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คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ที่ 87/2557 

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

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วน ราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีค าสั่ง ดังนี้ 
 ข้อ 1 ให้ก าหนดต าแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นในส่วนราชการ ดังนี้ 
 (1) ต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ในกระทรวงพลังงาน จ านวนสี่ต าแหน่ง 
 (2) ต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนสองต าแหน่ง 
 ข้อ 2 ให้ นายชุมพล ฐิตยารักษ พ้นจากต าแหน่ง รองปลัดกระทรวงพลังงานและให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นพิเศษเฉพาะราย 
 ข้อ 3 ให้ นายทรงภพ พลจันทร์ พ้นจากต าแหน่ง อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นพิเศษเฉพาะราย 
 ข้อ 4 ให้ นายสมนึก บ ารุงสาลี พ้นจากต าแหน่ง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงพลังงาน เป็นพิเศษเฉพาะราย 
 ข้อ 5 ให้ นายประมวล จันทร์พงษ์ พ้นจากต าแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน และให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นพิเศษเฉพาะราย 
 ข้อ 6 ให้ นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ พ้นจากต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ
ให้ด ารงต าแหน่ง รองปลัดกระทรวงพลังงาน 
 ข้อ 7 ให้ นายคุรุจิต นาครทรรพ พ้นจากต าแหน่ง รองปลัดกระทรวงพลังงาน และให้ด ารงต าแหน่ง 
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
 ข้อ 8 ให้ นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน ์พ้นจากต าแหน่ง รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และให้ด ารงต าแหนง่ 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
 ข้อ 9 ให้ นายวีระพล จิรประดิษฐกุล พ้นจากต าแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และ
ให้ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 ข้อ 10 ให้ นายชวลิต พิชาลัย พ้นจากต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 ข้อ 11 ให้ นายนพพล ศรีสุข พ้นจากต าแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นพิเศษเฉพาะราย 
 ข้อ 12 ให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ พ้นจากต าแหน่ง อธิกรมป่าไม้ และให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นพิเศษเฉพาะราย 
 ข้อ 13 ให้ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พ้นจากต าแหน่ง เลขาธิการส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ด ารงต าแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ข้อ 14 ให้ นายชลธิศ สุรัสวดี พ้นจากต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและให้ ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 



กองกิจการพลเรือน กองทพัภาคที่ 3 
 

-2- 
 

 ข้อ 15 ให้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ พ้นจากต าแหน่ง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์
พืช และให้ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ 
 ข้อ 16 ให้ นายเกษมสันต์ จิณณวาโส พ้นจากต าแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และให้ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ข้อ 17 ให้ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีค าสั่งนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ 18 ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงบประมาณและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งและอัตรา เงินเดือนของข้าราชการดังกล่าว ให้เรียบร้อยโดยด่วน โดยจัดให้ด ารง
ต าแหน่งที่ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นด ารงต าแหน่ง อยู่เดิม 
 ข้อ 19 เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งตามค าสั่งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย 
 ข้อ 20 เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 11 และข้อ 12 แล้ว ให้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 

พลเอกประยุทธ์ จนัทรโ์อชา 
หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ
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