากมีความจําเปนที่ตองแกไขเอกสารในสวนที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัด
ผลประโยชนตอประเทศไทย ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดําเนินการได โดยไมตองเสนอ
คณะรั ฐมนตรี พิ จ ารณาอี ก หลั งจากนั้ น ให ร ายงานผลเพื่ อคณะรั ฐ มนตรีท ราบต อ ไป พรอ มทั้ งให รัฐ มนตรีว าการ
กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ครั้งที่ 21 รวมรับรองเอกสาร ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เสนอ
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สาระสําคัญ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒ นธรรมจะพิ จารณารับ รองรางขอบเขตอํานาจหนาที่ ของคณะผูแทน
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเยือนติมอร-เลสเต เพื่อคนหาขอเท็จจริง และรางแถลงการณรวมรัฐมนตรี
อาเซียน สําหรับการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 มีสาระสําคัญ
รางขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะผูแทนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเยือน
ติมอร-เลสเต เพื่อคนหาขอเท็จจริง 1) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามและความพรอมในการปฏิบัติตามขอผูกพัน
ตางๆภายในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของติมอร-เลสเต โดยการทบทวนนโยบายระดับชาติ กฎหมาย
กฎระเบียบ กระบวนการ และขอริเริ่มตางๆรวมถึงรับทราบแผนการดําเนินการ วัตถุประสงคและหลักการของติมอรเลสเต ในการเปนสมาชิกอาเซียน 2) เพื่อเพิ่ มพูนความพึงพอใจ ความเขาใจ และความตะหนักรูของติมอร-เลสเต
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและคานิยมอาเซียน รวมถึงพันธกรณีและความรับผิดชอบตางๆ เมื่อติมอร-เลสเต เปนประเทศ
สมาชิกอาเซียน 3) เพื่อทบทวนขีดความสามารถและสมรรถนะขององคกรและทรัพยากรตางๆ ของติมอร-เลสเต ใน
การบรรลุ เป า หมายของอาเซี ย นและข อ ผู ก พั น ต า งๆ ของประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น ตลอดจน
ความสามารถในการดําเนินการตามขอผูกพันตางๆ ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน 4) เพื่อหารือถึงโอกาสและความ
ทาทายในการดําเนินการตามตราสารและขอผูกพันของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ 5) เพื่อระบุการ
เสริมสรางขีดความสามารถและการใหความรวมมือดานวิชาการที่จําเปนตอการเปนประเทศสมาชิกอาเซียน
รา งแถลงการณ ร วมรั ฐมนตรีอ าเซี ย นสํ า หรับ การประชุ ม คณะรั ฐมนตรีป ระชาคมสั งคมและ
วัฒ นธรรมอาเซี ยน ครั้งที่ 21 สนับ สนุ น การเป น ประธานอาเซียนของประเทศไทยและแนวคิ ด “รวมมื อ รวมใจ
กาวไกลยั่งยืน” พรอมใหการสนับสนุนประเด็นสําคัญทางยุทธศาสตรสําหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่
ประเทศไทยผลักดัน ซึ่งหมายรวมถึง การเตรียมความพรอมและวางแผนดานความมั่งคงของมนุษยสําหรับอนาคต
การสงเสริมความเชื่อมโยงภาคประชาชนและหุนสวนความรวมมือและสงเสริมความยั่งยืนทางสังคมและวัฒนธรรมใน
ภูมิภาค พรอมใหการสนับสนุนการจัดตั้งศูนยอาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือดานการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเปน
กลไกในการขับเคลื่อนประเด็นสําคัญทางยุทธศาสตร
ทั้งนี้ การประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 มีกําหนดจัดขึ้นใน
วันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม
13. เรื่อง ความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยสมาคมแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) เพื่อผูสูงอายุที่มี
ศักยภาพและนวัตกรรม
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตอความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยสมาคมแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน)
เพื่อผูสูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม และอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูลงนามในขอตกลง
การจัดตั้งศูนยฯ ทั้งนี้ หากมีการแกไขถอยคําหรือประเด็นที่มิใชสาระสําคัญของขอตกลงการจัดตั้งศูนย ฯ ให
คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหผูลงนามเปนผูใชดุลยพินิจในเรื่องนั้นๆ โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
สาระสําคัญ
การจัดตั้ งศู น ย อาเซี ย นเพื่ อผู สู งอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรมจะเป น ผลงานหนึ่งที่ เปน รูป ธรรม
ในช ว งที่ ป ระเทศไทยเป น ประธานอาเซี ย นในป พ.ศ. 2562 เพื่ อ เป น ศู น ย ค วามรู ด านผู สู งอายุที่ มี ศั กยภาพและ
นวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่จะ
สนับสนุนนโยบายผูสูงอายุที่มีศักยภาพและการดําเนินการใหเกิดผล เสริมสรางศักยภาพและอํานวยความสะดวกใน
การดําเนินความรวมมือระหวางรัฐสมาชิก องคกรระหวางประเทศ หรือหุนสวนอื่นๆ เพื่อใหบรรลุการมีผูสูงอายุที่มี
ศักยภาพในอาเซี ยน โดยในโอกาสที่ ไทยจะเป นเจาภาพจัด การประชุม Informal ASEAN Breakfast ในวัน ที่ 20
พฤษภาคม 2562 และไดเชิญ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุ ขของประเทศสมาชิ กอาเซีย นเข ารวมประชุ มฯ
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไทยจะลงนามในเอกสารความตกลงฯ ในระหวางการประชุม เพื่อแสดงความ
มุงมั่นและความพรอมของไทยในการจัดตั้งศูนย
แตงตั้ง
14. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (สํานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงบประมาณเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบถวน
สมบูรณ ดังนี้
1. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผูอํานวยการกองจัดทํางบประมาณดานเศรษฐกิจ 2 สํานักงบประมาณ
ดํารงตํ าแหน ง ที่ ป รึกษาสํ านั กงบประมาณ (นั กวิ เคราะห งบประมาณทรงคุ ณ วุฒิ ) สํ านั กงบประมาณ ตั้ งแต วัน ที่
2 พฤศจิกายน 2561
2. นายอนันต แกวกําเนิด ผูอํานวยการกองจัดทํางบประมาณดานเศรษฐกิจ 4 สํานักงบประมาณ
ดํารงตํ าแหน ง ที่ ป รึกษาสํ านั กงบประมาณ (นั กวิ เคราะห งบประมาณทรงคุ ณ วุฒิ ) สํ านั กงบประมาณ ตั้ งแต วัน ที่
5 พฤศจิกายน 2561
3. นางอลิสา ปนประเสริฐ ผูอํานวยการกองนโยบายงบประมาณ สํานักงบประมาณ ดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะหงบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ ตั้งแตวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
4. นายสาลี่ สุ ข เกิ ด ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งบประมาณ (นั ก วิเคราะห งบประมาณเชี่ ย วชาญ) สํ านั ก
งบประมาณ ดํารงตําแหนง ที่ ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นั กวิเคราะห งบประมาณทรงคุณวุฒิ ) สํานักงบประมาณ
ตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
5. หม อ มราชวงศ ร ณจั ก ร จั ก รพั น ธุ ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งบประมาณ (นั ก วิ เ คราะห ง บประมาณ
เชี่ยวชาญ) สํานักงบประมาณ ดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะหงบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานัก
งบประมาณ ตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
15. เรื่อง การดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เสนอการดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของ นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(เดิม) ตามบทบั ญ ญั ติแห งพระราชบั ญ ญั ติป รับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับ ที่ 19) พ.ศ. 2562 บัญ ญั ติใหโอน
บรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของ
สํ า นั ก งานรั ฐ มนตรี สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง กรมวิ ท ยาศาสตร บ ริ ก าร และสํ า นั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปเปนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
16. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเสนอแตงตั้ง นายสุชาติ สินรัตน
ที่ปรึกษาการพาณิชย (นักวิชาการพาณิชยทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย ตั้งแตวัน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปน ตน ไป
เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง
17. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน เสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ใหดํารงตําแหนง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายสุ ท ธิ สุ โ กศล อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน ดํ า รงตํ า แหน ง ปลั ด กระทรวงแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวง
2. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน ง
อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหน ง
ที่วาง
18. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบ
แหงประเทศไทย แทนผูที่ลาออกและผูที่จะพนจากตําแหนงเนื่องจากมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ จํานวน 3 คน
ดังนี้
1. พลตํารวจตรี ศิรธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ กรรมการ แทน นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
2. นางศรีวรรณ เอี่ยมรุงโรจน กรรมการ แทน พลตํารวจเอก รชต เย็นทรวง
3. นายธีรัชย อัตนวานิช (ผูแทนกระทรวงการคลัง) (เปนบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
กรรมการ แทน นายยุทธนา หยิมการุณ
ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป ทั้งนี้ กรณีพลตํารวจตรี ศิรธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ และ
นางศรีวรรณ เอี่ยมรุงโรจน ใหมีผลไมกอนวันที่ 18 มิถุนายน 2562 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตามลําดับ และให
ผูที่ไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
19. เรื่อง มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
คณ ะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี เ สนอมอบหมายให
รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลําดับ ดังนี้
1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี
เปนผูรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลําดับ ดังนี้
1.1 พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ
1.2 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ
1.3 นายวิษณุ เครืองาม
2. ในระหวางการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผูรักษาราชการแทนขางตน จะสั่งการใดเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยูในอํานาจของนายกรัฐมนตรีได ตองไดรับความเห็นชอบ
จากนายกรัฐมนตรีเสียกอน
20. เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 105 /2562 เรื่อง มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน
คณะรัฐมนตรีมี มติ รั บทราบคํ าสั่งสํานั กนายกรัฐ มนตรี ที่ 105 /2562 เรื่ อง มอบหมายให รอง
นายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ
แทนกัน
ตามที่ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 322/2560 เรื่อง มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนกัน ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นั้น

14
เพื่อใหการมอบหมายและมอบอํานาจเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับโครงสรางการบริหาร
ราชการแผนดินในปจจุบัน อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 15 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 42
มาตรา 48 และมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 จึงใหยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 322/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 และนายกรัฐ มนตรี โดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐมนตรี ในการประชุ มคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม 2562 จึงมีคําสั่งมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบ
อํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีเปน
ผูรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลําดับ ดังนี้
1.1 พลเอก ประวิตร
วงษสุวรรณ
1.2 นายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ
1.3 นายวิษณุ
เครืองาม
2. ในระหวางการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผูรักษาราชการแทนขางตน จะสั่งการใดเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยูในอํานาจของนายกรัฐมนตรีไดตองไดรับความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรีเสียกอน
สวนที่ 2 นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ แทนกัน
ใน ก รณี ที่ ร อ งน าย ก รั ฐ ม น ต รี ท าน ใด ท าน ห นึ่ งไม อ ยู ห รื อ ไม อ าจ ป ฏิ บั ติ ราช ก าร ได
ใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกันตามลําดับ ดังนี้
ลําดับที่

รองนายกรัฐมนตรี

1

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ

2

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ

3

นายวิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนกันตามลําดับ
1.
2.
1.
2.
1.
2.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ
นายวิษณุ เครืองาม
นายวิษณุ เครืองาม
พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ
พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
21. เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 106 /2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
คณะรั ฐมนตรี มี มติ รั บ ทราบคํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 106/2562 เรื่ อ ง มอบหมายและ
มอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ตามที่ ได มี คํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 323/2560 เรื่ อ ง มอบหมายและมอบอํ า นาจให
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 และคํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 33/2562 เรื่ อ ง ปรั บ ปรุ งคํ าสั่ งมอบหมายและมอบอํ านาจให
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํ าสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิ บั ติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวัน ที่ 5 กุมภาพั น ธ
พ.ศ. 2562 นั้น
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการ
แผ น ดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติระเบีย บบริห ารราชการแผน ดิน (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 11 และมาตรา 12 แห งพระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บบริห ารราชการแผน ดิ น พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรี จึงมี
คําสั่งใหยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่
33/2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 และมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหาร
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให รองนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิ บัติ ราชการแทนนายกรัฐมนตรี และกํากับ ดูแลแทน
นายกรัฐมนตรี สําหรับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานของรัฐ ตามลําดับ ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 นิยาม
ในคําสั่งนี้
“กํากับการบริหารราชการ” หมายความวา กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผนดินของสวน
ราชการเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี มีอํานาจสั่งใหสวนราชการ
ชี้แจงแสดงความคิดเห็นหรือรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน สั่งสอบสวนขอเท็จจริง ตลอดจน
อนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และอนุมัติต ามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการ
มอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีอนุญาตหรืออนุมัติเรื่องตาง ๆ ของสวนราชการ
ในกํากับการบริหารราชการไปกอนได แลวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
“สั่งและปฏิบัติราชการ” หมายความวา สั่ง อนุญาต หรืออนุมัติใหสวนราชการหรือขาราชการหรือ
ผูปฏิบัติงานในสวนราชการ ปฏิบัติราชการหรือดําเนินการใด ๆ ไดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรี ในฐานะผูบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรัฐมนตรีเจากระทรวง
“กํากั บดู แ ล” หมายความว า กํากั บ ดู แลรัฐวิ สาหกิ จ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐให
เปนไปตามกฎหมาย และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้ง รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือหนวยงานของรัฐ
นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ตลอดจนการสั่งใหรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือหนวยงานของ
รัฐชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือหนวยงานของรัฐที่
ขั ด ต อวั ต ถุ ป ระสงค ของการจัด ตั้ งรัฐวิ สาหกิ จ องคการมหาชน หรื อหน วยงานของรัฐ นโยบายของรัฐ บาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการ

ดังนี้

สวนที่ 2
1. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ)
1.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี

1.1.1 กระทรวงกลาโหม
1.1.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.1.3 กระทรวงมหาดไทย
1.1.4 กระทรวงแรงงาน
1.2 การมอบหมายและมอบอํ า นาจให กํ า กั บ การบริ ห ารราชการและสั่ งและปฏิ บั ติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
1.2.1 สํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.2.2 สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
1.3 การมอบหมายและมอบอํานาจใหสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
1.3.1 สํานักขาวกรองแหงชาติ
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1.3.2 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
1.3.3 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
1.4 การมอบหมายใหกาํ กับดูแลองคการมหาชน ดังนี้
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)
1.5 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
กับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ 1.1 – ขอ 1.4 ยกเวน
1.5.1 เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย
1.5.2 การสถาปนาพระอิสริยยศ อิสริยศักดิ์ สมณศักดิ์
1.5.3
การแต งตั้ ง ในกรณี การแต งตั้ งประธานศาลฎี กา ประธานศาลปกครองสู งสุ ด
ขาราชการตํ าแหน งหัวหน าส วนราชการระดับ กระทรวงและกรม เอกอัครราชทู ตประจําตางประเทศ กงสุ ล และ
กรรมการที่มีตําแหนงหนาที่สําคัญ
1.5.4 การพระราชทานยศทหาร ตํารวจ ชั้นนายพล
1.5.5 การพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ แก พระบรมวงศานุ วงศ และการ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป
1.5.6 การสถาปนาความสัมพั นธทางการทู ตหรือความสัมพั นธระหวางประเทศ
และการประกาศใชความตกลงระหวางประเทศ
1.5.7 เรื่องสําคัญที่เคยมีประเพณีปฏิบัติใหเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)
2.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
2.1.1 กระทรวงการคลัง
2.1.2 กระทรวงการตางประเทศ
2.1.3 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
2.1.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2.1.5 กระทรวงคมนาคม
2.1.6 กระทรวงพาณิชย
2.1.7 กระทรวงอุตสาหกรรม
2.1.8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.1.9 กระทรวงพลังงาน
2.1.10 กระทรวงศึกษาธิการ
2.1.11 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
2.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให กํากั บการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
2.2.1 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2.2.2 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
2.3 การมอบหมายและมอบอํานาจใหสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
กรมประชาสัมพันธ
2.4 การมอบหมายใหกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
2.5 การมอบหมายใหกํากับดูแลองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐ ดังนี้
2.5.1 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2.5.2 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน)
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2.5.3

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)
2.5.4 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
2.5.5 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
2.5.6 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
2.5.7 องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(องคการมหาชน)
2.6 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ 2.1 – ขอ 2.5 ยกเวนการดําเนินการตามกรณีในขอ 1.5.1
- ขอ 1.5.7
สวนที่ 4
3. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
3.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
3.1.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3.1.2 กระทรวงยุติธรรม
3.1.3 กระทรวงวัฒนธรรม
3.1.4 กระทรวงสาธารณสุข
3.1.5 กรมประชาสัมพันธ
3.2 การมอบหมายและมอบอํ า นาจให กํ า กั บ การบริ ห ารราชการและสั่ งและปฏิ บั ติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
3.2.1 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
3.2.2 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
3.2.3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
3.2.4 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3.2.5 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
3.2.6 สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
3.2.7 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
3.2.8 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
3.3 การมอบหมายและมอบอํานาจใหสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
3.3.1 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3.3.2 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3.4 การมอบหมายใหกํากับดูแลองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐ ดังนี้
3.4.1 สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
3.4.2 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
3.4.3 กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
3.5 การดําเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอํานาจใหพนักงานอัยการดําเนินคดีปกครอง
กรณีที่มีการฟองนายกรัฐมนตรี
3.6 ลงนามรั บสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ที่
เกี่ยวของกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ 3.1 - ขอ 3.4 ยกเวนการดําเนินการตามกรณีในขอ 1.5.1 ขอ 1.5.7
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สวนที่ 5
4. รองนายกรัฐมนตรี ท่ี กํากั บการบริ หารราชการส วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค การมหาชน หรื อ
หนวยงานของรัฐแทนนายกรัฐมนตรี ยอมมีอํานาจใหความเห็นชอบและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี หรือ
ประกาศเกี่ยวกับเรื่องของหนวยงานนั้น ๆ ดังนี้
4.1 การแตงตั้งบุคคลหรือกรรมการในหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
4.2การขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริย าภรณแกชาวตางประเทศ ยกเวน เปนเรื่องระดับ
ผูนํารัฐบาลหรือประมุขของรัฐตางประเทศ
4.3 การให ค วาม เห็ น ช อ บ ใน ก ารรั บ เค รื่ อ งราช อิ ส ริ ย าภ รณ ห รื อ เห รี ย ญ ต รา
จากตางประเทศ
4.4 การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ
5. รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ใหมีอํานาจสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางวินัยของขาราชการในหนวยงานที่สั่งและปฏิบัติราชการ
6. ร า ช ก า ร ที่ ร อ งน า ย ก รั ฐ ม น ต รี ได รั บ ม อ บ ห ม า ย แ ล ะ ม อ บ อํ า น า จ ต า ม คํ า สั่ ง นี้
หากรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นวาเปนเรื่องสําคัญ และอาจมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชนเปน
สวนรวม หรือต องสั่งการแกหลายสวนราชการหรือหลายรัฐวิสาหกิจแตบ างสวนมิไดอยูในอํานาจหนาที่กํากับการ
บริหารราชการของรองนายกรัฐมนตรีผูหนึ่งผูใ ดโดยตรง ใหนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ
7. เมื่ อ รองนายกรั ฐ มนตรีไดดํ าเนิ น การตามที่ ได รับ มอบหมายและมอบอํ านาจแล วให รายงาน
นายกรัฐมนตรีทราบเปนระยะตามความเหมาะสม
8. ในการปฏิบัติหนาที่รองนายกรัฐมนตรีตามที่ไดรับมอบหมายและมอบอํานาจตามคําสั่งนี้ ใหรอง
นายกรัฐมนตรีบริหารราชการโดยมุงมั่นจะสรางความสามัคคี ปรองดอง ใหเกิดขึ้น ในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสูความ
รวมมือกันในการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศใหกาวหนาเพื่อประโยชน สุขของ
ประชาชนชาวไทยทุกคน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
22. เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 107 /2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
หนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 324/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบ
อํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต างๆ ตามกฎหมาย และระเบี ยบสํ านั กนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ธั นวาคม
พ.ศ.2560 ที่ 18/2561 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต าง ๆ
ตามกฎหมาย และระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ 99/2561 เรื่อง ปรับ ปรุ งคํ าสั่ ง
มอบหมายและมอบอํ านาจให รองนายกรั ฐมนตรีและรัฐ มนตรีป ระจําสํานักนายกรัฐ มนตรีป ฏิบัติห นาที่ ป ระธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต า งๆ ตามกฎหมาย และระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ 145/2561 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการตางๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่
67/2562 เรื่ อ ง ปรั บ ปรุ ง คํ า สั่ ง มอบหมายและมอบอํ า นาจให ร องนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต าง ๆ
ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 และที่ 74/2562 เรื่อง มอบหมายให
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รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 นั้น
เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารราชการดํ า เนิ น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย เหมาะสม อาศั ย อํ า นาจตามความ
ในมาตรา 10 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญญั ติระเบี ยบบริหารราชการแผนดิน (ฉบั บที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห งพระราชบั ญญั ติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 จึงใหยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 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 และมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
สวนที่ 1
1. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ)
1.1 ก า รม อ บ ห ม า ย แ ล ะ ม อ บ อํ า น า จ ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ระธ า น ก ร รม ก า ร
ในคณะกรรมการตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
1.1.1 คณะกรรมการขาราชการตํารวจ
1.1.2 คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
1.1.3 คณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน
1.1.4 คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
1.1.5 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
1.1.6 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
1.1.7 คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานปองกันและ
ปราบปราม การคามนุษย
1.1.8 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
1.1.9 คณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
1.1.10 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงแหงชาติ
1.1.11 คณะกรรมการกําลังพลสํารอง
1.1.12 คณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย
1.1.13 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ
1.1.14 คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติ
1.1.15 คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
1.1.16 สภาลูกเสือไทย
1.2 การมอบ ห มายและมอบ อํ าน าจให ป ฏิ บั ติ ห น าที่ รองป ระธาน กรรมการ
ในคณะกรรมการตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
1.2.1 รองประธานสภาความมั่นคงแหงชาติ
1.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ
1.3 ก า รม อ บ ห ม า ย แ ล ะ ม อ บ อํ า น า จ ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ร ะ ธ า น ก ร รม ก า ร
ในคณะกรรมการตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

20
1.3.1
1.3.2
1.3.3

คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
คณะกรรมการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
คณะกรรมการนโยบายและอํ า นวยการพั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คง
ของชาติ
1.3.4 คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ
1.3.5 คณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
1.3.6 คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา
1.3.7 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ
1.3.8 คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ
1.3.9 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการประปาแหงชาติ
1.3.10 คณะกรรมการนโยบายการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ
1.3.11 คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
1.3.12 คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอบรมอาชีพแหงชาติ
1.3.13 คณะกรรมการพิ จารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้น
สายสะพาย
1.3.14 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1.3.15 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติ
1.3.16 คณะกรรมการแหงชาติวาดวยอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก
1.3.17 คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ
1.3.18 คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดใหมีโฉนดชุมชน
1.4 การมอบหมายและมอบอํ า นาจใหป ฏิบ ัต ิห นา ที ่ร องประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
1.4.1
1.4.2

รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการเตรียมการดานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
สวนที่ 2

2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)
2.1 ก า ร ม อ บ ห ม า ย แ ล ะ ม อ บ อํ า น า จ ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ร ะ ธ า น ก รร ม ก า ร
ในคณะกรรมการตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
2.1.1 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
2.1.2 คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
2.1.3 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ
2.1.4 คณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ
2.1.5 คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ
2.1.6 คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
2.1.7 คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
2.1.8 คณะกรรมการนโยบายการประมงแหงชาติ
2.1.9 คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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2.2 การมอบหมายและมอบอํานาจใหปฏิบัติหน าที่ประธานกรรมการ และกรรมการ ใน
คณะกรรมการตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
2.2.1 คณะกรรมการอํานวยการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แหงชาติ
2.2.2 คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติ
2.2.3 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดําเนิน
2.2.4 คณะกรรมการอํานวยการจัดระบบศูนยราชการ
2.2.5 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแหงชาติ
2.2.6 คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
2.2.7 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร
2.2.8 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของ
ประเทศ
2.2.9 คณะกรรมการว า ด ว ยการประสานงานในการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายเพื่ อ
ปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
2.2.10 คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ
2.2.11 คณะกรรมการประสานการบริการดานการลงทุน
2.2.12 คณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ
2.3 การมอบ ห มายแ ละมอบ อํ า น าจให ป ฏิ บั ติ ห น าที่ รองป ระธาน กรรมการ
ในคณะกรรมการตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
2.3.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ
2.3.2 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.3.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
2.3.4 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ
2.3.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการคาระหวางประเทศ
สวนที่ 3
3. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
3.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
3.1.1 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1.2 คณะกรรมการกฤษฎีกา
3.1.3 คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
3.1.4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
3.1.5 คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน
3.1.6 คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ
3.1.7 คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
3.1.8 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
3.1.9 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
3.1.10 คณะกรรมการคดีพิเศษ
3.1.11 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
3.1.12 คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ
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3.1.13 คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
3.1.14 คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
3.1.15 คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
3.1.16 คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ
3.1.17 คณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ
3.1.18 คณะกรรมการอาหารแหงชาติ
3.1.19 คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
3.1.20 คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพแหงชาติ
3.1.21 คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
3.1.22 คณะกรรมการสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ
3.1.23 คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
3.1.24 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
3.1.25 คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
3.1.26 คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
3.1.27 คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
3.1.28 คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบตําแหนง
3.2 การมอบ ห มายและมอบ อํ า น าจให ป ฏิ บั ติ ห น าที่ รองป ระธาน กรรมการ
ในคณะกรรมการตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
3.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
3.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต
3.2.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย
3.2.4 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
3.2.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
3.2.6 อุปนายกสภาลูกเสือไทย
3.3 การมอบหมายและมอบอํ านาจให ปฏิ บั ติ หน าที่ ประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
3.3.1 คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ
3.3.2 คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ
3.3.3 คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรองทุกข
3.3.4 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
3.3.5 คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคแหงชาติ
3.3.6 คณะกรรมการสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ
3.3.7 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถานภาพสตรีแหงชาติ
3.3.8 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ
3.3.9 คณะกรรมการนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติ
3.3.10 คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม
3.3.11 คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส
3.3.12 คณะกรรมการปองกันเจาหนาที่ของรัฐมิใหเกี่ยวของกับการคามนุษย
3.3.13 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ
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3.3.14
3.3.15
3.3.16
3.3.17
3.3.18
3.3.19
3.3.20
3.3.21
3.3.22
3.3.23

คณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
คณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจนศพนิรนาม
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
คณะกรรมการสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน
คณะกรรมการกองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ
คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
คณะกรรมการพิ จ ารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
3.3.24 คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
3.4 การมอบ หมายและมอบ อํ า น าจใหป ฏิบ ัต ิห นา ที ่ร องประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
3.4.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดใหมีโฉนดชุมชน
3.4.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ
3.4.3 รองประธานกรรมการคนที่ 2 ในคณะกรรมการเตรียมการดานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
3.5 การมอบหมายและมอบอํ านาจให ปฏิ บั ติ หน าที่ กรรมการในคณะกรรมการต า ง ๆ
ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดําเนิน
สวนที่ 4
4. ให ร องนายกรั ฐ มนตรี ที่ สั่ ง และปฏิ บั ติ ร าชการแทนนายกรั ฐ มนตรี ในส ว นราชการใด
เปนประธาน อ.ก.พ. ทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวงของสวนราชการนั้นดวย ยกเวน อ.ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี ให
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน
5. เมื่ อรองนายกรั ฐมนตรี ได ดํ าเนิ นการตามที่ ได รั บมอบหมายและมอบอํ านาจแล ว ให รายงาน
นายกรัฐมนตรีทราบทุกสามสิบวัน
6. ใหรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในคําสั่งนี้ พิจารณาความจําเปนและความเหมาะสมในการยุบเลิกคณะกรรมการดังกลาว หาก
เห็น วาหมดความจําเปน หรือซ้ําซอนกับ ภารกิจ ของหนวยงานอื่น หรืออาจยุบ รวมคณะกรรมการ ชุดตาง ๆ เขา
ดวยกัน หรือปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดังกลาว โดยการยกเลิก หรือแกไขเพิ่มเติม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ หรือจัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม โดยยึดหลักการมีผูรับผิดชอบภารกิจ
อยางชัดแจง การไมปฏิบัติงานซ้ําซอนกัน และการบูรณาการภารกิจใหเกิดการประสานและสอดคลองรองรับกัน แลวเสนอผล
การพิจารณาและขอเสนอแนะ ตลอดจนรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ขอแกไขเพิ่มเติมหรือจัดทําขึ้นใหมตอ
คณะรัฐมนตรี ในกรณีที่เห็นควรใหคงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนั้น ๆ ไวตามเดิมใหรายงานเหตุผลและความจําเปน
ดวยเชนกัน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
23. เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 108 /2562 เรื่อง มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี กํากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในภูมิภาค
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คณะรั ฐมนตรี มี มติ รั บทราบคํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 108 /2562 เรื่ อ ง มอบหมายให
รองนายกรัฐมนตรี กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ตามที่ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 232/2561 เรื่อง มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และ มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด (ฉบับที่
3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และคําสั่ง สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 221/2561 เรื่อง กําหนดพื้นที่การตรวจ
ราชการของผู ต รวจราชการ ลงวั นที่ 10 กั น ยายน พ.ศ. 2561 นายกรั ฐ มนตรี จึ ง มี คํ า สั่ ง ให ย กเลิ ก คํ า สั่ ง สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ที่ 232/2561 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 และมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี กํากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค ดังตอไปนี้
1. พื้นที่
1.1 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) กํากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการภาคกลาง ดังนี้
1) เขตตรวจราชการที่ 1 ของสํ านักนายกรัฐมนตรี ได แก กลุมจั งหวัดภาคกลาง
ตอนบน ประกอบดวย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงหบุรี และ
จังหวัดอางทอง
2) เขตตรวจราชการที่ 2 ของสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี ได แก กลุ ม จั ง หวั ด
ภาคกลางปริมณฑล ประกอบดวย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ
3) เขตตรวจราชการที่ 3 ของสํ านั กนายกรัฐมนตรี ได แก กลุม จังหวัด ภาคกลาง
ตอนลาง 1 ประกอบดวย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
4) เขตตรวจราชการที่ 4 ของสํ านั กนายกรัฐมนตรี ได แก กลุม จังหวัด ภาคกลาง
ต อ น ล า ง 2 ป ร ะ ก อ บ ด ว ย จั ง ห วั ด ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ จั ง ห วั ด เพ ช ร บุ รี จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม
และจังหวัดสมุทรสาคร
1.2 รองน ายกรั ฐม น ต รี (น า ย ส ม คิ ด จ า ตุ ศ รี พิ ทั ก ษ ) กํ ากั บ แล ะติ ดตาม
การปฏิบัติราชการภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
1) เขตตรวจราชการที่ 8 ของสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ได แ ก กลุ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออก 1 ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
2) เขตตรวจราชการที่ 9 ของสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ได แ ก กลุ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวั น ออก 2 ประกอบด ว ย จั ง หวั ด จั น ทบุ รี จั ง หวั ด ตราด จั ง หวั ด นครนายก จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี
และจังหวัดสระแกว
3) เขตตรวจราชการที่ 10 ของสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ได แ ก กลุ ม จั ง หวั ด
ภ าคต ะวั น อ อก เฉี ย งเห นื อ ต อน บ น 1 ป ระก อบ ด วย จั ง ห วั ด บึ งก าฬ จั ง หวั ด เลย จั ง หวั ด หนองคาย
จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี
4) เขตตรวจราชการที่ 11 ของสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ได แ ก กลุ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร
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5) เขตตรวจราชการที่ 12 ของสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ได แ ก กลุ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดขอนแกน จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัด
รอยเอ็ด
6) เขตตรวจราชการที่ 13 ของสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ได แ ก กลุ ม จั งหวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร
7) เขตตรวจราชการที่ 14 ของสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ได แ ก กลุ ม จั งหวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัด
อุบลราชธานี
1.3 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการภาคใต
ภาคใตชายแดน และภาคเหนือ ดังนี้
1) เขตตรวจราชการที่ 5 ของสํานัก นายกรัฐ มนตรี ได แก กลุ มจั งหวั ดภาคใตฝ ง
อาวไทย ประกอบดวย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดสงขลา
2) เขตตรวจราชการที่ 6 ของสํานั กนายกรัฐ มนตรี ไดแก กลุมจังหวัดภาคใตฝง
อันดามัน ประกอบดวย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล
3) เขตตรวจราชการที่ 7 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแก กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน
ประกอบดวย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา
4) เขตตรวจราชการที่ 15 ของสํานั กนายกรัฐมนตรี ไดแก กลุมจังหวัดภาคเหนื อ
ตอนบน 1 ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน
5) เขตตรวจราชการที่ 16 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแก กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร
6) เขตตรวจราชการที่ 17 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแก กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ต อ น ล า ง 1 ป ร ะ ก อ บ ด ว ย จั ง ห วั ด ต า ก จั งห วั ด พิ ษ ณุ โล ก จั งห วั ด เพ ช ร บู ร ณ จั ง ห วั ด สุ โข ทั ย
และจังหวัดอุตรดิตถ
7) เขตตรวจราชการที่ 18 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแก กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 2 ประกอบดวย จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี
2. การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคําสั่งนี้ หมายถึง การตรวจราชการ การ
ขอใหเจาหนาที่ของรัฐรายงานเหตุการณและผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร
ชาติ ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด และยุทธศาสตรจังหวัด การประสานราชการเพื่อใหเกิดการบู รณาการยุทธศาสตรกลุ ม
จังหวัด และยุทธศาสตรจังหวัด ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม การเรงรัด การติดตามผล การใหคําแนะนําชวยเหลือเจาหนาที่
ของรัฐในพื้นที่ และการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบความ
ถูกตองในการดําเนินโครงการและการใชจายงบประมาณของรัฐ โดยใหคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีสวนรวม
ในการตรวจสอบดวย
3. ใหรองนายกรัฐมนตรีรายงานปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ
อั น เนื่ อ งจากการกํ า กั บ และติ ด ตามการปฏิ บั ติ ร าชการในเขตตรวจราชการหรื อ พื้ น ที่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบต อ
นายกรัฐมนตรี
4. ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจ
ราชการต าง ๆ ที่เกี่ ยวของเป นฝ ายเลขานุ การของรองนายกรัฐมนตรี ในกรณี ที่ รองนายกรั ฐมนตรี ติ ดภารกิ จจําเป น
เรงดวน สามารถมอบหมายใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการปฏิบัติหนาที่แทนแลว
รายงานผลการปฏิบัติงานใหทราบตอไป
5. ใหผูวาราชการจังหวัด ผูตรวจราชการกระทรวง และหัวหนาสวนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวของ
เสนอขอมูล อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งนี้ดวย
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6. ใหเบิกคาใชจายในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี จาก
งบประมาณของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกํากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
24. เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 109 /2562 เรื่อง มอบหมายใหรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่รองประธาน
กรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 109 /2562 เรื่อง มอบหมายใหรัฐมนตรี
ปฏิบัติหนาที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และ
มาตรา 12 แห งพระราชบัญญั ติระเบี ยบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห งพระราชบัญญั ติระเบีย บ
บริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. 2534 ซึ่ งแก ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการแผ นดิ น (ฉบั บที่ 7)
พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 จึงมีคําสั่งมอบหมายใหรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่
รองประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
1. รัฐมนตรี วา การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม (นายพิ เชษฐ ดุ ร งคเวโรจน )
ปฏิบัติหนาที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
- รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจนพจนรัตน) ปฏิบัติหนาที่รองประธาน
กรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ
2.2 รองประธานกรรมการคนที่ 1 ในคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาองคกร
ภาคประชาสังคม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
…………………..
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