เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๖๔/๒๕๕๗
เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปราบปรามและหยุดยั้ง
การบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศโดยรวม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้
๑. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองกําลังป้องกันชายแดนของกองทัพบก และ
กองทัพเรือ ตลอดจนหน่วยงานที่มีภารกิจและอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการปราบปรามและ
จับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทําลาย หรือกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทําให้เสื่อมเสียแก่
สภาพป่า รวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ รวมทั้งสกัดกั้น
การลักลอบตัดไม้มีค่าหรือไม้หวงห้าม การนําเข้าและส่งออกไม้ที่ผิดกฎหมาย ตลอดแนวชายแดน
ตลอดจนปราบปรามเครือข่ายขบวนการตัดไม้ทําลายป่าในทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ
๒. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบ กิจการการแปรรูปไม้ การตั้งโรงงานแปรรูปไม้
การค้าไม้แปรรูป ตลอดจนการค้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามและสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด
ที่ทําด้วยไม้หวงห้าม หากพบมีการปล่อยปละละเลย หรือมีเจตนาจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ที่บัญญัติไว้ ให้ดําเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าของหรือผู้ประกอบการโดยทันที
๓. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดตามผลคดีป่าไม้และดําเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทําลาย
ให้คืนสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ดังเดิม โดยประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาชน และ
องค์กรชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการดังกล่าวอย่างจริงจัง
๔. เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปล่อยปละละเลย หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด
ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องถูกดําเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดโดยทันที
๕. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามผลการดําเนินการตามข้อ ๑ - ๔
และรายงานผลการปฏิบัติให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๖๖/๒๕๕๗
เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสําหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้
และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน
เพื่อให้การดําเนินการและการประสานงานในการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศโดยรวม จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้ ก องอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบดังกล่าวเพิ่มเติม ทั้งนี้การปฏิบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรป่าไม้
๒. ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ยึดถือนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน
ดังนี้
๒.๑ การดําเนินการใด ๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่ดินทํากิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้น ๆ ก่อนคําสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่
จะต้ อ งดํ า เนิ น การสอบสวน และพิ สู จ น์ ท ราบ เพื่ อ กํ า หนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสมและดํ า เนิ น การ
ตามขั้นตอนต่อไป
๒.๒ การดํ า เนิ น การเร่ ง ด่ ว นในปั จ จุ บั น คื อ การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ มี ก ารบุ ก รุ ก เพิ่ ม เติ ม
ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด
๒.๓ การดํ า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ สั่ ง สมมาตั้ ง แต่ เ ดิ ม ให้ ห น่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มกั น
พิจารณากําหนดมาตรการและวิธีดําเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยด่วน
๒.๔ กรณีใด ๆ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ให้ดําเนินการ
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการที่กําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๘๑/๒๕๕๗
เรื่อง การกําหนดตําแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังนี้
ข้อ ๑ ให้กําหนดตําแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นในส่วนราชการ ดังนี้
(๑) ตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวนสองตําแหน่ง
(๒) ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในกระทรวงการคลัง จํานวนหนึ่งตําแหน่ง
(๓) ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในกระทรวงแรงงาน จํานวนหนึ่งตําแหน่ง
ข้อ ๒ ให้ นายสมชัย ศิริวัฒนโชค พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม และให้ดํารง
ตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย
ข้อ ๓ ให้ นายโชติ ตราชู พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย
ข้อ ๔ ให้ นายสุทธิชัย สังขมณี พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร และให้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นพิเศษเฉพาะราย
ข้อ ๕ ให้ นายประวิทย์ เคียงผล พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน และให้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นพิเศษเฉพาะราย
ข้อ ๖ ให้ นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงคมนาคม และให้
ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม
ข้อ ๗ ให้ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๘ ให้ นายเกษมสันต์ จิณณวาโส พ้นจากตําแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ข้อ ๙ ให้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
ข้อ ๑๐ ให้ นางสาวภาวิ ณี ปุ ณ ณกั น ต์ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๑ ให้ นายสุ พ จน์ โตวิ จั ก ษณ์ ชั ย กุ ล พ้ น จากตํ า แหน่ ง รองปลั ด กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง เลขาธิ ก ารสํ า นั ก นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๑๒ ให้ นายประสงค์ พู นธเนศ พ้ นจากตํ าแหน่ ง ผู้ อํ านวยการสํ านั กงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร
ข้อ ๑๓ ให้ นายกุลิศ สมบัติศิริ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และให้
ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ข้อ ๑๔ ให้ นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
และให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ข้อ ๑๕ ให้ นายสุเมธ มโหสถ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน และให้ดํารง
ตําแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข้อ ๑๖ ให้ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งตั้งแต่วันที่มีคําสั่งนี้
เป็นต้นไป
ข้อ ๑๗ ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงบประมาณ และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน
โดยจัดให้ดํารงตําแหน่งที่ไม่ต่ํากว่าตําแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นดํารงตําแหน่งอยู่เดิม
ข้อ ๑๘ เมื่อ มีการจัด ตั้งคณะรั ฐมนตรีแ ล้ว ให้ นําความกราบบั งคมทูลเพื่อทรงพระกรุณ า
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งตามคําสั่งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ข้อ ๑๙ เมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ให้ตําแหน่งดังกล่าว
เป็นอันยกเลิก
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๘๗/๒๕๕๗
เรื่อง การกําหนดตําแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังนี้
ข้อ ๑ ให้กําหนดตําแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นในส่วนราชการ ดังนี้
(๑) ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ในกระทรวงพลังงาน จํานวนสี่ตําแหน่ง
(๒) ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวนสองตําแหน่ง
ข้อ ๒ ให้นายชุมพล ฐิตยารักษ์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงพลังงาน และให้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นพิเศษเฉพาะราย
ข้อ ๓ ให้ นายทรงภพ พลจันทร์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และให้
ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นพิเศษเฉพาะราย
ข้อ ๔ ให้ นายสมนึก บํารุ งสาลี พ้นจากตํ าแหน่ง อธิ บดี กรมธุ รกิจ พลั งงาน และให้
ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นพิเศษเฉพาะราย
ข้อ ๕ ให้ นายประมวล จันทร์พงษ์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นพิเศษเฉพาะราย
ข้อ ๖ ให้ นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน และให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงพลังงาน
ข้อ ๗ ให้ นายคุรุจิต นาครทรรพ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงพลังงาน และให้
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ข้อ ๘ ให้ นายวิ ฑู ร ย์ กุ ล เจริ ญ วิ รั ต น์ พ้ น จากตํ า แหน่ ง รองอธิ บ ดี ก รมธุ ร กิ จ พลั ง งาน
และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ข้อ ๙ ให้ นายวีระพล จิรประดิษฐกุล พ้นจากตําแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
พลังงาน และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ข้อ ๑๐ ให้ นายชวลิต พิชาลัย พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และให้
ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ข้อ ๑๑ ให้ นายนพพล ศรีสุข พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นพิเศษเฉพาะราย
ข้อ ๑๒ ให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมป่าไม้ และให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นพิเศษเฉพาะราย

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๑๓ ให้ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๔ ให้ นายชลธิศ สุรัสวดี พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ข้อ ๑๕ ให้ นายธี รภั ทร ประยู รสิ ทธิ พ้ นจากตํ าแหน่ ง รองอธิ บดี กรมอุ ทยานแห่ งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมป่าไม้
ข้อ ๑๖ ให้ นายเกษมสันต์ จิณณวาโส พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิ การสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๗ ให้ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งตั้งแต่วันที่มีคําสั่งนี้
เป็นต้นไป
ข้อ ๑๘ ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงบประมาณ และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน
โดยจัดให้ดํารงตําแหน่งที่ไม่ต่ํากว่าตําแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นดํารงตําแหน่งอยู่เดิม
ข้อ ๑๙ เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งตามคําสั่งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ข้อ ๒๐ เมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ แล้ว
ให้ตําแหน่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๕๗
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว่ า ด้ ว ยป่ า ไม้ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน
ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า
และไม้เก็ดเขาควาย ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้ชนิดอื่นในป่า
จะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๘ ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงาน แปรรูปไม้
ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน
ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า
และไม้ เ ก็ ด เขาควาย แปรรู ป ไม่ ว่ า จํ า นวนเท่ า ใดไว้ ใ นครอบครอง หรื อ มี ไ ม้ แ ปรรู ป ชนิ ด อื่ น เป็ น
จํานวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์ เมตร ไว้ในครอบครอง เว้นแต่ ได้รั บอนุญ าตจากพนั กงานเจ้าหน้า ที่
และต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง
ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า
ไม้เก็ดเขาควาย หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ
(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้นหรือท่อน
หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร
ผู้กระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึง
สองล้านบาท”

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของมาตรา ๗๒ ทวิ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง
ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า
ไม้เก็ดเขาควาย หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ
(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินห้าต้นหรือท่อน
หรื อ รวมปริม าตรไม้ ที่ค รอบครองเกิ น หนึ่ งลู ก บาศก์ เมตรหรื อ ไม้ ที่ ไ ด้แ ปรรูป แล้ว รวมปริ มาตรไม้ เ กิ น
หนึ่งลูกบาศก์เมตร
ผู้กระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง
หนึ่งล้านห้าแสนบาท”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าการกระทําผิดนั้นเกี่ยวกับ
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง
ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า
ไม้เก็ดเขาควาย หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ
(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้นหรือท่อน
หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกินสองลูกบาศก์เมตร
ผู้กระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึง
สองล้านบาท”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในลําดับที่ ๕๓ ในช่องประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา ของบัญชีท้าย
พระราชกฤษฎีกากําหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๖/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ
และการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว
โดยที่ เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ ในส่ ว นราชการ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น และหน่ ว ยงานอื่น ๆ
ของรัฐหลายรายอยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบของ สํานักงานคณะกรรมการป้อ งกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน มูลกรณีเป็นเรื่องกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ทําให้
เสียหายแก่ทางราชการหรือทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุป
ความผิ ด ได้ ชั ด เจนถึ ง ขั้ น ชี้ มู ล ความผิ ด แต่ บ างเรื่ อ งมี ก ารกระทํ า เป็ น ขบวนการ การตรวจสอบ
จึงใช้เวลานานและบางเรื่องไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเท่าที่ควรดังที่หน่วยงานตรวจสอบดังกล่าว
ได้แจ้งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลทราบมาเป็นลําดับ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ เห็ น ควรกํ า หนดมาตรการแก้ ปั ญ หา
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบดังกล่าวและกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราวเพื่อรองรับ
มาตรการเช่ น ว่ า นั้ น อี ก ทั้ ง เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการหมุ น เวี ย นบุ ค ลากรสํ า หรั บ การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป
และเร่งรัดติดตามการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและของรัฐบาล
เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดิน จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้มีกรอบอัตรากําลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวนหนึ่งร้อยอัตรา
เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลตามข้อ ๒ และตามบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมในข้อ ๕ หรือบุคคล
ตามวรรคสามของข้ อนี้ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี หรือ ผู้ บั งคั บ บัญ ชาผู้มี อํ า นาจบรรจุ แ ละแต่ง ตั้ งแล้ ว แต่ ก รณี
เห็นสมควรให้ขาดจากตําแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิมเพื่อย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ที่เป็นอัตรากําลังชั่วคราวดังกล่าว
การย้ า ยหรือ โอนบุ ค คลไปแต่ ง ตั้ งให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ที่ เ ป็ นอั ต รากํ า ลั งชั่ ว คราวตามวรรคหนึ่ ง
ให้ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ในกรณีนี้ให้สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมกันกําหนดชื่อตําแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ และสิทธิประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวโดยอนุโลมตามกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ
คณะรัฐ มนตรี อ าจให้ค วามเห็น ชอบให้ แต่ ง ตั้ง ผู้ ซึ่ง มิ ได้ อ ยู่ ร ะหว่า งการถูก ตรวจสอบ มิ ไ ด้ มี
ความผิดและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการให้ไปดํารงตําแหน่งที่เป็นอัตรากําลังชั่วคราว
ตามวรรคหนึ่ ง ในตํ า แหน่ ง ผู้ ต รวจราชการพิ เ ศษหรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษประจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ซึ่งมีฐานะและสิทธิประโยชน์เทียบเท่าตําแหน่งเดิม มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิรูปราชการแผ่นดินตามที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายก็ได้

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดํารงตําแหน่งที่เป็นอัตรากําลังชั่วคราวไม่มีเหตุ ถูกตรวจสอบหรือไม่จําเป็น
ต้ องดํ ารงตํ าแหน่ งที่ เป็ นอั ตรากํ าลั งชั่ วคราวต่ อไปและผู้ นั้ นยั งไม่ ออกจากราชการ ให้ นายกรั ฐมนตรี
ดําเนินการเพื่อแต่งตั้งผู้นั้นไปดํารงตําแหน่งตามเดิมหรือตําแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน
ให้สํานักงบประมาณจัดงบประมาณแก่สํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อนี้
ข้อ ๒ ให้ผู้มีร ายชื่อ ในกลุ่ม ที่ ๑ และกลุ่ม ที่ ๒ ตามบัญ ชีแ นบท้า ยคํา สั่ง นี้ร ะงับ
การปฏิบัติราชการในตําแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราวและไปปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน
ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัดโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมและให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบหมาย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะมีคําสั่งให้ผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นการชั่วคราวก็ได้
นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงคําสั่งข้อนี้ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๓ ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๓ และกลุ่มที่ ๔ ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ระงับการปฏิบัติราชการ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดํารงตําแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนจนกว่านายกรัฐมนตรี
จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๔ ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๕ ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัด
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่หรือสถานที่ราชการอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนดแต่ต้องมิใช่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ต้อ งมีคําร้องขอ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้บังคับบัญชามีอํานาจมอบหมายให้ผู้นั้นปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
จนกว่านายกรัฐมนตรีจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณีนี้ มิให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินประจําตําแหน่งและสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการชั่ ว คราว ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเนื่องจากการไปช่วยราชการตามคําสั่งนี้
ข้อ ๕ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาจประกาศบัญชีรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมจากรายชื่อ
ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ก็ได้ ในกรณีนี้ให้นําความในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๖ ในกรณี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง นี้ ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนหรือกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขให้นายกรัฐมนตรีวินิจฉัย
คําวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๖/๒๕๕๘
--------------------------------กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการ (๒๔ ราย)
๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (๔ ราย)
(๑) นายสุวัตร สิทธิหล่อ
ปลัดกระทรวง
(๒) ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
(๓) นายพัฒนาชาติ กฤติบวร
อธิบดีกรมพลศึกษา
(๔) นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์
รองอธิบดีกรมพลศึกษา
๒. กระทรวงการคลัง (๖ ราย)
(๑) นายสาธิต รังคศิริ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
(๒) นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
(๓) นายป้อมเพชร วิทยารักษ์
ผู้เชี่ยวชาญประจําภาค ๗
(๔) นายศุภกิจ ริยะการ
สรรพากรพื้นทีน่ ราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(นายสิริพงษ์ ริยะการธีรโชติ)
(๕) นายพายุ สุขสดเขียว
สรรพากรพื้นทีป่ ัตตานี จังหวัดปัตตานี
(๖) นายมานิตย์ พลรัตน์
สรรพากรอําเภอ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตาก
จังหวัดตาก
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒ ราย)
(๑) นายปัญญา ศิลปะ
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
(๒) นายอุดร ชมาฤกษ์
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
๔. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑ ราย)
(๑) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
๕. กระทรวงมหาดไทย (๑๐ ราย)
(๑) นายแก่นเพชร ช่วงรังษี
รองปลัดกระทรวง
(๒) นายกิตติภพ ตราชูวณิช
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
(๓) นายนพวัชร สิงห์ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
(๔) นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมุกดาหาร
(๕) นายนิรันดร์ บุญสิงห์
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุรินทร์
(๖) นายพรต ภูภักดิ์
นายอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
(๗) นายภัลลพ พิลา
นายอําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

- ๒(๘) นายสมภพ ร่วมญาติ
(๙) นายอรรณพ อกอุ่น
(๑๐) นายวีรชาติ ผ่องโชติ
๖. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (๑ ราย)
(๑) พลตํารวจโท สุรพล ทวนทอง
กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานอืน่ ของรัฐ (๑ ราย)
(๑) นายประเสริฐ อภิปุญญา

นายอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
นายอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
นายอําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
จเรตํารวจ
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สํานักงาน กสทช.

กลุ่มที่ ๓ นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (จํานวน ๑๔ ราย)
(๑) นายชาติ กันล้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตําหนัก
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
(๒) นายเดชาวุธ เสนยะ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําตก อําเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
(๓) นายสนธยา มีสถิตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
(๔) นายมนตรี ถ้ําเล็บมือ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองเดิ่น อําเภอบุ่งคล้า
จังหวัดบึงกาฬ
(๕) นายสริภพ ภูนิสัย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
(๖) นายวรวุฒิ ยิ้มจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทองเอน
อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
(๗) นายประทีป ยั่งยืน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเมือง
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
(๘) นายภัทรพล จําปารัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
(๙) นายทรงชัย นกขมิ้น
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
(๑๐) นายมนตรี บุญสุยา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแกใหญ่ อําเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์

- ๓(๑๑) นายสมภาร เคนหาญ
(๑๒) นายทนงทรัพย์ ถนอมจิตต์
(๑๓) นายสุวรรณ เมฆบุตร
(๑๔) นายวงศ์พิสุทธิ์ ดํารงค์สิทธิ์

กลุ่มที่ ๔ นายกเทศมนตรี (จํานวน ๓ ราย)
(๑) นางสาวสุนี ปูนกลาง
(๒) นายปัญญา เขียวธง
(๓) นายรัชนาท ภูผินผา

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิง อําเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคันไร่ อําเภอสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

นายกเทศมนตรีตําบลใหม่ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
นายกเทศมนตรีตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งฝน อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มที่ ๕ ปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (จํานวน ๓ ราย)
(๑) นางสาวมณีรัตน์ ดวงกุณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองเดิ่น อําเภอบุ่งคล้า
จังหวัดบึงกาฬ
(๒) นายฟ้าใส เสนาธรรม
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
(นายชยพล เสนาธรรม)
(๓) นายนพคุณ พรหมพุทธา
รองปลัดเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน
------------------------------

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๔๕ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๙/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหา
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๘ นั้น โดยที่ต่อมาหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม จึงจําเป็นต้องประกาศรายชื่อบุคคลเพิ่มเติม ตามความในข้อ ๕ ของคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ ประกอบกับจําเป็นต้องแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
บางตําแหน่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงานอันเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดิน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
๑. ให้นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ
สํานักนายกรัฐมนตรี
๒. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๑ ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ระงับการปฏิบัติราชการในตําแหน่งเดิม
เป็นการชั่วคราวและไปปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงานปลัดกระทรวงที่สังกัดโดยไม่ขาดจากอัตรา
เงินเดือนทางสังกัดเดิมและให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบหมาย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะมี
คําสั่งให้ผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นการชั่วคราวก็ได้
๓. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓ และกลุ่มที่ ๔ ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ระงับ
การปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดํารงตําแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
๔. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๕ ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัด
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่หรือสถานที่ราชการอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนดแต่ต้องมิใช่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม โดยไม่ต้องมีคําร้องขอ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้บังคับบัญชามีอํานาจมอบหมายให้ผู้นั้นปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
ในกรณีนี้ มิให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินประจําตําแหน่งและสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการชั่ ว คราว ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเนื่องจากการไปช่วยราชการตามคําสั่งนี้

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๔๕ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

๕. นายกรัฐ มนตรี ห รื อ คณะรั ฐ มนตรีแ ล้ ว แต่ก รณี อาจมีคํ า สั่ ง หรื อ มติ เ ปลี่ ยนแปลงคํ า สั่ ง
ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๕ ได้ตามที่เห็นสมควร
คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๙/๒๕๕๘
--------------------------------กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการ (๒๑ ราย)
๑. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒. นายไชยวัฒน์ พันธ์นรา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร กระทรวงมหาดไทย
๓. นายรังสรรค์ มณีเล็ก
รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๔. นายศุภชัย สมัปปิโต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ
๕. นายวินัย สวัสดิวร
เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
๖. นายชัยรัตน์ กรรณิการ์
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๘ สํานักงานอัยการสูงสุด
๗. พันตํารวจเอก นิรันดร์ อดุลยาศักดิ์ ผู้บัญชาการสํานักคดีเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
๘. นางพัชณีย์ ยงยอด
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๙. นายศุภยุทธ สาครบุตร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
๑๐. นายสุทธิ ศิลมัย
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. นายชูศักดิ์ ตั้งศิริไพบูลย์
จังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๒. นายสมพร ดํานุ้ย
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานอุดรธานี กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๓. นายยุทธนา นวมะชิติ
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานสตูล กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๔. นายชัยฤกษ์ เมษสุวรรณ
ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑๖ จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
วิศวกรใหญ่ด้านบํารุงรักษา กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
๑๕. นายธงชัย จินตนาวงศ์
๑๖. นายสุใหญ่ หลิม่ โตประเสริฐ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงสาธารณสุข
๑๗. นายปรีชา วงศ์ศิลารัตน์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสงขลา กระทรวงสาธารณสุข
๑๘. นางพิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จังหวัดสงขลา
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๙. นายนิวัจน์ พิมเสน
ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคม ซอย ๑๐ จังหวัดสตูล
กระทรวงศึกษาธิการ

๒๐. นายเอกชัย ปานเม่น
๒๑. นายกิตติ โกมลกุลพัทธ์
(ภูดอนนาง)

- ๒ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ”
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาไก่นาคําน้อยวิทยา อําเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลําภู กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มที่ ๒ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (จํานวน ๗ ราย)
๑. นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
๒. นายพรชัย โควสุรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
๓. นายยุทธนา ศรีตะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
๔. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๕. นายสถิรพร นาคสุข
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
๖. นายสมชอบ นิติพจน์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
๗. นางสุนี สมมี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
กลุ่มที่ ๓ นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (จํานวน ๑๗ ราย)
๑. นายสนิท วรกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายเมือง
อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
๒. นายประพจน์ เพียรพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
๓. นายสุมิตร สากาลี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น
๔. นายณรงค์ ถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจิก อําเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย
๕. นายสมเกียรติ บรรพบุรุษ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์นิยม อําเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี
๖. นายสมพงษ์ รอดดารา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร
๗. นายนิวัฒน์ วัฒนเวศวิทย์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่นาวาง อําเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
๘. นายเสรี ทิจินะ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งผา อําเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
๙. นายสมาน ดาหมาด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลย่านซื่อ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
๑๐. นายประภัย เพ็ชร์สุวรรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดขนุน อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๑๑. นายแซน กมุทชาติ
๑๒. นายธงชัย ดอกไม้
๑๓. นายเวชยันต์ สิงห์ขันธ์
๑๔. นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม
๑๕. นายวัฒนา ภูเกิดพิมพ์
๑๖. นายสมชาย ลานทอง
๑๗. นายวิรัตน์ วัฒนสุข

- ๓นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่ง อําเภอเมือง
จังหวัดอํานาจเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนเมย อําเภอเมือง
จังหวัดอํานาจเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก้ว อําเภอหัวตะพาน
จังหวัดอํานาจเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหล่อยูง อําเภอตะกั่วทุ่ง
จังหวัดพังงา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มที่ ๔ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล (จํานวน ๑๘ ราย)
๑. นายจํารัส อินใจ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแม่ข่า อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
๒. นายลําพอง นามพันธ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิมลราช อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
๓. นายภูษิต คงเดิม
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลท่านา อําเภอกะปง จังหวัดพังงา
๔. นายบุญเลิศ ต่างสี
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสระโบสถ์ อําเภอสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี
๕. นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง
๖. นายประพัฒน์ ริ้วทองชุ่ม
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
๗. นายวิทยา อุ่นคํา
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
๘. นายนัฏฐชัย มูลนาม
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหมอม้า อําเภอเมือง
จังหวัดอํานาจเจริญ
๙. นายโชคชัย พนมขวัญ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่ อําเภอเมือง จังหวัดแพร่
๑๐. นางสาวสาวิตรี สิทธิธรรม
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลอุบล อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
๑๑. นายปิยะชัย โชติวุฒิมนตรี
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเวินพระบาท อําเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม

-๔๑๒. นายประดิษฐ์ วณีสอน
๑๓. นายพุฑฒิพงษ์ ฤาชัย
๑๔. นางสาวลาเคละ จะทอ
๑๕. นายเกรียงไกร ไกรทอง
๑๖. นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์
๑๗. นายสาร สมรักษ์
๑๘. นายสมศักดิ์ ธรรมเมธาพร

นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนายม อําเภอเมือง
จังหวัดอํานาจเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังเย็น ตําบลวังเย็น
จังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มที่ ๕ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จํานวน ๗ ราย)
๑. นายสายัณห์ รักษนาเวศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
๒. นางสาวกาญจนา ทาโบราณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น
๓. นางอรชา พัฒนศุภสุนทร
ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
๔. นายประดิษฐ์ นามลักษณ์
ปลัดเทศบาลตําบลป่าอ้อดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
๕. นายสุรศักดิ์ ปรีชาผล
ผู้อํานวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
๖. นายนิพนธ์ บุณยเกียรติ
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
๗. นายวิชัย จันทร์จํารูญ
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
-------------------------------------

