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ที กค ๐๔๐๘.๒ / ^  มีโ Gi กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

VjW มีนาคม ๒๔๖๔

เร่ือง ประกาศกระทรวงการคล ัง เรื่อง กำหนดรายซ ื่อคณ ะกรรมการและคณ ะอน ุกรรมการท ี่ม ีส ิทธ ิ 
ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. ๒๔๖๔

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๓๗ ลงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๔๘
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๔๖ ลงวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๔๔๘
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๗๒ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๔๔๙
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๘.๔/ว ๙๙ ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๔๔๙
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๘.๔/ว ๑๖๑ ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๔๔๙
๖. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๘.๔/ว ๙ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๔๖๐
๗. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๘.๔/ว ๑๐๒ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๖๐
๘. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๘.๔/ว ๑๘๓ ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๐
๙. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑
๑๐. หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๔๖๑ 
๑๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๘.๒/ว ๙๐ ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๔๖๑ 
๑๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๘.๒/ว ๙๖ ลงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๔๖๒ 
๑๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๘.๒/ว ๑๒๑ ลงวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๔๖๒ 
๑๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๘.๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓ 
๑๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๘.๒/ว ๑๔๖ ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย สำเนาประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายซื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง 
สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. ๒๔๖๔

ตามที่กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดรายซื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ -  ๑๔ น้ัน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เพื่อให้รายซื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ 
ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดความซัดเจนและสะดวกในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

จ ึงได ้...

Administrator
Sticky Note



/

๒ -

จึงได้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ม ีส ิทธิ 
ได ้ร ับ เบ ี้ยประช ุมเป ็นรายเด ือน และอ ัตราเบ ี้ยประช ุมเป ็นรายเด ือนและเป ็นรายคร ั้งสำห ร ับกรรมการ 
อน ุกรรมการ เล ข าน ุก ารแ ล ะ ผ ู้ช ่ว ย เล ข าน ุก าร  ตามห น ังส ือท ี่อ ้างถ ึง ๑ - ๑๕ และกำหนดข ึ้นใหม ่ 
รายละเอ ียดปรากฏตามสำเนาประกาศกระทรวงการคล ัง ที่ส ่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ กรณีคณะกรรมการหรือ 
คณะอนุกรรมการตามประกาศฉบับนี้ม ีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เช่น กฎหมายหรือคำสั่งที่แต่งตั้ง 
ช ื่อคณะกรรมการหรือคณะอน ุกรรมการ องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ มีการแก้ไขหรือยกเลิก แล้วแต่กรณี 
ให้ส่วนราชการที่รับผิดขอบแจ้งข้อมูลต่อกระทรวงการคลังทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐0๐ ต่อ ๖๘๔๘ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๐
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ประกาศกระทรวงการคลัง
เร่ือง กำหนดรายซื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประขุมเป็นรายเดือน 

และอัตราเบี้ยประขุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศ ัยอำน าจตามความใน มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๔ แห ่งพระราชกฤษฎีกา 
เบี้ยประขุมกรรมการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี

๑. ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กำหนดรายซื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประขุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประขุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. ๒๔๔๘ ลงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๔๘

(๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กำหนดรายซื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประขุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประขุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๘ ลงวับท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๔๔๘

(๓) ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กำหนดรายซื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประขุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประขุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๔๙ ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๔๔๙

(๔) ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กำหนดรายซื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประขุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประขุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๔๙ ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๔๔๙

(๔) ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กำหนดรายซื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประขุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประขุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๔๔๙

(๖) ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กำหนดรายซื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประขุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประขุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๔๖๐

(๗) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายซื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประขุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประขุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๖๐

(๘) ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กำหนดรายซื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประขุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประขุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๖๐ ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๐

(๙) ประกาศ ...
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(๙) ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กำหนดรายซื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕;๖๑ ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(๑๐)ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กำหนดรายขื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(๑๑)ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กำหนดรายซื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

(๑๒)ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กำหนดรายซื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๒

(๑๓)ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายซื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

(๑๔)ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กำหนดรายซื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(๑๕)ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กำหนดรายซื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒. กำหนดรายซื่อคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุม 
เป็นรายเดือน ตามบัญชีหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้

๓. กำหนดรายซื่อคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุม 
เป็นรายเดือน ตามบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศนี้

๔. กำหนดอัตราเบ้ียประชุมรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
ตามบัญชีหมายเลข ๓ แนบท้ายประกาศนี้

๕. กรณีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามประกาศฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ 
เช่น กฎหมายหรือคำส ั่งท ี่แต ่งต ั้ง ซ ื่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ องค์ประกอบ อำนาจหน้าท ี่ 
ม ีการแก้ไขหรือยกเล ิก แล ้วแต่กรณ ี ให ้ส ่วนราชการท ี่ร ับผ ิดชอบแจ้งข ้อม ูลต ่อกระทรวงการคล ังทราบ 
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. ประกาศนี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นด้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี ร ^  มึ๋นาค?! พ•ศ- ๒๕:๖๔

I
(นายสันติ พร้อมพัฒน)

รัฐมนตรี่ช่วยว่าการ*ใ ปฎํบัติราช่การแทน 
ฑัมนตฑไการกรรทรราการท^



บญซหมายเลข ๑

รายขื่อคณะกรรมการที่มีสิทธิไดัรับเบี้ยประขุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประขุม

อัตราไม่เกิน (บาท ะ คน ะ เดือน)
อัตราเบ้ียประขุม

ลำดับ ขื่อคณะกรรมการ ประธาน รอง กรรมการ
ประธาน

๑. สำนักนายกรัฐมนตรี
(๑) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๒) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๓) คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งฃ ันฃอง ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐

ประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย 
(๔) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ๑๐,๐๐๐ _ ๘,๐๐๐
(๔) คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ - ๘,๐๐๐
(๖) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ๑๐,๐๐๐ - ๘,๐๐๐
(๗) คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐,๐๐๐ - ๘,๐๐๐
(๘) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๑๐,๐๐๐ - ๘,๐๐๐

แบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
(๙) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ๑๐,๐๐๐ _ ๘,๐๐๐
(๑๐) คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ๑๐,๐๐๐ - ๘,๐๐๐
(๑๑) คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ๑๐,๐๐๐ - ๘,๐๐๐
(๑๒) คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบตำแหน่ง ๑๐,๐๐๐ - ๘,๐๐๐
(๑๓) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐

๒. กระทรวงกลาโหม
(๑) คณะกรรมการสภากลาโหม 
(๒) คณะกรรมการข้าราชการทหาร 
(๓) คณะกรรมการกำลังพลสำรอง

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐9^/
๑๐,๐/๐๐.1

๙,๐๐๐
'ทุวัโกณ๊ข้รวี

โตั้ แ

๘,๐๐๐ 
๐^๘,๐๐๐

ร  

^ ๘ (๐๐๐ 
๘,๐๐๐

๓. กระทรวงการคลัง
(๑) คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ 
(๒) คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน

ไ
Y \V

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐

J g i

ะ ^

๙,๐๐๐
(๓) คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐

หมายเหตุ กรณ ีค ณ ะกรรม การต าม ป ระกาศ ฉ บ ับ น ี้ม ีก ารเป ล ี่ยน แป ลงใน ส าระส ำค ัญ  เซ่น กฎหมายหร ือคำส ั่งท ี่แต ่งต ั้ง
ซื่อคณะกรรมการ องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ มีการแก้ไขหรือยกเลิก แล้วแต่กรณี ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบแจ้งข้อมูล
ต่อกระทรวงการคลังทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



อัตราเบ้ียประชุม
ลำดับ ซ่ือฅณะกรรมการ ประธาน รอง กรรมการ

ประธาน
(๔) คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๔) คณะกรรมการที่ราชพัสดุ ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๖) คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑๐,๐๐๐ - ๘,๐๐๐
(๗) คณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐
(๘) คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐
(๙) คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐
(๑๐) คณะกรรมการวิน ิจฉ ัยบ ีญหาการจัดซ ื้อจัดจ้างและการบริหาร ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐

พัสดุภาครัฐ
(๑๑) คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐
(๑๒) คณะกรรมการความร่วมมือบีองกันการทุจริต ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐
(๑๓) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐
(๑๔) คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิบเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐

๔. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(๑) คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (คกซ.) ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๒) คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ซ.) ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐

๔. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(๑) คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๒) คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๓) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๔) คณะกรรมการบีองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๔) คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานบีองกันและปราบปราม ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐

การค้ามนุษย์ (ปกค.)
(๖) คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๗) คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) 
(๘) คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรี

๑ ๐ ,๐ ๐ ๐ , 
๑ ๐ ,๐ 6๐ , ฐ เ ร แ  ะ''''๙,๐๐๐N

๘,๐๐๐ 
v dvooo

แห่งชาติ (กยส.)
(๙) คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
(๑๐) คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.)

น / ■
๑๐,พ ุ๐๖ 
๑๐,<ย์9 ๖ '

แ แ  -
พ ุ^ ! ^

y  
/๘,๖๐๐ 

พุ-^พุ/•า^  ̂ fo o o
-------- -------------- I  ไ" โ โไ 1 1 9หมายเหตุ กรณ ีคณะกรรมการตามประกาศฉบับนีม ีการเปลยนแปลงใบสาระสำคัญ เซ่น กฎหมายห๊รอคาสังทแต่งตง

ดู่อคณะกรรมการ องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ มีการแก้ไขหรือยกเลิก แล้วแต่กรณี ให้ส่วนราซการที่รับผิดชอบแจ้งข้อมูล
ต่อกระทรวงการคลังทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



-๓-
อัตราเบ้ียประ ชุม

ลำดับ ขื่อคณะกรรมการ ประธาน รอง กรรมการ
ประราบ

๖. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและบวัตกรรม
(๑) คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ๑ ๐ ,0๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๒) คณะกรรมการข้าราขการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๑๐,๐๐๐ - ๘,๐๐๐
(๓) คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร,) ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐
(๔) คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพ ื่องาน ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐

ทางวิทยาศาสตร์

๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๑) คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๒) คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๓) คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๔) คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๔) คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ๑๐,๐๐๐ - ๘,๐๐๐

๘. กระทรวงดมนาคม
(๑) คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐

๙. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๒) คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทซ.) ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๓) คณ ะกรรมการนโยบายและแผนการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากร ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐

ทางทะเลและซายฝืงแห่งชาติ

๑๐. กระทรวงพลังงาน
(๑) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐

<5)<5). กระทรวงพาณิชย์
(๑) คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปีญญาแห่งชาติ / 'ฬ .  ๑ ๐ ,๐ ๐ 0

๑ ๐ 'q o ๐ '’1 - r j 'รุร
๙, o d e \ ๘,๐๐๐

(๒) คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ■ JL ร 4 o o o
(๓) คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
(๔) คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกปีอง

๑๐,๐๐๐ 
๑๐;๐-๐ง''- ร ^

0 
0 

0 
0 

0 
0 

•"พั^1ห่โ--------- --------------------------------------------------------------------------------------------- — X >1n . ^ ; 0 --------------
หมายเหตุ กรณ ีคพะกรรมการตามประกาศฉบับนี้ม ีการเปลี่ยนแปลง'ในสาระสำคัญ เซ่น กฎหมายหรือคำสั่งที่แต่งตั้ง

ซื่อคณะกรรมการ องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ มีการแก้ไขหรือยกเลิก แล้วแต่กรณี ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบแจ้งข้อมูล
ต่อกระทรวงการคลังทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



อัตราเ'บยประชุม
สำดับ ขื่อคณะกรรมการ ประธาน รอง กรรมการ

ประธาน
๑๒. กระทรวงมหาดไทย

(๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ๑ 0 ,0 0 0 ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) ๑ 0 ,0 0 0 ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๓) คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ๑ 0 ,0 0 ๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐

(คณะกรรมการ บปถ.)
(๔) คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (กภข.) ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๔) คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐

๑๓. กระทรวงยุติธรรม
(๑) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๑๐,๐๐๐ - ๘,๐๐๐
(๒) คณะกรรมการการบริหารการแก้ไชบำบัดพ ินฟูเด ็กและเยาวชน ๗,๔๐๐ ๗,๐๐๐ ๖,๐๐๐

ที่กระทำผิด
(๓) คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ๖,๒๔๐ ๔,๖๒๔ ๔,๐๐๐
(๔) คณ ะกรรมการพ ิจารณ าค ่าตอบแทนผู้เส ียหายและค ่าทดแทน ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐

และค่าใช้จ่ายแก'จำเลยในคดีอาญา

๑ Gl. กระทรวงแรงงาน
(๑) คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ๑๐,๐๐๐ - ๘,๐๐๐
(๒) คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา!เมือแรงงาน ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐

(ริ)๕. กระทรวงวัฒนธรรม
(๑) คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๒) คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๓) คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๔) คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ๑๐,๐ o/£> \ ’ส่ั''เร̂ ๐๐๐

๑^.

(๔) คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ

๑๐,๐๐๐ /  / ( !
ท

น

\ ๘A o o

(๑) คณะกรรมการช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๐,๐๐'{รบุ' จํบุร'วงิก'ปฺบั •บุ๘,๐๐๐
(๒) คณะกรรมการสภาการศึกษา ๑๐,๐๐๐ ะ ๘,๐๐๐
(๓) คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๑๐,๐๐๐ - ๘,๐๐๐

หมายเหตุ ก รณ ีค พ ะกรรม การต าม ป ระกาศ ฉ บ ับ น ี้ม ีก าร เป ล ี่ยน แป ลงใน ส าระส ำค ัญ  เช่น กฎหมายหร ือคำส ั่งท ี่แต ่งต ั้ง
ซื่อคณะกรรมการ องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ มีการแกไขหรือยกเลิก แล้วแต่กรณี ให้ส่วนราชการที่รับผิดซอบแจ้งข้อมูล
ต่อกระทรวงการคลังทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



อัตราเบ้ียประชุม
ลำดับ ขื่อคณะกรรมการ ประธาน รอง กรรมการ

ประธาน
(๔) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๑๐,๐๐๐ - ๘,๐๐๐
(๔) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐
(๖) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐
(๗) คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูและบุคลากร ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐

ทางการศึกษา

๑๗. กระทรวงสาธารณสุข
(๑) คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๒) คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ๑ 0 ,0 0 0 ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๓) คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐
(๔) คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ๑ 0 ,0 0 0 - ๘,๐๐๐
(๔) คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ - ๘,๐๐๐
(๖) คณะกรรมการฟ้องกันและแกใฃปัญหาการตั้งครรภ์ไนวัยรุ่น ๑๐,๐๐๐ - ๘,๐๐๐
(๗) คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ - ๘,๐๐๐
(๘) คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ๑๐,๐๐๐ - ๘,๐๐๐
(๙) คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธึ๋ต่อจิตและประสาท ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐
(๑๐) คณะกรรมการอาหาร ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐
(๑๑) คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให่โทษ ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐
(๑๒) คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐
(๑๓) คณะกรรมการฟ้องกันการใช้สารระเหย ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐
(๑๔) คณะกรรมการเครื่องสำอาง ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐
(๑๔) คณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐
(๑๖) คณะกรรมการยา ๖,๒๔๐ - ๔,๐๐๐
(๑๗) คณะกรรมการสาธารณสุข
(๑๘) คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
(๑๙) คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก

๖,๒๔๐ 
๖,๒๔๐/' 
๖,๒(เ?๐ เ ■■ ะ \ P  >

๔,๐๐๐ 
^ ° ° ๐

o o
๔,๐๐๐

(5)̂ . กระทรวงอุตสาหกรรม
(๑) คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(๒) คณะกรรมการวัตถุอันตราย

๖,๒๔๐ 
๖,๒๔๐

,f t p \
ง ก ^

หมายเหตุ ก รณ ีค ณ ะกรรม การต าม ป ระกาศ ฉ บ ับ บ ี้ม ีก าร เป ล ี่ยน แป ลงใน ส าระส ำค ัญ  เซ่น กฎหมายหร ือคำส ั่งท ี่แต ่งต ั้ง
ซื่อคณะกรรมการ องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ มีการแก้ไขหรือยกเลิก แล้วแต่กรณี ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบแจ้งข้อมูล
ต่อกระทรวงการคลังทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



-๖-
อัตราเบี้ยประชุม

ลำดับ ซื่อคณะกรรมการ ประธาน รอง
ประธาน

กรรมการ

๑๙. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร '' ฐ(๑) คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ๑๐,๐6๐;., ' \ o o o
(๒) คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ๑ ๐ /๐ 00  V ^ 1p y k

ร ^ & .-ร1

\  0^,๖0๐ 
jM

หมายเหตุ กรณ ีคณะกรรมการตามประกาศฉบับนี้ม ีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เซ่น กฎหนาย-ฬรเโ^ร่■ ล่ี'4ทแต่งต้ัง 
ซ่ือคณะกรรมการ องค์ประกอบ อำนาจหน้าท่ี มีการแก้ไขหรือยกเลิก แล้วแต่กรณี ให้ส่วนราชการท่ีรับผดชอบแจ้งข้อมูล 
ต่อกระทรวงการคลังทราบ เพ่ือดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป



บญซหมายเลข ๒

รายชื่อคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุม

อัตราไม่เกิน (บาท ะ คน ะ เดือน)
อัตราเบ้ียประชุม

ลำดับ ชื่อคณะอนุกรรมการ ประธาน รอง กรรมการ
ประธาน

๑. ลำนักนายกรัฐมนตรี
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราฃการ (ก.พ.ร.) จำนวน ๘ คณะ
(๑) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐
(๒) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๓) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

และท้องถ่ิน
(๔) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๔) อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการตีความและวินิจฉัยบีญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๖) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๗) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๘) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมิส่วนร่วม ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

๑ .๒ คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศลำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน ๑ คณะ
(๑) คณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจา ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐

๑.๓ คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการข้าราฃการพลเรือน จำนวน ๑๓ คณะ
(๑) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๒) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบช้าราชการ ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๓) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๔) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๔) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๖) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๗) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๘) อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน,งประ๓ทวิชาการ
(๙) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ
(๑๐)อ.ก.พ . ว ิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

๔ ,0 0 ๙7  ๔,๐๐๐/
๔,6๖๐\ \\ 7

โร'รญิ1เรุ่/ร(๐£ 0
ของช้าราชการ J in r r u f t O - K

หมายเหตุ
ซื่อคพะอนุกรรมการ องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ ม ีการแก้ไขหรือยกเลิก แล้วแต่กรณ ี ให้ส่วนราซการที่ร ับผิดชอบแจ้งข้อมูล
ต่อกระทรวงการคลังทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



-๒-

ลำดับ ซ่ือคณะอนุกรรมการ
อัตราเบ้ียประชุม

ประธาน รอง
ประธาน

กรรมการ

๑ .๔

๑ .๔

๑ . ๖

๒.

๓. 
๓.๑

(๑๑)อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
(๑๒) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรทรัพยากรบุคคลของราชการ 
(๑๓)อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพของราชุการ

คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาและล่งเสริมองค์การมหาขน จำนวน ๑ คณะ
(๑) คณะอนุกรรมการพัฒนาและล่งเสริมองค์กรมหาซน
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) จำนวน ๔ คณะ
(๑) คณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) เฉพาะกิจเก ี่ยวก ับการ 

พัฒนาระบบพนักงานราซการ
(๒) คณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๑ ต้านการกำหนด 

ลักษณะงาบ กรอบอัตรากำลิงพนักงานราชการ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
(๓) คณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๒ ต้านการสรรหา 

และเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบ้ตงาน 
(๔) คณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๓ ด้านกฎหมายและวินัย
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค จำนวน ๖ คณะ
(๑) คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๒) คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน
(๓) คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง
(๔) คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออก
(๔) คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ
(๖) คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคต้านวิชาการ

กระทรวงกลาโหม
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการกำลังพลสำรอง จำนวน ๒ คณะ
(๑) คณะอนุกรรมการกำลังพลสำรองต้านกฎหมาย
(๒) คณะอนุกรรมการกำลังพลสำรองต้านสิทธิประโยชน์และการสวัสดิการ

กระทรวงการคลัง
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุบเวียน จำนวน ๓ คณะ
(๑) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอจัดตั้ง รวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน 
(๒) คณะอนุกรรมการกำกับการบริหารทุนหมุนเวียน
(๓) คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน___________________

๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐

๔,๔๐๐

๔,๔๐๐ 
๔,๔๐๐

๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐

๔,000/'ไ̂ บ้ี f

๕’° / '๐/
! I ( i s k  j

.'๔4๐๐๐

หมายเหตุ กรณ ี ค ณ ะอ น ุก รรม  ก ารต าม  ป ร ะ ก าศ  ฉบับ นี้มี ก าร เป ล ี่ย น  แ ป ล งใน ส าร ะ  สำค ัญ  เซ่น ก ฎ ห ม าย ห ร ือ  คำส ั่งท ี่ แต ่งต ั้ง
ข ื่อคณะอนุกรรมการ องค์ประกอบ อำนาจหน้าท ี่ ม ีการแกไขหรือยกเลิก แล้วแต่กรณี ให้ส ่วนราชการที่รับผิดชอบแจ้งข้อมูล
ต่อกระทรวงการคลังทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



-๓-
อัตราเบ้ียประชุม

ลำดับ ชื่อคณะอบ ุกรรมการ ประธาน รอง กรรมการ
ประธาน

๓.๒ ดณะอบุกรรมการในคณะกรรมการที่ราชพัสดุ จำนวน ๑ คณะ
(๑) คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการท่ีราชพัสดุมอบหมาย ๔,๐๐๐ ๔,๔๐๐ ๔,๐๐๐

๔. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแท่งชาติ (คกข.) จำนวน ๒ คณะ
(๑) คณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ และบูรณาการการดำเนินงาน ๔,๐๐๐ ๔,๔๐๐ ๔,๐๐๐

ด้านกีฬาของประเทศ
(๒) คณะอนุกรรมการจัดทำและติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ๔,๐๐๐ ๔,๔๐๐ ๔1๐๐๐

ฉบับท ๗ (พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๔๗๐)

๕. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๕. ๑ คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภ่าพ 

สตรีแท่งชาติ (กยส.)
(๑) คณะอนุกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี ๔,๐๐๐ ๔,๔๐๐ ๔,๔๐๐

และความรุนแรงในครอบครัว
(๒) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการ ๔,๐๐๐ - ๔,๔๐๐

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๔
๔.๒ คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน ๓ คณะ

(๑) คณ ะอน ุกรรม การด ้าน น โยบ าย มาตรการ และแผนปฏ ิบ ัต ิการส ่งเสร ิม ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

(๒) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐

๖.

(๓) คณะอนุกรรมการรณรงค์การสื่อสารความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๔,๐๐๐'
//  /  
? (

"% บณช/ 

’บ้ี,?'.. บ้ี,;'

ก ั๔,'๖๐๐
x \
พ  1 ’’ \

คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการช้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) v > พ § ’ Mbจำนวน ๖ คณะ \ : M y
(๑) คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ๔,๐๐๐ V., n  ง ก ' ๔ ,000
(๒) คณะอนุกรรมการเก่ียวกับตำแหน'งทางวิชา๓ รของช้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๓) คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับคุณวุฒิ ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๔) คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๔) คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๖) คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบอุดมศึกษา ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

หมายเหตุ ก ร ณ ีค ณ ะ อ บ ุก ร ร ม ก าร ต าม ป ร ะ ก าศ ฉ บ ับ น ี้ม ีก าร เป ล ี่ย น แ ป ล ง 'ใน ส าร ะ ส ำค ัญ  เซ่น ก ฎ ห ม าย ห ร ือ ค ำส ั่งท ี่แ ต ่งต ั้ง
ข ื่อคณะอนุกรรมการ องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ ม ีการแก้ไขหรือยกเลิก แล้วแต่กรณี ให้ส ่วนราชการที่รับผิดชอบแจ้งข้อมูล
ต่อกระทรวงการคลังทราบ เพ่ือดำเนินการในส่วนท่ีเกียวข้องต่อไป



อัตราเบ้ียประร1ชุม
ลำดับ ชื่อคณะอนุกรรมการ ประธาน รอง

ประราน
กรรมการ

๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งขาติ จำนวน ๕ คณะ
(๑) คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายการพัฒนาการประมงใบน่านนํ้าไทย ๔,๐๐๐ ๔,๔๐๐ ๔,๐๐๐
(๒) คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการประมง ๔,๐๐๐ ๔,๔๐๐ ๔,๐๐๐

นอกน่านน้ําไทย
(๓) คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าฃองประเทศ ๔,๐๐๐ ๔,๔๐๐ ๔,๐๐๐
(๔) คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมง ๔,๐๐๐ ๔,๔๐๐ ๔,๐๐๐

ของประเทศ
(๔) คณะอนุกรรมการแก้ไขกฎหมายอันส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของซาวประมง ๔,๐๐๐ ๔,๔๐๐ ๔,๐๐๐

๘.

และผู้ประกอบการด้านการประมง 

กระทรวงยุติธรรม
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟินฟูเด็กและเยาวฃบ 
ท่ีกระทำผิด จำนวน ๑ คณะ
(๑) คณ ะอน ุกรรมการจ ัดท ำน โยบ ายและแผน งาบ การแก ้ไขบ ำบ ัดฟ ิน ฟ ูเด ็ก ๓,๗๔๐ ๓,๔๐๐ ๓,๐๐๐

๙.

และเยาวชนที่กระทำผิด 

กระทรวงวัฒนธรรม
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จำนวน ๔ คณะ
(๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งฃาติ ฉบับที่ ๑ ๔,๐๐๐ ๔,๔๐๐ ๔,๐๐๐

(พ.ศ. ๒๔๔๙ - ๒๔๖๔)
(๒) คณะอนุกรรมการด้านวิซาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ๔/ธ่๐๐^ ๐๐๐
(๓) คณะอนุกรรมการด้านประซาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ^ ฯ6^', ๕-,๕0,0 \V ๔,)p o o
(๔) คณะอนุกรรมการด้านการประเมินขุมขน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม 1๕;;®๐๐:; :•ขั'' พน•■ ร, พ <±๐๐\ \ (jjj

A  V ะ ® ? ) / 1, ̂ L fq /วิ ft-
(๔) คณะอนุกรรมการด้านการประเมินขุมขน องคํกร อา๓ อ และจังหวัดคุณธรรม ๕;;®๐0. 'ป , . - ; , ; , d

— 1 — --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— — — 1 '

หมายเหตุ กรณ ีคณ ะอน ุกรรม การตาม ประกาศฉบ ับ น ี้ม ีการเปล ี่ยน แปลงใน สาระสำค ัญ  เข่น กฎหร ิ วา • า ' สํ ' งที ่ แต่ งตง  
ขื่อคณะอนุกรรมการ องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ มีการแก้ใขหรือยกเลิก แล้วแต่กรณี ให้ส่วนราชการที่รับผิดขอบแจ้งข้อมูล 
ต่อกระทรวงการคลังทราบ เพ่ือดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป



อัตราเบ้ียประชุม
ลำดับ ชื่อคณะอนุกรรมการ ประธาน รอง กรรมการ

ประธาน
๑ ๐ . กระทรวงศึกษาธิการ

คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ๑๑ คณะ
(๑) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๕,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๒) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ ๕,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๓) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ๕,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๔) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๕,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๕) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๕,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๖) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล ๕,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๗) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับเชตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๘) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล ๕,๐๐๐ - ๔,๐๐๐
(๙) อ.ก.ค.ศ. ว ิสาม ัญเก ี่ยวก ับการเสริมสร้างประส ิทธ ิภาพในการปฏ ิบ ัต ิราชการ ๕,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

ชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๑๐) คณ ะอน ุก รรม ก ารว ิส าม ัญ เก ี่ยวก ับ ต ำแห น ่งบ ุคล าก รท างก ารศ ึก ษ าอ ื่น ๕,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
(๑๑) อ.ก.ค.ศ. ว ิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียน1ขอความเปีนธรรม ๕,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๑. กระทรวงสาธารณสุข
๑๑.๑ คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จำนวน ๑ คณะ

(๑) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ๕,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๐๐๐
๑๑.๒ คณะอนุกรรมการการในคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ จำนวน ๕ คณะ

(๑) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สมุนไพรแห่งชาติ ๕,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๐๐๐
(๒) คณะอนุกรรมการวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพร ๕,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๐๐๐
(๓) คณะอนุกรรมการวัตถุดิบสมุนไพร ๕,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๐๐๐
(๔) คณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ๕,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๐๐๐

๑ ๑ .ดา
(๕) คณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร 
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จำนวน ๑ คณะ
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V(๑) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย dt}© io
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หมายเหตุ กรณ ีคณ ะอน ุกรรม การตาม ป ระกาศฉ บ ับ น ี้ม ีการเป ล ี่ยน แป ลง,ในสาระสำค ัญ  เซ่น กฎหม'-'ณ์ฬรื:ร[ฬทเมัท่ี''แต่งต้ัง 
ซื่อคณะอนุกรรมการ องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ มีการแก้ไขหรือยกเลิก แล้วแต่กรณี ให้ส่วนราชการที่รับผดซีอบแจ้งข้อมูล 
ต่อกระทรวงการคลังทราบ เพ่ือดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป



-๖-

ลำดับ ชื่อฅณะอนุกรรมการ
๕อัตราเบียประชุม

ประราน รอง
ประธาน

กรรมการ

๑ ร).๔

©If).

๑๒.©

©๒.๒

คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการระบบสุฃภาพปฐมภูมิ จำนวน ๗ คณะ
(๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
(๒) คณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
(๓) คณะอนุกรรมการคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย 

หน่วยบริการปฐมภูมิ
(๔) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
(๔) คณะอนุกรรมการกฎหมาย
(๖) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราขบัญญัติ 

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๔๖๒ 
(๗) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิกรุงเทพมหานคร

ลำนักงานตำรวจแห่ง1ชาติ
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ จำนวน ๗ คณะ
(๑) คณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
(๒) คณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์
(๓) คณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการร้องทุกข์
(๔) คณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
(๔) คณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและการพัฒนาคุณธรรม
(๖) คณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๗) คณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๒ คณะ
(๑) คณะอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติด้านการบริหารงานตำรวจ 
(๒) คณะอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติด้านกฎหมาย

๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐

๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐

๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐

๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐
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หมายเหตุ กรณ ีคณ ะอน ุกรรม การตาม ประกาศฉ บ ับ น ี้ม ีการเปล ี่ยน แปลงใน สาระสำค ัญ  เซ่น กฎหมายหรือคำล ั่งท ี่แต ่งต ั้ง  
ซื่อคณะอนุกรรมการ องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ มีการแก้ไขหรือยกเลิก แล้วแต่กรณี ให้ส่วนราซการที่รับผิดชอบแจ้งข้อมูล 
ต่อกระทรวงการคลังทราบ เพ่ือดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป
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บัญซ๊หเทยเลข

อัตราเบี้ยประขุมรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ประ๓ ท อัตราไม่เกิน (บาท:คน:คร้ัง)
กรรมการในคณะกรรมการตามมาตรา ๖ (๒)
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตามมาตรา ๖

๑,๖๐๐ 
๑,๖๐๐

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๗ (๒)
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๗
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