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  วันนี้ (15 สิงหาคม 2560)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
   
 

แต่งต้ัง 
 
  15.  เร่ือง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  16.  เร่ือง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (ส านักนายกรัฐมนตรี) 
  17.  เร่ือง  แต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
    ความมั่นคงของมนุษย์) 
  18.  เร่ือง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง  
  19.  เร่ือง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  20.  เร่ือง  รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มี
    อ านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจ าประเทศไทย 
    (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  21.  เร่ือง  รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจ
    เต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
 

******************* 
แต่งต้ัง 

 
15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นายสาธิต มณีผาย 
ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านส ารวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ) กรมชลประทาน ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านส ารวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (ส านักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีส านักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง ว่าท่ีร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านกฎหมายและระเบียบกลาง (นิติกรเช่ียวชาญ) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ให้ด ารง
ต าแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านการกระจายอ านาจ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
17. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการประเภทบรหิารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์) 



 

 

 มัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยืน  

2 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ัง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง จ านวน 5 ราย ดังนี้  
  1. นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ  
   2. นางไพรวรรณ พลวัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายณรงค์ คงค า ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง  
  4. นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  
  5. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง 
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  
  ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 เพ่ือทดแทนผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการ สับเปล่ียนหมุนเวียนและทดแทน
ต าแหน่งท่ีจะว่าง ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
 
 
 
18. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 6 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมท่ีได้ด ารงต าแหน่งครบวาระสองปี
แล้ว เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 ดังนี้  
  1. นายปราโมทย์ ญาณทักษะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์  
   2. นายยุทธนา ภาสุรปัญญา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์และด าเนินงานใน
องค์การสาธารณประโยชน์เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัย  
  3. นายสมรัตน์ ยินดีพิธ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาส่ิงแวดล้อมและด าเนินงานในองค์การ
สาธารณประโยชน์เพ่ือคุ้มครองส่ิงแวดล้อม 
  4. นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย  
  5. นายศิริศักด์ิ วิทยอุดม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง 
  6. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาธุรกิจน้ ามันเช้ือเพลิง  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตาม ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นายวิณะโรจน์                 
ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ต้ังแต่                   
วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 เพ่ือทดแทนต าแหน่งท่ีจะว่าง ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง
เป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็มแห่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง  
นายเหวียน หาย บั่ง (Mr. Nguyen Hai Bang) ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็มแห่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจ าประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถ่ินพ านัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายเหวียน 
เต๊ิต ถั่ญ (Mr. Nguyen Tat Thanh) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
21. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีม ติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง                   
นายหล่ีว เจ้ียน (Mr. Lyu Jian) ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ าประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพ านัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายหนิง ฟู่ขุย (Mr. Ning Fukui)                  
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  

.................. 


