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ค าสั่งคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ
ที่ 81/2557 

เรื่อง การก าหนดต าแหน่งเพ่ิมและการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง 
……………………………………………………………………………….. 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่ง ดังนี้  
 ข้อ 1 ให้ก าหนดต าแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นในส่วนราชการ ดังนี้ 
 (1) ต าแหน่ง ที่ปรึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในส านักนายกรัฐมนตรี  จ านวนสอง
ต าแหน่ง  
 (2) ต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในกระทรวงการคลัง จ านวนหนึ่งต าแหน่ง 
 (3) ต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในกระทรวงแรงงาน จ านวนหนึ่งต าแหน่ง  
 ข้อ 2 ให้ นายสมชัย ศิริวัฒนโชค พ้นจากต าแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม และให้ด ารง
ต าแหน่ง ที่ปรึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย  
 ข้อ 3 ให้ นายโชติ ตราชู พ้นจากต าแหน่ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย  
 ข้อ 4 ให้ นายสุทธิชัย สังขมณี พ้นจากต าแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร และให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นพิเศษเฉพาะราย  
 ข้อ 5 ให้ นายประวิทย์ เคียงผล พ้นจากต าแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน และให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นพิเศษเฉพาะราย  
 ข้อ 6 ให้ นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ พ้นจากต าแหน่ง รองปลัดกระทรวงคมนาคม และให้
ด ารงต าแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม  
 ข้อ 7 ให้ นายมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ พ้นจากต าแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และให้ด ารงต าแหน่ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ข้อ 8 ให้ นายเกษมสันต์ จิณณวาโส พ้นจากต าแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ด ารงต าแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 ข้อ 9 ให้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ พ้นจากต าแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และให้ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า  
 ข้อ 10 ให้ นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ พ้นจากต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
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 ข้อ 11 ให้ นายสุพจน์ โตวิจักรชัยกุล พ้นจากต าแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และให้ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 ข้อ 12 ให้ นายประสงค์ พูนธเนศ พ้นจากต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ และให้ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร  
 ข้อ 13 ให้ นายกุลิศ สมบัติศิริ พ้นจากต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และให้
ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 ข้อ 14 ให้ นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ พ้นจากต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 
และให้ด ารงต าแหน่ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน  
 ข้อ 15 ให้ นายสุเมธ มโหสถ พ้นจากต าแหน่ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน และให้ด ารง
ต าแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน  
 ข้อ 16 ให้ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีค าสั่งนี้
เป็นต้นไป  
 ข้อ 17 ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงบประมาณ และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน 
โดยจัดให้ด ารงต าแหน่งที่ไม่ต่ ากว่าที่ข้าราชการผู้นั้นด ารงต าแหน่งอยู่เดิม  
 ข้อ 18 เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งตามค าสั่งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
 ข้อ 19 เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ  2  ข้อ 3  ข้อ 4 และข้อ 5 ให้ต าแหน่งดังกล่าว     
เป็นอันยกเลิก  
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

    สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 

พลเอกประยุทธ์ จนัทรโ์อชา 
หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ

 
ที่มา http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNPOL5706300010084 


