
 

 
 
 
 
  

 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ขาราชการพนจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

                                       (ครบเกษียณอายุ)  ในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2549 
----------------------------------------- 

 ดวยในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2549 กระทรวงมหาดไทยมีขาราชการพลเรือนสามัญ  ระดับ 9 - 10  ที่มีอายุครบ
หกสิบปบริบูรณ  และจะตองพนจากราชการ  (ครบเกษียณอายุ)  ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549  เปนตนไป ตามความใน
มาตรา 19  แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ. 2494   แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา  3 แหงพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2530  จํานวน  64  ราย ดังนี้ 
 

 1.  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  1.1 นายสุจริต ปจฉิมนันท  ปลัดกระทรวง (นักบริหาร 11)  
  1.2 นายรัชทิน ศยามานนท  รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10)  
  1.3 นายเชนทร วิพัฒนบวรวงศ  ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการ 10)  
  1.4 นายวิทยา ปณฑะแพทย  ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการ 10)  
  1.5 นายศิริวัฒน ศรีตระกูล  ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการ 10)  
  1.6 นายกมล จิตระวัง  ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการ 10)  
        1.7 นายวิชชา ประสานเกลียว  นักปกครอง 10 

 1.8 นางจุฑามาศ ประทีปะวณิช  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสิงหบุรี 
 1.9 นายดิเรก ถึงฝง  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดเพชรบูรณ  
 1.10 นายทรงพล ทิมาศาสตร  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสุพรรณบุรี  
 1.11 นายนพพร จันทรถง  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดรอยเอ็ด 
        1.12 นายนิคม เกิดขันหมาก  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดนครพนม 
        1.13 นายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดยะลา 
        1.14 นายประสาท พงษศิวาภัย  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดนครปฐม 
        1.15 นายพิสิฐ เกตุผาสุข  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดชลบุรี 
        1.16 นายวรเกียรติ สมสรอย  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดเชียงราย 
        1.17 นายวิจิตร วิชัยสาร  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสุราษฎรธานี 
        1.18 นายอุดมศักดิ์ อัศวรางกูร  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดภูเก็ต 
        1.19 นางกาญจนา สูพานิช  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดชัยนาท 
        1.20 นายเฉลิม ประเสริฐกุล  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดพิษณุโลก 
        1.21 นายณรงคพงศ โพธิสมบัติ  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดราชบุรี 
        1.22 นายทรงเดช จังติยานนท  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดเพชรบุรี 
  1.23 นายธนู สุขฉายา  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดอุดรธานี  
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  1.24 นายธาดา ธรรมนิยม  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดนครนายก 
  1.25 นายนพพร ตอนรับ  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดเชียงราย 
  1.26 นายบุญทรง จันกลิ่น  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดอางทอง 
  1.27 นายประดิษฐ กิ่งโก  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดนครราชสีมา 
  1.28 นายพีรไสว รัตนเอกวาที  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดนาน 
  1.29 นายไพบูลย เกียรติสุขเกษม  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดระนอง 
  1.30 นายวงศวิบูลย กิจวิบูลย  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  1.31 นายวิจารณ ผดุงวิถี  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดปราจีนบุรี 
  1.32 นายวิทยา สุวัจนานนท  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดเพชรบูรณ 
  1.33 นายศรีพรหม หอมยก  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดแพร 
  1.34 นายสถิตย ภักดิ์ศรีแพง  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดเลย 
  1.35 นายสิทธิชัย ประเสริฐศรี  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดแมฮองสอน 
  1.36 นายสุรงค ปราบโรค  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดลําพูน 
  1.37 นายสุเวช ตันติวงศ  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดระยอง 
  1.38 นายเสรี พิจิตรศิริ  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดขอนแกน 
  1.39 นายอดุลย พลประอินทร  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดพะเยา 
  1.40 นางอัศนีย บินชัย  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดอางทอง 
  1.41 นายอุดมพร คชหิรัญ  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
  1.42 นางปราณี อารมยเสรี  หัวหนาสํานักงานจังหวัด (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9) 
     สํานักงานจังหวัดขอนแกน  

 2. กรมการปกครอง 
  2.1  นายเกษม แชมชอย  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9)  
     จังหวัดนครสวรรค 
  2.2  นายนําพล พนังคสิริ  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดสงขลา 
  2.3  นายเนาวรัตน บุญหลา  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดอุบลราชธานี 
  2.4  นายรัฐชัย สําเภาทอง  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดอางทอง      
  2.5  นายวิรัตน วนวัฒนาวงศ  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดนนทบุรี 
  2.6  นายศานิต บุญเรือง  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดพะเยา 
  2.7  นายสมพงษ รัตนสัญญา  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดปราจีนบุรี  
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  2.8  วาที่ ร.ต.ต.อิศเรศฤทธิ์    นิลวงศ  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดเพชรบูรณ 
  2.9  นายเอนก คุมพงษ  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดพิษณุโลก    

 3.  กรมที่ดิน 
  3.1  นายสมศักดิ์ สลิลสิริ  รองอธิบดี  
     (นักบริหาร 9) 
  3.2  นางเกียรติยา ภารา  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน (งานที่ดิน) 
     (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช) 
  3.3  นายนิมล จันทรปรรณิก  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน (งานที่ดิน) 
     (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช) 
  3.4  นายรุงศักดิ์ วัชระพิมลมาศ  ผูอํานวยการสํานัก (เจาหนาที่บริหารงานที่ดิน 9) 
     สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน 

 4.  กรมการพัฒนาชุมชน 
  4.1  นายอนุศักดิ์ มูลวงษ  ผูอํานวยการศูนย  (นักวิชาการพัฒนาชุมชน 9) 
     ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 3 
  4.2  นายประสิทธิ์ ศรีจารุพฤกษ  ผูอํานวยการศูนย  (นักวิชาการพัฒนาชุมชน 9) 
     ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 7   

 5. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  5.1  นายปราการ เมฆสุภะ  รองอธิบดี 
     (นักบริหาร 9) 
  5.2  นางมาลินี เศรษฐนันท  ผูอํานวยการสํานัก (เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 9) 
     สํานักพัฒนามาตรฐาน 
  5.3  นายวัฒนา การยบรรจบ  ผูอํานวยการสํานัก (วิศวกรโยธา 9)  
     สํานักวิศวกรรมการผังเมือง 
  5.4  นายสุรพล คัชมาตย  ผูอํานวยการสํานัก (นักผังเมือง 9) 
     สํานักผังประเทศและผังภาค 
  5.5  นางพูลวิไล จันทรธาดา  สถาปนิก 9 วช 
     สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
  5.6  นายปริญญา สนั่นเมือง  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน   
     (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช) 
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 6. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  6.1  นายจักรินทร หงสกุล  ผูอํานวยการศูนย (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 บส.) 
     ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ 
   
  
  
     ประกาศ  ณ  วันที่    27   มกราคม   พ.ศ. 2549 
                                                                      
 
 
 
                  ( นายสุจริต  ปจฉิมนันท ) 

                                                    ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  

 
 

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ขาราชการพนจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

                                       (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
------------------------------------------ 

 ดวยในสิ้นปงบประมาณ  พ.ศ. 2549  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  มีขาราชการพลเรือนสามัญ 
ระดับ 8 ลงมา ที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณและจะตองพนจากราชการ (ครบเกษียณอายุ) ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2549  เปน
ตนไป  ตามความในมาตรา 19  แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494  แกไขเพิ่มเติมโดย มาตรา 3 แหง
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2530  จํานวน  11 ราย  ดังนี้ 

 1.  นายศักดิ์ชัย  สวางเรือง หัวหนาสํานักงานจังหวัด (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8) 
      สํานักงานจังหวัดพะเยา 

 2.  นางกรรณิการ วนิชประภา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว สํานักนโยบายและแผน 

 3.  นายวีระพันธ เพียซาย  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร 

 4.  นายวิชัย  ทองแทน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 กองกลาง 

 5.  นายยศพล  ตัญธนาวิทย นายชางไฟฟาสื่อสาร 6 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 6.  น.ส.ชโลบล  ลิปตะสิริ  นายชางไฟฟาสื่อสาร 6 
      ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) 

 7. นายประยูร  สรวยศรีเมือง เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6 สํานักงานจังหวัดราชบุรี 

 8.  นายเหล็ง  ภักดีโต  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5 สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร 

 9.  นางประทุมพร สิทธิวงศ  เจาหนาที่ธุรการ 5 สํานักงานจังหวัดเพชรบูรณ 

 10. นางบุญแทน พิลาล้ํา  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5 สํานักงานจังหวัดเลย 

 11. นายไพศาล  เล็กเริงสินธุ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 สํานักงานจังหวัดสระบุรี 
       

                                              ประกาศ   ณ   วันที่    27    มกราคม   พ.ศ. 2549 
 
     
 

                                       ( นายสุจริต  ปจฉิมนันท ) 

                                                                     ปลัดกระทรวงมหาดไทย 


