
สําเนา 
 

 
คําสั่งกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

ท่ี   366/2547 
เรื่อง  เลื่อนระดับและแตงตั้งขาราชการ 

…………………………….. 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534    
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แหงพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 ,มาตรา 52 
มาตรา 58 มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ,มาตรา 14 แหงพระราชกฤษฎีกาการ
จายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535, กฎ ก.พ.วาดวยการใหขาราชการพลเรือน
ไดรับเงินเดือน พ.ศ. 2544, หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 5 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2536, ท่ี นร 0708.4/ว 6 
ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2536, ท่ี นร 0708.1/ว 13 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2536, ท่ี นร 1012.3/ว 14 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 
2547 และหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร 0203/ว 255 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2544  จึงใหเลื่อนระดับและ
แตงตั้งขาราชการผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงจากระดับ 2 ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 3 จํานวน 3 ราย   จาก
ระดับ 3 ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 4 จํานวน 1 ราย และจากระดับ 4 ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 5 จํานวน 11 ราย ดังบัญชี
รายละเอียดแนบทายน้ี 
 

  ท้ังน้ี  ต้ังแตวันท่ี   1   มิถุนายน  พ.ศ. 2547 
 

    สั่ง  ณ  วันท่ี  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2547 
 
 

      นายสาโรช   คัชมาตย 
                  (นายสาโรช   คัชมาตย ) 

      อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 



1 นางนิตยา  ลุนสําโรง ปวส. เจาหนาที่การเงินและบัญชี  2 3516  1 ก.ค. 2544 6,930  5,740   เจาหนาที่การเงินและบัญชี  3 3516 7,080   ชวยราชการกลุมสงเสริม
(การบัญชี) กลุมงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ กลุมงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ การปกครองทองถิ่นจังหวัด

กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด รอยเอ็ด
อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

2 นางสาวเรณู  สุกใส ปวส. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 944  1 ธ.ค. 2544 6,930  5,740   เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 944 7,080   
(การบัญชี) กลุมงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ กลุมงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ชลบุรี ชลบุรี

3 นางนพวรรณ  สุดเสนหา ปวส. เจาหนาที่ปกครอง  2 891  1 ก.ค. 2544 6,790  5,600   เจาหนาที่ปกครอง  3 891 6,910   
(การบัญชี) กลุมงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องรองทุกข กลุมงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องรองทุกข

กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

4 นางประไพ  พวงระยา ปวส. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3 3372 1 ธ.ค. 2543 8,310  7,040   เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 3372 8,440   
(การบัญชี) กลุมงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ กลุมงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
สุรินทร สุรินทร

5 นางสาวสุดินา  แกวดี บธ.บ. นักวิชาการเงินและบัญชี 4 3368 1 มิ.ย. 2545 10,420 8,410   นักวิชาการเงินและบัญชี 5 3368 10,660  
(การบัญชี) กลุมงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ กลุมงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
สุรินทร สุรินทร

6 นายณภัทร  สักลอ รป.บ. บุคลากร 4 70 1 ธ.ค. 2544 9,980  8,410   บุคลากร 5 70 10,120
ฝายทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ ฝายทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ
กองการเจาหนาที่ กองการเจาหนาที่

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ตําแหนง/สังกัด เลขที่ ที่เลื่อน กอนเลื่อน

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนระดับขาราชการแนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 366/ 2547   ลงวันที่  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2547        

ลําดับ
  ที่

ชื่อ - สกุล วุฒิ
ตําแหนงเดิม ดํารงตําแหนง

 ระดับปจจุบัน
  เมื่อ

เงินเดือนปงบประมาณ ตําแหนงที่เลื่อน
เงินเดือน หมายเหตุ
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ตําแหนง/สังกัด เลขที่ตําแหนง/สังกัด เลขที่ ที่เลื่อน กอนเลื่อน

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนระดับขาราชการแนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 366/ 2547   ลงวันที่  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2547        

ลําดับ
  ที่

ชื่อ - สกุล วุฒิ
ตําแหนงเดิม ดํารงตําแหนง

 ระดับปจจุบัน
  เมื่อ

เงินเดือนปงบประมาณ ตําแหนงที่เลื่อน
เงินเดือน หมายเหตุ

7 นายอนันต  ทองชาติ ศศ.บ. บุคลากร 4 78 1 มิ.ย. 2545 10,200 8,190 บุคลากร 5 78 10,390  
ศศ.ม. ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

กองการเจาหนาที่ กองการเจาหนาที่
8 นางสาวมยุรีย  หนองกาวี รป.บ. เจาพนักงานปกครอง 4 955 1 ก.พ. 2545 9,760  8,190   เจาพนักงานปกครอง 5 955 9,850

กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคล กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคล
และการพัฒนาทองถิ่น และการพัฒนาทองถิ่น
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ชัยนาท ชัยนาท

9 นางสาวกาญจนา  กีกาศ รป.บ. เจาพนักงานปกครอง 4 3673 28 ก.พ. 2543 11,090 9,250   เจาพนักงานปกครอง 5 3673 11,460 ชวยราชการสํานักบริหาร
กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคล กลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคล การคลังทองถิ่น
และการพัฒนาทองถิ่น และการพัฒนาทองถิ่น
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี อุบลราชธานี

10 นายพันศักดิ์  ขํานุรักษ ร.บ. เจาพนักงานปกครอง 4 2098 1 มิ.ย. 2545 9,980  8,190   เจาพนักงานปกครอง 5 2098 10,120
กลุมงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องรองทุกข กลุมงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องรองทุกข
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
พัทลุง พัทลุง

11 นายประจักษ  ซังแฟง น.บ. เจาพนักงานปกครอง 4 3463 18 ส.ค. 2542 9,980  7,980   เจาพนักงานปกครอง 5 3463 10,120  
งานเลขานุการ ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด งานเลขานุการ ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา นครราชสีมา

D:MD/สาธิต/เลื่อนระดับควบป 47/บัญชีแนบทาย 1 มิย 47.xls
2



ตําแหนง/สังกัด เลขที่ตําแหนง/สังกัด เลขที่ ที่เลื่อน กอนเลื่อน

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนระดับขาราชการแนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 366/ 2547   ลงวันที่  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2547        

ลําดับ
  ที่

ชื่อ - สกุล วุฒิ
ตําแหนงเดิม ดํารงตําแหนง

 ระดับปจจุบัน
  เมื่อ

เงินเดือนปงบประมาณ ตําแหนงที่เลื่อน
เงินเดือน หมายเหตุ

12 พ.จ.อ.สุพจน  ศิริภูธร ศศ.บ. เจาพนักงานปกครอง 4 3383 1 มิ.ย. 2545 9,760  8,190   เจาพนักงานปกครอง 5 3383 9,850   
งานเลขานุการ ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด งานเลขานุการ ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
หนองคาย หนองคาย

13 นายสุดี  พันธหมุด น.บ. นิติกร 4 2919 1 มิ.ย. 2545 9,980  7,980   นิติกร 5 2919 10,120  
กลุมงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องรองทุกข กลุมงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องรองทุกข
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
สกลนคร สกลนคร

14 นางสาวพรพรรณ  สุขสวัสดิ์ น.บ. นิติกร 4 147 1 มี.ค. 2545 10,200 8,610   นิติกร 5 147 10,390  
ศศ.ม. กลุมงานกฎหมายและระเบียบทองถิ่น กลุมงานกฎหมายและระเบียบทองถิ่น

(รัฐศาสตร) กองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น กองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น
15 นายนเรศ  ชิดพรมราช น.บ. นิติกร 4 3414 1 ก.พ. 2545 10,200 8,190   นิติกร 5 3414 10,390  

น.บ.ท. กลุมงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องรองทุกข กลุมงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องรองทุกข
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
หนองคาย หนองคาย
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