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  วันนี้ (2 กรกฎาคม 2556)  เม่ือเวลา 09.00 น. ณ ห'องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ8 ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป9นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายธีรัตถ8  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร'อมด'วย นายภักดีหาญส8                
หิมะทองคํา  ร'อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน8 จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได'แถลงขEาวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได'ดังนี้ 

 
กฎหมาย 

 3.   เรื่อง   รEางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป พ.ศ. 2556  
  
เศรษฐกิจ – สังคม 

 4.    เรื่อง    ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด'านรัฐวิสาหกิจ ครั้งท่ี 4/2556  
 6.  เรื่อง   ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร8และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการตEอต'านการ
   ทุจริตคอร8รัปชั่นและแนวทางดําเนินการในระยะตEอไป   
  8.   เรื่อง  โครงการรับจํานําข'าวเปลือก ปLการผลิต 2555/56  

  
แต�งตั้ง 

  15.   เรื่อง  แตEงต้ัง 
 1.  แตEงต้ังข'าราชการพลเรือนสามัญให'ดํารงตําแหนEงประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข) 

 2.  มอบหมายให'รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
 3.  การขอตEอเวลาการดํารงตําแหนEงเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต  
  ระดับสูง) ครั้งท่ี 1 (กระทรวงการตEางประเทศ)  
 4.  แตEงต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย8และตลาด 
  หลักทรัพย8  
 5.  แตEงต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
  และสหกรณ8  
 6. แตEงต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการการทางพิเศษแหEงประเทศไทย  
 7.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี   150  /2556  เรื่อง  มอบหมายให'รอง 
  นายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบ 
  อํานาจให'รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
  ราชการแทนกัน 
 8.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี  151  /2556  เรื่อง  มอบหมายและมอบ 
  อํานาจให'รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
  ราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 9.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี   152   /2556 เรื่อง  มอบหมายและมอบ 
  อํานาจให'รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
  หน'าท่ีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ
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  ตEาง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  และมอบอํานาจตาม
  กฎหมาย 
 10.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี   153   /2556  เรื่อง  มอบหมายให'รอง 
  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตาม 
  การปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
 

***************************************************** 
 เอกสารชุดนี้เป�นเอกสารข�าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท�านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย�างเป�นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 โทร . 0 2280-9000 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ�ายทอดสดการแถลงข�าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส�วนต�างจังหวัด  
รับฟ;งได<ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
3.  เรื่อง  ร�างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป พ.ศ. 2556  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรEางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป พ.ศ. 2556 
ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให'นําข้ึนทูลเกล'าฯ ถวาย ตEอไป 
  ข-อเท็จจริง 
  1. รัฐธรรมนูญแหEงราชอาณาจักรไทย มาตรา 127 ได'บัญญัติให'ในปLหนึ่งให'มีสมัยประชุมสามัญ
ท่ัวไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ โดยให'ถือวันท่ีมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให'สมาชิกได'มาประชุมเป9นครั้ง
แรก เป9นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญท่ัวไป สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ให'มีกําหนดเวลา 120 วัน ซ่ึงได'มี
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2554 เพ่ือให'สมาชิกได'มาประชุมเป9นครั้งแรกในวันท่ี 1 สิงหาคม            
พ.ศ. 2554  
  2. สําหรับปL 2555 ได'มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป พ.ศ. 2555 
กําหนดให'เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป ต้ังแตEวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และพระราชกฤษฎีกาปXด
ประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป พ.ศ. 2555 กําหนดให'ปXดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป ต้ังแตEวันท่ี 
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 แล'ว 
  3. สําหรับปL 2556 สมควรเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป ต้ังแตEวันท่ี 1 สิงหาคม             
พ.ศ. 2556 เป9นต'นไป เพ่ือให'เป9นไปตามในมาตรา 127 ของรัฐธรรมนูญแหEงราชอาณาจักรไทย 
  4. สลค. จึงได'ยกรEางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป พ.ศ. 2556  ข้ึน 
เพ่ือให'มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไปต้ังแตEวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556  เป9นต'นไป 

  
เศรษฐกิจ – สังคม 

 
4. เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด-านรัฐวิสาหกิจ ครั้งท่ี 4/2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน8 ณ ระนอง) 
ประธานกรรมการกํากับนโยบายด'านรัฐวิสาหกิจเสนอ ดังนี้  
  1. รับทราบผลการพิจารณาและมติท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด'านรัฐวิสาหกิจ                    
ครั้งท่ี 4/2556  
  2. เห็นชอบเรื่อง การปรับปรุงระบบแรงจูงใจในสEวนของคEาตอบแทนท่ีเป9นตัวเงินตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด'านรัฐวิสาหกิจ ครั้งท่ี 4/2556  
  3. ให'ความเห็นชอบเรื่องอัตราคEาตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามผลการ
ประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด'านรัฐวิสาหกิจ ครั้งท่ี 4/2556  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน8 ณ ระนอง) ประธานกรรมการกํากับนโยบายด'านรัฐวิสาหกิจ 
รายงานวEา  กนร. ได'มีการประชุมครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2556 มีสาระสําคัญสรุปได'ดังนี้ 
  1. การปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส�วนของค�าตอบแทนท่ีเป<นตัวเงินตามระบบประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  ได'เสนอเรื่องการปรับปรุงระบบแรงจูงใจใน
สEวนของคEาตอบแทนท่ีเป9นตัวเงินตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ให' กนร. พิจารณาในการประชุม
ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2556 ซ่ึง กนร. พิจารณาแล'วมีมติเห็นชอบรEางหลักเกณฑ8การปรับปรุงระบบ
ประเมินผลฯ ตามท่ี ฝ[ายเลขานุการ กนร. เสนอ ดังนี้ 
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   (1) กําหนดกลุEมรัฐวิสาหกิจเพ่ือใช'ระบบแรงจูงใจในสEวนของคEาตอบแทนท่ีเป9นตัวเงินตาม
ระบบประเมินผลฯ เพ่ือให'สอดคล'องการดําเนินงานและรูปแบบระบบแรงจูงใจท่ีใช'กับรัฐวิสาหกิจแตEละประเภท ดังนี้ 
   กลุ�มท่ี 1 รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีจดทะเบียนและกระจายหุ-นในตลาดหลักทรัพย=แห�งประเทศ
ไทย ได'แกE บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ทEาอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
   กลุ�มท่ี 2 รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีจัดสรรโบนัสให-พนักงานได-เม่ือมีกําไรเพ่ือการจัดสรรโบนัส
เนื่องจากมีกําไรจากการดําเนินงาน ได'แกE บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)* บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)* บริษัท ไปรษณีย8ไทย จํากัด การไฟฟ]าฝ[ายผลิตแหEงประเทศไทย การไฟฟ]าสEวนภูมิภาค การประปานคร
หลวง การประปาสEวนภูมิภาค การเคหะแหEงชาติ องค8การจัดการน้ําเสีย การนิคมอุตสาหกรรมแหEงประเทศไทย โรงงาน
ยาสูบ กระทรวงการคลัง โรงงานไพE กรมสรรพสามิต องค8การสุรา กรมสรรพสามิต โรงพิมพ8ตํารวจ บริษัท อูEกรุงเทพ 
จํากัด องค8การตลาด องค8การเภสัชกรรม การทางพิเศษแหEงประเทศไทย บริษัท ขนสEง จํากัด การทEาเรือแหEงประเทศไทย 
สถาบันการบินพลเรือน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยEอม บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูEอาศัย ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารอิสลามแหEงประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห8  สํานักงานธนานุเคราะห8 องค8การสEงเสริมกิจการ
โคนมแหEงประเทศไทย องค8การตลาดเพ่ือเกษตรกร องค8การสะพานปลา องค8การสวนยาง องค8การคลังสินค'า องค8การ
อุตสาหกรรมป[าไม' และบริษัท ธนารักษ8พัฒนาสินทรัพย8 จํากัด  
   กลุ�มท่ี 3 รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีจัดสรรโบนัสให-พนักงานได-เม่ือมีผลการประเมินสูงกว�า
เป>าหมาย เชEน รัฐวิสาหกิจท่ีให'บริการสาธารณะและประสบผลขาดทุน ได'แกE การรถไฟแหEงประเทศไทย องค8การ
ขนสEงมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟฟ]าขนสEงมวลชนแหEงประเทศไทย 
   กลุ�มท่ี 4 รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีมีวัตถุประสงค=ในการให-การส�งเสริมกิจกรรมด-านต�าง ๆ 
โดยไม�มุ�งผลกําไร และดําเนินการโดยได-รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ�นดินเป<นหลัก ได'แกE การทEองเท่ียว               
แหEงประเทศไทย การกีฬาแหEงประเทศไทย องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แหEงชาติ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร8และ
เทคโนโลยีแหEงประเทศไทย สํานักงานกองทุนสงเคราะห8การทําสวนยาง องค8การสวนพฤกษศาสตร8 และองค8การสวน
สัตว8 
   กลุ�มท่ี 5 รัฐวิสาหกิจประเภทจ�ายโบนัสพนักงานคงท่ี ได'แกE การไฟฟ]านครหลวง สํานักงาน
สลากกินแบEงรัฐบาล ธนาคารเพ่ือการสEงออกและนําเข'าแหEงประเทศไทย และบริษัท วิทยุการบินแหEงประเทศไทย 
จํากัด  
   กลุ�มท่ี 6 รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีใช-ระบบแรงจูงใจด-านโบนัสพนักงานท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
ได'แกE ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยEอมแหEงประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ8
การเกษตร 
   ท้ังนี้  การปรับเปลี่ยนรายชื่อรัฐวิสาหกิจหรือการกําหนดกลุEมของรัฐวิสาหกิจท่ีเริ่มเข'าสูEระบบ
ประเมินผลฯ ในอนาคตให'เป9นไปตามท่ี สคร. เห็นชอบ  
   (2) กําหนดให'มีแรงจูงใจท่ีเป9นตัวเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีให'บริการสาธารณะและประสบผล
ขาดทุน เชEน การรถไฟแหEงประเทศไทย และองค8การขนสEงมวลชนกรุงเทพ เป9นต'น โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ตามการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบกับคEาเป]าหมาย 
   ( 3 ) กํ า ห น ด เ ง่ื อ น ไ ข ใ น ก า ร จั ด ส ร ร โ บ นั ส ข อ ง รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  โ ด ย ร ว บ ร ว ม จ า ก 
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข'อง และปรับปรุงเพ่ิมเติมในบางประเด็น ดังนี้ 
    (3.1) ให'วิธีการคํานวณกําไรเพ่ือการจัดสรรโบนัส เป9นไปตามหลักเกณฑ8ท่ี สคร. กําหนด 
โดยการจัดสรรโบนัสของพนักงานและลูกจ'างประจําเป9นดังนี้ 
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โบนัสพนักงานและลูกจ-างประจํา 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน) 

กลุEม 2 
(รส. ท่ัวไปในระบบ

ประเมินผล) 

กลุEม 3* 
(รส. ท่ีให'บริการ
สาธารณะและ

ประสบผลขาดทุน) 

กลุEม 4  
(รส. สEงเสรมิ/ไมEมุEงผลกําไร) 

กลุEม 5 
(รส. โบนัสคงท่ี) 

กลุEม 6  
(รส. ท่ีมี
ลักษณะ 

เฉพาะ ได'แกE 
ธพว. และ ธ.

ก.ส.) 

% 
กําไร
เพ่ือ
การ

จัดสรร
โบนัส 

ไมEเกิน
เทEาของ
เงินเดือน
คEาจ'าง 

ไมEเกินเทEาของ
เงินเดือนคEาจ'าง 

4.1 โบนัส
คงท่ีตามผล
การประเมิน 

4.2 โบนัส 
เชิงพาณิชย8 

ได'แกE กฟน. 
สลากฯ ธสน. 

บวท. 

ไมEเกิน 
เทEาของ
เงินเดือน
คEาจ'าง 

5.0 11.00 8.0 1.00 2.00 จEายตาม 
รส. กลุEม 2 

ถือปฏิบัติการจEาย
โบนัสพนักงาน

ตามท่ีเคยจEายอยูE
เดิมไปกEอน

จนกวEาจะมีการ
เปลี่ยนแปลง 

7.0 

4.5 10.50 7.0 0.75 1.50  6.5 

4.0 10.00 6.0 0.50 1.00  6.0 

3.5 9.50 5.5 0.50 0.75  5.5 

3.0 9.00 5.0 ไมEมโีบนัส 0.50  5.0 

2.5 8.50 4.5 ไมEมโีบนัส ไมEมโีบนัส  4.5 

2.0 8.00 4.0 ไมEมโีบนัส ไมEมโีบนัส  4.0 

1.5 7.50 3.0 ไมEมโีบนัส ไมEมโีบนัส  3.0 

1.0 7.00 2.0 ไมEมโีบนัส ไมEมโีบนัส  2.0 

    รวมได' 4.1 + 4.2 วงเงินไมEเกิน 
40% 

ของกําไร 
เพ่ือการ

จัดสรรโบนัส 

หมายเหตุ 
* เง่ือนไขการจEายโบนัส รส. กลุEม 3 
 - ผลประเมินทุกหัวข'อยEอยต'องไมEต่ํากวEา 3.0 
 - การคํานวณวงเงินใช'จํานวนเทEาในระดับตํ่าของแตEละชEวงของผลประเมิน 
 - รส. ต'องเสนอมาตรการลดคEาใช'จEายเพ่ือให'การจEายโบนัสไมEมีผลกระทบตEอผลขาดทุนขององค8กร
โดยจะใช'ในการติดตามและประเมินผลปLตEอไป 
 - ในปLท่ี รส. กลุEม 3 มีกําไรเพ่ือการจัดสรรโบนัสให'ใช'หลักเกณฑ8การจEายตาม รส. กลุEม 2 
    (3.2) การจัดสรรโบนัสของรัฐวิสาหกิจจะกระทําได' เม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผEนดินได' 



 6

ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล'ว และต'องได'รับการอนุมัติการจัดสรรโบนัสจาก สคร. 
    (3.3) ห'ามมิให'รัฐวิสาหกิจจEายเงินในลักษณะเดียวกันกับโบนัส ไมEวEาจะจEายจากงบทําการ
ของรัฐวิสาหกิจหรือจากแหลEงเงินอ่ืนใด  
    (3.4) ให'รัฐวิสาหกิจกําหนดหลักเกณฑ8การจEายโบนัสภายในวงเงินโบนัสท่ีได'รับอนุมัติให'แกE
พนักงานและลูกจ'างประจําของรัฐวิสาหกิจ ตามผลการปฏิบัติงานท่ีอิงจากผลการประเมินประจําปL 
  (4) ให'ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2538 เฉพาะในสEวนท่ีเชื่อมโยงการกําหนด
วงเงินเลื่อนข้ันเงินเดือนกับผลการประเมิน โดยให'รัฐวิสาหกิจกําหนดวงเงินเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปL โดยพิจารณาถึง
สถานภาพขององค8กร และให'เป9นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนดวงเงินเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีเก่ียวข'อง
โดยเฉพาะ    
 2. อัตราค�าตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
   2 .1 ในปcจจุ บันกรรมการรัฐวิสาหกิจจะได' รับ เ บ้ียประชุม  ตามมติคณะรั ฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2547  โดยกําหนดให'กรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได'รับเบ้ียประชุม ดังนี้ 
 

 กลุ�มรัฐวิสาหกิจ เบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจรายครั้งไม�เกิน 
(บาท : คน : ครั้ง) 

กลุEมท่ี 1 : รัฐวิสาหกิจขนาดใหญE 10,000 
กลุEมท่ี 2 : รัฐวิสาหกิจขนาดปานกลาง 8,000 
กลุEมท่ี 3 : รัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก 6,000 
กลุEมท่ี 4 : รัฐวิสาหกิจกลุEมสถาบันการเงิน 10,000 
กลุEมท่ี 5 : รัฐวิสาหกิจท่ีจดทะเบียน 
              ในตลาดหลักทรัพย8แหEงประเทศไทย 

เป9นไปตาม 
มติท่ีประชุมผู'ถือหุ'น 

หมายเหตุ  
* รัฐวิสาหกิจจEายเบ้ียประชุมได'ไมEเกินเดือนละ 1 ครั้ง เฉพาะกรรมการท่ีเข'ารEวมประชุม 

สําหรับกรณีท่ีกรรมการรัฐวิสาหกิจได'รับแตEงต้ังให'เป9นคณะกรรมการชุดยEอยให'ได'รับเบ้ียประชุมในอัตรา 
เหมาจEายเป9นรายเดือนเทEากับเบ้ียกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยหากกรรมการรัฐวิสาหกิจทEานใดได'รับการแตEงต้ัง 
เป9นกรรมการในคณะกรรมการชุดยEอยอ่ืนๆ มากกวEา 1 คณะ ก็ให'ได'รับเบ้ียประชุมเพียงคณะใดคณะหนึ่งเทEานั้น 
สําหรับกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีได'รับแตEงต้ังจากบุคคลภายนอกให'ได'รับเบ้ียประชุมเป9นรายครั้งสูงสุดไมEเกินครั้งละ 1,000 บาท 
โดยจEายเฉพาะครั้งท่ีมาประชุม 
   2.2 จากการท่ีรัฐวิสาหกิจมีภารกิจท่ีจะต'องสร'างมูลคEาเพ่ิมของกิจการ ทําให'รัฐวิสาหกิจมี
ขอบเขตในการดําเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน โดยสามารถพิจารณาได'จากขนาดของสินทรัพย8 การลงทุนและความซับซ'อนใน
การดําเนินงาน เป9นต'น ทําให'กรรมการรัฐวิสาหกิจซ่ึงเป9นผู'กํากับดูแลและวางนโยบายการบริหารองค8กรให'สอดคล'อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร8การพัฒนาประเทศของรัฐบาลมีภารกิจและหน'าท่ีความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน อีกท้ังต'องใช'
ความรู'ความสามารถและมีความเสี่ยงท่ีต'องรับผิดตEอกฎหมายตEาง ๆ ท่ีเก่ียวข'องอันเนื่องมาจากหน'าท่ีตามกรอบ
ภารกิจ จึงสมควรได'รับคEาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเทียบเคียงภาคเอกชนได'ระดับหนึ่ง เพ่ือให'รัฐวิสาหกิจได'กรรมการ
ท่ีมีคุณภาพ  
   2.3 สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได'มีมติในการประชุม 
ครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งให'กระทรวงการคลังรับไปดําเนินการศึกษา
แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ8และเง่ือนไขในการกําหนดคEาตอบแทนและเบ้ียประชุมของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ให' มีความเหมาะสมและสอดคล'องกับภารกิจและหน'า ท่ีความรับผิดชอบและเสนอ กนร.  ให' ได'ข'อยุ ติ  
แล'วจึงเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 (ฝ[ายเศรษฐกิจ) พิจารณากEอนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนตEอไป 
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   2 . 4  สคร .  ไ ด' พิ จ า รณาจั ดกลุE ม รั ฐ วิ ส าห กิจ เ พ่ือ กํ าหนด อัตร าคE าตอบแทนและ 
เบ้ียประชุมกรรมการโดยพิจารณาจากการประเมินคEางานของรัฐวิสาหกิจเป9นหลัก โดยปcจจัยตEาง ๆ 
ในการประเมินคEางานของรัฐวิสาหกิจจะคํานึงถึงดุลยภาพของจํานวนปcจจัยเชิงปริมาณและตัวแปรเชิงคุณภาพ โดยมี
ปcจจัยท่ีใช'ในการพิจารณา ได'แกE รายได' สินทรัพย8 การแสวงหารายได' การแขEงขันด'านสินค'าและบริการ ความ
หลากหลายของประเภทธุรกิจ สินค'า และบริการ จํานวนพนักงาน ข้ันตอนการผลิตซับซ'อนหรือใช'เทคโนโลยีสูง และ
ผลกระทบตEอเศรษฐกิจและสังคม 

2.5  สคร. ในฐานะฝ[านเลขานุการ กนร. ได'เสนอเรื่องหลักเกณฑ8อัตราคEาตอบแทนและเบ้ีย 
ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจให' กนร. พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2556 ซ่ึง กนร. 
พิจารณาแล'วมีมติเห็นชอบรEางตามท่ีฝ[ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอ โดยให'ปรับปรุงหลักเกณฑ8การจEาย
คEาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดยEอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืนท่ีแตEงต้ังจากบุคคลภายในของรัฐวิสาหกิจ
ตามความเห็นของผู'แทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้ 
    2.5.1 ให'ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงอัตราเบ้ีย 
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 
    2.5.2 ให'ความเห็นชอบการจัดกลุEมรัฐวิสาหกิจ อัตราคEาตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการ 
รัฐวิสาหกิจ และหลักเกณฑ8การจEายคEาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุด
ยEอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน ดังนี้ 

1) การจัดกลุEมรัฐวิสาหกิจ 
กลุE ม ท่ี  1  รั ฐ วิ ส าห กิจขนาดใหญE  ได' แกE  การไฟฟ] าสE วนภู มิภ าค  

การไฟฟ]านครหลวง การไฟฟ]าฝ[ายผลิตแหEงประเทศไทย บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) การประปาสEวนภูมิภาค การประปานครหลวง การรถไฟแหEงประเทศไทย องค8การเภสัชกรรม การเคหะ
แหEงชาติ การรถไฟฟ]าขนสEงมวลชนแหEงประเทศไทย การทางพิเศษแหEงประเทศไทย การทEาเรือแหEงประเทศไทย โรงงาน
ยาสูบ กระทรวงการคลัง บริษัท วิทยุการบินแหEงประเทศไทย จํากัด บริษัท ไปรษณีย8ไทย จํากัด และการนิคม
อุตสาหกรรมแหEงประเทศไทย 

กลุEมท่ี 2 รัฐวิสาหกิจขนาดปานกลาง ได'แกE สํานักงานสลากกินแบEงรัฐบาล 
การทEองเท่ียวแหEงประเทศไทย บริ ษัท ขนสEง จํากัด องค8การขนสEงมวลชนกรุงเทพ องค8การสEงเสริมกิจการ 
โคนมแหEงประเทศไทย องค8การตลาดเพ่ือเกษตรกร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีฯ สํานักงานกองทุน
สงเคราะห8การทําสวนยาง การกีฬาแหEงประเทศไทย องค8การอุตสาหกรรมป[าไม' สํานักงานธนานุเคราะห8 องค8การสุรา 
กรมสรรพสามิต องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แหEงชาติ และองค8การคลังสินค'า 

กลุEมท่ี 3 รัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก ได'แกE บริษัท อูEกรุงเทพ จํากัด องค8การสวน
ยาง องค8การสวนสัตว8 องค8การจัดการน้ําเสีย องค8การสะพานปลา องค8การตลาด สถาบันการบินพลเรือน โรงพิมพ8ตํารวจ 
องค8การสวนพฤกษศาสตร8 โรงงานไพE กรมสรรพสามิต และบริษัท สหโรงแรมไทย จํากัด 

กลุEมท่ี 4 รัฐวิสาหกิจกลุEมสถาบันการเงิน ได'แกE ธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ8การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห8 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยEอม
แหEงประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการสEงออกและนําเข'าแหEงประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยEอม 
และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูEอาศัย 

กลุEมท่ี 5 รัฐวิสาหกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย8แหEงประเทศไทย ได'แกE 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ทEาอากาศ
ยานไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 
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2) อัตราคEาตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 

กลุ�มรัฐวิสาหกิจ ค�าตอบแทนรายเดือนไม�เกิน 
(บาท : คน : เดือน) 

เบ้ียประชุมรายครั้งไม�เกิน 
(บาท : คน : ครั้ง) 

กลุEมท่ี 1 : รัฐวิสาหกิจขนาดใหญE 10,000 10,000 
กลุEมท่ี 2 : รัฐวิสาหกิจขนาดปานกลาง 8,000 8,000 
กลุEมท่ี 3 : รัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก 6,000 6,000 
กลุEมท่ี 4 : รัฐวิสาหกิจกลุEมสถาบันการเงิน 10,000 10,000 
กลุEมท่ี 5 : รัฐวิสาหกิจท่ีจดทะเบียน 
              ในตลาดหลักทรัพย8แหEงประเทศไทย 

เป9นไปตาม 
มติท่ีประชุมผู'ถือหุ'น 

 
3) หลักเกณฑ8การจEายคEาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดยEอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน 
กําหนดให'รัฐวิสาหกิจดําเนินการจEายคEาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุม

ให'แกEกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการชุดยEอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน 
ท่ีแตEงต้ังโดยบทบัญญัติแหEงกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ8ดังตEอไปนี้ 
   3.1 กรณีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให'กรรมการได'รับคEาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุม 
ดังนี้ 
     3.1.1 คEาตอบแทนรายเดือน : ตามอัตราท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ท้ังนี้ ในกรณีท่ี
กรรมการรัฐวิสาหกิจดํารงตําแหนEงไมEเต็มเดือนให'จEายคEาตอบแทนรายเดือนตามสัดสEวนระยะเวลาการดํารงตําแหนEง
และโดยท่ีประธานกรรมการเป9นผู'รับผิดชอบในฐานะท่ีเป9นผู'นําของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงต'องเสริมสร'าง
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให'เป9นคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล รวมถึงมีภาระหน'าท่ีในการพิจารณาจัดเรื่องเข'าวาระ
การประชุม จัดให'มีการประสานงานระหวEางคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและฝ[ายจัดการ เพ่ือให'บทบาทการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและบทบาทการปฏิบัติงานของฝ[ายบริหารมีความชัดเจนและเข'าใจกันเป9นอยEางดี  
จึงเห็นสมควรให'ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได'รับคEาตอบแทนรายเดือนเป9น 2 เทEาของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
     3.1.2 เบ้ียประชุม : ตามอัตราท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดโดยจEายเป9นรายครั้ง เฉพาะ
กรรมการท่ีมาประชุม ไมEเกิน 1 ครั้งตEอเดือน 
   3 . 2  ก ร ณี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชุ ด ยE อ ย / ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร / ค ณ ะ ทํ า ง า น อ่ื น  
ท่ีแตEงต้ังโดยบทบัญญัติแหEงกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให'ได'รับคEาตอบแทน ดังนี้ 
     3.2.1 กรณีเป9นกรรมการรัฐวิสาหกิจ : ให'ได'รับเบ้ียประชุมเป9นรายครั้งในอัตราเทEากับ
เบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม ท้ังนี้ ให'กรรมการรัฐวิสาหกิจได'รับเบ้ียประชุม
คณะกรรมการชุดยEอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน รวมแล'วไมEเกิน 2 คณะ คณะละไมEเกิน 1 ครั้งตEอเดือน 
     3.2.2 กรณีเป9นบุคคลภายนอก : ให'ได'รับเบ้ียประชุมเป9นรายครั้งในอัตราไมEเกิน 3,000 
บาท เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม 
     3.2.3 กรณีเป9นบุคลากรภายในของรัฐวิสาหกิจ  
      (1) กรณีคณะกรรมการชุดยEอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืนท่ีมิใชEกรณีตาม
ข'อ (2) ให'ได'รับเบ้ียประชุมเป9นรายครั้งในอัตราครั้งละไมEเกิน 3,000 บาท เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม 
      (2) กรณีคณะกรรมการชุดยEอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืนท่ีแตEงต้ังโดย
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือฝ[ายบริหารของรัฐวิสาหกิจ ไมEมีสิทธิได'รับคEาตอบแทน เนื่องจากถือเป9นการปฏิบัติงาน
ในหน'าท่ี 
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     3.3 ในการจEายเบ้ียประชุมให'ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได'รับเบ้ีย
ประชุมสูงกวEากรรมการในอัตราร'อยละ 25 และ 12.5 ของเบ้ียประชุมดังกลEาว ท้ังนี้ กรรมการรัฐวิสาหกิจเป9นผู'
รับภาระภาษีเงินได'เอง 
      3.4 สําหรับบริษัทลูกและบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจท่ีมีอยูEแล'วให'ถือปฏิบัติตามอัตรา
แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ8 ท่ี แ ตE ล ะ แ หE ง ใ ช' อ ยูE ต า ม เ ดิ ม  แ ตE ท้ั ง นี้  ห า ก ยั ง ไ มE มี ห ลั ก เ ก ณ ฑ8 ถื อ ป ฏิ บั ติ 
หรือจะจัดต้ังข้ึนใหมEและมีสถานะเป9นรัฐวิสาหกิจให'กําหนดอัตราไมEเกินรัฐวิสาหกิจแมE โดยให'ขอความเห็นชอบ 
จากกระทรวงการคลัง 
   2.5.3 อัตราคEาตอบแทนและเบ้ียประชุมข'างต'นเป9นอัตราข้ันสูงสุดในการพิจารณากําหนดและ
ป รั บ ป รุ ง คE า ต อ บ แ ท น แ ล ะ เ บ้ี ย ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ชุดยEอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน ซ่ึงรัฐวิสาหกิจแตEละแหEงจะต'องพิจารณาถึงฐานะการเ งิน 
และความสามารถในการจEายขององค8กรเป9นหลัก โดยเฉพาะอยEางยิ่ งรัฐวิสาหกิจท่ีใช' เ งินงบประมาณ 
ขอให'พิจารณาถึงความเหมาะสมและภาระของงบประมาณประกอบด'วย เพ่ือมิให'มีผลกระทบตEอฐานะการเงินของ
องค8กร 
   2.5.4  ให'คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกํากับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให'การพัฒนาการบริหาร
จัดการรัฐวิสาหกิจดียิ่งข้ึน และให'สามารถเทียบได'กับมาตรฐานสากล 
   2.5.5 ให'มีผลใช'บังคับถัดจากเดือนท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให'ความเห็นชอบ 
 
6. เรื่อง ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร=และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต�อต-านการทุจริตคอร=รัปช่ันและ
แนวทางดําเนินการในระยะต�อไป  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการท่ีผEานมาของการดําเนินการตามยุทธศาสตร8และ
แผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการตEอต'านการทุจริตคอร8รัปชั่น และมอบหมายให'สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และสํานักงาน ก.พ.ร. รEวมกันยกรEางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือกําหนดสาระสําคัญ และวิธีการดําเนินการ 
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ   
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. ผลการดําเนินงานท่ีผ�านมา สํานักงาน ก.พ.ร. ได'รEวมกับหนEวยงานท่ีเก่ียวข'อง ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร8และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลฯ มีผลสําเร็จของการดําเนินการท่ีผEานมา สรุปได'ดังนี้   
    1) ด-านการปลุกจิตสํานึกและสร-างความตระหนักรู- : สํานักงาน ก.พ.ร. ได'จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือประกาศ “ยุทธศาสตร8และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการตEอต'านการทุจริตคอร8รัปชั่น เม่ือวันท่ี 18 
พฤษภาคม 2555 และจัดกิจกรรมรณรงค8สร'างการมีสEวนรEวมของเครือขEายและภาคประชาชน ณ ลานหน'า
ห'างสรรพสินค'าเซ็นทรัลเวิลด8 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2555 รวมท้ัง ออกสื่อประชาสัมพันธ8 เพ่ือรณรงค8 สร'างความ
ตระหนัก และความรEวมมือจากทุกภาคสEวนในการตEอต'านการทุจริตท้ัง สื่อสิ่งพิมพ8 ป]ายโฆษณาขนาดใหญE วิทยุ และ
โทรทัศน8 นอกจากนั้น สํานักงานคณะกรรมการป]องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ได'จัด
คาราวานสัญจร 4 ภูมิภาค เพ่ือสร'างการรับรู'และความเข'าใจ โดยระหวEางเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน 2555 ได'
สัญจรไปยังภาคตะวันออกท่ีจังหวัดตราด ภาคเหนือท่ีจังหวัดเชียงใหมE  ภาคใต' ท่ีจังหวัดภู เ ก็ต และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัดขอนแกEน   
    2) ด-านการพัฒนาองค=การ : สํานักงาน ก.พ.ร. สEงเสริมให'สEวนราชการพัฒนาสร'างความ
โปรEงใสในการปฏิบัติราชการ โดยดําเนินโครงการสร'างความโปรEงใสในการปฏิบัติราชการ (1 กรม 1 ป]องกันโกง) ซ่ึง
ให'สEวนราชการระดับกรมจํานวน 144 สEวนราชการ และสEวนราชการระดับจังหวัด 76 จังหวัด ดําเนินการปรับปรุง
แก'ไขกระบวนงาน เพ่ือป]องกันและลดความเสี่ยงท่ีเป9นชEองทางให'เกิดการทุจริต รวมท้ังเสนอแนะให'มีการจัดต้ังศูนย8
ปฏิบัติการตEอต'านการทุจริต (ศปท.) ประจํากระทรวง เพ่ือเป9นกลไกสําคัญในการทําหน'าท่ีบูรณาการและขับเคลื่อน
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แผนการป]องกันและปราบปรามการทุจริตคอร8รัปชั่นในสEวนราชการ และเป9นเครือขEายเชื่อมโยงการทํางานรEวมกับ
สํานักงาน ป.ป.ท. และหนEวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข'อง  
    3) ด-านการตรวจสอบ เฝ>าระวังเชิงรุก : สํานักงาน ป.ป.ท. เป9นเจ'าภาพหลักในการจัดต้ัง
ศูนย8ปฏิบัติการตEอต'านการทุจริตคอร8รัปชั่น (Anti-Corruption War Room) โดยเปXดสายดEวนรับเรื่องร'องเรียนการ
ทุจริต “1206” เพ่ือเป9นการบูรณาการการตรวจสอบ รับแจ'งเบาะแสและเรื่องร'องเรียน ป]องกัน ปราบปราม อยEาง
เบ็ดเสร็จ นอกจากนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. ยังได'จัดทําเว็บไซต8 www.stopcorruption.go.th และติดต้ังตู'รับเรื่อง
ร'องเรียนการทุจริต ท่ัวประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกให'ประชาชนมีชEองทางในการร'องเรียน และมีสEวนรEวมในการ
ตEอต'านการทุจริตคอร8รัปชั่นอีกด'วย  
    4) ด-านการปราบปรามท่ีจริงจังและการลงโทษท่ีเข-มงวด : สํานักงาน ป.ป.ท. เป9น
เจ'าภาพหลัก บูรณาการรEวมกับหนEวยงานท่ีเก่ียวข'อง ได'แกE กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสํานักงานป]องกันและปราบ
รามการฟอกเงิน รEวมกันเรEงดําเนินคดีปราบปรามการทุจริตคอร8รัปชั่นท่ีอยูEในความสนใจและเผยแพรEผลการ
ดําเนินการตEอสาธารณะ เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ8และความมุEงม่ันในการปราบปรามการทุจริตคอร8รัปชั่น  
     5) การดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข-อง : สํานักงานป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได'
ขับเคลื่อนการปรับปรุงแก'ไขกฎหมาย รEางพระราชบัญญัติป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... และรEาง
พระราชบัญญัติป]องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกEการกEอการร'าย พ.ศ. .... ท้ัง 2 ฉบับแล'วเสร็จ และ
ได'ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ8 2556 ซ่ึงมีผลบังคับใช'นับต้ังแตEวันท่ี 2 กุมภาพันธ8 2556 
เป9นต'นมา รวมท้ังให'มีการจัดต้ังศูนย8สEงเสริมจริยธรรมข้ึนในสํานักงานคณะกรรมการข'าราชการพลเรือน เพ่ือทําหน'าท่ี
สEงเสริมให'ข'าราชการยึดถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จรรยาข'าราชการ และประมวลจริยธรรมอีกด'วย  
  
8. เรื่อง  โครงการรับจํานําข-าวเปลือก ปJการผลิต 2555/56  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายข'าวแหEงชาติ ครั้งท่ี 6 /2556   
เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย8เสนอดังนี้ 
  1. รับทราบราคา ปริมาณ วงเงินการรับจํานําข'าวเปลือกของเกษตรกร และระยะเวลาการรับจํานํา
โครงการรับจํานําข'าวเปลือก ปLการผลิต 2555/56  
  2. เห็นชอบมาตรการการป]องกันการทุจริตโครงการรับจํานําข'าวท่ีเก่ียวข'องกับหนEวยงานตEาง ๆ 
และมอบหมายหนEวยงานท่ีเก่ียวข'องให'ความรEวมมือปฏิบัติงานอยEางเครEงครัด 
  3. เห็นชอบแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกข'าวเพ่ือลดต'นทุนการผลิตข'าวและเพ่ิม
รายได'ให'ชาวนา (Zoning)   
  สาระสําคัญของเรื่อง   
  1. คณะกรรมการนโยบายข'าวแหEงชาติ มีมติเห็นชอบให-คงราคารับจํานําข-าวเปลือกโครงการรับ
จํานําข-าวเปลือก ปJ 2555/56 ณ ความช้ืน 15%ไว-เท�าเดิมคือ ข'าวเปลือกเจ'า 100% ราคาตันละ 15,000 บาท 
ข'าวเปลือกปทุมธานี 1 (42 กรัม) ตันละ 16,000 บาท ข'าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว (42 กรัม) ตันละ 16,000 บาท 
เมล็ดสั้น (40 กรัม) ตันละ 15,000 บาท โดยจะรับจํานําข-าวเปลือกจากเกษตรกรในปริมาณท่ีไม�เกินท่ีระบุไว-ใน
ใบรับรองเกษตรกรท่ีกรมสEงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ8ออกให' และวงเงินรับจํานํารายละไม�เกิน 
500,000 บาท/รอบ ตามท่ี กขช. มีมติเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2556 ท้ังนี้ การกําหนดราคารับจํานําดังกลEาวให'มีผล
ย'อนหลัง ต้ังแตEวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 เป9นต'นไป สําหรับระยะเวลาการรับจํานําข'าวเปลือก ปLการผลิต 2555/56 
จะสิ้นสุดวันท่ี 15 กันยายน 2556 ยกเว'นภาคใต'จะสิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 

2. มาตรการป>องกันการทุจริตโครงการรับจํานําข-าวเปลือก มอบหมายหนEวยงานท่ีเก่ียวข'อง
ดําเนินการดังนี้ 
   2.1 คณะทํางานตรวจสอบการรับจํานําข'าวเปลือกฯ เรEงรัดการตรวจสอบข'าวท่ีคลังกลางท่ี
อยูEระหวEางการรมยา โรงสีและคลังกลางท่ีต'องมีการตรวจซํ้าเป9นครั้งท่ี 2 ให'แล'วเสร็จภายใน 30 วัน 
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 2.2 กรณีตรวจสอบพบการกระทําความผิด ให'ดําเนินคดีตามกฎหมายท้ังทางแพEงและ
อาญาโดยเด็ดขาด และรายงานผลการดําเนินการให' กขช. ทราบตEอไป 

 2.3 มอบหมายให'หนEวยปฏิบัติได'แกE อคส.และ อ.ต.ก.จัดทําบัญชีแสดงการเคลื่อนไหวของ
ข'าวเปลือกท่ีรับจํานําและข'าวสารท่ีสีแปรสภาพและสEงมอบเข'าคลังกลาง โครงการรับจํานําข'าวเปลือกนาปLปL 
2554/55 โครงการนาปรัง ปL 2555 และโครงการ ปL 2555/56 รอบท่ี 1 ต้ังแตE วันท่ี 31 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2556 เพ่ือจัดสEงให'ประธานคณะอนุกรรมการปXดบัญชีโครงการรับจํานําข'าวเปลือกตามนโยบายของ
รัฐบาล และฝ[ายเลขานุการ กขช. 

 2.4 มอบหมายคณะอนุกรรมการปXดบัญชีฯ นําผลการตรวจสอบของคณะทํางานตรวจสอบ
การรับจํานําข'าวเปลือกฯ และข'อมูลบัญชีแสดงการเคลื่อนไหว ของ อคส.และ อ.ต.ก.ตามข'อ 2.3 ไปปรับปรุงข'อมูลการ
ปXดบัญชีโครงการรับจํานําข'าวเปลือกนาปL ปL 2554/55 โครงการนาปรัง ปL 2555 และโครงการปL 2555/56 รอบท่ี 1  
ณ วันท่ี 31 มกราคม 2556 และวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 เพ่ือนําเสนอ กขช. โดยเร็วตEอไป 

 2.5 มอบหมายให'คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ตรวจสอบและรายงานผลการรับจํานํา
ข'าวเปลือกและสต็อกท้ังท่ีโรงสีและท่ีโกดังกลาง และรายงานให'ฝ[ายเลขานุการกขช. ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน เพ่ือ
ฝ[ายเลขานุการ กขช. จะได'สรุปและรายงานคณะรัฐมนตรีทราบภายในวันท่ี 7 ของทุกเดือน 

 2.6 เพ่ือให'โครงการรับจํานําข'าวเปลือกฯ ดําเนินการตEอไปด'วยความรอบคอบ สุจริต และ
โปรEงใสให'คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการรับจํานําข'าวนําปcญหาท่ีเกิดข้ึน และข'อกังวลของสาธารณชนในเรื่องการ
ทุจริตคอรัปชั่นไปปรับปรุงหลักเกณฑ8 และเง่ือนไขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลโครงการรับจํานํา เชEนให'มีการ
ติดกล'อง CCTV เพ่ือให'สาธารณชนสามารถรEวมตรวจสอบได'ด'วย การออกใบประทวนออนไลน8ของ อคส./อ.ต.ก. การ
จEายเงินของ ธ.ก.ส. และการเชื่อมโยงข'อมูลของหนEวยงานท่ีเก่ียวข'อง เพ่ือให'สามารถตรวจสอบย'อนกลับและป]องการ
ทุจริตติดตามการรับจํานําข'าวเปลือกและการสEงมอบข'าวสารโดยเพ่ิมความเข'มงวดกวดขันในการติดตามกํากับดูแล
และเพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบท้ังโรงสี และโกดังกลาง เพ่ือป]องกันการทุจริตสวมสิทธิเกษตรกร และการนําข'าวสาร
มาหมุนเวียนสEงมอบเข'าคลังกลาง  ท้ังนี้ ให' อคส. และ อ.ต.ก. ดําเนินการกับโรงสีและโกดังกลางตามหลักเกณฑ8และ
สัญญาโดยเครEงครัด กรณีตรวจสอบพบการทุจริตให'ดําเนินการตามกฎหมายท้ังทางแพEงและทางอาญา รวมท้ังเรียก
คEาปรับ โดยให'หักจากวงเงินคํ้าประกันและส่ังการให- ตํารวจ ทหาร ตชด. ตรวจตราบริเวณชายแดนอย�างเข-มงวด
เพ่ือป>องกันการลักลอบนําเข-าข-าวต�างประเทศมาสวมสิทธิ 

 2.7 ให'หนEวยงานท่ีเก่ียวข'องทุกฝ[าย เชEน อคส. อ.ต.ก. ธ.ก.ส. กรมสEงเสริมการเกษตร และ
กรมการค'าภายในกํากับดูแลและตรวจสอบการรับจํานําข'าวเปลือกให'อยูEในปริมาณและวงเงินตามข'อ 1. และหากตรวจพบ
การทุจริตให'ดําเนินการอยEางเฉียบขาด 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกข-าวเพ่ือลดต-นทุนการผลิตข-าวและเพ่ิมรายได-ให-ชาวนา 
(Zoning) เห็นชอบแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกข'าวเพ่ือลดต'นทุนการผลิตข'าวและเพ่ิมรายได'ให'ชาวนา 
(Zoning)  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ8เสนอ ซ่ึงได'กําหนดเขตความเหมาะสมมาก จํานวน 17.346 ล'านไรEและเหมาะสม
ปานกลาง จํานวน 26.572 ล'านไรE รวมท้ังประเทศ 43.918 ล'านไรE โดยผลผลิตเฉลี่ยในเขตชลประทาน700 กิโลกรัมตEอไรE
ข้ึนไป นอกเขตชลประทานแตEอยูEในเขต Zoning ประมาณ 500 กิโลกรัมตEอไรE ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ8จะมีการ
พัฒนาคุณภาพข'าวให'สอดคล'องกับความต'องการของตลาดจัดระบบการปลูกข'าวในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน และสนับสนุน
เมล็ดพันธุ8และปcจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเป9นเพ่ือเป9นมาตรการจูงใจ โดยจะดําเนินการปรับระบบการปลูกข'าวปLละไมEตํ่า
กวEา 500,000 ไรE และจะหมุนเวียนพ้ืนท่ีจัดระบบการปลูกข'าวดังกลEาวในเขตชลประทานแตEละปL 

ทั ้งนี ้ จะเป9นการบูรณาการรEวมกันระหวEางกระทรวงเกษตรและสหกรณ8 กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และผู'ประกอบการ เพ่ือรEวมดําเนินการขับเคลื่อนในทุกๆ ด'านผEาน
มาตรการจูงใจ เพ่ือให'เกษตรกรได'ใช'พิจารณาตัดสินใจปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกเพ่ือเพ่ิมรายได'ของเกษตรกรตามความ
ต'องการของตนเอง 
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แต�งตั้ง 
15.  เรื่อง แต�งตั้ง 
  1. แต�งตั้งข-าราชการพลเรือนสามัญให-ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 

(กระทรวงสาธารณสุข) 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตEงต้ัง นายสมบูรณ8 ทรัพย8วงศ8เจริญ นายแพทย8เชี่ยวชาญ (ด'านเวชกรรม 
สาขาศัลยกรรม) กลุEมงานศัลยศาสตร8 กลุEมภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย8 ให'ดํารงตําแหนEง 
นายแพทย8ทรงคุณวุฒิ (ด'านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุEมงานศัลยศาสตร8 กลุEมภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี 
กรมการแพทย8 กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแตEวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงเป9นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ'วนสมบูรณ8 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข เสนอ ท้ังนี้ ต้ังแตEวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ แตEงต้ังเป9นต'นไป 

 
1. มอบหมายให-รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมอบหมายให'รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามท่ี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้  
  1. ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไมEอาจปฏิบัติราชการได' คณะรัฐมนตรีมอบหมายเป9นหลักการให'รอง
นายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป9นผู'รักษาราชการแทน ตามลําดับ ดังนี้ 1) นายสุรพงษ8 โตวิจักษณ8ชัยกุล 2) นายนิวัฒน8
ธํารง บุญทรงไพศาล 3) พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก 4) นายปลอดประสพ สุรัสวดี 5) นายกิตติรัตน8 ณ ระนอง 
6) นายพงศ8เทพ เทพกาญจนา 7) นายยุคล ลิ้มแหลมทอง   
   2. ในระหวEางการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู'รักษาราชการข'างต'นจะสั่งการใดเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยูEในอํานาจของนายกรัฐมนตรีได' ต'องได'รับความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรีเสียกEอน  
  ท้ังนี้ ต้ังแตEวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556 เป9นต'นไป  
 
  3. การขอต�อเวลาการดํารงตําแหน�งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) ครั้งท่ี 1 
(กระทรวงการต�างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการตEอเวลาการดํารงตําแหนEงของเอกอัครราชทูตประจําตEางประเทศ   
ซ่ึงดํารงตําแหนEงติดตEอกันเป9นเวลาครบ 4 ปL ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2556 ตEอไปอีก 1 ปL ครั้งท่ี 1 ต้ังแตEวันท่ี 26 
พฤษภาคม 2556 ถึงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2557 ตามท่ีกระทรวงการตEางประเทศเสนอ จํานวน 2 ราย ดังนี้  
   1. นายนรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูต คณะผู'แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร8ก 
สหรัฐอเมริกา  
   2. นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักร
เนเธอร8แลนด8  
 
  4. แต�งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย=และตลาดหลักทรัพย=  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตEงต้ังนายอัชพร จารุจินดา เป9นประธานกรรมการในคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย8และตลาดหลักทรัพย8 (ประธานกรรมการ ก.ล.ต.) แทนนายชัยเกษม นิติสิริ ซ่ึงพ'นจากตําแหนEง
เนื่องจากการลาออก ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแตEวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556 เป9นต'นไป  
 

1. แต�งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ=  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตEงต้ังผู'ทรงคุณวุฒิและผู'แทนเกษตรกรและสหกรณ8การเกษตร รวม 8 คน 
เป9นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ8 ตามมาตรา 4 แหEงพระราชบัญญัติ
เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได'ดํารงตําแหนEงมาครบกําหนดสามปLตามวาระแล'ว ตามท่ี
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ8เสนอ โดยมีรายชื่อดังตEอไปนี้ ผู-ทรงคุณวุฒิ 1. นายปLติพงศ8 พ่ึงบุญ ณ อยุธยา              
2. นายพรศิลปu พัชรินทร8ตนะกุล 3. นายวิศิษฎ8 ลิ้มประนะ 4. นายอรรณพ คุณาวงษ8กฤต ผู-แทนเกษตรกรและ
สหกรณ=การเกษตร 1. นายประพัฒน8 ปcญญาชาติรักษ8 2. นายประสิทธิ์ บุญเฉย 3. นายอนันต8 ศิริมงคลเกษม          
4. นายพจน8 อรEามวัฒนานนท8 ท้ังนี้ ต้ังแตEวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556 เป9นต'นไป  
 

2. แต�งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการทางพิเศษแห�งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรี มีมติอนุ มั ติแตEง ต้ังพลอากาศเอก สุ เมธ โพธิ์มณี เป9นประธานกรรมการใน
คณะกรรมการการทางพิเศษแหEงประเทศไทย แทนพลตํารวจเอก วิเชียร พจน8โพธิ์ศรี ท่ีลาออกจากตําแหนEง ตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ  
 
  7. คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี   150  /2556  เรื่อง  มอบหมายให-รองนายกรัฐมนตรีรักษา
ราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอํานาจให-รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี   150  /2556  เรื่อง  มอบหมายให'รอง
นายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอํานาจให'รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 15 มาตรา 38  มาตรา 41  มาตรา 
42  มาตรา 48  และมาตรา 49  แหEงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผEนดิน พ.ศ. 2534  และท่ีแก'ไข
เพ่ิมเติม   นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี      จึงให'ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 84/2556 
ลงวันท่ี 9 เมษายน 2556  และมีคําสั่งมอบหมายให'รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมาย
และมอบอํานาจให'รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน  ดังตEอไปนี้ 
 ส�วนท่ี 1  คณะรัฐมนตรีมอบหมายให-รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 1.  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไมEอาจปฏิบัติราชการได' คณะรัฐมนตรีมอบหมายให'รองนายกรัฐมนตรี
เป9นผู'รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ตามลําดับ  ดังนี้ 
 1.1   นายสุรพงษ8  โตวิจักษณ8ชัยกุล  
 1.2 นายนิวัฒน8ธํารง  บุญทรงไพศาล 
 1.3 พลตํารวจเอก ประชา  พรหมนอก 
 1.4   นายปลอดประสพ  สุรัสวดี 
 1.5   นายกิตติรัตน8            ณ ระนอง 
 1.6   นายพงศ8เทพ  เทพกาญจนา 
 1.7 นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง 
 2.  ในระหวEางการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู'รักษาราชการแทนข'างต'น    จะสั่งการใด
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยูEในอํานาจของนายกรัฐมนตรีได' ต'องได'รับความ
เห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียกEอน 
 ส�วนท่ี 2  นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอํานาจให-รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี 
  ในกรณีท่ีรองนายกรัฐมนตรีทEานใดทEานหนึ่งไมEอยูEหรือไมEอาจปฏิบัติราชการได' ให'รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนกันตามลําดับ ดังนี้ 
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ลําดับท่ี รองนายกรัฐมนตรี 
รองนายกรัฐมนตรีท่ีปฏิบัติราชการแทนตามลําดับ 

    1. 
 

นายสุรพงษ8    โตวิจักษณ8ชัยกุล 
 

  1.  นายนิวัฒน8ธํารง   บุญทรงไพศาล 
  2.  พลตํารวจเอก ประชา   พรหมนอก 

    2. นายนิวัฒน8ธํารง  บุญทรงไพศาล    1.  พลตํารวจเอก ประชา   พรหมนอก 

    2.  นายปลอดประสพ   สุรัสวดี 
    3. พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก    1.  นายปลอดประสพ   สุรัสวดี 
    2.  นายกิตติรัตน8   ณ ระนอง 

4. นายปลอดประสพ  สุรัสวดี   1.  นายกิตติรัตน8   ณ ระนอง 
    2.  นายพงศ8เทพ    เทพกาญจนา 

5. นายกิตติรัตน8  ณ ระนอง   1.  นายพงศ8เทพ    เทพกาญจนา 
    2.  นายสุรพงษ8 โตวิจักษณ8ชัยกุล 

6. นายพงศ8เทพ   เทพกาญจนา   1.  นายสุรพงษ8 โตวิจักษณ8ชัยกุล 
    2.  นายนิวัฒน8ธํารง   บุญทรงไพศาล 

7. นายยุคล    ลิ้มแหลมทอง   1.  นายนิวัฒน8ธํารง   บุญทรงไพศาล 
    2.  พลตํารวจเอก ประชา   พรหมนอก 

 
 ส�วนท่ี 3  นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอํานาจให-รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  ในกรณี ท่ีรั ฐมนตรีประจํ าสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ไมEอยูE หรื อไมE อาจปฏิ บั ติราชการได'              
ให'รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนกัน  ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ท่ีปฏิบัติราชการแทน 

   1.   นายวราเทพ       รัตนากร    นายสันติ           พร'อมพัฒน8 
   2.   นายสันติ           พร'อมพัฒน8    นายวราเทพ       รัตนากร 

 
  ท้ังนี้   ต้ังแตEวันท่ี  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  เป9นต'นไป 
                   
  8. คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี  151  /2556  เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให-รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี  151  /2556  เรื่อง  มอบหมายและมอบ
อํานาจให'รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12  มาตรา 15  และมาตรา 38 แหEง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผEนดิน พ.ศ. 2534  และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวEาด'วย
การมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีจึงให'ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 268/2555 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 
2555  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 55/2556 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ8 2556  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 81/2556 ลง
วันท่ี 9 เมษายน 2556 และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 111/2556 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2556  และ   มีคําสั่งมอบหมาย



 15

และมอบอํานาจให'รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให'รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และกํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สําหรับสEวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค8การมหาชน และหนEวยงานของรัฐ ตามลําดับ ดังตEอไปนี้ 
 

ส�วนท่ี 1  นิยาม 
  ในคําส่ังนี้ 
  “กํากับการบริหารราชการ” หมายความวEา กํากับโดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผEนดินของสEวน
ราชการเพ่ือให'เป9นไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี  มีอํานาจสั่งให'สEวนราชการชี้แจง
แสดงความคิดเห็นหรือรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน สั่งสอบสวนข'อเท็จจริง ตลอดจนอนุมัติ
ให'นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เก่ียวกับการมอบอํานาจให'
รองนายกรัฐมนตรีท่ีปฏิบัติ ราชการแทนนายกรัฐมนตรีอนุญาตหรืออนุมัติเรื่องตEาง ๆ ของสEวนราชการในกํากับการบริหาร
ราชการไปกEอนได' แล'วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 
  “ส่ังและปฏิบัติราชการ”  หมายความวEา สั่ง อนุญาต หรืออนุมัติให'สEวนราชการหรือข'าราชการหรือ
ผู'ปฏิบัติงานในสEวนราชการ ปฏิบัติราชการหรือดําเนินการใด ๆ ได'ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรี ในฐานะผู'บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ'าสังกัดหรือรัฐมนตรีเจ'ากระทรวง 
  “กํากับดูแล”  หมายความวEา กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ องค8การมหาชน หรือหนEวยงานของรัฐให'เป9นไป
ตามกฎหมาย และให'สอดคล'องกับวัตถุประสงค8ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ องค8การมหาชนหรือหนEวยงานของรัฐ  
นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข'อง ตลอดจนการสั่งให'รัฐวิสาหกิจ องค8การมหาชนหรือหนEวยงานของรัฐ
ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของรัฐวิสาหกิจ องค8การมหาชนหรือหนEวยงานของรัฐท่ีขัดตEอ
วัตถุประสงค8ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ  องค8การมหาชน  หรือหนEวยงานของรัฐ  นโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข'อง และสั่งสอบสวนข'อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการ 
 

ส�วนท่ี 2 
  1.  รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ=  โตวิจักษณ=ชัยกุล) 
 1.1   การมอบหมายและมอบอํานาจให-กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
     1.1.1 กระทรวงการตEางประเทศ 
    1.1.2 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     1.1.3 กระทรวงวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี  
  1.1.4 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหEงชาติ 
 1.2    การมอบหมายให-กํากับดูแลองค=การมหาชนและหน�วยงานของรัฐ ดังนี้  -
   - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 1.3 กํากับดูแลและลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวกับเรื่องต�าง ๆ ดังนี้ 
   1.3.1 การขอพระราชทานอภัยโทษ 
  1.3.2 การขอแปลงสัญชาติเป9นไทย 
 1.4  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวข-องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข-อ 1.1 – ข-อ 1.2  ยกเว-น 
  1.4.1 เรื่องท่ีเก่ียวกับกฎหมาย 
  1.4.2 การสถาปนาพระอิสริยยศ  อิสริยศักด์ิ  สมณศักด์ิ 
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  1.4.3 การแตEงต้ัง ในกรณีการแตEงต้ังประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด  
ข'าราชการตําแหนEงหัวหน'าสEวนราชการระดับกระทรวงและกรม เอกอัครราชทูตประจําตEางประเทศ  กงสุล  และ
กรรมการท่ีมีตําแหนEงหน'าท่ีสําคัญ 
  1.4.4 การพระราชทานยศทหาร  ตํารวจ  ชั้นนายพล 
  1.4.5 การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ8แกEพระบรมวงศานุวงศ8 และการ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ8ประจําปL 
  1.4.6   การสถาปนาความสัมพันธ8ทางการทูตหรือความสัมพันธ8ระหวEางประเทศ 
และการประกาศใช'ความตกลงระหวEางประเทศ 
  1.4.7  เรื่องสําคัญท่ีเคยมีประเพณีปฏิบัติให'เสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม 
  

ส�วนท่ี 3 
 2. รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน=ธํารง  บุญทรงไพศาล) 
 2.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให-กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
    2.1.1 กระทรวงพาณิชย8 
    2.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ8 (เฉพาะกรมการข'าว และกรมสEงเสริม

การเกษตร) 
  2.1.3 สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ 
 2.2  การมอบหมายและมอบอํานาจให-กํากับการบริหารราชการและส่ังและปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

   -   สํานักงานพระพุทธศาสนาแหEงชาติ 
 2.3 การมอบหมายและมอบอํานาจให-ส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

  2.3.1 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ยกเว'นสํานักงานคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจให'แกEองค8กรปกครองสEวนท'องถ่ิน สํานักงาน
เสริมสร'างเอกลักษณ8ของชาติ และศูนย8บริการประชาชน) 

  2.3.2 กรมประชาสัมพันธ8 
   2.3.3 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
   2.3.4 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
   2.3.5 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ 
   2.3.6 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
 2.4  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ท่ีเก่ียวข-องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข-อ 2.1 – ข-อ 2.3 ยกเว-นในข-อ 1.4.1 – ข-อ 1.4.7 

 
ส�วนท่ี 4 

 3. รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา  พรหมนอก) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให-กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
    3.1.1 กระทรวงกลาโหม 
    3.1.2 กระทรวงมหาดไทย 
    3.1.3 กระทรวงยุติธรรม 
 3.2     การมอบหมายและมอบอํานาจให-กํากับการบริหารราชการและส่ังและปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
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 3.2.1 สํานักขEาวกรองแหEงชาติ 
 3.2.2 สํานักงานสภาความม่ันคงแหEงชาติ 
     3.2.3 สํานักงานตํารวจแหEงชาติ 
     3.2.4 ศูนย8อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต' 
 3.3  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข-องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข-อ 3.1 – ข-อ 3.2 ยกเว-นในข-อ 1.4.1 – ข-อ 1.4.7 

 
ส�วนท่ี 5 

  4.  รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ  สุรัสวดี) 
 4.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให-กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
    4.1.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม 
  4.1.2 กระทรวงแรงงาน 
 4.2       การมอบหมายให-กํากับดูแลองค=การมหาชนและหน�วยงานของรัฐ ดังนี้ 
  4.2.1 สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค8การมหาชน) 
  4.2.2 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค8ความรู' (องค8การมหาชน) 

4.3  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวข-องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข-อ 4.1 – ข-อ 4.2 ยกเว-นในข-อ 1.4.1 – ข-อ 1.4.7 

 
ส�วนท่ี 6 

  5.  รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน=  ณ ระนอง) 
 5.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให-กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
    5.1.1 กระทรวงการคลัง    
    5.1.2 กระทรวงคมนาคม 
  5.1.3    กระทรวงอุตสาหกรรม 
  5.1.4   สํานักงบประมาณ (ยกเว'นการอนุมัติงบประมาณในอํานาจนายกรัฐมนตรี) 
 5.2     ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวข-องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข-อ 5.1 ยกเว-นในข-อ 1.4.1 – ข-อ 1.4.7 

 
ส�วนท่ี 7 

  6.  รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ=เทพ เทพกาญจนา) 
 6.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให-กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
    6.1.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8 
    6.1.2 กระทรวงพลังงาน 
    6.1.3 กระทรวงวัฒนธรรม 
    6.1.4 กระทรวงศึกษาธิการ 
    6.1.5 กระทรวงสาธารณสุข 
    6.1.6 สํานักงานคณะกรรมการคุ'มครองผู'บริโภค 
    6.1.7 ราชบัณฑิตยสถาน 
 6.2    การมอบหมายและมอบอํานาจให-กํากับการบริหารราชการและส่ังและปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    6.2.1 สํานักงานคณะกรรมการข'าราชการพลเรือน 
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    6.2.2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  6.3  การมอบหมายให-กํากับดูแลองค=การมหาชนและหน�วยงานของรัฐ  ดังนี้  
  6.3.1 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหEงชาติ 
   6.3.2 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค8การมหาชน) 
 6.4  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวข-องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข-อ 6.1 – ข-อ 6.3 ยกเว-นในข-อ 1.4.1 – ข-อ 1.4.7 

 
ส�วนท่ี 8 

  7.  รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง) 
 7.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให-กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
    7.1.1 กระทรวงการทEองเท่ียวและกีฬา 
  7.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ8 (ยกเว'นกรมการข'าวและกรมสEงเสริม

การเกษตร) 
7.2  การมอบหมายให-กํากับดูแลองค=การมหาชนและหน�วยงานของรัฐ  ดังนี้   
 7.2.1      สาํนักงานสEงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค8การมหาชน) 
 7.2.2      องค8การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทEองเท่ียวอยEางยั่งยืน (องค8การมหาชน) 

 7.3  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวข-องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข-อ 7.1 – ข-อ 7.2 ยกเว-นในข-อ 1.4.1 – ข-อ 1.4.7 
 

 
ส�วนท่ี 9 

 8.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) 
  8.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให-ส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

   8.1.1 สํานักงบประมาณ 
   8.1.2 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (เฉพาะศูนย8บริการประชาชน) 

 8.2   การมอบหมายให-กํากับดูแลองค=การมหาชนและหน�วยงานของรัฐ ดังนี้ 
  8.2.1   กองทุนหมูEบ'านและชุมชนเมืองแหEงชาติ 
  8.2.2 สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค8การมหาชน) 
  8.2.3  บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
 

ส�วนท่ี 10 
 9.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ  พร-อมพัฒน=)   
  
  9.1  การมอบหมายและมอบอํานาจให-ส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

  9.1.1 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (เฉพาะสํานักงานคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจให'แกEองค8กรปกครองสEวนท'องถ่ิน และสํานักงาน
เสริมสร'างเอกลักษณ8ของชาติ) 

   9.1.2 สํานักงานคณะกรรมการคุ'มครองผู'บริโภค 
  9.1.3 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหEงชาติ 
  9.1.4 ราชบัณฑิตยสถาน 
  9.1.5 สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ 
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 9.2     การมอบหมายให-กํากับดูแลองค=การมหาชนและหน�วยงานของรัฐ  ดังนี้ 
  -   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค8การมหาชน) 
   

ส�วนท่ี 11 
 10.  รองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับการบริหารราชการสEวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค8การมหาชน หรือ
หนEวยงานของรัฐ ยEอมมีอํานาจให'ความเห็นชอบและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  หรือประกาศเก่ียวกับเรื่อง
ของหนEวยงานนั้น ๆ  ดังนี้ 
 10.1 การแตEงต้ังบุคคลหรือกรรมการในหนEวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 
  10.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ8แกEชาวตEางประเทศ ยกเว-น เป9นเรื่องระดับ
ผู'นํารัฐบาลหรือประมุขของรัฐตEางประเทศ 
 10.3 การให'ความเห็นชอบในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ8หรือเหรียญตราจากตEางประเทศ 
  10.4 การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ 
 11.  ราชการท่ีรองนายกรัฐมนตรีได'รับมอบหมายและมอบอํานาจตามคําสั่งนี้    หากรอง
นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นวEาเป9นเรื่องสําคัญ และอาจมีผลกระทบตEอความสงบเรียบร'อยของประชาชนเป9นสEวนรวม 
หรือต'องสั่งการแกEหลายสEวนราชการหรือหลายรัฐวิสาหกิจแตEบางสEวนมิได'อยูEในอํานาจหน'าท่ีกํากับการบริหารราชการ
ของรองนายกรัฐมนตรีผู'หนึ่งผู'ใดโดยตรง ให'นําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ 
 12.  เม่ือรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได'ดําเนินการตามท่ีได'รับ
มอบหมายและมอบอํานาจแล'ว ให'รายงานนายกรัฐมนตรีทราบเป9นระยะตามความเหมาะสม 
 13.  ในการปฏิบัติหน'าท่ีตามท่ีมอบหมายและมอบอํานาจตามคําสั่งนี้ ให'รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี บริหารราชการตามนโยบายรัฐบาลท่ีมุEงม่ันจะสร'างความสามัคคี ปรองดอง ให'
เกิดข้ึนในสังคมไทย ซ่ึงจะนําไปสูEความรEวมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของ
ประเทศให'ก'าวหน'าเพ่ือประโยชน8สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน ตามหลักการของนโยบายการบริหารราชการ
แผEนดินของรัฐบาล ท่ีจะยึดหลักการบริหารท่ีมีความยืดหยุEนท่ีคํานึงถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงของปcจจัยภายนอกท่ีมี
ผลกระทบตEอการดําเนินนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให'มีการพัฒนาอยEางมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ'มกัน     
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหEงราชอาณาจักรไทย รวมท้ังหลักการบริหาร
กิจการบ'านเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาวEาด'วยหลักเกณฑ8และวิธีการบริหารกิจการบ'านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  และ
พระราชกฤษฎีกาวEาด'วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550    

ท้ังนี้  ต้ังแตEวันท่ี   2   กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  บัดนี้เป9นต'นไป 
   
 
  9. คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี   152   /2556 เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให-รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน-าท่ีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
กรรมการในคณะกรรมการต�าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  และมอบอํานาจตามกฎหมาย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี   152   /2556 เรื่อง  มอบหมายและมอบ
อํานาจให'รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน'าท่ีประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการตEาง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  และมอบอํานาจตาม
กฎหมาย 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15  แหEงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผEนดิน พ.ศ. 2534  ซ่ึงแก'ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผEนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 
11 และมาตรา 12 แหEงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผEนดิน พ.ศ. 2534  และมาตรา 38 แหEง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผEนดิน พ.ศ. 2534  ซ่ึงแก'ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
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ราชการแผEนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวEาด'วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550  นายกรัฐมนตรี
จึงให'ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 269/2555 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2555  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 
313/2555  ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 7/2556 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2556  คําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 49/2556 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ8 2556  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 82/2556 ลงวันท่ี 9 
เมษายน 2556 และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 126/2556 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2556  และมีคําสั่งมอบหมายและมอบ
อํานาจให'รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน'าท่ีประธานกรรมการ  รองประธาน
กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการตEาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และมอบอํานาจตาม
กฎหมาย ดังตEอไปนี้  

 
ส�วนท่ี 1 

1.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายสุรพงษ=  โตวิจักษณ=ชัยกุล) 
 1.1  การมอบหมายและมอบอํานาจให-ปฏิ บัติหน-า ท่ีประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 
 1.1.1 คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร8เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหEงชาติ 

1.1.2  คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ  และ 
   1.1.3    ประธานสภาวิจัยแหEงชาติ 
 1.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให-ปฏิ บัติหน- า ท่ีประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

  1.2.1 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหEงชาติ 
   1.2.2 คณะกรรมการนโยบายอวกาศแหEงชาติ 

 
ส�วนท่ี 2 

2.   รองนายกรัฐมนตรี  (นายนิวัฒน=ธํารง  บุญทรงไพศาล) 
 2.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให-ปฏิ บัติหน-า ท่ีประธานกรรมการใน
คณะกรรมการ           ต�าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

 2.1.1 คณะกรรมการสEงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยEอม 
  2.1.2  คณะกรรมการกองทุนหมูEบ'านและชุมชนเมืองแหEงชาติ   
  2.1.3 คณะกรรมการสEงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
  2.1.4 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ8 
  2.1.5 คณะกรรมการอาหารแหEงชาติ 
 2.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให-ปฏิ บัติหน-า ท่ีประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  2.2.1 คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร'องทุกข8 
  2.2.2 คณะกรรมการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

 2.2.3  คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ8ชั้น
สายสะพาย 

 2.2.4  คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร'างสรรค8แหEงชาติ 
 2.2.5  คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแหEงชาติ 
 2.2.6  คณะกรรมการนโยบายปาล8มน้ํามันแหEงชาติ   
 2.2.7  คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ8แหEงชาติ 

  2.2.8 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชEวยเหลือเกษตรกร 
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 2.3 การสั่งการตามกฎหมายวEาด'วยกองทุนหมูEบ'านและชุมชนเมืองแหEงชาติ 
 2.4  การสั่งการตามกฎหมายวEาด'วยการสEงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
 2.5  การสั่งการตามกฎหมายวEาด'วยคณะกรรมการอาหารแหEงชาติ 
 

ส�วนท่ี 3 
3.   รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก ประชา  พรหมนอก) 

 3.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให-ปฏิ บัติหน-า ท่ีประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  3.1.1 คณะกรรมการข'าราชการตํารวจ   
  3.1.2 คณะกรรมการป]องกันและปราบปรามการค'ามนุษย8 
  3.1.3 คณะกรรมการป]องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  3.1.4 คณะกรรมการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  3.1.5 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหEงชาติ 
  3.1.6 คณะกรรมการคดีพิเศษ 

   (ในกรณีท่ีมีระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องท่ีสําคัญ หรืออาจมี
ผลกระทบตEอความสงบเรียบร'อยของประชาชนเป9นสEวนรวม นายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน'าท่ีประธานกรรมการคดีพิเศษด'วยตนเอง) 

 3.1.7  คณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  
  (ในกรณีท่ีมีระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องท่ีสําคัญ หรืออาจมี

ผลกระทบตEอความสงบเรียบร'อยของประชาชนเป9นสEวนรวม นายกรัฐมนตรี
ปฏิ บั ติหน'า ท่ีประธานกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักรด'วยตนเอง) 

  3.1.8 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก   
  3.1.9  คณะกรรมการป]องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหEงชาติ 

  3.1.10  คณะกรรมการยุทธศาสตร8ด'านการพัฒนาจังหวัด 
    ชายแดนภาคใต'  และ 

  3.1.11  รองประธานสภาความม่ันคงแหEงชาติ 
 3.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให-ปฏิ บัติหน-า ท่ีประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

 3.2.1 คณะกรรมการเสริมสร'างความสมานฉันท8แหEงชาติ 
 3.2.2  คณะกรรมการบริหารแรงงานตEางด'าวหลบหนีเข'าเมือง 
 3.2.3  คณะกรรมการป]องกันอุบัติภัยแหEงชาติ 
 3.2.4  คณะกรรมการนโยบายการป]องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแหEงชาติ  

  3.2.5  คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ 
 3.2.6   คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหEงชาติ 
 3.2.7  คณะกรรมการวEาด'วยการประสานงานในการบังคับใช'กฎหมาย  เพ่ือป]อง

ปรามการละเมิดทรัพย8สินทางปcญญา 
  3.2.8  คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบทEาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 3.3  การสั่งการตามกฎหมายวEาด'วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
 3.4  การสั่งการตามกฎหมายวEาด'วยการป]องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ส�วนท่ี 4 
  4.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายปลอดประสพ  สุรัสวดี) 
 4.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให-ปฏิบัติหน-าท่ีในคณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจัดตั้ง
ข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 
   4.1.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล'อมแหEงชาติ 
   4.1.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
 4.2  การมอบหมายและมอบอํานาจให-ปฏิ บัติหน-า ท่ีประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

   4.2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
   4.2.2 คณะกรรมการอนุรักษ8และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร8และเมืองเกEา 
  4.2.3 คณะกรรมการกองทุนเงินชEวยเหลือผู'ประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรี 

 4.2.4 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการประปาแหEงชาติ 
 4.2.5 คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหEงชาติ 
 4.2.6 คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหEงชาติ 
 4.2.7 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหEงชาติ 

   4.2.8  คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหEงชาติ 
  4.2.9 คณะกรรมการแก'ไขปcญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
  4.2.10 คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให'มีโฉนดชุมชน 
  4.2.11 คณะกรรมการชEวยเหลือเกษตรกรและผู'ยากจน   

 4.2.12  คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝwกอาชีพแหEงชาติ และ 
 4.2.13  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแหEงชาติ 

 
ส�วนท่ี 5 

  5.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายกิตติรัตน=  ณ ระนอง) 
 5.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให-ปฏิ บัติหน-า ท่ีประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

 5.1.1   คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร'างเสริมสุขภาพ 
 5.1.2  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ 
 5.1.3  คณะกรรมการสEงเสริมการลงทุน 
 5.1.4 คณะกรรมการการมาตรฐานแหEงชาติ   
 5.1.5 คณะกรรมการสEงเสริมการพาณิชยนาวี 

 5.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให-ปฏิ บัติหน-า ท่ีประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  5.2.1 คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขEงขันของประเทศ 

 5.2.2  คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษถนนราชดําเนิน 
 5.2.3  คณะกรรมการกํากับนโยบายด'านรัฐวิสาหกิจ 
 5.2.4  คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหEงชาติ 
 5.2.5  คณะกรรมการประสานการบริการด'านการลงทุน 
 5.2.6  คณะกรรมการอํานวยการจัดระบบศูนย8ราชการ 

  5.2.7  คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสEงสินค'าและบริการของ
ประเทศ 
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ส�วนท่ี 6 

  6.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายพงศ=เทพ  เทพกาญจนา) 
 6.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให-ปฏิ บัติหน-า ท่ีประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 
   6.1.1 คณะกรรมการภาพยนตร8และวีดิทัศน8แหEงชาติ 
  6.1.2    คณะกรรมการวัฒนธรรมแหEงชาติ 
  6.1.3   สภานายกสภาลูกเสือไทย   
  6.1.4  คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป]องกันและปราบปรามการค'า

มนุษย8 
  6.1.5  คณะกรรมการผู'สูงอายุแหEงชาติ 
  6.1.6  คณะกรรมการการกระจายอํานาจให'แกEองค8กรปกครองสEวนท'องถ่ิน 
   6.1.7 คณะกรรมการข'าราชการพลเรือน 
   6.1.8 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
   6.1.9 คณะกรรมการสEงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหEงชาติ 
   6.1.10 คณะกรรมการสEงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหEงชาติ   
   6.1.11 คณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล8แหEงชาติ 
   6.1.12 คณะกรรมการสุขภาพจิตแหEงชาติ 
   6.1.13  คณะกรรมการสุขภาพแหEงชาติ 
  6.1.14  คณะกรรมการกองทุนเพ่ือสEงเสริมการอนุรักษ8พลังงาน  และ 

 6.1.15  รองประธานสภาวิจัยแหEงชาติ 
   6.1.16  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหEงชาติ 

  6.1.17 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร8ด'านการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต'  

 6.2  การมอบหมายและมอบอํานาจให-ปฏิ บัติหน-า ท่ีประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

 6.2.1   คณะกรรมการเอกลักษณ8ของชาติ 
 6.2.2   คณะกรรมการสEงเสริมคุณธรรมแหEงชาติ 

    6.2.3   คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
    6.2.4   คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
    6.2.5   คณะกรรมการสEงเสริมสังคมแหEงการเรียนรู'และคุณภาพเยาวชน 

    6.2.6   คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหEงชาติ 
    6.2.7   คณะกรรมการนโยบายท่ีอยูEอาศัยแหEงชาติ 
    6.2.8   คณะกรรมการแหEงชาติวEาด'วยการป]องกันและแก'ไขปcญหาเอดส8 

 6.2.9 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหEงชาติ 
    6.2.10   คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร8ครอบครัวแหEงชาติ 
    6.2.11   คณะกรรมการสร'างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแหEงชาติ 
    6.2.12   คณะกรรมการสEงเสริมประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาแหEงชาติ 
 6.3   ประธานจัดทําแผนนิติบัญญัติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวEาด'วยการจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผEนดิน พ.ศ. 2547 
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 6.4   การสั่งการตามกฎหมายวEาด'วยระเบียบข'าราชการพลเรือน และการดําเนินคดีปกครอง 
รวมท้ังลงนามมอบอํานาจให'พนักงานอัยการดําเนินคดีปกครองกรณีท่ีมีการฟ]องนายกรัฐมนตรีในการสั่งการตาม
กฎหมายดังกลEาว และกรณีท่ีมีการฟ]องนายกรัฐมนตรีในคดีปกครองอ่ืน 
 6.5  การสั่งการตามกฎหมายวEาด'วยระเบียบข'าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  และการสั่งการ
ตามกฎหมายวEาด'วยระเบียบข'าราชการครู ซ่ึงเรื่องอยูEระหวEางการดําเนินการตามกฎหมาย    และการดําเนินคดี
ปกครอง  รวมท้ังลงนามมอบอํานาจให'พนักงานอัยการดําเนินคดีปกครองกรณีท่ีมีการฟ]องนายกรัฐมนตรีในการสั่งการ
ตามกฎหมายดังกลEาว 
 6.6  การสั่งการตามกฎหมายวEาด'วยสุขภาพแหEงชาติ 
 

ส�วนท่ี 7 
  7.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง) 
 7.1. การมอบหมายและมอบอํานาจให-ปฏิ บัติ หน- า ท่ีประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

 7.1.1   คณะกรรมการนโยบายการทEองเท่ียวแหEงชาติ 
 7.1.2  คณะกรรมการกองทุนฟxyนฟูและพัฒนาเกษตรกร   และ 

  7.1.3   อุปนายกสภาลูกเสือไทย 
    7.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให-ปฏิบัติหน-าท่ีในคณะกรรมการต�าง ๆ   ท่ีจัดตั้ง
ข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

  7.2.1   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสEง
สินค'าและบริการของประเทศ  

  7.2.2   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารแหEงชาติ 

 7.2.3   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหEงชาติ 
 7.2.4 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล8มน้ํามันแหEงชาติ 
 7.2.5 กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษถนนราชดําเนิน 

 7.3 ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหEงชาติ ตามระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหEงชาติวEาด'วยการจัดการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแหEงชาติ 
  
 
 
 8.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ  รัตนากร) 
  8.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให-ปฏิบัติหน-าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ต�าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

  8.1.1  คณะกรรมการข'อมูลขEาวสารของราชการ  และ 
  8.1.2    รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  8.1.3    กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร8ด'านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต' 
  8.1.4  กรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 

  8.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให-ปฏิบัติหน-าท่ีในคณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจัดตั้ง
ข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    8.2.1   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร'องทุกข8 
  8.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให'มีโฉนดชุมชน    

ส�วนท่ี 8 
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8.2.3   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแหEงชาติ 
  8.2.4  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ8แหEงชาติ 
  8.2.5 กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขEงขันของ

ประเทศ 
8.2.6  กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสEงสินค'าและ

บริการของประเทศ 
ส�วนท่ี 9 

 9.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายสันติ  พร-อมพัฒน=) 
 9.1  การมอบหมายและมอบอํานาจให-ปฏิ บัติหน-า ท่ีประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

    9.1.1   คณะกรรมการคุ'มครองผู'บริโภค  
    9.1.2  คณะกรรมการสEงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหEงชาติ และ 
    9.1.3  กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหEงชาติ 
    9.1.4  กรรมการในคณะกรรมการป]องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 9.2  การมอบหมายและมอบอํานาจให-ปฏิบัติหน-าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ต�าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  9.2.1    คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช  
    อิสริยาภรณ8ชั้นตํ่ากวEาสายสะพาย   

9.2.2  คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนEวยงานของรัฐ  และ 
  9.2.3  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณ8ของชาติ 
 9.2.4  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหEงชาติ 

  9.2.5    รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสร'างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแหEงชาติ 
 9.3 การสั่งการตามกฎหมายวEาด'วยการขายตรงและตลาดแบบตรง 

 
ส�วนท่ี 10 

 10. ให'รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีสั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีในสEวนราชการระดับกรมใดเป9นประธาน อ.ก.พ. ทําหน'าท่ี อ.ก.พ. กระทรวงของสEวนราชการนั้นด'วย 
ยกเว'น อ.ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี  ให'รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน8ธํารง  บุญทรงไพศาล)  เป9นประธาน 
 11.  เม่ือรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได'ดําเนินการตามท่ีได'รับ
มอบหมายและมอบอํานาจแล'ว  ให'รายงานนายกรัฐมนตรีทราบตามความเหมาะสม 
 12.  ให'รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีได'รับมอบหมายให'ปฏิบัติ
หน'าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในคําสั่งนี้ พิจารณาความจําเป9นและ
ความเหมาะสมในการยุบเลิกคณะกรรมการดังกลEาว  หากเห็นวEาหมดความจําเป9นหรือซํ้าซ'อนกับภารกิจของ
หนEวยงานอ่ืน  หรืออาจยุบรวมคณะกรรมการชุดตEาง ๆ เข'าด'วยกัน  หรือปรับปรุงองค8ประกอบและอํานาจหน'าท่ี
ของคณะกรรมการดังกลEาว โดยการยกเลิกหรือแก'ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข'อง หรือจัดทํา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีข้ึนใหมEโดยยึดหลักการมีผู'รับผิดชอบภารกิจอยEางชัดแจ'ง การไมEปฏิบัติงานซํ้าซ'อนกัน 
และการบูรณาการภารกิจให'เกิดการประสานและสอดคล'องรองรับกัน แล'วเสนอผลการพิจารณาและข'อเสนอแนะ 
ตลอดจนรEางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีขอแก'ไขเพ่ิมเติมหรือจัดทําข้ึนใหมEตEอคณะรัฐมนตรี  ในกรณีท่ีเห็นควร
ให'คงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนั้น ๆ ไว'ตามเดิมให'รายงานเหตุผลและความจําเป9นด'วยเชEนกัน 
  ท้ังนี้    ต้ังแตEวันท่ี   2   กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 บัดนี้เป9นต'นไป 
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 10. คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี   153   /2556  เรื่อง  มอบหมายให-รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 153   /2556  เรื่อง  มอบหมายให'รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10  แหEงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผEนดิน พ.ศ. 2534 
ซ่ึงแก'ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผEนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545  มาตรา 11 แหEง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผEนดิน พ.ศ. 2534  และมาตรา 38 แหEงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผEนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก'ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผEนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 
2550 และข'อ 13  แหEงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวEาด'วยการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 
2547  นายกรัฐมนตรีจึงให'ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 270/2555 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 และคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 83/2556 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2556  และมีคําสั่งมอบหมายให'รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  ดังตEอไปนี้ 

1.  พ้ืนท่ี 
 1.1  รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ=  โตวิจักษณ=ชัยกุล) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการท่ี 6  ขอ งสํ า นั กน ายกรั ฐ มนตรี    ไ ด' แ กE  จั ง ห วั ด ชุ มพร                         
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสุราษฎร8ธานี  
 เขตตรวจราชการท่ี 11 ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได'แกE   จังหวัดนครพนม                    
จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดสกลนคร   

1.2  รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน=ธํารง บุญทรงไพศาล) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
   เขตตรวจราชการท่ี 15  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได'แกE  จังหวัดเชียงใหมE                      
จังหวัดแมEฮEองสอน  จังหวัดลําปาง  จังหวัดลําพูน 
 1.3  รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก)  กํากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
      เขตตรวจราชการท่ี 8  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได'แกE   จังหวัดนราธิวาส  จังหวัด
ปcตตานี  จังหวัดยะลา  จังหวัดสงขลา  จังหวัดสตูล 
  เขตตรวจราชการท่ี 10  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได'แกE   จังหวัด บึงกาฬ  
จังหวัดเลย  จังหวัดหนองคาย  จังหวัดหนองบัวลําภู  จังหวัดอุดรธานี 
 1.4  รองนายกรัฐมนตรี  (นายปลอดประสพ  สุรัสวดี)  กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการใน
พ้ืนท่ี ดังนี้ 
   เขตตรวจราชการท่ี 2  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได'แกE   จังหวัดชัยนาท  จังหวัด
ลพบุรี  จังหวัดสิงห8บุรี  จังหวัดอEางทอง 
  เขตตรวจราชการท่ี 3  ของสํ านักนายกรัฐมนตรี   ได'แกE   จั งหวัดฉะเชิ งเทรา               
จังหวัดนครนายก  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสระแก'ว  
    เขตตรวจราชการท่ี 16  ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได'แกE  จังหวัดเชียงราย  จังหวัด
นEาน  จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพรE 
 1.5  รองนายกรัฐมนตรี  (นายกิตติรัตน=  ณ ระนอง) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการใน
พ้ืนท่ี ดังนี้ 
    เขตตรวจราชการท่ี 9   ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได'แกE  จังหวัดจันทบุรี  จังหวัด
ชลบุรี  จังหวัดตราด  จังหวัดระยอง 
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 1.6  รองนายกรัฐมนตรี  (นายพงศ=เทพ  เทพกาญจนา) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการท่ี 12   ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได'แกE   จั งหวัดกาฬสินธุ8                   
จังหวัดขอนแกEน  จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดร'อยเอ็ด  
     เขตตรวจราชการท่ี 14  ของสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี   ได' แกE   จั งห วั ดชั ยภู มิ                  
จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย8  จังหวัดสุรินทร8 
 1.7  รองนายกรัฐมนตรี  (นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการใน
พ้ืนท่ี ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการท่ี 4 ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได'แกE  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัด
นครปฐม  จังหวัดราชบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี 
  เขตตรวจราชการท่ี 13 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได'แกE  จังหวัดยโสธร  จังหวัดศรีสะ
เกษ  จังหวัดอํานาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานี 
 1.8  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายวราเทพ  รัตนากร)  กํากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการท่ี 1   ของสํ านักนายกรัฐมนตรี    ได'แกE    จั งหวัดนนทบุรี                   
จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดสระบุรี 
  เขตตรวจราชการท่ี 18  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได'แกE   จังหวัดกําแพงเพชร                   
จังหวัดนครสวรรค8  จังหวัดพิจิตร  จังหวัดอุทัยธานี 
 1.9  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ พร-อมพัฒน=) กํากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
   เขตตรวจราชการท่ี 5  ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได'แกE  จังหวัดประจวบคีรีขันธ8              
จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสงคราม 
  เขตตรวจราชการท่ี 7  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได'แกE  จังหวัดกระบ่ี  จังหวัดตรัง  
จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดระนอง 
  เขตตรวจราชการท่ี 17  ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได'แกE จังหวัดตาก  จังหวัดพิษณุโลก                  
จังหวัดเพชรบูรณ8  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดอุตรดิตถ8 
 2.  การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคําสั่งนี้  หมายถึง     การตรวจราชการ                  
การขอให'เจ'าหน'าท่ีของรัฐรายงานเหตุการณ8และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี 
ยุทธศาสตร8ของชาติ ยุทธศาสตร8กลุEมจังหวัด และยุทธศาสตร8จังหวัด การประสานราชการเพ่ือให'เกิดการบูรณาการ
ยุทธศาสตร8กลุEมจังหวัด และยุทธศาสตร8จังหวัด ไปสูEการปฏิบัติท่ีเป9นรูปธรรม การเรEงรัด การติดตามผล การให'
คําแนะนําชEวยเหลือเจ'าหน'าท่ีของรัฐในพ้ืนท่ี  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนEวยงานของรัฐและเจ'าหน'าท่ี
ของรัฐ 
 3.  ให'รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรายงานปcญหาอุปสรรค แนว
ทางการแก'ไข  ตลอดจนข'อเสนอแนะตEาง ๆ อันเนื่องจากการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการ
หรือพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบตEอนายกรัฐมนตรี 
 4.  ให'สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดให'ผู'ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจ
ราชการตEาง ๆ ท่ีเก่ียวข'องเป9นฝ[ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ใน
กรณีท่ีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจําเป9นเรEงดEวน สามารถมอบหมายให'
ผู'ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการปฏิบัติหน'าท่ีแทน แล'วรายงานผลการปฏิบัติงานให'ทราบ
ตEอไป 
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 5.  ให'ผู'วEาราชการจังหวัด  ผู'ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน'าสEวนราชการในจังหวัดท่ีเก่ียวข'อง
เสนอข'อมูล  อํานวยความสะดวก  และให'ความรEวมมือในการปฏิบัติหน'าท่ีตามคําสั่งนี้ด'วย 
 6.  ให'เบิกคEาใช'จEายในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจากงบประมาณของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  
โครงการเพ่ิมขีดสมรรถนะในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 
 ท้ังนี้    ต้ังแตEวันท่ี   2   กรกฎาคม  พ.ศ.  2556  บัดนี้เป9นต'นไป 
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