
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
                 นายสาโรช  คัชมาตย  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยความเห็นชอบจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจ
ดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ไดลงนามในคําส่ัง ยาย หรือมอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ี หรือรักษาการ
ในตําแหนง โดยใหเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีตามคําส่ังในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547  ยกเวนลําดับท่ี 14 ใหเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 26 ตุลาคม 2547 ดังนี้

1. แตงต้ัง (ยาย) หรือมอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ี หรือรักษาการในตําแหนง  จํานวน 22 ราย   

ลําดับท่ี ตําแหนงและสวนราชการเดิม ตําแหนงและสวนราชการที่แตงตั้งหรือมอบหมาย
หรือรักษาการ

หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด ตําแหนง/สังกัด 
1 นางชฎารักษ แกวศรีปลาด รองผูอํานวยการสถาบัน                       

(นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว)             
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน

ผูอํานวยการกอง                             
(เจาหนาท่ีบริหารงานการคลัง 8 )           
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถ่ิน

2 นายชลธี ยังตรง ผูอํานวยการสวน   (บุคลากร 8 ว)           
 สวนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน                                    
    สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

รองผูอํานวยการสถาบัน                     
(นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว)           
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน

3 นายพีระพงษ มีขันทอง ผูอํานวยการสวน                             
(บุคลากร 8 ว)                                
สวนสงเสริมการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

ผูอํานวยการสวน                          
(เจาหนาท่ีบริหารงานการเงินและบัญชี 8)   
สวนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ          
สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน

4 นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ                       
(เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                    
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ

ผูอํานวยการสวน                             
(บุคลากร 8 ว)                              
สวนสงเสริมการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

5 นายภคภูมิ บุตรโพธิ์ ทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ                      
   (เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                 
    สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ

ทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ                     
(เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ

6 นายชัยสิทธ์ิ อาศิระวิชัย ทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา                   
(เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                   
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา

ทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ                 
(เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                  
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสมุทรปรการ

7 นายภิญโญ ประกอบผล ทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ                  
  (เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                  
   สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ

ทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร                  
  (เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                
   สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร

ชื่อ - สกุล

หนาที่ 1



ลําดับท่ี ตําแหนงและสวนราชการเดิม ตําแหนงและสวนราชการที่แตงตั้งหรือมอบหมาย
หรือรักษาการ

หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด ตําแหนง/สังกัด 

ชื่อ - สกุล

8 นายอภิศักดิ์ พฤษชาติ ทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร                    
  (เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                  
  สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร

ทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย                       
 (เจาพนักงานปกครอง 8 ว )                
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย

9 นายชัยวัฒน ชื่นโกสุม ทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย                        
(เจาพนักงานปกครอง 8 ว )                  
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย

ทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา                 
(เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                  
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา

10 นายอมรภัณฑ เรืองเดช ทองถ่ินจังหวัดตราด                           
 (เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                  
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตราด

ทองถ่ินจังหวัดจันทบุรี                       
(เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                 
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดจันทบุรี

11 นายทรงวุฒิ จันทรผองศรี ทองถ่ินจังหวัดชัยนาท                         
 (เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดชัยนาท

ทองถ่ินจังหวัดตราด                         
(เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                  
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตราด

12 นายพรศักดิ์ เลียงสมบัติ ทองถ่ินจังหวัดแพร                            
(เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                    
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดแพร

ทองถ่ินจังหวัดชัยนาท                        
(เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                  
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดชัยนาท

13 นายยุทธนา สายสิงหทอง ทองถ่ินจังหวัดลําพูน                           
 (เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                   
  สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลําพูน

ทองถ่ินจังหวัดแพร                          
(เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                  
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดแพร

14 นายสุรพล วาณิชเสนี ผูตรวจราชการกรม                            
(เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 8)      
สํานักประสานการสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

ผูอํานวยการสถาบัน                         
  (นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8)            
   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน

ใหเดินทางไปรับ
ตําแหนงใหมใน   
 วันที่ 26 ต.ค.2547

15 นายธงชัย กิตติคุนานนท ผูอํานวยการสวน                              
  (เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 8ว)   
 สวนแผนยุทธศาสตรและงบประมาณ        
 สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น
(นโยบายและแผน)

ผูตรวจราชการกรม                          
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 8)     
สํานักประสานการสงเสริมการปกครองทองถิ่น

16 นายวรพจน เอ่ียมรักษา ทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานี                    
(เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                    
 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานี

ผูอํานวยการสวน                            
  (เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 8ว) 
 สวนแผนยุทธศาสตรและงบประมาณ      
 สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น
(นโยบายและแผน)

หนาที่ 2



ลําดับท่ี ตําแหนงและสวนราชการเดิม ตําแหนงและสวนราชการที่แตงตั้งหรือมอบหมาย
หรือรักษาการ

หมายเหตุ

ตําแหนง/สังกัด ตําแหนง/สังกัด 

ชื่อ - สกุล

17 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ทองถ่ินจังหวัดพัทลุง                          
   (เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                 
   สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพัทลุง

ทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานี                  
(เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                  
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานี

18 นายพงษศักดิ์ ชนะสิทธ์ิ ทองถ่ินจังหวัดสงขลา                          
  (เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                  
   สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสงขลา

ทองถ่ินจังหวัดพัทลุง                         
  (เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                
   สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพัทลุง

19 นายวิญญ สิทธิเชนทร ทองถ่ินจังหวัดปตตานี                         
   (เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                 
    สํานักงานทองถ่ินจังหวัดปตตานี

ทองถ่ินจังหวัดสงขลา                        
  (เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                
   สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสงขลา

20 นายชุมสาย เทพลิบ ผูอํานวยการสวน                              
  (เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว)  
 สวนวิจัยพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง
 สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง

ทองถ่ินจังหวัดปตตานี                       
   (เจาพนักงานปกครอง 8 ว)               
    สํานักงานทองถ่ินจังหวัดปตตานี

21 นางประภัสสร ศิริแสงชัยกุล หัวหนากลุมงานตรวจสอบ                    
 กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถ่ิน     
(นักวิชาการคลัง 8 ว)                          
 กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถ่ิน

ผูอํานวยการสวน                            
  (เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว) 
 สวนวิจัยพัฒนาระบบ รูปแบบและ
โครงสรางสํานักพัฒนาระบบ รูปแบบและ
โครงสราง

22 นายศิริวัฒน บุปผาเจริญ ทองถ่ินจังหวัดลําปาง                          
  (เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                  
   สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลําปาง

ผูอํานวยการสวน                            
  (เจาพนักงานปกครอง 8 ว)                
   สวนมาตรฐานการบริการทองถ่ิน         
   สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกร    
   ปกครองสวนทองถ่ิน

2. แตงต้ังใหขาราขการ ระดับ 7 รักษาการในตําแหนง จํานวน  3  ราย
ลําดับท่ี ตําแหนง/สังกัดเดิม ตําแหนง/สังกัด ท่ีไปรักษาการ หมายเหตุ

1 นายสุชาติ สุขดี เจาพนักงานปกครอง 7 ว                     
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดปทุมธานี

รักษาการในตําแหนงทองถ่ินจังหวัด
เพชรบูรณ

2 นายบุญทวี ฉิมพลีย เจาพนักงานปกครอง 7 ว                     
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลําปาง

รักษาการในตําแหนงทองถ่ินจังหวัดลําปาง

3 นายนิคม ศรีสุกิจจา เจาพนักงานปกครอง 7 ว                     
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลําพูน

รักษาการในตําแหนงทองถ่ินจังหวัดลําพูน

ชื่อ - สกุล

หนาที่ 3


