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บันทึกข้อความ
เว*า.... -,..................

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองกลาง

โทร. 0 ๒!ะ)๖๕ ๖๑๖๙ โทรสาร 0 ๒๒๗๘ ๘๕๙๖

ที ่ทส ๐๒๐๑.๓/ว 004๐ วันที ่**) คุมภาบันธ ์๒๕๖๔

ส่อง รายชื่อผู้มึสิทธเข้ารับการลัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับด้น ใบสังกัด 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่โนการประเมิน ฯ 

โดยวิธีการสัมภาษณ ์(เพิ่มเติม)

เรียน อธิบดีกรมทุกกรม
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชอส่งสำเนาประกาศ 
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับด้น 

ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที ่01 คุมภา,ดันธี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ส่อง รายชื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับกวรลัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัด 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ๆ 

โดยวิธีการสัมภาษณ ์(เพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยที่'วกัน

(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

ประเภทบริหารระคับด้น ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง รายชื่อผู้มึสิทธึ๋เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระคับด้น

ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดวัน เวลา 

และสถานที่ในการประเมินฯ โดยวิธีการสัมภาษณ ์(เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง 

ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิ้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที ่๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ๆ 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที ่๘ - ๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตำแหน่งรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง และตำแหน่ง 

รองอธิบดีกรมป่าไม ้มีผู้สมัครรอการตรวจสอบคุณสมบัติและเทียบการปฏิบัติราชการจาก ก.พ. 

และจะประกาศให้ทราบต่อไป นั้น

คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร  

ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมติในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที ่๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธี้เข้ารับการคัดเลือก ฯ และกำหนดวัน เวลา 

และสถานที่คัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธี้เข้ารับการคัดเลือก

๑.๑ ตำแหน่งรองอธิบด ี(นักบริหาร ระดับต้น) ตำแหน่งเลขที ่๒ และตำแหน่งเลขที ่๓ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง จำนวน ๒๓ ราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตำแหน่งรองอธิบด ี(นักบริหาร ระดับต้น) ตำแหน่งเลขที ่๓ กรมป่าไม ้จำนวน 

๑๙ ราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

กำหนดให้มีการประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ฯ โดยวิธีการสัมภาษณ ์ในวันที ่

๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)

ทั้งนี้..



- ๒ -

ทั้งนี ้หากผู้สมัครเช้ารับการคัดเลือกผู้ใด ไม่มารายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา 

และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าผู้นั้นสละสิทธี้ในการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร 

ระดับต้นในตำแหน่งนั้น ๆ และหากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้มีรายชื่อตามประกาศขาดคุณสมบัติจะต้องถูก 

ตัดสิทธี๋ในการคัดเลือกและแต่งตั้ง

ประกาศ ณ วันที ่ต ฺกุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



เอกสารแนบ &

รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระคับต้น 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ตำแหน่งเลขที ่๒ และตำแหน่งเลขที ่๓ 

จำนวน ๒๓ ราย

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที ่0) กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด หมายเหตุ

๑ นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

๒ นายสุเมธ สายทอง กรมทรัพยากรนํ้า

๓ นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6^ นายอภิชัย เอกวนากุล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง

๕ นายนิพนธ ์จำนงสิริศักดี้ กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุพืช

๖ นายบุญเกิด ร่องแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗ นายสว่าง กองอินทร์ กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุพืช

๘ นายไกวัล ไทยปาล กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธ์พืช

๙ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ กรมป่าไม้

๑๐ นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม กรมป่าไม้

6)6) นายเมืองแมน เกิดนานา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๒ นายอุกกฤต สตภูมินทร์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง

๑๓ นางสุมนา ขจรวัฒนากุล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง

๑ นางนันทนา บุณยานันต์ กรมป่าไม้

6)(^ นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง กรมป่าไม้

๑๖ นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ กรมป่าไม้

๑๗ นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร กรมทรัพยากรนํ้า

6)๘ นายจักรชัย ชุ่มจิตต์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๑๙ นายพิชิต สมปติมาก สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๐ นายอาวีระ ภัคมาตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๑ นางสาวพรศร ีสุทธนารักษ์ กรมควบคุมมลพิษ

๒๒ นายปรีชา โตมี สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๓ นายวิชัย สมรูป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง
เ#'



เอกสารแนบ ๒

รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมป่าไม ้ตำแหน่งเลขที ่๓

จำนวน ๑๙ ราย

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที ่81 กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด หมายเหตุ

๑ นายสุเมธ สายทอง กรมทรัพยากรนํ้า

๒ นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓ นายนพดล อมแสน กรมป่าไม้

๔ นายนิพนธ์ จำนงสิริคักดิ๋ กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุพืช

๕ นายบุญเกิด ร่องแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖ นายสว่าง กองอินทร์ กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุพืช

๗ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุพืช

๘ นายสุพจน ์ภ่รัตนโอภา กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุพืช

๙ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ กรมป่าไม้

๑๐ นายไพบูลย ์รัตนะเจริญธรรม กรมป่าไม้

๑๑ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม กรมป่าไม้

๑เอ นางนันทนา บุณยานันต์ กรมป่าไม้

๑ส! นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง กรมป่าไม้

๑๕ นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ กรมป่าไม้

๑๕ นายพิชิต สมบัติมาก สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๖ นายยรรยง กางการ กรมป่าไม้

๑๗ นางคิริวรรณ สุดาจันทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายปรีชา โตมี สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๙ นายวิชัย สมรูป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง
V



เอกสารแนบ ๓

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์

ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น 

ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

วันที ่๑0 กุมภาพันธ ์๒๕๖๔

ณ ห้องประชุม ๒©๔ ชั้น ๒ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ฉบับลงวันที ่ต กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๔

วัน-เวลา และสถานที่ประเมิน ดำแหบ่งที่สัมภาษณ์
ลงทะเบียน

รายงานคัว
เวลาสัมภาษณ์

วันพุธที ่๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔

รองอธิบดีกรมป่าไม้ ๐๘.๐๐ น. ๐๘.๓๐ น.

รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายส่ง

๑๒.๓๐ น. ๑๓.๐๐ น.

หมายเหต ุ ให้ผู้รับการสัมภาษณ์มาลงทะเบียนรายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด โดยต้องปฏิบัติตัว

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุชและประกาศชองกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐©๙ หรือโควิด-©๙ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี ้กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง 

ได้ตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่ส่วนทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิงแวดลอม โทร ๐ 0๒๒๖๕ ๖๑๖๙ , 0 ๒๒๖๕ ๖๑๗๐


