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          นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคําส่ังแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตําแหน่งปลัดจังหวัด

 จํานวน 14 ราย และคําส่ังแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) ให้ดํารงตําแหน่งปลัดจังหวัด

1. แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตําแหน่งปลัดจังหวัด จํานวน 14 ราย
ที่ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
1 นายโชคชัย เดชอมรธัญ ปลัดจังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี
ปลัดจังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธร

2 นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง ปลัดจังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

3 นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปลัดจังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

4 นายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

ปลัดจังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดอํานาจเจริญ

5 นายบุญถ่ิน ม่ันเกษวิทย์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ

ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6 นายประธาน ดวงพัตรา ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

ปลัดจังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร

7 นายพงษ์ฤทธ์ิ คงประสิทธ์ิ ปลัดจังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

8 นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ ปลัดจังหวัดลําปาง
จังหวัดลําปาง

ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ

9 นายสถาพร ศิริภักดี ปลัดจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

ปลัดจังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง

10 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ปลัดจังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดอํานาจเจริญ

ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

11 นายสุชาติ สุวรรณกาศ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปลัดจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา

12 นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ปลัดจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

ปลัดจังหวัดลําปาง
จังหวัดลําปาง

13 นายอดุลย์ ทรงชัยกุล ปลัดจังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่

ปลัดจังหวัดลําพูน
จังหวัดลําพูน

14 นายอรุณ พุมเพรา ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

ปลัดจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี

กรมการปกครอง แต่งต้ัง (ย้าย) ข้าราชการ

จํานวน 33 ราย ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 24 มกราคม 2554 เป็นต้นไป  ดังนี้
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2. แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) ให้ดํารงตําแหน่งปลัดจังหวัด จํานวน 33 ราย
ที่ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
1 นายกําธร ตุ้งสวัสดิ์ นายอําเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม
ปลัดจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

2 นายไกร บุญบันดาล นายอําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี

ปลัดจังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี

3 นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันท์ นายอําเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี

ปลัดจังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี

4 นายคณีธิป บุณยเกตุ นายอําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

ปลัดจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

5 นายครรลอง ยุทธชัย นายอําเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี

ปลัดจังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี

6 นายชนะ แพ่งพิบูลย์ นายอําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่

ปลัดจังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา

7 นายชวลิต เมฆจําเริญ นายอําเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่

ปลัดจังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่

8 นายเดชา กังสนันท์ นายอําเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา

ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

9 นายธวัช สุระบาล นายอําเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี

ปลัดจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี

10 นายธาตรี นามะสนธิ นายอําเภอแกลง
จังหวัดระยอง

ปลัดจังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก

11 นายนพรัตน์ ตั้งกิตติถาวร นายอําเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร

ปลัดจังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร

12 นายนลิน ตั้งประสิทธ์ิ นายอําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

ปลัดจังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง

13 นายปรีดา สมบูรณ์ทรัพย์ นายอําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

ปลัดจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

14 นายพยัคฆพันธ์ุ โพธ์ิแก้ว นายอําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

15 นายพิชัย ปรชีาพรประเสริฐ นายอําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

16 นายไพศาล สําราญทรัพย์ นายอําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

17 นายวัฒนะ กันนะพันธ์ุ นายอําเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
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ที่ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
18 นายวิศิษฐ คูรัตนเวช นายอําเภอเมืองตราด

จังหวัดตราด
ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

19 นายวิสุทธิวงศ์ อนันตพงศ์ นายอําเภอเมืองกระบ่ี
จังหวัดกระบ่ี

ปลัดจังหวัดกระบ่ี
จังหวัดกระบ่ี

20 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี นายอําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี

ปลัดจังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

21 นายวีระชัย ภู่เพียงใจ นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์

ปลัดจังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย

22 นายวีระพล สุพรรณไชยมาตย์ นายอําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

ปลัดจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

23 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี นายอําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี

ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

24 นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต นายอําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

25 นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล นายอําเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

26 นายสัจจะ ฤทธิกุลประเสริฐ นายอําเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร

27 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ นายอําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

ปลัดจังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

28 นายสิริวุฒิ เหมทัต นายอําเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

29 นายสุรพจน์ รัชชุศิริ นายอําเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

ปลัดจังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท

30 นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน นายอําเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา

ปลัดจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

31 นายอดุล จันทนปุ่ม นายอําเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร

ปลัดจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

32 นายอมรเศรษฐ์  สุวรรณมาศ นายอําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

ปลัดจังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส

33 นายอาณัติ วิทยานุกูล นายอําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน

ปลัดจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
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