ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ
(อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. จังหวัด)
-------------------สรุปข้อมูล อ.ก.พ. กระทรวง
มีส่วนราชการที่ครบกาหนดเวลาตามวาระ 3 ปี ไปแล้ว จานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่
1) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- โดยส่วนใหญ่ อ.ก.พ. กระทรวง จะเหลือระยะเวลาในการดารงตาแหน่งใน อ.ก.พ. สามัญ 2 ปีกว่า
-

ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน อ.ก.พ. กระทรวง
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

อ.ก.พ. กระทรวง

วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง

วันที่ครบวาระ

1

นายอุ้ม

เมาลานนท์

-

การต่างประเทศ

28/10/2558

27/10/2561

2

นางกรศิริ

พิณรัตน์

การคลัง

17/06/2559

16/06/2562

3

นางสุชาดา

รังสินันท์

ข้าราชการ
บานาญ
ตาแหน่งที่
ปรึกษาด้าน
พัฒนาระบบ
ควบคุมทาง
ศุลกากร
(นักวิชาการ
ศุลกากร
ทรงคุณวุฒิ)
อดีตรอง
เลขาธิการ ก.พ.

27/07/2559

27/07/2562

4

พลเอกชูศักดิ์

เมฆสุวรรณ์

ผบ.สปท.

29/09/2557

28/09/2560

5

นายชนินทร์

แก้วกาเนิด

21/05/2556

21/05/2559

6

นายพุธทรัพย์

มณีศรี

นักทรัพยากร
บุคคลชานาญ
การพิเศษ
-

18/08/2559

18/08/2562

7

นายชลิต

ดารงศักดิ์

อดีตรองปลัดกร

สานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
เกษตรและสหกรณ์

2/12/2558

1/12/2561

2
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

8

นายนนทิกร

9

นายธีรวุธ

กาญจนะ
จิตรา
กลั่นเลีย้ ง

10

นายพินัย

อนันตพงศ์

11

นางกัลยา

หนูทอง

12

นายปั้น

วรรณพินิจ

13

นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต

ตาแหน่ง
ทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
อดีตเลขาธิการ
ก.พ.
ผู้อานวยการกอง
สถานที่
ยานพาหนะและ
รักษาความ
ปลอดภัย
อดีตผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิษณุโลก
อดีตนัก
ทรัพยากรบุคคล
เชี่ยวชาญ
-

18

อดีตอธิบดีกรม
ศิลปากร
นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์
อดีตรอง
เลขาธิการ ก.พ.
นายปรีชา
วัชราภัย
อดีตเลขาธิการ
ก.พ.
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
อดีตเลขาธิการ
ก.พ.
นางเพ็ญจา
อ่อนชิต
อดีตรอง
เลขาธิการ
คณะกรรมการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ -

19

นายณัฐวุฒิ

พงศ์สิริ

20

นายบุญปลูก

ชายเกตุ

14
15
16
17

อ.ก.พ. กระทรวง

วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง

วันที่ครบวาระ

คมนาคม

30/10/2558

30/10/2561

สานักงานราชบัณฑิตย
สภา

19/01/2559

18/01/2562

มหาดไทย

22/10/2558

21/10/2561

ยุติธรรม

17/02/2559

16/02/2562

แรงงาน

16/02/2559

15/02/2562

วัฒนธรรม

21/12/2558

20/12/2561

ศึกษาธิการ

6/06/2559

5/06/2562

สานักงบประมาณ

1/11/2559

18/07/2560

สานักงาน ก.พ.

4/05/2559

3/05/2562

สานักงานคณะกรรมการ 26/11/2556
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

25/11/2559

สานักงาน ก.พ.ร.

0/01/2443

20/01/2558

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
สานักงานเลขาธิการสภา 26/11/2559
สายทรัพยากร
การศึกษา
บุคคลและพัฒนา
องค์กร
ข้าราชการ
บานาญ
ข้าราชการ
สานักงานคณะกรรมการ 15/09/2559

25/11/2562

14/09/2562

3
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

21

นายเสน่ห์

นิยมไทย

22

นางกิตติยา

คัมภีร์

23

นางชลิดา

โชติยกุล

ตาแหน่ง
บานาญ อดีต
เลขาธิการ ก.พ.
ข้าราชการ
บานาญ
อดีตรอง
เลขาธิการ
ก.พ.ร.
ข้าราชการ
บานาญ

อ.ก.พ. กระทรวง

วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง

วันที่ครบวาระ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อุตสาหกรรม

10/05/2559

9/05/2562

สานักงานคณะกรรมการ 25/05/2559
วิจัยแห่งชาติ

24/05/2562

ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

21/07/2562

22/07/2559

4

ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการใน อ.ก.พ. กระทรวง
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

มานะทัต
(ลาออก)
ถาวรเศรษฐ์ ข้าราชการ
บานาญ
ตาแหน่งที่
ปรึกษาด้าน
เศรษฐกิจการ
คลัง (เศรษฐกร
ทรงคุณวุฒิ)
เทพหัสดิน ผู้ตรวจราชการ
ณ อยุธยา กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

อ.ก.พ. กระทรวง

วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง

วันที่ครบวาระ

การต่างประเทศ

28/10/2558

27/10/2561

การคลัง

17/06/2559

16/06/2562

27/07/2559

27/07/2562

29/09/2557

28/09/2560

21/05/2556

21/05/2559

18/08/2559

18/08/2562

2/12/2558

1/12/2561

1

นายรัฐกิจ

2

นางสาวพนอ
ศรี

3

นางวรรณพร

4

นายธงชัย

ศรีดามา

5

นายสมพาส

นิลพันธ์

6

นายอิระวัชร์

จันทร
ประเสริฐ

7

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี

สานักงาน
คณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สานักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์
เกษตรและสหกรณ์

8

นายพงษ์ไชย

คมนาคม

30/10/2558

30/10/2561

9

นายพงษ์อาจ

สานักงานราช
บัณฑิตยสภา

19/01/2559

18/01/2562

10

นายไพฑูรย์

มหาดไทย

22/10/2558

21/10/2561

11

นายพิษณุโรจน์ พลับรู้การ

ยุติธรรม

17/02/2559

16/02/2562

รองอธิบดีกรม
ทางหลวง
ผู้ตรวจราชการ
สานัก
นายกรัฐมนตรี

-

อดีตอธิบดี
กรมการข้าว
เกษม
อดีตรอง
ทวีศักดิ์
ปลัดกระทรวง
คมนาคม
ตรีกิจวัฒนากุล อดีตรอง
เลขาธิการ
ก.พ.ร.
บุญวัฒน์
อดีตรอง
ปลัดกระทรวง

5
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

อ.ก.พ. กระทรวง

วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง

วันที่ครบวาระ

แรงงาน

16/02/2559

15/02/2562

อดีตรอง
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
อดีตรอง
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
อดีตรอง
ผู้อานวยการ
สานัก
งบประมาณ
อดีตที่ปรึกษา
ระบบราชการ
อดีตรอง
เลขาธิการ
คณะกรรมการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
-

วัฒนธรรม

21/12/2558

20/12/2561

ศึกษาธิการ

6/06/2559

5/06/2562

สานักงบประมาณ

1/11/2559

18/07/2560

สานักงาน ก.พ.

4/05/2559

3/05/2562

สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

26/11/2556

25/11/2559

สานักงาน ก.พ.ร.

20/01/2558

19/01/2561

ข้าราชการ
บานาญ
อดีตรอง
เลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ข้าราชการ
บานาญ
รอง
ศาสตราจารย์
ระดับ 9
อดีตผู้ว่าราชการ
จังหวัด

สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

26/11/2559

25/11/2562

15/09/2559

14/09/2562

อุตสาหกรรม

10/05/2559

9/05/2562

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
ศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

25/05/2559

24/05/2562

22/07/2559

21/07/2562

ยุติธรรม
12

นายพีรพัฒน์

พรศิริเลิศกิจ

13

นายกล้า

สมตระกูล

14

นายบุญลือ

ทองอยู่

15

นายนิรันดร์

เมืองพระ

16

นายอนุสรณ์

สุขแสงทอง

17

นายกิตติศักดิ์

สินธุวนิช

18

นายการุณ

กิตติสถาพร

19

นายเอนก

20

นางมัณฑนา

เพิ่มวงศ์
เสนีย์
ศังขกฤษณ์

21

นายดาริ

สุโขธนัง

22

รศ.ดร.ศร
ปราชญ์

ธไนศวร
รยางกูร

23

นายวิทยา

พาณิชพงศ์

-

6

ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายใน อ.ก.พ. กระทรวง
ลาดับ
ที่

ชื่อ

1

นายเพ็ญศักดิ์

ชลารักษ์

2

นายเอกศักดิ์

ตรีกรุณา
สวัสดิ์

อดีตที่ปรึกษา
ระบบราชการ

นิศารัตน์

อดีตรอง
เลขาธิการ ก.พ.

3

นายปรีชา

4

นายเธียรชัย

5

นายสานิตย์

6

นายวัลลภ

7

นายวรวุฒิ

8

นายสุวรรณ

นามสกุล

ตาแหน่ง
-

อ.ก.พ. กระทรวง

วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง

วันที่ครบวาระ

การต่างประเทศ

28/10/2558

27/10/2561

1) การคลัง

17/06/2559

16/06/2562

2) มหาดไทย

22/10/2558

21/10/2561

27/07/2559

27/07/2562

25/05/2559

24/05/2562

29/09/2557

28/09/2560

21/05/2556

21/05/2559

18/08/2559

18/08/2562

2/12/2558

1/12/2561

30/10/2558

30/10/2561

17/02/2559

16/02/2562

3) วัฒนธรรม

21/12/2558

20/12/2561

4) สานักงาน ก.พ.

4/05/2559

3/05/2562

5) สานักงาน

20/01/2558

19/01/261

1) สานักงาน
คณะกรรมการ
พิเศษเพื่อ
ประสานงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
2) สานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
ณ นคร
ประธานกรรมการ ทรัพยากรธรรมชา
ประจาสาขาวิชา ติและสิ่งแวดล้อม
นิติศาสตร์
(มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช)
วงษ์พันธ์
ผู้อานวยการกอง สานักงาน
กฎหมาย
คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน
พลอยทับทิม
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
โปษกานนท์ อดีตที่ปรึกษา
เกษตรและ
กฎหมาย
สหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
ชนะสงคราม อดีตที่ปรึกษา
1) คมนาคม
ระบบราชการ
2) ยุติธรรม

7
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

อ.ก.พ. กระทรวง

วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง

วันที่ครบวาระ

26/11/2559

25/11/2562

19/01/2559

18/01/2562

-

6) สานักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา
สานักงานราช
บัณฑิตยสภา
พลังงาน

30/09/2559

30/09/2562

-

แรงงาน

16/02/2559

15/02/2562

ศึกษาธิการ

6/06/2559

5/06/2562

1) สานัก
งบประมาณ
2) สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
อุตสาหกรรม

1/11/2559

18/07/2560

26/11/2556

25/11/2559

15/09/2559

14/09/2562

10/05/2559

9/05/2562

22/07/2559

21/07/2562

ก.พ.ร.

9

นายกฤษฎา

บุญยสมิต

10

นายสมชาย

11

นายธนิศ

คูวิจิตร
สุวรรณ
นุ่นน้อย

12

นายไพบูลย์

เสียงก้อง

13

นายชูเกียรติ

อธิบดีอัยการ

อดีตรอง
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
รัตนชัยชาญ อดีตเลขาธิการ
ก.พ.ร.

14

นายบุญลือ

ทองอยู่

อดีตรอง
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

15

นายโกมล

16

นายสมัชชา

จิรชัยสุทธิ
กุล
โพธิ์ถาวร

กรรมการร่าง
กฎหมายประจา
อดีตผู้ว่าราชการ
จังหวัด

ศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารและการจัดการใน อ.ก.พ. กระทรวง
ลา
ดับที่
1

ชื่อ

นายบุญปลูก

นามสกุล
ชายเกตุ

ตาแหน่ง
อดีต
เลขาธิการ
ก.พ.

อ.ก.พ. กระทรวง
พลังงาน

วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง

วันที่ครบวาระ

30/09/2559

30/09/2562

8

สรุปข้อมูล อ.ก.พ. กรม
มีส่วนราชการที่ครบกาหนดเวลาตามวาระ 3 ปี ไปแล้ว จานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่
4) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
5) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- โดยส่วนใหญ่ อ.ก.พ. กระทรวง จะเหลือระยะเวลาในการดารงตาแหน่งใน อ.ก.พ. สามัญ 2 ปีกว่า
-

ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน อ.ก.พ. กรม
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

1

นางสิริมาลย์

รัตนวรพงศ์

2

นายปรีชา

วัชราภัย

3

นางชลิดา

โชติยกุล

4

นางชลิดา

โชติยกุล

5

นางกรศิริ

พิณรัตน์

ตาแหน่ง
อดีตรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝา่ ย
บริหาร
อดีตเลขาธิการ ก.พ.

อดีตที่ปรึกษาระบบ
ราชการ สานักงาน
ก.พ.

ข้าราชการบานาญ
ตาแหน่งที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร

อ.ก.พ. กรม

วันที่มีคาสั่ง
แต่งตั้ง

วันที่ครบ
วาระ

สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

27/04/2559

26/04/2562

1) สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี
2) สานักงบประมาณ

28/06/2559

28/06/2562

1/11/2559

8/07/2560

สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
1) สานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
2) สานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง
3) ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
4) กรมท่าอากาศยาน

15/08/2557

14/08/2560

26/07/2559

25/07/2562

21/01/2559

20/01/2562

27/06/2559

26/06/2562

18/08/2559

17/08/2562

5) สานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร
6) กรมธุรกิจพลังงาน

16/08/2556

16/08/2559

19/09/2559

18/09/2563

7) กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
8) กรมศิลปากร

2/07/2556

2/07/2559

8/06/2559

8/06/2562

สานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

4/11/2559

3/11/2562

9
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

6

นายวัตตะ

วุตติสันต์

7

นายถวิล

เปลี่ยนศรี

8

นางราณี

อุปการะกุล

ตาแหน่ง
(นักวิชาการศุลกากร
ทรงคุณวุฒิ)
อดีตรองผู้อานวยการ
สานักข่าวกรอง
แห่งชาติ
อดีตเลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ
นักทรัพยากรบุคคล
เชี่ยวชาญ

9

นายสีมา

สีมานันท์

ข้าราชการบานาญ

10

นางสุชาดา

รังสินันท์

อดีตรองเลขาธิการ
ก.พ.

11

นางศรีพนม

บุนนาค

12

นายอดิศักดิ์

ทองไข่มุกต์

อดีตรองเลขาธิการ
ก.พ.
อดีตอธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณี

อ.ก.พ. กรม

สานักข่าวกรองแห่งชาติ

วันที่มีคาสั่ง
แต่งตั้ง

วันที่ครบ
วาระ

11/09/2558

11/09/2561

สานักงานสภาความมั่นคง 19/02/2559
แห่งชาติ
1) สานักงานปลัดกระทรวง 30/12/2558
เกษตรและสหกรณ์
2) กรมชลประทาน
20/06/2559

19/02/2562

3) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

25/01/2559

24/01/2562

4) กรมปศุสัตว์

26/08/2557

25/08/2560

5) กรมพัฒนาที่ดิน

2/06/2559

1/06/2562

6) กรมส่งเสริมสหกรณ์

16/11/2558

16/11/2561

7) สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
8) กรมฝนหลวงและการ
บินเกษตร
9) กรมทางหลวง

16/11/2559

15/11/2562

16/12/2556

15/12/2559

3/06/2559

2/06/2562

10) สานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
11) กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

2/09/2556

1/09/2559

11/04/2559

11/04/2559

3/06/2557

2/06/2560

31/05/2559

30/05/2562

26/01/2559

26/01/2562

7/06/2559

6/06/2562

29/12/2561
19/06/2562

10
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

13

นายธีรวุธ

กลั่นเลีย้ ง

14

นายชาญวิทย์

ไกรฤกษ์

15

นายชนินทร์

แก้วกาเนิด

16

นายสุรอรรถ

ทองนิรมล

17

นายพจน์

สะเพียรชัย

18

นายสมศักดิ์

เจตสุรกานต์

19

นางจิราภรณ์

เกษรสุจริต

20

นายยันยงค์

คาบรรลือ

21

นายอาวุธ

วรรณวงศ์

22

นายภาณุ

สังขะวร

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกอง
สถานที่ยานพาหนะ
และรักษาความ
ปลอดภัย
อดีตรองเลขาธิการ
ก.พ.
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
อดีตรอง
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่า
การ
กระทรวงศึกษาธิการ/
อดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานัก
พัฒนาระบบจาแนก
ตาแหน่งและ
ค่าตอบแทน

ที่ปรึกษาสานักงาน
ก.พ.ร.
อดีตรองเลขาธิการ
ก.พ.ร.
รองเลขาธิการ ก.พ.

อ.ก.พ. กรม

วันที่มีคาสั่ง
แต่งตั้ง

วันที่ครบ
วาระ

สานักงานราชบัณฑิตยสภา 19/01/2559

18/01/2562

สานักงานปลัดกระทรวง
17/08/2559
พลังงาน
สานักงานคณะกรรมการ
21/05/2556
ป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน
สานักงานปลัดกระทรวง
22/10/2558
มหาดไทย

17/08/2562

สานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

16/06/2559

15/06/2562

1) สานักงานปลัดกระทรวง 25/01/2559
ยุติธรรม
2) สานักงาน
2/07/2558
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ
3) กรมศุลกากร
9/03/2559

24/01/2562

4) กรมทรัพยากรทางทะเล 11/01/2559
และชายฝั่ง
5) กรมประชาสัมพันธ์
2/07/2558

10/01/2562

สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด
สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ

14/03/2559

13/03/2562

29/12/2558

28/12/2561

9/09/2558

8/09/2561

17/12/2556

16/12/2559

20/05/2559

21/10/2561

1/07/2561

8/03/2562

1/07/2561

11
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

อ.ก.พ. กรม

วันที่มีคาสั่ง
แต่งตั้ง

วันที่ครบ
วาระ

เทคโนโลยี
23

นายพิษณุโรจน์

พลับรู้การ

24

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

อดีตเลขาธิการ ก.พ.

สานักงานคณะกรรมการ
13/11/2558
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ
1) สานักงาน
4/05/2559
คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
2) กรมสรรพสามิต
8/11/2559

12/11/2561

3/05/2562

7/11/2562

25

นายประพันธ์

ศิริรัตน์ธารง

อดีตรองอธิบดี

กรมบัญชีกลาง

30/06/2557

30/06/2560

26

นางเพ็ญจา

อ่อนชิต

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

25/11/2556

24/11/2559

27

นายทรงศักดิ์

วงศ์ภูมิวัฒน์

อดีตรองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
อนุกรรมการ

20/01/2558

19/01/2561

28

นายณัฐวุฒิ

พงศ์สิริ

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

26/11/2559

25/11/2562

29

นางศรีพนม

บุนนาค

16/12/2556

16/12/2559

30

นางกิตติยา

คัมภีร์

23/05/2559

22/05/2562

31

นายสมบูรณ์

เย็นเอง

25/07/2559

24/07/2562

32

คุณหญิงประไพ
ศรี

พิทักษ์ไพรวัน

10/03/2559

9/03/2562

33

นายไพศาล

สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
อดีตผูต้ รวจราชการ กรมประมง
กรมประมง
ที่ปรึกษากรมวิชาการ กรมวิชาการเกษตร
เกษตรด้านโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และ
ด้านการอารักขาพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร

25/02/2559

24/02/2562

34

นางสาววันทนีย์

โรจนสราญ
รมย์
ธีรพงศ์นภาลัย ข้าราชการบานาญ

ผู้ช่วยผู้ว่าการสาย
ทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองค์กร
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย
ข้าราชการบานาญ

สานักงานมาตรฐานสินค้า 8/06/2559
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

7/06/2562

12
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

35

นายสุชาติ

36

นายศิริโชค

37

นางปานจิต

แสงทองสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
สาธุพันธุ์
นักทรัพยากรบุคคล
เชี่ยวชาญ
จินดากุล
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

38

นายสุวัฒน์

เอื้อเฟื้อ

39

นายเฉลิมศักดิ์

วานิชสมบัติ

40

นายเฉลิม

ศรีผดุง

41

นายชาคริต

42

อ.ก.พ. กรม

วันที่มีคาสั่ง
แต่งตั้ง

วันที่ครบ
วาระ

กรมการข้าว

7/08/2556

7/08/2559

กรมการขนส่งทางบก

2/01/2557

1/01/2560

กรมเจ้าท่า

16/08/2559

15/08/2562

ผู้อานวยการสานัก
กรมทางหลวงชนบท
เลขาธิการ สานักงาน
ก.พ.
ข้าราชการบานาญ
กรมควบคุมมลพิษ

15/06/2559

15/06/2561

2/11/2558

1/11/2561

กรมทรัพยากรธรณี

14/11/2559

13/11/2562

คูวิบูลย์ศลิ ป์

ข้าราชการบานาญ
สานักงาน ก.พ.
ข้าราชการบานาญ

กรมทรัพยากรน้า

22/09/2559

21/09/2562

นางสาวอัจฉรา

โกศัลวัฒน์

ข้าราชการบานาญ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล

43

นางสาววชิรา

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
1) กรมป่าไม้

28/09/2561

นายบัญชา

ที่ปรึกษาระบบ
ราชการ
นักทรัพยากรบุคคล
เชี่ยวชาญ

28/09/2558

44

ตรีกรวิเศษ
ภักดี
อาภาศิลป์

4/02/2559

3/02/2562

45

นายชัยณรงค์

โชไชย

ข้าราชการบานาญ

46

นางเกษสิริ

ศิริภากรณ์

47

นายแมนรัตน์

รัตนสุคนธ์

48

นางวัชรี

จงเจริญ
ประเสริฐ

อดีตรองอธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร
นักทรัพยากรบุคคล
เชี่ยวชาญ

49

นายเอนก

เกษมสุข

50

นายวิบูลย์

สงวนพงศ์

อดีตที่ปรึกษาด้าน
ประสิทธิภาพ กรม
ที่ดิน
ข้าราชการเกษียณ

2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 20/05/2559

23/05/2562

3) สานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
4) กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมการค้าภายใน

19/11/2556

18/11/2559

29/04/2559

28/04/2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

24/02/2559

23/02/2561

กรมการปกครอง

11/11/2558

10/11/2561

1) กรมการพัฒนาชุมชน

29/01/2559

29/01/2562

2) กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
กรมที่ดิน

31/05/2559

30/05/2562

17/06/2559

17/06/2562

กรมป้องกันและบรรเทาสา 29/04/2559

28/04/2562

13
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

อ.ก.พ. กรม

วันที่มีคาสั่ง
แต่งตั้ง

วันที่ครบ
วาระ

ธารณภัย
51

นางกัลยา

52

นายเอกศักดิ์

53

หนูทอง

กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ
กรมราชทัณฑ์

23/08/2559

22/08/2562

30/09/2558

29/09/2561

นายสุวรรณ

อดีตนักทรัพยากร
บุคคลเชี่ยวชาญ
ตรีกรุณาสวัสดิ์ อดีตที่ปรึกษาระบบ
ราชการ สานักงาน
ก.พ.
ชนะสงคราม ข้าราชการบานาญ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

30/03/2558

30/03/2561

54

นางชุติมา

หาญเผชิญ

รองเลขาธิการ ก.พ.

สานักงานกิจการยุติธรรม

15/03/2559

14/03/2562

55

นางกัลยา

หนูทอง

ข้าราชการบานาญ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

31/03/2559

31/03/2562

56

นายประวิทย์

เคียงผล

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

23/06/2559

23/06/2562

57

นางสรวงสุรตั น์

มรรคา

หัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง
แรงงาน
ข้าราชการบานาญ

17/02/2562

58

นายอนุสรณ์

สุขแสงทอง

ข้าราชการบานาญ

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง 18/02/2559
แรงงาน
สานักงานประกันสังคม
20/06/2559

59

ดร.กล้า

สมตระกูล

ข้าราชการบานาญ

กรมการศาสนา

27/01/2559

26/01/2562

60

นายยันยงค์

คาบรรลือ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

21/10/2559

20/10/2562

61

นายจารัส

ศักดิ์จิรพา
พงษ์

สานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

26/09/2556

26/09/2559

62

นายสุรพงษ์

ศิวาธรณิศร

กรมการแพทย์

29/01/2559

28/01/2562

63

นายปรีชา

วัชราภัย

ข้าราชการบานาญ (ที่
ปรึกษาระบบ
ราชการ)
ข้าราชการบานาญ
สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี
อดีตผู้อานวยการ
สานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
อดีตเลขาธิการ ก.พ.

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17/11/2559

16/11/2562

64

นายดนุพงษ์

สาเขตร์

กรมอนามัย

14/06/2556

14/06/2559

65

นางสาเนียง

18/12/2559

นายสุรพรรณ

กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

18/12/2556

66

22/09/2559

21/09/2562

67

นายชนะชาติ

รัตนวิไลวรรณ เคยดารงตาแหน่ง
นักวิเคราะห์และแผน
เชี่ยวชาญ
เก็งทอง
อดีตข้าราชการ
สานักงาน ก.พ.ร.
พลพงศ์
อดีตที่ปรึกษาระบบ

1) สานักงานเศรษฐกิจ

7/06/2559

6/06/2562

19/06/2562

14
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง
ราชการสานักงาน
ก.พ.

68

นายประพันธ์

ศิริรัตน์ธารง

69

นายธวัช

สุนทราจารย์

อดีตรองอธิบดี

อ.ก.พ. กรม

วันที่มีคาสั่ง
แต่งตั้ง

วันที่ครบ
วาระ

อุตสาหกรรม
2) สานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและ
น้าตาลทราย
กรมบัญชีกลาง

29/06/2559

29/06/2562

30/06/2557

30/06/2560

6/09/2559

5/09/2562

15

ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการใน อ.ก.พ. กรม
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

1

นายลอยเลื่อน

บุนนาค

2

นายศุภรัชต์

โชติกญาณ

3

นางชุตินาฏ

วงศ์สุบรรณ

4

นางสาวอรนุช

ไวนุสิทธิ์

5

นายสุขจิตต์

ประยูรหงษ์

6

นายถวิล

เปลี่ยนศรี

7

นายปริญญา

เพ็งสมบัติ

8

นายประสงค์

วินัยแพทย์

9

นางวรรณพร

เทพหัสดิน ณ
อยุธยา

10

นางปาริชาต

คชรัตน์

11

นายสุรพล

ธรรมสาร

วันที่มคี าสั่ง
แต่งตั้ง

วันที่ครบ
วาระ

ตาแหน่ง

อ.ก.พ. กรม

อดีตรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝา่ ย
บริหาร
อดีตรองเลขาธิการ
ก.พ.
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบการเงินการคลัง
(นักวิชาการคลัง
ทรงคุณวุฒิ)
อดีตรองผู้อานวยการ
สานักข่าวกรอง
แห่งชาติ
อดีตเลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ
รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
รักษาการในตาแหน่ง
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (รอโปรด
เกล้าฯ)
ข้าราชการบานาญ

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

27/04/2559

26/04/2562

สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

28/06/2559

28/06/2562

15/08/2557

14/08/2560

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
อดีตอธิบดีกรมการ
บินพลเรือน
ที่ปรึกษาด้านการ
ประกอบกิจการน้า

สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 4/11/2559

3/11/2562

สานักข่าวกรองแห่งชาติ

11/09/2558

11/09/2561

สานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

19/02/2559

19/02/2562

30/12/2558

29/12/2561

สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

3/06/2557

2/06/2560

31/05/2559

30/05/2562

สานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

26/01/2559

26/01/2562

7/06/2559

6/06/2562

16
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง
บาดาล

12

นายพงษ์อาจ

13

นายเจริญ

ตรีกิจวัฒนากุล ข้าราชการบานาญ
(อดีตรองเลขาธิการ
ก.พ.ร.)
ประจาแท่น

14

นายสมพาส

นิลพันธ์

15

นายอนุวัฒน์

เมธีวิบูลย์วุฒิ

16

นายสมพร

เทพสิทธา

17

นายยันยงค์

คาบันลือ

18

นางส่งศรี

บุญบา

19

นางฉวีรัตน์

เกษตรสุนทร

20

นายอาวุธ

วรรณวงศ์

21

22

นายสุเมธ

ตันติกุล

ผู้ตรวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรี
อดีตรอง
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย
สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ/อดีต
รองปลัดกระทรวง
พาณิชย์/อดีตอธิบดี
กรมเศรษฐกิจการ
พาณิชย์กรมการค้า
ภายใน กรมพาณิชย์
สัมพันธ์
อดีตที่ปรึกษา
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม
อดีตรองเลขาธิการ
ก.พ.ร.

อดีตผูต้ รวจราชการ
กรมประมงกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อ.ก.พ. กรม

วันที่มคี าสั่ง
แต่งตั้ง

วันที่ครบ
วาระ

สิ่งแวดล้อม
สานักงานราชบัณฑิตยสภา

19/01/2559

18/01/2562

สานักงานปลัดกระทรวง
17/08/2559
พลังงาน
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน 21/05/2556
และปราบปรามการฟอกเงิน
สานักงานปลัดกระทรวง
22/10/2558
มหาดไทย

17/08/2562

สานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

16/06/2559

15/06/2562

1) สานักงานปลัดกระทรวง
25/01/2559
ยุติธรรม
2) สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม 26/09/2556
สมัย
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 14/03/2559

24/01/2562

สานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
1) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด
2) กรมทางหลวง

29/12/2558

28/12/2561

9/09/2558

8/09/2561

3/06/2559

2/06/2562

3) กรมสอบสวนคดีพิเศษ

30/03/2558

30/03/2561

สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17/12/2556

16/12/2559

สานักงานคณะกรรมการป้องกัน 13/11/2558
และปราบปรามการทุจริตใน

12/11/2561

20/05/2559
21/10/2561

26/09/2559
13/03/2562

17
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

อ.ก.พ. กรม

วันที่มคี าสั่ง
แต่งตั้ง

วันที่ครบ
วาระ

ภาครัฐ
23

นายจาลอง

อินทรกาแหง

อดีตทีป่ รึกษา 10

1) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ
2) กรมประชาสัมพันธ์

2/07/2558

1/07/2561

2/07/2558

1/07/2561

รองอธิการบดี
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ข้าราชการบานาญ

สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

26/07/2559

25/07/2562

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

21/01/2559

20/01/2562

อดีตรองผู้อานวยการ
สานักงบประมาณ
อดีตที่ปรึกษาระบบ
ราชการ
อดีตผู้ช่วยปลัด
กระทรวงการคลัง

สานักงบประมาณ

1/11/2559

8/07/2560

สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
กรมบัญชีกลาง

4/05/2559

3/05/2562

30/06/2557

30/06/2560

24

นายอัครเดช

ไชยเพิ่ม

25

โปษยานนท์

26

นางสาวชนา
ทิพย์
นายนิรันดร์

27

นายอนุสรณ์

สุขแสงทอง

28

นางผาสุขนิตย์

ปิณฑะรุจิ

29

นางกรศิริ

พิณรัตน์

ข้าราชการเกษียณ

กรมศุลกากร

9/03/2559

8/03/2562

30

นายกิติศักดิ์

สินธุวนิช

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

25/11/2556

24/11/2559

31

นายการุณ

กิตติสถาพร

อดีตรองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
อนุกรรมการ

20/01/2558

19/01/2561

32

นายรังสรรค์

ศรีวรศาสตร์

สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
กรมสรรพสามิต

8/11/2559

7/11/2562

33

นายเอนก

เพิ่มวงศ์เสนีย์

26/11/2559

25/11/2562

34

นายวิสูตร

ประสิทธิ์ศริ ิวงศ์ ข้าราชการบานาญ

16/12/2556

16/12/2559

35

ธไนศวรรยาง
กูร
พาณิชพงศ์

รองศาสตราจารย์
ระดับ 9
ผู้ว่าราชการจังหวัด

23/05/2559

22/05/2562

36

รศ.ดร.ศร
ปราชญ์
นายวิทยา

27/06/2559

26/06/2562

37

นายเลอศักดิ์

ริ้วตระกูล

อดีตอธิบดีกรมฝน

สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
สานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
1) กรมชลประทาน

20/06/2559

19/06/2562

เมืองพระ

อดีตปลัด
กระทรวงการคลัง
ข้าราชการบานาญ

18
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล
ไพบูลย์

38

นายสานิตย์

วงษ์พันธุ์

39

นายไมตรี

ดวงสวัสดิ์

40

นายประชุม

อินทรศักดิ์

41

นายสมพงษ์

ปองเกษม

42

นายวิชา

ธิติประเสริฐ

43

นายไพรัช

หวังดี

44

นางนันทนา

ธรรมสโรช

ตาแหน่ง
หลวงและการบิน
เกษตร
ผู้อานวยการสานัก
กฎหมาย
อดีตอธิบดีกรม
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้านการ
บริหารและการ
จัดการ
อดีตอธิบดีกรมพัฒนา
ที่ดิน
ที่ปรึกษากรมวิชาการ
เกษตรด้านคุ้มครอง
พันธุ์พืช
นักพัฒนาระบบ
ราชการเชี่ยวชาญ

อ.ก.พ. กรม

16/11/2559

15/11/2562

25/01/2559

24/01/2562

กรมประมง

25/07/2559

24/07/2562

กรมปศุสตั ว์

26/08/2557

25/08/2560

กรมพัฒนาที่ดิน

2/06/2559

1/06/2562

กรมวิชาการเกษตร

10/03/2559

9/03/2562

กรมส่งเสริมการเกษตร

25/02/2559

24/02/2562

1) กรมส่งเสริมสหกรณ์

16/11/2558

16/11/2561

2) สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ
กรมการข้าว

2/09/2556

1/09/2559

8/06/2559

7/06/2562

7/08/2556

7/08/2559

นางสาวเมทนี

สุคนธรักษ์

ข้าราชการบานาญ

46

นายสมมาตร

จงวนิช

47

นางมาลัย

เนียมสวัสดิ์

48

นายบัณฑูรย์

ยุววัฒน์

ตาแหน่งก่อนเกษียณ
ผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบัน
ข้าราชการบานาญ
อดีตรองอธิบดีกรม
พัฒนาที่ดิน
ข้าราชการเกษียณ

49

นายสุวิทย์

อมรนพรัตนกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
1) กรมเจ้าท่า
ด้านการพัฒนาระบบ
2) กรมทางหลวงชนบท
ราชการ สานักงาน
ก.พ.ร.
3) สานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร
ประทีปปรีชา อดีตรองอธิบดี
กรมท่าอากาศยาน
กรมการขนส่งทาง
อากาศ
ปั่นเจริญ
ข้าราชการบานาญ
กรมควบคุมมลพิษ

นายวิชัย

51

นางพรทิพย์

วันที่ครบ
วาระ

2) สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

45

50

วันที่มคี าสั่ง
แต่งตั้ง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 16/12/2556

15/12/2559

กรมการขนส่งทางบก

2/01/2557

1/01/2560

16/08/2559

15/08/2562

15/06/2559

15/06/2561

16/08/2556

16/08/2559

18/08/2559

17/08/2562

2/11/2558

1/11/2561

19
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

52

นางพรทิพย์

ทองเอี่ยม

ข้าราชการบานาญ

53

นายอภิวัฒน์

เศรษฐรักษ์

ข้าราชการบานาญ

54

นายอภิชัย

ชวเจริญพันธ์

55

นายสุรพล

ปัตตานี

ข้าราชการบานาญ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ข้าราชการบานาญ

56

นายเฉลิม

ศรีผดุง

57

นางเฉลิมศักดิ์

58

อ.ก.พ. กรม

วันที่มคี าสั่ง
แต่งตั้ง

วันที่ครบ
วาระ

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
กรมทรัพยากรธรณี

18/02/2559

17/02/2562

11/01/2559

10/01/2562

14/11/2559

13/11/2562

กรมทรัพยากรน้า

22/09/2559

21/09/2562

ข้าราชการบานาญ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล

วานิชสมบัติ

ข้าราชการบานาญ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 28/09/2558

28/09/2561

นายกฤษณะ

พฤกษะวัน

4/02/2559

3/02/2562

59

นางพูนทรัพย์

สกุณี

19/09/2559

18/09/2563

60

นายสันติชัย

61

นางอัมพวัน

สารถวัลย์
แพศย์
พิชาลัย

ผู้อานวยการเฉพาะ กรมป่าไม้
ด้าน (วิชาการป่าไม้)
ระดับต้น (ข้าราชการ
บานาญ)
อดีตผูต้ รวจราชการ กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
ข้าราชการบานาญ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

24/02/2559

23/02/2561

62

นายมณเฑียร

ทองนิตย์

กรมการปกครอง

11/11/2558

10/11/2561

63

นางกอบแก้ว

จันทร์ดี

กรมการพัฒนาชุมชน

29/01/2559

29/01/2562

64

นางราณี

อุปการะกุล

กรมที่ดิน

17/06/2559

17/06/2562

65

นายสมชาย

ชุ่มรัตน์

กรมโยธาธิการและผังเมือง

31/05/2559

30/05/2562

66

นายไพโรจน์

พรหมสาส์น

ผู้อานวยการศูนย์
ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ
ข้าราชการบานาญ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย
ข้าราชการบานาญ
อดีตรองอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล
เชี่ยวชาญ
อดีตปลัดกระทรวง
แรงงาน
ข้าราชการเกษียณ

28/04/2562

67

นายสกล

ลีโนทัย

กรมป้องกันและบรรเทาสา
29/04/2559
ธารณภัย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2/07/2556

2/07/2559

20
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

68

นางสาวฐาปณี

พงษ์นุ่มกุล

69

นางชูจิรา

กองแก้ว

70

นายสุวรรณ

ชนะสงคราม

71

นายชาตรี

โชไชย

72

นายพิษณุโรจน์

73

ตาแหน่ง

อ.ก.พ. กรม

วันที่มคี าสั่ง
แต่งตั้ง

วันที่ครบ
วาระ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

23/08/2559

22/08/2562

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน
กรมราชทัณฑ์

11/04/2559

11/04/2559

30/09/2558

29/09/2561

สานักงานกิจการยุติธรรม

15/03/2559

14/03/2562

พลับรู้การ

อดีตผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านการพัฒนา
ระบบราชการ
อดีตอธิบดีกรมบังคับ
คดี
อดีตที่ปรึกษาระบบ
ราชการ สานักงาน
ก.พ.
อดีตผูต้ รวจราชการ
กระทรวงยุติธรรม
ข้าราชการบานาญ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

31/03/2559

31/03/2562

นางสุทัศนี

สืบวงศ์แพทย์

ข้าราชการบานาญ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

23/06/2559

23/06/2562

74

นางปราณิน

มุตตาหารัช

ข้าราชการบานาญ

สานักงานประกันสังคม

20/06/2559

19/06/2562

75

นายสด

แดงเอียด

ข้าราชการบานาญ

กรมการศาสนา

27/01/2559

26/01/2562

76

นายสุวิชญ์

รัศมีภตู ิ

กรมศิลปากร

8/06/2559

8/06/2562

77

นางปริศนา

พงษ์ทัดศิริกุล

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

21/10/2559

20/10/2562

78

นางสาวรังสิมา

จารุภา

อดีตรอง
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และ
อธิบดีกรมศิลปากร
ข้าราชการบานาญ
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
ข้าราชการบานาญ
(ตาแหน่งเดิม รอง
เลขาธิการ ก.พ.)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

20/05/2559

24/05/2562

79

นางสาวสุนทรี

สุภาสงวน

สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

19/11/2556

18/11/2559

80

นายสุรวิทย์

เตชธุวานันท์

กรมการแพทย์

29/01/2559

28/01/2562

81

นายสถาพร

วงษ์เจริญ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

17/11/2559

16/11/2562

82

นายธวัช

สุนทราจารย์

กรมอนามัย

14/06/2556

14/06/2559

83

นายลือชา

วนรัตน์

18/12/2556

18/12/2559

อดีตรองอธิบดี
กรมการแพทย์
อดีตอธิบดีกรมวิทยา
ศาตร์การแพทย์

เคยดารงตาแหน่ง
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
อธิบดีกรมการพัฒนา และการแพทย์ทางเลือก
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก

21
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

84

นายเสรี

อติภัทธะ

85

นายพิชัย

ตั้งชนะชัย
อนันต์

86

นางพงษ์เทพ

87

นายพรเทพ

จารุอา
พรพรรณ
ศิริธนารังสรรค์

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศ
(สนช.)
อดีตเลขาธิการ
สานักงาน
คณะกรรมการอ้อย
และน้าตาลทราย

อ.ก.พ. กรม

วันที่มคี าสั่ง
แต่งตั้ง

วันที่ครบ
วาระ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

22/09/2559

21/09/2562

1) สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
2) สานักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้าตาลทราย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่
กรมควบคุมโรค

7/06/2559

6/06/2562

29/06/2559

29/06/2562

29/04/2559

28/04/2561

6/09/2559

5/09/2562

22

ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายใน อ.ก.พ. กรม
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

1

นายอานาจ

โชติชัย

2

นายสุวรรณ

ชนะสงคราม

3

นายอัชพร

จารุจินดา

4

นายวีระวุฒิ

วิทยกุล

5

นายศิระชัย

โชติรัตน

6

นายพรชัย

ทองยิ่งสกุล

วันที่มีคาสั่ง
แต่งตั้ง

วันที่ครบ
วาระ

ตาแหน่ง

อ.ก.พ. กรม

อธิบดีอัยการ
สานักงาน
ต่างประเทศ
อดีตที่ปรึกษาระบบ
ราชการ

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

27/04/2559

26/04/2562

1) สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี
2) สานักข่าวกรองแห่งชาติ

28/06/2559

28/06/2562

11/09/2558

11/09/2561

3) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด
4) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ
5) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ
6) สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
7) สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
8) สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
9) กรมการศาสนา

9/09/2558

8/09/2561

13/11/2558

12/11/2561

2/07/2558

1/07/2561

4/05/2559

3/05/2562

20/01/2558

19/01/2561

26/11/2559

25/11/2562

27/01/2559

26/01/2562

10) กรมศิลปากร

8/06/2559

8/06/2562

11) กรมประชาสัมพันธ์

2/07/2558

1/07/2561

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

15/08/2557

14/08/2560

ข้าราชการบานาญ
ตาแหน่งรองอธิบดี
อดีตเลขาธิการสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ
อดีตรองอธิบดีกรม
ฝนหลวงและการบิน

สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 4/11/2559

3/11/2562

สานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

19/02/2559

19/02/2562

30/12/2558

29/12/2561

23
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

อ.ก.พ. กรม

วันที่มีคาสั่ง
แต่งตั้ง

วันที่ครบ
วาระ

เกษตร
7

นายอัชพร

จารุจินดา

ข้าราชการบานาญ

8

นายปรีชา

นิศารัตน์

อดีตรองเลขาธิการ
ก.พ.

9

นายชาญชัย

สุวิสุทธะกุล

10

นายกฤษฎา

บุณยสมิต

11

นายสานิตย์

วงษ์พันธ์

12

นายอมร

เวชการวิทยา

13

นางโฉมศรี

อารยะศิริ

14

นายเอกศักดิ์

ตรีกรุณาสวัสดิ์

อดีตรอง
ปลัดกระทรวง
คมนาคม
อธิบดีอัยการ

สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
1) สานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2) สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3) สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
4) สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
5) กรมคุมประพฤติ

3/06/2557

2/06/2560

31/05/2559

30/05/2562

7/06/2559

6/06/2562

26/07/2559

25/07/2562

23/05/2559

22/05/2562

26/07/2559

26/07/2562

สานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม

26/01/2559

26/01/2562

1) สานักงานราชบัณฑิตยสภา

19/01/2559

18/01/2562

17/08/2559

17/08/2562

21/05/2556

20/05/2559

8/06/2559

7/06/2562

25/01/2559

24/01/2562

4) กรมส่งเสริมสหกรณ์

16/11/2558

16/11/2561

สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
สานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

22/10/2558

21/10/2561

16/06/2559

15/06/2562

1) สานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม

25/01/2559

24/01/2562

2) สานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
ผู้อานวยการกอง
1) สานักงานคณะกรรมการ
กฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการฟอก
(เกษียณอายุราชการ) เงิน
2) สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ
3) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

อดีตรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด/ผต.กกต.
กรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ 2)/อดีตรอง
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
อดีตที่ปรึกษาระบบ
ราชการ

24
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

15

นายธนิช

นุ่มน้อย

16

นายสุทธิพร

ลิ่มศิลา

17

นางสาวชมนาด

ศรีสวาสดิ์

18

นายชูเกียรติ

รัตนชัยชาญ

19

นายเมธี

ภมรานนท์

ตาแหน่ง

นิติกรเชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษาระบบ
ราชการ
อดีตเลขาธิการ
ก.พ.ร.
อดีตอธิบดี

อ.ก.พ. กรม

วันที่มีคาสั่ง
แต่งตั้ง

วันที่ครบ
วาระ

2) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

21/01/2559

20/01/2562

3) กรมชลประทาน

20/06/2559

19/06/2562

4) กรมปศุสัตว์

26/08/2557

25/08/2560

5) กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
6) กรมธุรกิจพลังงาน

28/09/2558

28/09/2561

19/09/2559

18/09/2563

7) กรมการค้าต่างประเทศ

23/08/2556

23/08/2559

8) กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ
9) กรมพินิจและคุม้ ครองเด็ก
และเยาวชน
10) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

23/08/2559

22/08/2562

11/04/2559

11/04/2559

31/03/2559

31/03/2562

11) กรมอนามัย

14/06/2556

14/06/2559

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 14/03/2559

13/03/2562

1) สานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
2) กรมสอบสวนคดีพิเศษ

29/12/2558

28/12/2561

30/03/2558

30/03/2561

1) สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

17/12/2556

16/12/2559

19/11/2556

18/11/2559

สานักงบประมาณ

1/11/2559

8/07/2560

กรมบัญชีกลาง

30/06/2557

30/06/2560

กรมบัญชีกลาง

30/06/2557

30/06/2560

20

นายสุรยิ า

สุขอนันต์

ข้าราชการเกษียณ

กรมศุลกากร

9/03/2559

8/03/2562

21

นายชูเกียรติ

รัตนชัยชาญ

อดีตรองเลขาธิการ
กพร.

25/11/2556

24/11/2559

22

นายมนัส

แจ่มเวหา

อดีตอธิบดี
กรมบัญชีกลาง

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
กรมสรรพสามิต

8/11/2559

7/11/2562

25
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

23

นายวิสุทธิ์

ศรีสุพรรณ

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง

24

นายสมัชชา

โพธิ์ถาวร

ผู้ว่าราชการจังหวัด

25

นายอัมพร

ทิฆัมพรพงศ์

26

นายสรรเสริญ

อัจจุตมานัส

อดีตผูต้ รวจราชการ
กรมประมง
อดีตสานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

วันที่มีคาสั่ง
แต่งตั้ง

วันที่ครบ
วาระ

สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
กรมประมง

16/12/2556

16/12/2559

27/06/2559

26/06/2562

25/07/2559

24/07/2562

1) กรมพัฒนาที่ดิน

2/06/2559

1/06/2562

2) สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
3) กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร
กรมวิชาการเกษตร

16/11/2559

15/11/2562

16/12/2556

15/12/2559

10/03/2559

9/03/2562

27

นายจิตรนรา

นวรัตน์

28

นางฉันทนา

ชะระวณิช

กรมส่งเสริมการเกษตร

25/02/2559

24/02/2562

29

ศรีเสาวลักษณ์

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
กรมการข้าว

30/09/2556

30/09/2559

30

ผู้ช่วยศาสตร
จารย์อิทธิพล
นายพรชัย

7/08/2556

7/08/2559

31

นายวิเชฎฐ์

มุสิกรังษี

กรมการขนส่งทางบก

2/01/2557

1/01/2560

32

นายเสรี

จิตต์โสภา

1) กรมเจ้าท่า

16/08/2559

15/08/2562

2) กรมทางหลวง

3/06/2559

2/06/2562

3) สานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร
กรมท่าอากาศยาน

16/08/2556

16/08/2559

18/08/2559

17/08/2562

กรมทางหลวงชนบท

15/06/2559

15/06/2561

กรมควบคุมมลพิษ

2/11/2558

1/11/2561

ทองยิ่งสกุล

รองอธิบดีอัยการ
สานักงานคดียาเสพ
ติด

อ.ก.พ. กรม

รองอธิบดีกรมฝน
หลวงและการบิน
เกษตร
อธิบดีอัยการ
สานักงานคดีแรงงาน
ภาค 8
อดีตรองอธิบดี
กรมการบินพลเรือน

33

รศ.ดร.เจษฎ์

โทณะวณิก

34

นายสมยศ

อุบลสถิตย์

คณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัยสาขา
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
ข้าราชการบานาญ

35

นายไพฑูรย์

ขัมภรัตน์

อัยการพิเศษฝ่าย

26
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

36

นายเสน่ห์

นิยมไทย

37

นายชาคริต

คูวิบูลย์ศลิ ป์

38

นายเชวง

ไทยยิ่ง

39

นายธิติ

กนกทวีฐากร

40

นายสมชาย

จันทร์รอด

41

นายอดุลย์

ยุววิทยา
พานิชย์

42

นางผานิต

หล่อตะกูล

43

นายโชคอานวย

กัมพลานนท์

44

นายวรวุฒิ

โปษกานนท์

45

นายนิรวัชช์

ปุณณกันต์

46

นายสุขวัฒน์

สขสวัสดิ์

47

นางสาวเนื้อ
ทิพย์

โกมลมาลย์

48

นายสุรินทร์

สิทธิเขตรกรณ์

ตาแหน่ง
ข้าราชการบานาญ
กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการ
เหมืองแร่
ข้าราชการบานาญ

อ.ก.พ. กรม

วันที่มีคาสั่ง
แต่งตั้ง

วันที่ครบ
วาระ

กรมทรัพยากรธรณี

14/11/2559

13/11/2562

กรมทรัพยากรน้า

22/09/2559

21/09/2562

กรมป่าไม้

4/02/2559

3/02/2562

สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน

2/09/2556

1/09/2559

2) กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2/08/2556

1/08/2559

24/02/2559

23/02/2561

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

12/09/2556

12/09/2559

สานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า
กรมการปกครอง

22/01/2559

22/01/2562

11/11/2558

10/11/2561

กรมการพัฒนาชุมชน

29/01/2559

29/01/2562

กรมที่ดิน

17/06/2559

17/06/2562

กรมโยธาธิการและผังเมือง

31/05/2559

30/05/2562

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
ผู้ตรวจราชการกรม
(ข้าราชการบานาญ)
ข้าราชการบานาญ
(ตาแหน่งก่อน
เกษียณอายุราชการ
ตาแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง)
อดีตที่ปรึกษา
กฎหมาย
อดีตรองอธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมาย
ข้าราชการบานาญ
กระทรวงพาณิชย์
ข้าราชการบานาญ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย
ข้าราชการบานาญ
อดีตรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก
อดีตอธิบดีอัยการ
ภาค 7 ปัจจุบันดารง
ตาแหน่งที่ปรึกษา
อัยการอาวุโส
อดีตผูต้ รวจราชการ
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

1) กรมการค้าภายใน

27
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

49

นายสุดจิต

นิมิตกุล

50

นายพิษณุ

พรหมจารีย์

51

นายศรีนิดา

พรหมหิตาธร

52

ศ.พิเศษวิศิษฏ์

วิศิษฎ์สรอรรถ

53

นายฐาปบุตร

54

ตาแหน่ง
ข้าราชการเกษียณ

อ.ก.พ. กรม

วันที่มีคาสั่ง
แต่งตั้ง

วันที่ครบ
วาระ

กรมป้องกันและบรรเทาสา
29/04/2559
ธารณภัย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2/07/2556

28/04/2562

กรมราชทัณฑ์

30/09/2558

29/09/2561

สานักงานกิจการยุติธรรม

15/03/2559

14/03/2562

ชมเสวี

อธิบดีอัยการ
สานักงานการยุติการ
สานักงานการยุติการ
ดาเนินคดีแพ่งและ
อนุญาโตตุลาการ
อธิบดีกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน
ข้าราชการบานาญ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

23/06/2559

23/06/2562

นายวีระศิลป์

คุณูปถัมภ์

ข้าราชการบานาญ

18/02/2559

17/02/2562

55

นางเจตนา

มีเพียร

ข้าราชการบานาญ

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
สานักงานประกันสังคม

20/06/2559

19/06/2562

56

นายวิโรจน์

ใจอารีรอบ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

21/10/2559

20/10/2562

57

นายวรพันธ์

เย็นทรัพย์

สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย

26/09/2556

26/09/2559

58

นายวันชัย

สุวรรณหงส์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

20/05/2559

25/05/2562

59

นายปิยะพงศ์

วัฒนวีร์

กรมการแพทย์

29/01/2559

28/01/2562

60

นายเรืองรัตน์

บัวสัมฤทธิ์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

17/11/2559

16/11/2562

61

นางเรืองรัตน์

บัวสัมฤทธิ์

18/12/2559

นายอดิศัย

อยู่อินทร์

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม

18/12/2556

62

ข้าราชการบานาญ
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
ผู้ตรวจราชการสานัก
ปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี
นิติกรชานาญการ
พิเศษ
อดีตผู้อานวยการ
สถาบันทันตกรรม
อดีตผู้อานวยการกลุม่
เสริมสร้างวินัยและ
คุณธรรมสานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
เคยดารงตาแหน่งนิติ
กรเชี่ยวชาญ
ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมาย กระทรวง
อุตสาหกรรม

22/09/2559

21/09/2562

2) สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

7/06/2559

6/06/2562

2/07/2559

28
ลาดับ
ที่

63

ชื่อ

นายอภิมุข

นามสกุล

ตาแหน่ง

อ.ก.พ. กรม

วันที่มีคาสั่ง
แต่งตั้ง

3) สานักงานคณะกรรมการอ้อย 29/06/2559
และน้าตาลทราย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
29/04/2559
การเหมืองแร่

สุขประสิทธิ์

วันที่ครบ
วาระ
29/06/2562
28/04/2561

ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารและการจัดการ ใน อ.ก.พ. กรม
ลาดับ
ชื่อ
ที่
1
นายวิจิน

โชลิตกุล

2

นายนพดล

สระวาสี

3

นายชนะ

คณะรัตนดิลก

4

นายชัยณรงค์

โชไชย

นามสกุล

ตาแหน่ง

ข้าราชการบานาญ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
พาณิชย์
อดีตรองอธิบดี

อ.ก.พ. กรม
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
กรมการค้าต่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่มีคาสั่ง
แต่งตั้ง
30/09/2556

30/09/2559

23/08/2556

23/08/2559

2/08/2556

1/08/2559

12/09/2556

12/09/2559

วันที่ครบวาระ

29

สรุปข้อมูล อ.ก.พ. จังหวัด
มีส่วนราชการที่ครบกาหนดเวลาตามวาระ 3 ปี ไปแล้ว จานวน 10 จังหวัด ได้แก่
1) กาฬสินธุ์
2) เชียงใหม่
3) นครนายก
4) นครพนม
5) ปัตตานี
6) ภูเก็ต
7) มหาสารคาม
8) ร้อยเอ็ด
9) สมุทรสาคร
10) สุโขทัย
- โดยส่วนใหญ่ อ.ก.พ. จังหวัด จะเหลือระยะเวลาในการดารงตาแหน่งใน อ.ก.พ. สามัญ 2 ปีขึ้นไป
-

ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน อ.ก.พ. จังหวัด
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล
บุญยัง

ตาแหน่ง
อดีตรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด

จังหวัด
จังหวัดกระบี่

วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง

วันที่ครบวาระ

26/05/2557

25/05/2560

26/06/2558
9/12/2556

25/06/2561
9/12/2559

29/06/2558

28/05/2561

12/09/2559

12/09/2562

1

นายไมตรี

2
3

นายวิจิตร
ศรีประเสริฐ
นายประสิทธิ์ คชโคตร

4

นายจักรไตร
ภพ

หนุนเพชร

5

นายจเร

ชุมเปีย

อดีตนายอาเภอ
จังหวัดกาญจนบุรี
อดีตปลัดจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
อดีตปลัดองค์การ จังหวัดกาแพงเพชร
บริหารส่วน
จังหวัด
จังหวัดจันทบุรี

6

นายสุขสันต์

วนะภูติ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

4/02/2558

3/12/2561

7

นายชัยจิตร

รัฐขจร

จังหวัดชลบุรี

29/08/2557

28/08/2560

8

นายไพศาล

ข้าราชการบานาญ จังหวัดชัยภูมิ

5/07/2559

4/07/2562

9

นางนิภา

ศิลปวัฒนา
นนท์
สุรการพินิจ

จังหวัดชุมพร

31/08/2558

30/08/2561

10

นางงามนิตย์

ราชกิจ

คณบดีคณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์วิทยาลัย

จังหวัดเชียงราย

25/10/2559

25/10/2562

30
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

จังหวัด

วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง

วันที่ครบวาระ

เชียงราย
11

นายเสรี

พาณิชย์กุล

ข้าราชการบานาญ จังหวัดตรัง

20/09/2559

30/09/2562

12

นายสมโภชน์

วาสุกรี

ข้าราชการบานาญ จังหวัดตราด

25/07/2559

25/07/2562

13

นายวิวัฒน์

นันทวราการ

จังหวัดนครปฐม

8/04/2559

7/04/2562

14

นายบุญครบ

สุวรรณแทน

จังหวัดนครพนม

26/07/2556

25/07/2559

15

นายนิอาแซ

ซีอุเซ็ง

จังหวัดนราธิวาส

27/07/2559

27/07/2562

16

นายวิเชียร

ธรรมรักษา

ข้าราชการบานาญ จังหวัดบึงกาฬ

10/03/2559

10/03/2562

17

รศ.โกวิท

เชื่อมกลาง

ข้าราชการบานาญ จังหวัดบุรีรมั ย์

14/03/2559

14/03/2561

18

นายอุดม

ธรรมเจริญ

ข้าราชการบานาญ จังหวัดปัตตานี

30/09/2556

29/09/2559

19

นายเดชฤทธิ

ปัญจะมูล

ข้าราชการบานาญ จังหวัดปราจีนบุรี

9/01/2557

8/01/2560

20

นางปรียา

ปาลิโพธิ

7/03/2557

7/03/2560

21

นายสารวม

4/07/2559

3/07/2562

22

นายโชคชัย

ข้าราชการบานาญ จังหวัดพิจิตร

19/09/2559

18/09/2562

23

นายสาคร

ด่านประชัน
กุล
ชัยรัตน
ศักดา
สร้อย
สังวาลย์

ข้าราชการบานาญ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ข้าราชการบานาญ จังหวัดพัทลุง

19/06/2557

18/06/2560

24

น.ส.ณุวรรณา

อธิการบดี
จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราช
ภัฎพิบูลสงคราม
ข้าราชการบานาญ จังหวัดเพชรบุรี

17/10/2559

17/10/2562

25

รศ.ชิรวัฒน์

14/11/2556

15/11/2559

26

16/05/2556

16/05/2559

27

รศ.ดร.สม
เจตน์
นายเสนอ

ประธานกรรมการ จังหวัดภูเก็ต
หลักสูตรปริญญา
เอกสาขา
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฎภูเก็ต
จังหวัดมหาสารคาม

30/09/2557

29/09/2560

28
29

อนันตกิจ
ไพศาล
นิจเนตร

ภูศรี

นายประดิษฐ

กลาง
ประพันธ์
รักเสรี

จังหวัดมุกดาหาร
ข้าราชการบานาญ จังหวัดยโสธร

17/07/2557

17/07/2560

นายวิชัย

เรืองเริงกุล

ประธานกรรมการ จังหวัดยะลา

1/09/2559

31/08/2562

31
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล
ฤทธิ์

ตาแหน่ง

จังหวัด

วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง

วันที่ครบวาระ

ออกเสียงประจา
เขตออกเสียง
จังหวัด

30

นายสุรพันธ์

เงินหมื่น

จังหวัดร้อยเอ็ด

12/02/2556

11/02/2559

31

นายวิโรจน์

แสงศิวะฤทธิ์ ข้าราชการบานาญ จังหวัดระนอง

27/06/2557

26/06/2560

32

นายธาตรี

นามะสนธิ

จังหวัดระยอง

31/08/2559

30/08/2562

33

นายราตรี

บุญยง

ข้าราชการบานาญ จังหวัดราชบุรี

3/03/2559

2/03/2562

34

นายสมชาย

ข้าราชการบานาญ จังหวัดลพบุรี

17/11/2559

16/11/2562

35

นายสุวิทย์

โอวัฒนา
พานิช
เล็กกาแหง

จังหวัดลาปาง

25/01/2559

24/01/2562

36

นายอุดม

มณีขัตยิ ์

จังหวัดลาพูน

26/01/2558

25/01/2561

37

ผศ.ประสงค์

สุรียธนาภาส

จังหวัดเลย

11/02/2557

11/02/2560

38

ผศ.จุฑามณี

ตระกูล
มุทุตา

จังหวัดสงขลา

28/04/2559

27/04/2562

39

นายประยงค์

รัตนพันธ์

จังหวัดสตูล

7/04/2559

15/08/2560

40

นายพงศ์เทพ

กิจสนาโยธิน ข้าราชการบานาญ จังหวัดสุโขทัย

3/09/2556

2/09/2559

41

นายพิชิตกิตติ์

ดนตรีนิธิกลุ

16/06/2559

15/06/2562

42

นายสมนึก

30/05/2559

30/05/2562

จังหวัดสุรินทร์

11/04/2559

10/04/2562

จังหวัดหนองบัวลาภู

28/06/2559

27/06/2562

ข้าราชการบานาญ จังหวัดอานาจเจริญ

18/04/2557

18/04/2560

จังหวัดอุดรธานี

24/09/2557

23/09/2560

จังหวัดอุทัยธานี

18/02/2559

18/02/2562

จังหวัดอุบลราชธานี

19/03/2557

18/03/2560

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

9/06/2559

8/06/2562

43

เหม
ประพันธ์
นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์

44

นายปิยะศักดิ์

คาสีลา

45

นายโกเศศ

ศุภโกศล

46

นายสุพร

สุภสร

47

นายปัญญา

นาคฉ่า

48

นายชวลิต

องควานิช

49

นางอาพัน

รุ่งแจ้ง

รักษาการใน
ตาแหน่งหัวหน้า
ภาควิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์

จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้าราชการบานาญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรรมการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด
อุทัยธานี
ประธานที่ปรึกษา
หอการค้าจังหวัด
อุบลราชธานี

32

ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการใน อ.ก.พ. จังหวัด
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

1

นางสาวัน

ตัน

2

นายพิพัฒน์

สังขะฤกษ์

3

นายวัฒนา

เพิ่มสิน

4

นายอุดม

5

นายมานพ

6

ตาแหน่ง
อดีตประธานสภา
อุตสาหกรรม
อดีตปลัดจังหวัด

จังหวัด

วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง

วันที่ครบวาระ

จังหวัดกระบี่

26/05/2557

25/05/2560

จังหวัดกาญจนบุรี

26/06/2558

25/06/2561

อดีตปลัดจังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
สมรส
อดีตรองผู้ว่าราชการ จังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัด
วีระอาชากุล
จังหวัดจันทบุรี

9/12/2556

9/12/2559

29/06/2558

28/05/2561

12/09/2559

12/09/2562

รัตนกุญชลี

จังหวัดฉะเชิงเทรา

4/02/2558

3/12/2561

7

นายเกรียง
ศักดิ์
นายเชิดชัย

แจ่มจรัส

จังหวัดชลบุรี

29/08/2557

28/08/2560

8

นายเฉลิมพล

ข้าราชการบานาญ

จังหวัดชัยภูมิ

5/07/2559

4/07/2562

9

นายประสิทธิ์

จันทร์เต็ม
ดวง
ฟักอุดม

จังหวัดชุมพร

31/08/2558

30/08/2561

10

นายอนุรัตน์

อินทร

จังหวัดเชียงราย

25/10/2559

25/10/2562

11

นายสุชิน

สุธาชีวะ

ประธานหอการค้า
จังหวัดเชียงราย
ข้าราชการบานาญ

จังหวัดตรัง

20/09/2559

30/09/2562

12

บุตรราช

ข้าราชการบานาญ

จังหวัดตราด

25/07/2559

25/07/2562

13

นางสาว
ศิริวรรณ
นายคงเดช

ลีโทชวลิต

จังหวัดนครปฐม

8/04/2559

7/04/2562

14

นายยงยุทธ

นุกิจรังสรรค์

จังหวัดนครพนม

26/07/2556

25/07/2559

15

ว่าที่ ร.ท.ดิลก

ศิริวัลลภ

จังหวัดนราธิวาส

27/07/2559

27/07/2562

16

นายปกครอง

พงษ์ญาติ

ข้าราชการบานาญ

จังหวัดบึงกาฬ

10/03/2559

10/03/2562

17

นายปรัชญา

ข้าราชการบานาญ

จังหวัดบุรีรมั ย์

14/03/2559

14/03/2561

18

นายสุภาวดี

30/09/2556

29/09/2559

19

นายจาตุรงค์

จินต์จัน
ทรวงศ์
โชคสกุล
นิมิตร
ราชพิทักษ์

9/01/2557

8/01/2560

20

นางชุติ
กาญจน์
นายเชาวลิต

7/03/2557

7/03/2560

4/07/2559

3/07/2562

21

ประธานสภา
จังหวัดปัตตานี
อุตสาหกรรมจังหวัด
ข้าราชการบานาญ จังหวัดปราจีนบุรี

ทองชมภูนุช ข้าราชการบานาญ
เพชรจานงค์ ข้าราชการบานาญ

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพัทลุง

33
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

จังหวัด

วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง

วันที่ครบวาระ

22

ดร.สุวรรณ์

นรพักตร์

ข้าราชการบานาญ

จังหวัดพิจิตร

19/09/2559

18/09/2562

23

นายเจริญ

โหลสกุล

ข้าราชการบานาญ

จังหวัดพิษณุโลก

19/06/2557

18/06/2560

24

ดร.เอกศักดิ์

บุตรลับ

ข้าราชการบานาญ

จังหวัดเพชรบุรี

17/10/2559

17/10/2562

25

รศ.มนัส

ชัยสวัสดิ์

ผู้อานวยการ
โครงการหลักสูตร
ปริญญาสาขา
บริหารธุรกิจ

จังหวัดภูเก็ต

14/11/2556

15/11/2559

26

นายวิทย์

จังหวัดมหาสารคาม

16/05/2556

16/05/2559

27

นายวรวิทย์

ลิมานนท์ว
ราชัย
สุพร

จังหวัดมุกดาหาร

30/09/2557

29/09/2560

28

นายมงคล

สุทธิอาคาร

ข้าราชการบานาญ

จังหวัดยโสธร

17/07/2557

17/07/2560

29

นายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์

อดีตผู้ว่าราชการ
จังหวัด

จังหวัดยะลา

1/09/2559

31/08/2562

30

นายผดุงศักดิ์

ไชยอาลา

จังหวัดร้อยเอ็ด

12/02/2556

11/02/2559

31

นายนิตย์

อุ่ยเต็กเค่ง

จังหวัดระนอง

27/06/2557

26/06/2560

32

นางอนุชิดา

จังหวัดระยอง

31/08/2559

30/08/2562

33

นายพิพัฒน์

ชินศิร
ประภา
ศรีเพ็ชรพันธ์ ข้าราชการบานาญ

จังหวัดราชบุรี

3/03/2559

2/03/2562

34

นายธวัชชัย

โสตเนียม

จังหวัดลพบุรี

17/11/2559

16/11/2562

35

นายบุญเติม

ปิงวงค์

จังหวัดลาปาง

25/01/2559

24/01/2562

36

นายบรรหาร

บูรณะ
ประภา

จังหวัดลาพูน

26/01/2558

25/01/2561

37

นายศุภชัย

แสงโสภณ

จังหวัดเลย

11/02/2557

11/02/2560

38

นายอนันต์

ดิสระ

จังหวัดสงขลา

28/04/2559

27/04/2562

39

นายวิทยชัย

จังหวัดสตูล

7/04/2559

15/08/2560

40

ดร.มังกร

อรุณอร่าม
ศักดิ์
ทองสุขดี

จังหวัดสุโขทัย

3/09/2556

2/09/2559

41

นายชาญชัย

ทิพเนตร

จังหวัดสุพรรณบุรี

16/06/2559

15/06/2562

42

นายภูรริ ัตน์

ธีรอรรถ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

30/05/2559

30/05/2562

43

นายวิชัย

ทัศนเศรษฐ

จังหวัดสุรินทร์

11/04/2559

10/04/2562

รองประธาน
หอการค้าจังหวัด
ระนอง

ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งประจา
จังหวัด
ข้าราชการบานาญ

ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ

34
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

จังหวัด

วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง

วันที่ครบวาระ

จังหวัดหนองบัวลาภู

28/06/2559

27/06/2562

จังหวัดอานาจเจริญ

18/04/2557

18/04/2560

จังหวัดอุดรธานี

24/09/2557

23/09/2560

44

นายคเณศ

ศรีจันทร์

45

นายพงษ์ศักดิ์

ผู้ทรงคุณวุฒภิ าค
ประชาชน

46

นายอานาจ

ตั้งตระกูล
วงศ์
ผการัตน์

47

นายสาเริง

โพธิ

ข้าราชการบานาญ

จังหวัดอุทัยธานี

18/02/2559

18/02/2562

อยู่ระหว่างสรรหา
และคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

จังหวัดอุบลราชธานี

19/03/2557

18/03/2560

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

9/06/2559

8/06/2562

48

49

นางสาวนง
เยาว์

นวลพรหม

35

ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายใน อ.ก.พ. จังหวัด
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

จังหวัด

วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง

วันที่ครบวาระ

อดีตรองผู้ว่าราชการ จังหวัดกระบี่
จังหวัด
อดีตนายอาเภอ
จังหวัดกาญจนบุรี

26/05/2557

25/05/2560

26/06/2558

25/06/2561

อดีตเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัด
กาฬสินธุ์
อดีตผู้อานวยการ
สานักงานบังคับคดี
จังหวัด

จังหวัดกาฬสินธุ์

9/12/2556

9/12/2559

จังหวัดกาแพงเพชร

29/06/2558

28/05/2561

1

นายชัยเลิศ

2

นายมนัส

3

นายนริศ

ภิญโญรัตน
โชติ
กาญจนค
เช็นทร์
สารัตน์

4

นายธงชัย

ฤกษ์หร่าย

5

นายปรีชา

วงษ์ระกา

จังหวัดจันทบุรี

12/09/2559

12/09/2562

6

นายภุชงค์

รังสินธุ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา

4/02/2558

3/12/2561

7

นายอนันต์

จังหวัดชลบุรี

29/08/2557

28/08/2560

8

นายวิรัช

อังคณา
วิศัลย์
จารัสพงษ์

ข้าราชการบานาญ

จังหวัดชัยภูมิ

5/07/2559

4/07/2562

9

นายสุทธิ

สุขยิ่ง

อัยการจังหวัด

จังหวัดชุมพร

31/08/2558

30/08/2561

10

นายสุภักดิ์

เศวตวิษุวัต

จังหวัดเชียงราย

25/10/2559

25/10/2562

11

นายธีระพงศ์

ศานติมารค

จังหวัดตรัง

20/09/2559

30/09/2562

12

พ.ต.อ.วุฒิชัย

อนันต์

ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด
เชียงราย
อัยการจังหวัดคดี
เยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด
ข้าราชการบานาญ

จังหวัดตราด

25/07/2559

25/07/2562

13

นายเทอดศักดิ์ กรรณสูต

จังหวัดนครปฐม

8/04/2559

7/04/2562

14

นายสัมพันธ์

ทวีพงษ์

จังหวัดนครพนม

26/07/2556

25/07/2559

15

นายชานิ

บริบูรณ์

จังหวัดนราธิวาส

27/07/2559

27/07/2562

16

นายสุระชัย

สกุลดาว

จังหวัดบึงกาฬ

10/03/2559

10/03/2562

17

นายสุรยิ า

นาปัญญา

จังหวัดบุรีรมั ย์

14/03/2559

14/03/2561

ประธานสภา
ทนายความจังหวัด
บึงกาฬ
อัยการจังหวัด
บุรีรัมย์ประจา

36
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

จังหวัด

วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง

วันที่ครบวาระ

30/09/2556

29/09/2559

18

นายธีรวัฒน์

ละเอียด

สานักงานอัยการ
สูงสุดจังหวัดบุรีรมั ย์
ทนายความ
จังหวัดปัตตานี

19

นายอุทัย

สุวรรณ

ข้าราชการบานาญ

จังหวัดปราจีนบุรี

9/01/2557

8/01/2560

20

นายรุ่งโรจน์

ลิ้มวงษ์ทอง

ข้าราชการบานาญ

7/03/2557

7/03/2560

21

นายโอภาส

บุญช่วย

อัยการจังหวัด

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพัทลุง

4/07/2559

3/07/2562

22

นายสมศักดิ์

นลินรัตนกุล ข้าราชการบานาญ

จังหวัดพิจิตร

19/09/2559

18/09/2562

23

นายวิรัช

พิพัฒสัตยา
นุวงศ์

จังหวัดพิษณุโลก

19/06/2557

18/06/2560

24

นายนิพันธ์

ชลวิทย์

อัยการผู้เชี่ยวชาญ
สานักงานอัยการ
ภาค 6
ข้าราชการบานาญ

จังหวัดเพชรบุรี

17/10/2559

17/10/2562

25

นายบัณฑูร

ทองตัน

อัยการผู้เชี่ยวชาญ
สานักงานคดี
แรงงานภาค 8

จังหวัดภูเก็ต

14/11/2556

15/11/2559

26

ร.อ.ศุภกิจ

นิลพงษ์

จังหวัดมหาสารคาม

16/05/2556

16/05/2559

27

นายดิเรก

ขุนอ่อน

จังหวัดมุกดาหาร

30/09/2557

29/09/2560

28

นายสมเกียรติ เบ็ญจขันธ์

17/07/2557

17/07/2560

29

นายสุรเดช

สุวรรณ
ชาตรี

1/09/2559

31/08/2562

30

นายธงชัย

ทิพย์วัฒน์

รองอัยการคุ้มครอง จังหวัดยโสธร
สิทธิและการบังคับ
คดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย จังหวัดยะลา
กฎหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา
จังหวัดร้อยเอ็ด

12/02/2556

11/02/2559

31

ว่าที่ ร.ต.กมล

วิภาดา
พิสุทธิ์

27/06/2557

26/06/2560

32

นายบุญยืน

31/08/2559

30/08/2562

33

ร.ต.อ.พิริยะ

ผู้ประนีประนอมไกล่ จังหวัดระนอง
เกลี่ยข้อพิพาท
ประจาศาลจังหวัด
ระนอง
เลาหะวิทยะ
จังหวัดระยอง
รัตน์
ณ บางช้าง อัยการคุ้มครองสิทธิ จังหวัดราชบุรี
และช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการ
บังคับคดี

3/03/2559

2/03/2562

37
ลาดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง

วันที่ครบวาระ

จังหวัดลพบุรี

17/11/2559

16/11/2562

34

นายคานึง

อิสโร

35

นายวิษณุ

รัตนาพันธุ์

จังหวัดลาปาง

25/01/2559

24/01/2562

36

นายวรชัย

อุตตมชัย

จังหวัดลาพูน

26/01/2558

25/01/2561

37

นายวัชชิระ

พรหมเทศ

จังหวัดเลย

11/02/2557

11/02/2560

38

นายสุรเชษฐ์

ศรีกระจ่าง

จังหวัดสงขลา

28/04/2559

27/04/2562

39

นายเรืองชัย

จงสงวน

จังหวัดสตูล

7/04/2559

15/08/2560

40

นายบัณฑิต

จังหวัดสุโขทัย

3/09/2556

2/09/2559

41

นายคารม

ปรัชญาชริน ข้าราชการบานาญ
กร
คูรัตน์

จังหวัดสุพรรณบุรี

16/06/2559

15/06/2562

42

นายชุมสาย

ศรียาภัย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

30/05/2559

30/05/2562

43

นายสุกิจ

จังหวัดสุรินทร์

11/04/2559

10/04/2562

44

นางนาตยา

โสภิตลี้
วัฒนานนท์
แน่นหนา

จังหวัดหนองบัวลาภู

28/06/2559

27/06/2562

45

นายสว่าง

มุกสิกะสาร

จังหวัดอานาจเจริญ

18/04/2557

18/04/2560

46

นางอาภาภรณ์ บูรณะกนิษฐ์

จังหวัดอุดรธานี

24/09/2557

23/09/2560

47

นายชูศักดิ์

ข้าราชการบานาญ

จังหวัดอุทัยธานี

18/02/2559

18/02/2562

อยู่ระหว่างสรรหา
และคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

จังหวัดอุบลราชธานี

19/03/2557

18/03/2560

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

9/06/2559

8/06/2562

ขันธศรี

48

49

นายสุนทร

นวลย่อง

ข้าราชการบานาญ

จังหวัด

อธิบดีอัยการ

ข้าราชการบานาญ

อัยการจังหวัด
หนองบัวลาภู
ข้าราชการบานาญ

------------------------------------

