เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๘๑/๒๕๕๗
เรื่อง การกําหนดตําแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังนี้
ข้อ ๑ ให้กําหนดตําแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นในส่วนราชการ ดังนี้
(๑) ตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวนสองตําแหน่ง
(๒) ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในกระทรวงการคลัง จํานวนหนึ่งตําแหน่ง
(๓) ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในกระทรวงแรงงาน จํานวนหนึ่งตําแหน่ง
ข้อ ๒ ให้ นายสมชัย ศิริวัฒนโชค พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม และให้ดํารง
ตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย
ข้อ ๓ ให้ นายโชติ ตราชู พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย
ข้อ ๔ ให้ นายสุทธิชัย สังขมณี พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร และให้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นพิเศษเฉพาะราย
ข้อ ๕ ให้ นายประวิทย์ เคียงผล พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน และให้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นพิเศษเฉพาะราย
ข้อ ๖ ให้ นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงคมนาคม และให้
ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม
ข้อ ๗ ให้ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๘ ให้ นายเกษมสันต์ จิณณวาโส พ้นจากตําแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ข้อ ๙ ให้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
ข้อ ๑๐ ให้ นางสาวภาวิ ณี ปุ ณ ณกั น ต์ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๑ ให้ นายสุ พ จน์ โตวิ จั ก ษณ์ ชั ย กุ ล พ้ น จากตํ า แหน่ ง รองปลั ด กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง เลขาธิ ก ารสํ า นั ก นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๑๒ ให้ นายประสงค์ พู นธเนศ พ้ นจากตํ าแหน่ ง ผู้ อํ านวยการสํ านั กงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร
ข้อ ๑๓ ให้ นายกุลิศ สมบัติศิริ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และให้
ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ข้อ ๑๔ ให้ นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
และให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ข้อ ๑๕ ให้ นายสุเมธ มโหสถ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน และให้ดํารง
ตําแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข้อ ๑๖ ให้ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งตั้งแต่วันที่มีคําสั่งนี้
เป็นต้นไป
ข้อ ๑๗ ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงบประมาณ และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน
โดยจัดให้ดํารงตําแหน่งที่ไม่ต่ํากว่าตําแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นดํารงตําแหน่งอยู่เดิม
ข้อ ๑๘ เมื่อ มีการจัด ตั้งคณะรั ฐมนตรีแ ล้ว ให้ นําความกราบบั งคมทูลเพื่อทรงพระกรุณ า
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งตามคําสั่งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ข้อ ๑๙ เมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ให้ตําแหน่งดังกล่าว
เป็นอันยกเลิก
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

