
ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ 

(อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. จังหวดั) 
-------------------- 

 

สรุปข้อมูล อ.ก.พ. กระทรวง 

- มีส่วนราชการที่ครบก าหนดเวลาตามวาระ 3 ปี ไปแล้ว จ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
3) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

- โดยส่วนใหญ่ อ.ก.พ. กระทรวง จะเหลือระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งใน อ.ก.พ. สามัญ 2 ปีกว่า 

 

ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน อ.ก.พ. กระทรวง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กระทรวง วันที่มีค าสั่งแต่งต้ัง วันที่ครบวาระ 

1 นายอุ้ม เมาลานนท์ - การต่างประเทศ 28/10/2558 27/10/2561 

2 นางกรศิร ิ พิณรัตน ์ ข้าราชการ
บ านาญ 
ต าแหน่งท่ี
ปรึกษาด้าน
พัฒนาระบบ
ควบคุมทาง
ศุลกากร 
(นักวิชาการ
ศุลกากร
ทรงคุณวุฒิ) 

การคลัง 17/06/2559 16/06/2562 

3 นางสุชาดา รังสินันท์ อดีตรอง
เลขาธิการ ก.พ. 

ส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

27/07/2559 27/07/2562 

4 พลเอกชูศักดิ ์ เมฆสุวรรณ ์ ผบ.สปท. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

29/09/2557 28/09/2560 

5 นายชนินทร์ แก้วก าเนิด นักทรัพยากร
บุคคลช านาญ
การพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

21/05/2556 21/05/2559 

6 นายพุธทรัพย ์ มณีศร ี - การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์

18/08/2559 18/08/2562 

7 นายชลิต ด ารงศักดิ ์ อดีตรองปลดักร เกษตรและสหกรณ ์ 2/12/2558 1/12/2561 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กระทรวง วันที่มีค าสั่งแต่งต้ัง วันที่ครบวาระ 

ทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

8 นายนนทิกร กาญจนะ
จิตรา 

อดีตเลขาธิการ 
ก.พ. 

คมนาคม 30/10/2558 30/10/2561 

9 นายธีรวุธ กลั่นเลีย้ง ผู้อ านวยการกอง
สถานท่ี
ยานพาหนะและ
รักษาความ
ปลอดภัย 

ส านักงานราชบัณฑิตย
สภา 

19/01/2559 18/01/2562 

10 นายพินัย อนันตพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิษณุโลก 

มหาดไทย 22/10/2558 21/10/2561 

11 นางกัลยา หนูทอง อดีตนัก
ทรัพยากรบุคคล
เชี่ยวชาญ 

ยุติธรรม 17/02/2559 16/02/2562 

12 นายปั้น วรรณพินิจ - แรงงาน 16/02/2559 15/02/2562 

13 นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อดีตอธิบดีกรม
ศิลปากร 

วัฒนธรรม 21/12/2558 20/12/2561 

14 นายชาญวิทย ์ ไกรฤกษ์ อดีตรอง
เลขาธิการ ก.พ. 

ศึกษาธิการ 6/06/2559 5/06/2562 

15 นายปรีชา วัชราภัย อดีตเลขาธิการ 
ก.พ. 

ส านักงบประมาณ 1/11/2559 18/07/2560 

16 นางเบญจวรรณ สร่างนิทร อดีตเลขาธิการ 
ก.พ. 

ส านักงาน ก.พ. 4/05/2559 3/05/2562 

17 นางเพ็ญจา อ่อนชิต อดีตรอง
เลขาธิการ
คณะกรรมการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

26/11/2556 25/11/2559 

18 นายทรงศักดิ ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ - ส านักงาน ก.พ.ร. 20/01/2558 0/01/2443 

19 นายณัฐวุฒิ พงศ์สิร ิ ผู้ช่วยผู้ว่าการ 
สายทรัพยากร
บุคคลและพัฒนา
องค์กร
ข้าราชการ
บ านาญ 

ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

26/11/2559 25/11/2562 

20 นายบุญปลูก ชายเกต ุ ข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการ 15/09/2559 14/09/2562 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กระทรวง วันที่มีค าสั่งแต่งต้ัง วันที่ครบวาระ 

บ านาญ อดีต
เลขาธิการ ก.พ. 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

21 นายเสน่ห ์ นิยมไทย ข้าราชการ
บ านาญ 

อุตสาหกรรม 10/05/2559 9/05/2562 

22 นางกิตติยา คัมภีร ์ อดีตรอง
เลขาธิการ 
ก.พ.ร. 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

25/05/2559 24/05/2562 

23 นางชลิดา โชติยกุล ข้าราชการ
บ านาญ 

ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

22/07/2559 21/07/2562 
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ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการใน อ.ก.พ. กระทรวง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กระทรวง วันที่มีค าสั่งแต่งต้ัง วันที่ครบวาระ 

1 นายรัฐกิจ มานะทัต 
(ลาออก) 

- การต่างประเทศ 28/10/2558 27/10/2561 

2 นางสาวพนอ
ศร ี

ถาวรเศรษฐ ์ ข้าราชการ
บ านาญ 
ต าแหน่งท่ี
ปรึกษาด้าน
เศรษฐกิจการ
คลัง (เศรษฐกร
ทรงคุณวุฒิ) 

การคลัง 17/06/2559 16/06/2562 

3 นางวรรณพร เทพหัสดิน 
ณ อยุธยา 

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

27/07/2559 27/07/2562 

4 นายธงชัย ศรีดามา รองอธิบดีกรม
ทางหลวง 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

29/09/2557 28/09/2560 

5 นายสมพาส นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการ
ส านัก
นายกรัฐมนตร ี

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน 

21/05/2556 21/05/2559 

6 นายอิระวัชร ์ จันทร
ประเสริฐ 

- การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

18/08/2559 18/08/2562 

7 นายชาญพิทยา ฉิมพาล ี อดีตอธิบดี
กรมการข้าว 

เกษตรและสหกรณ ์ 2/12/2558 1/12/2561 

8 นายพงษ์ไชย เกษม
ทวีศักดิ์ 

อดีตรอง
ปลัดกระทรวง
คมนาคม 

คมนาคม 30/10/2558 30/10/2561 

9 นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล อดีตรอง
เลขาธิการ 
ก.พ.ร. 

ส านักงานราช
บัณฑิตยสภา 

19/01/2559 18/01/2562 

10 นายไพฑูรย ์ บุญวัฒน์ - มหาดไทย 22/10/2558 21/10/2561 

11 นายพิษณุโรจน ์ พลับรู้การ อดีตรอง
ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 17/02/2559 16/02/2562 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กระทรวง วันที่มีค าสั่งแต่งต้ัง วันที่ครบวาระ 

ยุติธรรม 

12 นายพีรพัฒน ์ พรศิริเลิศกิจ - แรงงาน 16/02/2559 15/02/2562 

13 นายกล้า สมตระกลู อดีตรอง
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

วัฒนธรรม 21/12/2558 20/12/2561 

14 นายบุญลือ ทองอยู่ อดีตรอง
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ศึกษาธิการ 6/06/2559 5/06/2562 

15 นายนิรันดร ์ เมืองพระ อดีตรอง
ผู้อ านวยการ
ส านัก
งบประมาณ 

ส านักงบประมาณ 1/11/2559 18/07/2560 

16 นายอนุสรณ ์ สุขแสงทอง อดีตที่ปรึกษา
ระบบราชการ 

ส านักงาน ก.พ. 4/05/2559 3/05/2562 

17 นายกิตติศักดิ ์ สินธุวนิช อดีตรอง
เลขาธิการ
คณะกรรมการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

ส านักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

26/11/2556 25/11/2559 

18 นายการณุ กิตติสถาพร - ส านักงาน ก.พ.ร. 20/01/2558 19/01/2561 

19 นายเอนก เพิ่มวงศ์
เสนีย ์

ข้าราชการ
บ านาญ 

ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 

26/11/2559 25/11/2562 

20 นางมัณฑนา ศังขกฤษณ์ อดีตรอง
เลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

15/09/2559 14/09/2562 

21 นายด าร ิ สุโขธนัง ข้าราชการ
บ านาญ 

อุตสาหกรรม 10/05/2559 9/05/2562 

22 รศ.ดร.ศร
ปราชญ ์

ธไนศวร
รยางกูร 

รอง
ศาสตราจารย์ 
ระดับ 9 

ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

25/05/2559 24/05/2562 

23 นายวิทยา พาณิชพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

22/07/2559 21/07/2562 
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ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายใน อ.ก.พ. กระทรวง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กระทรวง วันที่มีค าสั่งแต่งต้ัง วันที่ครบวาระ 

1 นายเพ็ญศักดิ ์ ชลารักษ์ - การต่างประเทศ 28/10/2558 27/10/2561 

2 นายเอกศักดิ ์ ตรีกรณุา
สวัสดิ ์

อดีตที่ปรึกษา
ระบบราชการ 

1) การคลัง 17/06/2559 16/06/2562 

2) มหาดไทย 22/10/2558 21/10/2561 

3 นายปรีชา นิศารัตน ์ อดีตรอง
เลขาธิการ ก.พ. 

1) ส านักงาน
คณะกรรมการ
พิเศษเพื่อ
ประสานงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

27/07/2559 27/07/2562 

2) ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

25/05/2559 24/05/2562 

4 นายเธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา
นิติศาสตร ์
(มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธริาช) 

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

29/09/2557 28/09/2560 

5 นายสานิตย ์ วงษ์พันธ์ ผู้อ านวยการกอง
กฎหมาย 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

21/05/2556 21/05/2559 

6 นายวัลลภ พลอยทับทิม - การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์ 

18/08/2559 18/08/2562 

7 นายวรวุฒ ิ โปษกานนท ์ อดีตที่ปรึกษา
กฎหมาย
กระทรวงพาณิชย ์

เกษตรและ
สหกรณ ์

2/12/2558 1/12/2561 

8 นายสุวรรณ ชนะสงคราม อดีตที่ปรึกษา
ระบบราชการ 

1) คมนาคม 30/10/2558 30/10/2561 

2) ยุติธรรม 17/02/2559 16/02/2562 

3) วัฒนธรรม 21/12/2558 20/12/2561 

4) ส านักงาน ก.พ. 4/05/2559 3/05/2562 

5) ส านักงาน 20/01/2558 19/01/261 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กระทรวง วันที่มีค าสั่งแต่งต้ัง วันที่ครบวาระ 

ก.พ.ร. 

6) ส านักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา 

26/11/2559 25/11/2562 

9 นายกฤษฎา บุญยสมิต อธิบดีอัยการ ส านักงานราช
บัณฑิตยสภา 

19/01/2559 18/01/2562 

10 นายสมชาย คูวิจิตร
สุวรรณ 

- พลังงาน 30/09/2559 30/09/2562 

11 นายธนิศ นุ่นน้อย - แรงงาน 16/02/2559 15/02/2562 

12 นายไพบูลย ์ เสียงก้อง อดีตรอง
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ศึกษาธิการ 6/06/2559 5/06/2562 

13 นายชูเกียรต ิ รัตนชัยชาญ อดีตเลขาธิการ 
ก.พ.ร. 

1) ส านัก
งบประมาณ 

1/11/2559 18/07/2560 

2) ส านักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

26/11/2556 25/11/2559 

14 นายบุญลือ ทองอยู่ อดีตรอง
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

15/09/2559 14/09/2562 

15 นายโกมล จิรชัยสุทธิ
กุล 

กรรมการร่าง
กฎหมายประจ า 

อุตสาหกรรม 10/05/2559 9/05/2562 

16 นายสมัชชา โพธิ์ถาวร อดีตผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

22/07/2559 21/07/2562 

 

ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารและการจดัการใน อ.ก.พ. กระทรวง 

ล า
ดับที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กระทรวง วันที่มีค าสั่งแต่งต้ัง วันที่ครบวาระ 

1 นายบุญปลูก ชายเกต ุ อดีต
เลขาธิการ 
ก.พ. 

พลังงาน 30/09/2559 30/09/2562 
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สรุปข้อมูล อ.ก.พ. กรม 

- มีส่วนราชการที่ครบก าหนดเวลาตามวาระ 3 ปี ไปแล้ว จ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

4) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

5) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
6) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

- โดยส่วนใหญ่ อ.ก.พ. กระทรวง จะเหลือระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งใน อ.ก.พ. สามัญ 2 ปีกว่า 

 

ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน อ.ก.พ. กรม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มีค าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

1 นางสิริมาลย ์ รัตนวรพงศ ์ อดีตรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝา่ย
บริหาร 

ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ี

27/04/2559 26/04/2562 

2 นายปรีชา วัชราภัย อดีตเลขาธิการ ก.พ. 1) ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี

28/06/2559 28/06/2562 

2) ส านักงบประมาณ 1/11/2559 8/07/2560 

3 นางชลิดา โชติยกุล   ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี

15/08/2557 14/08/2560 

4 นางชลิดา โชติยกุล อดีตที่ปรึกษาระบบ
ราชการ ส านักงาน 
ก.พ. 

1) ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

26/07/2559 25/07/2562 

2) ส านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง 

21/01/2559 20/01/2562 

3) ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

27/06/2559 26/06/2562 

4) กรมท่าอากาศยาน 18/08/2559 17/08/2562 

5) ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร 

16/08/2556 16/08/2559 

6) กรมธุรกิจพลังงาน 19/09/2559 18/09/2563 

7) กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

2/07/2556 2/07/2559 

8) กรมศิลปากร 8/06/2559 8/06/2562 

5 นางกรศิร ิ พิณรัตน ์ ข้าราชการบ านาญ 
ต าแหน่งท่ีปรึกษา
ด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร 

ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

4/11/2559 3/11/2562 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มีค าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

(นักวิชาการศุลกากร
ทรงคุณวุฒิ) 

6 นายวัตตะ วุตติสันต ์ อดีตรองผู้อ านวยการ
ส านักข่าวกรอง
แห่งชาติ 

ส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ 11/09/2558 11/09/2561 

7 นายถวิล เปลี่ยนศร ี อดีตเลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาต ิ

ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ 

19/02/2559 19/02/2562 

8 นางราณ ี อุปการะกุล นักทรัพยากรบุคคล
เชี่ยวชาญ 

1) ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

30/12/2558 29/12/2561 

2) กรมชลประทาน 20/06/2559 19/06/2562 

3) กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ 25/01/2559 24/01/2562 

4) กรมปศุสัตว ์ 26/08/2557 25/08/2560 

5) กรมพัฒนาท่ีดิน 2/06/2559 1/06/2562 

6) กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 16/11/2558 16/11/2561 

7) ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

16/11/2559 15/11/2562 

8) กรมฝนหลวงและการ
บินเกษตร 

16/12/2556 15/12/2559 

9) กรมทางหลวง 3/06/2559 2/06/2562 

10) ส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน 

2/09/2556 1/09/2559 

11) กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน 

11/04/2559 11/04/2559 

9 นายสีมา สีมานันท์ ข้าราชการบ านาญ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

3/06/2557 2/06/2560 

10 นางสุชาดา รังสินันท์ อดีตรองเลขาธิการ 
ก.พ. 

ส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

31/05/2559 30/05/2562 

11 นางศรีพนม บุนนาค อดีตรองเลขาธิการ 
ก.พ. 

ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

26/01/2559 26/01/2562 

12 นายอดิศักดิ ์ ทองไข่มุกต์ อดีตอธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณ ี

ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7/06/2559 6/06/2562 



10 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มีค าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

13 นายธีรวุธ กลั่นเลีย้ง ผู้อ านวยการกอง
สถานท่ียานพาหนะ 
และรักษาความ
ปลอดภัย 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 19/01/2559 18/01/2562 

14 นายชาญวิทย ์ ไกรฤกษ์ อดีตรองเลขาธิการ 
ก.พ. 

ส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน 

17/08/2559 17/08/2562 

15 นายชนินทร์ แก้วก าเนิด นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

21/05/2556 20/05/2559 

16 นายสุรอรรถ ทองนิรมล อดีตรอง
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

22/10/2558 21/10/2561 

17 นายพจน์ สะเพียรชัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่า
การ
กระทรวงศึกษาธิการ/
อดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาต ิ

ส านักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

16/06/2559 15/06/2562 

18 นายสมศักดิ ์ เจตสรุกานต ์ ผู้อ านวยการส านัก
พัฒนาระบบจ าแนก
ต าแหน่งและ
ค่าตอบแทน 

1) ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

25/01/2559 24/01/2562 

2) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ 

2/07/2558 1/07/2561 

3) กรมศุลกากร 9/03/2559 8/03/2562 

4) กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

11/01/2559 10/01/2562 

5) กรมประชาสมัพันธ์ 2/07/2558 1/07/2561 

19 นางจิราภรณ ์ เกษรสุจริต   ส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน 

14/03/2559 13/03/2562 

20 นายยันยงค ์ ค าบรรลือ ที่ปรึกษาส านักงาน 
ก.พ.ร. 

ส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

29/12/2558 28/12/2561 

21 นายอาวุธ วรรณวงศ ์ อดีตรองเลขาธิการ 
ก.พ.ร. 

ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด 

9/09/2558 8/09/2561 

22 นายภาณ ุ สังขะวร รองเลขาธิการ ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ

17/12/2556 16/12/2559 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มีค าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

เทคโนโลย ี

23 นายพิษณุโรจน ์ พลับรู้การ ผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

13/11/2558 12/11/2561 

24 นางเบญจวรรณ สร่างนิทร อดีตเลขาธิการ ก.พ. 1) ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน 

4/05/2559 3/05/2562 

2) กรมสรรพสามติ 8/11/2559 7/11/2562 

25 นายประพันธ ์ ศิริรัตน์ธ ารง อดีตรองอธิบด ี กรมบัญชีกลาง 30/06/2557 30/06/2560 

26 นางเพ็ญจา อ่อนชิต อดีตรองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

25/11/2556 24/11/2559 

27 นายทรงศักดิ ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ อนุกรรมการ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

20/01/2558 19/01/2561 

28 นายณัฐวุฒิ พงศ์สิร ิ ผู้ช่วยผู้ว่าการสาย
ทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองค์กร 
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

26/11/2559 25/11/2562 

29 นางศรีพนม บุนนาค ข้าราชการบ านาญ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

16/12/2556 16/12/2559 

30 นางกิตติยา คัมภีร ์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

23/05/2559 22/05/2562 

31 นายสมบรูณ ์ เย็นเอง อดีตผูต้รวจราชการ
กรมประมง 

กรมประมง 25/07/2559 24/07/2562 

32 คุณหญิงประไพ
ศร ี

พิทักษ์ไพรวัน ที่ปรึกษากรมวิชาการ
เกษตรดา้นโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิและ
ด้านการอารักขาพืช 

กรมวิชาการเกษตร 10/03/2559 9/03/2562 

33 นายไพศาล โรจนสราญ
รมย ์

  กรมส่งเสรมิการเกษตร 25/02/2559 24/02/2562 

34 นางสาววันทนีย ์ ธีรพงศ์นภาลัย ข้าราชการบ านาญ ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ

8/06/2559 7/06/2562 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มีค าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

35 นายสุชาต ิ แสงทองสวัสดิ ์ นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

กรมการข้าว 7/08/2556 7/08/2559 

36 นายศิริโชค สาธุพันธุ ์ นักทรัพยากรบุคคล
เชี่ยวชาญ 

กรมการขนส่งทางบก 2/01/2557 1/01/2560 

37 นางปานจิต จินดากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวง กรมเจ้าท่า 16/08/2559 15/08/2562 

38 นายสุวัฒน ์ เอื้อเฟ้ือ ผู้อ านวยการส านัก
เลขาธิการ ส านักงาน 
ก.พ. 

กรมทางหลวงชนบท 15/06/2559 15/06/2561 

39 นายเฉลมิศักดิ ์ วานิชสมบัต ิ ข้าราชการบ านาญ กรมควบคุมมลพิษ 2/11/2558 1/11/2561 

40 นายเฉลมิ ศรีผดุง ข้าราชการบ านาญ
ส านักงาน ก.พ. 

กรมทรัพยากรธรณ ี 14/11/2559 13/11/2562 

41 นายชาคริต คูวิบูลย์ศลิป ์ ข้าราชการบ านาญ กรมทรัพยากรน้ า 22/09/2559 21/09/2562 

42 นางสาวอัจฉรา โกศัลวัฒน ์ ข้าราชการบ านาญ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล     

43 นางสาววชิรา ตรีกรวิเศษ
ภักด ี

ที่ปรึกษาระบบ
ราชการ 

กรมส่งเสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

28/09/2558 28/09/2561 

44 นายบัญชา อาภาศิลป ์ นักทรัพยากรบุคคล
เชี่ยวชาญ 

1) กรมป่าไม ้ 4/02/2559 3/02/2562 

2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 20/05/2559 23/05/2562 

3) ส านักงานปรมาณเูพื่อ
สันต ิ

19/11/2556 18/11/2559 

4) กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร ่

29/04/2559 28/04/2561 

45 นายชัยณรงค ์ โชไชย ข้าราชการบ านาญ กรมการคา้ภายใน     

46 นางเกษสิร ิ ศิริภากรณ ์ อดีตรองอธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 24/02/2559 23/02/2561 

47 นายแมนรตัน ์ รัตนสคุนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร 

กรมการปกครอง 11/11/2558 10/11/2561 

48 นางวัชรี จงเจริญ
ประเสริฐ 

นักทรัพยากรบุคคล
เชี่ยวชาญ 

1) กรมการพัฒนาชุมชน 29/01/2559 29/01/2562 

2) กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 

31/05/2559 30/05/2562 

49 นายเอนก เกษมสุข อดีตที่ปรึกษาด้าน
ประสิทธิภาพ กรม
ที่ดิน 

กรมที่ดิน 17/06/2559 17/06/2562 

50 นายวิบูลย ์ สงวนพงศ์ ข้าราชการเกษียณ กรมป้องกันและบรรเทาสา 29/04/2559 28/04/2562 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มีค าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

ธารณภัย 

51 นางกัลยา หนูทอง อดีตนักทรัพยากร
บุคคลเชี่ยวชาญ 

กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีาพ 

23/08/2559 22/08/2562 

52 นายเอกศักดิ ์ ตรีกรณุาสวัสดิ ์ อดีตที่ปรึกษาระบบ
ราชการ ส านักงาน 
ก.พ. 

กรมราชทัณฑ ์ 30/09/2558 29/09/2561 

53 นายสุวรรณ ชนะสงคราม ข้าราชการบ านาญ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 30/03/2558 30/03/2561 

54 นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ส านักงานกิจการยตุิธรรม 15/03/2559 14/03/2562 

55 นางกัลยา หนูทอง ข้าราชการบ านาญ สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์ 31/03/2559 31/03/2562 

56 นายประวิทย ์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง
แรงงาน 

กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 23/06/2559 23/06/2562 

57 นางสรวงสุรตัน ์ มรรคา ข้าราชการบ านาญ กรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

18/02/2559 17/02/2562 

58 นายอนุสรณ ์ สุขแสงทอง ข้าราชการบ านาญ ส านักงานประกันสังคม 20/06/2559 19/06/2562 

59 ดร.กลา้ สมตระกลู ข้าราชการบ านาญ กรมการศาสนา 27/01/2559 26/01/2562 

60 นายยันยงค ์ ค าบรรลือ ข้าราชการบ านาญ (ที่
ปรึกษาระบบ
ราชการ) 

กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม 21/10/2559 20/10/2562 

61 นายจ ารสั ศักดิ์จิรพา
พงษ์ 

ข้าราชการบ านาญ 
ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี

ส านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

26/09/2556 26/09/2559 

62 นายสุรพงษ ์ ศิวาธรณิศร อดีตผู้อ านวยการ
ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

กรมการแพทย ์ 29/01/2559 28/01/2562 

63 นายปรีชา วัชราภัย อดีตเลขาธิการ ก.พ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 17/11/2559 16/11/2562 

64 นายดนุพงษ ์ สาเขตร ์   กรมอนามัย 14/06/2556 14/06/2559 

65 นางส าเนียง รัตนวิไลวรรณ เคยด ารงต าแหน่ง
นักวิเคราะห์และแผน
เชี่ยวชาญ 

กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

18/12/2556 18/12/2559 

66 นายสุรพรรณ เก็งทอง อดีตข้าราชการ
ส านักงาน ก.พ.ร. 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 22/09/2559 21/09/2562 

67 นายชนะชาต ิ พลพงศ์ อดีตที่ปรึกษาระบบ 1) ส านักงานเศรษฐกิจ 7/06/2559 6/06/2562 



14 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มีค าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

ราชการส านักงาน 
ก.พ. 

อุตสาหกรรม 

2) ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทราย 

29/06/2559 29/06/2562 

68 นายประพันธ ์ ศิริรัตน์ธ ารง อดีตรองอธิบด ี กรมบัญชีกลาง 30/06/2557 30/06/2560 

69 นายธวัช สุนทราจารย ์     6/09/2559 5/09/2562 
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ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการใน อ.ก.พ. กรม 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มคี าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

1 นายลอยเลื่อน บุนนาค อดีตรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝา่ย
บริหาร 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี 27/04/2559 26/04/2562 

2 นายศุภรัชต ์ โชติกญาณ อดีตรองเลขาธิการ 
ก.พ. 

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี

28/06/2559 28/06/2562 

3 นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 15/08/2557 14/08/2560 

4 นางสาวอรนุช ไวนุสิทธ์ิ ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบการเงินการคลัง 
(นักวิชาการคลัง
ทรงคุณวุฒิ) 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 4/11/2559 3/11/2562 

5 นายสุขจิตต ์ ประยรูหงษ์ อดีตรองผู้อ านวยการ
ส านักข่าวกรอง
แห่งชาติ 

ส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ 11/09/2558 11/09/2561 

6 นายถวิล เปลี่ยนศร ี อดีตเลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาต ิ

ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ 

19/02/2559 19/02/2562 

7 นายปริญญา เพ็งสมบัต ิ รองอธิบดีกรม
สง่เสริมสหกรณ์
รักษาการในต าแหน่ง
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์(รอโปรด
เกล้าฯ) 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

30/12/2558 29/12/2561 

8 นายประสงค ์ วินัยแพทย์ ข้าราชการบ านาญ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

3/06/2557 2/06/2560 

9 นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา 

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

31/05/2559 30/05/2562 

10 นางปาริชาต คชรัตน ์ อดีตอธิบดีกรมการ
บินพลเรือน 

ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

26/01/2559 26/01/2562 

11 นายสุรพล ธรรมสาร ที่ปรึกษาด้านการ
ประกอบกิจการน้ า

ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

7/06/2559 6/06/2562 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มคี าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

บาดาล สิ่งแวดล้อม 

12 นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล ข้าราชการบ านาญ 
(อดีตรองเลขาธิการ 
ก.พ.ร.) 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 19/01/2559 18/01/2562 

13 นายเจรญิ ประจ าแท่น   ส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน 

17/08/2559 17/08/2562 

14 นายสมพาส นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตร ี

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

21/05/2556 20/05/2559 

15 นายอนุวัฒน ์ เมธีวิบูลย์วุฒิ อดีตรอง
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

22/10/2558 21/10/2561 

16 นายสมพร เทพสิทธา สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ/อดตี
รองปลัดกระทรวง
พาณิชย/์อดตีอธิบดี
กรมเศรษฐกิจการ
พาณิชย์กรมการค้า
ภายใน กรมพาณิชย์
สัมพันธ์ 

ส านักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

16/06/2559 15/06/2562 

17 นายยันยงค ์ ค าบันลือ อดีตที่ปรึกษา
ส านักงาน ก.พ.ร. 

1) ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

25/01/2559 24/01/2562 

2) ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย 

26/09/2556 26/09/2559 

18 นางส่งศร ี บุญบา   ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 14/03/2559 13/03/2562 

19 นางฉวีรัตน ์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

29/12/2558 28/12/2561 

20 นายอาวุธ วรรณวงศ ์ อดีตรองเลขาธิการ 
ก.พ.ร. 

1) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด 

9/09/2558 8/09/2561 

2) กรมทางหลวง 3/06/2559 2/06/2562 

3) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 30/03/2558 30/03/2561 

21 นายสุเมธ ตันติกุล อดีตผูต้รวจราชการ
กรมประมงกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

17/12/2556 16/12/2559 

22       ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน

13/11/2558 12/11/2561 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มคี าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

ภาครัฐ 

23 นายจ าลอง อินทรก าแหง อดีตทีป่รึกษา 10 1) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

2/07/2558 1/07/2561 

2) กรมประชาสมัพันธ์ 2/07/2558 1/07/2561 

24 นายอัครเดช ไชยเพิ่ม รองอธิการบดี
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

26/07/2559 25/07/2562 

25 นางสาวชนา
ทิพย์ 

โปษยานนท์ ข้าราชการบ านาญ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 21/01/2559 20/01/2562 

26 นายนิรันดร ์ เมืองพระ อดีตรองผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ 

ส านักงบประมาณ 1/11/2559 8/07/2560 

27 นายอนุสรณ ์ สุขแสงทอง อดีตที่ปรึกษาระบบ
ราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

4/05/2559 3/05/2562 

28 นางผาสุขนิตย ์ ปิณฑะรุจ ิ อดีตผู้ช่วยปลัด
กระทรวงการคลัง 

กรมบัญชีกลาง 30/06/2557 30/06/2560 

29 นางกรศิร ิ พิณรัตน ์ ข้าราชการเกษียณ กรมศุลกากร 9/03/2559 8/03/2562 

30 นายกิติศักดิ ์ สินธุวนิช อดีตรองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

25/11/2556 24/11/2559 

31 นายการณุ กิตติสถาพร อนุกรรมการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 

20/01/2558 19/01/2561 

32 นายรังสรรค ์ ศรีวรศาสตร ์ อดีตปลดั
กระทรวงการคลัง 

กรมสรรพสามิต 8/11/2559 7/11/2562 

33 นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย ์ ข้าราชการบ านาญ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

26/11/2559 25/11/2562 

34 นายวิสูตร ประสิทธ์ิศริิวงศ์ ข้าราชการบ านาญ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

16/12/2556 16/12/2559 

35 รศ.ดร.ศร
ปราชญ ์

ธไนศวรรยาง
กูร 

รองศาสตราจารย์ 
ระดับ 9 

ส านกังานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

23/05/2559 22/05/2562 

36 นายวิทยา พาณิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

27/06/2559 26/06/2562 

37 นายเลอศักดิ ์ ริ้วตระกูล อดีตอธิบดีกรมฝน 1) กรมชลประทาน 20/06/2559 19/06/2562 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มคี าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

ไพบูลย ์ หลวงและการบิน
เกษตร 

2) ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

16/11/2559 15/11/2562 

38 นายสานิตย ์ วงษ์พันธุ์ ผู้อ านวยการส านัก
กฎหมาย  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 25/01/2559 24/01/2562 

39 นายไมตร ี ดวงสวัสดิ ์ อดีตอธิบดีกรม
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

กรมประมง 25/07/2559 24/07/2562 

40 นายประชุม อินทรศักดิ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บริหารและการ
จัดการ 

กรมปศุสตัว ์ 26/08/2557 25/08/2560 

41 นายสมพงษ ์ ปองเกษม อดีตอธิบดีกรมพัฒนา
ที่ดิน 

กรมพัฒนาท่ีดิน 2/06/2559 1/06/2562 

42 นายวิชา ธิติประเสริฐ ที่ปรึกษากรมวิชาการ
เกษตรดา้นคุ้มครอง
พันธุ์พืช 

กรมวิชาการเกษตร 10/03/2559 9/03/2562 

43 นายไพรัช หวังดี   กรมส่งเสรมิการเกษตร 25/02/2559 24/02/2562 

44 นางนันทนา ธรรมสโรช นักพัฒนาระบบ
ราชการเช่ียวชาญ 

1) กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 16/11/2558 16/11/2561 

2) ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

2/09/2556 1/09/2559 

45 นางสาวเมทน ี สุคนธรักษ ์ ข้าราชการบ านาญ ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ

8/06/2559 7/06/2562 

46 นายสมมาตร จงวนิช ต าแหน่งก่อนเกษียณ 
ผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบัน 
ข้าราชการบ านาญ 

กรมการข้าว 7/08/2556 7/08/2559 

47 นางมาลัย เนียมสวสัดิ ์ อดีตรองอธิบดีกรม
พัฒนาท่ีดิน 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 16/12/2556 15/12/2559 

48 นายบัณฑรูย ์ ยุววัฒน์ ข้าราชการเกษียณ กรมการขนส่งทางบก 2/01/2557 1/01/2560 

49 นายสุวิทย ์ อมรนพรัตนกลุ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการพัฒนาระบบ
ราชการ ส านักงาน 
ก.พ.ร. 

1) กรมเจ้าท่า 16/08/2559 15/08/2562 

2) กรมทางหลวงชนบท 15/06/2559 15/06/2561 

3) ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร 

16/08/2556 16/08/2559 

50 นายวิชัย ประทีปปรีชา อดีตรองอธิบดี
กรมการขนส่งทาง
อากาศ 

กรมท่าอากาศยาน 18/08/2559 17/08/2562 

51 นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ ข้าราชการบ านาญ กรมควบคุมมลพิษ 2/11/2558 1/11/2561 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มคี าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

52 นางพรทิพย์ ทองเอี่ยม ข้าราชการบ านาญ กรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

18/02/2559 17/02/2562 

53 นายอภิวัฒน ์ เศรษฐรักษ ์ ข้าราชการบ านาญ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

11/01/2559 10/01/2562 

54 นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ ข้าราชการบ านาญ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กรมทรัพยากรธรณ ี 14/11/2559 13/11/2562 

55 นายสุรพล ปัตตาน ี ข้าราชการบ านาญ กรมทรัพยากรน้ า 22/09/2559 21/09/2562 

56 นายเฉลมิ ศรีผดุง ข้าราชการบ านาญ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล     

57 นางเฉลิมศักดิ ์ วานิชสมบัต ิ ข้าราชการบ านาญ กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 28/09/2558 28/09/2561 

58 นายกฤษณะ พฤกษะวัน ผู้อ านวยการเฉพาะ
ด้าน (วิชาการป่าไม้) 
ระดับต้น (ข้าราชการ
บ านาญ) 

กรมป่าไม ้ 4/02/2559 3/02/2562 

59 นางพูนทรัพย ์ สกุณ ี อดีตผูต้รวจราชการ
กระทรวงพลังงาน 

กรมธุรกิจพลังงาน 19/09/2559 18/09/2563 

60 นายสันติชัย สารถวัลย์
แพศย์ 

ข้าราชการบ านาญ กรมการคา้ภายใน     

61 นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อ านวยการศูนย์
ส่งเสริมศลิปาชีพ
ระหว่างประเทศ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 24/02/2559 23/02/2561 

62 นายมณเฑียร ทองนิตย์ ข้าราชการบ านาญ 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

กรมการปกครอง 11/11/2558 10/11/2561 

63 นางกอบแก้ว จันทร์ด ี ข้าราชการบ านาญ 
อดีตรองอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน 29/01/2559 29/01/2562 

64 นางราณ ี อุปการะกุล นักทรัพยากรบุคคล
เชี่ยวชาญ 

กรมที่ดิน 17/06/2559 17/06/2562 

65 นายสมชาย ชุ่มรัตน ์ อดีตปลดักระทรวง
แรงงาน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 31/05/2559 30/05/2562 

66 นายไพโรจน ์ พรหมสาส์น ข้าราชการเกษียณ กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

29/04/2559 28/04/2562 

67 นายสกล ลีโนทัย   กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 2/07/2556 2/07/2559 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มคี าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

68 นางสาวฐาปณ ี พงษ์นุ่มกุล อดีตผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านการพัฒนา
ระบบราชการ 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 23/08/2559 22/08/2562 

69 นางชูจิรา กองแก้ว อดีตอธิบดีกรมบังคับ
คด ี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน 

11/04/2559 11/04/2559 

70 นายสุวรรณ ชนะสงคราม อดีตที่ปรึกษาระบบ
ราชการ ส านักงาน 
ก.พ. 

กรมราชทัณฑ ์ 30/09/2558 29/09/2561 

71 นายชาตร ี โชไชย อดีตผูต้รวจราชการ
กระทรวงยุติธรรม 

ส านักงานกิจการยตุิธรรม 15/03/2559 14/03/2562 

72 นายพิษณุโรจน ์ พลับรู้การ ข้าราชการบ านาญ สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์ 31/03/2559 31/03/2562 

73 นางสุทัศนี สืบวงศ์แพทย์ ข้าราชการบ านาญ กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 23/06/2559 23/06/2562 

74 นางปราณิน มุตตาหารัช ข้าราชการบ านาญ ส านักงานประกันสังคม 20/06/2559 19/06/2562 

75 นายสด แดงเอียด ข้าราชการบ านาญ กรมการศาสนา 27/01/2559 26/01/2562 

76 นายสุวิชญ ์ รัศมีภตู ิ อดีตรอง
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และ
อธิบดีกรมศลิปากร 

กรมศิลปากร 8/06/2559 8/06/2562 

77 นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ข้าราชการบ านาญ 
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม 21/10/2559 20/10/2562 

78 นางสาวรังสิมา จารุภา ข้าราชการบ านาญ 
(ต าแหน่งเดิม รอง
เลขาธิการ ก.พ.) 

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 20/05/2559 24/05/2562 

79 นางสาวสุนทร ี สุภาสงวน   ส านกังานปรมาณูเพื่อสันต ิ 19/11/2556 18/11/2559 

80 นายสุรวิทย ์ เตชธุวานันท์ อดีตรองอธิบดี
กรมการแพทย ์

กรมการแพทย ์ 29/01/2559 28/01/2562 

81 นายสถาพร วงษ์เจริญ อดีตอธิบดีกรมวิทยา
ศาตร์การแพทย ์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 17/11/2559 16/11/2562 

82 นายธวัช สุนทราจารย ์   กรมอนามัย 14/06/2556 14/06/2559 

83 นายลือชา วนรัตน ์ เคยด ารงต าแหน่ง
อธิบดีกรมการพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

18/12/2556 18/12/2559 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มคี าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

84 นายเสร ี อติภัทธะ สมาชิกสภาขับเคลื่อน
การปฏิรปูประเทศ 
(สนช.) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 22/09/2559 21/09/2562 

85 นายพิชัย ตั้งชนะชัย
อนันต์ 

อดีตเลขาธิการ
ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อย
และน้ าตาลทราย 

1) ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

7/06/2559 6/06/2562 

2) ส านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ าตาลทราย 

29/06/2559 29/06/2562 

86 นางพงษ์เทพ จารุอ า
พรพรรณ 

  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร ่

29/04/2559 28/04/2561 

87 นายพรเทพ ศิริธนารังสรรค ์   กรมควบคุมโรค 6/09/2559 5/09/2562 
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ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายใน อ.ก.พ. กรม 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มีค าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

1 นายอ านาจ โชติชัย อธิบดีอัยการ
ส านักงาน
ต่างประเทศ 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี 27/04/2559 26/04/2562 

2 
 
นายสุวรรณ ชนะสงคราม อดีตที่ปรึกษาระบบ

ราชการ 
  

1) ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี

28/06/2559 28/06/2562 

2) ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 11/09/2558 11/09/2561 

3) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด 

9/09/2558 8/09/2561 

4) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

13/11/2558 12/11/2561 

5) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

2/07/2558 1/07/2561 

6) ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

4/05/2559 3/05/2562 

7) ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

20/01/2558 19/01/2561 

8) ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

26/11/2559 25/11/2562 

9) กรมการศาสนา 27/01/2559 26/01/2562 

10) กรมศิลปากร 8/06/2559 8/06/2562 

11) กรมประชาสัมพันธ์ 2/07/2558 1/07/2561 

3 นายอัชพร จารุจินดา   ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 15/08/2557 14/08/2560 

4 นายวีระวุฒิ วิทยกุล ข้าราชการบ านาญ 
ต าแหน่งรองอธิบด ี

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 4/11/2559 3/11/2562 

5 นายศิระชัย โชติรัตน อดีตเลขาธิการสภา
ปฏิรูปแห่งชาต ิ

ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ 

19/02/2559 19/02/2562 

6 นายพรชัย ทองยิ่งสกุล อดีตรองอธิบดีกรม
ฝนหลวงและการบิน

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

30/12/2558 29/12/2561 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มีค าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

เกษตร 

7 นายอัชพร จารุจินดา ข้าราชการบ านาญ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

3/06/2557 2/06/2560 

8 นายปรีชา นิศารัตน ์ อดีตรองเลขาธิการ 
ก.พ. 

1) ส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

31/05/2559 30/05/2562 

2) ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7/06/2559 6/06/2562 

3) ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

26/07/2559 25/07/2562 

4) ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

23/05/2559 22/05/2562 

5) กรมคุมประพฤต ิ 26/07/2559 26/07/2562 

9 นายชาญชัย สุวิสุทธะกลุ อดีตรอง
ปลัดกระทรวง
คมนาคม 

ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

26/01/2559 26/01/2562 

10 นายกฤษฎา บุณยสมิต อธิบดีอัยการ 1) ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 19/01/2559 18/01/2562 

2) ส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน 

17/08/2559 17/08/2562 

11 นายสานิตย ์ วงษ์พันธ์ ผู้อ านวยการกอง
กฎหมาย 
(เกษียณอายรุาชการ) 

1) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน 

21/05/2556 20/05/2559 

2) ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ

8/06/2559 7/06/2562 

3) กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ 25/01/2559 24/01/2562 

4) กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 16/11/2558 16/11/2561 

12 นายอมร เวชการวิทยา อดีตรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด/ผต.กกต. 

ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

22/10/2558 21/10/2561 

13 นางโฉมศร ี อารยะศริ ิ กรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที ่2)/อดีตรอง
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี

ส านักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

16/06/2559 15/06/2562 

14 นายเอกศักดิ ์ ตรีกรณุาสวัสดิ ์ อดีตที่ปรึกษาระบบ
ราชการ 

1) ส านกังานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

25/01/2559 24/01/2562 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มีค าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

2) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 21/01/2559 20/01/2562 

3) กรมชลประทาน 20/06/2559 19/06/2562 

4) กรมปศุสัตว ์ 26/08/2557 25/08/2560 

5) กรมส่งเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 

28/09/2558 28/09/2561 

6) กรมธรุกิจพลังงาน 19/09/2559 18/09/2563 

7) กรมการค้าต่างประเทศ 23/08/2556 23/08/2559 

8) กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีาพ 

23/08/2559 22/08/2562 

9) กรมพินิจและคุม้ครองเด็ก
และเยาวชน 

11/04/2559 11/04/2559 

10) สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์ 31/03/2559 31/03/2562 

11) กรมอนามัย 14/06/2556 14/06/2559 

15 นายธนิช นุ่มน้อย   ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 14/03/2559 13/03/2562 

16 นายสุทธิพร ลิ่มศลิา นิติกรเช่ียวชาญ 1) ส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

29/12/2558 28/12/2561 

2) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 30/03/2558 30/03/2561 

17 นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ ์ ที่ปรึกษาระบบ
ราชการ 

1) ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

17/12/2556 16/12/2559 

2) ส านักงานปรมาณเูพื่อสันต ิ 19/11/2556 18/11/2559 

18 นายชูเกียรต ิ รัตนชัยชาญ อดีตเลขาธิการ 
ก.พ.ร. 

ส านักงบประมาณ 1/11/2559 8/07/2560 

19 นายเมธ ี ภมรานนท์ อดีตอธิบด ี กรมบัญชีกลาง 30/06/2557 30/06/2560 

กรมบัญชีกลาง 30/06/2557 30/06/2560 

20 นายสุรยิา สุขอนันต ์ ข้าราชการเกษียณ กรมศุลกากร 9/03/2559 8/03/2562 

21 นายชูเกียรต ิ รัตนชัยชาญ อดีตรองเลขาธิการ 
กพร. 

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ 

25/11/2556 24/11/2559 

22 นายมนัส แจ่มเวหา อดีตอธิบดี
กรมบัญชีกลาง 

กรมสรรพสามิต 8/11/2559 7/11/2562 



25 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มีค าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

23 นายวิสุทธิ ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง 

ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

16/12/2556 16/12/2559 

24 นายสมัชชา โพธิ์ถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัด ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

27/06/2559 26/06/2562 

25 นายอัมพร ทิฆัมพรพงศ ์ อดีตผูต้รวจราชการ
กรมประมง 

กรมประมง 25/07/2559 24/07/2562 

26 นายสรรเสรญิ อัจจุตมานสั อดีตส านักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

1) กรมพัฒนาท่ีดิน 2/06/2559 1/06/2562 

2) ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

16/11/2559 15/11/2562 

3) กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร 

16/12/2556 15/12/2559 

27 นายจิตรนรา นวรัตน ์ รองอธิบดีอัยการ 
ส านักงานคดียาเสพ
ติด 

กรมวิชาการเกษตร 10/03/2559 9/03/2562 

28 นางฉันทนา ชะระวณิช   กรมส่งเสรมิการเกษตร 25/02/2559 24/02/2562 

29 ผู้ช่วยศาสตร
จารย์อิทธิพล 

ศรีเสาวลักษณ ์   ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

30/09/2556 30/09/2559 

30 นายพรชัย ทองยิ่งสกุล รองอธิบดีกรมฝน
หลวงและการบิน
เกษตร 

กรมการข้าว 7/08/2556 7/08/2559 

31 นายวิเชฎฐ ์ มุสิกรังษี อธิบดีอัยการ 
ส านักงานคดีแรงงาน
ภาค 8 

กรมการขนส่งทางบก 2/01/2557 1/01/2560 

32 นายเสร ี จิตต์โสภา อดีตรองอธิบดี
กรมการบินพลเรือน 

1) กรมเจ้าท่า 16/08/2559 15/08/2562 

2) กรมทางหลวง 3/06/2559 2/06/2562 

3) ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร 

16/08/2556 16/08/2559 

33 รศ.ดร.เจษฎ ์ โทณะวณิก คณบดีบณัฑติ
วิทยาลัยสาขา
นิติศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสยาม 

กรมท่าอากาศยาน 18/08/2559 17/08/2562 

34 นายสมยศ อุบลสถิตย ์ ข้าราชการบ านาญ กรมทางหลวงชนบท 15/06/2559 15/06/2561 

35 นายไพฑูรย ์ ขัมภรัตน ์ อัยการพิเศษฝา่ย กรมควบคุมมลพิษ 2/11/2558 1/11/2561 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มีค าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

36 นายเสน่ห ์ นิยมไทย ข้าราชการบ านาญ
กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการ
เหมืองแร ่

กรมทรัพยากรธรณ ี 14/11/2559 13/11/2562 

37 นายชาคริต คูวิบูลย์ศลิป ์ ข้าราชการบ านาญ กรมทรัพยากรน้ า 22/09/2559 21/09/2562 

38 นายเชวง ไทยยิ่ง   กรมทรัพยากรน้ าบาดาล     

39 นายธิต ิ กนกทวีฐากร ผู้ตรวจราชการกรม 
(ข้าราชการบ านาญ) 

กรมป่าไม ้ 4/02/2559 3/02/2562 

40 นายสมชาย จันทร์รอด ข้าราชการบ านาญ 
(ต าแหน่งก่อน
เกษียณอายรุาชการ
ต าแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง) 

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

2/09/2556 1/09/2559 

41 นายอดุลย ์ ยุววิทยา
พานิชย์ 

อดีตที่ปรึกษา
กฎหมาย 

1) กรมการค้าภายใน     

2) กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ 

2/08/2556 1/08/2559 

42 นางผานิต หล่อตะกลู อดีตรองอธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 24/02/2559 23/02/2561 

43 นายโชคอ านวย กัมพลานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมาย 

กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 12/09/2556 12/09/2559 

44 นายวรวุฒ ิ โปษกานนท ์ ข้าราชการบ านาญ 
กระทรวงพาณิชย ์

ส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า 

22/01/2559 22/01/2562 

45 นายนิรวัชช์ ปุณณกันต ์ ข้าราชการบ านาญ 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

กรมการปกครอง 11/11/2558 10/11/2561 

46 นายสุขวัฒน์ สขสวัสดิ ์ ข้าราชการบ านาญ 
อดีตรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก 

กรมการพัฒนาชุมชน 29/01/2559 29/01/2562 

47 นางสาวเนื้อ
ทิพย์ 

โกมลมาลย ์ อดีตอธิบดีอัยการ
ภาค 7 ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่งท่ีปรึกษา
อัยการอาวุโส 

กรมที่ดิน 17/06/2559 17/06/2562 

48 นายสุรินทร ์ สิทธิเขตรกรณ ์ อดีตผูต้รวจราชการ
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 31/05/2559 30/05/2562 



27 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มีค าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

49 นายสุดจติ นิมิตกุล ข้าราชการเกษียณ กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

29/04/2559 28/04/2562 

50 นายพิษณ ุ พรหมจารีย ์   กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 2/07/2556 2/07/2559 

51 นายศรีนิดา พรหมหิตาธร อธิบดีอัยการ
ส านักงานการยตุิการ
ส านักงานการยตุิการ
ด าเนินคดีแพ่งและ
อนุญาโตตุลาการ 

กรมราชทัณฑ ์ 30/09/2558 29/09/2561 

52 ศ.พิเศษวิศิษฏ ์ วิศิษฎ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน 

ส านักงานกิจการยตุิธรรม 15/03/2559 14/03/2562 

53 นายฐาปบุตร ชมเสว ี ข้าราชการบ านาญ กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 23/06/2559 23/06/2562 

54 นายวีระศลิป ์ คุณูปถัมภ ์ ข้าราชการบ านาญ กรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

18/02/2559 17/02/2562 

55 นางเจตนา มีเพียร ข้าราชการบ านาญ ส านักงานประกันสังคม 20/06/2559 19/06/2562 

56 นายวิโรจน ์ ใจอารีรอบ ข้าราชการบ านาญ 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม 21/10/2559 20/10/2562 

57 นายวรพันธ์ เย็นทรัพย ์ ผู้ตรวจราชการส านัก
ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย 

26/09/2556 26/09/2559 

58 นายวันชัย สุวรรณหงส ์ นิติกรช านาญการ
พิเศษ 

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 20/05/2559 25/05/2562 

59 นายปิยะพงศ ์ วัฒนวีร์ อดีตผู้อ านวยการ
สถาบันทันตกรรม 

กรมการแพทย ์ 29/01/2559 28/01/2562 

60 นายเรืองรัตน ์ บัวสัมฤทธิ์ อดีตผู้อ านวยการกลุม่
เสรมิสร้างวินัยและ
คุณธรรมส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 17/11/2559 16/11/2562 

61 นางเรืองรัตน ์ บัวสัมฤทธิ์ เคยด ารงต าแหน่งนิติ
กรเช่ียวชาญ 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

18/12/2556 18/12/2559 

62 นายอดิศัย อยู่อินทร์ ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมาย กระทรวง
อุตสาหกรรม 

1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 22/09/2559 21/09/2562 

2) ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

7/06/2559 6/06/2562 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มีค าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบ

วาระ 

  3) ส านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ าตาลทราย 

29/06/2559 29/06/2562 

63 นายอภิมุข สุขประสิทธ์ิ   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร ่

29/04/2559 28/04/2561 

 

 

ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารและการจัดการ ใน อ.ก.พ. กรม 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง อ.ก.พ. กรม 
วันที่มีค าสั่ง

แต่งต้ัง 
วันที่ครบวาระ 

1 นายวิจิน โชลิตกุล   ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

30/09/2556 30/09/2559 

2 นายนพดล สระวาส ี ข้าราชการบ านาญ 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
พาณิชย ์

กรมการคา้ต่างประเทศ 23/08/2556 23/08/2559 

3 นายชนะ คณะรัตนดลิก อดีตรองอธิบด ี กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ 

2/08/2556 1/08/2559 

4 นายชัยณรงค ์ โชไชย ที่ปรึกษาการพาณิชย ์ กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 12/09/2556 12/09/2559 
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สรุปข้อมูล อ.ก.พ. จังหวดั 
 

- มีส่วนราชการที่ครบก าหนดเวลาตามวาระ 3 ปี ไปแล้ว จ านวน 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 จะเหลือระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งใน อ.ก.พ. สามัญ 2 ปีขึ้นไป 
 

ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน อ.ก.พ. จังหวัด 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง จังหวัด วันที่มีค าสั่งแต่งต้ัง วันที่ครบวาระ 

1 นายไมตร ี บุญยัง อดีตรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด 

จังหวัดกระบี ่ 26/05/2557 25/05/2560 

2 นายวิจิตร ศรีประเสริฐ อดีตนายอ าเภอ จังหวัดกาญจนบรุ ี 26/06/2558 25/06/2561 
3 นายประสิทธ์ิ คชโคตร อดีตปลดัจังหวัด

กาฬสินธุ ์
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 9/12/2556 9/12/2559 

4 นายจักรไตร
ภพ 

หนุนเพชร อดีตปลดัองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด 

จังหวัดก าแพงเพชร 29/06/2558 28/05/2561 

5 นายจเร ชุมเปีย  จังหวัดจันทบุร ี 12/09/2559 12/09/2562 

6 นายสุขสันต ์ วนะภูต ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 4/02/2558 3/12/2561 

7 นายชัยจิตร รัฐขจร  จังหวัดชลบุร ี 29/08/2557 28/08/2560 

8 นายไพศาล ศิลปวัฒนา
นนท์ 

ข้าราชการบ านาญ จังหวัดชัยภูม ิ 5/07/2559 4/07/2562 

9 นางนิภา สุรการพินิจ  จังหวัดชุมพร 31/08/2558 30/08/2561 

10 นางงามนิตย ์ ราชกิจ คณบดีคณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์วิทยาลยั

จังหวัดเชียงราย 25/10/2559 25/10/2562 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง จังหวัด วันที่มีค าสั่งแต่งต้ัง วันที่ครบวาระ 

เชียงราย 

11 นายเสร ี พาณิชย์กุล ข้าราชการบ านาญ จังหวัดตรัง 20/09/2559 30/09/2562 

12 นายสมโภชน ์ วาสุกร ี ข้าราชการบ านาญ 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 ข้าราชการบ านาญ จังหวัดบึงกาฬ 10/03/2559 10/03/2562 

17 รศ.โกวิท เชื่อมกลาง ข้าราชการบ านาญ จังหวัดบุรีรมัย ์ 14/03/2559 14/03/2561 

18 นายอุดม ธรรมเจริญ ข้าราชการบ านาญ จังหวัดปัตตาน ี 30/09/2556 29/09/2559 

19 นายเดชฤทธ ิ ปัญจะมลู ข้าราชการบ านาญ จังหวัดปราจีนบรุ ี 9/01/2557 8/01/2560 

20 นางปรียา ปาลิโพธ ิ ข้าราชการบ านาญ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

7/03/2557 7/03/2560 

21 นายส ารวม ด่านประชัน
กุล 

ข้าราชการบ านาญ จังหวัดพัทลุง 4/07/2559 3/07/2562 

22 นายโชคชัย ชัยรัตน
ศักดา 

ข้าราชการบ านาญ จังหวัดพิจิตร 19/09/2559 18/09/2562 

23 นายสาคร สร้อย
สังวาลย ์

อธิการบดี
มหาวิทยาลยัราช
ภัฎพิบูลสงคราม 

จังหวัดพิษณุโลก 19/06/2557 18/06/2560 

24 น.ส.ณุวรรณา อนันตกิจ
ไพศาล 

ข้าราชการบ านาญ จังหวัดเพชรบุร ี 17/10/2559 17/10/2562 

25 รศ.ชิรวัฒน ์ นิจเนตร ประธานกรรมการ
หลักสตูรปริญญา
เอกสาขา
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฎภเูก็ต 

จังหวัดภูเก็ต 14/11/2556 15/11/2559 

26 รศ.ดร.สม
เจตน ์

ภูศร ี  จังหวัดมหาสารคาม 16/05/2556 16/05/2559 

27 นายเสนอ กลาง
ประพันธ ์

 จังหวัดมุกดาหาร 30/09/2557 29/09/2560 

28 นายประดิษฐ รักเสร ี ข้าราชการบ านาญ จังหวัดยโสธร 17/07/2557 17/07/2560 

29 นายวิชัย เรืองเริงกุล ประธานกรรมการ จังหวัดยะลา 1/09/2559 31/08/2562 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง จังหวัด วันที่มีค าสั่งแต่งต้ัง วันที่ครบวาระ 

ฤทธิ ์ ออกเสียงประจ า
เขตออกเสียง
จังหวัด 

30 นายสุรพันธ ์ เงินหมื่น  จังหวัดร้อยเอ็ด 12/02/2556 11/02/2559 

31 นายวิโรจน ์ แสงศิวะฤทธิ์ ข้าราชการบ านาญ จังหวัดระนอง 27/06/2557 26/06/2560 

32 นายธาตร ี นามะสนธ ิ  จังหวัดระยอง 31/08/2559 30/08/2562 

33 นายราตร ี บุญยง ข้าราชการบ านาญ จังหวัดราชบุร ี 3/03/2559 2/03/2562 

34 นายสมชาย โอวัฒนา
พานิช 

ข้าราชการบ านาญ จังหวัดลพบุร ี 17/11/2559 16/11/2562 

35 นายสุวิทย ์ เล็กก าแหง  จังหวัดล าปาง 25/01/2559 24/01/2562 

36 นายอุดม มณีขัตยิ ์  จังหวัดล าพูน 26/01/2558 25/01/2561 

37 ผศ.ประสงค ์ สุรียธนาภาส  จังหวัดเลย 11/02/2557 11/02/2560 

38 ผศ.จุฑามณ ี ตระกลู
มุทุตา 

รักษาการใน
ต าแหน่งหัวหน้า
ภาควิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์

จังหวัดสงขลา 28/04/2559 27/04/2562 

39 นายประยงค ์ รัตนพันธ ์  จังหวัดสตลู 7/04/2559 15/08/2560 

40 นายพงศ์เทพ กิจสนาโยธิน ข้าราชการบ านาญ จังหวัดสุโขทัย 3/09/2556 2/09/2559 

41 นายพิชิตกิตติ ์ ดนตรีนิธิกลุ  จังหวัดสุพรรณบรุ ี 16/06/2559 15/06/2562 

42 นายสมนึก เหม
ประพันธ ์

ข้าราชการบ านาญ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 30/05/2559 30/05/2562 

43 นายเกษมศักดิ ์ แสนโภชน ์  จังหวัดสุรินทร ์ 11/04/2559 10/04/2562 

44 นายปิยะศักดิ ์ ค าสีลา  จังหวัดหนองบัวล าภ ู 28/06/2559 27/06/2562 

45 นายโกเศศ ศุภโกศล ข้าราชการบ านาญ จังหวัดอ านาจเจริญ 18/04/2557 18/04/2560 

46 นายสุพร สุภสร  จังหวัดอุดรธาน ี 24/09/2557 23/09/2560 

47 นายปัญญา นาคฉ่ า กรรมการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด
อุทัยธาน ี

จังหวัดอุทัยธาน ี 18/02/2559 18/02/2562 

48 นายชวลิต องควานิช ประธานท่ีปรึกษา
หอการค้าจังหวัด
อุบลราชธาน ี

จังหวัดอุบลราชธาน ี 19/03/2557 18/03/2560 

49 นางอ าพัน รุ่งแจ้ง  จังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ 

9/06/2559 8/06/2562 
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ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการใน อ.ก.พ. จังหวัด 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง จังหวัด วันที่มีค าสั่งแต่งต้ัง วันที่ครบวาระ 

1 นางสาวัน ตัน อดีตประธานสภา
อุตสาหกรรม 

จังหวัดกระบี ่ 26/05/2557 25/05/2560 

2 นายพิพัฒน์ สังขะฤกษ ์ อดีตปลดัจังหวัด จังหวัดกาญจนบรุ ี 26/06/2558 25/06/2561 

3 นายวัฒนา เพิ่มสิน อดีตปลดัจังหวัด
กาฬสินธุ ์

จังหวัดกาฬสินธุ ์ 9/12/2556 9/12/2559 

4 นายอุดม สมรส อดีตรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

จังหวัดก าแพงเพชร 29/06/2558 28/05/2561 

5 นายมานพ วีระอาชากุล  จังหวัดจันทบุร ี 12/09/2559 12/09/2562 

6 นายเกรียง
ศักดิ์ 

รัตนกุญชล ี  จังหวัดฉะเชิงเทรา 4/02/2558 3/12/2561 

7 นายเชิดชัย แจ่มจรสั  จังหวัดชลบุร ี 29/08/2557 28/08/2560 

8 นายเฉลมิพล จันทร์เต็ม
ดวง 

ข้าราชการบ านาญ จังหวัดชัยภูม ิ 5/07/2559 4/07/2562 

9 นายประสิทธ์ิ ฟักอุดม  จังหวัดชุมพร 31/08/2558 30/08/2561 

10 นายอนุรัตน ์ อินทร ประธานหอการค้า
จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย 25/10/2559 25/10/2562 

11 นายสุชิน สุธาชีวะ ข้าราชการบ านาญ จังหวัดตรัง 20/09/2559 30/09/2562 

12 นางสาว
ศิริวรรณ 

บุตรราช ข้าราชการบ านาญ จังหวัดตราด 25/07/2559 25/07/2562 

13 นายคงเดช ลีโทชวลิต  จังหวัดนครปฐม 8/04/2559 7/04/2562 

14 นายยงยุทธ นุกิจรังสรรค ์  จังหวัดนครพนม 26/07/2556 25/07/2559 

15 ว่าท่ี ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ  จังหวัดนราธิวาส 27/07/2559 27/07/2562 

16 นายปกครอง พงษ์ญาติ ข้าราชการบ านาญ จังหวัดบึงกาฬ 10/03/2559 10/03/2562 

17 นายปรัชญา จินต์จัน
ทรวงศ์ 

ข้าราชการบ านาญ จังหวัดบุรีรมัย ์ 14/03/2559 14/03/2561 

18 นายสุภาวด ี โชคสกุล
นิมิตร 

ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

จังหวัดปัตตาน ี 30/09/2556 29/09/2559 

19 นายจาตรุงค์ ราชพิทักษ์ ข้าราชการบ านาญ จังหวัดปราจีนบรุ ี 9/01/2557 8/01/2560 

20 นางชุติ
กาญจน ์

ทองชมภูนุช ข้าราชการบ านาญ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

7/03/2557 7/03/2560 

21 นายเชาวลิต เพชรจ านงค์ ข้าราชการบ านาญ จังหวัดพัทลุง 4/07/2559 3/07/2562 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง จังหวัด วันที่มีค าสั่งแต่งต้ัง วันที่ครบวาระ 

22 ดร.สุวรรณ ์ นรพักตร ์ ข้าราชการบ านาญ จังหวัดพิจิตร 19/09/2559 18/09/2562 

23 นายเจรญิ โหลสกุล ข้าราชการบ านาญ จังหวัดพิษณุโลก 19/06/2557 18/06/2560 

24 ดร.เอกศักดิ ์ บุตรลับ ข้าราชการบ านาญ จังหวัดเพชรบุร ี 17/10/2559 17/10/2562 

25 รศ.มนสั ชัยสวัสดิ ์ ผู้อ านวยการ
โครงการหลักสตูร
ปริญญาสาขา
บริหารธรุกิจ 

จังหวัดภูเก็ต 14/11/2556 15/11/2559 

26 นายวิทย์ ลิมานนท์ว
ราชัย 

 จังหวัดมหาสารคาม 16/05/2556 16/05/2559 

27 นายวรวิทย ์ สุพร  จังหวัดมุกดาหาร 30/09/2557 29/09/2560 

28 นายมงคล สุทธิอาคาร ข้าราชการบ านาญ จังหวัดยโสธร 17/07/2557 17/07/2560 

29 นายบุณยสิทธ์ิ สุวรรณรตัน ์ อดีตผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

จังหวัดยะลา 1/09/2559 31/08/2562 

30 นายผดุงศักดิ ์ ไชยอาลา  จังหวัดร้อยเอ็ด 12/02/2556 11/02/2559 

31 นายนิตย ์ อุ่ยเต็กเค่ง รองประธาน
หอการค้าจังหวัด
ระนอง 

จังหวัดระนอง 27/06/2557 26/06/2560 

32 นางอนุชิดา ชินศิร
ประภา 

 จังหวัดระยอง 31/08/2559 30/08/2562 

33 นายพิพัฒน์ ศรีเพ็ชรพันธ ์ ข้าราชการบ านาญ จังหวัดราชบุร ี 3/03/2559 2/03/2562 

34 นายธวัชชัย โสตเนียม ข้าราชการบ านาญ จังหวัดลพบุร ี 17/11/2559 16/11/2562 

35 นายบุญเติม ปิงวงค์  จังหวัดล าปาง 25/01/2559 24/01/2562 

36 นายบรรหาร บูรณะ
ประภา 

ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งประจ า
จังหวัด 

จังหวัดล าพูน 26/01/2558 25/01/2561 

37 นายศุภชัย แสงโสภณ  จังหวัดเลย 11/02/2557 11/02/2560 

38 นายอนันต ์ ดิสระ ข้าราชการบ านาญ จังหวัดสงขลา 28/04/2559 27/04/2562 

39 นายวิทยชัย อรุณอร่าม
ศักดิ์ 

 จังหวัดสตลู 7/04/2559 15/08/2560 

40 ดร.มังกร ทองสุขดี ข้าราชการบ านาญ จังหวัดสุโขทัย 3/09/2556 2/09/2559 

41 นายชาญชัย ทิพเนตร  จังหวัดสุพรรณบรุ ี 16/06/2559 15/06/2562 

42 นายภูรริัตน ์ ธีรอรรถ ข้าราชการบ านาญ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 30/05/2559 30/05/2562 

43 นายวิชัย ทัศนเศรษฐ  จังหวัดสุรินทร ์ 11/04/2559 10/04/2562 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง จังหวัด วันที่มีค าสั่งแต่งต้ัง วันที่ครบวาระ 

44 นายคเณศ ศรีจันทร ์  จังหวัดหนองบัวล าภ ู 28/06/2559 27/06/2562 

45 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งตระกลู
วงศ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภาค
ประชาชน 

จังหวัดอ านาจเจริญ 18/04/2557 18/04/2560 

46 นายอ านาจ ผการัตน ์  จังหวัดอุดรธาน ี 24/09/2557 23/09/2560 

47 นายส าเริง โพธ ิ ข้าราชการบ านาญ จังหวัดอุทัยธาน ี 18/02/2559 18/02/2562 

48   อยู่ระหว่างสรรหา
และคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 19/03/2557 18/03/2560 

49 นางสาวนง
เยาว ์

นวลพรหม  จังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ 

9/06/2559 8/06/2562 
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ตารางสรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายใน อ.ก.พ. จังหวัด 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง จังหวัด วันที่มีค าสั่งแต่งต้ัง วันที่ครบวาระ 

1 นายชัยเลิศ ภิญโญรัตน
โชติ 

อดีตรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

จังหวัดกระบี ่ 26/05/2557 25/05/2560 

2 นายมนัส กาญจนค
เช็นทร์ 

อดีตนายอ าเภอ จังหวัดกาญจนบรุ ี 26/06/2558 25/06/2561 

3 นายนริศ สารัตน ์ อดีตเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัด
กาฬสินธุ ์

จังหวัดกาฬสินธุ ์ 9/12/2556 9/12/2559 

4 นายธงชัย ฤกษ์หร่าย อดีตผู้อ านวยการ
ส านักงานบังคับคดี
จังหวัด 

จังหวัดก าแพงเพชร 29/06/2558 28/05/2561 

5 นายปรีชา วงษ์ระกา  จังหวัดจันทบุร ี 12/09/2559 12/09/2562 

6 นายภุชงค์ รังสินธุ ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 4/02/2558 3/12/2561 

7 นายอนันต ์ อังคณา
วิศัลย ์

 จังหวัดชลบุร ี 29/08/2557 28/08/2560 

8 นายวิรัช จ ารัสพงษ ์ ข้าราชการบ านาญ จงัหวัดชัยภูม ิ 5/07/2559 4/07/2562 

9 นายสุทธิ สุขยิ่ง อัยการจังหวัด จังหวัดชุมพร 31/08/2558 30/08/2561 

10 นายสุภักดิ ์ เศวตวิษุวัต ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด
เชียงราย 

จังหวัดเชียงราย 25/10/2559 25/10/2562 

11 นายธีระพงศ ์ ศานติมารค อัยการจังหวัดคดี
เยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด 

จังหวัดตรัง 20/09/2559 30/09/2562 

12 พ.ต.อ.วุฒิชัย อนันต์ ข้าราชการบ านาญ จังหวัดตราด 25/07/2559 25/07/2562 

13 นายเทอดศักดิ ์ กรรณสูต  จังหวัดนครปฐม 8/04/2559 7/04/2562 

14 นายสัมพันธ์ ทวีพงษ์  จังหวัดนครพนม 26/07/2556 25/07/2559 

15 นายช าน ิ บริบูรณ ์  จังหวัดนราธิวาส 27/07/2559 27/07/2562 

16 นายสุระชัย สกุลดาว ประธานสภา
ทนายความจังหวัด
บึงกาฬ 

จังหวัดบึงกาฬ 10/03/2559 10/03/2562 

17 นายสุรยิา น าปัญญา อัยการจังหวัด
บุรีรัมย์ประจ า

จังหวัดบุรีรมัย ์ 14/03/2559 14/03/2561 



36 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง จังหวัด วันที่มีค าสั่งแต่งต้ัง วันที่ครบวาระ 

ส านักงานอัยการ
สูงสุดจังหวดับุรีรมัย ์

18 นายธีรวัฒน์ ละเอียด ทนายความ จังหวัดปัตตาน ี 30/09/2556 29/09/2559 

19 นายอุทัย สุวรรณ ข้าราชการบ านาญ จังหวัดปราจีนบรุ ี 9/01/2557 8/01/2560 

20 นายรุ่งโรจน ์ ลิ้มวงษ์ทอง ข้าราชการบ านาญ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

7/03/2557 7/03/2560 

21 นายโอภาส บุญช่วย อัยการจังหวัด จังหวัดพัทลุง 4/07/2559 3/07/2562 

22 นายสมศักดิ ์ นลินรัตนกลุ ข้าราชการบ านาญ จังหวัดพิจิตร 19/09/2559 18/09/2562 

23 นายวิรัช พิพัฒสัตยา
นุวงศ ์

อัยการผู้เชี่ยวชาญ 
ส านักงานอัยการ
ภาค 6 

จังหวัดพิษณุโลก 19/06/2557 18/06/2560 

24 นายนิพันธ ์ ชลวิทย์ ข้าราชการบ านาญ จังหวัดเพชรบุร ี 17/10/2559 17/10/2562 

25 นายบัณฑรู ทองตัน อัยการผู้เชี่ยวชาญ 
ส านักงานคดี
แรงงานภาค 8 

จังหวัดภูเก็ต 14/11/2556 15/11/2559 

26 ร.อ.ศุภกิจ นิลพงษ ์  จังหวัดมหาสารคาม 16/05/2556 16/05/2559 

27 นายดิเรก ขุนอ่อน  จงัหวัดมุกดาหาร 30/09/2557 29/09/2560 

28 นายสมเกียรต ิ เบ็ญจขันธ์ รองอัยการคุ้มครอง
สิทธิและการบังคับ
คด ี

จังหวัดยโสธร 17/07/2557 17/07/2560 

29 นายสุรเดช สุวรรณ
ชาตร ี

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่าย
กฎหมาย
มหาวิทยาลยัราชภฎั
ยะลา 

จังหวัดยะลา 1/09/2559 31/08/2562 

30 นายธงชัย ทิพย์วัฒน์  จังหวัดร้อยเอ็ด 12/02/2556 11/02/2559 

31 ว่าท่ี ร.ต.กมล วิภาดา
พิสุทธ์ิ 

ผู้ประนีประนอมไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท
ประจ าศาลจังหวัด
ระนอง 

จังหวัดระนอง 27/06/2557 26/06/2560 

32 นายบุญยืน เลาหะวิทยะ
รัตน ์

 จังหวัดระยอง 31/08/2559 30/08/2562 

33 ร.ต.อ.พิริยะ ณ บางช้าง อัยการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการ
บังคับคดี 

จังหวัดราชบุร ี 3/03/2559 2/03/2562 



37 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง จังหวัด วันที่มีค าสั่งแต่งต้ัง วันที่ครบวาระ 

34 นายค านึง อิสโร ข้าราชการบ านาญ จังหวัดลพบุร ี 17/11/2559 16/11/2562 

35 นายวิษณ ุ รัตนาพันธุ ์  จังหวัดล าปาง 25/01/2559 24/01/2562 

36 นายวรชัย อุตตมชัย  จังหวัดล าพูน 26/01/2558 25/01/2561 

37 นายวัชชิระ พรหมเทศ  จังหวัดเลย 11/02/2557 11/02/2560 

38 นายสุรเชษฐ ์ ศรีกระจ่าง อธิบดีอัยการ จังหวัดสงขลา 28/04/2559 27/04/2562 

39 นายเรืองชัย จงสงวน  จังหวัดสตลู 7/04/2559 15/08/2560 

40 นายบัณฑติ ปรัชญาชริน
กร 

ข้าราชการบ านาญ จังหวัดสุโขทัย 3/09/2556 2/09/2559 

41 นายคารม คูรัตน ์  จังหวัดสุพรรณบรุ ี 16/06/2559 15/06/2562 

42 นายชุมสาย ศรียาภยั ข้าราชการบ านาญ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 30/05/2559 30/05/2562 

43 นายสุกิจ โสภติลี้
วัฒนานนท ์

 จังหวัดสุรินทร ์ 11/04/2559 10/04/2562 

44 นางนาตยา แน่นหนา อัยการจังหวัด
หนองบัวล าภ ู

จังหวัดหนองบัวล าภ ู 28/06/2559 27/06/2562 

45 นายสว่าง มุกสิกะสาร ข้าราชการบ านาญ จังหวัดอ านาจเจริญ 18/04/2557 18/04/2560 

46 นางอาภาภรณ ์ บูรณะกนิษฐ์  จังหวัดอุดรธาน ี 24/09/2557 23/09/2560 

47 นายชูศักดิ ์ ขันธศรี ข้าราชการบ านาญ จังหวัดอุทัยธาน ี 18/02/2559 18/02/2562 

48   อยู่ระหว่างสรรหา
และคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 19/03/2557 18/03/2560 

49 นายสุนทร นวลย่อง  จังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ 

9/06/2559 8/06/2562 

 
 

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


