
มติคณะรัฐมนตรี 9 ธันวาคม 2557 
 

1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทยฯ รวม 3 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงรวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย  
  1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ....  
  2 .  ร่ า งกฎกระทรว งแบ่ ง ส่ วนร าชการกรมป้ อ งกั นและบรร เทาสาธา รณภั ย 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ....  
  3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ....           
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้สํานัก
เลขาธิการธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับ ดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. .... 
 

กฎกระทรวงปัจจุบัน ร่างกฎกระทรวงใหม่ 
ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง 

1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. กองการเจ้าหน้าที่ 
3. กองการพิมพ์ 
4. กองคลัง 
5. กองแผนงาน 
6. กองฝึกอบรม 
7. กองพัสดุ 
8. สํานักกฎหมาย 
9. สํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน 
10. สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
11. สํานักจัดการที่ดินของรัฐ 
12. สํานักเทคโนโลยีทําแผนที่ 
13. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน 
15. สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ 
16. สํานักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด 
17. สํานักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

1. สํานักงานที่ดินจังหวัด 
2. สํานักงานที่ดินอําเภอ 

ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง 
1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. กองการเจ้าหน้าที่ 
3. กองการพิมพ์ 
4. กองคลัง 
5. กองแผนงาน 
6. กองฝึกอบรม 
7. กองพัสดุ 
8. สํานักกฎหมาย 
9. สํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน 
10. สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
11. สํานักจัดการที่ดินของรัฐ 
12. กองเทคโนโลยีทําแผนที ่
13. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน 
15. สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ 
16. สํานักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด 

  17. สํานักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
  18. ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน 

ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
1. สํานักงานที่ดินจังหวัด 
2. สํานักงานที่ดินอําเภอ 
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  2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย    
พ.ศ. .... 
 

กฎกระทรวงปัจจุบัน ร่างกฎกระทรวงใหม่ 
ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง 

1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. กองการเจ้าหน้าที่ 
3. กองคลัง 
4. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    เขต 1 - 12 
5. ศูนย์อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย 
6. สํานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 
7. สํานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. สํานักมาตรการป้องกันสาธารณภัย 
9. สํานักส่งเสรมิการป้องกันสาธารณภัย 

 
 
 
 
 
 
 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง 
1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. กองการเจ้าหน้าที่ 
3. กองคลัง 
4. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    เขต 1 - 12 
5. ศูนย์อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย 
6. สํานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 
7. กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
8. กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย 
9. กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย 
10. กองกฎหมาย 
11. กองบูรณาการความปลดดภัยทางถนน 
12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
13. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน       
      และบรรเทาสาธารณภัย 

 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 
  3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย    พ.ศ. .... 
 

กฎกระทรวงปัจจุบัน ร่างกฎกระทรวงใหม่ 
ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง 

1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. กองการเจ้าหน้าที่ 
3. กองคลัง 
4. กองแผนงาน 
5. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
6. กองนิติการ 
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. สถาบันพฒันาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง 
9. สํานักควบคมุการก่อสร้าง 
10. สํานักผังประเทศและผังภาค 
11. สํานักผังเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ 

ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง 
1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. กองการเจ้าหน้าที่ 
3. กองคลัง 
4. กองแผนงาน 
5. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
6. กองนิติการ 
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. สถาบันพฒันาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง 
9. กองควบคุมการก่อสร้าง 
10. สํานักผังประเทศและผังภาค 
11. สํานักผังเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ 
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12. สํานักพัฒนามาตรฐาน 
13. สํานักวิศวกรรมการผังเมอืง 
14. สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ 
15. สํานักสถาปัตยกรรม 
16. สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
17. สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

 
 
 
 

ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 

12. สํานักพัฒนามาตรฐาน 
13. สํานักวิศวกรรมการผังเมอืง 
14. สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ 
15. สํานักสถาปัตยกรรม 
16. สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
17. สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
18. กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ 
19. กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธี  และ   
      โครงการพิเศษ 

 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 

 
2. เรื่อง ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) เรื่อง กําหนดประเภทสถานประกอบการที่
อยู่ 
          ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทาํความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ใน
สถาน 
          ประกอบการ และรา่งประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) เรือ่ง มาตรการป้องกัน
และ 
          ปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพตดิในสถานประกอบการ รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….)         
เรื่อง กําหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในสถานประกอบการ และร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) 
เรื่อง กําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ 
รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจาณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างประกาศ 
  1. ร่างประกาศสาํนักนายกรฐัมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) เรื่อง กําหนดประเภทสถาน
ประกอบการทีอ่ยู่ภายใต้บังคบัของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ
ยาเสพติด ในสถานประกอบการ เป็นการกําหนดให้สถานที่หรือที่เก็บสนิค้า ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งใช้
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ รวมถึงการรับฝากสิ่งของในกิจการขนส่งคนโดยสาร เว้นแต่สิ่งของ
ดังกล่าวเป็นเครื่องเดินทางหรือสัมภาระติดตัวคนโดยสารเป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ 
  2. ร่างประกาศสาํนักนายกรฐัมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) เรื่อง กําหนดมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ  
   2.1 กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบการขนส่งมีหน้าที่จัดให้มี
การบันทึกรายละเอียดช่ือ นามสกุล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของผู้ส่ง
หรือผู้ฝาก และให้จัดเก็บเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน 
นับแต่วันที่จัดทําบันทึก ในกรณีได้จัดทําใบกํากับของหรือใบตราส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้
ถือเป็นสาระสําคัญส่วนหนึ่งของบันทึกด้วย 



   2.2 กําหนดให้ในกรณีที่พบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามียาเสพติดซุกซ่อนในสินค้า 
พัสดุภัณฑ์หรือสิ่งของที่ขนส่งหรือรับฝาก ให้แจ้งเหตุโดยเร็ว และหากพบยาเสพติดให้ส่งบันทึกต่อเจ้า
พนักงานภายใน 15 วัน นับแต่ได้ทราบถึงเหตุนั้น 
   2.3 กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบการขนส่งได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องจัดทําป้ายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
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   2.4 กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบการขนส่งมีหน้าที่ปิด
ประกาศข้อความว่ายาเสพติดเป็นสิ่งของผิดกฎหมายและต้องห้ามในการขนส่งโดยเด็ดขาด ในบริเวณสถาน
ประกอบการหรือที่เก็บสินค้า หรือพิมพ์หรือประทับข้อความดังกล่าวบนในกํากับของหรือใบตราส่ง 
   2.5 กําหนดให้ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบการดังกล่าว 
ไม่ได้ปฏิบัติตามหนังสือตักเตือนที่ให้จัดทําบันทึกหรือป้ายประกาศดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 
3. เรื่อง  การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สํานักงาน กพ. 
เสนอ ดังนี้  

(1) การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้พนักงานราชการที่ได้รับการจ้างวุฒิการศึกษา 
ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ที่มีค่าตอบแทนไม่ถึง 13,285 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 
2,000 บาท  แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท และกรณีที่รวมกันแล้ว 
มีค่าตอบแทนไม่ถึง 10,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึง      
เดือนละ 10,000 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2557 

(2) ให้พนักงานราชการกลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป และ
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มร้อยละ 4 โดยให้มีผลใช้บังคับ 1 ธันวาคม 2557  

(3) ปรับเพดานบัญชีค่าตอบแทนขั้นสูง กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ร้อยละ 4 และให้มีผลใช้บังคับวันเดียวกับการปรับเพิ่มเพดาน
เงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

 สาระสําคัญของเรื่อง 
  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และแนวทางการยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐช้ันผู้น้อยโดยรวมตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบ  และหลักการ
กําหนดค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฝ่ายเลขานุการจึงได้เสนอแนวทางดําเนินการ  ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ เพื่อปรับรายได้ของพนักงานราชการให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารง
เกียรติ ศักด์ิศรี เพื่อจะได้ปฏิบัติตนและอุทิศตัวเพื่อประโยชน์สุขของสังคม   

2. หลักการ  การปรับเพิ่มรายได้ของพนักงานราชการ ควรสอดคล้องกับภาวการณ์ครองชีพ 
ที่เพิ่มขึ้น โดยไม่สร้างภาระงบประมาณมากจนเกินควร และคํานึงถึงผลกระทบต่อต้นทุนการจ้างงาน
ภาคเอกชน 

3. แนวทางดําเนินการ 
(1) ปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ให้พนักงานราชการที่ได้รับการจ้างวุฒิ

การศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ที่มีค่าตอบแทนไม่ถึง 13,285 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เดือนละ 2,000 บาท  แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท และกรณีที่       
รวมกันแล้ว มีค่าตอบแทนไม่ถึง 10,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทน
อีกจนถึงเดือนละ 10,000 บาท ประมาณการพนักงานราชการที่จะได้รับการเงินเพิ่มดังกล่าว จํานวน  
35,500 คน โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2557   

(2) ปรับบัญชีค่าตอบแทน  



       (2.1) พนักงานราชการกลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มร้อยละ 4 โดยให้มีผลใช้บังคับ 1 ธันวาคม 2557 
โดยเทียบเคียงกับข้าราชการประเภทวิชาการระดับตําแหน่งไม่เกินระดับชํานาญการ ประมาณการพนักงาน
ราชการที่จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม จํานวน 126,200 คน 
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(2.2) ปรับเพดานบัญชีค่าตอบแทนขั้นสูง กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ อีกร้อยละ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการ เช่นเดียวกับการปรับบัญชีค่าตอบแทนของพนักงานราชการทุกครั้งที่     ผ่านมา ทั้งนี้ ให้มี
ผลใช้บังคับวันเดียวกับการปรับเพิ่มเพดานเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

(3)  แก้ไขประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงบัญชีกําหนดอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  
 
4. เรื่อง การยกระดับรายไดข้้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการของร่างกฎหมายเพื่อปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ข้าราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ข้าราชการตํารวจ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้มี
ผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557  
  2. เห็นชอบในหลักการการปรับเงินเดือนข้าราชการ 
  3. เห็นชอบในหลักการการได้รับเงินเดือนกรณีข้าราชการได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง 
  4. อนุมัติใหใ้ช้งบประมาณเพื่อการปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  สํานักงาน ก.พ. รายงานว่า 
  การปรับบัญชเีงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ประกอบด้วยสาระสําคัญ 3 
ประการ คือ 
  1. การปรับบัญชีเงินเดือนและการแก้ไขกฎหมาย ขยายเพดานเงินเดือนขั้นสูงของทุก
ระดับหรือทุกอันดับ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทเพิ่มขึ้น 3 ขั้น สําหรับบัญชีเงินเดือนแบบ
ขั้น หรือ ประมาณร้อยละ 10 สําหรับบัญชีเงินเดือนแบบช่วง รวมท้ังปรับปรุงบัญชีเงินเดือนข้าราชการให้
สอดคล้องกับการดํารงตําแหน่ง โดยในส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ได้รับเงินเดือนโดยแก้ไขชื่อระดับในบัญชีเงินเดือนเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนในระดับสูงกว่าหรือตํ่ากว่า
ระดับตําแหน่งที่ดํารงได้ รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติเพื่อให้ ก.พ. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข      
การเยียวยาให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนและ/หรือเงินประจําตําแหน่งได้ ข้าราชการทหาร ทหารกองประจํา   
การ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ปรับปรุงจํานวนขั้นเงินเดือนของบางระดับ (ป.3 และ น.1 – 
น.3) ให้สอดคล้องกับระดับช้ันยศ ข้าราชการตํารวจปรับปรุงจํานวนขั้นเงินเดือนของบางระดับ (ป3. และ ส.1 
–ส3) ให้สอดคล้องกับระดับช้ันยศ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับเงินเดือนขั้นสูงของ
อันดับครูผู้ช่วยมากกว่าร้อยละ 10 เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของคุณวุฒิปริญญาเอก ทั้งนี้ 
โดยการแก้ไขบัญชีเงินเดือนแนบท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ และให้มีผลใช้บังคับ
ต้ังแต่     วันที่ 1 ธันวาคม 2557 
  2. การปรับเงินเดือนข้าราชการ ให้ข้าราชการได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่ม 1 ขั้น สําหรับ
ระบบเงินเดือนแบบขั้น หรือร้อยละ 4 ของอัตราเงินเดือน สําหรับระบบเงินเดือนแบบช่วง ณ วันที่บัญชี
เงินเดือนข้าราชการมีผลใช้บังคับ ในกรณีที่การปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวทําให้อัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้
ปัดเป็นสิบบาท โดยปรับเงินเดือนให้ข้าราชการ ดังต่อไปนี้ 



  (1) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการซึ่งรับเงินเดือน ระดับ
ปฏิบัติการและระดับชํานาญการ และผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปซึ่งรับเงินเดือนระดับปฏิบัติงานและระดับ
ชํานาญงาน 
  (2) ข้าราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับ
เงินเดือนตั้งแต่ระดับ น.3 ลงมา 
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  (3) ข้าราชการตํารวจ ซึ่งรับเงินเดือนตั้งแต่ระดับ ส.3 ลงมา 
  (4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งรับเงินเดือนตั้งแต่อันดับ คศ.2 ลงมา 
  (5) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการซึ่งรับเงินเดือนตําแหน่ง
อาจารย์ และผูดํ้ารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะซึ่งรับเงินเดือนระดับปฏิบัติการและ
ระดับชํานาญการ ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปซึ่งรับเงินเดือนระดับปฏิบัติงานและระดับชํานาญงาน 
  (6) ข้าราชการรัฐสภาสามญั ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการซึ่งรับเงินเดือน ระดับ
ปฏิบัติการและระดับชํานาญการ และผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปซึ่งรับเงินเดือนระดับปฏิบัติงานและระดับ
ชํานาญงาน 
  3. การได้รับเงินเดือนกรณีข้าราชการได้รับเงินเดือนถึงขึ้นสูง ให้ข้าราชการผู้ได้รับ
เงินเดือนถึงขั้นสูง (เงินเดือนตัน) และได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้น
สูงของอันดับหรือตําแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นําค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินในรอบ         
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557 มารวมเป็น
เงินเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ในกรณีที่อัตราค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวรวมกับเงินเดือนแล้วมีเศษไม่
ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
  ทั้งนี้ การปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ จะครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐประเภทต่าง ๆ รวมประมาณ 1.98 ล้านคน ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการทหาร 
ทหารกองประจําการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ข้าราชการตํารวจ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงาน 
ป.ป.ช. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานศาลปกครอง และสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสํานักงบประมาณได้จัดเตรียมงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการแล้ว 
 
5. เรื่อง การบูรณาการแผนงาน / โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด  
          (Area Based)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการบูรณาการแผนงาน / โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based)  ของกระทรวงมหาดไทย (มท.)  ดังนี้  

1. แนวทางการบูรณาการแผนงาน / โครงการในพื้นที่  
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ส่วนราชการแจ้งแผนงาน / โครงการที่จะลงไปปฏิบัติใน
พื้นที่ให้จังหวัดทราบโดยด่วน  เพื่อให้จังหวัดสามารถบูรณาการการทํางานในระดับพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและปัญหา / ความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่  กรณีที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มีมติเห็นสมควรที่จะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ และ/หรือระยะเวลาดําเนินโครงการของส่วนราชการ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้จังหวัดนําเสนอส่วนราชการ
พิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  



       สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องแจ้ง
แผนงาน / โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการในพื้นที่จังหวัด / กลุ่มจังหวัดทราบภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบบประมาณมีผลใช้บังคับ เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการแผนงาน / โครงการและงบประมาณ ระหว่างส่วนราชการกับพื้นที่ของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด  
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2. การให้ส่วนราชการนําแผนงาน / โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด  

ไปบรรจุไว้ในคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณของส่วนราชการ  
   1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณการ (ก.น.จ.) ปรับปฏิทินการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้ส่วนราชการนําแผนงาน/โครงการของจังหวัดไปบรรจุไว้ใน   
คําขอของงบประมาณได้  จึงเสนอให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ    
ก.น.จ. นําเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณการ     
(อ.ก.น.จ.) ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เพื่อปรับปฏิทินการจัดทําแผนให้เร็วขึ้น และให้
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปยังทีมบูรณาการกลาง [สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชา ติ  สํ านั กงบประมาณ  สํ านั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  และ
กระทรวงมหาดไทย] ภายในระยะเวลาที่ ก.น.จ. กําหนด พร้อมทั้งส่งร่าง แผนฯ และรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ   
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในคราวเดียวกันด้วยก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ ก.น.จ. 

2) แนวทางการดําเนินการระยะยาว (ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป) 
          (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ในฐานะฝ่าย

เลขานุการ ก.น.จ. พิจารณาปรับปฏิทินการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยกําหนดส่งแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เร็วขึ้น และสอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อให้ส่วนราชการ
สามารถนําแผนฯ ดังกล่าวไปประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของส่วนราชการได้ทัน        
  (2) ให้มีคณะกรรมการประสานแผนส่วนกลาง เพื่อทําหน้าที่บูรณาการและ
เชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กับแผนของส่วนราชการ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ 
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี       
กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร และผู้แทนจากกระทรวงหลัก (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงกลาโหม ฯลฯ) โดยมอบหมายให้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณา
ร่วมกัน  

(3) ให้ส่วนราชการให้ความสําคัญกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด          
โดยให้พิจารณานําแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดไปบรรจุ ในคํา
ของบประมาณรายจ่ายประจําปีของส่วนราชการ ทั้งนี้ สํานักงบประมาณ จะให้ความสําคัญกับแผนงาน/
โครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคง นโยบายที่
สําคัญของรัฐบาลที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นลําดับแรก 
 3. ให้จังหวัดเชิญผู้แทน กอ.รมน. และผู้แทนของ สปน. ร่วมประชุม ก.บ.จ. เพื่อร่วมพิจารณา
และบูรณาการแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินแผนงาน/โครงการในพื้นที่
ตามแนวชายแดน รวมทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 



4.  ให้ สงป. ดําเนินการจัดทํางบประมาณในเชิงบูรณาการ ให้คําปรึกษา แนะนํา และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทํางบประมาณ รวมทั้ง การบริหารงบประมาณและการ
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับจังหวัดต่อไป 
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6. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การแก้ไขปัญหายางพารา
ตาม 
           มติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2557 (โครงการ
สนับสนุน 
           สินเชื่อเปน็เงนิทนุหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 
ในส่วนของข้อคิดเห็นของสํานักงบประมาณ (สงป.) เกี่ยวกับงบประมาณดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง ซึ่งเป็นผลการหารือร่วมกับ สงป. และธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้ 
  1. ให้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต 
จํากัด (มหาชน) และธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ที่ อก. เห็นสมควร เป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่
ผู้ประกอบการยาง ภายในกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท 
  2. ให้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ เสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยกําหนดให้มีการจ่าย
ชดเชยดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ตามลักษณะการประกอบธุรกรรมของธนาคาร ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 300 
ล้านบาท โดยให้ใช้จากเงินทุนที่เป็นสภาพคล่องของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
  ทั้งนี้ กระบวนการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยในโครงการจะจ่ายเป็นรายเดือน ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวันกับสาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ที่ประสงค์จะรับเงินชดเชยดอกเบี้ย และ อก. จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบปริมาณการเก็บสต็อก
ยางทุกวันสุดท้ายของเดือน เพื่อพิจารณาอนุมัติการชดเชยดอกเบี้ยในเดือนถัดไป ซึ่ง อก. จะแจ้งข้อมูล
รายละเอียดการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยของผู้ประกอบการให้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทราบ เพื่อ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จะโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการที่เปิดบัญชีไว้กับสาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ต่อไป 
 
7. เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) 
ประจําปี 
         งบประมาณ 2557 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อ
ประชาชน (GCC 1111) ประจําปีงบประมาณ 2557 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ 
  สาระสําคัญของการดําเนินงานฯ สรุปได้ดังนี้ 
  นับจากที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 เป็นต้นมา ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ได้ดําเนินการเพื่อสนับสนุน
นโยบายรัฐบาลในด้านต่าง ๆ อาทิ    
  (1) ด้านการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณีกิจ ตลอดจนโครงการในพระราชดําริต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีข้อมูล



ที่ถูกต้องเป็นจริง นอกจากนั้น ยังทําหน้าที่เป็นช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส กรณีประชาชนพบเห็นผู้กระทํา
การหมิ่นสถาบันด้วย 
  (2) ด้านการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ เปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึง
บริการของภาครัฐในหลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เว็บไซต์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงสู่
บริการออนไลน์ของภาครัฐได้โดยสะดวก นอกจากนั้น ยังเป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเสนอความต้องการ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการปรองดอง การพัฒนาประเทศ ตลอดจนการพัฒนา
บริการของภาครัฐได้ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อทุกช่องทางได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
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  (3) ด้านการศาสนา ได้บูรณาการความร่วมมือกับสํานักงานพระพุทธศาสนาในการเป็น
ช่องทางให้บริการข้อมูลด้านพระพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รับแจ้งภัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งสนับสนุนให้
กระบวนการในการให้บริการ และประสานการแก้ไขปัญหาด้านพระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  (4) ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐนั้น ได้มีการบูรณาการช่องทางร่วมกับศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ในการรับเรื่องร้องเรียน กรณีส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของภาครัฐมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต 
ประพฤติมิชอบ หรือไม่มีความเต็มใจ ไม่มีความเป็นธรรมในการให้บริการประชาชน ซึ่งศูนย์บริการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) จะรับเรื่องและส่งให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในการ
ประสานงานการแก้ไขต่อไป 
  (5) ด้านคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ได้มีการให้บริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลและการบริการด้านสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพ การทํา
บัตรและขอใช้สิทธิประกันสุขภาพกรณีต่าง ๆ ซึ่งทําให้ประชาชนมีความเข้าใจ และเข้ารับบริการด้าน
สาธารณสุข       ได้อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน 
  การดําเนินการเก่ียวกับการรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน ร่วมกับ         
ศูนย์ดํารงธรรม 
  (1) มีการบูรณาการช่องทางการติดต่อร่วมกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลภายใต้
การกํากับดูแลของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้งเหตุ 
รวมท้ังรับฟังข้อคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ การสร้างความปรองดอง และการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ มีจุด
ให้บริการรองรับจํานวน 30 จุดให้บริการผ่านหมายเลข 1111 กด 2 
  (2) ประสานความร่วมมือกับศูนย์ดํารงธรรมในการให้บริการประชาชนกรณีรับเรื่อง
ร้องเรียน การขอความช่วยเหลือ โดยได้ดําเนินการรับเรื่อง และประสานส่งต่อผ่านระบบไปยังจังหวัดต่าง ๆ 
เพื่อดําเนินการแก้ไขให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงข้อมูล
สําหรับการให้บริการให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และกําหนดช่องทางสําหรับศูนย์ดํารงธรรม และ
หน่วยงานภาครัฐที่ประสงค์จะประสานด้านข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความ
เชื่อมโยงทั่วถึงเป็นปัจจุบันและมาตรฐานเดียวกัน 
 
8. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่าง
และสับเปลี่ยนหมุนเวียน จํานวน 13 ราย ในจํานวนนี้เป็นการแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ 
จํานวน 10 ราย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว ดังนี้  
  1. นายประศาสน์ ประศาสนวิ์นิจฉัย เอกอคัรราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา 
สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต รฐัคูเวต  



  2. นายธนาธิป  อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น 
ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
  3. นายสหีศักด์ิ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น  
  4. นายนรชิต สิงหเสนี เอกอคัรราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นคร
นิวยอร์ก สหรฐัอเมริกา ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา  
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  6. นายอิทธพิร บุญประคอง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี 
สาธารณรัฐเคนยา ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์  
  7. นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี รัฐลิเบีย 
ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญแ่ละ
ไอร์แลนด์เหนอื  
  8. นายไกรรวี ศิริกุล รองอธิบดีกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี รัฐลิเบีย  
  9. นายณรงค์ ศศธิร รองปลดักระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก 
  10. นายวิทวสั ศรีวิหค เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก 
ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  11. นายศุภร พลมณ ีเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก  
  12. นายพิศาล มาณวพัฒน ์เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา 
แคนาดา ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา  
  13. นายวิชาวฒัน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
สหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา แคนาดา  
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
9. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอการแต่งต้ัง            
ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักด์ิ จําปาเทศ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแทนตําแหนง่ที่ว่าง 
ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป  
 
10. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้  
  1. นายจรูญ  นราคร รองอธิบดีกรมศิลปากร ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  2. นายดํารงค ์ทองสม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  



  3. นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองอธิบดีกรมการศาสนา ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่าง 
  
11. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตาํแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหง่ชาติ (สาํนัก 
             นายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นางกนก
ทิพย์ รชตะนนัทน ์ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความม่ันคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สาํนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
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สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็น 
ต้นไป เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
12. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเตมิ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอแต่งต้ังกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) จํานวน 2 คน ดังนี้  
  1. พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นกรรมการ  
  2. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มท. (เป็นบุคคลใน
บัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เพิ่มเติมในปี 2555) เป็นกรรมการ  
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 
 
13. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง (เพิ่มเติม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังบุคคลดังต่อไปนี้เป็น
กรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง (เพิ่มเติม) แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 4 คน ดังนี้                
1. นายวัลลภ    พริ้งพงษ์ กรรมการอื่น 2. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร กรรมการอื่น 3. นายสมศักด์ิ สุวรรณสุจริต 
กรรมการอื่น    4. รองศาสตราจารย์ ชนินทร์ ทินนโชติ กรรมการอื่น โดยบุคคลในลําดับที่ 1 และ 2             
เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 9 ธันวาคม 
2557 เป็นต้นไป  
 
 

*******************  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




