
 
 
 
 
 

  
 

           ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
        เรื่อง  ขาราชการพนจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปบริบูรณ 
                                    (ครบเกษียณอายุ)  ในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2550 

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

 ดวยในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กระทรวงมหาดไทยมีขาราชการพลเรือนสามัญ  ระดับ 9 – 10 ที่มีอายุครบ    
หกสิบปบริบูรณ  และจะตองพนจากราชการ  (ครบเกษียณอายุ)  ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550  เปนตนไป ตามความใน
มาตรา 19  แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ. 2494   แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา  3 แหงพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2530  จํานวน  60  ราย ดังนี้ 
 

 1.  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  1.1 นายสุรอรรถ ทองนิรมล  รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10)   
  1.2 นายสาโรช คัชมาตย  รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10)  
  1.3 นายไพศาล รัตนพัลลภ  ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ผูตรวจราชการ 10)  
  1.4 นายสุขุมรัฏฐ สาริบุตร  ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ผูตรวจราชการ 10)  
  1.5 นายใหญ โรจนสุวณิชกร ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ผูตรวจราชการ 10)  
  1.6 ร.ต.ท.อุปฤทธ์ิ ศรีจันทร  ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ผูตรวจราชการ 10)  
  1.7 นายเฉลิมชัย รัตนจันท  ที่ปรึกษาดานกฎหมาย (นิติกร 10 ชช) 
     กลุมงานที่ปรึกษากฎหมาย  
  1.8 นายจารึก ปริญญาพล  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดอุดรธานี  
  1.9 นายธีระบูลย โพบุคดี  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสมุทรสาคร  
  1.10 นายบุญชวย เกิดสุคนธ  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดตราด 

 1.11 นายบุญสม พิรินทรยวง  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดมุกดาหาร 
 1.12 นายพนัส แกวลาย  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดจันทบุรี 

  1.13 นายพินัย อนันตพงศ  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดชุมพร 
 1.14 นายพิพัฒน วงศาโรจน  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดพิษณุโลก 
  1.15 นายสมบูรณ งามลักษณ  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดนครราชสีมา 
  1.16 นายสําเริง เชื้อชวลิต  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดเลย 
  1.17 นายอมรทัต นิรัติศยกุล  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดลําปาง 
       1.18 นายโอรส วงษสิทธิ์  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดปราจีนบุร ี
  1.19 นายนิวัตน สวัสดิ์แกว  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสุราษฎรธานี 
        1.20 นายสุวัฒน ตันติพัฒน  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดลพบุรี          
        1.21 นายกฤษดาภรณ เสียมภักดี  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดเชียงใหม 
        1.22 นายจิต ผสมพงษ  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดสงขลา  
  1.23 นายเจริญสุข ชุมศรี  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดลําปาง 
  1.24 นายเฉลิมพล รัตนวงศ  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดปทุมธานี 
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  1.25 นายนพดล พุทธิการันต  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดปราจีนบุรี 
  1.26 นายพงษศักดิ์ นิลประภา  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดสุพรรณบุรี 
  1.27 นายฤาชน บํารุงแสง  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดมุกดาหาร 
  1.28 นายวิทิต เจียรนัย  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดนครพนม 
  1.29 นายวิรัช พวงทิพากร  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดสกลนคร 
  1.30 นายสุเมธ ศรีพงษ  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดนครราชสีมา 
  1.31 นายอัครเดช บุนนาค  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดมุกดาหาร 
  1.32 นายอนันต พิทยายน  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดตราด 
  1.33 นายทรงฤทธิ์ พิมพโพธ์ิ  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดสุพรรณบุรี 
  1.34 นายสมบูรณ จันทวน  หัวหนาสํานักงานจังหวัด (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9) 
     สํานักงานจังหวัดตราด 

 2. กรมการปกครอง 
  2.1 นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ  อธิบดี 
     (นักบริหาร 10) 
  2.2 นายนเรศ จิตสุจริตวงศ  รองอธิบดี  
     (นักบริหาร 9)  
  2.3 นายณฐพล บุญมาก  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการปกครอง 
     (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช)    
  2.4 นายเถลิง ครามะคํา  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดจันทบุรี 
  2.5 นายพิสุทธิ์ โฆสิต  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดหนองบัวลําภู     
  2.6 นายประสิทธิ์ คชโคตร  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดกาฬสินธุ 
  2.7 นายประชิล นิลเขต  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดอํานาจเจริญ 
  2.8 นายสุรศักดิ์ ชาญยุทธ  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดอุดรธานี 
  2.9 นายสุนัยน     หิรัญ  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) 
     จังหวัดหนองคาย 
  2.10 นายชูศักดิ์ อุปนันท  นายอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 9) อําเภอแมสาย 
     จังหวัดเชียงราย 
  2.11 นายบูรณศิลป โทบุดดี  นายอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 9) อําเภอวารินชําราบ 
     จังหวัดอุบลราชธานี 
  2.12 นายยงยุทธ นาคจรุง  นายอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 9) อําเภอสามพราน 
     จังหวัดนครปฐม 
  2.13 นายวัฒนา เลิศธรรมเทวี  นายอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 9) อําเภอเมืองนนทบุรี 
     จังหวัดนนทบุรี  
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 3. กรมการพัฒนาชุมชน 
  3.1 นายพิชัย หวัดสูงเนิน  ผูอํานวยการศูนย (นักวิชาการพัฒนาชุมชน 9)  
     ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 4 
  3.2 นายพีระศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย  ผูอํานวยการศูนย (นักวิชาการพัฒนาชุมชน 9) 
     ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 6 
  3.3 นายบุญเอื้อ โพชนุกูล  ผูอํานวยการศูนย (นักวิชาการพัฒนาชุมชน 9) 
     ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 7 
  3.4 นายสวัสดิ์ สัจจากุล  ผูอํานวยการศูนย (นักวิชาการพัฒนาชุมชน 9) 
     ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 8 

 4.  กรมที่ดิน 
  4.1 นายอดิศร สุขกมล  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน (งานที่ดิน) 
     (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช)  

 5.  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5.1 นายบรรลือ วงศวัฒนะ  ผูอํานวยการสํานัก (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 บส.) 
     สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย 
  5.2 นายวิทยา วชิระอังกูร  ผูอํานวยการศูนย (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 บส.) 
     ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา 
  5.3 นายมนตรี เตงตระกูล  ผูอํานวยการศูนย (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 บส.) 
     ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี 
  5.4 นายชัยวิทย ดาวมุกดา  ผูอํานวยการศูนย (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 บส.) 
     ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี 
  5.5 นายอวยชัย อัศวลาภสกุล  ผูอํานวยการศูนย (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 บส.) 
     ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี 

 6. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  6.1 นายฐิระวัตร กุลละวณิชย  อธิบดี  
     (นักบริหาร 10)  
  6.2 น.ส.ฟองรัตน ฤทธาคนี  ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหผังเมือง 
     (เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 9 ชช) 
  6.3 นางพันธุดา สองทิศ  ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหและประเมินผล  
     (เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 9 ชช)      
   
     ประกาศ  ณ  วันที่   19 กุมภาพันธ   พ.ศ. 2550                                             
 

 
                  ( นายพงศโพยม  วาศภูติ ) 

                                                    ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 



 
 
 
 
 

  
 

 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ขาราชการพนจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

                                        (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
------------------------------------------ 

 ดวยในสิ้นปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  มีขาราชการพลเรือนสามัญ 
ระดับ 8 ลงมา ที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณและจะตองพนจากราชการ (ครบเกษียณอายุ) ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2550          
เปนตนไป  ตามความในมาตรา 19  แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494  แกไขเพิ่มเติมโดย              
มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2530  จํานวน  12 ราย  ดังนี้ 

 1. น.ส.กุลวัลย  สุภัทรพาหิรผล หัวหนาสํานักงานจังหวัด (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8) 
      สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม 
 2. นายชัย  ตําหนักโพธิ หัวหนาสํานักงานจังหวัด (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8)  
      สํานักงานจังหวัดแพร 
 3. นายนิคม  อัมพวะมัต เจาหนาที่บริหารงานสื่อสาร 7 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4. นางบุนนาค  สาริยาชีวะ เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6 สํานักกฎหมาย 
 5. นางจํารูญ  มหาชนะวงศ เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6 สํานักงานจังหวัดยโสธร 
 6. นางชลลดา  รักษา  เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6 สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร  
 7. นางพัชรัตน  ปานเกิดผล เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6 สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก 
 8. นางอังคณา  เกิดสมบุญ เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5 กองการตางประเทศ 
 9. นางจินตนา  วนาศรีสวัสดิ์ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 10. นางจิรารัตน เจริญสุข  เจาหนาที่ธุรการ 5  
      ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก) 
 11. นายกิติ  จตุรภัทร  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5 สํานักงานจังหวัดภูเก็ต 
 12. นางสุภาเพ็ญ อินทรชั้นศรี เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5 สํานักงานจังหวัดอุดรธานี  
  

                                              ประกาศ   ณ   วันที่   19   กุมภาพันธ   พ.ศ. 2550 

 

 

                                       ( นายพงศโพยม  วาศภูติ ) 

                                                                      ปลัดกระทรวงมหาดไทย 


