




ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
ประเภท ประเภท

1 นายสุวิทย์  สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัด บริหาร สูง 920 ผู้ตรวจราชการกระทรวง บริหาร สูง 17 2 จนกว่าจะมคี าส่ังเปล่ียนแปลง
(นักปกครอง) (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) มถิุนายน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงานปลัดกระทรวง 2557
ส านักงานปลัดกระทรวง

2 นายเกรียงเดช  เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัด บริหาร สูง 1008 ผู้ตรวจราชการกระทรวง บริหาร สูง 22 2 จนกว่าจะมคี าส่ังเปล่ียนแปลง
(นักปกครอง) (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) มถิุนายน
จังหวัดจันทบุรี ส านักงานปลัดกระทรวง 2557
ส านักงานปลัดกระทรวง

3 นายสมศักด์ิ  ข าทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัด บริหาร สูง 2143 ผู้ตรวจราชการกระทรวง บริหาร สูง 23 2 จนกว่าจะมคี าส่ังเปล่ียนแปลง
(นักปกครอง) (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) มถิุนายน
จังหวัดร้อยเอด็ ส านักงานปลัดกระทรวง 2557
ส านักงานปลัดกระทรวง

4 นายวิชิต  ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด บริหาร สูง 2199 ผู้ตรวจราชการกระทรวง บริหาร สูง 18 2 จนกว่าจะมคี าส่ังเปล่ียนแปลง
(นักปกครอง) (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) มถิุนายน
จังหวัดระยอง ส านักงานปลัดกระทรวง 2557
ส านักงานปลัดกระทรวง

ตั้งแต่
วันที่

หมำยเหตุ
ต ำแหน่ง/สงักัด ระดบั เลขที่ ต ำแหน่ง/สงักัด ระดบั เลขที่

บัญชรีำยละเอียดกำรให้ขำ้รำชกำรรักษำกำรในต ำแหน่ง แนบท้ำยค ำสั่งกระทรวงมหำดไทย  ที ่282/2557 ลงวันที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2557           

ล ำดบั
ที่

ชื่อ  -  สกุล
ต ำแหน่งและสว่นรำชกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง
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ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
ประเภท ประเภท

ตั้งแต่
วันที่

หมำยเหตุ
ต ำแหน่ง/สงักัด ระดบั เลขที่ ต ำแหน่ง/สงักัด ระดบั เลขที่

บัญชรีำยละเอียดกำรให้ขำ้รำชกำรรักษำกำรในต ำแหน่ง แนบท้ำยค ำสั่งกระทรวงมหำดไทย  ที ่282/2557 ลงวันที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2557           

ล ำดบั
ที่

ชื่อ  -  สกุล
ต ำแหน่งและสว่นรำชกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง

5 นายวันชัย  สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด บริหาร สูง 2973 ผู้ตรวจราชการกระทรวง บริหาร สูง 21 2 จนกว่าจะมคี าส่ังเปล่ียนแปลง
(นักปกครอง) (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) มถิุนายน
จังหวัดอบุลราชธานี ส านักงานปลัดกระทรวง 2557
ส านักงานปลัดกระทรวง

6 นายภชุงค์  โพธิกฎุสัย ทีป่รึกษาด้านการปกครอง วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 25 ผู้ว่าราชการจังหวัด บริหาร สูง 920 2 จนกว่าจะมคี าส่ังเปล่ียนแปลง
(นักวิเคราะหน์โยบายและแผน) (นักปกครอง) มถิุนายน
ส านักงานปลัดกระทรวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2557

ส านักงานปลัดกระทรวง

7 นายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวง บริหาร สูง 22 ผู้ว่าราชการจังหวัด บริหาร สูง 1008 2 จนกว่าจะมคี าส่ังเปล่ียนแปลง
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) (นักปกครอง) มถิุนายน
ส านักงานปลัดกระทรวง จังหวัดจันทบุรี 2557

ส านักงานปลัดกระทรวง

8 นายธานี  สามารถกจิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง บริหาร สูง 18 ผู้ว่าราชการจังหวัด บริหาร สูง 2199 2 จนกว่าจะมคี าส่ังเปล่ียนแปลง
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) (นักปกครอง) มถิุนายน
ส านักงานปลัดกระทรวง จังหวัดระยอง 2557

ส านักงานปลัดกระทรวง
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ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
ประเภท ประเภท

ตั้งแต่
วันที่

หมำยเหตุ
ต ำแหน่ง/สงักัด ระดบั เลขที่ ต ำแหน่ง/สงักัด ระดบั เลขที่

บัญชรีำยละเอียดกำรให้ขำ้รำชกำรรักษำกำรในต ำแหน่ง แนบท้ำยค ำสั่งกระทรวงมหำดไทย  ที ่282/2557 ลงวันที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2557           

ล ำดบั
ที่

ชื่อ  -  สกุล
ต ำแหน่งและสว่นรำชกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง

9 นายสมศักด์ิ  จังตระกลุ ทีป่รึกษาด้านความมั่นคง วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 9 ผู้ว่าราชการจังหวัด บริหาร สูง 2143 2 จนกว่าจะมคี าส่ังเปล่ียนแปลง
(นักวิเคราะหน์โยบายและแผน) (นักปกครอง) มถิุนายน
ส านักงานปลัดกระทรวง จังหวัดร้อยเอด็ 2557

ส านักงานปลัดกระทรวง

10 นายเสริม  ไชยณรงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง บริหาร สูง 21 ผู้ว่าราชการจังหวัด บริหาร สูง 2973 2 จนกว่าจะมคี าส่ังเปล่ียนแปลง
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) (นักปกครอง) มถิุนายน
ส านักงานปลัดกระทรวง จังหวัดอบุลราชธานี 2557

ส านักงานปลัดกระทรวง
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