
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                  วันที่ 2 พฤศจิกายน  2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์   รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายภักดีหาญส์ 
หิมะทองคํา และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมยัประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2555 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
  3.  เรื่อง  การปรับเพิ่มเงินเดือนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาให้ได้รับ 
    เดือนละ 15,000 บาท 
 

ต่างประเทศ 
  4.  เรื่อง  ร่างแถลงข่าวร่วมไทย – สหภาพยุโรป ในโอกาสการเยือนไทยของประธาน 
    คณะกรรมาธิการยุโรป 
  5.  เรื่อง   การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  เพื่อเป็นกรอบ                 
    การจัดสรรงบประมาณประจําปี 2557 และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่
    ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 
  6.  เรื่อง  การดําเนินโครงการนําร่องระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของ 
    อาเซียน 
  7.  เรื่อง  ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน  
  8.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาค 
    มหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 12 
  9.  เรื่อง  การรับรองร่างเอกสารผลการประชุมผู้นําเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 9  
 

แต่งตั้ง 
  10.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
 1.  ให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทําหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย  พ้นจากตําแหน่ง และแต่งต้ัง 
  ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทําหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย  
 2.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
  (สํานักนายกรฐัมนตรี)  
 3.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
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 4.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
 5.  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
 6.  แต่งต้ังกรรมการอื่นในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ 
 7.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุม้ครองเงินฝาก 
 8.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 9.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรฐัมนตร ี
 10.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 11.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 12.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 13.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  
 14.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
 15.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)  
 16.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)  
 17.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม)  
 18.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน)  
 19.  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
  สื่อสาร 
 20.  ขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กระทรวง 
  เกษตรและสหกรณ์) 
 21.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง และข้าราชการการเมืองพ้นตําแหน่ง (กระทรวงพาณิชย์)  
 22.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
 23.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 24.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่ 268  /2555 เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้           
  รอง นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน 
  นายกรัฐมนตร ี
 25.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่   269  /2555 เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้          
  รอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธาน 
  กรรมการรองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและ
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  และมอบอํานาจตามกฎหมาย 
 26.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่   270  /2555  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการใน 
  ภูมิภาค 

********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
 โทร . 0 2280-9000 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง  ร่างพระราชบญัญติัธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพจิารณาต่อไป  
   สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  กําหนดให้ในกรณีที่สถาบันการเงินใดประสบภาวะวิกฤติทางการเงินอันอาจกระทบต่อเสถียรภาพ
ของระบบสถาบันการเงิน ธปท. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินเห็นว่ามีความจําเป็น
เร่งด่วนเพื่อแก้ไขฟื้นฟูสถาบันการเงินนั้น และเป็นกรณีที่ได้มีการดําเนินการตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัตินี้แล้ว  
มีอํานาจเสนอแนะแผน แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินนั้นต่อคณะกรรมการจัดการกองทุน  โดยต้อง
แสดงให้เห็นว่าการดําเนินการตามแผน แนวทาง และวิธีการดังกล่าวมีประสิทธิผลสูงสุดและเป็นไปอย่างเหมาะสม 
เมื่อคณะกรรมการจัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย ให้เสนอรฐัมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรพิีจารณาอนุมัติ   
  เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ใหก้องทุนมีอํานาจดําเนินการดังต่อไปนี้เพียงเท่าที่จําเป็น 
เพื่อแก้ไขฟื้นฟูสถาบันการเงินตามความจําเป็นเร่งด่วน  
   (1) ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินโดยมีหรือไม่มีประกันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการจัดการกองทุนกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี  
   (2) ซื้อหรือเข้าถือหุ้นในสถาบนัการเงิน   
   (3) ซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วยซื้อลดตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือรับโอนสิทธิเรียกร้องของสถาบัน
การเงิน  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2555 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป            
พ.ศ. 2555 (ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป) ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้
นําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจรงิ 
  สลค. เสนอว่า รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย มาตรา 127 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคห้า 
บัญญัติใหใ้นปหีนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญทัว่ไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุม
รัฐสภาเพื่อใหส้มาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหม้ี
กําหนด 120 วัน บัดนี้ สมัยประชุมสามัญทัว่ไปจะครบกําหนด 120 วัน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และ
เพื่อให้มีการปิดสมัยประชุมดังกล่าว ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกา
ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2555 (ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป) 
 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
3. เรื่อง การปรับเพิ่มเงนิเดอืนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษาให้ได้รับเดือนละ 15,000 บาท 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวนทั้งสิ้น 
79,684,500 บาท (เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการปรับเงินเดือนครูและบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
และอุดหนุนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญั
ศึกษา ที่เป็นคฤหัสถ์และมีวุฒิการศึกษาไมตํ่่ากว่าระดับปริญญาตรี ตามที่สํานักนายกรฐัมนตรี (นร.) เสนอ 
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  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  นร. เสนอว่า 
  1. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญั
ศึกษา ควรได้รับการปรับเงินเดือนเทียบเท่าข้าราชการคุณวุฒิปริญญาตร ีและได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพ ในภาวะ
ที่ค่าครองชีพปรับเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับครูโรงเรียนเอกชน เพื่อให้มีขวัญและกําลังใจในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนให้มีคณุภาพจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้ 
   1.1 อนุมัติในหลักการให้ปรับเงินเดือนครูและบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เป็น 11,680 บาท เท่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการวุฒิปริญญาตรี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 
2555 ในกรณนีี้ มีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณสําหรับอุดหนุนสมบทเงินเดือนของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามญัศกึษา ต้ังแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2555 (9 เดือน) เป็นจํานวนเงิน 40,174,250 บาท ซึ่งจะส่งผลให้
ครปูระจํา จํานวน 2,843 รูป/คน ได้รับเงินเดือน เดือนละ 11,680 บาท 
   1.2 อนุมัติในหลักการให้อุดหนุนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา ที่เป็นคฤหัสถ ์และมวุีฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี มี
เงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ให้ได้รบัเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนอีกจนถึง เดือนละ 
15,000 บาท ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ในกรณีนี้ มีความจาํเป็นต้องขอใช้งบประมาณจํานวน 
39,510,300 บาท เพื่ออุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2555 (9 เดือน) 
ให้แก่ครูและบคุลากรทางการศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ จํานวน 1,346 คน รวมงบประมาณที่จําเป็นต้องใช้ตามข้อ 1.1  
และ 1.2 เป็นจํานวนทั้งสิ้น 79,684,500 บาท (ปัดเศษ) โดยขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น 

ต่างประเทศ 
4. เรื่อง ร่างแถลงข่าวร่วมไทย – สหภาพยุโรป ในโอกาสการเยือนไทยของประธานคณะกรรมาธกิารยุโรป 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างแถลงข่าวร่วมไทย – สหภาพยุโรป ในโอกาสการเยือนไทย
ของประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของร่างแถลงขา่วร่วมกับฝ่ายสหภาพยุโรป เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมและแสดง
ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยและสหภาพยุโรปในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการ
เมือง สังคม การค้าและการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอํานวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชน ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและให้ความสําคญักับการจัดทาํกรอบความตกลง
ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ (Framework Agreement on Comprehensive Partnership and 
Cooperation between Thailand and the EU) และความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพยุโรป (Thai – 
EU Free Trade Agreement) 
 
5. เรื่อง  การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี 2557 และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  เพื่อเป็นกรอบการ
จัดสรรงบประมาณประจําปี 2557  และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 
ตามท่ีสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ   
  ทั้งนี้  มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเพื่อให้สํานักงบประมาณนําไปใช้ประกอบการ
พิจารณางบประมาณให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งจะพิจารณา
ยุทธศาสตร์ และโครงการลงทุนของทั้งส่วนกลางและภูมิภาคในเดือนธันวาคม 2555 ดังนี้  
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1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการที่มีรายละเอียด 
ประกอบด้วย เป้าหมาย  แนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลาเริ่มต้นและสิน้สุด  วงเงินงบประมาณ และระบุหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ประเทศ และจัดส่งให้ สศช. ภายในวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2555 เพื่อบูรณาการภาพรวม 

2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ และจัดทําแผนปฏิบัติการปี 2557 ข้อเสนอลําดับ 
แผนงาน / โครงการที่มีความสําคัญสูง   ระยะเวลาดําเนินการเริ่มต้นและสิ้นสุด และวงเงินงบประมาณ  เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และจัดส่งให้ สศช. ภายในวันที่ 31 พฤศจิกายน 2555             
เพื่อบูรณาการและนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 
6. เรื่อง การดาํเนนิโครงการนําร่องระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสนิคา้ด้วยตนเองของอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอดังนี้  

1. รับทราบมติของที่ประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน ครั้งที่ 26 ในเรื่องการขยายเวลา  
เป้าหมายที่อาเซียนจะเริ่มต้นดําเนินระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองในภูมิภาคจากเดิมภายในปี 2555 
เป็นปี 2558 และเห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการนําร่องฯ โครงการที่ 1  ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือแจ้งการให้ความเห็นชองของไทยต่อ             
การขยายระยะเวลาโครงการนําร่องฯ โครงการที่ 1 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อเลขาธิการอาเซียน  
ก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 

3. เห็นชอบให้นําเสนอบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนําร่อง 
สําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้ายตนเองของอาเซียน โครงการที่ 2  โดยมีเอกสารภาคผนวก
ระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแนบบันทึกความเข้าใจฯ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา  เพื่อให้ความ
เห็นชอบ ก่อนที่ไทยจะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันสําหรับการภาคยานุวัตรเป็นภาคีสมาชิกของบันทึกความเข้าใจฉบบั
ดังกล่าว  
  สาระสาํคญัของเรื่อง 

1. การขยายระยะเวลาโครงการนําร่องฯ โครงการแรก  ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558           
ไม่จําเป็นต้องมีการออกประกาศหรือแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ  

2. สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจและภาคผนวกของโครงการนําร่องฯ โครงการที่ 2                    
มีรายละเอียด ดังนี้  

(1) กําหนดให้มีโครงการนําร่องที่สอง สําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิด 
สินค้าด้วยตนเองในภูมิภาคเป็นการล่วงหน้า  ก่อนจะนําระบบดังกล่าวไปใช้กับประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ 

(2) ประเทศภาคีจะต้องให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่สินค้าที่มีถิ่นกําเนิดจากประเทศภาคีอ่ืน 
ตามพันธกรณีภายใต้ข้อ 19 ของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน โดยต้องยื่นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า หรือ
บัญชีราคาสินค้าที่ใช้รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่สําแดงโดยผู้ส่งออกรับอนุญาตตามกระบวนการที่ระบุในภาคผนวกของ
บันทึกความเข้าใจฯ  

(3) การภาคยานุวัตรบันทึกความเข้าใจและภาคผนวกระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่น 
กําเนิดสินค้า ภายใต้โครงการนําร่อง ฯ โครงการที่ 2 โดยการมอบสัตาบันสารหรือหนังสือแจ้งการยอมรับถึง
เลขาธิการอาเซียน ถือเป็นหนังสือสัญญา  เป็นการดําเนินงานตามบทบัญญัติมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
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7. เรื่อง ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซยีน  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอดังนี้  
   1. เห็นชอบและอนุมัติการลงนามความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน        
ก่อนนําเสนอความตกลงฯ และภาคผนวกแนบท้ายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามมาตรา 190 เพื่อให้ความ
เห็นชอบเพื่อผูกพันไทยต่อไป  
   2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือ         
ผู้ได้รับมอบหมายอื่น เป็นผู้ลงนามความตกลงฯ ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญ 
ในความตกลงฯ หรือภาคผนวกแนบท้าย มอบให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้นๆ  แทนคณะรฐัมนตรี  
   3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายอื่นลงนามความ  
ตกลง  
  4. เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบตามข้อ 1. แล้ว มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนิน
กระบวนการภายในประเทศเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาและข้อผูกพัน
แนบท้ายความตกลง และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือแจ้งเลขาธิการอาเซียนว่าประเทศไทย
ได้ดําเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิน้แล้วเพื่อให้ความตกลงฯ และภาคผนวกแนบท้ายความตกลงมีผลใช้
บังคับ  
   สาระสาํคญั  
   1. ASEAN MNP Agreement จัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่ประสงค์
จะให้บริการในประเทศสมาชิกในสาขาเกี่ยวกับการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทนุ โดยเกี่ยวข้องกับ                       
การเข้าเมืองชั่วคราวหรือการพํานักช่ัวคราวของบุคคลธรรมดา   
   2. สาระสําคญัของ ASEAN MNP Agreement มีดังนี้  
   2.1 ASEAN MNP Agreement ประกอบด้วยข้อบทและขอ้ผูกพัน โดยสาระของข้อบท
เกี่ยวกับการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่ประสงค์จะให้บริการในประเทศสมาชิก
ในสาขาเกี่ยวกับการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน ส่วนข้อผูกพันจะระบุประเภทของบุคลากรที่ประเทศ
สมาชิกอนุญาตให้เข้ามาให้บริการได้ตามสาขาที่ระบุในข้อผูกพัน รวมถึงระยะเวลาในการให้เข้าเมืองชั่วคราวหรือ
พํานักช่ัวคราวและเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับการอนุญาตทํางาน  
   2.2 ข้อผูกพันของไทยจะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายบุคลากร 2 ประเภท คือ   
    (1) ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) ซึ่งหมายถึง บุคคลธรรมดาที่จะเข้า
มาพํานักในไทยด้วยวัตถุประสงค์ด้านประชุมหรือติดต่อทางธุรกิจ เข้าร่วมสัญญาซื้อหรอืขายบริการเยี่ยมเยือนธุรกิจที่
จัดต้ัง และจัดต้ังธุรกิจในไทย หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยการพํานักดังกล่าวจะอนุญาตในชั้นต้นไม่เกิน            
90 วัน และอาจขยายระยะเวลาได้รวมไม่เกิน 1 ปี  
    (2) ผู้โอนย้ายภายในบริษทั (Intra-Corporate Transferee) ซึ่งหมายถงึผู้โอนย้าย
ระหว่างบริษัทในเครือในระดบัผู้บริหาร ผู้จดัการ หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยบุคคลนั้นต้องได้รับการจ้างโดยบริษัทดังกล่าว
นอกประเทศไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนดําเนินการเข้ามาในไทย และต้องผ่านเงื่อนไขความจําเป็นด้าน              
การจัดการของกรมการจัดหางาน โดยการพํานักดังกล่าวจะอนุญาตไม่เกิน 1 ปี และอาจขยายระยะเวลาได้อีก 3 ครั้ง  
ครั้งละไม่เกิน 1 ปี  
    การอนุญาตข้างต้นครอบคลุมการเคลื่อนย้ายบุคลากรใน 25 สาขา ดังต่อไปนี้   
(1) บริการวิศวกรรม (2) บริการคอมพิวเตอร์ (3) บริการวิจัยและพัฒนา (4) บริการให้เช่า (5) บริการด้านโฆษณา   
(6) บริการวิจัยตลาดและสํารวจความเห็น (7) บริการด้านบริหารจัดการ (8) บริการที่เกีย่วเนื่องกับการเกษตร (9) 
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับประมง (10) บรกิารทีเ่กี่ยวเนื่องกับป่าไม้ (11) บรกิารที่เกี่ยวเนื่องกับเหมืองแร่ (12) บริการที่
ปรึกษา (13) บริการซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ (14) บรกิารการแปล (15) บริการจัดประชุม (16) บรกิารด้าน
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โทรคมนาคม (17) บริการผลติสื่อวิทยุและโทรทัศน์ (18) บริการก่อสร้าง (19) บริการด้านการศึกษา (20) บรกิารด้าน
สิ่งแวดล้อม (21) บริการด้านการเงิน (22) บริการด้านสุขภาพ (23) บรกิารด้านโรงแรม (24) บริการด้านกีฬา และ  
(25) บริการด้านการขนส่ง  
     ทั้งนี้ เงื่อนไขการอนุญาตให้เข้ามาและพํานักในประเทศไทยภายใต้ข้อผูกพัน
ทั้งหมดไม่เกินกว่าขอบเขตของกฎหมายไทยและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ไทยใช้ในการอนุญาตให้เข้ามาทํางาน            
ในปัจจุบันอยู่แล้ว  
   2.3 ความตกลงนี้จะมผีลใช้บังคับหลังจากที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดได้แจง้หรือส่งเอกสาร
แจ้งการให้สัตยาบัน (หากจําเป็น) ต่อเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะต้องไม่เกิน 180 วันหลังจากวันที่ได้ลงนามใน           
ความตกลง  
 
8. เรื่อง ร่างแถลงการณ์การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดยี ครั้งที่ 12 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมสภารัฐมนตรสีมาคมความรว่มมือแห่ง
ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation : IOR – ARC) ครั้งที่ 12 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนร่วมรับรองร่าง
เอกสาร ฯ  และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ไทย  ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
  สาระสาํคญัของร่างแถลงการณ์ดังกล่าว  เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในการเปิดตลาดการค้า   การลงทุน ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลในมหาสมุทรอินเดยี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโจรสลัดที่สง่ผลต่อการเดินเรือในภูมิภาค   ซึ่งไม่ได้มีเจตนาให้เป็นความตกลงที่ก่อให้เกิด
พันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น ร่างแถลงการณ์จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
9. เรื่อง การรบัรองร่างเอกสารผลการประชุมผูน้ําเอเชยี-ยุโรป ครั้งที ่9  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของประธานและร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการกระชับความเป็น
หุ้นส่วนสําหรบัสันติภาพและการพัฒนา (Vientiane Declaration on Strengthening Partnership for Peace 
and Development)  
   2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรอืผู้แทนรับรองเอกสารทั้งสองฉบับตามข้อ 1.  
  3. หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคําของร่างเอกสารผลการประชุมผู้นํา ASEM 9 ที่ไม่ส่งผลกระทบ              
ต่อสาระสําคัญหรือที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยก่อนจะมีการรับรองเอกสารดังกล่าว ให้กระทรวง                  
การต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง  
   สาระสาํคญัของเรื่อง  
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จะเป็นเจา้ภาพจัดการประชุมผู้นําเอเชีย-ยุโรป 
ครั้งที่ 9 (The 9th Asia-Europe Meeting: ASEM 9) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2555 ที่เวียงจันทน์ 
ซึ่งที่ประชุมจะร่วมรับรองเอกสารผลการประชุม ASEM 9 จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ถ้อยแถลงของประธาน (Chair’s 
Statement) 2) ปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการกระชับความเป็นหุ้นส่วนสําหรับสันติภาพและการพัฒนา (Vientiane 
Declaration on Strengthening Partnership for Peace and Development)  
   ร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการกระชับความเป็นหุ้นส่วนสําหรับสันติภาพและการพัฒนา 
(Vientiane Declaration on Strengthening Partnership for Peace and Development) มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือของฝ่ายเอเชียและยุโรปในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา โดย
เน้นหลักการของความเท่าเทียม การเคารพซึ่งกันและกัน การยึดมั่นในแนวทางของกฎบัตรสหประชาชาติและ
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กฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งความสําคญัในการร่วมมอืเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างสมาชิก ASEM 
โดยร่วมกันแสวงหาทางแก้ไขปัญหาและประเด็นความท้าทายต่าง ๆ ของโลกในปัจจุบัน  
 

แต่งตั้ง 
10. เรื่อง  แต่งตั้ง 
 
  1. ให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทําหน้าทีผู่้แทนการค้าไทย  พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒเิป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทําหน้าทีผู่แ้ทนการคา้ไทย  
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 272/2555 ให้นางลินดา เชิดชัย ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรทีําหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย พ้นจากตําแหน่ง  ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 และรบัทราบคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรทีี่ 273/2555 แต่งต้ังนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์  ผูท้รงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทําหน้าที่
ผู้แทนการค้าไทย ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจกิายน 2555 เป็นต้นไป  
 
  2. แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สาํนกั
นายกรัฐมนตร)ี  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายสุรชัย นิระ  ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการสภา
ความมั่นคงแหง่ชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ตามท่ี
สํานักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติเสนอ ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  3. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบรหิารระดับสูง (กระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา  ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)   สํานักงานปลดักระทรวง ใหดํ้ารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  4. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบรหิารระดับสูง (กระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายวรพัฒน์ ทิวถนอม  รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง)  
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง)             
กรมอุตุนิยมวิทยา  ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ  ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา              
โปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  5. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 3 ราย ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
เสนอ ดังนี้ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง มงคลศิร ิดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ   
   2. ศาสตราจารย์ธเนศวร์ เจริญเมือง ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  
   3. นายวรกร คาํสิงห์นอก ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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  6. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการอทุยานแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการอื่นในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแทนกรรมการชุดเดิม 
จํานวน 11 คน ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเสนอ ดังนี้ 1. นางรตยา จันทรเทยีร 2. นายเสรี 
เวชชบุษกร 3. นายนิวัติ เรืองพานิช 4. นายสนิท อักษรแกว้ 5. นายนิพนธ์ ต้ังธรรม 6. นายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส        
7. นายธวัชชัย จึงเจริญ 8. นายชัยรัตน์ ชยามฤต 9. นายวิลาศ ผิวเหมาะ 10. นายฉกาจ ลาภานุพัฒน์                 
11. นางสาวดรรชนี เอมพันธ์ุ   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจกิายน 2555 เป็นต้นไป 
 
  7. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงนิฝาก 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
จํานวน 3 ราย ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 1) นายสุภกิจ  จิระประดิษฐกุล เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)  2) นายรุจพงศ์  ประภาสะโนบล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการ
คลัง)  3) นายปรีชา  วัชราภัย  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555                   
เป็นต้นไป  
 
  8. แต่งตั้งข้าราชการการเมอืง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ัง นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
 
  9. มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามท่ี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
  1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมอ่าจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายเป็นหลักการให้รอง
นายกรัฐมนตรคีนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ตามลําดับ ดังนี้ 
   1) ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง 
   2) นายสรุพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 
   3) นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 
   4) นายปลอดประสพ สุรัสวดี 
   5) นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 
   6) นายชุมพล ศิลปอาชา 
  2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้นจะสั่งการใดเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอํานาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน 
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป 
 
  10. แต่งตั้งข้าราชการการเมอืง (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีจํานวน 16 ราย ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
   1. พลเอก ยุทธศักด์ิ ศศิประภา    ตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตร ี
   2. นายโภคิน พลกุล                 ตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตร ี
  3. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์            ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง 
  4. นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ           ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง 
       (รองนายกรัฐมนตรี นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) 
  5. นายสุรพร ดนัยต้ังตระกูล       ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง 
      (รองนายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) 
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  6. นายซูการ์โน มะทา               ตําแหนง่รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
      (รองนายกรัฐมนตรี นายปลอดประสพ สุรัสวดี) 
  7. พลเอก จงศกัด์ิ พานิชกุล        ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง 
      (รองนายกรัฐมนตรี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) 
  8. พลตํารวจตรี จรัญ ชิตะปัญญา  ตําแหนง่ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตร ี
      (รองนายกรัฐมนตรี ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) 
  9. นายจรัล ดิษฐาอภิชัย             ตําแหนง่ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตร ี
      (รองนายกรัฐมนตรี นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) 
  10. นายประทวน เขียวฤทธ์ิ        ตําแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตร ี
      (รองนายกรัฐมนตรี นายปลอดประสพ สุรัสวดี) 
  11. นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง           ตําแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตร ี
      (รองนายกรัฐมนตรี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) 
  12. นายแสวง ฤกษ์จรัล             ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
      (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ีนายวราเทพ   
      รัตนากร) 
  13. นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
      (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นางสาวศันสนีย์  
      นาคพงศ์) 
  14. นายทศพร เสรีรักษ ์             โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี
  15. นายไชยรตัน์ ไทยเจียมอารีย์   ตําแหนง่เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
      (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายวราเทพ   
      รัตนากร) 
  16. นายสุวัฒน์ มว่งศิริ              ตําแหนง่เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
      (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นางสาวศันสนีย์  
      นาคพงศ์) 
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป 
 
  11. แต่งตั้งข้าราชการการเมอืง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง จํานวน 2 ราย 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 1. นายยศวริศ ชูกล่อม ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. นายชัชวาลย์ ชัยเชาวรัตน์ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
   
  12. แต่งตั้งข้าราชการการเมอืง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ัง นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกุล ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
 
  13. แต่งตั้งข้าราชการการเมอืง (กระทรวงสาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ังข้าราชการการเมอืง จํานวน 4 ราย ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขเสนอ ดังนี้  
   1. นายพสิษฐ ์ศักดาณรงค์ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข        
   2. นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
   3. นายกมล บันไดเพชร ดํารงตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
   4. พลเอก อํานวย ถิระชุณหะ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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  14. แต่งตั้งข้าราชการการเมอืง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยเีสนอ ดังนี้ 
   1. นายกฤษ ศรีฟ้า ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
   2. นายนิรุตติ คุณวัฒน์ ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรว่ีาการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
   
  15. แต่งตั้งข้าราชการการเมอืง (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรฐัมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 6 ราย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
ดังนี้ 
  1. นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
   2. นายชาญยุทธ เฮงตระกูล เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รฐัมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงมหาดไทย พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก)  
   3. พลโท มนัส เปาริก เป็นทีป่รึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รฐัมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย นายประชา ประสพดี)  
   4. นายผดุง ลิม้เจริญรัตน์ เปน็เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
   5. นายสุชาติ ลายน้ําเงิน เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รฐัมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงมหาดไทย พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก)  
   6. นายประชาธิปไตย คําสิงห์นอก เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประชา ประสพดี) 
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป 
 
  16. แต่งตั้งข้าราชการการเมอืง (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 3 ราย ตามท่ีกระทรวงการคลัง 
เสนอดังนี้ 
   1. นายภัทรศักด์ิ โอสถานุเคราะห์ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
  2. นายภิญโญ ต๊ันวิเศษ      ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
        (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายทนุศักด์ิ เลก็อุทัย) 
  3. นายธนาธร โล่ห์สุนทร      ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
        (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายทนุศักด์ิ เลก็อุทัย) 
   
  17. แต่งตั้งข้าราชการการเมอืง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ัง นางสาวเพ็ญชิสา หงสอุ์ปถัมภ์ชัย ดํารงตําแหน่งข้าราชการ
การเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป 
 
  18. แต่งตั้งข้าราชการการเมอืง (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงพลังงาน
เสนอ ดังนี้  1. พล.ต.ต.ลัทธสัญญา  เพียรสมภาร ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน             
2. นางลินดา  เชิดชัย ดํารงตําแหน่ง เลขานกุารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 
2555 เป็นต้นไป  
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  19. แต่งตั้งผู้รกัษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกรณทีี่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามลําดับ ดังนี้  1. รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายชลน่าน ศรีแก้ว)  
 
  20. ขอต่อเวลาการดํารงตําแหนง่เลขาธิการสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติต่อเวลาการดํารงตําแหน่งให้ นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสาํนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที ่2) ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที ่31 ตุลาคม 2556 ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ   
 
  21. แต่งตั้งข้าราชการการเมอืง และข้าราชการการเมืองพ้นตาํแหน่ง (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 2 ราย และให้ข้าราชการการเมือง
พ้นจากตําแหน่ง จํานวน 4 ราย ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้  
   1. ให้แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ดังต่อไปน้ี 
       1.1 นายอารี ไกรนรา ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้) 
        1.2 นายสมหวัง อัสราษี ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
พาณิชย์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) 
   2. ใหข้้าราชการการเมืองพ้นตําแหน่งตามรัฐมนตรีที่พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ 
        2.1 นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง ให้พ้นตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
พาณิชย์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิ สาระผล) 
       2.2 นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกุล ให้พ้นตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ           
กระทรวงพาณิชย์  (รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) 
       2.3 นายชัชวาลย์ ชัยเชาวรัตน์ ให้พ้นตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรว่ีาการ 
กระทรวงพาณิชย์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิ สาระผล) 
     2.4 นายภาคภูมิ เดชสกุลฤทธิ์ ให้พ้นตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรว่ีาการ           
กระทรวงพาณิชย์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) 
 
  22. แต่งตั้งข้าราชการการเมอืง (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 6 ราย ตามที่กระทรวงคมนาคม
เสนอ ดังนี้ 
   1. นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล ใหดํ้ารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
   2. นายวัน อยู่บํารุง  ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม                  
(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต) 
    3. นายสุรสทิธ์ิ วงศ์วิทยานนท์ ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง) 
  4. นางฐิติมา ฉายแสง  ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  5. นายมานะ คงวุฒิปัญญา ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต) 
  6. นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง) 
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป 
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  23. แต่งตั้งข้าราชการการเมอืง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ัง นายธรรมรัต หว่ังหลี ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 
  24. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่  268  /2555 เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมตีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่  268  /2555 เรื่อง  มอบหมายและมอบ
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามท่ีสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้  
  

ส่วนที ่1  นิยาม 
  ในคําสั่งนี้ 
  “กํากับการบริหารราชการ” หมายความว่า กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของส่วน
ราชการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี  มีอํานาจสั่งให้ส่วนราชการชี้แจง
แสดงความคิดเห็นหรือรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน สั่งสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนอนุมัติ
ให้นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการมอบอํานาจให้
รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีอนุญาตหรืออนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการในกํากับการบริหาร
ราชการไปก่อนได้ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 
  “สั่งและปฏิบัติราชการ”  หมายความว่า สั่ง อนุญาต หรืออนุมัติให้ส่วนราชการหรือข้าราชการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ปฏิบัติราชการหรือดําเนินการใด ๆ ได้ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
  “กํากับดูแล”  หมายความว่า กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ  
นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสั่งให้รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ
ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับย้ังการกระทําของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐที่ขัดต่อ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานของรัฐ  นโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรี    ที่เกี่ยวข้อง และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการ 

ส่วนที ่2 
 1. รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง) 
 1.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
    1.1.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  1.1.2 กระทรวงยุติธรรม 
 1.1.3 กระทรวงมหาดไทย 
  1.1.4 กระทรวงแรงงาน 
  1.1.5 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 1.2       การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
 1.2.1 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
     1.2.2 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
     1.2.3 ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 1.3 กํากับดูแลและลงนามในเอกสารที่เก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
   1.3.1 การขอพระราชทานอภัยโทษ 
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 1.3.2 การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย 
 1.4  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  
ที่เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 1.1 – ข้อ 1.2 ยกเว้น 
  1.4.1 เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย 
  1.4.2 การสถาปนาพระอิสริยยศ  อิสริยศักด์ิ  สมณศักด์ิ 
  1.4.3 การแต่งต้ัง ในกรณีการแต่งต้ังประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด  
ข้าราชการตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม เอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ  กงสุล  และ
กรรมการที่มีตําแหน่งหน้าที่สําคัญ 
  1.4.4 การพระราชทานยศทหาร  ตํารวจ  ช้ันนายพล 
  1.4.5 การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ และ              
การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี 
 1.4.6   การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการ
ประกาศใช้ความตกลงระหว่างประเทศ 
 1.4.7  เรื่องสําคัญที่เคยมีประเพณีปฏิบัติให้เสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม 
 

ส่วนที ่3 
  2.  รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์  โตวิจักษ์ชัยกุล) 
 2.1   การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
    2.1.1 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     2.1.2 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  2.1.3 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 2.2    การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้   
           - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 2.3  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี            
ที่เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 2.1 – ข้อ 2.2 ยกเว้นในข้อ 1.4.1 – ข้อ 1.4.7 
 

ส่วนที ่4 
  3.  รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
    3.1.1 กระทรวงการคลัง    
    3.1.2 กระทรวงคมนาคม 
  3.1.3    กระทรวงพลังงาน 
  3.1.4   กระทรวงพาณิชย์ 
  3.1.5 กระทรวงอุตสาหกรรม 
  3.1.6 สํานักงบประมาณ (ยกเว้นการอนุมัติงบประมาณในอํานาจนายกรัฐมนตรี) 
  3.1.7 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  3.1.8 สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         3.2     ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 3.1 ยกเว้นในข้อ 1.4.1 – ข้อ 1.4.7 
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ส่วนที ่5 
  4.  รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) 
 4.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
    4.1.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1.2 กระทรวงสาธารณสุข 
 4.2       การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
       -  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

4.3  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 4.1 – ข้อ 4.2 ยกเว้นในข้อ 1.4.1 – ข้อ 1.4.7 
 

ส่วนที ่6 
  5.  รองนายกรัฐมนตรี (นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา) 
 5.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
    5.1.1 กระทรวงการต่างประเทศ 
    5.1.2 กระทรวงวัฒนธรรม 
    5.1.3 กระทรวงศึกษาธิการ 
    5.1.4 กระทรวงกลาโหม (เฉพาะกรณีข้อพิพาทและกฎหมายระหว่างประเทศ) 
    5.1.5 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
    5.1.6 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
    5.1.7 ราชบัณฑิตยสถาน 
  5.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  5.3  การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ  ดังนี้   
   -   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   (องค์การมหาชน) 
 5.4  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี              
ที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 5.1 – ข้อ 5.3 ยกเว้นในข้อ 1.4.1 – ข้อ 1.4.7 

 
ส่วนที ่7 

  6.  รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล  ศิลปอาชา) 
 6.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
    6.1.1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  6.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

6.2  การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ  ดังนี้ 
 6.2.1   สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

 6.2.2 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
            (องค์การมหาชน) 

 6.3  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ี                   
ที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 6.1 – ข้อ 6.2 ยกเว้นในข้อ 1.4.1 – ข้อ 1.4.7 
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ส่วนที ่8 
 7.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล) 
  7.1  การมอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
ดังนี้ 

  7.1.1 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ยกเว้นสํานักงานคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ 9.1.1) 

   7.1.2 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
   7.1.3 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
   7.1.4 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
   7.1.5 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
   7.1.6 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
   7.1.7 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ            
    อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
   7.1.8 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 7.2   การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ  ดังนี้ 
  -   สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
 

ส่วนที ่9 
 8.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายวราเทพ รัตนากร) 
  8.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
ดังนี้ 

   8.1.1 สํานักงบประมาณ 
   8.1.2 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
   8.1.3 สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 8.2      การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
  8.2.1   กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
  8.2.2 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
  8.2.3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
  8.2.4  บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
   

ส่วนที ่10 
 9.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์) 
  9.1  การมอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
ดังนี้ 
   9.1.1 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (เฉพาะสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์         
    ของชาติ) 
   9.1.2 ราชบัณฑิตยสถาน 

   9.1.3 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
  9.1.4 กรมประชาสัมพันธ์ 
 

ส่วนที ่11 
 10.  รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับการบริหารราชการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานของรัฐ ย่อมมีอํานาจให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  หรือประกาศเกี่ยวกับเรื่องของ
หน่วยงานนั้น ๆ  ดังนี้ 
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                              10.1 การแต่งต้ังบุคคลหรือกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือรฐัวิสาหกิจนั้น 
   10.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ ยกเว้น เป็น
เรื่องระดับผู้นํารัฐบาลหรือประมุขของรัฐต่างประเทศ 
  10.3 การให้ความเห็นชอบในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตรา                
จากต่างประเทศ 
   10.4 การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ 
 11.  ราชการที่ รองนายกรัฐมนตรี ไ ด้รับมอบหมายและมอบอํานาจตามคําสั่ งนี้   หาก                  
รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญ และอาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็น
ส่วนรวม หรือต้องสั่งการแก่หลายส่วนราชการหรือหลายรัฐวิสาหกิจแต่บางส่วนมิได้อยู่ในอํานาจหน้าที่กํากับการ
บริหารราชการของรองนายกรัฐมนตรีผู้หนึ่งผู้ใดโดยตรง ให้นําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ 
 12.  เมื่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมายและมอบอํานาจแล้ว ให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
 13.  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมายและมอบอํานาจตามคําสั่งนี้ ให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี บริหารราชการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้
เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของ
ประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน ตามหลักการของนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาล ที่จะยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่นที่คํานึงถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ย่ังยืน และมีภูมิคุ้มกัน     
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมท้ังหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550    
  ทั้งนี้    ต้ังแต่วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
 
  25. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่   269  /2555 เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  และมอบอํานาจตามกฎหมาย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่   269  /2555 เรื่อง  มอบหมายและมอบ
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  และมอบอํานาจตาม
กฎหมาย ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้  
  

ส่วนที่ 1 
1.   รองนายกรัฐมนตรี  (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง) 

 1.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบั ติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
 1.1.1 คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ   
  1.1.2 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 1.1.3   คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์  

  1.1.4 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  1.1.5 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  1.1.6 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
    1.1.7 คณะกรรมการคดีพิเศษ 
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   (ยกเว้นในกรณีที่มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่สําคัญ หรือ
อาจมีผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้อยของประชาชนเป็นส่ วนรวม 
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการคดีพิเศษด้วยตนเอง) 

  1.1.8 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก   
  1.1.9 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่

สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
  1.1.10  คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

   1.1.11  คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  และ 
  1.1.12 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้  
 1.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบั ติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

 1.2.1 คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
 1.2.2  คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 

  1.2.3   คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
  1.2.4    คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 

 1.2.5  คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
 1.2.6  คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอบรมอาชีพแห่งชาติ    
 1.2.7  คณะกรรมการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
 1.2.8  คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    ช้ันสายสะพาย 
 1.2.9   คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 
 1.2.10  คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ  
 1.2.11  คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  1.2.12  คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน   
 1.3  การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
 1.4  การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.5  การดําเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอํานาจให้พนักงานอัยการดําเนินคดีปกครอง
กรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีในคดีปกครองอื่น เว้นแต่คดีปกครองที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายและมอบอํานาจให้
รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไว้แล้ว 
 

ส่วนที่ 2 
  2.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล) 
 2.1  การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบั ติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  2.1.1 คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

 2.1.2  คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  และ 
    2.1.3    ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ 
 2.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบั ติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

  2.2.1 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 
   2.2.2 คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 

  2.2.3 คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
   2.2.4 คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 
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   2.2.5 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
2.2.6 คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 

  2.2.7 คณะกรรมการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ 
 

ส่วนที่ 3 
  3.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอํ านาจให้ป ฏิบั ติหน้ าที่ ป ระธานกรรมการ               
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 

 3.1.1   คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ 
 3.1.2  คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 3.1.3 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 3.1.4 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 3.1.5 คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ   

   3.1.6    คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   
  3.1.7 คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

 3.1.8   คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  และ 
   3.1.9  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

 3.2 การมอบหมายและมอบอํ านาจให้ป ฏิบั ติหน้ าที่ ป ระธานกรรมการ                    
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  3.2.1 คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 3.2.2  คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดําเนิน 
  3.2.3  คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่ งสินค้ าและ                 

การบริการของประเทศ 
  3.2.4  คณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ 

 3.2.5  คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ 
 3.2.6  คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 

  3.2.7  คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
  3.2.8  คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมาย                   

เพื่อป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
  3.2.9    คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 

 3.2.10   คณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน 
 3.2.11   คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ   
 3.2.12  คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 
 3.2.13  คณะกรรมการอํานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ 
 3.2.14  คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน   

 3.3 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 3.4  การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
 

ส่วนที่ 4 
  4.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายปลอดประสพ  สุรัสวดี) 
 4.1 การมอบหมายและมอบอํ านาจให้ป ฏิบั ติหน้ าที่ ป ระธานกรรมการ                       
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
   4.1.1 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
   4.1.2 คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 
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   4.1.3 คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 
   4.1.4  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  และ 
   4.1.5  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 4.2  การมอบหมายและมอบอํ านาจให้ป ฏิบั ติหน้ าที่ ป ระธานกรรมการ                      
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

   4.2.1 คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 
 4.2.2 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
 4.2.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  
 4.2.4 คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 
 4.2.5 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ 
 4.2.6 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
 4.2.7  คณะกรรมการกองทุน เงินช่ วย เหลือผู้ ประสบสาธารณภัย              

สํานักนายกรัฐมนตรี 
 4.2.8 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ 

 4.3  การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ 
 4.4  การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
 

ส่วนที่ 5 
  5.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา) 
 5.1 การมอบหมายและมอบอํ านาจให้ป ฏิบั ติหน้ าที่ ป ระธานกรรมการ                       
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  5.1.1 คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ 
  5.1.2    คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
  5.1.3   สภานายกสภาลูกเสือไทย  และ 
  5.1.4  รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ   
  5.1.5  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 5.1.6  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
    5.1.7   รองประธานสภาวิจัยแห่งชาติ 
 5.2  การมอบหมายและมอบอํ านาจให้ป ฏิบั ติหน้ าที่ ป ระธานกรรมการ                       
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

 5.2.1   คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 
 5.2.2   คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
 5.2.3   คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
 5.2.4   คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 

    5.2.5   คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
    5.2.6   คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  

 5.3  ประธานจัดทําแผนนิติบัญญัติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทําแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 
 

ส่วนที่ 6 
  6.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายชุมพล  ศิลปอาชา) 
 6.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบั ติหน้ าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 

 6.1.1   คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
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 6.1.2  คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร   และ 
  6.1.3   อุปนายกสภาลูกเสือไทย 
    6.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ัง
ขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

  6.2.1   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่ง
สินค้าและบริการของประเทศ  

  6.2.2   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แห่งชาติ 

 6.2.3   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 
 6.2.4   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ 
 6.2.5 กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
  ถนนราชดําเนิน 

 6.3 ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามระเบียบ  คณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการจัดการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
 6.4  การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ 
 

ส่วนที่ 7 
 7.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล) 
 7.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบั ติหน้าที่ ในคณะกรรมการต่าง ๆ                      
ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 

  7.1.1    รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  7.1.2    กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  7.1.3  กรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 

 7.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบั ติหน้ าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  7.2.1   คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช  
    อิสริยาภรณ์ช้ันตํ่ากว่าสายสะพาย   และ 
  7.2.2 กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน                 

ของประเทศ 
 

ส่วนที่ 8 
 8.  รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ  รัตนากร) 
  8.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 

    8.1.1   คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ 
    8.1.2  กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

  8.2 การมอบหมายและมอบอํ านาจ ให้ ป ฏิบั ติ หน้ าที่ ป ร ะธานกรรมการ                      
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

8.2.1    คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  และ 
  8.2.2  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน    
    8.2.3  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 

    8.2.4    รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ 
    8.2.5    กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ

การบริการของประเทศ 
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 8.3 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง 
 

ส่วนที่ 9 
 9.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวศันสนีย์  นาคพงศ์) 
 9.1  การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบั ติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  - คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 9.2  การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้น
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  9.2.1   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
  9.2.2   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 

  9.2.3    รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม 
    แห่งชาติ 
 9.2.4  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
 

ส่วนที่ 10 
 9. ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ที่สั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีในส่วนราชการระดับกรมใดเป็นประธาน อ.ก.พ. ทําหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงของส่วนราชการนั้นด้วย 
ยกเว้น อ.ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี  ให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล)  
เป็นประธาน 
 10.  เมื่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมายและมอบอํานาจแล้ว  ให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบตามความเหมาะสม 
 11.  ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในคําสั่งนี้ พิจารณาความจําเป็นและ
ความเหมาะสมในการยุบเลิกคณะกรรมการดังกล่าว  หากเห็นว่าหมดความจําเป็นหรือซ้ําซ้อนกับภารกิจของ
หน่วยงานอื่น  หรืออาจยุบรวมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการดังกล่าว โดยการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือจัดทํา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม่โดยยึดหลักการมีผู้รับผิดชอบภารกิจอย่างชัดแจ้ง การไม่ปฏิบัติงานซ้ําซ้อนกัน 
และการบูรณาการภารกิจให้เกิดการประสานและสอดคล้องรองรับกัน แล้วเสนอผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ 
ตลอดจนร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทําขึ้นใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี  ในกรณีที่เห็นควร
ให้คงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนั้น ๆ ไว้ตามเดิมให้รายงานเหตุผลและความจําเป็นด้วยเช่นกัน 
  ทั้งนี้    ต้ังแต่วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
 
  26.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่   270  /2555  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 270  /2555  เรื่อง  มอบหมายให้            
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ตามท่ี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้  
 1.  พื้นที่ 
 1.1  รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในพื้นที่ ดังนี้ 
      เขตตรวจราชการที่ 8  ของสํ านักนายกรั ฐมนตรี    ไ ด้แ ก่    จั งหวัดนราธิ วาส             
จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา  จังหวัดสงขลา  จังหวัดสตูล 
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  เขตตรวจราชการที่ 10  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัด บึงกาฬ  
จังหวัดเลย  จังหวัดหนองคาย  จังหวัดหนองบัวลําภู  จังหวัดอุดรธานี 

1.2  รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในพื้นที่ ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการที่ 6  ของสํ า นั กน ายกรั ฐ มนตรี    ไ ด้ แ ก่  จั ง ห วั ด ชุ มพร               
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 เขตตรวจราชการที่ 11 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดนครพนม  
จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดสกลนคร   
 1.3  รองนายกรัฐมนตรี  (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง)  กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการใน
พ้ืนที่ ดังนี้ 
   เขตตรวจราชการที่ 5  ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสงคราม 
    เขตตรวจราชการที่ 9   ขอ งสํ า นั กน ายก รั ฐ มนตรี    ไ ด้ แ ก่   จั ง ห วั ด จั นท บุ รี                
จังหวัดชลบุรี  จังหวัดตราด  จังหวัดระยอง 
 1.4  รองนายกรัฐมนตรี  (นายปลอดประสพ  สุรัสวดี)  กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการใน
พ้ืนที่ ดังนี้ 
   เขตตรวจราชการที่ 2  ของสํานักนายกรัฐมนตรี    ไ ด้แก่    จังหวัดชัยนาท                 
จังหวัดลพบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดอ่างทอง 
  เขตตรวจราชการที่ 3  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดฉะเชิงเทรา              
จังหวัดนครนายก  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสระแก้ว  
 1.5  รองนายกรัฐมนตรี  (นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ  
ในพื้นที่ ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการที่ 12   ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดกาฬสิน ธ์ุ  
จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดร้อยเอ็ด  
     เขตตรวจราชการที่ 14  ของสํ านั กนายกรั ฐมนตรี   ไ ด้ แ ก่   จั งหวั ด ชั ย ภูมิ                 
จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดสุรินทร์ 
 1.6  รองนายกรัฐมนตรี  (นายชุมพล  ศิลปอาชา) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ 
ดังนี้ 
   เขตตรวจราชการที่ 4  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่  จังหวัดกาญจนบุรี         
จังหวัดนครปฐม  จังหวัดราชบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี 
 เขตตรวจราชการที่  13 ของสํ านักนายกรั ฐมนตรี   ไ ด้แ ก่   จั งหวัดยโสธร                 
จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดอํานาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานี 
 1.7  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) กํากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้ 
   เขตตรวจราชการที่ 15  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่             
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดลําปาง  จังหวัดลําพูน 
    เขตตรวจราชการที่ 16  ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดเชียงราย                
จังหวัดน่าน  จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพร่ 
 1.8  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายวราเทพ  รัตนากร)  กํากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการที่ 17  ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดตาก  จังหวัดพิษณุโลก  
จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  เขตตรวจราชการที่ 18  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดกําแพงเพชร  
จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดพิจิตร  จังหวัดอุทัยธานี 
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 1.9  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์  นาคพงศ์) กํากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการที่ 1   ของสํ านักนายกรัฐมนตรี    ไ ด้แ ก่    จั งหวัดนนทบุรี              
จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดสระบุรี 
  เขตตรวจราชการที่ 7  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่  จังหวัดกระบี่  จังหวัดตรัง  
จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดระนอง 
 2.  การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคําสั่งนี้  หมายถึง     การตรวจราชการ  
การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี 
ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การเร่งรัด การติดตามผล การให้
คําแนะนําช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
 3.  ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหาอุปสรรค                
แนวทางการแก้ไข  ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเนื่องจากการกํากับและติดตาม  การปฏิบัติราชการใน                 
เขตตรวจราชการหรือพื้นที่ในความรับผิดชอบต่อนายกรัฐมนตรี 
 4.  ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจ
ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี              
ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจําเป็นเร่งด่วน สามารถมอบหมาย         
ให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้
ทราบต่อไป 
 5.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการ  ในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
เสนอข้อมูล  อํานวยความสะดวก  และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้ด้วย 
 
 6.  ใ ห้ เ บิ ก ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร กํ า กั บ แ ล ะติ ด ต า ม ก า ร ปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ใ นภู มิ ภ า ค ข อ ง                 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจากงบประมาณของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรอง
นายกรัฐมนตรี 
  ทั้งนี้    ต้ังแต่วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 เป็นต้นไ 
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