
 

 
 
 
 
  

 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ขาราชการพนจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

                                       (ครบเกษียณอายุ)  ในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2548 
----------------------------------------- 

 ดวยในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทยมีขาราชการพลเรือนสามัญ  ระดับ 9 - 10  ที่มีอายุครบ
หกสิบปบริบูรณ  และจะตองพนจากราชการ  (ครบเกษียณอายุ)  ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548  เปนตนไป ตามความใน
มาตรา 19  แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ. 2494   แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา  3 แหงพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2530  จํานวน  51 ราย ดังนี้ 
 

 1.  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  1.1 นายศิวะ แสงมณี  รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10)  
  1.2 นายปริญญา อุดมทรัพย  ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการ 10)  
  1.3 นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช  ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการ 10)  
  1.4 นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี  ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการ 10)  
 1.5 นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสุรินทร       
 1.6 นายโกเมศ แดงทองดี  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดฉะเชิงเทรา  
        1.7 นายจิรศักดิ์ เกษณียบุตร  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดอุบลราชธานี  
 1.8 นายถนอม สงเสริม  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดศรีสะเกษ  
 1.9 นายพรเทพ พิมลเสถียร  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดพิจิตร  
 1.10 นายวิทย ลิมานนทวราไชย  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดมหาสารคาม  
 1.11 นายวินัย มงคลธารณ  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดระนอง 
        1.12 นายสุวัฒน โชคสุวัฒนสกุล  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดนาน 
        1.13 นายคํารพ สาระจิตต  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดสระบุรี 
        1.14 นายไตรรัตน จงจิตร  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดสุราษฎรธานี 
        1.15 นายเทอดศักดิ์ กรรณสูต  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดกาญจนบุรี 
        1.16 นายประยูร วงษพานิช  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดลําพูน 
        1.17 นายพิจิตร ศรีแสง  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดอุบลราชธานี 
        1.18 นายภาณุ บุญรักษา  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
        1.19 นายไมตรี บุญยัง  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดกระบี่ 
        1.20 นายวงษ เลิศไพศาล  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดจันทบุรี 
        1.21 นายวีระ ชัยพิมลผลิน  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดสกลนคร 
        1.22 นายวีระเดช สุรสิทธิ์  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  1.23 นายวีระศักดิ์ อนันตมงคล  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดสิงหบุรี  
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  1.24 นายสมพงษ ทวิชศรี  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดชุมพร 
  1.25 นายสมยศ ตันตยาภรณ  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดตราด 
  1.26 นายอภิชาติ จุลเสวก  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดสงขลา 
  1.27 นายอํานวย เอมกลิ่นบัว  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดนครราชสีมา 
  1.28 นายอํานาจ สงเสริม  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดอุบลราชธานี 

 2. กรมการปกครอง 
  2.1  นายกรีศักดิ์ ไพบูลย  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9)  
     จังหวัดศรีสะเกษ 
  2.2  นายประสิทธิ์ ตาตินิจ  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดสุรินทร 
  2.3  นายปรีชา หุนสุวรรณ  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดยโสธร 
  2.4  นายยงยุทธ ไตรสุทธิ์  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดรอยเอ็ด      
  2.5  นายวรฉัตร ทีงาม  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดระยอง 
  2.6  นายวิชา ทับธง  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดอางทอง 
  2.7  นายวิบูลย เหลืองสอาด  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดสมุทรสงคราม  
  2.8  นายวิวัฒน นันทวรากร  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดนครปฐม       

 3.  กรมที่ดิน 
  3.1  นายบัญญัติ จันทนเสนะ  อธิบดี  
     (นักบริหาร 10) 
  3.2  นายธาดา โกมลมาลย  ผูอํานวยการสํานัก (เจาหนาที่บริหารงานที่ดิน 9) 
     สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน 
  3.3  นายประดิษฐ วงศวิลัย  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน (งานที่ดิน) 
     (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช) 
  3.4  นายมงคล สุนทรสุข  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน (งานที่ดิน) 
     (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช) 
  3.5  นางวาณี เหลืองอราม  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน (งานที่ดิน) 
     (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช) 
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 4.  กรมการพัฒนาชุมชน 
  4.1  นายชัยสิทธิ์ โหตระกิตย  อธิบดี 
     (นักบริหาร 10) 

 5. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  5.1  นายสวาง ศรีศกุน  อธิบดี 
     (นักบริหาร 10) 
  5.2  นายธีระพันธุ ทองประวัติ  วิศวกรวิชาชีพ 10 วช (วิศวกรรมโยธา) 
  5.3  นายศิริชัย มุสิกะภุมมะ  นักผังเมือง 10 ชช (ที่ปรึกษาดานการผังเมือง)  
  5.4  นายคุโณดม ธรรมาภรณพิลาศ  รองอธิบดี (นักบริหาร 9) 
  5.5  นายสงา โภคบุตร  รองอธิบดี (นักบริหาร 9) 
   

 6. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  6.1  นายสุนทร ริ้วเหลือง  อธิบดี 
     (นักบริหาร 10 บส.) 
  6.2  นางศรีสุดา รักษเผา  รองอธิบดี (นักบริหาร 9 บส.) 
  6.3  นายดํารงค สุทธิจักร  ผูอํานวยการศูนย (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9บส.) 
     ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร 
  6.4  นายดําริห ไทยขํา  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  9 ชช.  
     สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย 
  
   
  

 
 ประกาศ  ณ  วันที่    3   มีนาคม   พ.ศ. 2548 

                                                                      
                  ( นายเสริมศักดิ์  พงษพานิช ) 

                                                      ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  

 
 

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ขาราชการพนจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

                                       (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
------------------------------------------ 

 ดวยในสิ้นปงบประมาณ  พ.ศ. 2548  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  มีขาราชการพลเรือนสามัญ 
ระดับ 8 ลงมา ที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณและจะตองพนจากราชการ (ครบเกษียณอายุ) ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2548  เปน
ตนไป  ตามความในมาตรา 19  แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494  แกไขเพิ่มเติมโดย มาตรา 3 แหง
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2530  จํานวน  4 ราย  ดังนี้ 

 1.  นางสดุดีพร  กระนกภิรักษ เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 8     
      สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

 2.  นางสาวสุดา  กาเดอร  เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 8 ว     
      สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

 3.  นายอนุรักษ  โกดารต  นายชางไฟฟาสื่อสาร 6 
      สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 

 4.  นายเทียบ  ศรีเขมงาม เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 5 
      สํานักงานจังหวัดสุรินทร 
  

                                              ประกาศ   ณ   วันที่    3    มีนาคม   พ.ศ. 2548 
 

     
                                   ( นายเสริมศักดิ์  พงษพานิช ) 

                                                                    ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 


