
 

 
 
 
 
  

 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ขาราชการพนจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

                                       (ครบเกษียณอายุ)  ในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2547 
----------------------------------------- 

 ดวยในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2547 กระทรวงมหาดไทยมีขาราชการพลเรือนสามัญ  ระดับ 9 - 10  ที่มีอายุ
ครบหกสิบปบริบูรณ  และจะตองพนจากราชการ  (ครบเกษียณอายุ)  ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม   2547  เปนตนไป ตามความ
ในมาตรา 19   แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ. 2494   แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3  แหง
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2530  จํานวน 51 ราย ดังนี้ 
 

 1.  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  1.1 นายประกิต กันยาบาล ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการ 10)  
  1.2 ม.ล.ประทีป จรูญโรจน ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการ 10)  
  1.3 นายภุชงค รุงโรจน ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการ 10)  
 1.4 นายกฤช อาทิตยแกว ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดกําแพงเพชร 
 1.5 นายชัยพร รัตนนาคะ ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดอุดรธานี 
 1.6 นายธงชัย อนันตกูล ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดบุรีรัมย  
        1.7 นายธวัช สุวุฒิกุล ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดชัยภูมิ   
 1.8 นายธวัช เสถียรนาม ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดลําพูน  
 1.9 นายธีระ โรจนพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสุราษฎรธานี  
 1.10 นายนรินทร พานิชกิจ ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดเชียงราย   
 1.11 นายนาวิน ขันธหิรัญ ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดนครปฐม 
        1.12 นายวิจารณ ไชยนันทน ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดระยอง 
        1.13 นายวิมุติ บัวจันทร ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสมุทรสาคร 
        1.14 นายวีระ เสรีรัตน ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดอํานาจเจริญ 
        1.15 นายสมศักดิ์ บุญเปลื้อง ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดแพร 
        1.16 นายสมัชชา โพธ์ิถาวร ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดพังงา 
        1.17 นายสวัสดิ์ แกลวทนงค ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
        1.18 นายอํานวย สงวนนาม ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดกระบี่ 
        1.19 นายกวีรัตน อรุณทัต รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดสุพรรณบุรี 
        1.20 นายกอบกิตต สุวรรณโชติ รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดนราธิวาส 
        1.21 นายเกียรติศักดิ์ โกศัลวิตร รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดอุดรธานี 
        1.22 นายโกวิทย บุญเจริญ รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดกาฬสินธุ 
  1.23 ม.ล.จุลกะ งอนรถ รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดสิงหบุรี  
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  1.24 นายทวี นกนอย รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดชลบุรี 
  1.25 นายธีรยุทธ เฉลิมชวง รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดเพชรบุรี 
  1.26 นายประโยชน กระจางตา รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดสมุทรสงคราม 
  1.27 นายประสิทธิ์ บัวดวง รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดสตูล 
  1.28 นายพินิจ อุสาห รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดเพชรบุรี 
  1.29 นายพิษณุ สวัสดี รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดแพร 
  1.30 นายภูริวัฒน ชิตทรงสวัสดิ์ รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดรอยเอ็ด 
  1.31 นายศิริ รุงแกว รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดพัทลุง 
  1.32 นายสมบูรณ เบ็ญมาตร รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดอุตรดิตถ 
  1.33 นายสุนาย ลาดคํากรุง รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดศรีสะเกษ 
  1.34 นายอรรถพล พงษกิตติโรจน รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดยโสธร 

 2. กรมการปกครอง 
  2.1  วาที่ ร.ต.ชยันต นาคเพ็ชร ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9)  
    จังหวัดชุมพร 
  2.2  นายประเสริฐ เจียนิวัตต ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
    จังหวัดนครสวรรค 
  2.3  นายองอาจ สนทะมิโน ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  2.4  นายหิรัญ เจริญทวีทรัพย ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
    จังหวัดสมุทรปราการ 

 3.  กรมที่ดิน 
  3.1  นายเอนก เกษมสุข ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ  
    (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 10 ชช) 
    ศูนยสงเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน 
  3.2  นายวิชัย รัตนวราหะ รองอธิบดี (นักบริหาร 9) 
  3.3  นางสาวอัจฉรา ศรียะพันธ ผูอํานวยการสํานัก (นักวิชาการคอมพิวเตอร 9) 
    สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.4  นายประจัน บุนนาค ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน (งานที่ดิน) 
    (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช) 
  3.5  นางเยาวลักษณ เพชรมุนี ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน (งานที่ดิน) 
    (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช) 
  3.6  นายศักดิ์เสถียร เกริงกําจรกิจ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน (งานที่ดิน) 
    (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช) 
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 4.  กรมการพัฒนาชุมชน 
  4.1  นายดิเรก จิโน ผูอํานวยการศูนย (นักวิชาการพัฒนาชุมชน 9) 
    ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 5 
  4.2  นายเวช กี่หมัน ผูอํานวยการศูนย (นักวิชาการพัฒนาชุมชน 9) 
    ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 8 

 5. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  5.1  นายอภิรัชต ทวีศรี เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช. 
    ราชการบริหารสวนกลาง 
  5.2  นางสาวสมสงวน บุราคม วิศวกรโยธา 9 สํานักวิศวกรรมการผังเมือง 

 6. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  6.1  นายบรรจงศักดิ์ ปานทอง ผูอํานวยการสํานัก (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 บส.) 
    สํานักนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  6.2  นายสมนึก นันตติกูล ผูอํานวยการสํานัก (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 บส.) 
    ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย 
  6.3  นายธนิต มาศรีนวล ผูอํานวยการศูนย (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 บส.) 
    ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี 
  
   
  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  31  ธันวาคม   พ.ศ. 2546 

 
                                                            
 
                 
 
 
 

                  ( นายเสริมศักดิ์  พงษพานิช ) 

                                                      ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            



 

 
 
 
 
 
  

 
 

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ขาราชการพนจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

                                       (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
------------------------------------------ 

 ดวยในสิ้นปงบประมาณ  พ.ศ. 2547  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  มีขาราชการพลเรือนสามัญ 
ระดับ 8 ลงมา ที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณและจะตองพนจากราชการ (ครบเกษียณอายุ) ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547  เปนตน
ไป  ตามความในมาตรา 19  แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494  แกไขเพิ่มเติมโดย มาตรา 3 แหง
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2530  จํานวน  8 ราย  ดังนี้ 

 1.  นายประเสริฐ สุริยะเจริญ หัวหนาสํานักงานจังหวัด (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8) 
      สํานักงานจังหวัดอํานาจเจริญ     
 2.  นายประเสริฐ สันติวรกุล นายชางไฟฟาสื่อสาร 7  
      ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)  
 3.  นายจําลอง  สวัสดิ์กิจ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว 
      สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ 
 4.  นายธนวัฒน อินทฤทธิ์ นายชางไฟฟาสื่อสาร 6 
      ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5.  นายสมาน  สุขชื่น  เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 6 
      ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 6.  นายอนุวัติ  วรรธนานุสาร นายชางไฟฟาสื่อสาร 6 
      ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 7.  นายนคร  นฤคนธ  เจาหนาที่ธุรการ 5 
      สํานักงานจังหวัดตาก 
 8.  นางสาวสายทอง คุยนา  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5 
      สํานักงานจังหวัดสระบุรี 

                                        ประกาศ   ณ   วันที่   31  ธันวาคม   พ.ศ. 2546 
 

 
 
 
 
 

                                     ( นายเสริมศักดิ์  พงษพานิช ) 

                                                                      ปลัดกระทรวงมหาดไทย 


