
ที่ มท 0802.3/ว 15                   กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 
                    ถนนราชสีมา กทม. 10300 

         5   มกราคม    2549 

เรื่อง การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการและมอบหมายใหขาราชการปฏิบตัิหนาที่ 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่   743,744  /2548  ลงวันที่   27 ธันวาคม   2548      

                      จํานวน   1   ชุด 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีคําสั่งแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการและมอบหมายให 
ขาราชการปฏิบตัหินาที ่ รายละเอยีดปรากฏตามสําเนาคําสั่งที่สงมาพรอมนี ้  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และแจงใหขาราชการดังกลาวมอบหมายงานในหนาที่ใหเรียบรอย   
แลวนํา ก.พ. 7 (ฉบับตามตัว) รายละเอียดวันลาทกุประเภท และเอกสารอื่นๆ ที่เกีย่วของ  เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาม
คําสั่งที่ไดรับการแตงตั้งหรือไดรับมอบหมายตอไป 
 

                                                  ขอแสดงความนบัถอื 
 

 

                         สาโรช   คัชมาตย 
             (นายสาโรช   คัชมาตย) 
                               อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 
 
 
กองการเจาหนาที ่
ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
โทร.0-2241-9012, 0-2241-9000 ตอ 1203 
โทรสาร 0-2243-6637 
สื่อสาร สป 51288 ตอ 1203  
 
 



สําเนา 
 

คําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่   743   /2548 

เรื่อง  แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการผูไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น 
………………………………………………………. 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52    มาตรา 57   และมาตรา 137  แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2545  มาตรา 14 แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  
เงินป บําเหน็จ บาํนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535   กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน 
พ.ศ. 2544  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 1003/ว 11   ลงวันที่ 13   กันยายน  2519 ที ่สร 0705/ว 6  ลงวันที่  31  มีนาคม  2521  
ที่ สร 0705 / ว 13  ลงวันที่  3  พฤษภาคม  2521  ที่  สร 0705/ ว 15  ลงวันที่  9  พฤษภาคม  2521   ที่ นร 1006/ ว5  
ลงวันที่   7  กรกฎาคม 2546   และประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ลงวันที่  5  สิงหาคม  2548  เรื่องรายชื่อผูไดรับการ
คัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5  ประจําปงบประมาณ 2548  
ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นและเปนผูไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนง  จํานวน   273  ราย    
ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้   
 
  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่      9     มกราคม    พ.ศ. 2549  เปนตนไป 
 

   สั่ง ณ วันที่      27     ธันวาคม    พ.ศ. 2548  
  
 
                   สาโรช   คัชมาตย  

                                 (นายสาโรช  คัชมาตย) 
                               อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
1 นาง นันทิชา   อักษร           

            
3401600361901

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ขอนแกน

803 13,160 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ขอนแกน

803 13,160

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  803  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

2 นาง สุพรรณ   ศิริอุดม         
         
3301400661490

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
            กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     นครราชสีมา

1504 12,600 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     นครราชสีมา

1436 12,600

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1436  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

3 นาย ธนกฤต   บัวเขียว         
           
3340600237712

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อํานาจเจริญ

3502 12,880 เจาพนักงานปกครอง  5                  
    กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อํานาจเจริญ

3498 12,880

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3498  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

4 นาง สมคิด   ภูวิจิตร            
         
3461400260192

ร.ร.ปลัดอําเภอ
     บธ.บ.

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
          กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     สกลนคร

2933 12,600 เจาพนักงานปกครอง  5                  
    กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สกลนคร

2922 9,090

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2922  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

5 วาที่  
  ร.ต.

นพพร   แกวแรมเรือน   
          
3349800088379

ร.บ. เจาหนาที่ปกครอง 4                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ศรีสะเกษ

2859 14,130 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ศรีสะเกษ

2859 14,130

ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม
เลขประจําตัวประชาชน

1 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2859  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

6 ส.อ. วิญู   ดีปญญา           
         
3450200487117

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 4                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     จันทบุรี

850 14,130 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     จันทบุรี

857 14,130

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   857  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

7 นาย โกมล   กาญจนา
ประดิษฐ      
3800600534798

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สุราษฎรธานี

3271 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สุราษฎรธานี

3271 14,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3271  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

8 น.ส. อัมพวรรณ   ชุมศรี        
         
3450500614840

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
            กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     ราชบุรี

2642 10,630 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     กาญจนบุรี

618 10,630

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  618  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

9 น.ส. สายชล   ขัตติยะราช      
        
3430500537683

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 4                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     หนองคาย

3407 10,480 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     หนองคาย

3418 10,480

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3418  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

2 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
10 นาย สรายุทธ   พุมมี           

          
3659900012517

รป.บ. เจาหนาที่ปกครอง 4                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ขอนแกน

790 10,250 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ขอนแกน

774 10,250

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   774  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

11 น.ส. อัญชลีย   ไชยปญญา     
        
3550700177175

ร.บ. เจาหนาที่บันทึกขอมูล 4                  
       กองฏหมายและระเบียบทองถิ่น

132 10,480 เจาพนักงานปกครอง 4                   
    กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    นครสวรรค

1611 10,480

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่    1611  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

12 นาง เจนจิรา   วงศฉายา       
         
3540100058555

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี  4           
            กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     แพร

2296 9,790 เจาพนักงานปกครอง 4                   
    กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    แพร

2275 9,790

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2275  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

13 นาย วีรชัย   มีชม                
        
3650600624594

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4            
            กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     กําแพงเพชร

746 9,550 เจาพนักงานปกครอง 4                   
    กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     กําแพงเพชร

724 9,550

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  724  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

14 นาง สุพรรณี   นวลเกลี้ยง     
        
3930100714397

ร.ร.ปลัดอําเภอ
     บธ.บ.

เจาหนาที่ปกครอง 4                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     พัทลุง

2091 8,870 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     พัทลุง

2086 8,870

3 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2086  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

15 น.ส. ฉันทนา   วานมวง        
        
3500100221076

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 4                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     พระนครศรีอยุธยา

1981 8,870 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     พระนครศรีอยุธยา

1973 8,870

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1973  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

16 นาง นงนภัส   ไชยสิทธิ
ปญญา     
3409700197949

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3            
            กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     ขอนแกน

826 8,360 เจาพนักงานปกครอง 3                   
      กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ขอนแกน

800 8,360

17 นาง รัตติกรณ   ประกอบผล  
     3141300032506

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ลพบุรี

2665 17,010 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ลพบุรี

2658 17,010

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2658  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

18 นาง รัชนีวรรณ   เกสร         
         
3559900069528

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ลําพูน

2746 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ลําพูน

2744 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2744  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

19 น.ส. โสรส   สุขไชยะ            
         
3719900053735

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     กาญจนบุรี

603 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     กาญจนบุรี

612 21,360

4 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  612  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

20 นาง อุไร   อินทรคง             
          
3309900723505

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     บุรีรัมย

1808 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     บุรีรัมย

1808 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1808  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

21 นาง เบญจลักษณ  จันทร
กระจาง     
3140600519361

ร.ร.ปลัดอําเภอ
   ศศ.บ.        
  (การจัดการ 

 ทั่วไป)

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5         
       กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สระบุรี

3142 21,030 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สระบุรี

3134 21,030

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3134  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

22 นาง อุบลพงศ   ศิริถาวร       
       3709900324577

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ราชบุรี

2617 20,690 เจาพนักงานปกครอง 5                   
    กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ราชบุรี

2631 20,690

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2631  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

23 นาง กรอบแกว   คําออน      
         
3411700411501

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี  5           
             กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด รอยเอ็ด

2544 20,350 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     รอยเอ็ด

2523 20,350

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2523  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

5 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
24 นาง ดวงมณี   พุทธรุงโรจน   

          
3960600177102

รป.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     พิจิตร

2117 19,680 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     พิจิตร

2117 19,680

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2117  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

25 นาย ปยะ   หังษาบุตร          
           
3411100609751

รป.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อุดรธานี

3566 19,010 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อุดรธานี

3566 19,010

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3566  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

26 น.ส. ธัญกร   กาลวิบูลย        
          
3410101201134

น.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อุดรธานี

3571 19,350 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อุดรธานี

3567 19,350

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3567  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

27 นาง เฉลิมศรี   แกวศรี         
         
3900101092055

ร.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ปตตานี

1943 19,350 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ปตตานี

1943 19,350

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1943  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

28 นาย เกษ   จันทรประเสริฐ    
         
3520500486816

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     นาน

1724 16,820 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ลําปาง

2704 16,820

6 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2704  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

29 นาย ชัยรัตน   ธูปมงคล        
           
4670600008255

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     เพชรบูรณ

2248 18,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     เพชรบูรณ

2248 18,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2248  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

30 นาย ชัยธัช   ศรีนภาทิพย      
       3301300575460

รป.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     นครราชสีมา

1475 17,670 เจาพนักงานปกครอง 5                   
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     นครราชสีมา

1475 17,670

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1475  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

31 น.ส. โกศล   สารการ           
            
3340400436142

ศศ.บ.          
     

(รัฐศาสตร)

เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ศรีสะเกษ

2837 17,340 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ศรีสะเกษ

2854 17,340

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2854  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

32 น.ส. ยุพา   ศรีวิเศษ            
           
3350100160303

 รป.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ยโสธร

2420 17,670 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    นครราชสีมา

1468 17,670

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1468  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

7 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
33 นาย ชัยรัตน   คงคุม            

        
3150200172551

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อางทอง

3464 16,690 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สิงหบุรี

3159 16,690

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3159  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

34 นาง ศิริรัตน   เนินลพ          
          
3750300011308

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ราชบุรี

2620 17,010 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ราชบุรี

2626 17,010

35 นาย รณชัย   ราชมณี           
        
3840200063747

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
            กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     กาญจนบุรี

649 17,010 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     กาญจนบุรี

619 17,010

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  619  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

36 นาย ยุทธศักดิ์   คําทอง        
          
3349800035062

ศศ.บ.          
    (รัฐ

ประศาสน
ศาสตร)

เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อุบลราชธานี

3676 16,370 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อุบลราชธานี

3676 16,370

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3676  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

37 น.ส. อารมณ   ลบแยม         
       3730100095044

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
            กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐม

1353 16,060 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     นนทบุรี

1641 16,060

8 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
38 นาย บุญเลิศ   แตงกวา         

          
5650690001601

ร.ร.ปลัดอําเภอ
         รป.บ.

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
            กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด    นครสวรรค

1629 15,750 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     พิษณุโลก

2172 15,750

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2172  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

39 นาย มณฑธรรม   บุญใจเพ็ชร
        
3200100465288

น.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ชลบุรี

935 15,750 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ชลบุรี

935 15,750

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  935  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

40 นาง สุรภา   รุงอุทัย            
           
3770200240038

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     กาญจนบุรี

617 15,450 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     กาญจนบุรี

617 15,450

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  617  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

41 นาง พาขวัญ   กิติสาระกุลชัย 
         
3220500072356

ร.ร.ปลัดอําเภอ
    ศศ.บ.       
  (การจัดการ  

 ทั่วไป)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
            กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     นราธิวาส

1701 15,150 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สุราษฎรธานี

3274 15,150

42 นาย ญาณวุฑ   สุขคง           
            
3930500805934

ร.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ตรัง

1230 14,570 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ตรัง

1230 14,570

9 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1230  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

43 นาย ณรงค   แสนจําลา        
          
3401700296621

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
       กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     กาฬสินธุ

681 14,280 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     กาฬสินธุ

667 14,280

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  667  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

44 นาง สมจิต   ใจดํารงค         
            
3960300222897

รป.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                      
         กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     ยะลา

2466 14,280 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     นราธิวาส

1685 14,280

45 นาย บุญสง   แสงกฤช          
         
3140300266981

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
       กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     เชียงใหม

1184 14,570 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     เชียงใหม

1184 14,570

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1184  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

46 นาง พงศแกว   ภูสุวรรณ      
        
3700700373894

รป.บ. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
            กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี

648 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    กาญจนบุรี

636 14,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  636  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

47 นาง ชวนชม   เวียงเงิน         
           
3310400395691

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
            กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย

1817 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     บุรีรัมย

1802 14,000

10 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1802  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

48 นาง จิตตอารี   อินดี            
            
3570100703071

รป.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                      
      กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     เลย

2778 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     เลย

2775 14,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2775  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

49 น.ส. รวีวรรณ   ธูปแชม        
           
3140100103409

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
      กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     พระนครศรีอยุธยา

1976 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
         กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     พระนครศรีอยุธยา

1976 14,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1976  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

50 นาย ชลิตร   จิตรภักดี          
          
3520100171527

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ธุรการ 5                        
               สํานักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล        สวนทองถิ่น

373 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
         กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     สมุทรปราการ

3024 14,000

51 นาง ชุติมา   สุธีระกูล          
           
3319900262583

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
      กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     บุรีรัมย

1772 13,730 เจาพนักงานปกครอง 5                   
         กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     บุรีรัมย

1772 13,730

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1772  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

11 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
52 นาง ณัฐชยา   หลักชัย         

            
3859900073824

ร.ร.ปลัดอําเภอ
     ศศ.บ.      

     (การ
จัดการ   ทั่วไป)

เจาหนาที่ปกครอง 5                      
      กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ระนอง

2562 12,880 เจาพนักงานปกครอง 5                   
         กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     ระนอง

2559 12,880

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2559  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

53 น.ส. รสริน   เพียรทํา           
        
3309900440571

ศศ.บ.          
 (รัฐ

ประศาสน
ศาสตร)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
                   กลุมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด     นครราชสีมา

1499 12,600 เจาพนักงานปกครอง 5                   
         กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     นครราชสีมา

1467 12,600

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   1467  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

54 นาง รุงฤดี  โพธิใย              
           
3430700169793

รป.บ. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
                   กลุมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด     หนองคาย

3433 12,320 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด หนองคาย

3421 12,320

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3421  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

55 นาย สุวิทย   โตวัฒนกูร        
           
3809800001911

ร.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                      
         กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     นครศรีธรรมราช

1534 12,600 เจาพนักงานปกครอง 5                   
            กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     นครศรีธรรมราช

1534 12,600

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1534  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

12 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
56 พ.จ.อ. นิวัติ   สุขคะละ            

            
3720100631442

ร.บ. เจาหนาที่ปกครอง 4                      
         กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     สระแกว

3090 14,960 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด ปราจีนบุรี

1902 14,960

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1902  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

57 นาง จันทรฉาย   เทียมดวง
แกว         
3800700711632

ร.บ. เจาหนาที่ปกครอง 4                      
         กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     นครศรีธรรมราช

1545 11,650 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด นครศรีธรรมราช

1532 11,650

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1532  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

58 นาง อุมาพร   มีคุณ            
            
3140100480041

ร.ร.ปลัดอําเภอ
       ศศ.บ.    
    (การพัฒนา

   ชุมชน)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
         กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด        ฉะเชิงเทรา

908 10,910 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด ชลบุรี

917 10,910

59 นาง ชนัญชิดา   ชาสุด         
       3401700066634

ศศ.บ.         
(รัฐ

ประศาสน
ศาสตร)

เจาหนาที่ปกครอง 5                      
         กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     มหาสารคาม

2516 10,250 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด เลย

2790 10,250

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2790  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

60 นาง พีรญา  อาจเอื้อน          
         
3120200184605

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่บันทึกขอมูล 4                  
             ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทองถิ่น

231 10,010 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด นนทบุรี

1642 10,010

13 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
61 นาย จักราชัย   นามงาม       

       3310300758814
ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 4                      

          กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     สุรินทร

3348 10,480 เจาพนักงานปกครอง 4                   
             กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     สุรินทร

3335 10,480

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3335  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

62 นาง วรัชยา   อภิวงศ           
         
3520101137877

ร.ร.ปลัดอําเภอ
   ศศ.บ.        
(การจัดการ   

 ทั่วไป)

เจาหนาที่ปกครอง 4                      
          กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     ลําพูน

2743 9,320 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ลําพูน

2743 9,320

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2743  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

63 น.ส. แพรทอง   ตองหวาน     
        
3420400183201

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5         
               กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     สกลนคร

2930 9,280 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด สกลนคร

2924 9,280

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2924  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

64 นาง สุพินดา   แกนเสลา       
            
3569900180623

ร.ร.ปลัดอําเภอ
   บธ.บ.

เจาหนาที่ปกครอง 5                      
          กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     พะเยา

2036 14,280 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด พะเยา

2036 14,280

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2036  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

14 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
65 นาง อารีย   บุญพรหม         

         
3509901025893

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
                    กลุมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด     พิจิตร

2146 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด พิษณุโลก

2158 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2158  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

66 นาง มาลินี   ขันธกูล           
         
3100100598947

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ธุรการ 5                        
            สํานักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

377 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    เพชรบุรี

2205 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2205  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

67 นาง สมศรี   จันทรศศิธร      
        
3120100877200

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ธุรการ 5                        
     กองกฏหมายและระเบียบทองถิ่น

130 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   เพชรบุรี

2206 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2206  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

68 นาง สิริพรรณ   ศิวะวามร     
          
3530800466853

ร.ร.ปลัดอําเภอ
    ศศ.บ.       
  (การจัดการ  

  ทั่วไป)

เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อุตรดิตถ

3590 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด พิษณุโลก

2171 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2171  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

15 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
69 นาย ชัย   จันทรานุชิต          

          
3320400060886

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สุรินทร

3361 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    สุรินทร

3361 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3361  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

70 นาย อดุลย   ปองกัน            
        
3430300121041

ร.ร.ปลัดอําเภอ
    ศศ.บ.       
  (การพัฒนา  

  ชุมชน)

เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ขอนแกน

752 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ขอนแกน

776 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  776   เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

71 นาง อรุณี   วิสุทธิสระ          
         
3759900207759

ร.ร.ปลัดอําเภอ
   น.บ.

เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ราชบุรี

2618 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด  นนทบุรี

1650 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1650  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

72 น.ส. โชติมา   อริยพิทยาภรณ 
        
3830100147094

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     พังงา

2053 20,690 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ภูเก็ต

2305 20,690

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2305   เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

16 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
73 นาง มานะนันท   นนทะโคตร

          
3429900045441

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     เลย

2774 20,020 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    เลย

2774 20,020

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2774  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

74 นาง ภาวศุทธิ์   ชวยคลาย     
         
3930100795729

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     พัทลุง

2089 19,680 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    พัทลุง

2087 19,680

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2087  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

75 นาง สุคนธ   เทพบํารุง         
       3301200483954

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     นครราชสีมา

1428 19,010 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    นครราชสีมา

1428 19,010

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1428  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

76 นาง เกศรินทร   ภูกิจ          
         
3419900311052

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อุดรธานี

3533 18,670 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อุดรธานี

3533 18,670

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3533  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

17 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
77 นาง อําพรรณ   มาปน         

         
3501800041829

ศศ.บ.         
(รัฐ

ประศาสน
ศาสตร)

เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     เชียงใหม

1174 17,010 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     เชียงใหม

1174 17,010

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1174  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

78 นาย ชัยชาญ  ทะสวย           
          
3401700375238

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ขอนแกน

779 16,370 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ขอนแกน

779 16,370

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  779  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

79 นาง รัตนา   กลาหาญ         
            
3519900124138

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     เชียงใหม

1183 15,450 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     เชียงใหม

1183 15,450

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1183  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

80 นาย จําเริญ   จีแดง             
          
3500700450271

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     แมฮองสอน

2404 15,150 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     แมฮองสอน

2403 15,150

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2403  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

18 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
81 นาง เปรมวดีย   ผดุงศรี        

           
3900700360081

รป.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ระยอง

2586 15,150 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ระยอง

2593 15,150

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2593  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

82 นาง รุงนภา   ไตรสารศรี      
             
3210300703786

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     นนทบุรี

1649 15,150 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    นนทบุรี

1649 15,150

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1649  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

83 นาง ยุพิน   คงประคอง        
           
3760100408077

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดเพชรบุรี

2209 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด  เพชรบุรี

2209 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2209  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

84 นาง พิมพนิภา   ชัยศรีดา      
         
3449900117981

ร.ร.ปลัดอําเภอ
       ศศ.บ.    
    (การจัดการ

    ทั่วไป)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี  5           
           กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย

1826 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด  บุรีรัมย

1809 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1809  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

19 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
85 นาย กิตติพศ  อุนอารมย       

         
3570101071761

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดเชียงราย

1066 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด  เชียงใหม

1180 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1180  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

86 นาย วิทยา   หันชัยศรี          
         
3450200827562

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดรอยเอ็ด

2510 19,680 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด  รอยเอ็ด

2525 19,680

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2525  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

87 นาง พรรณพิศ  มิ่งขวัญ        
          
3420100347828

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดเลย

2780 19,680 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   เลย

2770 19,680

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2770  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

88 นาง อภิชา  จินดาสวัสดิ์       
           
3249900361868

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5                  
    สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

249 21,030 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     นครศรีธรรมราช

1530 21,030

89 นาง ปนัดดา    โขมพัตร       
         
3801200294839

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ระนอง

2563 20,350 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด  ระนอง

2567 20,350

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2567  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

20 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
90 นาย นิวัติ   สิทธิไพศาล        

               
3521200023684

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี  5           
           กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

1193 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด ลําปาง

2718 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2718  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

91 นาง ปาริชาติ   หมอมรอยเอ็ด
        
3191100543965

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี  5           
           กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดสระบุรี

3150 20,690 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด  สระบุรี

3136 20,690

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3136  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

92 นาย วินิจ   สุพรรณ             
        
3800700373141

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     นครศรีธรรมราช

1540 18,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด  นครศรีธรรมราช

1562 18,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1562  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

93 นาย มนัสชัย   โคตรพันธ      
         
3490500445495

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     นครพนม

1366 14,860 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   นครพนม

1366 14,860

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1366  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

94 น.ส. วิลัดดา   วิระธรรมโม    
          
3909800507252

ศศ.บ.         
 (รัฐศาสตร)

เจาหนาที่ธุรการ 5                        
             กองกฎหมายและระเบียบ
ทองถิ่น

128 15,150 เจาพนักงานปกครอง  5                  
      กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    สมุทรปราการ

3021 15,150

21 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
95 นาง สุพรรณ                     

  พันธประสิทธิกิจ         
           
3571200275799

ร.ร.ปลัดอําเภอ
              
ศศ.บ.        
(การจัดการ  

ทั่วไป)

เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     เชียงราย

1096 14,860 เจาพนักงานปกครอง  5                  
      กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    พะเยา

2026 14,860

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2026  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

96 นาง วาสนา   นาทอง           
         
3160600517041

รป.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สิงหบุรี

3167 14,860 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สิงหบุรี

3167 14,860

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3167  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

97 นาง สุดา   โชยรัมย             
       3500500041806

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     แมฮองสอน

2411 14,570 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   แมฮองสอน

2411 14,570

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2411  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

98 นาง รุงฤทัย   สนสุนันท       
        
3440301047686

ร.ร.ปลัดอําเภอ
     ศศ.บ.      
  (การจัดการ  

  ทั่วไป)

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5         
             กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     กาฬสินธุ

703 14,570 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ขอนแกน

804 14,570

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  804  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

22 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
99 นาย ภาณุวัฒน   วิถีเทพ       

         
3450101419156

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
          กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     ขอนแกน

825 14,280 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด ขอนแกน

809 14,280

100 นาย อรุณ   หนูเขียว            
         
3801300571508

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สุราษฎรธานี

3273 14,570 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    สุราษฎรธานี

3273 14,570

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3273  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

101 น.ส. มนัญชยา   แสนสุข       
           
3301000146580

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     นครราชสีมา

1474 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด นครราชสีมา

1474 14,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1474  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

102 นาย วีระพงษ   โกศัลวัฒน     
        
3460101114711

ศศ.บ.          
   (รัฐ

ประศาสน
ศาสตร)

เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     กาฬสินธุ

698 14,280 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด กาฬสินธุ

698 14,280

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   698  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

103 นาง รุงทิวา   ศักดิ์เลิศวงษยิ่ง 
          
3729800105822

ร.ร.ปลัดอําเภอ
    ศศ.บ.       
  (การจัดการ  

 ทั่วไป)

เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สุพรรณบุรี

3243 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      สุพรรณบุรี

3221 14,000

23 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3221  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

104 นาง พิณรัตน   พอคําจันทร   
        
3440500007188

ร.ร.ปลัดอําเภอ
    ศศ.บ.       
  (การจัดการ  

 ทั่วไป)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
            กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดนครพนม

1391 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   นครพนม

1380 14,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1380  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

105 นาย สรวิศ   เตชะนัง           
          
3330300303922

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ศรีสะเกษ

2804 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด ศรีสะเกษ

2861 14,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่    2861  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

106 นาง รินรดี  ไมเศรา             
          
3411200421613

รป.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดหนองบัวลําภู

3454 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      หนองบัวลําภู

3454 14,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   3454  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

107 นาง สุกัญญา   บุพศิริ          
           
3480100732225

ร.ร.ปลัดอําเภอ
    ศศ.บ.       
  (การจัดการ 

 ทั่วไป)

เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดนครพนม

1356 13,730 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดนครพนม

1365 13,730

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1365  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

24 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
108 นาย ยืนยง   หงษทอง          

         
3321200293454

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    บุรีรัมย

1777 13,440 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    รอยเอ็ด

2532 13,440

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2532  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

109 นาง พวงเพชร   ลูกอินทร     
         
3350800226919

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อํานาจเจริญ

3509 13,440 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    อํานาจเจริญ

3509 13,440

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   3509  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

110 นาง กลอมจิต   สมสอางค     
      3359900066296

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5         
               กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     อํานาจเจริญ

3512 13,440 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อุดรธานี

3568 13,440

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3568  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

111 นาง วิจิตรา  ชะนา              
      3341700144491

รป.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อํานาจเจริญ

3501 13,440 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อุดรธานี

3563 13,440

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3563  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

25 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
112 นาง วิรุฬหรัตน   เกาะสาลี    

         
3411200218621

ร.ร.ปลัดอําเภอ
   บธ.บ.

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
            กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     หนองบัวลําภู

3458 13,440 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อุดรธานี

3569 13,440

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3569  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

113 นาง วรารัตน   ฝายสูน         
         
3430600303404

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สระแกว

3087 13,160 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ตราด

1250 13,160

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1250  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

114 นาย สรรชัย   วงศสุวรรณ      
         
3540100189334

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สระบุรี

3122 13,160 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด สระบุรี

3117 13,160

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3117  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

115 น.ส. เบญจา   เกตประยูร      
        
3209900200970

ร.ร.ปลัดอําเภอ
   บธ.บ.

เจาหนาที่การเงินและบัญชี  3           
           กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     ชลบุรี

942 12,650 เจาพนักงานปกครอง 3                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด ชลบุรี

923 12,650

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  923  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

116 นาง วิไล   บุญพรหม           
         
3659900267949

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  5        
              กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     รอยเอ็ด

2540 12,600 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด รอยเอ็ด

2530 12,600

26 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2530  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

117 นาง ลักษณา   สิทธิจันทร     
         
3450100022465

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     รอยเอ็ด

2515 11,460 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สุรินทร

3336 11,460

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   3336  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

118 นาง สุดา   ศิริมาก              
           
3400100585923

รป.บ. เจาหนาที่ปกครอง 4                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อุดรธานี

3547 9,110 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    อุดรธานี

3539 9,110

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3539  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

119 นาย ครรชิต   นากิจ            
        
3540100569935

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     แพร

2279 12,320 เจาพนักงานปกครอง 5                   
    กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   แพร

2276 12,320

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2276  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

120 นาง ศิริลักษณ   ปตะสุต       
        
3410101357452

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4         
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     บุรีรัมย

1816 10,710 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   หนองบัวลําภู

3437 10,710

121 นาง สุภาวดี   มลีรัตน          
         
3341700015208

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5           
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     นครราชสีมา

1502 10,630 เจาพนักงานปกครอง 5                   
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
     นครราชสีมา

1437 10,630

27 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1437  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

122 นาง มาหยา   ปรีดานนท      
        
3200600230107

ร.ร.ปลัดอําเภอ
    บธ.บ.

เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ฉะเชิงเทรา

897 10,630 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ฉะเชิงเทรา

897 10,630

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   897  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

123 นาง ชญานิษฐ   พึ่งพุทธ       
       3571100185551

รป.บ. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3            
         กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     เชียงใหม

1199 9,840 เจาพนักงานปกครอง 3                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    เชียงใหม

1176 9,840

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1176   เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

124 น.ส. เรียนนภา   โกสิน         
         
3540100083056

ร.ร.ปลัดอําเภอ
   บธ.บ.

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4            
         กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     พะเยา

2042 8,870 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    แพร

2288 8,870

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี 1-2/4/5 เลขที่  2288  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาหนาที่การเงินและบัญชี 1-3/4/5  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

125 จ.อ. ชวฤทธิ์   เชิดนอก         
          
3360100321307

ศศ.บ.         
(รัฐศาสตร)

เจาหนาที่ปกครอง 3                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ศรีสะเกษ

2858 12,650 เจาพนักงานปกครอง 3                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ศรีสะเกษ

2858 12,650

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2858  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

28 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
126 น.ส. ปยาภรณ   รอดขํา        

        
3101900008711

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
         กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     สิงหบุรี

3171 10,030 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ลพบุรี

2671 10,030

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2671  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

127 น.ส. เนาวรัตน   รักธรรม      
            
3841700600998

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ธุรการ 3                        
          กองการเจาหนาที่

62 8,360 เจาพนักงานปกครอง 3                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด ลพบุรี

2673 8,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2673  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

128 นาง นภัสกรณ   รัศมี           
       3540400224143

ศศ.บ.        
(รัฐ

ประศาสน
ศาสตร)

เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดอุตรดิตถ

3612 14,860 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด อุตรดิตถ

3612 14,860

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   3612  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

129 นาง ไสว   วรธนานุวงศ        
        
3100502855090

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5                  
             สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น

252 13,730 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด ลพบุรี

2655 13,730

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2655  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

29 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
130 นาย อารัญ   จันทรฟก         

             
3530700163093

ศศ.บ.        
(รัฐ

ประศาสน
ศาสตร)

เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดอุตรดิตถ

3603 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    เลย

2788 14,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2788  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

131 นาง เลขา  จิวสืบพงษ          
         
3649900121812

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     นครสวรรค

1599 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   นครสวรรค

1599 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   1599  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

132 นาง บังอร   ทีฆะบุตร          
      3760700222616

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     นครปฐม

1329 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด นครปฐม

1340 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1340  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

133 นาย ชลธี  บวรโมทย           
         
3459900151781

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดรอยเอ็ด

2504 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด รอยเอ็ด

2504 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2504  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

30 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
134 นาง นฤมล   ศรีทอง            

         
3760700028411

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
          กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

2216 20,690 เจาพนักงานปกครอง 5                   
   กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดเพชรบุรี

2197 20,690

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2197  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

135 นาง แกวศรี   บุรมรา           
          
3430100823395

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง  5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   หนองบัวลําภู

3447 20,350 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     หนองคาย

3422 20,350

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3422  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

136 นาย ดํารงศักดิ์   ผลอินทร     
         
5240499002872

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง  5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   ฉะเชิงเทรา

887 20,020 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ฉะเชิงเทรา

898 20,020

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  898  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

137 นาย ทองเต็ม   กันแตง         
         
4659900002781

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง  5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   พิษณุโลก

2161 19,680 เจาพนักงานปกครอง  5                  
    กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   พิษณุโลก

2159 19,680

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2159  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

138 น.ส. รวงทอง   ศรีเกื้อกลิ่น    
          
3100600939077

รป.บ. เจาหนาที่ธุรการ 5                        
     กองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น

127 20,020 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      เลย

2768 20,020

31 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2768  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

139 นาย สัมพันธ   กรัชกายพันธ  
       3301300830117

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      นครราชสีมา

1480 19,350 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด  นครราชสีมา

1480 19,350

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1480  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

140 นาง ลัดดาวัลย   เรืองเดช     
          
3670700182461

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
      กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ

2262 18,670 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      เพชรบูรณ

2249 18,670

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2249  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

141 นาย สมชาย   สุขแปน          
          
3820100012610

ร.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ภูเก็ต

2308 18,340 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ภูเก็ต

2308 18,340

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2308  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

142 นาย สุพจน   แกวเจริญ        
        
3410400757380

น.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด          ขอนแกน

784 18,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      ขอนแกน

777 18,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   777   เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

32 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
143 นาง วลัยภรณ   ธนะมัย       

       3149900231744
ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     

 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1990 18,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

1990 18,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   1990  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

144 นาย สมชาย   หงษรัมย        
         
3349700029362

ศศ.บ.         
 (รัฐ

ประศาสน
ศาสตร)

เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี

3718 17,010 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      อุบลราชธานี

3718 17,010

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   3718  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

145 นาง ลักขณา   โลหะสาร       
         
3330100114077

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  5        
              กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

2870 16,690 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด  ขอนแกน

805 16,690

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  805  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

146 น.ส. อรทัย   ตั้งมั่งเจริญกุล    
       3209900069288

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  5        
              กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดชลบุรี

940 16,370 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      ชลบุรี

933 16,370

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   933   เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

33 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
147 นาง สุธีรา   ใจดี                

          
3501300524014

รป.บ. เจาหนาที่การเงินและบัญชี  5           
           กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดลําพูน

2756 15,150 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ลําพูน

2751 15,150

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2751  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

148 นาย ประทีป   มณีงาม         
       3700101022431

ร.ร.ปลัดอําเภอ
     ศศ.บ.      
    (การจัดการ

    ทั่วไป)

เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ราชบุรี

2621 15,150 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด  เพชรบุรี

2208 15,150

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2208  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

149 นาง รัฐสิริ   สิริวุฒิโชค         
          
3110102449001

ศศ.บ.        
(รัฐ

ประศาสน
ศาสตร)

เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ระยอง

2581 14,860 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ระยอง

2581 14,860

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่    2581  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

150 นาง เพ็ญแข   สุขดิษฐ          
     3589800015906

รป.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด          อุตรดิตถ

3601 14,860 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      อุดรธานี

3519 14,860

151 นาย อนุพล  ผดุงจิตต           
         
3600800313487

รป.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด  นครสวรรค

1613 14,860 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด  นครสวรรค

1613 14,860

34 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   1613  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

152 นาง ชุลี   สถิตไชยนนท        
        
3659900818996

ร.ร.ปลัดอําเภอ
       ศศ.บ.    

      (การ
จัดการ    
ทั่วไป)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
          กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     กําแพงเพชร

747 14,860 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สุโขทัย

3199 14,860

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3199   เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

153 น.ส. เจสิตา   มีนุช              
           
3760600116938

ร.ร.ปลัดอําเภอ
     ศศ.บ.      
    (การพัฒนา

    ชุมชน)

เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดเพชรบุรี

2200 14,280 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด       เพชรบุรี

2195 14,280

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2195  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

154 นาง ศรีสมพร   นิลวิสุทธิ์      
       3940300150888

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ปตตานี

1929 14,570 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ปตตานี

1941 14,570

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1941  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

155 นาง นิรมล  ออนศรี            
           
3190200038005

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง  5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   สระบุรี

3124 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    สระบุรี

3133 14,000

35 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3133  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

156 นาง ณิชาภัทร   สงวนพวก    
         
3411190014146

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดอุดรธานี

3535 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด อุดรธานี

3535 14,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่    3535  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

157 นาย อารมณ   แหวะสอน      
        
3400200409922

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดขอนแกน

807 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ขอนแกน

807 14,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  807  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

158 นาง จุไรรัตน   แกวสารพัดนึก
              
3901101328866

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดสงขลา

2941 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด สงขลา

2960 14,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2960  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

159 นาง วันเพ็ญ   ชินวงค          
          
5901100003471

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1575 13,730 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด นครศรีธรรมราช

1563 13,730

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1563  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

36 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
160 น.ส. จันจีรา   พรมงาม         

       3249900155494
ร.ร.ปลัดอําเภอ
     ศศ.บ.      
  (การจัดการ  

  ทั่วไป)

เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ฉะเชิงเทรา

869 13,730 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ตราด

1251 13,730

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1251  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

161 น.ส. กมลรตี   แสงหิรัญ        
         
3140200242273

รป.บ. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
          กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด    พระนครศรีอยุธยา

2013 13,730 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

1975 13,730

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1975  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

162 นาง ธีลฎี   สมณะ              
         
5579990005270

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
          กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด        เชียงราย

1121 13,440 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     พะเยา

2025 13,440

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2025  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

163 นาย วิบูลศักดิ์   ชอบหาญ     
         
3460700033468

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   กาฬสินธุ

679 12,880 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ขอนแกน

806 12,880

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   806  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

37 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
164 น.ส. ธัญจิรา  สุนทรธนาวุฒิ   

        
3309901666882

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    นครราชสีมา

1470 13,160 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     นครราชสีมา

1470 13,160

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   1470  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

165 น.ส. รัชนี  พิทักษญาติ         
          
3200200485744

รป.บ. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5         
             กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดชลบุรี

941 12,880 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด       ชลบุรี

936 12,880

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  936  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

166 นาง ปรียารัตน   ลานพลอย  
         
3609900499513

รป.บ. เจาพนักงานธุรการ 5                     
       หนวยตรวจสอบภายใน

10 12,880 เจาพนักงานปกครอง 5                   
    กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      ประจวบคีรีขันธ

1861 12,880

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1861  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

167 นาง ศศิธร   ลัญฉกร           
         
3409900923481

ร.ร.ปลัดอําเภอ
   บธ.บ.

เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    อุดรธานี

3548 12,880 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      อุดรธานี

3562 12,880

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3562  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

38 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
168 นาย สมชาย   พูนประสิทธิ์    

          
3360600699601

ศศ.บ.         
 (รัฐ

ประศาสน
ศาสตร)

เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด         ชัยภูมิ

1029 12,600 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด        รอยเอ็ด

2533 12,600

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2533  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

169 นาย อัครพล   เถาวัลยราช    
       3410300326409

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
          กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     หนองคาย

3432 11,460 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อุดรธานี

3570 11,460

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3570  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

170 นาง สุรางคนางค   โฉมจันทร
          
3600800384546

ร.ร.ปลัดอําเภอ
    รป.บ.

เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด          นครสวรรค

1610 12,600 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    นครสวรรค

1610 12,600

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   1610  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

171 นาง วิภารัตน   ทิพยปนวงศ  
        
3640700050352

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
         กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด     สุโขทัย

3207 10,910 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      แพร

2289 10,910

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2289  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

39 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
172 นาง ปยนุช   อุษณวศิน        

        
3900500010711

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4            
         กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด            จันทบุรี

866 10,480 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     จันทบุรี

840 10,480

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  840  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

173 น.ส. มณีจันทร   โคตรบรรเทา
          
3430200162986

ร.ร.ปลัดอําเภอ
   ศศ.บ.        
(การจัดการ  

ทั่วไป)

เจาพนักงานธุรการ 5                     
          สํานักพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น

367 10,910 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      ประจวบคีรีขันธ

1862 10,910

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1862  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

174 นาง มนัญญา   ยิ้มแฟน        
       3670800309404

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 4                      
       กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    เพชรบูรณ

2222 10,250 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      พิจิตร

2116 10,250

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2116   เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

175 น.ส. วิลาวัลย   สุนทรา         
           
3339900107596

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
       กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด           ยโสธร

2434 10,350 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      สุรินทร

3358 10,350

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3358  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

40 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
176 นาง เกษร  ทิพยเลิศ            

             
3409900633203

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ขอนแกน

786 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      ขอนแกน

802 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  802  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

177 นาง ดารณี  วงศสุวรรณ       
         
3339900086475

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี

3680 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    อุบลราชธานี

3680 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3680  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

178 นาย ณัฏฐ   บุญนรา            
        
3101701903800

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด        ปทุมธานี

1838 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     พระนครศรีอยุธยา

1991 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   1991   เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

179 นาง มลิวัลย   สตารัตน        
        
3330900777682

ร.ร.ปลัดอําเภอ
   ร.บ.

เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด           ศรีสะเกษ

2856 19,350 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ศรีสะเกษ

2856 19,350

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2856   เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

180 นาง สาคร  รอดรัตน           
          
3809900188729

ร.ร.ปลัดอําเภอ
    รป.บ.

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
       กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด       สุรินทร

3377 21,030 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด       กระบี่

582 21,030

41 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
181 นาย สมศักดิ์   จันทรแกว      

             
3108500095900

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ชัยนาท

966 19,680 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด  ชัยนาท

966 19,680

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  966  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

182 นาย สมเจตน  พันธลุกา       
        
3102002495665

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด        นครศรีธรรมราช

1528 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      นครศรีธรรมราช

1528 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1528  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

183 นาย อนุวัต   สรรพนุเคราะห  
        
3230400244970

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด  ตราด

1252 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด       ตราด

1249 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1249  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

184 นาย สาวิตต   หลวงประทุม   
          
3660700362435

ร.ร.ปลัดอําเภอ
       ศศ.บ.    

        (รัฐ
ประศาสน
ศาสตร)

เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด        กําแพงเพชร

729 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     กําแพงเพชร

722 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  722  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

42 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
185 นาย นิพนธ   จิตวัฒนตระกูล 

        
3350400655723

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด        นครพนม

1371 20,690 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     นครพนม

1368 20,690

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1368  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

186 นาง เสาวดี   จันทรดี           
          
3460900014360

ร.ร.ปลัดอําเภอ
      ศศ.บ.     
   (การจัดการ 

   ทั่วไป)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4            
                 กลุมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด

2552 10,010 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   สกลนคร

2903 10,010

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2903  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

187 นาง ขวัญหลา  ปาทอง         
          
3650100079490

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4            
                   กลุมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด     กําแพงเพชร

745 9,550 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด กําแพงเพชร

735 9,550

อ.ก.พ. มีมติเมื่อวันที่                                   2548  ปรับปรุงตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี 1-3/4/5  เลขที่  745  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาหนาที่การเงินและบัญชี 1-3/4/5  

188 นาง ระพีพร   สรรพเจริญ     
          
3521300186895

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 4                      
       กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ระยอง

2588 9,550 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      ตราด

1248 9,550

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1248  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

43 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
189 น.ส. โสพิศ   เพียรดี             

           
3209600185444

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 4                      
       กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      สระแกว

3089 10,480 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    นครราชสีมา

1472 10,480

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1472  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

190 น.ส. เยาวเรศ  มะศักดิ์         
           
5550700004552

ศศ.บ.          
   (รัฐ

ประศาสน
ศาสตร)

เจาหนาที่ปกครอง 5                      
       สํานักพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารงานทองถิ่น

442 10,350 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     มุกดาหาร

2386 10,350

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2386  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

191 นาย มานัส   สังขเมือง         
          
3660600063231

ร.ร.ปลัดอําเภอ
       ศศ.บ.    

       (การ
จัดการ   ทั่วไป)

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5         
            กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

2177 17,340 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     พิจิตร

2118 17,340

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2118  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

192 นาย นอง วรรณชนะ  ศิลปเสวต 
     3110101844992

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
       กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ระนอง

2555 15,150 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด ระนอง

2561 15,150

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2561  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

44 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
193 นาง นงเยาว   ธูปทอง          

     3779900090487
ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      

       กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   ประจวบคีรีขันธ

1856 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ประจวบคีรีขันธ

1875 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1875  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

194 นาย ชลอ   ชาติดี               
          
3709900155856

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
       กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   ราชบุรี

2614 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   ราชบุรี

2614 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2614  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

195 นาย ภูวเดช   เทศประสิทธิ์    
       3471100119389

ศศ.บ.        
(การพัฒนา  

  ชุมชน)

เจาหนาที่ปกครอง 5                      
       กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   สกลนคร

2899 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   สกลนคร

2899 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2899  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

196 นาง ณัฐพร   ชัยประดิษฐ      
       3501900249855

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
       กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดแมฮองสอน

2399 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   แมฮองสอน

2399 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2399  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

197 นาย ณพพล   พลบูรณ         
         
3411600067183

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
       กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     หนองคาย

3403 20,690 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    หนองคาย

3403 20,690

45 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   3403  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

198 น.ส. สมบูรณ   จําปานาค      
         
3140200350394

ศศ.บ.         
(รัฐ

ประศาสน
ศาสตร)

เจาหนาที่ปกครอง 5                      
       กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   พระนครศรีอยุธยา

1992 20,690 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    พระนครศรีอยุธยา

1992 20,690

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   1992  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

199 นาง พัทยา   วรรธนะบูรณ    
            
3729900097937

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
       กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    สุพรรณบุรี

3213 19,680 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ลพบุรี

2674 19,680

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2674  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

200 นาย แสวง   คําเครื่อง          
         
3330501203798

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด        ศรีสะเกษ

2839 19,680 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สุรินทร

3359 19,680

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3359  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

201 นาย ชัยวัฒน   ดลวาส          
        
3461300488019

น.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด        กาฬสินธุ

682 19,680 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สกลนคร

2925 19,680

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2925  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

46 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
202 นาย ประสงค   ไพรชัฏ         

          
3310101592169

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด        บุรีรัมย

1750 19,010 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     บุรีรัมย

1766 19,010

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   1766  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

203 นาง นงเยาว   ออวิจิตร        
           
3809800054101

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     นครศรีธรรมราช

1535 19,010 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     นครศรีธรรมราช

1535 19,010

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   1535  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

204 นาย สุเพียร   พิงปยกุล         
       3320300677938

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สุรินทร

3362 18,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สุรินทร

3362 18,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   3362  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

205 นาง ศลยา   ภูติอนันต         
         
3760700070956

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ระยอง

2584 18,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ระยอง

2594 18,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2594  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

206 น.ส. สุรียรัตน   สุคุณณี        
        
3159900016126

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อางทอง

3475 15,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     พระนครศรีอยุธยา

1994 15,000

47 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1994  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

207 นาง พรลักษมี   เมืองเกิด      
        
3679900222546

ศศ.บ.        
(รัฐ

ประศาสน
ศาสตร)

เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     เพชรบูรณ

2245 17,010 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     เพชรบูรณ

2245 17,010

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2245  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

208 นาย สุพจน   ภูปุย              
          
3460700573055

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด        สกลนคร

2911 16,370 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สกลนคร

2898 16,370

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2898  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

209 นาง ยุพิมพ  แสนดัง            
         
3600700782531

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
            กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด       อุทัยธานี

3647 16,370 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อุทัยธานี

3632 16,370

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3632  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

210 นาง บุณยนุช   บุญตาล        
          
3501400237581

รป.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                      
       กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม

1162 16,060 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด เชียงใหม

1146 16,060

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1146  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

48 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
211 นาง ประกาพันธ   พื้นดอน

เค็ง        
3361300022665

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
       กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ

1000 15,750 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด ชัยภูมิ

1010 15,750

212 นาง สุขรดา   อมรรังสิโรจน   
       3629900180312

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
              สํานักงานเลขานุการกรม

54 15,750 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     กาฬสินธุ

663 15,750

213 นาง โสภี   โกเศยโยธิน        
          
3309800001818

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด         นครราชสีมา

1465 15,150 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด นครราชสีมา

1465 15,150

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1465  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

214 นาย วัฒนา   ปญญายุทธศักดิ์
          
3800800922449

ร.ร.ปลัดอําเภอ
    ศศ.บ.       
  (การจัดการ  

  ทั่วไป)

เจาหนาที่ปกครอง 5                      
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1579 15,150 เจาพนักงานปกครอง 5                   
    กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1558 15,150

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   1558 เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

215 นาง มณฑา   ชวยนุม           
        
3969900226182

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   นราธิวาส

1689 14,860 เจาพนักงานปกครอง 5                   
    กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   นราธิวาส

1689 14,860

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   1689  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

49 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
216 นาง เบ็ญจรัตน   ศิลปบุญสง  

        
3659900298968

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5           
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   พิษณุโลก

2183 14,860 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ตาก

1285 14,860

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1285  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

217 นาง ทองมาตร   อินแกว       
         
3140100043406

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5           
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   สระบุรี

3148 15,150 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด สระบุรี

3132 15,150

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3132  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

218 นาง มยุรี   ลุนทา               
         
3440300808012

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5           
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     มหาสารคาม

2362 14,750 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   นครพนม

1382 14,750

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1382  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

219 นาย ปริญญา   บุญเกิด         
         
3100101155674

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ชัยภูมิ

1003 14,570 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ขอนแกน

808 14,570

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  808  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

50 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
220 นาย ธีรพันธุ   รื่นกลิ่นจันทร  

        
3140700266317

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5         
            สํานักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล             สวนทองถิ่น

372 14,570 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด อุดรธานี

3540 14,570

221 น.ส. นัฏฐิกานต   ไชยวงศ     
         
3559900194969

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด       นาน

1722 14,570 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   พะเยา

2033 14,570

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2033  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

222 น.ส. สุวรรณี   ขันพรม          
         
3340600149678

ศศ.บ.        
(รัฐ

ประศาสน
ศาสตรป

เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   อํานาจเจริญ

3507 14,280 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    อํานาจเจริญ

3507 14,280

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3507  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

223 นาย วันชัย   เหมศิลปน        
      3102001351082

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาพนักงานธุรการ  5                    
               สํานักงานเลขานุการกรม

22 14,280 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ประจวบคีรีขันธ

1863 14,280

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1863  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

224 นาย วิศรุต  ออยทอง           
         
3860100695938

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      สุราษฎรธานี

3276 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด       สุราษฎรธานี

3276 14,000

51 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3276  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

225 นาง สุภาภรณ   บุญวงศ       
       3800400486557

ร.ร.ปลัดอําเภอ
    บธ.บ.

เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      นครศรีธรรมราช

1556 14,280 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   นครศรีธรรมราช

1556 14,280

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1556  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

226 นาง วีณา   ธารอรุณนชตกุล  
         
3200200463031

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ชลบุรี

925 14,570 เจาพนักงานปกครอง 5                   
   กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ชลบุรี

922 14,570

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  922  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

227 นาง จันทรเพ็ญ   โสภณ       
         
3310100018060

ร.ร.ปลัดอําเภอ
      ศศ.บ.     

    (บัญชี)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   บุรีรัมย

1822 14,280 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    บุรีรัมย

1804 14,280

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1804  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

228 นาง รัชดาภรณ   ไชยเสน     
          
3471100020773

ร.ร.ปลัดอําเภอ
   ค.บ.

เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    นครพนม

1384 14,280 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด       นครพนม

1384 14,280

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1384  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

52 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
229 นาง สุชาดา   ไตรธรรม        

          
3100200295440

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   กาญจนบุรี

614 14,280 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    กาญจนบุรี

614 14,280

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  614  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

230 น.ส. โสพิศ   แถมจันทร        
          
3800600407915

รป.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สุราษฎรธานี

3284 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    สุราษฎรธานี

3281 14,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3281  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

231 นาย สุดพนม   เพิ่มมี           
         
3320101563215

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดสุรินทร

3337 13,730 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   สุรินทร

3337 13,730

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3337  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

232 นาง สุกัญญา   ชมภูชัย        
          
3529900295463

บธ.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ปราจีนบุรี

1896 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    กาฬสินธุ

670 14,000

233 นาง เฉลารัตน   ซายเกลี้ยง   
        
3102001257574

ร.ร.ปลัดอําเภอ
   ศศ.บ.        
 (การจัดการ  

ทั่วไป)

เจาพนักงานธุรการ 5                     
             หนวยตรวจสอบภายใน

9 13,730 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     อุทัยธานี

3633 13,730

53 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3633  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

234 นาง เนาวรัตน   วิทยสุนทร   
          
3949900211291

ร.ร.ปลัดอําเภอ
      ศศ.บ.     
         (การ

จัดการ   ทั่วไป)

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5         
          กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดปตตานี

1948 13,730 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ปตตานี

1928 13,730

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1928  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

235 นาย วงศเทพ   ทาวงษ         
           
3411400229422

น.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดหนองคาย

3419 12,880 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด หนองคาย

3419 12,880

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3419  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

236 นาง ภาวินี   โสธรรมมงคล    
       3420300197579

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     เลย

2773 12,860 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    เลย

2773 12,860

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2773  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

237 นาง ภาวิดา   ไชยแกว         
           
3900300413951

รป.บ. เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5                  
               ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศทองถิ่น

221 12,600 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด นครราชสีมา

1466 12,600

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1466  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

54 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
238 นาง จุรี   ยอดใส                

          
3320100416197

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    สุรินทร

3339 12,600 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สุรินทร

3339 12,600

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   3339  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

239 นาย จิระ   ภักดี                 
             
3929900307981

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
          กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด   ตรัง

1239 12,320 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ตรัง

1216 12,320

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1216  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

240 นาง ศริญญา   วิถีเทพ         
           
3409900909250

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด  ขอนแกน

810 12,320 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ขอนแกน

810 12,320

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   810  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

241 นาย วันชาติ   ปานชัย          
             
3640100693325

ศศ.บ.         
(รัฐศาสตร)

เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   เพชรบูรณ

2252 12,320 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    เพชรบูรณ

2252 12,320

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2252  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

242 นาง ผองศรี   เพชราภา        
        
3349900352973

รป.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี

3694 12,600 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    อุบลราชธานี

3670 12,600

55 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
243 น.ส. นิลวรรณ   บัวแยม        

           
3100100109431

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5                  
               กองการเจาหนาที่

67 10,910 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด จันทบุรี

843 10,910

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  843  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

244 นาง พรรณี  สุริยะกุล           
             
3302100756585

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
          กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด   สระบุรี

3144 11,200 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      สระบุรี

3120 11,200

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3120  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

245 นาง ผองศรี   ประสาทเขต
วิทย         
3520100482074

รป.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    นครสวรรค

1584 9,550 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   นครสวรรค

1616 9,550

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1616  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

246 นาย พรศิลป   บุญมณี         
            
5930100015550

ร.ร.ปลัดอําเภอ
      ศศ.ม.     
    (นโยบาย
สาธารณะ)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4            
         กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2005 9,320 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      พระนครศรีอยุธยา

1997 9,320

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1997  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

56 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
247 จ.อ. วราพงษ   รอดเที่ยง      

          
3640200061312

ร.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดกําแพงเพชร

2119 10,230 เจาพนักงานปกครอง 5                   
   กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดกําแพงเพชร

2119 10,230

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2119  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

248 น.ส. รุจิรา  กองลาแซ           
          
3421000010423

รป.บ. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4           
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   เลย

2798 8,670 เจาพนักงานปกครอง 4                   
   กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   เลย

2772 8,670

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   2772  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

249 นาง เสาวนิตย   พูนน้ําเพชร  
         
5430500001194

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 4                     
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย

1780 8,640 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     บุรีรัมย

1805 8,640

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   1805   เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

250 นาง พรประภา  แยมประโคน 
        
3301900063273

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4           
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    บุรีรัมย

1818 8,640 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   บุรีรัมย

1807 8,640

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1807  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

251 นาง กรชวัล   บัวแกว           
         
3129900188580

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
              กองการเจาหนาที่

86 16,370 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด นครราชสีมา

1473 16,370

57 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1473  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

252 นาง ปราณิสา   นาคสุข        
           
3540100098011

ร.ร.ปลัดอําเภอ
  ศศ.บ.        
(การจัดการ   

 ทั่วไป)

เจาหนาที่ธุรการ 5                        
                    กองการเจาหนาที่

60 12,880 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    เพชรบุรี

2207 12,880

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2207  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

253 นาง จิราภรณ   คุมชนะ        
          
3729900037993

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
    กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    ลพบุรี

2646 11,750 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ลพบุรี

2659 11,750

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2659  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

254 น.ส. ศรีนวล   เทพารักษ       
            
3170100252889

ศศ.บ.           
     (การ
จัดการ    

ทั่วไป)          
      ร.ร.
ปลัดอําเภอ

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
              กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด   นนทบุรี

1654 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      พระนครศรีอยุธยา

1989 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1989  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

255 นาง อาภัสสร  สังฆะโณ        
          
3909700004551

รป.บ. เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดสงขลา

2975 19,010 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด  สงขลา

2975 19,010

58 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2975  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

256 นาง มยุรี   ศรีหมากสุก        
            
3720500044005

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ธุรการ 5                        
               สํานักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

375 18,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา

1996 18,000

257 นาง นงนุช  ฆองดี              
          
3102200265691

ร.ร.ปลัดอําเภอ
  ศศ.บ.        
(การจัดการ   

 ทั่วไป)

เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5                  
                  สํานักพัฒนาและ
สงเสริมการบริหารงานทองถิ่น

445 16,370 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      ตรัง

1229 16,370

258 น.ส. วิชุดา   บุญจันทร         
       3740100431834

ร.ร.ปลัดอําเภอ
  ศศ.บ.        
(การจัดการ   

 ทั่วไป)

เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5                  
                  สํานักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

379 16,370 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      ศรีสะเกษ

2828 16,370

259 นาง สมฤดี  ธนภิญโญ         
           
3959900073564

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
    กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     กาญจนบุรี

650 14,570 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด  กาญจนบุรี

638 14,570

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  638  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

260 นาย จํานงค   การจะนะดี      
          
3800100375062

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
    กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     นราธิวาส

1698 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สงขลา

2977 14,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2977  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545
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สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
261 นาง ประพาพร   แกนจันทร  

         
3349900106590

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4            
       กลุมประสานการสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

564 8,870 เจาพนักงานปกครอง 4                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      อุบลราชธานี

3705 8,870

262 นาง อนัญลักษณ   โรจนอําพร
          
3179900186102

รป.บ. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5         
          กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

3247 19,010 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา

1977 19,010

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1977  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

263 น.ส. พรรณิภา   มณีเนตร     
          
3340600270124

ร.ร.ปลัดอําเภอ
     ศศ.บ.      
   (การจัดการ 

 ทั่วไป)

เจาหนาที่ปกครอง 5                     
 กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    อํานาจเจริญ

3503 14,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด      อุดรธานี

3565 14,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3565  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

264 นาง รัตนา   พูกัน               
           
3320101180898

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สุรินทร

3332 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     สุรินทร

3332 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่   3332  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

265 นาง ปราณี   ใฝกระโทก       
       3700900105818

ร.ร.ปลัดอําเภอ
       ศศ.บ.    

     (การ
จัดการ   ทั่วไป)

เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ราชบุรี

2630 20,350 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ราชบุรี

2630 20,350

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2630  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
60 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

266 นาย จรัญ   พงษากลาง        
        
3439900238517

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด         หนองคาย

3385 21,030 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     หนองคาย

3394 21,030

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  3394  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

267 นาง ศิรินภา   พวงแกว         
           
3630100523063

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด   ปราจีนบุรี

1886 20,690 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     ปราจีนบุรี

1901 20,690

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1901  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

268 นาย สุทิน   ไชยวงค            
           
3560500355215

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด               พะเยา

2024 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด    พะเยา

2024 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2024  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

269 นาง อัมพร   อุนวงษ            
        
3420800196211

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด                  เลย

2789 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด        เลย

2789 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2789  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

61 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา
                บัญชีรายละเอียดการแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ  แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   743 /2548   ลงวันที่    27 ธันวาคม   พ.ศ. 2548
ลําดับ วุฒิ ตําแหนงที่แตงตั้ง เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ชื่อ - สกุล ตําแหนงและสวนราชการเดิม

เลขประจําตัวประชาชน
270 นาย ถาวร   เทพวัน             

        
3900300695621

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด                     สงขลา

2958 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด         สงขลา

2958 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2958  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

271 นาย ณัฐภัทร   บุญประจง     
          
3650100534120

ร.ร.ปลัดอําเภอ
     ร.บ.

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5            
            กลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ

3622 18,670 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด            นครพนม

1381 18,670

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1381  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

272 นาย ชูศักดิ์   บุญทรัพยอุดม   
        
3500500223238

ร.ร.ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด                     เชียงใหม

1160 21,360 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     เชียงใหม

1149 21,360

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  1149  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

273 นาย บูรณะวิทย   สิทธิศาสตร
          
3450800017871

ร.ร.ปลัดอําเภอ
     น.บ.

เจาหนาที่ปกครอง 5                      
  กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด                     รอยเอ็ด

2521 18,000 เจาพนักงานปกครอง 5                   
     กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด     รอยเอ็ด

2521 18,000

ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว เลขที่  2521  เปนตําแหนงเจาหนาที่ปกครองเปนการเฉพาะคราว
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนเจาพนักงานปกครอง 3-5/6ว  ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/293  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2545

 

62 นันทนา/แตงตั้ง275



สําเนา 
คําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่    744  /2548 
เรื่อง  มอบหมายใหขาราชการปฏบิัติหนาที ่
…………………………………………….. 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534    
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545  และมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535   จึงมอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาที่ จํานวน   98  ราย    
ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ 
 

  ทั้งนี ้ ตั้งแตวันที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2549   เปนตนไป     
 

   สั่ง  ณ  วันที่   27  ธันวาคม   พ.ศ.  2548  

  

 
                                          สาโรช   คัชมาตย 
                                   (นายสาโรช  คัชมาตย) 

อธิบดีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สําเนา
บัญชีแนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่      744    /2548   ลงวันที่     27      ธันวาคม   2548
ลําดับ ช่ือ - สกุล

ตําแหนงเดิม / สังกัด เลขที่ มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี
1 นาย โกมล   กาญจนา

ประดิษฐ
เจาพนักงานปกครอง 5                    
  สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี

3271 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
นครศรีธรรมราช

2 น.ส. อัมพวรรณ   ชุมศรี เจาพนักงานปกครอง 5                    
   สํานักงานทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี

618 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
รอยเอ็ด

3 นาง สายชล   ขัตติยะราช เจาพนักงานปกครอง 4                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดหนองคาย

3418 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเลย

4 น.ส. อัญชลีย   ไชยปญญา เจาพนักงานปกครอง 4                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค

1611 สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบ     
     และโครงสราง

5 นาง รัตติกรณ   ประกอบผล เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดลพบุรี

2658 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสระบุรี

6 นาง อุไร   อินทรคง เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย

1808 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา

7 นาง ดวงมณี   พุทธรุงโรจน เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดพิจิตร

2117 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด        
 นครสวรรค

8 นาง เฉลิมศรี   แกวศรี เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดปตตานี

1943 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสตูล

9 นาย เกษ   จันทรประเสริฐ เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดลําปาง

2704 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
เชียงราย

10 นาง ยุพา   ศรีวิเศษ เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

1468 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดยโสธร

11 นาย ชัยรัตน   คงคุม เจาหนาท่ีปกครอง 5                       
 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสิงหบุรี

3159 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
ปราจีนบุรี

12 น.ส. อารมณ   ลบแยม เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนนทบุรี

1641 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
นครปฐม

13 นาง พาขวัญ   กิติสาระกุลชัย เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี

3274 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดชลบุรี

14 นาง สมจิต   ใจดํารงค เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส

1685 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดยะลา

ตําแหนงและสวนราชการที่มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี
หมายเหตุ

1 นันทนา/เปลี่ยนสายงาน/มอบหมาย



สําเนา
บัญชีแนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่      744    /2548   ลงวันที่     27      ธันวาคม   2548
ลําดับ ช่ือ - สกุล

ตําแหนงเดิม / สังกัด เลขที่ มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี
ตําแหนงและสวนราชการที่มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี

หมายเหตุ

15 นาง จิตตอารี   อินดี เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเลย

2775 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
เชียงราย

16 นาย ชลิตร   จิตรภักดี เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
สมุทรปราการ

3024 สํานักพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารงานทองถิ่น

17 พ.จ.อ. นิวัติ   สุขคะละ เจาพนักงานปกครอง 4                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

1902 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
สระแกว

18 นาง ชนัญชิดา   ชาสุด เจาพนักงานปกครอง 5                    
        สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเลย

2790 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด        
    มหาสารคาม

19 นาง พีรญา  อาจเอื้อน เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนนทบุรี

1642 สวนมาตรฐานการบริการ      
 ทองถิ่น                          
สํานักมาตรฐานการ
บริหารงาน  องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

20 นาง มาลินี   ขันธกูล เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

2205 สํานักพัฒนาระบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น

21 นาง สมศรี   จันทรศศิธร เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

2206 สํานักกฎหมายและระเบียบ    
   ทองถิ่น

22 นาง สิริพรรณ   ศิวะวามร เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

2171 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ

23 นาย จําเริญ   จีแดง เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดแมฮองสอน

2403 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด        
          เชียงใหม

24 นาง รุงนภา   ไตรสารศรี เจาหนาท่ีปกครอง 5                       
 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนนทบุรี

1649 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด        
          ปทุมธานี

25 นาย กิตติพศ  อุนอารมย เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

1180 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด        
          เชียงราย

26 นาง อภิชา  จินดาสวัสด์ิ เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัด       
นครศรีธรรมราช

1530 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

27 นาย นิวัติ   สิทธิไพศาล เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดลําปาง

2718 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด        
          เชียงราย

2 นันทนา/เปลี่ยนสายงาน/มอบหมาย



สําเนา
บัญชีแนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่      744    /2548   ลงวันที่     27      ธันวาคม   2548
ลําดับ ช่ือ - สกุล

ตําแหนงเดิม / สังกัด เลขที่ มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี
ตําแหนงและสวนราชการที่มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี

หมายเหตุ

28 น.ส. วิลัดดา   วิระธรรมโม เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
สมุทรปราการ

3021 สํานักงานเลขานุการกรม       
         ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการ
          รองอธิบดีกรมสงเสริม
การ          ปกครองทองถิ่น   
               (นายธวัชชัย   ฟก
อังกูร)

29 นาง สุพรรณ   พันธประสิทธิ
กิจ

เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดพะเยา

2026 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด        
          เชียงราย

30 นาง สุดา   โชยรัมย เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดแมฮองสอน

2411 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด        
          เชียงใหม

31 นาง รุงฤทัย   สนสุนันท เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดขอนแกน

804 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
กาฬสินธุ

32 นาย อรุณ   หนูเขียว เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี

3273 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
นครศรีธรรมราช

33 นาง กลอมจิต   สมสอางค เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

3568 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด      
อํานาจเจริญ

34 นาง วิจิตรา  ชะนา เจาพนักงานปกครอง 5                    
   สํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

3563 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด      
อํานาจเจริญ

35 นาง วิรุฬหรัตน   เกาะสาลี เจาพนักงานปกครอง 5                    
   สํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

3569 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด        
     หนองบัวลําภู

36 นาง วรารัตน   ฝายสูน เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดตราด

1250 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
สระแกว

37 นาง ลักษณา   สิทธิจันทร เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุรินทร

3336 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
มหาสารคาม

38 นาง ศิริลักษณ   ปตะสุต เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดหนองบัวลําภู

3437 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
หนองคาย

39 น.ส. ปยาภรณ   รอดขํา เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดลพบุรี

2671 สํานักสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและการ        
  มีสวนรวม

3 นันทนา/เปลี่ยนสายงาน/มอบหมาย



สําเนา
บัญชีแนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่      744    /2548   ลงวันที่     27      ธันวาคม   2548
ลําดับ ช่ือ - สกุล

ตําแหนงเดิม / สังกัด เลขที่ มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี
ตําแหนงและสวนราชการที่มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี

หมายเหตุ

40 น.ส. เนาวรัตน   รักธรรม เจาพนักงานปกครอง 3                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดลพบุรี

2673 กองการเจาหนาท่ี

41 นาง ไสว   วรธนานุวงศ เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดลพบุรี

2655 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

42 นาย อารัญ   จันทรฟก เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเลย

2788 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ

43 นาง แกวศรี   บุรมรา เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดหนองคาย

3422 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด        
      หนองบัวลําภู

44 น.ส. รวงทอง   ศรีเก้ือกลิ่น เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเลย

2768 สํานักกฎหมายและระเบียบ    
   ทองถิ่น

45 นาง ลักขณา   โลหะสาร เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดขอนแกน

805 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด        
          ศรีสะเกษ

46 นาง สุธีรา   ใจดี เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดลําพูน

2751 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด        
             เชียงใหม

47 นาย ประทีป   มณีงาม เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

2208 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดราชบุรี

48 นาง เพ็ญแข   สุขดิษฐ เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

3519 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ

49 นาย อนุพล  ผดุงจิตต เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค

1613 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด        
          อุทัยธานี

50 นาง ชุลี   สถิตไชยนนท เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุโขทัย

3199 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
พิษณุโลก

51 น.ส. จันจีรา   พรมงาม เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดตราด

1251 สํานักงานเลขานุการกรม

52 นาง ธีลฎี   สมณะ เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดพะเยา

2025 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
เชียงราย

53 นาย วิบูลศักด์ิ   ชอบหาญ เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดขอนแกน

806 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
กาฬสินธุ

54 นาง ปรียารัตน   ลานพลอย เจาพนักงานปกครอง 5                    
  สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

1861 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
อุทัยธานี

55 นาย สมชาย   พูนประสิทธิ์ เจาพนักงานปกครอง 5                    
  สํานักงานทองถิ่นจังหวัดรอยเอด

2533 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

4 นันทนา/เปลี่ยนสายงาน/มอบหมาย



สําเนา
บัญชีแนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่      744    /2548   ลงวันที่     27      ธันวาคม   2548
ลําดับ ช่ือ - สกุล

ตําแหนงเดิม / สังกัด เลขที่ มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี
ตําแหนงและสวนราชการที่มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี

หมายเหตุ

56 นาย อัครพล   เถาวัลยราช เจาพนักงานปกครอง 5                   
 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

3570 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
หนองคาย

57 นาง วิภารัตน   ทิพยปนวงศ เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดแพร

2289 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุโขทัย

58 น.ส. มณีจันทร   โคตรบรรเทา เจาพนักงานปกครอง 4                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

1862 สํานักงานเลขานุการกรม       
         ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการ
          รองอธิบดีกรมสงเสริม
การ          ปกครองทองถิ่น   
              (นายวสันต   
วรรณวโรทร)

59 นาง มนัญญา   ย้ิมแฟน เจาพนักงานปกครอง 4                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดพิจิตร

2116 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
เพชรบูรณ

60 น.ส. วิลาวัลย   สุนทรา เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุรินทร

3358 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดยโสธร

61 นาย ณัฏฐ   บุญนรา เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัด           
พระนครศรีอยุธยา

1991 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
ปทุมธานี

62 นาง เสาวดี   จันทรดี เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสกลนคร

2903 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด        
        กาฬสินธุ

63 นาง ระพีพร   สรรพเจริญ เจาพนักงานปกครอง 4                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดตราด

1248 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด        
        ฉะเชิงเทรา

64 น.ส. โสพิศ   เพียรดี เจาพนักงานปกครอง 4                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

1472 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด        
        สระแกว

65 น.ส. เยาวเรศ  มะศักด์ิ เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร

2386 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดพิจิตร

66 นาย มานัส   สังขเมือง เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดพิจิตร

2118 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

67 นาย นอง วรรณชนะ  ศิลป
เสวต

เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดระนอง

2561 สํานักสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและการ        
  มีสวนรวม

5 นันทนา/เปลี่ยนสายงาน/มอบหมาย



สําเนา
บัญชีแนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่      744    /2548   ลงวันที่     27      ธันวาคม   2548
ลําดับ ช่ือ - สกุล

ตําแหนงเดิม / สังกัด เลขที่ มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี
ตําแหนงและสวนราชการที่มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี

หมายเหตุ

68 นาย ณัฐพร   ชัยประดิษฐ เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดแมฮองสอน

2399 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม

69 นาง พัทยา   วรรธนะบูรณ เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดลพบุรี

2674 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
สุพรรณบุรี

70 นาย แสวง   คําเครื่อง เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุรินทร

3359 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด        
     ศรีสะเกษ

71 นาย ชัยวัฒน   ดลวาส เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสกลนคร

2925 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด        
          กาฬสินธุ

72 น.ส. สุรียรัตน   สุคุณณี เจาพนักงานปกครอง 5                    
  สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

1994 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด        
   อางทอง

73 นาง สุขรดา   อมรรังสิโรจน เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ

663 สํานักพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารงานทองถิ่น

74 นาง เบ็ญจรัตน   ศิลปบุญสง เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดตาก

1285 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
พิษณุโลก

75 นาง มยุรี   ลุนทา เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครพนม

1382 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
มหาสารคาม

76 นาย ปริญญา   บุญเกิด เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดขอนแกน

808 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

77 นาย ธีรพันธุ   รื่นกลิ่นจันทร เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

3540 สํานักมาตรฐานการ
บริหารงาน       องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

78 น.ส. นัฏฐิกานต   ไชยวงศ เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดพะเยา

2033 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนาน

79 นาย วันชัย   เหมศิลปน เจาพนักงานปกครอง 5                    
 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
ปร จวบคีรีขันธ

1863 สํานักงานเลขานุการกรม

80 นาย วิศรุต  ออยทอง เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี

3276 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดระนอง

81 นาง รัชดาภรณ   ไชยเสน เจาพนักงานปกครอง 5                   
 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครพนม

1384 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
สกลนคร

6 นันทนา/เปลี่ยนสายงาน/มอบหมาย



สําเนา
บัญชีแนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่      744    /2548   ลงวันที่     27      ธันวาคม   2548
ลําดับ ช่ือ - สกุล

ตําแหนงเดิม / สังกัด เลขที่ มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี
ตําแหนงและสวนราชการที่มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี

หมายเหตุ

82 นาง สุกัญญา   ชมภูชัย เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ

670 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดพะเยา

83 นาง เฉลารัตน   ซายเกลี้ยง เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

3633 หนวยตรวจสอบภายใน

84 นาย วงศเทพ   ทาวงษ เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดหนองคาย

3419 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเลย

85 นาง ภาวิดา   ไชยแกว เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

1466 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ     
        ทองถิ่น

86 น.ส. นิลวรรณ   บัวแยม เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี

843 กองการเจาหนาท่ี

87 นาย พรศิลป   บุญมณี เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

1997 กองคลัง

88 นาง กรชวัล   บัวแกว เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

1473 กองการเจาหนาท่ี

89 นาง ปราณิสา   นาคสุข เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

2207 กองการเจาหนาท่ี

90 น.ส. ศรีนวล   เทพารักษ เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

1989 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

91 นาง มยุรี   ศรีหมากสุก เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

1996 สํานักบริหารการคลังทองถิ่น

92 นาง นงนุช  ฆองดี เจาพนักงานปกครอง 5                    
   สํานักงานทองถิ่นจังหวัดตรัง

1229 สํานักประสานและพัฒนา      
     การจัดการศึกษาทองถิ่น

93 น.ส. วิชุดา   บุญจันทร เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

2828 สํานักพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น

94 นาง ประพาพร   แกนจันทร เจาพนักงานปกครอง 4                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

3705 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
ปทุมธานี

7 นันทนา/เปลี่ยนสายงาน/มอบหมาย



สําเนา
บัญชีแนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่      744    /2548   ลงวันที่     27      ธันวาคม   2548
ลําดับ ช่ือ - สกุล

ตําแหนงเดิม / สังกัด เลขที่ มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี
ตําแหนงและสวนราชการที่มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี

หมายเหตุ

95 นาง อนัญลักษณ   โรจนอําพร เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

1977 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
นนทบุรี

96 น.ส. พรรณิภา   มณีเนตร เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

3565 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด        
      อํานาจเจริญ

97 นาง ศิรินภา   พวงแกว เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

1901 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดชลบุรี

98 นาย ณัฐภัทร   บุญประจง เจาพนักงานปกครอง 5                    
    สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครพนม

1381 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ

8 นันทนา/เปลี่ยนสายงาน/มอบหมาย




