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  วันนี้ (6 สิงหาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการร่างพระราชบัญญัติและร่างอนุบัญญัติที่อยู่ 
    ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือ  
    คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี  
  2.  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาที่ส านักงานคณะกรรมการ
    กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  
  3.  เรื่อง  การก าหนดประเภทเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติให้เสนอ 
     คณะรัฐมนตรี และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
พิจารณา    กลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอนายกรัฐมนตรี  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  4.  เรื่อง   การปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการจัดท า
    งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  5.  เรื่อง  วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  6.  เรื่อง  แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2563 

แต่งตั้ง 
  7.  เรื่อง  ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที ่166/2562 เรื่อง  มอบหมายและมอบอ านาจให้ 
    รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธาน
    กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
  8.  เรื่อง   ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 167/2562 เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
    และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ  
    รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และ
    ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
  9.  เรื่อง  ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที ่168 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
    ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  10.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม)  
  11.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  
  12.   เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)  
  13.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน)  
  14.  เรื่อง  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
    สังคม  
  15.  เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
  16.  เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
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  17.  เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
  18.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
    (ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ)  
  19.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  20.  เรื่อง   การขอความเห็นชอบการต่อเวลาการด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการ 
    จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1  
  21.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  22. เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  
    และนวัตกรรม)  
  23.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
  24.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
  25.  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน)  
  26.  เรื่อง  การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ   
  27.  เรื่อง  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  
    วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
  28.  เรื่อง  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
  29.  เรื่อง  การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร 
    ระดับสูง (กระทรวงมหาดไทย)  
  30.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  31.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  32.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
  33.  เรื่อง  ขออนุมัติต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1  
  34.  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  35.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
  36.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  37.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)  
  38.  เรื่อง   การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับสูง  
    กระทรวงมหาดไทย 
  39  . เรื่อง   แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

1. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการร่างพระราชบัญญัติและร่างอนุบัญญัติที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  เสนอแนวทางปฏิบัติใน              
การด าเนินการร่างพระราชบัญญัติและร่างอนุบัญญัติ (ร่างพระราชกฤษฎีกา ร่างกฎกระทรวง ร่างระเบียบ และ             
ร่างประกาศ) ที่คณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้มีมติอนุมัติหลักการและอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) หรือคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
(คกอ.) ดังนี้   
   1. ให้ สคก. และ คกอ. ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป และ                  
เมื่อตรวจพิจารณาเสร็จแล้วให้ สลค. แจ้งหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเพ่ือยืนยันก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป   
   2 .  ให้  สคก .  ตรวจพิจารณาร่ า งกฎกระทรวง ให้ ใช้บั งคับผั ง เมือ งรวมต่ อไป ได้  ทั้ งนี้                            
หากพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับแล้ว (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562) โดยมีร่างกฎกระทรวงที่
ยังตรวจพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ สคก. ด าเนินการตรวจพิจารณาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการผังเมือง                  
พ.ศ. 2562 และเมื่อตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว ให้  สลค. แจ้งหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเพ่ือยืนยัน ก่อนน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง เพ่ือประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป  
 
2. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้ว  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอแนวทางปฏิบัติในการ
ด าเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว รวม 48 ฉบับ โดยให้
รัฐมนตรีหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องพิจารณายืนยันร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไปยัง สลค. แล้วให้                 
น าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป  
  ทั้งนี้ สลค. เสนอว่า   
   1. คณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ การก าหนดพื้นที่ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร การจัดตั้งสถาบัน (องค์การ
มหาชน) การอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ การเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์                      
รวม 48 ฉบับ และ สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีการวม 48 ฉบับดังกล่าวเสร็จแล้ว    
   2. โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ              
ร่างพระราชกฤษฎีกาเป็นไปโดยต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้รัฐมนตรี หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องพิจารณา
ยืนยันร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1. ไปยัง สลค. ให้น าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป  
 
3. เรื่อง การก าหนดประเภทเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติให้เสนอคณะรัฐมนตรี และ
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้  
   1. ในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ประเภทเรื่องดังต่อไปนี้ให้เสนอ
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเห็นชอบหรืออนุมัติ   
    1.1 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง  
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   1.2 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
   1.3 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต กงสุลของไทยประจ าต่างประเทศ  
   1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี  
   1.5 การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ  
   1.6 การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามมาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน               
พ.ศ. 2534   
  2. ให้ สลค. น าเรื่องดังต่อไปนี้เสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป    
    2.1 เรื่องที่หน่วยงานตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระเสนอคณะรัฐมนตรี เช่น                
ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ   
    2 . 2  ก า รด า เ นิ นคดี ใ นศาลปกครอง ในกรณี ที่ คณะรั ฐ มนตรี  น ายกรั ฐ มนตรี                               
รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีถูกฟ้องในคดีปกครอง   
   3. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 (เรื่อง การก าหนดหลักการให้                 
รองนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและกลั่นกรองเรื่องให้นายกรัฐมนตรี)  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
4. เรื่อง  การปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณา
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์   ประจ าปีงบปร ะมาณ พ.ศ.  2562 ตามที่                      
ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้  
  ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 165/2562 เรื่อง มอบหมาย และ                   
มอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และระบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นั้น  
  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน                
24 แผนงาน สามารถด าเนินการต่อไปได้ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไ ขค าสั่ง                    
ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 337/2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยแก้ไของค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ คณะกรรมการ ดังนี้  
  1. คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  ประธานกรรมการ ก ากับดูแล จ านวน 7 เรื่อง ดังนี้  
   1) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   2) การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม  
   3) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
   4) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  



 

 

 

5 

   5) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
   6) การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   7) การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
  2. คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 2 นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  ประธานกรรมการ ก ากับดูแล จ านวน 5 เรื่อง  ดังนี้  
   1) การวิจัยและนวัตกรรม  
   2) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
   3) การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   4) การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
   5) การพัฒนาผู้ประกอบการ  เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
สู่สากล  
  3. คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 3 นายวิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ ก ากับดูแล จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้  
   1) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ   
   2) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   3) การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
   4) การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
   5) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียมและทั่วถึง  
  4. คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 4 นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  ประธานกรรมการ ก ากับดูแล  จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้  
   1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
   2) การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
   3) การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
  5. คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 5 นายอนุทิน  ชาญวีรกูล ประธานกรรมการ ก ากับดูแล  จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้  
   1) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม  
   2) การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
   3) การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
  ทั้งนี้  ส าหรับการด าเนินการแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค  เห็นควรให้อยู่ในการก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 
 
5. เรื่อง วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
   1. เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตและความเห็นของที่ประชุม 4 หน่วยงาน                
(ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
   สาระส าคัญของเรื่อง 
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   ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 24 (1) ก าหนดให้ในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ส านักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลัก โดยร่วมกับกระทรวงการคลัง ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ด าเนินการก าหนดนโยบายงบประมาณ
ประจ าปี ประมาณการรายได้ วงเงินงบประมาณรายจ่าย และวิธีการเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการ
จัดการในกรณีที่ประมาณการรายได้สูงกว่าวงเงินงบประมาณ เมื่อได้ด าเนินการแล้วให้ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 
เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งก าหนดให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2563 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นั้น 
   ส านักงบประมาณได้ด าเนินการตามนัยกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว ดังนี้ 
   1. วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563  
    1.1 สมมติฐานทางเศรษฐกิจ 
     เศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.0 – 4.0 โดยได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการส่งออกท่ีได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและระบบการค้า
โลกที่คาดว่าจะสามารถปรับตัวต่อมาตรการกีดกันทางการค้าได้มากขึ้น รวมทั้งการขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงค์ใน
ประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวตามการเร่งเบิกจ่ายภายใต้โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญที่มีก าหนด
แล้วเสร็จและเปิดให้บริการในช่วงปี 2563 – 2564 และการลงทุนภาคเอกชนที่มีปัจจัยสนับสนุนเพ่ิมเติมจากการย้าย
ฐานการผลิตระหว่างประเทศ ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐและภาคครัวเรือนขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คาดว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วงร้อยละ 0.8 – 1.8 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ประมาณร้อยละ 5.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
    1.2 ประมาณการรายได้รัฐบาล 
     ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 คาดว่ารัฐบาลจะจัดเก็บรายได้รวมจ านวน 3,237,500 
ล้านบาท เมื่อหักการคืนภาษีของกรมสรรพากร อากรถอนคืนกรมศุลกากร การจัดสรรภาษีมูลค่าเพ่ิมให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด การกันเงินเพ่ือชดเชยภาษีส าหรับสินค้าส่งออก และการจัดสรรภาษีมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คงเหลือรายได้สุทธิ จ านวน 2,731,000 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการรายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารงบประมาณที่ก าหนดไว้ จ านวน 2,550,000 ล้านบาท เป็นจ านวน 181,000 
ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1  
    1.3 นโยบายงบประมาณ วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ 2563 
     จากสมมติฐานทางเศรษฐกิจและประมาณการรายได้รัฐบาลตามข้อ 1.1 และ               
ข้อ 1.2 ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้การจัดการรายจ่ายภาครัฐสามารถขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ 2560 – 2564) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการปฏิรูปประเทศและนโยบาย
รัฐบาลได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมาย จึงได้ก าหนดนโยบาย
งบประมาณขาดดุลส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ 2563 จ านวน 469,000 ล้านบาท ท าให้มี วงเงินงบประมาณรายจ่าย 
จ านวน 3,200,000 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ที่ก าหนดไว้ 3,000,000 ล้านบาท เป็นจ านวน 
200,000 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6.7 โดยมีสาระส าคัญของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2563 จ านวน 3,200,000 ล้านบาท ดังนี้ 
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     1) โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วยประมาณการรายจ่าย ดังต่อไปนี้  
      (1) รายจ่ายประจ า จ านวน 2,393,120.1 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 120,463.8 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.7 ของ
วงเงินงบประมาณรวม ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 75.8 
      (2) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จ านวน 62,709.5 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งไม่มีการเสนอตั้งงบประมาณ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 100 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.0 
ของวงเงินงบประมาณรวม 
      (3) รายจ่ายลงทุน จ านวน 655,000 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ 2562 จ านวน 5,861.8 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.9 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.5 ของวงเงินงบประมาณ
รวม ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 21.6 
      (4) รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ จ านวน 89,170.4 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ 2562 จ านวน 10,964.9 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.0 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.8 ของ
วงเงินงบประมาณรวม เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 2.6 
     2) รายได้สุทธิ จ านวน 2,731,000 ล้านบาท 
     3) งบประมาณขาดดุล จ านวน 469,000 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2562 จ านวน 19,000 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.2 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ 2562 
     ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 3,200,000 ล้านบาท ดังกล่าวเท่ากับ
กรอบวงเงินตามแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2563 - 2565) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 
25 ธันวาคม 2561 ส าหรับงบประมาณรายจ่ายลงทุนและงบประมาณรายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้มีจ านวนและสัดส่วน
อยู่ภายในกรอบที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ 2561 
     รายละเอียดโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
จ านวน +เพ่ิม/-ลด จากปี 61 จ านวน +เพ่ิม/-ลด จากปี 62 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. วงเงินงบประมาณรายจ่าย 
   -สัดส่วนต่อ GDP 
  1.1 รายจ่ายประจ า 
       -สัดส่วนต่องบประมาณ 
  1.2 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 
       -สัดส่วนต่องบประมาณ 
  1.3 รายจ่ายลงทุน 
       -สัดส่วนต่องบประมาณ 
  1.4 รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ 

3,000,000.0 
17.6 

2,272,656.3 
75.8 

- 
- 

649,138.2 
21.6 

78,205.5 

-50,000.0 
 

35,710.1 
 

-49,641.9 
 

-27,331.4 
 

-8,736.8 

-1.6 
 

1.6 
 

-100.0 
 

-4.0 
 

-10.0 

3,200,000.0 
17.9 

2,393,120.1 
74.7 

62,709.5 
2.0 

655,000.0 
20.5 

89,170.4 

200,000.0 
 

120,463.8 
 

62,709.5 
 

5,861.8 
 

10,964.9 

6.7 
 

5.3 
 

100.0 
 

0.9 
 

14.0 
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      -สัดส่วนต่องบประมาณ  2.6  2.8   
2. รายได ้
   -สัดส่วนต่อ GDP 
3. วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 
   -สัดส่วนต่อ GDP 
4. กรอบวงเงินกู้สูงสุดเพื่อชดเชย 
   การขาดดุลตาม พ.ร.บ. หนี้
สาธารณะ 

2,550,000.0 
15.0 

450,000.0 
2.6 

662,564.4 

50,358.1 
 

-100,358.1 
 

-16,989.4 

2.0 
 

-18.2 
 

-2.5 

2,731,000.0 
15.3 

469,000.0 
2.6 

711,336.3 

181,000.0 
 

19,000.0 
 

48,771.9 

7.1 
 

4.2 
 

7.4 

5. ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ 
(GDP) 

17,019,700.0 701.700.0 4.3 17,836,700.0 817,000.0 4.8 

หมายเหตุ : มติที่ประชุม 4 หน่วยงาน (ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
   2. ข้อสังเกตและความเห็นของท่ีประชุม 
    2.1 การบริหารเศรษฐกิจในช่วงที่เหลืออยู่ของปี 2562 ควรให้ความส าคัญกับความต่อเนื่อง
ของการลงทุนภาครัฐ การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน การปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงาน / โครงการ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในปี งบประมาณ เพ่ือน าไป
ด าเนินแผนงาน / โครงการ ที่มีความพร้อม การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี และการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการน าเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน รวมถึงการ
ด าเนินมาตรการทางการเงินแบบผ่อนคลายและการจัดท ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงรุก เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการใช้
จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรฐกิจโดยเร็ว 
    ส าหรับการบริหารเศรษฐกิจในระยะต่อไป ควรให้ความส าคัญกับการจัดท าเป้าหมายและ
แนวทางการลดระดับหนี้สาธารณะในอนาคต การส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ การปรับโครงสร้าง
ภาษี และการน ามาตรการทางการเงินสมัยใหม่และแหล่งเงินอื่นมาใช้เพ่ือลดภาระงบประมาณ อาทิ กองทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เงินสะสม ทรัพย์อิงสิทธิ เป็นต้น 
    2.2 หน่วยงานของรัฐควรให้ความส าคัญกับการลดรายจ่ายประจ าอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ควรมีการปฏิรูปเพ่ือลดรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผ่าน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การปรับโครงสร้างก าลังคนภาครัฐและระบบการบรรจุทดแทนผู้เกษียณอายุในระยะ
ยาว เป็นต้น รวมถึงการน าโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัลมาสนับสนุนภารกิจการให้บริการประชาชนและนิติบุคคลให้
มากขึ้น และการลดกฎเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อการเพ่ิมขั้นตอนและภาระงบประมาณรายจ่ายประจ าของภาครัฐอย่าง
จริงจัง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนด้านการลงทุนของภาคเอกชนอีกทางหนึ่งด้วย 
    2.3 การด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ควรให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงิน
การคลังอย่างเคร่งครัด ความเหมาะสมกับฐานะการเงินการคลังของประเทศ และไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณใน
ระยะยาว 
 
6. เรื่อง แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้  
  1. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
4 ธันวาคม 2561 
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  2. แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
13 ธันวาคม  2561  
  3. ลงนามในค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี  เพ่ือปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่คณะกรรมการ
พิจารณาการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สาระส าคัญของเรื่อง 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า 

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประกอบกับเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งก าหนดให้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จ านวน  
14 แผนงานบูรณาการ นั้น  
  เพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการของหน่วยรับงบประมาณสามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการ
ปฏิรูปประเทศ  และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีกรอบแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน  และสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งหน่วยรับงบประมาณด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย
บูรณาการให้แล้วเสร็จตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงบประมาณจึงขอเสนอ 
ดังนี้  

1. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
4 ธันวาคม 2561  

2. แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
13 ธันวาคม 2561  

3. ปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
บูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเห็นสมควรมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และให้มี
คณะกรรมการ จ านวนทั้งสิ้น 5 คณะ 11 ชุดย่อย โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้  

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย  
(1) ประธานกรรมการ : รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหน่วยรับงบประมาณท่ีเป็นเจ้าภาพหลัก 

หรือรองนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
(2) รองประธานกรรมการ : รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหน่วยรับงบประมาณท่ีเป็นเจ้าภาพหลัก  
(3) กรรมการ  :  (3.1) ปลัดกระทรวงของหน่วยรับงบประมาณท่ีเป็นเจ้าภาพหลัก 

และหัวหน้าของหน่วยรับงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง  
   (3.2) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
   (3.3) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   (3.4) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
   (3.5) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
(4) กรรมการและเลขานุการร่วม  
   (4.1) หัวหน้า/ผู้แทนหน่วยรับงบประมาณท่ีเป็นเจ้าภาพหลัก  
   (4.2) ผู้แทนส านักงบประมาณ 
   (4.3) ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
   (4.4) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(1) ก าหนดหลักเกณฑ์  วัตถุประสงค์ ขอบเขตภารกิจ  เป้าหมายร่วม แนวทางการ 
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ด าเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยรับงบประมาณท่ีเป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละเป้าหมาย และหน่วยรับงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องให้
ครอบคลุม  ครบถ้วน  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบแล้ว เพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  และประชาชนเป็นส าคัญ   

(2) ประสานหน่วยรับงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องให้จัดท าโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 
รายจ่ายที่จะต้องใช้ในการด าเนินการงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

(3) พิจารณากลั่นกรองโครงการ กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย  

(4) จัดท าข้อเสนอการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
และแสดงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบระยะเวลาของการ
ด าเนินการ  พร้อมจัดท าแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว  วัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ส่งส านักงบประมาณ  

(5) บริหาร ก ากับ  ดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลสัมฟทธิ์  และตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ด้วยความโปร่งใสและถูกต้องปราศจากการ
ทุจริต  รวมทั้งบูรณาการการท างานในทุกมิติ  ทั้งในระดับพ้ืนที่และหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องตามแผนงาน
บูรณาการ เพ่ือเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารรายจ่าย
บูรณาการ  
 (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานในการปฏิบัติงาน เชิญหน่วยรับงบประมาณมาให้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ชี้แจงรายละเอียดและข้อคิดเห็นได้ตามความจ าเป็น  
 (7) ด าเนินการอ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
 ทั้งนี้  ส าหรับการด าเนินการแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค  เห็นควรให้อยู่ในการ
ก ากับดูแลของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 
  

แต่งตั้ง 
7. เรื่อง ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที ่166/2562 เรื่อง  มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที ่166/2562 เรื่อง  มอบหมายและมอบ
อ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
  ตามท่ีได้มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 และพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2562 นั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 
และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 
7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 จึงให้มีค าสั่งมอบหมายและมอบ
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อ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 
  
  1.  รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) 
 1.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรี
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 

1.1.1 คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
1.1.2 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
1.1.3 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   
1.1.4 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก   
1.1.5 คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

  1.1.6 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 

 1.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้ าที่ ประธานกรรมการแทน 
นายกรัฐมนตรีในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

1.2.1 คณะกรรมการนโยบายน้ าและอุทกภัยแห่งชาติ 
1.2.2 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.2.3 คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 

 
ส่วนที่ 2 

  
  2.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) 
 2.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรี
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  2.1.1 คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

              ประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
  2.1.2 คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  
  2.1.3 คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน   
  2.1.4 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
  2.1.5 สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
  2.1.6 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  2.1.7 คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 
 2.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรีใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ดังนี้  

   2.2.1 คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.2.2  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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  2.2.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ
 ของประเทศ 

   2.2.4  คณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
   2.2.5 คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ 
   2.2.6 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 

ส่วนที่ 3 
 
  3.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรี
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 
  3.1.1 คณะกรรมการกฤษฎีกา 
  3.1.2 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  3.1.3 คณะกรรมการคดีพิเศษ 

   3.1.4 คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ  
   3.1.5 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
   3.1.6 สภาลูกเสือไทย  

  3.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรีใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ดังนี้   

3.2.1 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
3.2.2 คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 
3.2.3 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ   
3.2.4 คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 
   

ส่วนที่ 4 
 

4.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 
 4.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรี
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 

4.1.1 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
  4.1.2 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 

  4.1.3 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
4.1.4 คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
4.1.5 คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 
 

 4.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรีใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ดังนี้   

4.2.1 คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 
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4.2.2 คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้อง
ปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

   
ส่วนที่ 5 

 
5.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) 

 5.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรี
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 

5.1.1 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
 5.1.2 คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
5.1.3 คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

  5.1.4 คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
  5.1.5 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
 

  5.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรีใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ดังนี้   

- คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
                                                                                                              

ส่วนที่ 6 
 

6.  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) 
  -   การมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 

 - คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

ส่วนที่ 7 
 

 7.   เมื่อรองนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอ านาจแล้วให้รายงาน
นายกรัฐมนตรีทราบทุกสามสิบวัน 
 8.  ให้รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายและมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการตามระเบียบส านั กนายกรั ฐมนตรี ในค าสั่ งนี้  พิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ในการยุบเลิกคณะกรรมการดังกล่าว หากเห็นว่าหมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่น                
หรืออาจยุบรวมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดังกล่าว โดยการยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือจัดท าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการมีผู้รับผิดชอบภารกิจอย่างชัดแจ้ง การไม่ปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกัน และการบูรณาการภารกิจให้เกิดการ
ประสานและสอดคล้องรองรับกัน แล้วเสนอผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดท าขึ้นใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่ เห็นควรให้คงระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีนั้น ๆ ไว้ตามเดิมให้รายงานเหตุผลและความจ าเป็นด้วยเช่นกัน 
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 9. ในส่วนการแต่งตั้งให้รัฐมนตรีคนใดด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการ ในคณะกรรมการตามกฎหมายหรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนั้น 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  
 
8. เรื่อง  ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 167/2562 เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  
ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 167/2562 เรื่อง  มอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี                                                                                                                 
  ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 
ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 และพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2562 นั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
จึงให้มีค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 
 

  1.  รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) 
 1.1 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 

1.1.1  คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน  
  1.1.2 คณะกรรมการก าลังพลส ารอง 

1.1.3 คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
1.1.4 คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 

  1.1.5 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
  1.1.6 คณะกรรมการน โยบายและแผนการบริ ห า รจั ดการทรั พยาก ร 

ทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ 
1.1.7 คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

  1.1.8 คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
  1.1.9 คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 
  1.1.10 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
  1.1.11 คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ 
 1.2 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 
  1.2.1 รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
  1.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
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  1.2.3 รองประธานกรรมการ คนที่ 3 ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
  1.2.4 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจั งหวัดและ 

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
 1.3 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ   ที่จัดตั้ง
ขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  1.3.1 คณะกรรมการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  1.3.2 คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน 

1.3.3 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย 
1.3.4 คณะกรรมการบริหารจัดการแก้ปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่มและภัยแล้ง 
1.3.5 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ชั้นสายสะพาย 
1.3.6 คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 
1.3.7 คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
1.3.8 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชด าเนิน 
1.3.9  คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
1.3.10 คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 
1.3.11 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ 
1.3.12 คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 
1.3.13 คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
1.3.14 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
1.3.15 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
1.3.16 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 
1.3.17 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
1.3.18 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 
1.3.19 คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
1.3.20 คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
1.3.21 คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ   

 1.4 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้ าที่ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

- กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
 

ส่วนที่ 2 
  
 2.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) 
 2.1 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  2.1.1 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

2.1.2 คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
2.1.3 คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ 
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 2.2 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้ าที่ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

  2.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 
   สังคมแห่งชาต ิ

  2.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
   ภาคตะวันออก 
  2.2.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
  2.2.4 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
  2.2.5 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจั งหวัดและ 

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
    2.3 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่ จัดตั้ง
ขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  2.3.1 คณะกรรมการอ านวยการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ 

   2.3.2  คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2.3.3 คณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ 

  2.3.4 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ 
2.3.5 คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ  
2.3.6 คณะกรรมการด้านการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ 

   2.3.7  คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
  2.3.8 คณะกรรมการนโยบายกองทุนตั้งตัวได้ 

2.3.9 คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
2.3.10 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2.3.11 คณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน 

    2.4 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้ าที่ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

2.4.1 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.4.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 

  2.4.3 กรรมการในคณะกรรมการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ 
   ในภูมิภาค 
  2.4.4 กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
 

ส่วนที่ 3 
 

  3.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม) 
 3.1 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ   ที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  3.1.1  คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.2 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
  3.1.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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  3.1.4 คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
  3.1.5 คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
  3.1.6 คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบต าแหน่ง 

3.1.7 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

  3.1.8 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
  3.1.9 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 

  3.1.10 คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
  3.1.11 คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 3.2 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้ าที่ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  3.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ   
  3.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
   จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3.2.3 รองประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาต ิ  

  3.2.4 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ 
   กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
 3.3 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้    
  3.3.1 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
  3.3.2  คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 

3.3.3 คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
3.3.4 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
3.3.5 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 
3.3.6 คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม 
3.3.7 คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ   
3.3.8 คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
  

 3.4 การมอบหมายให ้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่รองประธานกรรมการ  และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

 3.4.1 กรรมการในคณะกรรมการก ากับและติดตามการปฏิบัติ ราชการ 
ในภูมิภาค 

 3.4.2 กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
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ส่วนที่ 4 
  
  4.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 
 4.1 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ   ที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  4.1.1 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
  4.1.2 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ   
  4.1.3 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว 
  4.1.4 คณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม 
   การค้ามนุษย์ 

4.1.5  คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
4.1.6 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

 4.2 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้ าที่ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  4.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ   
  4.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถ 
   ในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  4.2.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
   การค้ามนุษย ์
  4.2.4 รองป ระธ านกร รมการ  คนที่  1  ในคณะกรรมการสิ่ ง แ ว ดล้ อม 
   แห่งชาติ 
  4.2.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
   และขนาดย่อม 
  4.2.6 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ 
   กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
 
 4.3 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จัดตั้ง
ขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

4.3.1 คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 
4.3.2  คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ 
4.3.3  คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ 
4.3.4 คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 
4.3.5 คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 
4.3.6  คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร  

 4.4 การมอบหมายให ้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่รองประธานกรรมการ  และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  4.4.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายน้ าและอุทกภัยแห่งชาติ 
  4.4.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ 
  4.4.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ 
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 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  4.4.4 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการพัฒนาการค้า 
   ระหว่างประเทศ 
  4.4.5 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน 
   ทางปัญญาแห่งชาติ 

4.4.6 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
 ประเทศ 

  4.4.7 กรรมการในคณะกรรมการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  4.4.8  กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 

 
ส่วนที่ 5 

  
  5.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) 
 5.1 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  5.1.1 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
  5.1.2 คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 

 5.1.3 คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 
 5.1.4 คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 
 5.1.5 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  

 5.2 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้ าที่ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

  5.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
  5.2.2 อุปนายกสภาลูกเสือไทย  

  5.2.3 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ 
   กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
 5.3 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ   ที่จัดตั้ง
ขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  5.3.1 คณะกรรมการเร่งรัดการปฏิบัติราชการ 

5.3.2  คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 
  5.4 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้ าที่ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน

คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  5.4.1  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ในคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน 
    ทางปัญญาแห่งชาติ 
  5.4.2  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
    ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 

   5.4.3  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขต 
     พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  5.4.4  กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษถนนราชด าเนิน 
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  5.4.5 กรรมการในคณะกรรมการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  5.4.6  กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
 

ส่วนที่ 6 
 

  6.  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) 
 6.1 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 
  - คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

 6.2 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้ าที่ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

  6.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  6.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม 

  6.2.3 กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด 
   ชายแดนภาคใต้ 

6.2.4 กรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
  6.2.5 กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
  6.2.6 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

 6.3 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ   ที่จัดตั้งขึ้น
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ดังนี้   
  6.3.1 คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 

 ส านักนายกรัฐมนตรี   
  6.3.2 คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
  6.3.3 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

             ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย  
 6.4 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้ าที่ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

6.4.1  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
6.4.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
6.4.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 

  6.4.4 รองประธานกรรมการคนที่ 3 ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แห่งชาติ 

6.4.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  6.4.6 รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ในคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  6.4.7 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคม

แห่งชาติ   
6.4.8 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ 

  6.4.9   รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ภาคประชาสังคม  
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  6.4.10 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให้มี 
   โฉนดชุมชน 
  6.4.11 กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ

บริการของประเทศ 
  6.4.12 กรรมการในคณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน 
     

ส่วนที่ 7 
 

  7.   เมื่อรองนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอ านาจแล้วให้รายงาน
นายกรัฐมนตรีทราบทุกสามสิบวัน 
 8.  ให้รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีในค าสั่งนี้ พิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมในการยุบเลิกคณะกรรมการดังกล่าว หาก
เห็นว่าหมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอ่ืนหรืออาจยุบรวมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวโดยการยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือจัดท าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม่โดยยึดหลักการมีผู้รับผิดชอบภารกิจอย่างชัดแจ้งการ
ไม่ปฏิบัติงาน ซ้ าซ้อนกันและการบูรณาการภารกิจให้เกิดการประสานและสอดคล้องรองรับกัน แล้วเสนอผลการพิจารณา
และข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดท าขึ้นใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี ใน
กรณีท่ีเห็นควรให้คงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีนั้น ๆ ไว้ตามเดิมให้รายงานเหตุผลและความจ าเป็นด้วยเช่นกัน 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  
 
9. เรื่อง  ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที ่168 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี ก ากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที ่168 /2562 เรื่อง  มอบหมายให้ 
รองนายกรัฐมนตรี ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 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 ประกอบกับระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการนโยบาย  
การบริหารงานจังหวั ดและกลุ่ มจั งหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้ งกลุ่ มจั งหวัดและก าหนดจังหวัด 
ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 
221/2561 เรื่อง ก าหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ลงวันที่  10 กันยายน พ.ศ. 2561 นายกรัฐมนตรีจึง
มีค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ดังต่อไปนี้ 

1.  พื้นที่ 
   1.1  รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) ก ากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้ 
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1) เขตตรวจราชการที่ 1 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ
จังหวัดอ่างทอง  

 2) เขตตรวจราชการที่ 7 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา 
        3) เขตตรวจราชการที่ 13 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ 
   4) เขตตรวจราชการที่ 16 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ 
 1 . 2  รองนายกรั ฐมนตรี  ( น า ยสมคิ ด   จ า ตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ )  ก ากั บและติ ดตาม 
การปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1) เขตตรวจราชการที่  2  ของส านั กนายกรั ฐมนตรี  ได้ แก่  กลุ่ มจั งหวั ด                
ภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ 
 2) เขตตรวจราชการที่  8  ของส านักนายกรั ฐมนตรี  ได้แก่  กลุ่ มจั งหวัด  
ภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง    

 3) เขตตรวจราชการที่  12 ของส านักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  กลุ่มจั งหวัด    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัด
ร้อยเอ็ด   
 4) เขตตรวจราชการที่ 17 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1.3 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1) เขตตรวจราชการที่ 4 ของส านักนายกรัฐมนตรี 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 

 2) เขตตรวจราชการที่ 5 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา  
       3) เขตตรวจราชการที่  10 ของส านักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  กลุ่ มจั งหวัด  
ภาคตะวันออก เฉี ย ง เหนื อตอนบน 1  ประกอบด้ ว ย  จั งหวั ดบึ ง กาฬ  จั งหวั ด เลย จั งหวั ดหนองคาย                    
จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดอุดรธานี   
   4) เขตตรวจราชการที่ 18 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ต อ น ล่ า ง  2  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  จั ง ห วั ด ก า แ พ ง เ พ ช ร  จั ง ห วั ด น ค ร ส ว ร ร ค์  จั ง ห วั ด พิ จิ ต ร  แ ล ะ 
จังหวัดอุทัยธานี 
    1.4 รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ 
ดังนี้ 

 1) เขตตรวจราชการที่ 6 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน
ดามัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล 
       2) เขตตรวจราชการที่  9  ของส านักนายกรั ฐมนตรี  ได้ แก่  กลุ่ มจั งหวัด      
ภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จั งหวัดจันทบุรี  จั งหวัดตราด จั งหวัดนครนายก จั งหวัดปราจีนบุ รี  
และจังหวัดสระแก้ว 
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 3) เขตตรวจราชการที่ 14 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอ านาจเจริญ   และจังหวัด
อุบลราชธานี 
 1.5 รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1) เขตตรวจราชการที่ 3 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด  ภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี   
  2) เขตตรวจราชการที่  11 ของส านักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  กลุ่มจั งหวัด     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร  
   3) เขตตรวจราชการที่ 15 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน  
 2.  การก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามค าสั่งนี้ หมายถึง การตรวจราชการ การ
ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์
ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การเร่งรัด การติดตามผล การให้ค าแนะน าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ของรัฐในพ้ืนที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบความ
ถูกต้องในการด าเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด                          
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย 
 3.  ให้รองนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
อันเนื่องจากการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการหรือพ้ืนที่ในความรับผิดชอบต่อ
นายกรัฐมนตรี 
 4.  ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีประจ าเขตตรวจ
ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรี   ติดภารกิจจ าเป็นเร่งด่วน 
สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีประจ าเขตตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วรายงานผล
การปฏิบัติงานให้ทราบต่อไป 
 5.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
เสนอข้อมูล อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งนี้ด้วย  
 
 
 6.  ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี จาก
งบประมาณของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเพ่ิมขีดสมรรถนะในการก ากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  
 
10. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอ
แต่งตั้ง พลเอก สุชาติ หนองบัว ด ารงต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่                    
6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
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11. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้ง                  
นายสิรภพ ดวงสอดศรี ให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และ                 
นายเขมพล อุ้ยตยะกุล ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
12.  เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต 
จิตรอารีย์รัตน์ ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็น
ต้นไป  
 
13. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 
จ านวน 2 คน ดังนี้   
  1. รองศาสตราจารย์จักษ์ พันธ์ชูเพชร ให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   
   2. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
14. เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในกรณีท่ีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จ านวน 2 ราย ตามล าดับ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
เสนอ โดยให้รวมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย ดังนี้  
   1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)  
   2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล คุณปลื้ม)   
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 
 
15. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรี เป็นผู้ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จ านวน                 
2 ราย ตามล าดับ ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้   
   1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)   
   2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอุตตม สาวนายน)   
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 
 
16. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่า             
การกระทรวงแรงงานในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จ านวน 2 ราย ตามล าดับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้รวมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วย ดังนี้  
   1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์)   
   2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)   
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
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17. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในกรณีที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามที่กระทรวง
วัฒนธรรมเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
18. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายประดับ กลัดเข็ม
เพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับต้น) ราชการบริหารส่วนกลาง ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ                   
ส านักนายกรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) ราชการบริหารส่วนกลาง ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  
 
19. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
จ านวน 2 ราย ดังนี้  
  1. นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต               
ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ไปด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต 
ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ส านักงานปลัดกระทรวง สืบแทนนายสิงห์ทอง             
ลาภพิเศษพันธุ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต              
(นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น ส านักงานปลัดกระทรวง    
   2. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานกงสุลใหญ่                
ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ไปด ารงต าแหน่งง เอกอัครราชทูต                
(นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล ส านักงานปลัดกระทรวง สืบแทน
นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท ซึ่งเกษียณอายุราชการ (วันที่ 30 กันยายน 2562)  
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง               
เป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง  การขอความเห็นชอบการต่อเวลาการด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย                       
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานปลัดกระทรวง  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมาต่อไปอีก เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  
 
21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้ง นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ 
อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวง              
(นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
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22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเสนอ
แต่งตั้ง นางสุวรรณี ค าม่ัน ด ารงต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จ านวน 2 ราย 
ดังนี้  
  1. นายวิรัช พิมพะนิตย์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
   2. นางสุขสมรวย วันทนียกุล เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   
 
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ เป็น
ข้าราชการการเมือง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอการแต่งตั้ง นายอนุรุทธิ์     
นาคาศัย เป็นข้าราชการการเมือง ต าแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 
2562 เป็นต้นไป  
 
26. เรื่อง การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการในการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 จ านวน 2 ราย ตามล าดับ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้   
    1. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี   
   2. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
 
27. เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามล าดับ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เสนอ ดังนี้    
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอุตตม สาวนายน)  
   2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)  
 
28. เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้แต่งตั้งผู้รักษาราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามล าดับ                      
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้     
  1. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   
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   2. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
  3. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
 
29. เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
(กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอการรับโอน นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป 
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นักปกครองสูง) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี                     
ส านักนายกรัฐมนตรี ไปรับราชการทางสังกัด กระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรง                
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอการแต่งตั้ งบุคคล                   
ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง จ านวน 7 ราย ดังนี้  
   1. พลอากาศเอก ธนู ปานสุวรรณ ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ต าแหน่งที่ปรึกษา                 
รองนายกรัฐมนตรี [รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)]  
   2. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ  ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ต าแหน่งรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง [รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)]  
   3. พลต ารวจโท พิจาร จิตติรัตน์  ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ต าแหน่งที่ปรึกษา                  
รองนายกรัฐมนตรี [รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)]  
  4. นายพลพีร์ สุวรรณฉวี  ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ต าแหน่งรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง [รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)]  
   5. นางใยอนงค์  ทิมสุวรรณ  ให้ด ารงต าแหน่ งข้าราชการการเมือง ต าแหน่งที่ปรึกษา                          
รองนายกรัฐมนตรี [รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)]   
  6. นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ต าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
  7. นายธงชัย ลืออดุลย์ ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
31. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งบุคคลเป็น
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จ านวน 5 ราย ดังนี้  
   1. นายประสาน หวังรัตนปราณี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
   2. นายรณภพ ปัทมะดิษ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
   3. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการต่างประเทศ  
  4. นายนภินทร ศรีสรรพางค์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
  5. นายนพดล พลเสน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ ากระทรวง   
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32. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง นายจตุพร 
บุรุษพัฒน์ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริห าร ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
33. เรื่อง ขออนุมัติต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้ นางรวีวรรณ 
ภูริเดช เลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ปฏิบัติหน้ าที่ ในต าแหน่ง เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563  
 
34. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายภูผา ลิกค์ ให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า))  
 
35. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ 
คุณานันทกุล เป็นข้าราชการการเมือง ต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
36. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการแต่งตั้ง นายภิรมย์ พลวิเศษ ให้
ด ารงต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป   
 
37. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอการแต่งตั้ง นายธนกร วังบุญคงชนะ            
ด ารงต าแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป   
  
38. เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับสูง  กระทรวงมหาดไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหาร  ระดับสูง จ านวน 31 ราย  ดังนี้   
  1. ให้นายสมคิด จันทมฤก   พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)                   
จังหวัดสมุทรสาคร  ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง)  
ส านักงานปลัดกระทรวง 
  2. ให้นายธนาคม  จงจิระ  พ้นจากต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) และแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งอธิบดี  (นักบริหาร ระดับสูง)  กรมการปกครอง  
  3. ให้นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ พ้นจากต าแหน่งอธิบดี  (นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการพัฒนาชุมชน 
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  4. ให้นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  พ้นจากต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง)  กรมการพัฒนาชุมชน  
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง)  กรมที่ดิน  
  5. ให้นายประยูร  รัตนเสนีย์ พ้นจากต าแหน่งอธิบดี  (นักบริหาร ระดับสูง)  กรมที่ดินและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี  (นักบริหาร ระดับสูง)  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  6. ให้นายชัยธวัช  เนียมศิริ   พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)               
จังหวัดหนองบัวล าภู  ส านักงานปลัดกระทรวง  และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสูง) จังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวง  
  7. ให้นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด   (นักปกครอง ระดับสูง)  
จังหวัดตาก  ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)               
จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปลัดกระทรวง 
  8. ให้ว่าที่ร้อยตรี  พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่  พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง  ระดับสูง)  ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสูง)  จังหวัดตราด  ส านักงานปลัดกระทรวง 
  9. ให้นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์  พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด  (นักปกครอง ระดับสูง)  
จังหวัดล าพูน  ส านักงานปลัดกระทรวง  และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดตาก  ส านักงานปลัดกระทรวง  
  10. ให้นายศิริพัฒ พัฒกุล   พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพังงา 
ส านั กงานปลัดกระทรวง  และแต่ งตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ งผู้ ว่ า ราชการจั งหวัด  (นักปกครอง ระดับสู ง )                           
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานปลัดกระทรวง 
  11. ให้นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง  ระดับสูง) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสูง)  จังหวัดนนทบุรี  ส านักงานปลัดกระทรวง 
  12. ให้นายสนิท  ขาวสอาด  พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง  และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง )               
จังหวัดบึงกาฬ ส านักงานปลัดกระทรวง 
  13. ให้นายภานุ แย้มศรี พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
นนทบุรี ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส านักงานปลัดกระทรวง 
   14. ให้นายกมล เชียงวงค์ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
พะเยา ส านักงานปลัดกระทรวง 
   15. ให้นายจ าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสูง) จังหวัดพังงา ส านักงานปลัดกระทรวง 
   16. ให้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
พิจิตร ส านักงานปลัดกระทรวง 
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   17. ให้นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดแพร่ ส านักงานปลัดกระทรวง 
   18. ให้นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานปลัดกระทรวง 
   19. ให้นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดตราด ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
ยโสธร ส านักงานปลัดกระทรวง 
   20. ให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดพะเยา ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดล าปาง ส านักงานปลัดกระทรวง 
   21. ให้นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดแพร่ ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
ล าพูน ส านักงานปลัดกระทรวง 
   22. ให้นายวัฒนา พุฒิชาติ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
อุดรธานี ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดศรี
สะเกษ ส านักงานปลัดกระทรวง 
   23. ให้นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดสกลนคร ส านักงานปลัดกระทรวง 
   24. ให้นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดสตูล ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
สงขลา ส านักงานปลัดกระทรวง 
  25. ให้นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัด
สงขลา ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสตูล 
ส านักงานปลัดกระทรวง 
  26. ให้นายชรัส บุญณสะ พ้นจากต าแหน่งที่ปรึกษาด้านความม่ันคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดสมุทรสงคราม ส านักงานปลัดกระทรวง 
  27. ให้นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดสมุทรสาคร ส านักงานปลัดกระทรวง 
  28. ใหน้ายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
พิจิตร ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)  จังหวัด
สระแก้ว ส านักงานปลัดกระทรวง 
  29. ให้นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
กาฬสินธุ์ ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
สุรินทร์ ส านักงานปลัดกระทรวง 
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  30. ให้นายสุธี ทองแย้ม พ้นจากต าแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานปลัดกระทรวง 
  31. ให้นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดบึงกาฬ ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดอุดรธานี ส านักงานปลัดกระทรวง 

  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
เป็นต้นไป  
 
39.  เรื่อง  แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจและรายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินการตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามท่ีกระทรวงการคลัง เสนอ ดังนี้ 
  สาระส าคัญ 
   1. คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 มีมติรับทราบแนวทางการ
แต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอ และให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
    (1) ให้น าสมรรถนะหลักและความรู้ที่จ าเป็น (Skill Matrix) มาใช้ในการพิจารณา
สรรหาและแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจได้กรรมการตรงกับความต้องการที่แท้จริงในการขับเคลื่อน
และพัฒนารัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ กรณีกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจได้ก าหนดความเชี่ยวชาญไว้เป็นการเฉพาะการ
ก าหนด Skill Matrix ต้องเป็นไปตามความเชี่ยวชาญดังกล่าวด้วย 
    (2) ก าหนดสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิในภาคธุรกิจเอกชนไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการอ่ืน/ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ เพ่ือให้รัฐวิสาหกิ จมีกรรมการที่มีความรู้ 
ความสามารถ จากภาคธุรกิจต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน 
    (3) ไม่แต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งแห่งใด เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอ่ืน เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายก าหนด หรือกรณีการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ของบริษัทท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในเรื่องของการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
    (4) ไม่แต่งตั้งอัยการและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
    (5) ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังที่เป็นข้าราชการประจ าในกระทรวงการคลังเป็น
กรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนด
นโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชี
และการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 
    (6) ให้มีผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจที่เป็นข้าราชการประจ าใน
กระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งไม่อยู่ในหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น (Regulator) 
จ านวน 1 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือท าหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงเจ้าสังกัดของ
รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจ าเป็นอาจแต่งตั้งเพ่ิมเติมได้อีกไม่เกิน 1 คน 
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    (7) กรณีกรรมการโดยต าแหน่งในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจต้องการมอบอ านาจให้
ผู้อ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทน ให้มอบอ านาจดังกล่าวให้บุคคลในหน่วยงานเดียวกัน ทั้งนี้ ในการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติ
หน้าที่แทน ให้มีหนังสือมอบอ านาจและมอบอ านาจเป็นการประจ าเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ 
    (8) กรณีกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจก าหนดให้มีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เป็น
กรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้หน่วยงานนั้นแต่งตั้งจากบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานเท่านั้น 
    (9) ในกรณีที่ส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการประจ าไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
หากข้าราชการผู้นั้นเกษียณอายุหรือพ้นจากการเป็นข้าราชการประจ า ให้ส่วนราชการนั้นแต่งตั้งข้าราชการคนใหม่ไป
แทน เนื่องจากข้าราชการผู้พ้นจากต าแหน่งแล้วไม่อยู่ในข่ายต้องได้รับโทษตามนัยพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทาง
วินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2534 และเพ่ือให้การก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามนโยบายของส่วนราชการนั้น เว้นแต่ข้าราชการผู้ที่เกษียณอายุหรือพ้นจากการ
เป็นข้าราชการประจ านั้น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
ส่วนราชการนั้นจะพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวยังคงเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่อไปจนครบวาระที่ยังเหลืออยู่ก็ได้ 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ที่ให้อ านาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนประกอบด้วย เพ่ือให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  29 มีนาคม 2537 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจและบทก ากับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
   2. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 
2560 ได้มีมติเห็นชอบรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 การก าหนด Skill Matrix  
    ให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) พิจารณาก าหนด Skill Matrix ของกรรมการรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจใช้ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้อง
กับ Skill Matrix ทั้งนี้ จ านวน Skill Matrix ต้องไม่เกินกว่าจ านวนกรรมการทั้งคณะ 
    ขั้นตอนที่ 2 การสรรหาและการเสนอชื่อ 
    ในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้มาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อจากกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจให้มีจ านวนไม่
น้อยกว่ าสอง เท่ าของจ านวนต าแหน่ งกรรมการรั ฐวิ สาหกิจที่ จะต้องแต่ งตั้ ง เสนอต่อฝ่ าย เล ขานุการ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณา โดยกรณีที่
มีกรรมการครบวาระให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจน าเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเสนอซื่อเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
   ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่ง ซึ่งหมายความรวมถึงประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการที่มิใช่โดยต าแหน่ง บุคคลที่ได้รับการสรรหาและเสนอชื่อต่อคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด และมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องกับ Skill Matrix และเป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยให้คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจพิจารณาเสนอชื่อจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การท างานในภาคธุรกิจ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่งของรัฐวิสาหกิจนั้น 
   ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณารายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเสนอรวมกับรายชื่อบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ สคร. เสนอ และรายชื่อบุคคลที่คณะอนุกรรมการกลั่นก รองกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเสนอ 
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   ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาคัดเลือก 
   ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรจะ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือน าเสนอประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   ขัน้ตอนที่ 4 การเห็นชอบรายชื่อ 
   เมื่อประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้ง
แล้วให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจด าเนินการน าเสนอคณะรัฐมนตรีหรือด าเนินการเพ่ือแต่งตั้งตามกฎหมาย
หรือระเบียบข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจต่อไป 
   กรณกีรรมการผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดว่างลงให้กระทรวงเจ้าสังกัดเสนอแต่งตั้งผู้แทนเป็น
กรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวง
เจ้าสังกัดให้แต่งตั้งข้าราชการประจ าในกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งไม่อยู่ในหน่วยงานที่ ท าหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบ
กิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น (Regulator) ได้แก่ หน่วยงานที่ให้สิทธิหรือพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการ หรือ
ก าหนดโครงสร้างราคาสินค้าและบริการ และค่าธรรมเนียม หรือ ก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการประกอบ
กิจการ 
   ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจลูก ให้รัฐวิสาหกิจลูก
ด าเนินการก าหนด Skill Matrix และด าเนินการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจให้
เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยความเห็นชอบของรัฐวิสาหกิจแม่ และเสนอฝ่า ยเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพ่ือน าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาตามขั้นตอน
ที่ก าหนดต่อไปด้วย ทั้งนี้ กรณีรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจ ากัด และรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยให้ด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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