
บัญชีรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงมหาดไทย 
ที่เสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณา และนําความกราบบังคมทูลเพ่ือ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
--------------------------------------------- 

 
๑.นายวิบูลย สงวนพงศ  พนจากตําแหนงผูวาราชการจงัหวัด  (นักปกครอง ระดับสูง)

จังหวัดเชียงใหม  และใหดาํรงตําแหนง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหาร ระดับสูง)
สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 

๒.นายอมรพันธุ นิมานันท พนจากตําแหนงผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดบัสูง)
จังหวัดลําปาง  และใหดาํรงตําแหนง ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จงัหวัดเชียงใหม 

๓.นายสมบูรณ ศรีพัฒนาวฒัน  พนจากตําแหนงผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสูง) จังหวัดพิษณโุลก  และใหดาํรงตาํแหนง ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดลําปาง 

๔.นายปรีชา   เรืองจันทร   พนจากตําแหนงผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดบัสูง)
จังหวัดภูเก็ต และใหดาํรงตาํแหนง ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด พิษณโุลก 

๕.นายวิชัย ไพรสงบ   พนจากตาํแหนงผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัด สิงหบรีุ  และใหดํารงตําแหนง ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จงัหวัด ภูเก็ต 

๖.นายชุมพร พลรักษ   พนจากตาํแหนงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นักบริหาร 
ระดับสูง)  และใหดาํรงตําแหนง ผูวาราชการจังหวัด (นกัปกครอง ระดับสูง) จังหวดั สิงหบุรี 

๗.นายไพรัตน  สกลพันธุ   พนจากตาํแหนงผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดบัสูง)
จังหวัดนครนายก และใหดาํรงตําแหนง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นักบริหาร ระดับสูง) 

๘.นายปรีชา  กมลบุตร พนจากตาํแหนงผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  และใหดาํรงตาํแหนง ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัด นครนายก 

๙.นายวิทยา ผิวผอง พนจากตําแหนงผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จงัหวัด 
สกลนคร )  และใหดาํรงตําแหนง ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

๑๐.นายสุกิจ  เจริญรัตนกุล พนจากตาํแหนง อธบิดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
(นักบริหาร ระดับสูง)  และใหดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  

๑๑.นายมานติ วัฒนเสน  พนจากตําแหนงผูวาราชการจงัหวัด (นักปกครอง ระดับสงู) 
จังหวัดขอนแกน  และใหดาํรงตําแหนง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (นกับริหาร 
ระดับสูง)  
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๑๒.นายปราโมทย สัจจรักษ พนจากตาํแหนงผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดบัสูง) 
จังหวัด ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร และใหดํารงตาํแหนง ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสูง)  จังหวัดขอนแกน 

๑๓.นายวิเชียร ชวลิต พนจากตาํแหนงผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดอํานาจเจริญ และใหดํารงตาํแหนง ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสงู) จังหวัด
สุรินทร 

๑๔.นายบญุสนอง บญุมี พนจากตําแหนงผูวาราชการจงัหวัด (นักปกครอง ระดับสงู) 
จังหวัดนครพนม และใหดาํรงตําแหนง ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด 
อํานาจเจริญ 

๑๕.นายพงษศิริ กุสุมภ  พนจากตําแหนงผูวาราชการจงัหวัด (นักปกครอง ระดับสงู)
จังหวัดรอยเอ็ด และใหดาํรงตําแหนง ผูวาราชการจังหวัด  (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด  
นครพนม 

๑๖.นายชิดพงษ ฤทธปิระศาสน  พนจากตาํแหนงผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสูง) จังหวัดระยองและใหดาํรงตําแหนง  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัด รอยเอ็ด 

๑๗.นายสยุมพร ล่ิมไทย  พนจากตําแหนงผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดบัสูง)
จังหวัดสตูล และใหดาํรงตําแหนง ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด ระยอง 

๑๘.นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล พนจากตําแหนงผูวาราชการจังหวัด (นกัปกครอง 
ระดับสูง) จังหวัดราชบุรี และใหดาํรงตําแหนง ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัด สตูล 

๑๙.นายสุเทพ โกมลภมร พนจากตําแหนงผูวาราชการจงัหวัด (นักปกครอง ระดับสงู)
จังหวัดพัทลุง  และใหดํารงตําแหนง ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จงัหวัด ราชบุรี 

๒๐.นายวิญ ูทองสกุล พนจากตาํแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  และใหดาํรงตาํแหนง ผูวาราชการจังหวัด 
(นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด พัทลุง 

๒๑.นายทองทวี พิมเสน พนจากตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  และใหดาํรงตาํแหนง ผูวาราชการจังหวัด 
(นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด มหาสารคาม 

๒๒.นายพินิจ เจริญพานิช  พนจากตําแหนงผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดบัสูง)
จังหวัดมหาสารคาม และใหดํารงตาํแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  
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๒๓.นายสุเมธ แสงนิ่มนวล พนจากตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  และใหดาํรงตาํแหนง ผูวาราชการจังหวัด 
(นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด เชียงราย 

๒๔.นายไตรสทิธิ์ สินสมบูรณทอง  พนจากตําแหนงผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสูง) จังหวัดเชียงราย และใหดาํรงตาํแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

๒๕.นายขจรศักดิ ์สิงโตกุล  พนจากตําแหนงผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดบัสูง)
จังหวัดยโสธร และใหดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสงู) 
สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  

๒๖.นายวันชัย อุดมสิน  พนจากตําแหนงผูวาราชการจงัหวัด (นักปกครอง ระดับสงู)
จังหวัดกําแพงเพชร และใหดํารงตาํแหนง ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสงู) จังหวัด 
ยโสธร 

๒๗.นายวันชัย สุทิน พนจากตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย และใหดํารงตําแหนง ผูวาราชการจังหวัด  
(นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด กําแพงเพชร 

๒๘.นายสมบตัิ ตรีวัฒนสุวรรณ  ตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี (นักปกครอง 
ระดับตน) และใหดาํรงตําแหนง ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสกลนคร 

 
ทั้งนี้ ตั้งแตวนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง เปนตนไป 


