
        นายสาโรช   คัชมาตย   อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ไดลงนามในคําส่ังแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ

ในวันที่   30  พฤษภาคม  2548   ดังน้ี

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง/สังกัดเดิม ตําแหนง/สังกัดใหม หมายเหตุ

1 นายดนัย  สุวรรณวัฒนา นิติกร 7ว                              
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดราชบุรี

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร

2 นายวัชรวิชญ   สิริวีรโรจน นิติกร 7ว                                     
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี  
(ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานทองถ่ินจังหวัด
สมุทรสงคราม)

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี

3 นายปกรณ   มหากันธา เจาพนักงานปกครอง 7ว สํานักงาน
ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลําพูน

4 นายนิคม   ศรีสุกิจจา เจาพนักงานปกครอง 7ว สํานักงาน
ทองถ่ินจังหวัดลําพูน

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม

5 นายสมเกียรติ   คลายทองคํา เจาพนักงานปกครอง 7ว                   
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดจันทบุรี

6 นายอนันต   ตันติมาภรณ เจาพนักงานปกครอง 7ว สํานักงาน
ทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา     (ปฏิบัติ
หนาท่ีสํานักงานทองถ่ินจังหวัดพังงา)

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตรัง

7 นายศิวบูรณ   เชาวศิลป เจาพนักงานปกครอง 7ว                  
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี       
 (ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานทองถ่ินจังหวัด
นครศรีธรรมราช)

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี

8 นายศิระพล   สิตานนท เจาพนักงานปกครอง 7ว                    
  สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิจิตร           
     (ปฏิบัติหนาท่ีสํานักพัฒนาและ
สงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน)

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิจิตร

9 นายศิวพล   บัวสงค เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 7ว  
  สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกร   
 ปกครองสวนทองถ่ินทองถ่ิน

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดระนอง

10 วาท่ี ร.ต.สงไขย   ฤทธ์ิเดช  เจาพนักงานปกครอง 7ว                   
  สํานักงานทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  
     สวนทองถ่ิน

11 นายชาญชัย   กุลชนะรงค เจาพนักงานปกครอง 7ว                   
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา   
(ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานทองถ่ินจังหวัด
รอยเอ็ด)

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแตงต้ังขาราชการ

และมอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาที่      จํานวน   62   ราย      โดยกําหนดใหเดินทางไปรับตําแหนงที่แตงตั้ง 

1



ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง/สังกัดเดิม ตําแหนง/สังกัดใหม หมายเหตุ

12 นายจงเจริญ   ย่ังยืน เจาพนักงานปกครอง  7ว          
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดภูเก็ต

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพังงา

13 นางสุพัตรา   สุวรรณโณ เจาพนักงานปกครอง  7ว                  
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดยะลา            
(ปฏิบัติหนาท่ีท่ีสํานักงานทองถ่ินจังหวัด
นราธิวาส)

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสตูล

14 นายสุทธิรักษ   รอดอริห เจาพนักงานปกครอง 7ว                   
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดชัยนาท

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดปทุมธานี

15 นายกัมปนาท   สุประพนธ เจาพนักงานปกครอง 7ว               
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา     
 (ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานทองถ่ินจังหวัด
ชัยภูมิ)

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย

16 นายวัชรดุล   เบาจรรยา เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 
 สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกร   
ปกครองสวนทองถ่ิน

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตราด

17 นายเกษม   โคนชัยภูมิ เจาพนักงานปกครอง 6ว                   
นักบริหารการคลังทองถ่ิน  (ปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีสํานักพัฒนาระบบรูปแบบ และ
โครงสราง)

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี

18 นายสุเทพ   โภคาพันธ เจาพนักงานปกครอง 6ว                   
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดภูเก็ต

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพังงา

19 นายสาโรช   นอยใจบุญ เจาพนักงานปกครอง 6ว                   
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดชลบุรี

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา

20 นางกานดา   ยุรยาตร เจาพนักงานปกครอง 6ว                   
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดปทุมธานี

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน

21 นายธันยบูรณ   ชาญบัญชี เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว  
 สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงาน 
 ทองถ่ิน

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเลย

22 น.ส.กรกช   ชัยชนะ เจาพนักงานปกครอง 5 สํานักงาน
ทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ

23 นายณภัทร   สักลอ บุคลากร 5                                    
กองการเจาหนาท่ี

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลําปาง

24 นายสหนฤนนท  ภูนาเมือง เจาพนักงานปกครอง 5                     
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ

25 นายพงษศักด์ิ  ศุภจอมชัย เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5   
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการมีสวนรวม

สํานักพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารงานทองถ่ิน
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ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง/สังกัดเดิม ตําแหนง/สังกัดใหม หมายเหตุ

26 น.ส.สุรัตน   รัตนภัทรนันท เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5   
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการมีสวนรวม

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน

27 นางสุมล   สอนสําโรง เจาพนักงานปกครอง 5                     
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตาก               
(ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานทองถ่ินจังหวัด
สุโขทัย)

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตาก

28 นางวไลรักษ    ศรีรางวัล เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 5               
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการมีสวนรวม

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี

29 ส.อ.ชูชัย   กาวิลัย เจาพนักงานปกครอง 4                     
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตาก

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุโขทัย

30 นายศิริรัตน   บํารุงเสนา เจาพนักงานปกครอง 4                    
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดประจวบคีรีขันธ

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพังงา

31 นายเดชา  ภัทรเมธารักษ เจาพนักงานปกครอง 4                    
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนาน

32 นางภัทธิชา   สอนนอก เจาพนักงานปกครอง 4                    
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา     
(ปฏิบัติหนาท่ีท่ีสํานักงานทองถ่ินจังหวัด
บุรีรัมย)

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดชัยภูมิ

33 น.ส.วรวรรณ   ธัญญสัญชัย นักวิชาการประชาสัมพันธ 3                
 สํานักงานเลขานุการกรม

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

34 นายณัฐพล   เพชรฉกรรจ เจาพนักงานปกครอง 3                     
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
(ปฏิบัติหนาท่ีท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหาร)

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหาร   
    งานทองถ่ิน

35 น.ส.ณิชกร   ฤทธิโสม เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3   
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงาน 
ทองถ่ิน

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดยะลา

36 น.ส.อัจฉรา   เกษสมเกียรติ   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3   
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงาน 
ทองถ่ิน

สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและการมีสวนรวม

37 ส.อ.จิระพงศ   ทราบพรมราช เจาพนักงานปกครอง 3                     
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา

38 นางทัศสุวรรณ   สายคํามา เจาพนักงานปกครอง 3                     
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดแมฮองสอน

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลําปาง
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ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง/สังกัดเดิม ตําแหนง/สังกัดใหม หมายเหตุ

39 นายภานุพงษ   ประสมแกว เจาพนักงานปกครอง 3                     
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกระบ่ี

กองการเจาหนาท่ี

40 นายเกียรติชัย   ทิศาภรณพงศ เจาหนาท่ีธุรการ 5                           
 กองการเจาหนาท่ี

สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน

41 นายวิทยา   บุตรวรรณ เจาหนาท่ีปกครอง 5                        
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครพนม

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ

42 นายยืนยง   หงษทอง เจาหนาท่ีปกครอง 5                        
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด

43 นายธรรมธัช   บุญยรัตน เจาหนาท่ีปกครอง 5                        
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดยะลา

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี

44 นายไชยยงค   โสตะวงศ เจาหนาท่ีปกครอง 5                        
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอํานาจเจริญ

45 นายวุฒิชัย   ศรีเมือง เจาหนาท่ีปกครอง 5                        
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลพบุรี

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสระบุรี

46 นางจินดารัตน    ผลินธรสิริ เจาหนาท่ีปกครอง 5                        
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดแมฮองสอน

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดแพร

47 นายธนพล   วิมาลา เจาหนาท่ีปกครอง 5                        
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดหนองคาย        
(ปฏิบัติหนาท่ีท่ีสํานักงานทองถ่ินจังหวัด
แพร)

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิจิตร

48 นางแวนทิพย  พงษสถิตย เจาหนาท่ีปกครอง 5                        
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอํานาจเจริญ

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดยโสธร

49 นางสิริภัทร   เข็มคง เจาหนาท่ีปกครอง 5                        
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร

50 นางรุงนภา   ไตรสารศรี เจาหนาท่ีปกครอง 5                        
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดปทุมธานี

51 นายพิพัฒน   จันทรวัน เจาหนาท่ีปกครอง 5                        
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี    
(ปฏิบัติหนาท่ีท่ีสํานักงานทองถ่ินจังหวัด
ศรีสะเกษ)

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี

52 นางสายชล   ขัตติยะราช เจาหนาท่ีปกครอง 4                        
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดหนองคาย

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเลย

53 นายนินนาท   พรเรืองวงศ เจาหนาท่ีปกครอง 3                        
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดหนองคาย       
(ปฏิบัติหนาท่ีท่ีจังหวัดหนองบัวลําภู)

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุดรธานี
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ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง/สังกัดเดิม ตําแหนง/สังกัดใหม หมายเหตุ

54 น.ส.วิลาวัณย   จตุพนาพร นักวิชาการเงินและบัญชี 7                 
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี      
 (ปฏิบัติหนาท่ีท่ีสํานักงานทองถ่ินจังหวัด
นครปฐม)

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชี   
ทองถ่ิน

55 นางปราณี   หมวดทรัพย นักวิชาการเงินและบัญชี 5                 
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพังงา

56 น.ส.ฐิตาภรณ   คณาฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 5                 
สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน

สํานักประสานและพัฒนาการจัด
การศึกษาทองถ่ิน

57 น.ส.เอมอร   เสือจร นักวิชาการเงินและบัญชี 5                 
สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน

สํานักประสานและพัฒนาการจัด
การศึกษาทองถ่ิน

58 น.ส.แคทลียา  ธรรมาณิชานนท นักวิชาการเงินและบัญชี 3                 
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี

59 น.ส.นวพร   แดงชาวนา เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3           
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร     
(ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานทองถ่ินจังหวัด
พิษณุโลก)

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร

60 นางสุดคนึง  เมฆชัย เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 3              
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดแมฮองสอน

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม

61 นายสิทธิพร   ศิริสมบัติ เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 2              
สํานักงานทองถ่ินจังหวัด      
นครศรีธรรมราช

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานี

62 น.ส.จินตนา   ธารพานิช เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 2              
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี

กองคลัง
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