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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชการพ้นจากตําแหน่ง จํานวน ๗๒ ราย และแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดส่วนราชการต่าง ๆ จํานวน ๘๑ ราย ดังนี้
๑. สํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๑ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย และแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี สํ า นั ก งาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑.๒ นายสุ ร ศั ก ดิ์ เรี ย งเครื อ พ้ น จากตํ า แหน่ ง อธิ บ ดี ก รมการค้ า ต่ า งประเทศ
กระทรวงพาณิ ช ย์ และแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี สํ า นั ก งาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑.๓ นายธงทอง จันทรางศุ พ้นจากตําแหน่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
๑.๔ นายสุรชัย ศรีสารคาม พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร และแต่ง ตั้ง ให้ดํา รงตํา แหน่ง ที่ป รึก ษาประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.๕ พันตํารวจเอก ทวี สอดส่อง พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหาร
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ และแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาประจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.๖ นายสุ วิ จั ก ขณ์ นาควั ช ระชั ย พ้ น จากตํ า แหน่ ง เลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.๗ นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงพาณิชย์ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
๑.๘ นายปรีชา กันธิยะ พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงวัฒนธรรม และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
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๑.๙ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงพลังงาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
๑.๑๐ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.๑๑ นายอภิชาต จีระวุฒิ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และแต่ง ตั้งให้ ดํา รงตํา แหน่ ง
ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.๑๒ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ลําดับที่ ๑.๓ - ๑.๑๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๑.๑๓ นายสมชัย ศิริวัฒนโชค พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงคมนาคม และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
๑.๑๔ นายโชติ ตราชู พ้ น จากตํ า แหน่ ง ปลั ด กระทรวง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาประจํ า
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ลําดับที่ ๑.๑๓ - ๑.๑๔ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๑.๑๕ นายกิ ตติพงษ์ กิ ตยารั กษ์ พ้ นจากตํ าแหน่ ง ปลั ดกระทรวง (นั กบริ หารระดั บสู ง)
สํานั กงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุ ติธ รรม และแต่งตั้ งให้ดํ ารงตําแหน่ ง ที่ ปรึกษานายกรั ฐ มนตรี
ฝ่ายข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๒. กระทรวงการคลัง
๒.๑ นายราฆพ ศรีศุ ภอรรถ พ้ นจากตํา แหน่ ง อธิบ ดีก รมศุลกากร และแต่ง ตั้ง ให้
ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๒.๒ นายสมชัย สัจจพงษ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมศุลกากร
๒.๓ นายกฤษฎา จีน ะวิจารณะ พ้นจากตําแหน่ง ที่ป รึกษาด้านเศรษฐกิจการคลั ง
(เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ทั้งนี้ ลําดับที่ ๒.๑ - ๒.๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
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๒.๔ นายสุ ท ธิ ชั ย สั ง ขมณี พ้ น จากตํ า แหน่ ง อธิ บ ดี ก รมสรรพากร และแต่ ง ตั้ ง ให้
ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๒.๕ นายประสงค์ พูนธเนศ พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร
๒.๖ นายกุลิศ สมบัติศิริ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ ลําดับที่ ๒.๔ - ๒.๖ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๓. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๓.๑ นางแสงจันทร์ วรสุมันต์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมพลศึกษา และแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๓.๒ นายพัฒนาชาติ กฤดิบวร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพลศึกษา
ทั้งนี้ ลําดับที่ ๓.๑ - ๓.๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๔. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางรัชนี สุดจิตร์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๕. กระทรวงคมนาคม
๕.๑ นางสร้ อ ยทิ พ ย์ ไตรสุ ท ธิ์ พ้ น จากตํ า แหน่ ง รองปลั ด กระทรวง สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๗
๕.๒ นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๕.๓ นายศรศั ก ดิ์ แสนสมบั ติ พ้ น จากตํ า แหน่ ง อธิ บ ดี ก รมเจ้ า ท่ า และแต่ ง ตั้ ง ให้
ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๕.๔ นายจุฬา สุขมานพ พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมเจ้าท่า
๕.๕ นายพี ร ะพล ถาวรสุ ภ เจริ ญ รองผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ทั้งนี้ ลําดับที่ ๕.๒ - ๕.๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๖. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ นางมิ่ ง ขวั ญ วิ ช ยารั ง สฤษดิ์ พ้ น จากตํ า แหน่ ง รองปลั ด กระทรวง สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
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๖.๒ นายเกษมสันต์ จิณณวาโส พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๖.๓ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๖.๔ นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๖.๕ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ลําดับที่ ๖.๑ - ๖.๕ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๖.๖ นายนพพล ศรีสุข พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๖.๗ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมป่าไม้ และแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๖.๘ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๖.๙ นายชลธิ ศ สุ รั ส วดี พ้ น จากตํ า แหน่ ง ผู้ ต รวจราชการกระทรวง สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๖.๑๐ นายเกษมสั น ต์ จิ ณ ณวาโส พ้ น จากตํ า แหน่ ง รองปลั ด กระทรวง สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๖.๑๑ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมป่าไม้
ทั้งนี้ ลําดับที่ ๖.๖ - ๖.๑๑ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๖.๑๒ นายนิ พ นธ์ โชติ บ าล รองอธิ บ ดี ก รมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๗. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางเมธินี เทพมณี พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
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๘. กระทรวงพลังงาน
๘.๑ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการ ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๘.๒ นายชุ ม พล ฐิ ต ยารั ก ษ์ พ้ น จากตํ า แหน่ ง รองปลั ด กระทรวง สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๘.๓ นายทรงภพ พลจั น ทร์ พ้ น จากตํ า แหน่ ง อธิ บ ดี ก รมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๘.๔ นายสมนึก บํารุงสาลี พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๘.๕ นายประมวล จันทร์พ งษ์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๘.๖ นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๘.๗ นายคุรุจิต นาครทรรพ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
๘.๘ นายวีระพล จิรประดิษฐกุล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๘.๙ นายชวลิต พิชาลัย พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๘.๑๐ นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ดํารงตําแหน่ง อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงาน
ทั้งนี้ ลําดับที่ ๘.๒ - ๘.๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๙. กระทรวงพาณิชย์
๙.๑ นางสาวชุ ติ ม า บุ ณ ยประภั ศ ร พ้ น จากตํ า แหน่ ง ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง และแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ปลั ด กระทรวง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๙.๒ นายสมชาติ สร้อยทอง พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน และแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๙.๓ นางดวงพร รอดพยาธิ์ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
๙.๔ นางจิ น ตนา ชั ย ยวรรณาการ รองอธิ บ ดี ก รมเจรจาการค้ า ระหว่ า งประเทศ
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน
ทั้งนี้ ลําดับที่ ๙.๒ - ๙.๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

๑๐. กระทรวงยุติธรรม
๑๐.๑ พลตํารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ พ้นจากตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๐.๒ พันตํารวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑๐.๓ นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดํารงตําแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ทั้งนี้ ลําดับที่ ๑๐.๑ - ๑๐.๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๑๐.๔ พัน ตํ า รวจเอก สุช าติ วงศ์อ นั น ต์ชั ย พ้นจากตํ า แหน่ ง อธิ บ ดีก รมราชทั ณ ฑ์
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๐.๕ นายวิทยา สุริยะวงค์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมราชทัณฑ์
๑๐.๖ นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
สํานักงานกิจการยุติธรรม
๑๐.๗ นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ทั้งนี้ ลําดับที่ ๑๐.๔ - ๑๐.๗ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๑๐.๘ นางสาวรื่ น วดี สุ ว รรณมงคล พ้ น จากตํ า แหน่ ง อธิ บ ดี ก รมคุ ม ประพฤติ
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมบังคับคดี
๑๐.๙ นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมบังคับคดี และแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๐.๑๐ นางกรรณิการ์ แสงทอง พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ทั้งนี้ ลําดับที่ ๑๐.๘ - ๑๐.๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๑๑. กระทรวงแรงงาน
๑๑.๑ นายพี ร พั ฒ น์ พรศิ ริ เ ลิ ศ กิ จ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
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๑๑.๒ นายประวิทย์ เคียงผล พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน และแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๑.๓ นายสุเมธ มโหสถ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน
ทั้งนี้ ลําดับที่ ๑๑.๑ - ๑๑.๓ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๑๒. กระทรวงวัฒนธรรม
นายอภินันท์ โปษยานนท์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๓. กระทรวงศึกษาธิการ
๑๓.๑ นายกําจร ตติยกวี พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๓.๒ นายกมล รอดคล้าย พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ ลําดับที่ ๑๓.๑ - ๑๓.๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๑๓.๓ นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๓.๔ นางรัตนา ศรีเหรัญ พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๓.๕ นายประเสริฐ บุญเรือง พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง และแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ลําดับที่ ๑๓.๓ - ๑๓.๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๑๓.๖ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลั ด กระทรวง และแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๓.๗ นายวิวัฒน์ แหวนหล่อ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ลําดับที่ ๑๓.๖ - ๑๓.๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
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๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

๑๓.๘ นางสาวจิ ร พรรณ ปุ ณ เกษม พ้ น จากตํ า แหน่ ง ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗
๑๔. กระทรวงอุตสาหกรรม
๑๔.๑ นายณัฐ พล ณั ฏฐสมบู รณ์ พ้ นจากตํ าแหน่ ง อธิ บดีกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๔.๒ นายพสุ โลหารชุน พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ลําดับที่ ๑๔.๑ - ๑๔.๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๑๕. ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายภาณุ อุทัยรัตน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

