
 
 
 
 
 

  
 

           ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
        เรื่อง  ขาราชการพนจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปบริบูรณ 
                                    (ครบเกษียณอายุ)  ในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2551 
                                                         ----------------------------------------- 

 ดวยในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กระทรวงมหาดไทยมีขาราชการพลเรือนสามัญ  ระดับ 9 – 11 ที่มีอายุครบ                 
หกสิบปบริบูรณ และจะตองพนจากราชการ (ครบเกษียณอายุ) ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป ตามความในมาตรา 19         
แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ                
ขาราชการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2530  จํานวน  77  ราย ดังนี้ 
 

 1.  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  1.1 นายพงศโพยม วาศภูติ  ปลัดกระทรวง (นักบริหาร 11) 
  1.2 นายนิรันดร จงวุฒิเวศย  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหาร 10) 
  1.3 นายสุรพล กาญจนะจิตรา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหาร 10)   
  1.4 นายกองเกียรติ อัครประเสริฐกุล ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ผูตรวจราชการ 10)  
  1.5 นายกิตติพงษ สุนานันท  ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ผูตรวจราชการ 10)  
  1.6 นายศุภชัย ยุวบูรณ  ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ผูตรวจราชการ 10)  
  1.7 นายสุกิจจา กรุณานนท  ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ผูตรวจราชการ 10)  
  1.8 นายเสนอ จันทรา  ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ผูตรวจราชการ 10)     
  1.9 นางกาญจนาภา กี่หมัน  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดระนอง  
  1.10 นายเจด็จ มุสิกวงศ  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดหนองคาย  
  1.11 นายเจตน ธนวัฒน  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดนครนายก 

 1.12 นายเชิดพันธ ณ สงขลา  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1.13 นายประภากร สมิติ  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดชัยนาท 

  1.14 นายประสงค พิทูรกิจจา  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 1.15 นายปริญญา ปานทอง  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดอํานาจเจริญ 
  1.16 นายพลวัต ชยานุวัชร  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดระยอง 
  1.17 นายพินิจ พิชยกัลป  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดรอยเอ็ด 
  1.18 นายเมฆินทร เมธาวิกูล  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดปทุมธานี 
       1.19 นายวิชม ทองสงค  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  1.20 นายสันทัด จัตุชัย  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดบุรีรัมย 
        1.21 นายสุพจน เลาวัณยศิริ  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดอุดรธานี            
        1.22 นายอานนท มนัสวานิช  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดตรัง 
        1.23 นายอานนท พรหมนารท  ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดฉะเชิงเทรา   
  1.24 นายเกียรติศักดิ์ ธนวัฒนากุล  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดเพชรบุรี 
  1.25 นางสาวจารุวัตย ศีลพงษ  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดกําแพงเพชร 
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  1.26 นายเฉลิมชัย วรวุฒิพุทธพงศ  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดลําพูน 
  1.27 นายชนะ นาคสุริยะ  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดเชียงราย 
  1.28 วาที่รอยตรีณรงค สุจริต  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดนครนายก 
  1.29 นายนเรศ วงศสวัสดิ์  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดนครปฐม 
  1.30 นายประยงค รัตนพันธ  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดสงขลา 
  1.31 นายพงษศักดิ์ เสมะกนิษฐ  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  1.32 นายพัฒพงศ พยัคฆันตร  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดสิงหบุรี 
  1.33 นายวิฑูรย นาคะเสถียร  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดบุรีรัมย   
  1.34 นายศิลป ชื่นนิรันดร  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดยโสธร 
  1.35 นายศุภชัย แสงโสภณ  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดเลย 
  1.36 นายสมบูรณศักดิ์ ปริยานนท  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดปราจีนบุรี 
  1.37 นายสมศักดิ์ ตะเภานอย  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดชุมพร 
  1.38 นายสันติ กรุสวนสมบัติ  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดพิษณุโลก 
  1.39 นายสุนทร สิริภักดิ์  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดนครพนม 
  1.40 นายสุรชัย พึ่งจิตตตน  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดตาก 
  1.41 นายอภัย แกวมรินทร  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดกาฬสินธุ 
  1.42 นางสาวอรุณี กูลณรงค  รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดชัยนาท   
  1.43 นายจรัส เพชรมาก  หัวหนาสํานักงานจังหวัด (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9) 
     สํานักงานจังหวัดพัทลุง 
  1.44 นายระพีพัฒน ณ นคร  หัวหนาสํานักงานจังหวัด (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9) 
     สํานักงานจังหวัดภูเก็ต 

 2. กรมการปกครอง 
  2.1 นายชูชีพ พงษพิเชฐ  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) จังหวัดระนอง 
  2.2 นายเธียรชัย บุญเพชร  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) จังหวัดเลย  
  2.3 นายบรรลือศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) จังหวัดพะเยา 
  2.4 นายประวิตร อังศุนาค  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) จังหวัดพิจิตร 
  2.5 นายวันชัย รัตนเมธีดล  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) จังหวัดกาญจนบุรี 
  2.6 นายวิชัย     ประพันธโรจน  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) จังหวัดตราด 
  2.7 นายสุทธิ รัตนศรีทอง  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) จังหวัดอุตรดิตถ 
  2.8 นายอานนท กิติคุณไพโรจน  ปลัดจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 9) จังหวัดนครนายก 
  2.9 วาที่รอยตรีโกมล บุญสูงเพชร  นายอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 9) อําเภอเมืองหนองคาย 
     จังหวัดหนองคาย 
  2.10 นายสวาง ฉวีวรรณ  นายอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 9) อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
     จังหวัดอุบลราชธานี 
  2.11 นายอนันต ทิมา  นายอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 9) อําเภอเมืองรอยเอ็ด  
     จังหวัดรอยเอ็ด 
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     3. กรมพัฒนาชุมชน   
  3.1 นายวิชล มนัสเอื้อศิริ  รองอธิบดี  
     (นักบริหาร 9)  
  3.2 นายสรรคชัย อินหวาง  รองอธิบดี  
     (นักบริหาร 9)   
  3.3 นายอุดม มณีขัติย  ผูอํานวยการศูนย (นักวิชาการพัฒนาชุมชน 9) 
     ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 

 4. กรมที่ดิน 
  4.1 นายวราวุธ วราภรณ  ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 10 ชช)  
      ศูนยสงเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน 

  4.2 วาที่รอยตรีขันธชัย วิจักขณะ  รองอธิบดี 
     (นักบริหาร 9) 
  4.3 วาที่รอยตรีสิงหโต พิเชฐวงศ  รองอธิบดี 
     (นักบริหาร 9) 
  4.4 นายมนูญ นันทมนตรี  ผูอํานวยการสํานัก (เจาหนาที่บริหารงานที่ดิน 9) 
     สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ 
  4.5 นายมนตรี     สีมันตร  เจาพนักงานที่ดินจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานที่ดิน 9) 
     สํานักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก   
  4.6 นายเทพประสิทธิ์ สวางศุข  เจาพนักงานที่ดินจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานที่ดิน 9)  
     สํานักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  

 5.  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5.1 นายพงศเผา เกษทอง  รองอธิบดี 
     (นักบริหาร 9)  
  5.2 นายสุวิทย คณีกุล  รองอธิบดี 
     (นักบริหาร 9) 
  5.3 นายชัยพันธุ หอมวิเศษวงศา  ผูอํานวยการศูนย (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ) 
     ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแกน   

 6. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  6.1 นายสุรพล พงษไทยพัฒน  วิศวกรวิชาชีพ 10 วช (วิศวกรรมโยธา)  
  6.2 นายศิริชัย กิจจารึก  ผูอํานวยการสํานัก (วิศวกรวิชาชีพ 9) 
     สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ (วิศวกรรมโยธา)   
  6.3 วาที่รอยตรีกิตติ ศิริวิชญไมตรี  ผูอํานวยการสํานัก (วิศวกรวิชาชีพ 9) 
     สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง  
  6.4 นายสุชาติ อัจฉริยากร  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน (งานโยธาธิการและผังเมือง) 
     (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช)  
  6.5 นายวันชัย โกลละสุต  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน (งานโยธาธิการและผังเมือง) 
     (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช) 
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  6.6 นายประสงค ยันตรกิจ  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน (งานโยธาธิการและผังเมือง) 
     (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช)   
  6.7 นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน  วิศวกรวิชาชีพ 9 วช (วิศวกรรมโยธา) 
  6.8 นายอภิชัย จิรโสภณ  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานชาง 9) 
     สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  6.9 นายสถาพร วัฒนานุสิทธิ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานชาง 9) 
     สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 

 7.  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  7.1 นายเขต สวัสดิภาพ  ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารงานทองถิ่น  
     (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช) 
   
      
       
   
       ประกาศ  ณ  วันที่   2   มกราคม   พ.ศ. 2551                                                 
 
 

 
                       ( นายพงศโพยม  วาศภูติ ) 

                                                       ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  
 

 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ขาราชการพนจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

                                          (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
                               ------------------------------------------ 
 ดวยในสิ้นปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 8       
ลงมา ที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณและจะตองพนจากราชการ (ครบเกษียณอายุ) ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป                 
ตามความในมาตรา 19  แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 แกไขเพิ่มเติมโดย มาตรา 3 แหง 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2530 จํานวน  9  ราย  ดังนี้ 

  1. นายชีระวัฒน ภูนะพงศ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว สํานักงานจังหวัดระนอง  
  2. นายบัณฑิตย อินทรชื่น เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด  
 3. นางสาวสมพร สังขนิ่ม  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว สถาบันดํารงราชานุภาพ    
 4. นายทองพูล  ธนูศิลป  นายชางไฟฟาสื่อสาร 8 
      ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม) 
 5. นายปรีชา  คําเนตร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 สํานักงานจังหวัดระนอง 
 6. นายวิรัช  ธีรประยูร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี  
 7. นางนารี  เพิ่มศิริกุล เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6 สํานักงานจังหวัดพิจิตร 
 8. นายเกษม  สุภิมารส  นายชางไฟฟาสื่อสาร 6 สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย 
 9. นายทวี  มาสงา  เจาพนักงานธุรการ 5 สถาบันดํารงราชานุภาพ 
  
  

                                           ประกาศ   ณ   วันที่    2   มกราคม  พ.ศ. 2551 

 

 

                                 ( นายพงศโพยม  วาศภูติ ) 

                                                                ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

 


