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  วนัน้ี (8 สิงหาคม 2560)  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม 501 ตึกบญัชาการ 1 ท าเนียบ

รัฐบาล 

พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 

  ภายหลงัเสร็จส้ินการประชุม พนัเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวติั พร้อมดว้ย พนัเอกหญิง ทกัษดา สังข

จนัทร์ ผูช่้วยโฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี  ไดร่้วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

 

แต่งตั้ง 

 

18. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายเลศิวิโรจน์ โก

วฒันะ รองปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง ใหด้ ารงต าแหน่ง ปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง                    

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนต าแหน่งท่ีจะวา่งเน่ืองจากผูค้รองต าแหน่งเดิม

ไปด ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการพิเศษประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นกับริหารระดบัสูง) ส านกังานปลดัส านกั

นายกรัฐมนตรี ส านกันายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป  

 

19. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือน

สามญั สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง จ านวน 4 ราย ดงัน้ี  

  1. นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ด ารงต าแหน่ง                       

รองปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  



2 

 

 

 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

   2. นางสาวดุจเดือน ศศะนาวนิ เลขาธิการส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

ด ารงต าแหน่ง รองปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง 

  3. นายสุรจิตต์ อนิทรชิต ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่ง 

เลขาธิการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  

  4. นายโอภาส ทองยงค์ ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่ง            

อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  

  ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง                  

เป็นตน้ไป  

 

20. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณชิย์)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงพาณิชยเ์สนอแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญั สังกดั

กระทรวงพาณิชย ์ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง จ านวน 4 ราย ดงัน้ี  

  1. นางสาวบรรจงจิตต์ องัศุสิงห์ อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ด ารงต าแหน่ง รองปลดักระทรวง 

ส านกังานปลดักระทรวง  

   2. นางกุลณ ีอศิดิศัย ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรม

พฒันาธุรกิจการคา้  

  3. นายบุณยฤทธ์ิ กลัยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ ด ารงต าแหน่ง อธิบดี

กรมการคา้ภายใน  

  4. นางจันทริา ยมิเรวตั ววิฒัน์รัตน์ ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง ด ารง

ต าแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ  

  ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 เพื่อสับเปล่ียนหมุนเวยีนและทดแทนผูท่ี้จะเกษียณอายุราชการ 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป  
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21. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงมหาดไทย) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญั สังกดั

กระทรวงมหาดไทย ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง จ านวน 5 ราย ดงัน้ี  

  1. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  

   2. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผูว้า่ราชการจงัหวดัยโสธร ด ารงต าแหน่ง รองปลดักระทรวง 

ส านกังานปลดักระทรวง  

  3. นายเกยีรติศักดิ์ จันทรา วิศวกรใหญ่ (วศิวกรโยธาทรงคุณวฒิุ) กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  

  4. นายสมชาย วทิย์ด ารงค์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ด ารงต าแหน่ง ผูว้า่ราชการจงัหวดั

นครพนม  

  5. นายสุวทิย์ ค าดี ผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธ์ุ ด ารงต าแหน่ง ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  ล าดับที ่1-3 และ 5 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 และยกเลกิมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่25 

กรกฎาคม 2560 ทีแ่ต่งตั้ง นายสมชาย วทิย์ด ารงค์ ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา เป็นการ

เฉพาะราย ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป 

 

22. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงวฒันธรรมเสนอแต่งตั้ง นายกติติพนัธ์ พานสุวรรณ 

ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง รองปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง 

กระทรวงวฒันธรรม ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผูท่ี้จะเกษียณอายรุาชการ ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป 
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23. เร่ือง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีส านกังาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุใน

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) จ านวน 8 คน แทนกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเดิมท่ี

ด ารงต าแหน่งครบวาระส่ีปีแลว้ เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2557 ดงัน้ี  

  1. นายประสัณห์ เช้ือพานิช ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการบญัชี 

   2. นางสาววลยัรัตน์ ศรีอรุณ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการตรวจสอบและประเมินผล  

  3. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณบวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นกฎหมาย  

  4. รองศาสตราจารยก์ุลภทัรา สิโรดม ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการเงิน 

  5. รองศาสตราจารยว์รากรณ์ สามโกเศศ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นเศรษฐศาสตร์  

  6. นายมนสั แจ่มเวหา ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารและการจดัการ การวางแผน  

  7. นายทวศีกัด์ิ กออนนัตกลู ผูท้รงคุณวุฒิดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   8. รองศาสตราจารยศ์กัรินทร์ ภูมิรัตน ผูท้รงคุณวุฒิดา้นวิศวกรรมศาสตร์  

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป  

 

 

24. เร่ือง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพนัธ์ุพชื 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ

ในคณะกรรมการคุม้ครองพนัธ์ุพืช จ านวน 12 คน แทนกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเดิมท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระสองปี

แลว้ เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2557 ดงัน้ี  

  1. วา่ท่ีร้อยตรี ชนะ ไชยชนะ ผูแ้ทนเกษตรกรภูมิภาคเหนือ  

   2. นายสีนวล ชูเชิด ผูแ้ทนเกษตรกรภูมิภาคกลาง  

  3. นายแสวง ละมยักลาง ผูแ้ทนเกษตรกรภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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  4. นายวรพจน์ กุศลสงเคราะห์กุล ผูแ้ทนเกษตรกรภูมิภาคตะวนัออก  

  5. นายณรงค ์มาลยัทอง ผูแ้ทนเกษตรกรภูมิภาคตะวนัตก  

  6. นายสัญญา ปานสว ีผูแ้ทนเกษตรกรภูมิภาคใต ้ 

  7. รองศาสตราจารยสุ์รวชิ วรรณไกรโรจน์ ผูแ้ทนนกัวชิาการดา้นปรับปรุงพนัธ์ุพืช  

  8. รองศาสตราจารยเ์สวยีน เปรมประสิทธ์ิ ผูแ้ทนนกัวชิาการดา้นอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  

  9. นายธนรัช ใกลก้ลาง ผูแ้ทนองคก์ารพฒันาเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไรท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกบั

การเกษตร  

  10. นางดาวลัย ์จนัทรหสัดี ผูแ้ทนองคก์ารพฒันาเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไรท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกบั

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  

  11. นายสุพล ธนูรักษ ์ผูแ้ทนสมาคมท่ีมีวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการปรับปรุงพนัธ์ุและขยายพนัธ์ุพืช  

   12. นางสาวบุญญานาถ นาถวงษ ์ผูแ้ทนสมาคมท่ีมีวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุพืช   

     ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป  

 

25. เร่ือง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยี

ป้องกนัประเทศ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ จ านวน 5 คน แทนประธานกรรมการ

และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเดิมท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระส่ีปีแลว้ เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2560 ดงัน้ี  

  1. พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการ  

   2. ศาสตราจารยป์ราโมทย ์เดชะอ าไพ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ 

อุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ หรือวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม  

  3. นายบุญญรักษ ์ดวงรัตน์ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นบริหารจดัการและทรัพยากรบุคคล 
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  4. นายพงษอ์าจ ตรีกิจวฒันากุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิดา้นกฎหมาย  

  5. นายมนสั แจ่มเวหา กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นการเงิน การบญัชีและการงบประมาณ การ

ตรวจสอบประเมินผลและการบริหารความเส่ียง  

   ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป  

 

26. เร่ือง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ  านวน 8 คน ดงัน้ี  

  1. นายสุเจตน์ จนัทรังษ ์กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

   2. นายฐากร ตณัฑสิทธ์ิ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

   3. นายธีรนนัท ์ศรีหงส์ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นเศรษฐศาสตร์  

  4. นายพลเดช ป่ินประทีป กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นสังคมศาสตร์  

  5. นายกลินท ์สารสิน กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นบริหารธุรกิจ  

  6. นายเขม็ชยั ชุติวงศ ์กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นกฎหมาย  

  7. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  8. นายเฉลิมชยั บุญยะลีพรรณ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นการศึกษาและพฒันาก าลงัคน  

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป  

 

27. เร่ือง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซ

เรือนกระจก  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสนอแต่งตั้ง

ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก รวม 6 คน 
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 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

แทนประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเดิมท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระส่ีปีแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 

2559 ดงัน้ี  

  1. นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ  

   2. นายเจน น าชยัศิริ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารธุรกิจ  

  3. นายวโิรจน์ มาวจิกัขณ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิดา้นพลงังาน  

  4. นายไชยเจริญ อติแพทย ์กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

  5. นางลดาวลัย ์พวงจิตร กรรมการผูท้รงคุณวุฒิดา้นป่าไม ้  

  6. นายประสงค ์นรจิตร์ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นการอุตสาหกรรม  

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป  

 

28. เร่ือง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอืน่ในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ

อ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

3 ปี เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 จ านวน 10 คน ดงัน้ี   

  1. นายชยพล ธิติศกัด์ิ ประธานกรรมการ  

   2. นายยอดพจน์ วงศรั์กมิตร กรรมการอ่ืน (บุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจตาม

ประกาศกระทรวงการคลงั)  

  3. นายดนุชา พิชยนนัท ์กรรมการอ่ืน (บุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจตามประกาศ

กระทรวงการคลงั)  

   4. นายนพรัตน์ เมธาวกีุลชยั กรรมการอ่ืน (บุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจตาม

ประกาศกระทรวงการคลงั)  

   5. นายยงยทุธ โกเมศ กรรมการอ่ืน  
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 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

  6. นายศกัด์ิ เสกขนุทด กรรมการอ่ืน  

  7. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร กรรมการอ่ืน (บุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจตาม

ประกาศกระทรวงการคลงั)  

   8. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการอ่ืน  

  9. นายนิกร สุศิริวฒันนนท ์กรรมการอ่ืน  

  10. นายพนิต ธีรภาพวงศ ์กรรมการอ่ืน (ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั)  

   ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป  

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

 

 

 

 


