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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 

 
 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  
พ้นจากตําแหน่ง  จํานวน  ๒๘  ราย  และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  จํานวน   
๕๘  ราย  ดังนี้ 

๑. นายวันชัย  โอสุคนธ์ทิพย์  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  และแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สํานักงานปลัดกระทรวง 

๒. นายอํานวย  ตั้งเจริญชัย  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู  และแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สํานักงานปลัดกระทรวง 

๓. นายศักดิ์  สมบุญโต  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

๔. นายสมศักดิ์  ปะริสุทโธ  เหมทานนท์  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  และแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 

๕. นายคณิต  เอี่ยมระหงษ์  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สํานักงานปลัดกระทรวง  
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 

๖. นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  และแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

๗. นายปวิณ  ชํานิประศาสน์  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  และแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

๘. นายเดชรัฐ  สิมศิริ  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

๙. นายวิเชียร  จันทรโณทัย  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  และแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. นายธนาคม  จงจิระ  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 

๑๑. นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 

๑๒. นายสุรชัย  ขันอาสา  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

๑๓. นายทวี  นริสศิริกุล  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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๑๔. นายอุกริช  พึ่งโสภา  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 

๑๕. นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 

๑๖. นายชูชาติ  กีฬาแปง  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 

๑๗. นายสามารถ  ลอยฟ้า  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  และแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 

๑๘. นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  และแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

๑๙. นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ี  และแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

๒๐. นางสาวจิตรา  พรหมชุติมา  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  และแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 

๒๑. นายอัครเดช  เจิมศิริ  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สํานักงานปลัดกระทรวง  
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 

๒๒. นายวงศศิริ  พรหมชนะ  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  และแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๒๓. นายชยาวุธ  จันทร  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  และแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

๒๔. นายสมศักดิ์  จังตระกุล  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  และแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

๒๕. นายอรรถพร  สิงหวิชัย  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ดํารงตําแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
สํานักงานปลัดกระทรวง 

๒๖. นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ดํารงตําแหน่ง   
ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สํานักงานปลัดกระทรวง 

๒๗. นายพินิจ  บุญเลิศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ดํารงตําแหน่ง   
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ี   

๒๘. นายวินัย  วิทยานุกูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์   

๒๙. นายชูศักดิ์  ตรีสาร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ   
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๓๐. นายสมดี  คชายั่งยืน  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดํารงตําแหน่ง   
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร   

๓๑. นายชาญนะ  เอี่ยมแสง  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด   

๓๒. นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก   

๓๓. นายสมชาย  วิทย์ดํารงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครพนม   

๓๔. นายสิทธิชัย  ศักดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส   

๓๕. นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดน่าน   

๓๖. นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา 

๓๗. นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี  รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ดํารงตําแหน่ง   
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร   

๓๘. นายสนิท  ขาวสอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี   

๓๙. นายจําเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ดํารงตําแหน่ง   
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต   

๔๐. นายโชคชัย  เดชอมรธัญ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม   

๔๑. นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหาร   

๔๒. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

๔๓. นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม  รองอธิบดีกรมการปกครอง  ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร   

๔๔. นายดลเดช  พัฒนรัฐ  รองอธิบดีกรมการปกครอง  ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา   
๔๕. นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดํารงตําแหน่ง  

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   
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๔๖. นายภานุ  แย้มศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี   
๔๗. นายเจน  รัตนพิเชฏฐชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ดํารงตําแหน่ง   

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล   
๔๘. นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ดํารงตําแหน่ง   

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   
๔๙. นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสุรินทร์ 
๕๐. นายพศิน  โกมลวิชญ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการ

จังหวัดหนองบัวลําภู   
๕๑. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดํารงตําแหน่ง  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   
๕๒. นายยิ่งยศ  ธนะจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการ 

จังหวัดอํานาจเจริญ   
๕๓. นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ดํารงตําแหน่ง   

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์   
๕๔. นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ดํารงตําแหน่ง  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี   
๕๕. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
๕๖. นายประยูร  รัตนเสนีย์  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  และแต่งตั้ง 

ให้ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕๗. นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  และแต่งตั้ง 

ให้ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 
๕๘. นายอรรถพร  สิงหวิชัย  พ้นจากตําแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สํานักงานปลัดกระทรวง  

และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์   
ทั้งนี้  ลําดับที่  ๑ - ๕๔  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  และลําดับที่  ๕๕ - ๕๘  ตั้งแต่วันที่  

๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 


