
 
 
 
 
 
 

  
 

   ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

                                              (ครบเกษียณอายุ)  ในส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
                                                          ----------------------------------------- 

 ด้วยในส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กระทรวงมหาดไทยมีข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
และจะต้องพ้นจากราชการ (ครบเกษียณอายุ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ตามความในมาตรา 19 
แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 จํานวน 101 ราย ดังนี้ 

 1.  สํานักงานปลัดกระทรวง  

 ตําแหน่งประเภทบริหาร 
                   ระดับสูง 
  1.1  นายจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง)  
  1.2  นายธวัชชัย ฟักอังกูร  ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง)   
  1.3  นายปรีชา บุตรศรี  ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง)   
  1.4  นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช  ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง)  
  1.5  นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) 
  1.6  นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) 
  1.7  นายสุเมธ แสงนิ่มนวล  ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) 

 1.8  นายชาย พานิชพรพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดเพชรบุรี 
 1.9  นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดนครปฐม 

  1.10  นายทองทวี พิมเสน  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดมหาสารคาม 
 1.11  นายธีรเทพ ศรียะพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดจันทบุรี 
  1.12  นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดปัตตานี 
  1.13  นายพงษ์ศักดิ์ นาคประดา  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดยโสธร 
  1.14  นายพิสิษฐ บุญช่วง  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดพัทลุง 
       1.15  นายวินัย ครุวรรณพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดสตูล 
  1.16  นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  1.17  นายสุเทพ โกมลภมร  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดราชบุรี 
  1.18  นายอธิคม สุพรรณพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดลําปาง 
  1.19  นายอํานาจ ผการัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดสกลนคร   

  ตําแหน่งประเภทบริหาร 
  ระดับต้น 
  1.20  นายคํานึง อิสโร  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดลพบุรี 
        1.21  นายชลอ ใบเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดตราด                               
  1.22  นายชวลิต ธูปตาก้อง  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดนนทบุรี 
    1.23  นายชาตรี ดิเรกศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดอุบลราชธานี  
  1.24  นายแชน ชื่นศิวา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดนครสวรรค์  
  1.25  นายธงชัย ธรรมสุคติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดกําแพงเพชร 

/ 1.26 นายธานี... 



- 2 - 
 

  1.26  นายธานี ปลูกเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดพังงา 
  1.27  นายนิวิทย์ อรุณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดภูเก็ต 
  1.28  นายประจักษ์จิตต์ อภิวาท  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดลําพูน  
  1.29  นายประเวช สุขพอดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดมุกดาหาร 
  1.30  นายปัญญา คําพรเหลือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดอ่างทอง 
  1.31  นายพินิจ เนตรพุกกณะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดปราจีนบุรี   
  1.32  นายไพบูลย์ ปัญจะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดนครสวรรค์  
  1.33  นายมานพ วีระอาชากุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดพิจิตร 
  1.34  นายยงยศ เมฆอรุณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดพิษณุโลก 
  1.35  นายวรชัย อุตตมชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดพิษณุโลก   
  1.36  นายวันชัย ไชยวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  1.37  นายวินธัย ประไพพิศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดชัยภูมิ 
  1.38  นายวีระวัฒน์ จันทร์เพ็ญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดภูเก็ต 
  1.39  นายสมาน ปางวัชรากร  รองผู้ว่าราชการจังหวดั (นักปกครอง) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  1.40  นายสุรพล วิชัยดิษฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดตรัง 
  1.41  นายสักวรุณ เตชะจิตอาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดสตูล 
  1.42  นายอุทาร ชวเมธี  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดลําปาง 

  ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
  ระดับทรงคุณวุฒิ 
  1.43  นายสมคิด ใจยิ้ม  รักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย(นิติกร)  

  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 
  ระดับสูง 
  1.44  นายประยงค์ สิริประเสริฐศิลป์ หัวหน้าสํานักงานจังหวัด (ผู้อํานวยการ) สํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ 
  1.45  นายผดุง วงษ์ทองคํา  หัวหน้าสํานักงานจังหวัด (ผู้อํานวยการ) สํานักงานจังหวัดอํานาจเจริญ 
  1.46  นายพีรบูรณ์ ทองศิริเศรษฐ์  หัวหน้าสํานักงานจังหวัด (ผู้อํานวยการ) สํานักงานจังหวัดระนอง 
  1.47  นายสุกิตติ ธนพิทักษ์  หัวหนา้สํานักงานจังหวัด (ผู้อํานวยการ) สํานักงานจังหวัดสงขลา 

 2. กรมการปกครอง   

      ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 
  ระดับสูง  
  2.1  นางมิศรา สามารถ  ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้อํานวยการ)   
  2.2  นายพงษ์ฤทธิ์ คงประสิทธิ์  ปลัดจังหวัด (ผู้อํานวยการ) จังหวัดนครสวรรค์ 
  2.3  นายพิชัย ปรีชาพรประเสริฐ ปลัดจังหวัด (ผู้อํานวยการ) จังหวัดศรีสะเกษ 
  2.4  นายสุระชัย คงมีลาภ  ปลัดจังหวัด (ผู้อํานวยการ) จังหวัดเลย 
  2.5  นายอดุลย์     ทรงชัยกุล  ปลัดจังหวัด (ผู้อํานวยการ) จังหวัดลําพูน   
  2.6  นายกิตติศักดิ์ โตมรศักดิ์  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
  2.7  นายควรคิด ชโลธรรังษี  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
  2.8  นายจัดเจน จิวะนนท์  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
  2.9  นายชาคร วัฒนสินธุ์  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
  2.10  นายเชษฐา โชไชย  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
  2.11  นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
  2.12  นายเถลิงศักดิ์ บุญชิต  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 
  2.13  นายธนวัฒน์ สวรรยาธิปัติ  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
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  2.14  นายธวัชชัย โสตเนียม  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
  2.15  นายนพดล สองเมือง  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
  2.16  นายนิราศ รัตนะ  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2.17  นายประพันธ์ ภู่งาม  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
  2.18  นายประเสริฐ โอสถาพนัธุ์  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  2.19  นายปิยะ คุปต์กาญจนากุล นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
  2.20  นายภุชงค์ รังสินธุ์  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  2.21  นายมนตรี ชัยกาญจนกิจ  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
  2.22  นายเมตต์ เมตต์การุณ์จิต  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
  2.23  นายไมตรี เทศกาล  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
  2.24  นายยุติศักดิ์ เอกอัคร  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
  2.25  นายวรรโณ ภักดี  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
  2.26  นายวรสิทธิ์ ชัยเลิศวณิชกุล  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
  2.27  นายวิศาล เพชรคง  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  2.28  นายวิศิษฐ์ สิทธิสมบัติ  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
  2.29  นายสุทธินันท์ หลวงศรี  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
  2.30  นายสุรินทร์ สรงสระแก้ว  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
  2.31  นายอดุลย์ พลบุตร  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
  2.32  นายอนวัตร ศุภศรี  นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ) อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

  ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
  ระดับเชี่ยวชาญ   

  2.33  นายสุรพล ไมยวงษ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

 3.  กรมที่ดิน 

  ตําแหน่งประเภทบริหาร 
  ระดับต้น 

  3.1  นายมงคล อินทสุวรรณ์  รองอธิบดี (นักบริหาร)  
  3.2  นายวรพจน์ รัฐสีมา  รองอธิบดี (นักบริหาร)  

  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 
  ระดับสูง   
  3.3  นางจินตนา ศรีทอง  ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้อํานวยการ) 
  3.4  นายณรงค์ พรรณจิตต์  ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้อํานวยการ) 
  3.5  นางทิพยวดี มีสมกล่ิน  ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้อํานวยการ) 
  3.6  นางพรรณิภา โกมลวิภาต  ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้อํานวยการ) 
  3.7  นายกานต์ กาญจนวัฒนา  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ผู้อํานวยการ) สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น 
  3.8  นางนิทรา แย้มบุตร  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ผู้อํานวยการ) สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี 
  3.9  นางสาวพัชรี ฟองเจริญ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ผู้อํานวยการ) สํานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี 
  3.10  นายมณเฑียร หัสนันท์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ผู้อํานวยการ) สํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี  

   4.  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

  ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
  ระดับทรงคุณวุฒิ 
      4.1  นายสุรชัย พรภัทรกุล  วิศวกรใหญ่ (วิศวกรโยธา)   

/ ระดับเชี่ยวชาญ ... 
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  ระดับเชี่ยวชาญ 
  4.2  นายมนต์ชัย ศุภมาร์คภักดี  วิศวกรโยธา (วิศวกรโยธา) สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและระบบ 

   ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 
  ระดับสูง 
  4.3  นางสาวนฤมล คงคิศ  ผู้อํานวยการสํานัก (ผู้อํานวยการ) สํานักพัฒนามาตรฐาน 
  4.4  นายไพโรจน์ รุ่งจินตนาการ  ผู้อํานวยการสํานัก (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา)) 
       สํานักวิศวกรรมการผังเมือง  
  4.5  นายคูณศักดิ์ รัชนีกร  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (ผู้อํานวยการ)  
       สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี 
  4.6  นายชัชวาลย์ วิไลวงษ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (ผู้อํานวยการ)  
       สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
  4.7  นายนิติธรรม รัตนานิคม  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (ผู้อํานวยการ)  
       สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี 

  5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ตําแหน่งประเภทบริหาร 
  ระดับต้น 
      5.1  นายศรีสมบัติ พรประสิทธิ์  รองอธิบดี (นักบริหาร)  

  ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
  ระดับเชี่ยวชาญ 
  5.2  นางวรชพร เพชรสุวรรณ  ผู้อํานวยการศูนย์ (ผู้อํานวยการ)  
       ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 (สกลนคร) 

 6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

  ตําแหน่งประเภทบริหาร 
  ระดับต้น 
      6.1  นายวสันต์ วรรณวโรทร  รองอธิบดี (นักบริหาร)  

 7. กรมการพัฒนาชุมชน    

  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 
  ระดับสูง 
  7.1  นายสุเทพ วุฒิศักดิ์  ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้อํานวยการ) 
  7.2  นายวัชระ พัฒนสวัสดิ์  พัฒนาการจังหวัด (ผู้อํานวยการ) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

                                              (ครบเกษียณอายุ)  ในส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
                                                              ----------------------------------------- 

 ด้วยในส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยมีข้าราชการพลเรือนสามัญ               
ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการ (ครบเกษียณอายุ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
ตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 จํานวน 1 ราย   

 ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
                   ระดับชํานาญการพิเศษ   
  นางสาวกฤษณา จันตรี นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

                                              (ครบเกษียณอายุ) ในส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
                                ------------------------------------------------- 

ด้วยในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีข้าราชการพลเรือนสามัญ                 
ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และจะต้องพ้นจากราชการ (ครบเกษียณอายุ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป                 
ตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 จํานวน 11 ราย ดังนี้ 

ประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

 1. นายกฤษ มันทรานนท์ วิศวกรไฟฟ้าส่ือสาร  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2. นายถนอม ยุทธเกรียงไกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดสุรินทร์ 
3. นายปราโมทย์ บุญอากาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดตราด 
4. นางสมใจ โฆสิตเสวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดสระบุรี 
5. นายสมัคร สดุดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม 
ระดับชํานาญการ  
6. นางฐาปนีย์ อุชชิน นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานจังหวัดนนทบุรี  

ประเภททั่วไป 
ระดับชํานาญงาน  
7. นายคําจันทร์ จันต๊ะอิน  เจ้าพนักงานธุรการ กองคลัง 
8. นายสมชัย สมเนียม  เจ้าพนักงานธุรการ กองกลาง 
9. นางสาววันเพ็ญ บริบาลบุรีภัณฑ์ เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย  
10. นายสุรชิต นาควิเชียร นายช่างไฟฟ้า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 11. นางนงลักษณ์ นิลกําแหง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สํานักงานจังหวัดชัยนาท 
 

  
 


