
(สําเนา) 
 

ดวนทีสุ่ด 
ที่  มท  0802.4/ว 1007                                                                     กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                                                                                                       ถนนราชสีมา  กทม. 10300  
 

                                                                               15   กรกฎาคม  2547 
 

เร่ือง   การเลื่อนระดับขาราชการผูผานการประเมินผลงาน 
 

เรียน   ผูวาราชการจังหวัดทกุจังหวัด 
 

ส่ิงที่สงมาดวย    1.  สําเนาคําสั่งกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ที ่  312/2547  ลงวนัที ่ 15 กรกฎาคม 2547                
                              จํานวน 1 ชุด 
                         2.  สําเนาคําสั่งกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ที ่  313/2547  ลงวนัที ่ 15 กรกฎาคม 2547                
                              จํานวน 1 ชุด 

                         ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดดําเนนิการเลือ่นระดับขาราชการผูผานการประเมิน                 
ผลงานแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึน้สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณในระดบั 4 (ทั่วไป)   ระดับ 5                 
(ทั่วไป)  และ ระดับ 6ว    โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาพรอมนี ้

                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และแจงใหสํานักงานทองถิน่จังหวัดทราบ เพื่อดําเนนิการ                   
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 
                                                                                 ขอแสดงความนับถือ 
 

                             นายสาโรช  คัชมาตย 
                              (นายสาโรช  คัชมาตย) 

                                                                      อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
 
 
 
 
กองการเจาหนาที ่
กลุมงานวางแผนอัตรากําลงัและระบบงาน 
โทร. 0-2243-6636 
 



 
 
 
 

คําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
ที่     312 / 2547 

เร่ือง   เลื่อนขาราชการ 

 

                           อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52   มาตรา 58   และมาตรา 137  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535   หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว 2  ลงวันที่ 5 กุมภาพนัธ 2540              
ที่ นร 0708.4/ ว 16   ลงวันที่  29 กันยายน 2538    และ กฎ ก.พ.วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ไดรับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547  จึงใหเลื่อนขาราชการผูผานการประเมินผลงาน ซึ่งกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นไดรับเอกสารผลงานครบถวนสมบูรณ  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547  และ คณะกรรมการ
พิจารณา     คุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
มีมติใหผานการประเมินผลงาน  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547   จํานวน  32 ราย  โดยใหไดรับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งในขั้นที่เทียบไดตรงกันและใหเบิกเงินเดือนขั้นเดิมไปพลางกอนจนกวากรมบัญชีกลาง
จะอนุมัติใหปรับอัตราเงินเดือนเปนขั้นที่ไดรับการเลื่อนระดับ    ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ 
 

                          ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547  เปนตนไป 
 
             ส่ัง    ณ  วันที่   15   กรกฎาคม  พ.ศ. 2547  
 
 
 

             นายสาโรช  คัชมาตย 
              (นายสาโรช  คัชมาตย) 

                                        อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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ตําแหนงเดิม ตําแหนงที่เล่ือน

ตําแหนง/สังกัด ตําแหนง/สังกัด

1 นายวีรชัย  มีชม เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3                          
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
จังหวัดกําแพงเพชร                                    
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 (ทั่วไป)กลุม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร                                      
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร)

2 ส.อ.วิญู  ดีปญญา เจาหนาที่ปกครอง 3                                        
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 
จังหวัดจันทบุรี                                              
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดจันทบุรี)

เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                      
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน           
จังหวัดจันทบุรี                                          
  (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดจันทบุรี)

3 น.ส.รัชนีย  เปาวัลย เจาหนาที่ปกครอง 3                                        
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 
จังหวัดเชียงราย                                             
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเชียงราย)

เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                      
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             
จังหวัดเชียงราย                                        
 (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเชียงราย)

4 ส.อ.ชูชัย  กาวิลัย เจาหนาที่ปกครอง 3                                        
       กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
      จังหวัดตาก                                              
 (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตาก)

เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                       
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             
จังหวัดตาก                                               
 (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตาก)

5 น.ส.ม่ิงขวัญ  สุทธิบูรณ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3                           
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                         
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 (ทั่วไป)        
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน          
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                     
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

6 วาที่ ร.ต.พชร  จันทรแจง เจาหนาที่ปกครอง 3                                        
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
จังหวัดแมฮองสอน                                      
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดแมฮองสอน)

เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                       
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน            
จังหวัดแมฮองสอน                                    
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดแมฮองสอน)

7 จ.อ.วีระศักด์ิ  คําแฝง เจาหนาที่ปกครอง 3                                        
   กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 
จังหวัดสุพรรณบุรี                                         
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี)

เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                      
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน           
จังหวัดสุพรรณบุรี                                      
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี)

8 จ.อ.สําเร็จ  คําแสน เจาหนาที่ปกครอง 3                                        
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
จังหวัดอุบลราชธานี                                  
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี)

เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                      
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             
จังหวัดอุบลราชธานี                             
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี)

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนระดับขาราชการแนบทายคําส่ังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล

ที่   312 / 2547    ลงวันที่ 15  กรกฎาคม 2547
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ตําแหนงเดิม ตําแหนงที่เล่ือน

ตําแหนง/สังกัด ตําแหนง/สังกัด
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ลําดับ
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9 นายวีระ  นามคุณ เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                            
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 
จังหวัดมหาสารคาม                                   
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดมหาสารคาม)

เจาหนาที่ปกครอง 5 (ทั่วไป)                       
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน            
จังหวัดมหาสารคาม                                   
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดมหาสารคาม)

10 นางจิราภรณ  คุมชนะ เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                           
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                  
จังหวัดลพบุรี                                                
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลพบุรี)

เจาหนาที่ปกครอง 5 (ทั่วไป)                      
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             
จังหวัดลพบุรี                                            
  (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลพบุรี)

11 นายศาสตรา  อุดมลาภ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 (ทั่วไป)             
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                  
จังหวัดสกลนคร                                           
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสกลนคร)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5 (ทั่วไป)       
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             
จังหวัดสกลนคร                                        
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสกลนคร)

12 นางพูลทรัพย  เบาธรรม เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                           
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                  
จังหวัดหนองบัวลําภู                                    
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู)

เจาหนาที่ปกครอง 5 (ทั่วไป)                      
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน           
จังหวัดหนองบัวลําภู                                  
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู)

13 น.ส.ฮานีฟะห  หยีราเหม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5                           
 กองกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน                 
(สํานักกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน)

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6ว                    
 กองกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน           
(สํานักกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน)

14 นายนิวัฒน  เพื่อนสงคราม นักวิชาการคลัง 5                                            
     กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถ่ิน

นักวิชาการคลัง 6ว                                     
  กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถ่ิน

15 นายสุพล  ภูมี นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5                     
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6ว                 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน

16 นายมาโนช  พรหมดวง เจาพนักงานปกครอง 5                                    
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                  
จังหวัดกระบี่                                            
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกระบี่)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                            
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน            
จังหวัดกระบี่                                             
 (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกระบี่)

17 นายสมศักด์ิ  ไชยประสิทธิ์ เจาพนักงานปกครอง 5                                    
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
จังหวัดชัยภูมิ                                                
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดชัยภูมิ)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                             
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดชัยภูมิ                                            
 (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดชัยภูมิ)
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ตําแหนงเดิม ตําแหนงที่เล่ือน

ตําแหนง/สังกัด ตําแหนง/สังกัด

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนระดับขาราชการแนบทายคําส่ังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล

ที่   312 / 2547    ลงวันที่ 15  กรกฎาคม 2547

18 น.ส.นิตยา  กสิพรอง เจาพนักงานปกครอง 5                               
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดตราด                                               
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตราด)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                           
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
จังหวัดตราด                                             
   (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตราด)

19 นายสหัสนัยน  ใหญโต เจาพนักงานปกครอง 5                                   
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                  
จังหวัดนครปฐม                                            
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครปฐม)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                            
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน           
จังหวัดนครปฐม                                        
    (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครปฐม)

20 นายเฉลิมชัย  สุขย่ิง เจาพนักงานปกครอง 5                                   
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                  
จังหวัดนครราชสีมา                                
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                            
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน           
จังหวัดนครราชสีมา                                   
 (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา)

21 นายสุวิชชา  เพ็งไพบูลย นิติกร 5                                                         
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                  
 จังหวัดนนทบุรี                                             
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี)

นิติกร 6ว                                                  
    กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             
จังหวัดนนทบุรี                                          
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี)

22 นางกานดา  พรสมบูรณศิริ เจาพนักงานปกครอง 5                                    
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                    
จังหวัดเพชรบุรี                                         
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                            
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดเพชรบุรี                                       
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี)

23 นายคมสัน  ทองบัวรุง เจาพนักงานปกครอง 5                                    
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 
จังหวัดมหาสารคาม                                
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดมหาสารคาม)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                            
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน          
จังหวัดมหาสารคาม                            
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดมหาสารคาม)

24 วาที่ ร.ต.นิคม  ลุนเพ็ง เจาพนักงานปกครอง 5                                    
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                    
จังหวัดมุกดาหาร                                         
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดมุกดาหาร)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                             
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดมุกดาหาร                                       
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดมุกดาหาร)

25 น.ส.สมจิตร  ไนยะกูล เจาพนักงานปกครอง 5                                    
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 
จังหวัดยโสธร                                             
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดยโสธร)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                            
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน         
จังหวัดยโสธร                                           
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดยโสธร)
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ตําแหนงเดิม ตําแหนงที่เล่ือน

ตําแหนง/สังกัด ตําแหนง/สังกัด

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนระดับขาราชการแนบทายคําส่ังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล

ที่   312 / 2547    ลงวันที่ 15  กรกฎาคม 2547

26 นายลัทธิ  ไชยวารี เจาพนักงานปกครอง 5                                   
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                  
จังหวัดยโสธร                                              
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดยโสธร)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                            
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดยโสธร                                       
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดยโสธร)

27 น.ส.จุฑาทิพย  สุขออง เจาพนักงานปกครอง 5                                   
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 
จังหวัดลพบุรี                                               
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลพบุรี)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                           
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน         
จังหวัดลพบุรี                                            
 (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลพบุรี)

28 นายพิมพา  โสภาค เจาพนักงานปกครอง 5                                   
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
จังหวัดศรีสะเกษ                                   
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                             
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน           
จังหวัดศรีสะเกษ                                 
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ)

29 นายกูศักด์ิ  พานิชการ เจาพนักงานปกครอง 5                                    
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 
จังหวัดสระแกว                                         
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสระแกว)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                            
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน            
จังหวัดสระแกว                                   
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสระแกว)

30 นายวัชรินทร  จันทเขต เจาพนักงานปกครอง 5                                   
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                  
จังหวัดสุรินทร                                                
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุรินทร)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                            
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน           
จังหวัดสุรินทร                                           
    (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุรินทร)

31 นายประเด็น  ขุมทอง เจาพนักงานปกครอง 5                                   
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 
จังหวัดสุรินทร                                            
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุรินทร)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                            
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
จังหวัดสุรินทร                                         
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุรินทร)

32 พ.จ.ต.สากล  ดวงแกว เจาพนักงานปกครอง 5                                    
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 
จังหวัดอุบลราชธานี                                  
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                             
   กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน          
จังหวัดอุบลราชธานี                                
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี)

ขอความภายใน (   )  เปนการปรับโครงสรางภายในของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ตามคําส่ังที่ 142/2547   ลงวันที่ 12 เมษายน 2547



 
 
 
 

คําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
ที่    313 / 2547 

เร่ือง   เลื่อนขาราชการ 

 

                           อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52   มาตรา 58   และมาตรา 137  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535   หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว 2  ลงวันที่ 5 กุมภาพนัธ 2540              
ที่ นร 0708.4/ ว 16   ลงวันที่  29 กันยายน 2538    และ กฎ ก.พ.วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ไดรับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547  จึงใหเลื่อนขาราชการผูผานการประเมินผลงาน  ซึ่งกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นไดรับเอกสารผลงานครบถวนสมบูรณ  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2547  และ คณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ มมีติ
ใหผานการประเมินผลงาน  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547   จํานวน  36 ราย  โดยใหไดรับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งในขั้นที่เทียบไดตรงกันและใหเบิกเงินเดือนขั้นเดิมไปพลางกอนจนกวากรมบัญชีกลาง
จะอนุมัติใหปรับอัตราเงินเดือนเปนขั้นที่ไดรับการเลื่อนระดับ  ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ 
 

                          ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2547  เปนตนไป 
 
             ส่ัง    ณ  วันที่     15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547  
 
 

นายสาโรช  คัชมาตย 
 (นายสาโรช  คัชมาตย)                                                                

                               อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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ตําแหนงเดิม ตําแหนงที่เล่ือน

ตําแหนง/สังกัด ตําแหนง/สังกัด

1 นางสุวตรี  การศรี เจาหนาที่ปกครอง 3                                     
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
จังหวัดเลย                                           
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเลย)

เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                          
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
จังหวัดเลย                                              
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเลย)

2 นายสามารถ   พรรณจิตต เจาหนาที่ปกครอง 3                                     
   กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                  
    จังหวัดกาฬสินธุ                                       
 (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ)

เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                         
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
จังหวัดกาฬสินธุ                                      
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ)

3 นางสุภาวดี                       
             โคตรแสนเมือง

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3                       
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
จังหวัดกาฬสินธุ                                      
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 (ทั่วไป)           
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                   
จังหวัดกาฬสินธุ                                   
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ)

4 นางขวัญหลา ปาทอง เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3                        
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดกําแพงเพชร                                 
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 (ทั่วไป)           
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             
จังหวัดกําแพงเพชร                                
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร)

5 นางลลิตา  ทิพนันท เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3                        
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             
จังหวัดฉะเชิงเทรา                               
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 (ทั่วไป)           
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             
จังหวัดฉะเชิงเทรา                                  
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา)

6 น.ส.กาญจนา  ปญโญใหญ เจาหนาที่ปกครอง 3                                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดตาก                                             
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตาก)

เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                          
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
จังหวัดตาก                                               
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตาก)

7 นางพิมพใจ   ปญญาเสน เจาหนาที่ปกครอง 3                                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดลําปาง                                           
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลําปาง)

เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                          
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             
จังหวัดลําปาง                                      
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลําปาง)

8 น.ส.พัชรี   ไคลคง เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3                        
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดตาก                                               
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตาก)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 (ทั่วไป)             
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
จังหวัดตาก                                             
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตาก)

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนระดับขาราชการแนบทายคําส่ังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่  313/2547       ลงวันที่   15  กรกฎาคม 2547
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ตําแหนงเดิม ตําแหนงที่เล่ือน

ตําแหนง/สังกัด ตําแหนง/สังกัด
ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนระดับขาราชการแนบทายคําส่ังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่  313/2547       ลงวันที่   15  กรกฎาคม 2547

9 นางณัฐมน   พรมวงษ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3                        
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดตาก                                            
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตาก)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 (ทั่วไป)            
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 
จังหวัดตาก                                             
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตาก)

10 นางนิรมล  พินิจการ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3                        
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดนครพนม                                      
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครพนม)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 (ทั่วไป)           
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
จังหวัดนครพนม                                        
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครพนม)

11 น.ส.ศิรชา    แตงนอย เจาหนาที่ปกครอง 3                                     
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 
จังหวัดนครสวรรค                               
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค)

เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                         
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
จังหวัดนครสวรรค                                 
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค)

12 นางกิติยา  สยามประโคน เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3                        
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดบุรีรัมย                                             
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 (ทั่วไป)            
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
จังหวัดบุรีรัมย                                       
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย)

13 นางจินตนา   พรมสวาง เจาหนาที่ปกครอง 3                                     
    กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดเพชรบูรณ                                    
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ)

เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                          
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
จังหวัดเพชรบูรณ                                   
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ)

14 นางเจนจิรา  วงศฉายา เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3                       
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             
จังหวัดแพร                                               
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดแพร)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 (ทั่วไป)             
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 
จังหวัดแพร                                                
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดแพร)

15 นางจรีรัตน   ใจกลม เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3                        
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
จังหวัดแพร                                                  
  (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดแพร)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 (ทั่วไป)            
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
จังหวัดแพร                                                
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดแพร)

16 นางสุมิตรา   สีคําชอน เจาหนาที่ปกครอง 3                                     
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
จังหวัดมหาสารคาม                              
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดมหาสารคาม)

เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                          
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
จังหวัดมหาสารคาม                                 
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดมหาสารคาม)
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ตําแหนง/สังกัด ตําแหนง/สังกัด
ลําดับ
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บัญชีรายละเอียดการเลื่อนระดับขาราชการแนบทายคําส่ังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่  313/2547       ลงวันที่   15  กรกฎาคม 2547

17 น.ส.รัตนธรินทร  ศรีอานันท เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3                        
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดแมฮองสอน                                
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดแมฮองสอน)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 (ทั่วไป)             
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
จังหวัดแมฮองสอน                                   
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดแมฮองสอน)

18 นางวาสนา  ตาราษี เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3                        
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
จังหวัดรอยเอ็ด                                             
    (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 (ทั่วไป)            
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดรอยเอ็ด                                          
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด)

19 นางจารุณี  รักสวนจิก เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3                       
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
จังหวัดรอยเอ็ด                                          
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 (ทั่วไป)            
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดรอยเอ็ด                                      
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด)

20 นางนงนุช   ไชยเรศ เจาหนาที่ปกครอง 3                                     
   กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดลพบุรี                                             
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลพบุรี)

เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                          
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดลพบุรี                                           
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลพบุรี)

21 น.ส.นุชรินทร   สีนวล เจาหนาที่ปกครอง 3                                     
   กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
จังหวัดศรีสะเกษ                                     
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ)

เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                          
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
จังหวัดศรีสะเกษ                                  
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ)

22 น.ส.ฉัตรแกว    ทองถาวร เจาหนาที่ปกครอง 3                                     
   กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
จังหวัดหนองคาย                                          
   (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดหนองคาย)

เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                          
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                   
จังหวัดหนองคาย                                        
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดหนองคาย)

23 นางอิศราวรรณ  ควงคุม เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3                        
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 
จังหวัดหนองบัวลําภู                            
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 (ทั่วไป)            
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
จังหวัดหนองบัวลําภู                               
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู)

24 นางกรรณิกา   อุนแฝง เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3                        
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
จังหวัดหนองบัวลําภู                             
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 (ทั่วไป)             
กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดหนองบัวลําภู                            
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู)
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25 น.ส.สุจิตรา   สมบูรณ เจาหนาที่ปกครอง 3                                     
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             
จังหวัดอุตรดิตถ                                     
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุตรดิตถ)

เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                          
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             
จังหวัดอุตรดิตถ                                            
   (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุตรดิตถ)

26 น.ส.แววดาว   เรือนกุณา เจาหนาที่ปกครอง 3                                     
   กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 
 จังหวัดอุทัยธานี                                          
   (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุทัยธานี)

เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                          
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
จังหวัดอุทัยธานี                                           
  (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุทัยธานี)

27 จ.อ.เกริกชัย   โพธิ์ทอง เจาหนาที่บันทึกขอมูล 4 (ทั่วไป)                
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน

เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5 (ทั่วไป)              
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน

28 น.ส.สําเร็จ   ศรีเกษม เจาหนาที่ปกครอง 4 (ทั่วไป)                         
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดระยอง                                               
     (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดระยอง)

เจาหนาที่ปกครอง 5 (ทั่วไป)                         
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
จังหวัดระยอง                                               
  (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดระยอง)

29 นายสุรวุฒิ  วุฒิสมบูรณ เจาพนักงานปกครอง 5                                  
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
จังหวัดจันทบุรี                                         
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดจันทบุรี)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                                
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดจันทบุรี                                             
   (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดจันทบุรี)

30 นายศุภกร   ขยันตรวจ เจาพนักงานปกครอง 5                                  
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
จังหวัดชัยภูมิ                                               
 (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดชัยภูมิ)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                               
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                    
 จังหวัดชัยภูมิ                                       
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดชัยภูมิ)

31 นายชีพ   กิจพิทักษ เจาพนักงานปกครอง 5                                  
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
จังหวัดนครสวรรค                                
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                                
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
จังหวัดนครสวรรค                                   
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค)

32 น.ส.พรไพลิน   รมโพธิ์ เจาพนักงานปกครอง 5                                 
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                   
 จังหวัดนครนายก                                    
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครนายก)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                                
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
จังหวัดนครนายก                                   
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครนายก)
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33 นายโกวิท   อินทชาติ เจาพนักงานปกครอง 5                                 
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             
จังหวัดพังงา                                         
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพังงา)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                               
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                   
จังหวัดพังงา                                           
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพังงา)

34 น.ส.แมนมาศ  ทิพยสุวรรณ นิติกร 5                                                       
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
 จังหวัดระนอง                                       
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดระนอง)

นิติกร 6ว                                                     
      กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
       จังหวัดระนอง                                       
    (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดระนอง)

35 นายธรรมนูญ  แสวงบุญ เจาพนักงานปกครอง 5                                  
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                  
จังหวัดศรีสะเกษ                                    
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                               
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 
จังหวัดศรีสะเกษ                                        
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ)

36 นายพนาสันต  ต้ังย่ิงยง เจาพนักงานปกครอง 5                                  
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
จังหวัดอุบลราชธานี                                   
(สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี)

เจาพนักงานปกครอง 6ว                               
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                  
จังหวัดอุบลราชธานี                                      
 (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี)

ขอความภายใน (   )  เปนการปรับโครงสรางภายในของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ตามคําส่ังที่ 142/2547   ลงวันที่ 12 เมษายน 2547




