
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

(ครบเกษียณอายุ)  ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

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

 ด้วยในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กระทรวงมหาดไทยมีข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  
และจะต้องพ้นจากราชการ (ครบเกษียณอายุ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไป ตามความในมาตรา 19  
แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2543  จ านวน 141 ราย ดังนี้ 

 1. ส านักงานปลัดกระทรวง 
 ต าแหน่งประเภทบริหาร 
 ระดับสูง 

1.1 นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวง (นักบริหาร)  
1.2 นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร)  
1.3 นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) 
1.4 นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) 
1.5 นายมงคล สุระสัจจะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) 
1.6 นายเชิดศักดิ์ ชูศรี รักษาการในต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1.7 นายเกษม วัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดแพร่ 
1.8 นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดปทุมธานี 
1.9 นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดชัยภูมิ 

1.10 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดมุกดาหาร 
1.11 นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดภูเก็ต 
1.12 นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดปัตตานี 
1.13 นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดนครปฐม 
1.14 นายพินิจ เจริญพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดชุมพร 
1.15 นายพิศาล ทองเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดสตูล 
1.16 นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดสมุทรปราการ 
1.17 นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดสระแก้ว 
1.18 นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดขอนแก่น 
1.19 นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดสุพรรณบุรี 
1.20 นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดอุบลราชธานี 
1.21 นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดพิจิตร 
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 ต าแหน่งประเภทบริหาร 
 ระดับต้น 

1.22 นายเฉลิมชัย ปัณฑะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดนครนายก 
1.23 นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดปราจีนบุรี 
1.24 นายนพดล ศรีสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดตราด 
1.25 นายนริศ ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดพิษณุโลก 
1.26 นางสาวเบญจวรรณ์ พาละหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดอ่างทอง 
1.27 ว่าที่ร้อยตรีปฐวี ปรัตคจริยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดระนอง 
1.28 นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดตราด 
1.29 นายประวัติ รัฐิรมย ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดอุบลราชธานี 
1.30 นายประหยัด ยะคะนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดอุทัยธานี 
1.31 นางปรียา ปาลิโพธิ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1.32 นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดขอนแก่น 
1.33 นายยงยุทธ นุกิจรังสรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดนครพนม 
1.34 นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดเชียงใหม่ 
1.35 นางวารุณี พงษ์ศิวาภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดนครปฐม 
1.36 นางวิตยา ประสงค์วัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดสกลนคร 
1.37 นายวิทยา กามนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดน่าน 
1.38 นายวิโรฒ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดอุบลราชธานี 
1.39 นายวุฒิ สิทธิสุราษฎร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดตาก 
1.40 นายสุรชัย ลิ้นทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดเชียงราย 
1.41 นายสุรชัย จงรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดล าปาง 
1.42 นางอัจฉราภรณ์ บุญญรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง) จังหวัดพิจิตร 

 ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 ระดับทรงคุณวุฒิ 

1.43 นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์  รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกร) 

 ระดับเชี่ยวชาญ 

1.44 นายสงวน ธีระกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  
สถาบันด ารงราชานุภาพ 

 ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
 ระดับสูง 

1.45 นางพัชรี วิรูหญาณ หัวหน้าส านักงานจังหวัด (ผู้อ านวยการ)  จังหวัดน่าน 
1.46 นางสันวณี สุวรรณจูฑะ หัวหน้าส านักงานจังหวัด (ผู้อ านวยการ)  จังหวัดนครปฐม 
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 2. กรมการปกครอง   

  ต าแหน่งประเภทบริหาร 
 ระดับสูง  

2.1 นายสุกิจ เจริญรัตนกุล อธิบดี (นักบริหาร) 

 ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
 ระดับสูง  

2.2 นายธงชัย  รัตนวิโรจน์ ปลัดจังหวัด (ผู้อ านวยการ) จังหวัดนครสวรรค์ 
2.3 นายนะริทธิ์ ไชยะธน ปลัดจังหวัด (ผู้อ านวยการ) จังหวัดหนองบัวล าภู 
2.4 นายปรีดา สมบูรณ์ทรัพย์ ปลัดจังหวัด (ผู้อ านวยการ) จังหวัดชลบุร ี
2.5 นายปิยะ ภะรตะศิลปิน ปลัดจังหวัด (ผู้อ านวยการ) จังหวัดสตูล 
2.6 นายพิพัฒน์ ศังขะฤกษ์ ปลัดจังหวัด (ผู้อ านวยการ) จังหวัดกาญจนบุรี 
2.7 นายมงคล ธรรมกิตติคุณ ปลัดจังหวัด (ผู้อ านวยการ) จังหวัดสระแก้ว 
2.8 นายมลชัย บริสุทธิ์ ปลัดจังหวัด (ผู้อ านวยการ) จังหวัดมุกดาหาร 
2.9 นายวีระพล สุพรรณไชยมาตย์ ปลัดจังหวัด (ผู้อ านวยการ) จังหวัดมหาสารคาม 

2.10 นายสมบูรณ์ บุญแสงทิพย์ ปลัดจังหวัด (ผู้อ านวยการ) จังหวัดสมุทรสาคร 
2.11 นายสุรพงษ์ แก้วปาน ปลัดจังหวัด (ผู้อ านวยการ) จังหวัดปทุมธานี 
2.12 นายอภิศักดิ์ พลโยราช ปลัดจังหวัด (ผู้อ านวยการ) จังหวัดตาก 
2.13 นายเกรียงศักดิ์ เชาวน์ประยูรชัย นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
2.14 เรือโทครรชิต บุญสิทธิ์ นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2.15 นายจ าเริญ สวนทอง นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
2.16 นายชัยยงค์ ฮมภิรมย์ นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
2.17 นายชัยวัฒน์ อิทธิวรรณพงศ์ นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
2.18 นายเชิดชาย พิบูลย์วุฒิกุล นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
2.19 นายณัฐ ชาติวัฒนศิริ นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
2.20 นายทวีศักดิ์ ประสิทธิโศภิน นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
2.21 นายธวัชชัย ดิษยนันทน์ นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
2.22 นายธัชพงศ์ แผ่ความดี นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
2.23 นายนฤนาท สุภัทรประทีป นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
2.24 นายนิพนธ์ สกลวารี นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.25 นายนิวัฒน์ ศรีบุญนาค นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอล าปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย์ 
2.26 นายบัณฑิต สงวนพวก นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2.27 นายบุญไทย กาฬศิริ นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
2.28 นายบุญฤทธิ์ งานสม นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
2.29 นายประมณฑ์ สุจรติ นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
2.30 นายประสิทธิ์ ภูชัชวนิชกุล นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
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2.31 นายประเสริฐ จันทร์แยง นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
2.32 นายประเสริฐ ธนเศรษฐกร นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
2.33 นายเผด็จ แนบเนียน นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.34 นายพรศักดิ์ สงวนผล นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2.35 นายไพศาล บุญล้อม นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.36 นายเมธี กาญจนะพังคะ นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
2.37 นายยุทธนา พันธ์ศรีวิลาส นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
2.38 นายล้ า เลิศศรีมงคล นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
2.39 นายวิจิตร สายเชื้อ นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
2.40 นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
2.41 นายวิชัย นิมิตมงคล นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 
2.42 นายวินัย จงวัฒนบัณฑิตย์ นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
2.43 นายศราวุธ ศุภลักษณศึกษากร นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
2.44 นายศิริพงศ์ ประทุมรัตน์ นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
2.45 นายสมชาย อนะวัชกุล นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
2.46 นายสมหวัง รุ่งตระกูลชัย นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
2.47 นายสมโภชน์ สิทธิเวช นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
2.48 นายสานิต เขมวัฒนา นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2.49 นายสิทธิศักดิ์ พรประสิทธิ์สุข นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
2.50 นายสุขสันติ์ บุณยากร นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
2.51 นายสุรชัย อุทัยรัตน์ นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการ) อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 3. กรมท่ีดิน 

 ต าแหน่งประเภทบริหาร 
 ระดับต้น  

3.1 นายวิศิษฎ์ ลิมป์ธีระกุล รองอธิบดี (นักบริหาร) 

 ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
 ระดับสูง  

3.2 นายประสาน กาญจนพิบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้อ านวยการ) 
3.3 นายสุนทร สุพรรณชนะบุรี ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้อ านวยการ) 
3.4 นางสาวจิราพร ปรีชาวิทย์ ผู้อ านวยการส านัก (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์)) 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 / 3.5 นาย...
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3.5 นายนิรุต โชติกะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ผู้อ านวยการ)  ส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี 
3.6 นายบุญปรีดา ธรรมานุรักษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ผู้อ านวยการ)  ส านักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
3.7 นางพูนสุข ชัยกาญจนกิจ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ผู้อ านวยการ)  ส านักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 
3.8 นายวุฒิสิทธิ์ จันทสูตร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ผู้อ านวยการ)  ส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย 
3.9 นายสมชาย นิลสุวรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ผู้อ านวยการ)  ส านักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี 

3.10 นายสุพจน์ สุวรรณโชติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ผู้อ านวยการ)  ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
3.11 นายชัชวาล โชคสวัสดิ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ผู้อ านวยการ)  ส านักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 
3.12 นายบุญควง พานิชศิลป์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ผู้อ านวยการ)  ส านักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง 
3.13 นางสาวพิมพ์พรรณ พัฒนประสิทธิ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ผู้อ านวยการ)  ส านักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี 
3.14 นายวิเชียร พงษ์พานิช เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ผู้อ านวยการ)  ส านักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3.15 นายสันต์ชัย แก้วหมาย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ผู้อ านวยการ)  ส านักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต 
3.16 นายสุรพล ชูจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ผู้อ านวยการ)  ส านักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 ระดับทรงคุณวุฒิ 

3.17 นายไพโรจน์ เผือกวิไล ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมส ารวจ (วิศวกรส ารวจ) 

 ระดับเชี่ยวชาญ 

3.18 นายปฐม วิมลธร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการที่ดินของรัฐ (นักวิชาการที่ดิน)  
ส านักจัดการที่ดินของรัฐ 

 4. กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 ต าแหน่งประเภทบริหาร 
 ระดับสูง  

4.1 นายอุดม พัวสกุล อธิบดี (นักบริหาร) 

 ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
 ระดับสูง  

4.2 นายสมศักดิ์ พันปี ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้อ านวยการ) 
4.3 นางนีลวรรณ มิลินทางกูร ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้อ านวยการ) 
4.4 นายสมหวัง ด ารงพงศาวัฒน์ ผู้อ านวยการส านัก (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา)) 

ส านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
4.5 นางแสงอรุณ วัฒนวงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (ผู้อ านวยการ)   

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 
4.6 นายชุมพล ศันสยะวิชัย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (ผู้อ านวยการ)   

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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4.7 นายสุพจน์ กิจธัญญปรีดา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (ผู้อ านวยการ)   
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุร ี

4.8 นายเมธาวัฒน์ ศรีวงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (ผู้อ านวยการ)   
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 

 ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 ระดับเชี่ยวชาญ 

4.9 นายชัชวาลย์ คุณค้ าชู วิศวกรเครื่องกล  
ส านักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ 

4.10 นายสมชัย ศรีวิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังสถาปัตยกรรม (สถาปนิก) 
ส านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

 5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
 ระดับสูง  

5.1 นายปริญญา จาติเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์ (ผู้อ านวยการ)  
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 (สุราษฎร์ธานี) 

 6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ต าแหน่งประเภทบริหาร 
 ระดับสูง  

6.1 นายวีระยุทธ เอ่ียมอ าภา อธิบดี (นักบริหาร) 

 ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
 ระดับสูง  

6.2 นายพิษณุ พรหมจารีย์ ผู้อ านวยการส านัก (ผู้อ านวยการ)  
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

6.3 นายธงชัย กิติคุณานนท์ ผู้อ านวยการสถาบัน (ผู้อ านวยการ)  
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 ระดับเชี่ยวชาญ 

6.4 นางลักขณา ปัสนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการคลังท้องถิ่น ส านักบริหารการคลังท้องถ่ิน 

6.5 นายรังสรรค์ เอ่ียมบุตรลบ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  
ส านักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
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 7. กรมการพัฒนาชุมชน  

 ต าแหน่งประเภทบริหาร 
 ระดับต้น  

7.1 นางกอบแก้ว จันทร์ดี รองอธิบดี (นักบริหาร) 

 ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
 ระดับสูง  

7.2 นางสาวปรียา โสภณา ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้อ านวยการ)   
7.3 นายพงษ์นรินทร์ อัศวเศรณี ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้อ านวยการ) 
7.4 นางสาวกฤษณา สุพรรณพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้อ านวยการ) 
7.5 นายมนูญ สอนเกิด พัฒนาการจังหวัด (ผู้อ านวยการ) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี 
7.6 นายทองสุข พระบาง พัฒนาการจังหวัด (ผู้อ านวยการ) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
7.7 นางสุรวี วงศ์ใฝ พัฒนาการจังหวัด (ผู้อ านวยการ) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก 
7.8 นายสุทิน มณีพรหม พัฒนาการจังหวัด (ผู้อ านวยการ) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี 
7.9 นายอาคม วงศ์สว่าง พัฒนาการจังหวัด (ผู้อ านวยการ) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย 

7.10 นายแนบ สินทอง พัฒนาการจังหวัด (ผู้อ านวยการ) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
   ประกาศ ณ วันที่    ๘    พฤษภาคม พ.ศ.2555 
 
 
 
   (นายพระนาย  สุวรรณรัฐ) 
    ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 



 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

(ครบเกษียณอายุ)  ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

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

  ด้วยในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุครบ 
หกสิบปีบริบูรณ์และจะต้องพ้นจากราชการ (ครบเกษียณอายุ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไป ตามความใน
มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 จ านวน 26 ราย ดังนี้ 

 ประเภทวิชาการ 
 ระดับช านาญการพิเศษ 

1. นางรุ่งระวี สมหอม นักทรัพยากรบุคคล  สถาบันด ารงราชานุภาพ 
2. นางนันทิยา วงษ์พินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
3. นางสาวประไพพรรณ พงศ์มาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
4. นายปราชญา กรองแก้วอาริยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักนโยบายและแผน 
5. นายวรสิฏฐ์ หล้ามงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

ส านักตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์ 
6. นางอุบล ปาลานุสร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานจังหวัดสตูล 
7. นางสุดารัตน์ สุทธิสารากร นักวิเทศสัมพันธ์  กองการต่างประเทศ 
8. นายบุญเกียรติ เย็นสุขจิตต์ นิติกร  ส านักกฎหมาย 

  ระดับช านาญการ 
9. นายชัยยันต์ อาภรณ ์ นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงานจังหวัดอุทัยธานี 

10. นายอนุชิต เดชะสุรวานิชย์ นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู 
11. นายนิธินันท์ ธนัทธนาวันต์ นักทรัพยากรบุคคล   

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
12. นายสุวิทย์ พรหมศิริกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานจังหวัดยะลา 
13. นางสาวนุชพร ปัญญาธัญญะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จังหวัดแพร่ 

 

 

/ ประเภททั่วไป 
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 ประเภททั่วไป 

 ระดับอาวุโส 
14. นายเชิดชัย ทรัพย์แสง นายช่างไฟฟ้า  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
15. นายอนันต์ และเลิศผล นายช่างไฟฟ้า  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ระดับช านาญงาน 
16. นางพิมพร โพธิ์เย็น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ส านักงานจังหวัดตาก 
17. นางเพ็ญนภา เขมวัฒน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  กองคลัง 
18. นางกานดา ศิริจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ  ส านักงานจังหวัดระยอง 
19. นางขันทอง แก้วอนันต์ เจ้าพนักงานธุรการ  ส านักกฎหมาย 
20. นางสาวดารณี สังเวียนกอง เจ้าพนักงานธุรการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
21. นายธงชัย พัดอยู่ เจ้าพนักงานธุรการ  ส านักงานจังหวัดลพบุรี 
22. นางมาลี กลิ่นประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ  ส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี 
23. นายจรัญ มะเริงสิทธิ์ นายช่างไฟฟ้า  ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
24. นายฉัตรมงคล ผดุงวงศ์ นายช่างไฟฟ้า  ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
25. นายถกล กลั่นสุภา นายช่างไฟฟ้า  ส านักงานจังหวัดล าปาง 
26. นางสาวอัญชลี อยู่สนิท นายช่างไฟฟ้า  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่    ๘    พฤษภาคม  พ.ศ.2555 
 
 
 
 
      (นายพระนาย  สุวรรณรัฐ) 
       ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
 

 


