


บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

กรุงเทพมหานคร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง   
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 

1. นางชลาลัย  สุขสถิตย นายวิทยา  พิพิธทรัพย 
2. นางสาวฐานิตา  แพรวานิชย 
3. นายทินกร  จรรยา 

ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง   
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นายธีระ  ธนะกาญจนสุทธิ์ นางรุงเรือง  เจริญดี 
2. นายจิรวิทย  จิรวงศไพโรจน 
3. นายสันติพงศ  เนื้อนวล 

ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง   
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสนั่น  บุญเลิศ 
2. นางสาวกษินาจ  หลิมสวัสดิ์ 
3. นายวิสูตร  สีหนนท 

ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายภูริต โศภนคณาภรณ 
2. นายอรุณ อัครวโรทัย 
3. นายศุภพงษ กฤษณพันธุ 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
บัญชีแนบทาย 

คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
ท่ี 131/2562 

เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 
---------------------------------------- 

 
จังหวัดกระบ่ี 

 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายทวีชัย  ออนนวน 

ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายสิริธร  จุลชู 

ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสิ่งแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นางฐิติชญาน  บุญโสม 
2. นางสาววิชุพรรณ  ศรีสัญญา 

ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสําคัญ  เพชรทอง 
2. นายสหชาติ  เก้ือชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสมพงษ  พงษพัว 
2. นายวุฒิชัย  โชควิเชียรฉาย 
3. นายพิศิษฐ  ยินดีวี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายเฉลิมฉัตร  จันทรอินทร 
2. นายปญญา  วุฒิประจักษ 
3. นายพิพัฒน  แกวจิตคงทอง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายทรงวฒุิ  ศีลแดนจันทร 
2. นายชุมพล  เปาประดิษฐ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายเจิดศักดิ์  เอ่ียมปาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีแนบทาย 

คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
ท่ี 131/2562 

เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 
---------------------------------------- 

 
จังหวัดกาฬสินธุ 

 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายธงชัย  คําโสภา 
2. นายชัยพล  ไชยคําม่ิง 
3. นายเสวต  ศรีโยธี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายธีรธร  รมไทรทอง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสิ่งแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายปราโมทย  ออนแยม 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นางเกษร  แสนศักดิ์ 
2. นายวชิระ  พลตื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีแนบทาย 

คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
ท่ี 131/2562 

เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 
---------------------------------------- 

 
จังหวัดกําแพงเพชร 

 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นางบรรจง  โพธิย์อด 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายขจรศักดิ์  ศิลปธรรมวานิช 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสิ่งแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายสมบัติ  เรืองชัยศิวเวท 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายประเมิน  แสงแกว 
2. นายประสาสนชัย  คงอรุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีแนบทาย 

คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
ท่ี 131/2562 

เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 
---------------------------------------- 

 
จังหวัดขอนแกน 

 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายมานิต  วรหาญ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายชาลี  พงษนุมกูล 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสิ่งแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
- ไมมี -  - ไมมี - 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายชาตรี  เสง่ียมวงศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
บัญชีแนบทาย 

คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
ท่ี 131/2562 

เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 
---------------------------------------- 

 
จังหวัดจันทบุรี 

 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายจําเนียร  โพธิ์เงิน 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายรัฐวิทย  ตั้งเกียรติพชร 
2. นางสาวณุกานดา  กิติศุภวัฒนา 
3. นายภานุวัชร  ไหมแกว 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสิ่งแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายอํานาจ  ชูสนุก 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายวิสิฏฐ  กิจปรีชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีแนบทาย 

คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
ท่ี 131/2562 

เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 
---------------------------------------- 

 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นางสาวสุนันท  อังเกิดโชค 
2. นายอาทร  ชวยณรงค 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสุรพล  จารุพงศ 
2. นายณรงคศักดิ์  แกวเมืองเพชร 
3. นายจีรทัศน  แจมไพบูลย 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสิ่งแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายธนภณ  เข็มกลัดทอง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายชูชาติ  เอ่ียมวิจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีแนบทาย 

คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
ท่ี 131/2562 

เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 
---------------------------------------- 

 
จังหวัดชลบุรี 

 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายพีรพล  รอดบุญลือ 
2. นางสาวสุกลภัทร  ใจจรูญ 
3. นายณรงค  เขมนอย 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสมบูรณ  ตรีพรเจริญ 
2. นายวิศิษฐ  จารุดุล 
3. นายสุนทร  ตั้งม่ันสุจริต 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสิ่งแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายผดุงชัย  สุรฤทธิพงศ 
2. นางสุดา  ประกอบกิจ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นางสาวศิรวันทน  ดิลกเสาวกุล 
2. นายกรณ  โสรัตยาทร 
3. นายฐิติวัชร  ศิริบุตร 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีแนบทาย 

คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
ท่ี 131/2562 

เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 
---------------------------------------- 

 
จังหวัดชัยนาท 

 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสมบัติ  คุมชนะ 
2. นางนภัสกรณ  ธูปแกว 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายปริญญา  เลิศสุวรรณสิทธิ์ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสิ่งแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง   
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นายสนั่น  สุพรรณกูล นายเสนีย  นาคา 
2. จาสิบเอกยงยุทธ  เล็กสาย 
3. นายยุทธนา  อัครณรงค. 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายไพศาล  สุขปญญา 
2. นายชาญชัย  ดําคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีแนบทาย 

คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
ท่ี 131/2562 

เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 
---------------------------------------- 

 
จังหวัดชัยภูมิ 

 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง   
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 
1. พลตํารวจโท สุกิจ  อุดมเศรษฐ นางแพงดี  วรรณวิจิตร 
2. นางสาววดาวรรค  พงศนันทน 
3. นายพูนศักดิ์  ดาวี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสิทธิพล  สุทธิศักดิ์ภักดี 
2. รอยตํารวจตรี สายันต  เชิดเขวา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสิ่งแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสมภาร  เสี่ยงบุญ 
2. นายทศ  ตาลชัย 
3. นายภูดิศ  ศิริภาณุภัค 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสงา  พัฒนชีวะพูล 
2. นางสาวอรอุมา  ไชยเศรษฐ 
 
 
 
 
 
 

 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดชุมพร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นางเบญจา  รัตนมณี 
2. นายวโิรจน  แสงบางกา 
3. นายทวีลาภ  การะเกด 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นางสุรางค  วัชรพงศ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
- ไมมี –  - ไมมี - 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายพูนศักดิ์  ศรีมาลา 
2. นายเกรียงศักดิ์  จังคสุต 
3. นายนครินทร  วงแหวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดเชียงราย 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นางพรสวรรค  พงษประภาส 
2. นายวโิรจน  ชายา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายพรเทพ  อินทะชัย 
2. นายเอกภพ  ชางแกว 
3. นางนงเยาว  เนตรประสิทธิ์ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายบุญนาค  จอมธรรม 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
วาท่ีรอยตรี สุวรรณชาติ  สุวรรณนาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดเชียงใหม 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง  
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 2 คน ไดแก 
1. นายวิทัศน  เตชะบุญ 1. นายกีรติกานต  เตชาวัฒนากูล 
2. นายสังคม  แสนบุดดี 2. นายธนกร  ชวยคํ้าชู 
3. นายสวาง  ธาตุอินทรจันทร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นางคนึงนิตย  อายุม่ัน 
2. นางพรรณวดี  พลอยทับทิม 
3. นายอาคม  สุวรรณกันธา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง  
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 3 คน ไดแก 
1. นายมงคล  สุกใส 1. นายเชาวลิต  ชูชาติ 
2. นางเสาวคนธ  ศรีบุญเรือง 2. นายภุชงค  อินสมพันธ 
3. นายเชษฐา  หิมอนุกุล 3. นายพงพันธ  ตะติยา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายเรืองฤทธิ์  จอมสืบ 
2. นายไพศาล  ภิโลคํา 
3. นางพรรณงาม  สมณา 
 
 
 
 
 

 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดตรัง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายสถาพร  มุงเพียรม่ัน 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายอิศร  เอกพิศาลกิจ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นางอริยา  แกวสามดวง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายวินัย  ทองรัตน 
2. นายสมมาตร  แกวลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดตาก 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายกําธร  บุญสา 
2. นายเฉลิมศักดิ์  แหงมงาม 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายนคร  จันโทสถ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายพูลศักดิ์  โสภาวัฒนะโรจน 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายกรธนา  วีรวัฒน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดนครนายก 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายดํารงค  ยังมี 
2. นายสุรศักดิ์  สิงหวิบูลย 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
- ไมมี -  - ไมมี - 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นางสาวพัทธนันท  ศักดิ์วิชิต 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสมชาย  เดชะพรหมพันธุ 
2. พันเอกอุทัย  สุวรรณวงศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดนครปฐม 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายมณเฑียร  สอดเนื่อง 
2. นายปญญา  จริยะเมธี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสมบัติ  แจมจันทรเกษม 
2. นายสุรัตน  ศรีเบญจโชติ 
3. นายเกษม  เขมวราภรณ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายปญญา  สรอยทอง 
2. นายเสถียร  พุมพยอม 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นางสาวพิมพใจ  เมษฐสุขใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีแนบทาย 

คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
ท่ี 131/2562 

เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 
---------------------------------------- 

 
จังหวัดนครพนม 

 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. จาสิบเอก พรอมพันธ  กุลภา 
2. นายกง  ธงไพร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายพรชัย  กุลตั้งวัฒนา 
2. นายสุรัตน  กองเกียรติกมล 
3. นายเทียมศักดิ์  เวียงศรีประเสริฐ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสิ่งแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายธนวัฒน  จันทรตะบุญ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายนิวัตน  โรจนาพงษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดนครราชสีมา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นางอรพิณ  โกสุมภศิริ 
2. นางเพ็ญศรี  จารุกําเนิดกนก 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายโกศล  สมจินดา 
2. นายชัชวาล  วงศจร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายประเสรฐิ  ปากระโทก 
 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายอาคม  หาญสงคราม 
2. นายประดิษฐ  ทองจุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นายณรงค  สุทธิภักดี นายสมบูรณ  กุลภักดี 
2. นายสมพร  ไหมบุญแกว 
3. จาโท โกเมศร  ทองบุญช ู
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายกรกฎ  เตติรานนท 
2. นายสุรินทร  สิริชยานนท 
3. นายอรรจน  สุวรรณนุรักษ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
- ไมมี –  - ไมมี - 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายรุจาธิตย  สุชาโต 
2. นางมลินีนัน  ณัฐศรีวัฒน 
3. นายมงคล  ธีระนานนท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดนครสวรรค 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายวิบูลย  บุญสุวรรณ 
2. นายธกร  กันฒะวงศ 
3. นายทีปกร  บํารุงสรณยิ่ง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายศรุต  บํารุงสรณ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายศุภชัย  ผูภักดี 
2. นายวันชัย  สุโพธิ์ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายจิระวิทย  ศุภนันทกานต 
2. นายไพศาล  มวงทรัพย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดนนทบุรี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 2 คน ไดแก 
1. นายวทิยา  เจียรพันธุ 1. นางสุเนตรา  ภาคเจริญ 
2. นายประยูรศักดิ์  มงคลประสิทธิ ์ 2. นายตอพงศ  ทองทิพยวิลาส 
3. นายอํานวย  สุขขี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นายพรชัย  สาเมือง นางนฤมล  ซู 
2. วาท่ี เรืออากาศโท ภาสกร  สุระพิพิธ 
3. นายเดชา  เดชะตุงคะ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นางสาวรวิวรรณ  พรหมเจริญ 
2. พลตรีไพโรจน  มณีออน 
3. นางสุพัตรา  พะลายานนท 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 3 คน ไดแก 
1. นายวชิระ  เพงผล 1. นายบันลือ  สันถวไมตรี 
2. นายสุรินทร  หามนตรี 2. นางพรรษชล  บุญคง 
3. พันตํารวจเอก อาณัตชัย  ทรงสอาด 3. นายกฤตติพัฒน  เชาวลิต 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดนราธิวาส 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายมนตรี  มามะ 
2. นายมะยูนัน  มามะ 
3. นายสาการิยา  เปาะสา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายคอยรูซามัน  มะ 
2. นางพารีดะ  อาลีซู 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายอัสมี  เจะบือราเฮง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายฮานาป  แวมิง 
2. นายอัสรยี  ยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดนาน 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายศุภชัย  ใหมนิถะ 
2. นายภาวัต  สัตยวงค 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายศรีรุง  รัตนศิลา 
2. นายเดชา  สงคประเสริฐ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสําเริง  แกวเทพ  
2. นายสวาท  พินยา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายวิจารณ  ศศิวัจนไพสิฐ 
2. นายเกียรติชาย  ทิพยบุญศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดบึงกาฬ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายวาป  เณระสุระ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสุรศักดิ์  ชัยชิต 
2. นายประสิทธิ์ชัย  แสงสวาง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายทนงศักดิ์  อินทรบุตร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายรังสิต  เชื้อคําจันทร 
2. นายสุริยงค  พิมวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดบุรีรัมย 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นางนนัทพร  ทรงวิชา นายวุฒิพงษ  เหลืองอุดมชัย 
2. นายเสรี  พงศพณิช 
3. นายยั่งยืน  เตียตระกูล 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นางสาวนันทนิตย  จิตหนักแนน 
2. นายกิตติเชษฐ  ธรรมวิทยเมธ ี
3. นายวสันต  เทพนคร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นางสมศร ี ศังขจันทรานนท 
2. นายคํา  สีภา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 2 คน ไดแก 
1. นายวิชิต  สมศักดิ์ 1. นายเชาวนวัศ  วรเชษฐ 
2. นายผิน  พรศิริกาญจน 2. นายไพรัตน  ชื่นศรี 
3. จาสิบโทสันติ  นรสีห 
 
 
 
 
 
 

 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดปทุมธาน ี
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 2 คน ไดแก 
1. นางสาวสุดาลักษณ  ชินวิรารัฒน 1. นายเฉลิมพล  รัตนวงศ 
2. นางยุวดี  บํารุงบุตร 2. นายบพิธ  มาธุระ 
3. นายธเนศ  รื่นกลิ่น 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายชาย  ชินธนภัทร 
2. นายถวิล  แสงแจว 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายอํานาจ  จันทรชวง 
2. นายปกรณพัฒน  เทพเอ้ือตระกูล 
3. นายพิศิษฐ  ปรีชานุกูล 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสมพงษ  เลี้ยงเจริญ 
2. นายทัชเชษฐ  นิยมสุข 
3. นางสาวสุวรรณนี  ภูสุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นายชาญวิทย  อุณหสุทธิยานนท พันตํารวจตรี ชัยชนะ  ไชยพาฤทธิ ์
2. นายจารึก  สุจริตจันทร 
3. นายบุญชู  ตุมมล 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายนรภัทร  ลีธีระโชติ 
2. นายตติย  อัครวานิชตระกูล 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นางอาภรณ  สจุริตจันทร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายทวีศักดิ์  เดชะปญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดปราจีนบุรี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม   บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก - ไมมี - 
นายนพดล  เสนาพล 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก - ไมมี - 
นายเชษฐรัตน  ชนะขํา  
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม 
จํานวน 1 คน ไดแก - ไมมี - 
นายพงษศักดิ์  บุญกระพือ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ 
- ไมมี -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดปตตานี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นายอังคาร  กาญจนเพชร นายอนุชิต  งามขจรวิวัฒน 
2. นายมนัส  สุวรรณชาตรี 
3. นายลาเตะ  มาหะมะ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก - ไมมี - 
นายศิริชัย  ปติเจริญ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก - ไมมี - 

นายสุไลมาน  ดาราโอะ 

 

ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  จํานวน 1 คน ไดแก 

1. นายชณัฐ  พรหมศรี นายมูฮัมหมัด  มะลี 

2. นายอันวารุดดีน  ดอเลาะ 

3. นางสาวสุจิตรา  พรมนุชาธิป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นางศิริพร  กฤชสินชัย 
2. นางสุภาวดี  นิยมทอง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก - ไมมี - 
นายสมหวัง  ถุงสุวรรณ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก - ไมมี - 

นายไพฑูรย  นูนศิริ 

 

ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก - ไมมี - 

นางนงลักษณ  มีสัจจี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดพังงา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก - ไมมี - 
นายธรณินทร  กิตติวรรณาภรณ 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
- ไมมี – - ไมมี - 
 
ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสิ่งแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก - ไมมี - 

นายชํานาญ  พ่ึงถ่ิน 

 

ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก - ไมมี - 

นายธีรชัย  สังขทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดพัทลุง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นางสาวสุธีรา  นุยจันทร 
2. นางบุษบง  ธรรมชาติ 
3. นายสมพงศ  อมตเวทย 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายเคนทร  หนูฤทธิ์ 
2. นายเชาวลิต  เพชรจํานงค 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก - ไมมี - 

1. นายสมนึก  พรรณศักดิ์ 

2. จาสิบเอก วิชัย  เหมะรักษ 

 

ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก - ไมมี - 

1. นายเริ่ม  เพชรศรี 

2. นายบุญคลอง  พรมแกว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดพิจิตร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก - ไมมี - 
นายนิมิตร  โรจนกฤตยากรณ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
- ไมมี -  - ไมมี - 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
- ไมมี –  - ไมมี - 

 

ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 

จํานวน 1 คน ไดแก - ไมมี - 

นายอนุสรณ  ศิริโชคธนทรัพย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดพิษณุโลก 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายเชิญชนะ  อ้ิมแตง 
2. นายอยุทธ  เลขะจิระกุล 
3. รอยเอก อุบล  พุทธรักษ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายวิศว  วิศวชัยวัฒน 
2. นายสุรจิต  วงศกังแห 
3. นายณฐกร  โซจินดามณี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 

1. นายเชาวรัตน  คลายสอน 

2. นายสุเกียรติ  ดานพิษณุพันธ 

3. นายวิรัตน  แดงซิว 

 

ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก - ไมมี - 

1. นายสมใจ  นิลนาค 

2. นายพันธกานต  ณ นคร 

 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดเพชรบุรี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 3 คน ไดแก 
1. นายสุธา  เภรีภาส 1. นายอัมพร  โชยา 
2. นายสิทธิพร  สุขประเสริฐ  2. นายบรรพต  กําไลแกว 
3. นางวงเดือน  อุบลวรรณ 3. นางสาวจินตนิพา  ศิริกาญจนาภัย 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นายกรัณย  สุทธารมณ นายธานินทร  ถิตตยานุรักษ 
2. นางสาวสุกัญญา  มีนา 
3. นางสาวอารี  โชติวงษ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 

1. นายนิวัฒน  ม่ันหมาย 

2. นายสุริยะ  ศิริเรือง 

3. นายณัศพงศ  เพชรพันธชาง 

 

ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 

จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 

1. นางธนัชพร  ศรีฟา นายมนู  อุดมเวช 

2. นายอนันต  วรรณพรรณ 

3. นายไพบูลย  ยิ้มแยม 

 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดเพชรบูรณ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก - ไมมี - 
นายปรีดา  สุขสมบูรณ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นางสาววรฉัตร  สิริสุขุม 
2. นายวุฒิชัย  โรจนทิพยรัก 
3. นายวชิระ  โรจนทิพยรัก 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายณรักษ  มณีราช 
2. นายไพฑูรย  เจียมวิจิตร 
 

ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก - ไมมี - 
นายสมาน  ปางวัชรากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดแพร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายพิทักษ  บุณยเวทย 
2. นางเอมอร  พรหมด ี
3. นายมานิตย  ทะแกว 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายสมบูรณ  ใจเศษ 
2. นางสุดสวาท  มงคลเจริญวงศ 
3. นางสาวกมลฉัตร  รังษี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 

1. นายอินแปง  ขวัญเมือง 
2. นายปรีชา  อุปการ 
3. นายเจษฎา  แกวศล 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก - ไมมี - 

1. นายเดชา  ชัยชนะ 
2. นายชิดณรงค  วงคกองแกว 
 
 
 
 

 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดพะเยา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นายบรรจง  วงศราษฎร นายจรัส  สุทธิกุลบุตร 
2. นางสาวศรีวรรณ  ปวงงาม 
3. นางมุกดา  อินตะสาร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นายวิษณุ  สรรคพฤกษสิน นายธวัชชัย  นิเทศกบัณฑิต 
2. นายกูเกียรติ  ดํารงวิริยะนุภาพ 
3. นายหัสนัย  แกวกุล 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายประสิทธิ์  เครื่องสนุก 
2. นายวัชระ  ศรีคําตัน 
3. นายลอง  วงศประสิทธิ์ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 2 คน ไดแก 
1. นายสุทธิชัย  ปญญโรจน 1. นางดารณี  ชัยดรุณ 
2. นายมนัส  สายโกสุม 2. นางจามจุรี  สุนะรินทร 
3. นายสมาน  มากสุข 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดภูเก็ต 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายทฤษฎา  ชาญยนตร 
2. นายจรัญ  ธัญญอุดร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก - ไมมี - 
นายจรัล  สางสาร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก - ไมมี - 
นายมาโนช  พันธฉลาด 
 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก - ไมมี - 
นายมนชัย  ตาดทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดมหาสารคาม 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายสุรพงษ  เหง่ียมไพศาล 
2. นายอัษฎา  วนาทรัพยดํารง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสุรศักดิ์  วงศมังกร 
2. นายวนิัย  วงศรัตนะ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
- ไมมี –  - ไมมี - 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายประสาท  จัตุชัย 
2. นายทองสุข  ทุมมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดมุกดาหาร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นายภคฤกษ  ปริปุญโญ นายถึงบุญ  กอนทอง 
2. นางธงชัย  โสดา 
3. นายบุญเพ็ง  ยืนยง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายอรรครัตน  รัตนจันทร 
2. นายสมศักดิ์  สีบุญเรือง 
3. นายธนวรรต  กุลตังวัฒนา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายวิทยา  จันทรมิตร 
2. นายสุรพร  ผิวงาม 
3. นายพรรณา  ราชิวงค 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นายไชยยง  อาจวิชัย นายโสภณ  กลิ่นปทุมทิพย 
2. นายบรรดล  เมืองโคตร 
3. นางสาวนฤนารถ  กลิ่นปทุมทิพย 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดแมฮองสอน 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายสมจิต  สุวรรณบุษย 
2. นางอาภรณ  แสงโชติ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นางสาวชนเขต  บุญญขันธ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
- ไมมี –  - ไมมี - 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายนิพนธ  คําพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดยะลา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายธรณินทร  แวดอเลาะ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายวิรัช  อัศวสุขสันต 
2. นายอิทธิพัทธ  ศิริเสรีวัฒนา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายนิธิ  พลไชย 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
- ไมมี  - ไมมี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดยโสธร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายเตวิทย  นามรักษ 
2. นายสัมฤทธิ์  กัลปดี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นางวนิดา  แสวงผล 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายพงษเทพ  เพียรทํา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 

จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสระเกต  มหิวรรณ 
2. นายประสาร  วงศศิลป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดรอยเอ็ด 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 4 คน ไดแก 
1. นางสาววนิดา  ภูภักดี 1. นายปรีชา  แสนรัตน 
2. นายสฤษดิ์  ปงศร ี 2. นายประจักษ  อาษาธง 
3. นายสุชาติ  มีเสม 3. นายพงศพิศุทธ  ชูศรีพัฒน 
 4. นางบัณจง  ธนะแพสย 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายสมเกียรติ  ชัยคณารักษกูล 
2. นายประสิทธิ์  สิงนิสัย 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายบุญชวย  มหิวรรณ 
2. นายสมดี  ไทยทองหลาง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายยศพงศ  พิมพดี 
2. นางธนิตา  กุลสุวรรณ 
3. นายโกวิท  ออนประทุม 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดระนอง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
- ไมมี –  - ไมมี - 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายสมชาย  หัสจักร 
2. นายพรศักดิ์  แกวถาวร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก - ไมมี - 
นายประสิทธิ์  เลิศพิทยานนท 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. วาท่ี รอยตรี กมล  วิภาดาพิสุทธิ์ 
2. นายชยพล  บัวดิษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดระยอง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายประดิษฐ  วัชระดนัย 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายบุญยืน  เลาหวิทยะรัตน 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายสุรินทร  สินรัตน 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสมบุญ  ลําดับชั้น 
2. นายกองพุฒิสิทธิ์  คงคาทิพย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดราชบุรี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายกรณเอก  แผงสุข 
2. นายประสิทธิ์  ชางแกว 
3. นายศรีวิชัย  ทรงสุวรรณ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายกุณฑล  ปูรณวัฒนกุล 
2. นายโกมล  ตันติวรนุกูล 
3. นายอิศวีพงศ  สุขระวีกุลนันท 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสุรชยั  ฉัตรภิญญาคุปต 
2. นายสัญฐิการณ  จิตภูธโรจน 
3. สบิเอก พิเชษฐ  ขาวคง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นางสมทรง  ไชยวัต 
2. นายศุภชัย  สายบัว 
3. นายมนตชัย  จิตติเลิศวุฒิ 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดลพบุรี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นางกัญญา  ภูทอง 
2. นางสํารวง  สืบศรี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายไพฑูรย  สิงหไขมุกข 
2. นายอํานาจ  ปอมบุบผา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายดิเรก  พูลเพ่ิม 
2. นายสมภพ  โสมาภา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นายสุรพงษ  ปนาทกูล นางสาวนารี  ตันติมาวงศ 
2. นายชัยรัตน  มาตยานุมัตย 
3. นายฐิติเดช  ขะบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดลําปาง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 3 คน ไดแก 
1. นายกฤษณพันธ  เพ็งศรี 1. นายบุญเติม  ปงวงค 
2. นางทิพยวารี  คีรีวรรณ 2. นายไตรโรจน  พิพัฒธนะมงคล 
3. นายชฎิล  ไชยกุล 3. นายประเสริฐ  วันนะวันนา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นางสายหยุด  กันทะเสน 
2. นางสาวรัตนา  ธะนะคํา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายสุรพล  ตันสุวรรณ 
2. นายสุชิน  วรรณแสน 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 2 คน ไดแก 
1. นายเรวัฒน  สุธรรม 1. นายอํานวย  สันเทพ 
2. นายสมาน  ฟูแสง 2. นายปฐมวัชญ  ไชยวรรณ 
3. นางพัฒนา  นาคทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดลําพูน 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายสมศักดิ์  ฉันทะ 
2. นายสุภา  มะโนปญญา 
3. นายมนัสวิน  สิงหคราช 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นางสาวอําไพ  ไชยพิจิตร 
2. นายมาโนช  ไชยสุวรรณ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นายภาณุพงศ  ไชยวรรณ นายอุทัย  สาธรรม 
2. จาสิบเอกพิชัย  ศรีวิลัย 
3. นายจรูญ  พยาเทพ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายวาทิตย  ตั้งรพีเลิศ 
2. นายนิคม  วงศพนัสสัก 
3. นายณัฐจักร  รชตะไพโรจน 
 
 
 
 
 
 

 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดเลย 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 2 คน ไดแก 
1. นายกิตติศักดิ์  ยุติธรรม 1. นายยุทธ  บุญเกษ 
2. นายวิชัย  พิมพศร ี 2. นายอุดร  แสวงผล 
3. นายธนัท  ทรัพยบุญมาคลี่ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายวิโรจน  เปยมสกุล 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายทนง  สุวรรณสิงห 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายปรีชา  กมลรัตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดศรีสะเกษ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายโสภณ  รัตนา  
2. นายโกวิทย  จันทรหอม 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายชาญณรงค  ทวีสาร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
- ไมมี –  - ไมมี - 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายพลเดช  ศรีบุญเรือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดสกลนคร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 
1. สิบเอกบัณฑิต  เชาววัลล นายศักดิ์ชาย  ยาทองไชย 
2. นายธัญชัยพงศ  ทิลารักษ  
3. นายสงวน  อมรวุฒิกรณ  
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นางกมลลักษณ  นามประกาย 
2. นางม่ิงขวัญ  สวาง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสุขสมัย  สมพงษ  
2. นายนิพนธ  วงศกาฬสินธุ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นางชุติมา  มุงทอง นายฉัตรชัย  จูมวงศ 
2. นายชัชวาล  จันทอก 
3. นายวีรวัฒน  วุฒิสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดสงขลา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายสุรเชษฐ  ประยืนยง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
- ไมมี -  - ไมมี - 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายไชยยา  ศรีบุญเรือง  
2. นายสวาท  นวลไชย   
3. นายสุทิน  รมสกุล 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายเสถียร  มณีโรจน  
2. นายเมธา  สุบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดสตูล 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 4 คน ไดแก 
1. นายนิวัฒน  ยรรยงฤทธิ์ 1. นายคัมพร  ทิพากร 
2. นางฟาตีมะ  พุมโพธิ์ 2. นางวรรณา  ทองสิวรรณ 
3. นายสุไลมาน  อาดํา 3. วาท่ี พันตรี พงศจักรกฤษณ  สิทธิบุศย 
 4. นายสุรพล  ปานเชื้อ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายสุรักษ  ติ้นสกุล 
2. นายวิศิษฎ  มวงปลอด  
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายอดุลย  ชนะบัณฑิต 
2. นายกําพลศักดิ์  สัสดี 
3. นายเหม  กาสา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 2 คน ไดแก 
1. นายเรืองชัย  จงสงวน 1. นายอดุลย  ฝะสกุล 
2. นายสมาน  ระสา 2. นายอารีย  ตาเอ็น 
3. นายหรน  หัสมา 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดสมุทรปราการ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสุรพล  จรรยากูล 
2. นายศุภลักษ  พวงเพชร 
3. นายวิชิต  ยอดมะรุม 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายวิชัย  วัฒนประกายรัตน 
2. นายศรพงศศักดิ์  สุวรรณปรุง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายวันชัย  อองเอ่ียม 
2. นางอังลนา  สงวนสิน 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายชาญศิลป  ปานแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นางกานดา  พาเจริญ 
2. วาท่ี รอยตรี บัณฑิต  ปานสวาท 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายวุฒิเทพ  มุสิกชาติ 
2. นายนิทรารัตน  แพทยวงศ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายศุภโชค  ศาลากิจ 
2. นายวิสูตร  นวมศิริ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสุริยงค  รักจรรยา 
2. นายเสวก  สินประเสริฐ 
3. นายไกรสร  สิงหราชวราพันธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายชวพล  วัฒนพรมงคล 
2. นางสาวนนทิยา  กุลธรเธียร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นายอภิชิต  ประสพรัตน นายคณาวิช  ฆังนิมิตร 
2. นางสาวรุจิพัชร  ฐิติจรัสทวีกุล 
3. นายชาธิป  ตั้งกุลไพศาล 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. พันตํารวจโท สุรินทร  ชัยพาณิช  
2. นายอภิวัฒน  วังวิวัฒน 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายวรพงษ  ชอบชื่น 
2. นายภูมิกร  มงคลมณีผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดสระแกว 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายภัทรพล  มานะสราง 
2. นายวีระเดช  กุลวัฒน  
3. นายภวินทชาติ  รัตนธรรม 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. จาสิบเอก ชริน  อยูถาวร 
2. นายสมชาย  แกวสุทธิ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสมิทธิ์  เย็นสบาย 
2. นายโกศล  เทียนชัย 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายกรรณสูตร  ภาวะโสภณ 
2. นายวิจิตต  สีมา 
3. นายสัมพันธ  ศรีรัตนกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดสระบุรี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นายลิขิต  ฉัตรจันทร พลอากาศโท สุภสิทธิ์  บุญเนาว 
2. นายพิมล  กัลยาณโสธร 
3. นางสาวสิรลิาวัลย  เหมะธุลิน 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายวรัญชัย  วิริยะวงศ 
2. นายอํานวย  ปนพิลา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นายสรพงษ  โกสุรินทร นายสุภัก  สีดาพล 
2. นายสอน  สุริยันต 
3. นายสมชาย  กุลนริศ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายจําลอง  รัชวัตร 
2. นายแสวง  บุญรักศิลป 
3. นายมงคล  แกวสุทธา 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดสิงหบุรี 
  
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายขจิต  นาวีระ 
2. นางวลัยวรรณ  สุทธิโพธิ์ 
3. นาวาอากาศโท พยนต  สําริด 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายวิจิตร  เลิศไพบูลยวงศ 
2. นายวิลาศ  เมืองทอง 
3. นายนําชัย  แซตั้ง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก - ไมมี - 
1. พันเอก สมบัติ  ระรวยทรง 
2. นายทรงวุฒิ  นาคประสิทธิ์ 
 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายศุภณัญ  บุญญา 
2. นางธนิสร  แจงสนอง 
3. นายพิจิตร  ปญญาพิชิต 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดสุโขทัย 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. พันโท พรชัย  แสงสวาง 
2. นายพิชัย  กัลยานาม 
3. นายอักษร  มงคลทิพย 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายทรงศักดิ์  เสตะสวัสดิ์พงษ 
2. นายพิชัย  พฤกษสุกาญจน 
3. นายโกวิทย  ทรงคุณ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายวิชิต  ดีหนอ 
2. นางเทศสนา  แสงสวาง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายฤกษชัย  สายทองคํา 
2. นายอิชชกันต  เพ่ิมพัชรพร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นางสาววิภาศศิ  ชางทอง 
2. นางจุฑามาศ  โกมลศิริสุข 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายนิวัท  สุพรรณคง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายประดิษฐ  บุญตันตราภิวัฒน 
2. นายศักดิ์ศรี  อินทรบํารุง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสมศักดิ์  ยิบพิกุล 
2. นายสมชาย  เลิศพงศภากรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นางสาวขนิษฐา  หอมตะโก 
2. นายเอกลักษณ  จันทรอุดม 
3. นายอรรณพ  ไชยามาตย 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายธีระชัย  ศรีโพธิ์ชัย 
2. นายไพฑูรย  ทองปาน 
3. นายบังคม  ตันติพงศ  
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  เกิดสุวรรณ  
2. นายอดุลย  มีถาวร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก - ไมมี - 
นายอํานาจ  รอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดสุรินทร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นายประสงค  สุภาสัย นายสนิธ  สังขะพงษ 
2. นายกมนตโรจน  นิวัฒนบรรหาร 
3. นายเสนอ  พิศเพ็ง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายอาทร  แสงโสมวงศ 
2. นายทวีศักดิ์  นากดี 
3. นายสามัญ  บุญยอย 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก - ไมมี - 
1. นายธีรพล  ลาภจิตร 
2. นายกูเกียรติ  บัวงาม   
3. นายทองพูน  มะวังนุทูล 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นายฉัตรชัย  ชุมนุม วาท่ี รอยตรี วิศิษฏ  ตุลาธร 
2. นายสมบูรณ  สาทลาลัย 
3. นายถวัลย  มีมาก 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดหนองคาย 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายพีรพัฒน  พูลพัฒน 
 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายมนตเทพ  ภัทรเจริญโสภณ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นางสาวศุภมาศ  ปุณประเสริฐ 
2. นายภูวิศ  เพียงรวี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายธีระวุฒิ  เจริญราษฎร 
2. นางสาวสิริกร  นามลาบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดหนองบัวลําภู 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายจักรพงศ  โสนะแสง 
2. นายเกรียงไกร ไทยออน 
3. นายเสาร บุญยอ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นางสาววัลยลดา  รัตนศิริวรากร 
2. นางสาวนราพร  เสนาสุนทร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายบัวลัย  โนนสกุล 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายชัยสิทธิ์  ชัยชนะสุวัฒน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดอางทอง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายวิชาญ  ผิวบาง 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายธน ู มีแสงเงิน 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายสุชิน  เจริญจิตร 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายเสกสรรค  อรรถยานันทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดอุดรธานี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. วาท่ี รอยโท อิสเรศณุชิตภ  จันทรศรี 
2. นายภูมิรวิชญ  ชัยภูริหิรัณยกุล 
3. นายไพบูลย  เหลืองอิงคะสุต 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายยงยทุธ  วัฒนธีรวุฒิ  
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 3 คน ไดแก  จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ พันตํารวจเอก สามารถ  แพงคํา 
2. นายบุญศร ี สุขวาป 
3. นายฉัฐพงษ  เชียงบาล 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายสําเนียง  ศิริรัตนพงษ 
2. นายยุทธพล  ลักษณะสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดอุทัยธานี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นางสาวชนากานต  นิลกนิษฐ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายสราวุธ  สงวนเผา 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายสําเริง  โพธิ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
- ไมมี -  - ไมมี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดอุตรดิตถ  
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายวิชรัช  บุณโยประการ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
- ไมมี -  - ไมมี - 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
- ไมมี –  - ไมมี - 
 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
- ไมมี -  - ไมมี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 2 คน ไดแก  - ไมมี - 
1. นายณัฐพงษ  วงศคําจันทร 
2. นางวลัยรัตน  ทองเขียว 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
- ไมมี -  - ไมมี - 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
- ไมมี –  - ไมมี - 

 

ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 

จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 

นายผดุงศักดิ์  นนทภักดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 131/2562 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

---------------------------------------- 
 

จังหวัดอํานาจเจริญ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานสังคม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายไพศาล  อาจธะขันธ  
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายพงษศักดิ์  ตั้งตระกูลวงศ 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม  บัญชีรายช่ือสํารอง 
จํานวน 1 คน ไดแก  - ไมมี - 
นายประยุทธ  สินเติม 
 
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ  บัญชีรายช่ือสํารอง 
- ไมมี -  - ไมมี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




