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 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

 

  วนัน้ี (25 กรกฎาคม 2560)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบญัชาการ 1 ท าเนียบ

รัฐบาล 

พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 

  ภายหลงัเสร็จส้ินการประชุม พลโท สรรเสริญ แกว้ก าเนิด โฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี    

พร้อมดว้ย พนัเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวติั และพนัเอกหญิง ทกัษดา สังขจนัทร์ ผูช่้วยโฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี           

ไดร่้วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

แต่งตั้ง 

 

9. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง

แรงงาน)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง นางพรพรรณ ศุภนคร รอง

เลขาธิการส านกังานประกนัสังคม ใหด้ ารงต าแหน่ง ท่ีปรึกษาดา้นประสิทธิภาพ (นกัวชิาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) 

ส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น

สมบูรณ์                  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป  

 

10. เร่ือง การแต่งตั้งโฆษกประจ ารัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ)์ 

และรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นายสุวทิย ์ เมษินทรีย)์ เสนอรายช่ือโฆษกประจ ารัฐมนตรีประจ า                 

ส านกันายกรัฐมนตรี เพื่อท าหนา้ท่ีในการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  
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 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

  1. นายคณติ วลัยะเพช็ร์ กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรี เป็นโฆษกประจ ารัฐมนตรีประจ า              

ส านกันายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ)์  

  2. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ท่ีปรึกษาดา้นการลงทุน (นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน                  

ระดบัทรงคุณวฒิุ) ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นโฆษกประจ ารัฐมนตรีประจ าส านกั

นายกรัฐมนตรี (นายสุวทิย ์เมษินทรีย)์  

 

11. เร่ือง การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการพเิศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี             

(ส านักนายกรัฐมนตรี)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นางสาววไิล

ลกัษณ์ ชุลวีฒันกุล ปลดักระทรวง (นกับริหารระดบัสูง) ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการพิเศษประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นกับริหารระดบัสูง) 

ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ส านกันายกรัฐมนตรี เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ี

เหมาะสม ประกอบกบัเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผน่ดินตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ตามขอ้ 1 วรรค

สาม ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 16/2558 ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม พุทธศกัราช 2558 

ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป  ซ่ึงเป็นกรณีโอนยา้ยขา้ราชการโดยไม่มี

ความผดิและไม่อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบใด ๆ โดยผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายไดต้กลงยนิยอมในการโอนแลว้  

 

12. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทลัเพือ่

เศรษฐกจิและสังคม) 
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 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอรับโอน                    

นางสาวอจัฉรินทร์ พฒันพนัธ์ชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน ส านกันายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง ปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวง

ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป เพื่อทดแทน

ต าแหน่งท่ีวา่ง โดยผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายไดต้กลงยนิยอมในการโอนขา้ราชการดงักล่าว ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป   

 

13. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทนข้าราชการ

ทีเ่กษียณอายุ (ส านักนายกรัฐมนตรี) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีส านกังบประมาณเสนอแต่งตั้ง นายเดชาภิวฒัน์ ณ สงขลา                  

รองผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ ใหด้ ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ ส านกันายกรัฐมนตรี ตั้งแต่

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผูท่ี้จะเกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด

กระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป   

 

14. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการ (ส านักนายกรัฐมนตรี) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอแต่งตั้ง                 

นางสาวดวงใจ อศัวจินตจิตร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน ใหด้ ารงต าแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ส านกันายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผูท่ี้จะเกษียณอายรุาชการ ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป   
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 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

 

15. เร่ือง การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการพเิศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี              

(ส านักนายกรัฐมนตรี) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายธีรภัทร            

ประยูรสิทธิ ปลดักระทรวง (นกับริหารระดบัสูง) ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการพิเศษประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นกับริหารระดบัสูง) ส านกังานปลดั

ส านกันายกรัฐมนตรี ส านกันายกรัฐมนตรี เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 

ประกอบกบัเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผน่ดินตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ตามขอ้ 1 วรรคสาม ของ

ค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 16/2558 ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม พทุธศกัราช 2558 ตั้งแต่วนัท่ี

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป  ซ่ึงเป็นกรณีโอนยา้ยขา้ราชการโดยไม่มีความผิดและ

ไม่อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบใด ๆ โดยผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายไดต้กลงยนิยอมในการโอนแลว้  

 

16. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลงังาน) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงพลงังานเสนอแต่งตั้ง นายธรรมยศ ศรีช่วย                 

รองปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง ปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวง

พลงังาน ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผูท่ี้จะเกษียณอายรุาชการ ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรด

เกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป   

 

17. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลงั) 
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 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญั                   

สังกดักระทรวงการคลงั ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง จ านวน 6 ราย ดงัน้ี  

  1. นายกฤษฎา จีนะวจิารณะ ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรม

สรรพสามิต  

   2. นายสุวชิญ โรจนวานิช ผูอ้  านวยการส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ

ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  

  3. นายประภาศ คงเอยีด รองปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ

ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  

  4. นายนรินทร์ กลัยาณมิตร ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่ง                 

รองปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  

  5. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ท่ีปรึษาดา้นเศรษฐกิจการคลงั (เศรษฐกรทรงคุณวฒิุ) ส านกังาน

เศรษฐกิจการคลงั ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  

  6. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ท่ีปรึกษาดา้นการประเมินผลรัฐวสิาหกิจ (นกัวเิคราะห์

รัฐวสิาหกิจทรงคุณวุฒิ) ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง 

ส านกังานปลดักระทรวง  

   ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผูท่ี้จะเกษียณอายรุาชการและสับเปล่ียนหมุนเวยีน                

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป 

 

18. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
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 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง นายวฒันะ คุ้นวงศ์               

รองอธิบดีกรมยโุรป ใหด้ ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงอาบูจา สหพนัธ์สาธารณรัฐ

ไนจีเรีย ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป เพื่อทดแทนต าแหน่งท่ีวา่ง ซ่ึงการ

แต่งตั้งเอกอคัรราชทูตประจ าต่างประเทศดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากประเทศผูรั้บ    

 

19. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงยติุธรรมเสนอแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญั                     

สังกดักระทรวงยติุธรรม ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง จ านวน 2 ราย ดงัน้ี  

  1. พนัต ารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมราชทณัฑ ์ 

   2. นายวติถวลัย์ สุนทรขจิต ท่ีปรึกษาการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (นกัวิเคราะห์นโยบาย

และแผนทรงคุณวุฒิ) ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการ

กระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  

  ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผูท่ี้จะเกษียณอายรุาชการ ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป   

 

20. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดงัน้ี  

    1. แต่งตั้งขา้ราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง กระทรวงมหาดไทย จ านวน 21 

ราย ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 ดงัน้ี  
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       1.1 ใหน้ายชยพล ธิติศักดิ์ พน้จากต าแหน่งรองปลดักระทรวง (นกับริหารระดบัสูง) 

ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอธิบดี (นกับริหารระดบัสูง) กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยั 

     1.2 ใหน้ายณฐัพงศ์ ศิริชนะ พน้จากต าแหน่งรองปลดักระทรวง (นกับริหารระดบัสูง) 

ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครองระดบัสูง) จงัหวดันครนายก 

ส านกังานปลดักระทรวง  

    1.3 ใหน้ายนิสิต จันทร์สมวงศ์ พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง

ระดบัสูง) จงัหวดันนทบุรี ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งรองปลดักระทรวง (นกับริหาร

ระดบัสูง) ส านกังานปลดักระทรวง  

     1.4 ใหน้ายศุภชัย เอีย่มสุวรรณ พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง

ระดบัสูง) จงัหวดัพิษณุโลก ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งรองปลดักระทรวง (นกับริหาร

ระดบัสูง) ส านกังานปลดักระทรวง  

     1.5 ใหน้ายธานี ธัญญาโภชน์ พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง

ระดบัสูง) จงัหวดัก าแพงเพชร ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง 

(ผูต้รวจราชการกระทรวงระดบัสูง) ส านกังานปลดักระทรวง  

    1.6 ใหน้ายภานุ แย้มศรี พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครองระดบัสูง) 

จงัหวดัลพบุรี ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครองระดบัสูง) 

จงัหวดันนทบุรี ส านกังานปลดักระทรวง  
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    1.7 ใหน้ายภัคพงศ์ ทวิพฒัน์ พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง

ระดบัสูง) จงัหวดัพงังา ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง

ระดบัสูง) จงัหวดัพิษณุโลก ส านกังานปลดักระทรวง  

    1.8 ใหน้ายสิทธิชัย ศักดา พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครองระดบัสูง) 

จงัหวดันราธิวาส ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครองระดบัสูง) 

จงัหวดัพงังา ส านกังานปลดักระทรวง  

    1.9 ใหน้ายชัยวฒัน์ ช่ืนโกสุม พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง

ระดบัสูง) จงัหวดัราชบุรี ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง

ระดบัสูง) จงัหวดัเลย ส านกังานปลดักระทรวง 

    1.10 ใหน้ายชยาวุธ จันทร พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครองระดบัสูง) 

จงัหวดัอุดรธานี ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครองระดบัสูง) 

จงัหวดัราชบุรี ส านกังานปลดักระทรวง  

    1.11 ใหน้ายวฒันา พุฒิชาต ิพน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครองระดบัสูง) 

จงัหวดัแพร่ ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครองระดบัสูง) 

จงัหวดัอุดรธานี ส านกังานปลดักระทรวง  

    1.12 ใหน้ายทรงพล สวาสดิ์ธรรม พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง

ระดบัสูง) จงัหวดัสงขลา ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง

ระดบัสูง) จงัหวดัล าปาง ส านกังานปลดักระทรวง  
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    1.13 ใหน้ายดลเดช พฒันรัฐ พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง

ระดบัสูง) จงัหวดัยะลา ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง

ระดบัสูง) จงัหวดัสงขลา ส านกังานปลดักระทรวง  

    1.14 ใหน้ายสมศักดิ์ จังตระกุล พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง

ระดบัสูง) จงัหวดัอุบลราชธานี ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกั

ปกครองระดบัสูง) จงัหวดัขอนแก่น ส านกังานปลดักระทรวง  

    1.15 ใหน้ายสฤษดิ์ วฑูิรย์ พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครองระดบัสูง) 

จงัหวดัร้อยเอด็ ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครองระดบัสูง) 

จงัหวดัอุบลราชธานี ส านกังานปลดักระทรวง 

     1.16 ใหน้ายวนัชัย คงเกษม พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครองระดบัสูง) 

จงัหวดัพทัลุง ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครองระดบัสูง) 

จงัหวดัร้อยเอด็ ส านกังานปลดักระทรวง  

    1.17 ใหน้ายนิมิต วนัไชยธนวงศ์ พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง

ระดบัสูง) จงัหวดัชยันาท ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง

ระดบัสูง) จงัหวดัสุพรรณบุรี ส านกังานปลดักระทรวง 

     1.18 ใหน้ายสมชาย วทิย์ด ารงค์ พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง

ระดบัสูง) จงัหวดันครพนม ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง

ระดบัสูง) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส านกังานปลดักระทรวง  
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    1.19 ใหน้ายชาญนะ เอีย่มแสง พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง

ระดบัสูง) จงัหวดัตราด ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง

ระดบัสูง) จงัหวดันครปฐม ส านกังานปลดักระทรวง  

     1.20  ใหน้ายพพิฒัน์ เอกภาพนัธ์ พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง

ระดบัสูง) จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง

ระดบัสูง) จงัหวดัสุโขทยั ส านกังานปลดักระทรวง   

    1.21 ใหน้ายพนิิจ บุญเลศิ พน้จากต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครองระดบัสูง) 

จงัหวดักระบ่ี ส านกังานปลดักระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (นกัปกครองระดบัสูง) 

จงัหวดัปทุมธานี ส านกังานปลดักระทรวง 

   2. ต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง เป็น

คร้ังท่ี 2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป  

 

21. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งปลดัส านักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ในส านักงานปลดั

ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักนายกรัฐมนตรี)  

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีส านกันายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นางพชัราภรณ์ อนิทรียงค์                 

รองปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ใหด้ ารงต าแหน่ง ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ส านกันายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผูท่ี้จะ

เกษียณอายรุาชการ ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป   
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22. เร่ือง แต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยเ์สนอแต่งตั้ง 

นายพุฒิพฒัน์ เลศิเชาวสิทธ์ิ อธิบดีกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ ใหด้ ารงต าแหน่ง ปลดักระทรวง ส านกังาน

ปลดักระทรวง กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผูท่ี้

จะเกษียณอายรุาชการ ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป   

 

23. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 

(กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอแต่งตั้ง นายทวศัีกดิ์                         

วาณชิย์เจริญ ผูช่้วยปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง ใหด้ ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังาน

ปลดักระทรวง ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป เพื่อทดแทนต าแหน่งท่ีวา่ง  

 

24. เร่ือง การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลดักระทรวงแรงงาน  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอรับโอน นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (นกับริหารระดบัสูง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย มาเล่ือน

ข้ึนแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง ปลดักระทรวงแรงงาน (นกับริหารระดบัสูง) ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการและทดแทนต าแหน่งเกษียณอายุราชการ และผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุ

ของทั้งสองฝ่ายไดต้กลงยนิยอมในการโอนแลว้ ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

เป็นตน้ไป 
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25. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายเจษฎา โชคด ารงสุข อธิบดี

กรมควบคุมโรค ให้ด ารงต าแหน่ง ปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วนัท่ี 1 

ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผูท่ี้จะเกษียณอายรุาชการ ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม

แต่งตั้ง                 เป็นตน้ไป   

 

26. เร่ือง  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอืน่ในคณะกรรมการบริหารกจิการขององค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ

อ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  รวม 10 คน  เน่ืองจากประธานกรรมการ

และกรรมการอ่ืนเดิมไดด้ ารงต าแหน่งครบวาระสามปีแลว้ เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 ดงัน้ี   

1. นายณฐัชาติ จารุจินดา     ประธานกรรมการ 

(เป็นบุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจฯ)  

2. พลโท  วราห์  บุญญะสิทธ์ิ    กรรมการ 

3. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ    กรรมการ 

ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั  

(เป็นบุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจฯ)  

4. นายสมศกัด์ิ  ห่มม่วง     กรรมการ 

(เป็นบุคคลในชญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจฯ) 
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5. รองศาสตราจารยค์ณิต  วฒันวเิชียร   กรรมการ 

(เป็นบุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจฯ) 

6. รองศาสตราจารยธ์ ารงรัตน์ มุ่งเจริญ   กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยพ์ชัรา  พชัราวนิช   กรรมการ 

8. พลต ารวจตรี  ประสิทธ์ิ  เฉลิมวฒิุศกัด์ิ    กรรมการ 

9. นายชยัชนะ  มิตรพนัธ์      กรรมการ 

 

10. นายสมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ    กรรมการ  

ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป 

 

27. เร่ือง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอืน่ในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและ

กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวม 9 คน  แทนประธานกรรมการและ

กรรมการอ่ืนเดิมท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระสามปีแลว้ เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 ดงัน้ี  

1. นายสมชาย  หาญหิรัญ    ประธานกรรมการ 

2. นายไพรสัณฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ    กรรมการ 

(เป็นบุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจฯ ) 

3. นายรัตนชยั  ผาตินาวิน    กรรมการ 

4. นายอภิมุข  สุขประสิทธ์ิ     กรรมการ 

5. นายวเิชฐ  ตนัติวานิช     กรรมการ 
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(เป็นบุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจ ฯ) 

6. นางปริศนา  ประหารขา้ศึก      กรรมการ 

(เป็นบุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจ ฯ)  

7. นายมณฑล  สุดประเสริฐ    กรรมการ 

(เป็นบุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจ ฯ 

8. นายกอ้ง รุ่งสวา่ง      กรรมการ 

9. นายชยัยทุธ  ค าคุณ       กรรมการ 

(ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั) 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป 

 

28. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีส านกัข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายธนากร บัวรัษฏ์ ท่ี

ปรึกษาดา้นการต่อตา้นการก่อการร้ายและอาชญากรรมขา้มชาติ (นกัการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานท่ีปรึกษา ส านกั

ข่าวกรองแห่งชาติ ใหด้ ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการส านกัข่าวกรองแห่งชาติ (นกับริหารสูง) ส านกัข่าวกรอง

แห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วนัท่ี 12 มิถุนายน 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีส านกัข่าวกรองแห่งชาติ ไดมี้ค าสั่งให้

ขา้ราชการรักษาราชการแทน ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป   

 

29. เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ

ท่องเทีย่วและกฬีา) 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอแต่งตั้ง นายปัญญา                  

หาญล ายวง ผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวงสูง) ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา ใหด้ ารงต าแหน่งอธิบดี (นกับริหารสูง) กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ตั้งแต่

วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป   

 

 

 

30. เร่ือง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอืน่ในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน

ในคณะกรรมการ ธอส. แทนประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง ดงัน้ี 

  1. นายสุรชยั ดนยัตั้งตระกลู  ประธานกรรมการ 

  2. นายอนุสรณ์ ทองส าราญ  กรรมการอ่ืน 

  3. นายธานินทร์ ผะเอม   กรรมการอ่ืน 

  4. นายกฤษฎา บุญราช   กรรมการอ่ืน 

5. นางวไิล แวดวงธรรม   กรรมการอ่ืน 

6. ศาสตราจารยน์ฤมล สอาดโฉม  กรรมการอ่ืน 

7. นางรัตนา อนุภาสนนัท ์ กรรมการอ่ืน 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป 

 

31. เร่ือง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 17คน/รูป แทนประธานกรรมการและ

กรรมการชุดเดิมท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระส่ีปีแลว้ เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2560 ดงัน้ี 

  1. นายปิยะบุตร  ชลวจิารณ์                     ประธานกรรมการ 

  2. นายพิทกัษ ์ บวัแสงใส                         กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทน                                                                                     

 องคก์รเอกชน 

  3. นายนุชากร   มาศฉมาดล                    กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทน                                                                                               

                                                        องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  4.  นางสาวทินสิริ  ศิริโพธ์ิ                       กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทน                                               

                                                         องคก์รวชิาชีพ  

  5.  ผูช่้วยศาสตราจารยก์วสิรา  รัตนากร       กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ                                                                                       

  (ดา้นการประถมศึกษา) 

  6.  นายจงภพ  ชูประทีป                         กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ                                                   

     (ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

  7.  นางบุสบง   พรหมจนัทร์                     กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ                                  

      (ดา้นการมธัยมศึกษา) 

  8.  นางสาวเบญจพร  ปัญญายง                 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ                                                                                          

  (ดา้นการศึกษาปฐมวยั) 

  9.  นายพิศณุ  ศรีพล                              กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ                                                                                         

  (ดา้นการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
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        ตามอธัยาศยั) 

  10. วา่ท่ีร้อยตรี ไพศาล ประทุมชาติ            กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ                         

         (ดา้นการงบประมาณการเงินและการคลงั) 

  11. รองศาสตราจารยย์นื ภู่วรวรรณ            กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ                               

         (ดา้นอุตสาหกรรม) 

  12. นางศรินธร วทิยะสิรินนัท ์                   กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ                                   

                                                         (ดา้นการศึกษาเพื่อคนพิการ) 

  13. นายสมหมาย  ปาริจฉตัต ์                   กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ                                

        (ดา้นธุรกิจและการบริการ) 

  14. นางสาวสุรภี โสรัจจกุล                       กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ                                      

                 (ดา้นการบริหารงานบุคคล) 

  15. นางแสงระว ีวาจาวทุธ                       กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ                                                                                           

  (ดา้นการศึกษาส าหรับผูด้อ้ยโอกาส                                                                                

 ดา้นการศึกษาเอกชน และดา้นการศึกษา                                                                        

                ส าหรับผูมี้ความสามารถพิเศษ) 

  16. รองศาสตราจารยเ์อกชยั ก่ีสุขพนัธ์        กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ                                                    

                                          (ดา้นการบริหารการศึกษา) 

  17. พระพรหมดิลก                                กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ                                                                                          

  (ดา้นพุทธศาสนาและการศึกษา) 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป 
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