
(สําเนา)

คําสั่งกรมการปกครอง

ท่ี  527/2552

เรื่อง  แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ

--------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

มาตรา 32 แหงพระราชบญัญติัระเบยีบบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึง่แกไขเพิม่เติมโดย มาตรา 12  แหงพระราชบญัญติั

ระเบยีบบรหิารราชการแผนดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 โดยความเหน็ชอบของผูอาํนวยการศนูยอาํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดน

ภาคใต จงึใหยายขาราชการไปแตงตัง้ใหดํารงตาํแหนงใหม จาํนวน  12  ราย โดยใหไดรบัเงนิเดือนในขัน้ตามคําสัง่เลือ่นขัน้เงินเดือน

ซึ่งมีผลในวันท่ี  1  เมษายน พ.ศ. 2552 และอัตราเงินเดือนตั้งจายทางตําแหนงเลขที่เดิมไปพลางกอน ดังบญัชรีายละเอยีด

แนบทายน้ี

ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี   9  กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป

   สั่ง  ณ  วันท่ี  25  มิถุนายน พ.ศ. 2552

(ลงชื่อ)     วงศศักด์ิ สวัสด์ิพาณิชย

          (นายวงศศักด์ิ สวัสด์ิพาณิชย)

             อธิบดีกรมการปกครอง

        สําเนาถูกตอง

    (นายอนุชา หอยสังข) จําราญ/คัด

หัวหนางานบรรจุและแตงตั้ง 2                 สันชัย/ทาน



1

ตําแหนง/สังกัด ประเภท

ตําแหนง

ระดับ เลขที่ ตําแหนง/สังกัด ประเภท

ตําแหนง

ระดับ เลขที่

1 นาย วิจัย เพ็ญพัฒนากุล

3-9006-00009-24-2

น.บ.

รป.ม.

ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง)

ฝายทะเบียนและบัตร

ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

(ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

วิชาการ ชํานาญการ 6955 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง)

ฝายความมั่นคง

ที่ทําการปกครองอําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

(ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

วิชาการ ชํานาญการ 4898 31,420 เลขที่ 7048

จังหวัดนราธิวาส

2 นาย ครรชิต กปลกาญจน

3-9098-00656-80-1

ศศ.บ.

(รัฐศาสตร)

ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง)

ฝายความมั่นคง

ที่ทําการปกครองอําเภอกะปง

จังหวัดพังงา

(ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

วิชาการ ชํานาญการ 8725 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง)

ฝายทะเบียนและบัตร

ที่ทําการปกครองอําเภอนาทวี 

จังหวัดสงขลา

(ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

วิชาการ ชํานาญการ 12696 30,360 เลขที่ 14441

จังหวัดสุรินทร

3 นาย วิจิตร แกวประดิษฐ

3-9007-00527-21-1

ศศ.บ.

(รัฐศาสตร)

ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง)

ฝายบริหารงานปกครอง

ที่ทําการปกครองอําเภอปาบอน

จังหวัดพัทลุง

(ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

วิชาการ ชํานาญการ 8913 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง)

ฝายทะเบียนและบัตร

ที่ทําการปกครองอําเภอสะบายอย 

จังหวัดสงขลา

(ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

วิชาการ ชํานาญการ 12738 33,540 เลขที่ 8854

จังหวัดพัทลุง

หมายเหตุ

บัญชีรายละเอียดการยายขาราชการ แนบทายคําสั่งกรมการปกครองที่  527/2552 ลงวันที่  25  มิถุนายน พ.ศ. 2552 

ลําดับ

ที่
ชื่อ - สกุล วุฒิ เงินเดือน

ตําแหนงและสวนราชการเดิม ตําแหนงและสวนราชการที่แตงตั้ง



2

ตําแหนง/สังกัด ประเภท

ตําแหนง

ระดับ เลขที่ ตําแหนง/สังกัด ประเภท

ตําแหนง

ระดับ เลขที่ หมายเหตุ

บัญชีรายละเอียดการยายขาราชการ แนบทายคําสั่งกรมการปกครองที่  527/2552 ลงวันที่  25  มิถุนายน พ.ศ. 2552 

ลําดับ

ที่
ชื่อ - สกุล วุฒิ เงินเดือน

ตําแหนงและสวนราชการเดิม ตําแหนงและสวนราชการที่แตงตั้ง

4 นาย พนิต ยอดพานิช

3-1201-00309-16-3

น.บ.

ศศ.บ.

(รัฐศาสตร)

ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง)

ฝายทะเบียนและบัตร

ที่ทําการปกครองอําเภอรามัน

จังหวัดยะลา

(ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

วิชาการ ชํานาญการ 10546 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง)

ฝายทะเบียนและบัตร

ที่ทําการปกครองอําเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ

(ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

วิชาการ ชํานาญการ 9514 27,720 เลขที่ 10513

จังหวัดยะลา

5 นาย สุเทพ ศรีมหาดไทย

3-9402-00480-58-4

ศศ.บ.

(รัฐศาสตร)

ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง)

ที่ทําการปกครองอําเภอยี่งอ

จังหวัดนราธิวาส

วิชาการ ปฏิบัติการ 7394 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง)

ที่ทําการปกครองอําเภอโคกโพธิ์ 

จังหวัดปตตานี

วิชาการ ปฏิบัติการ 12958 11,350 เลขที่ 4337

จังหวัดนราธิวาส

6 นาย พรศิลป อรุณพันธุ

3-9002-00121-23-1

ศศ.บ.

(รัฐศาสตร)

ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง)

ที่ทําการปกครองอําเภอนาหมื่น

จังหวัดนาน

วิชาการ ปฏิบัติการ 7295 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง)

ที่ทําการปกครองอําเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา

วิชาการ ปฏิบัติการ 6711 9,700 เลขที่ 7315

จังหวัดนาน

7 นาย ทวีศักดิ์ เพชรทอง

3-9004-00350-16-4

ศศ.บ.

(รัฐศาสตร)

ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง)

ที่ทําการปกครองอําเภอเบตง

จังหวัดยะลา

วิชาการ ชํานาญการ 3479 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง)

ที่ทําการปกครองอําเภอสะเดา

จังหวัดสงขลา

วิชาการ ชํานาญการ 12646 18,280 เลขที่ 11378

จังหวัดยะลา

8 นาย มนตรี พุทธโชติ

3-9005-00135-77-7

น.บ. เจาพนักงานปกครอง

กลุมงานปกครอง

ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

วิชาการ ชํานาญการ 12827 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง)

ที่ทําการปกครองอําเภอสะบายอย

จังหวัดสงขลา

วิชาการ ชํานาญการ 13432 18,280 เลขที่ 10974

จังหวัดระนอง



3

ตําแหนง/สังกัด ประเภท

ตําแหนง

ระดับ เลขที่ ตําแหนง/สังกัด ประเภท

ตําแหนง

ระดับ เลขที่ หมายเหตุ

บัญชีรายละเอียดการยายขาราชการ แนบทายคําสั่งกรมการปกครองที่  527/2552 ลงวันที่  25  มิถุนายน พ.ศ. 2552 

ลําดับ

ที่
ชื่อ - สกุล วุฒิ เงินเดือน

ตําแหนงและสวนราชการเดิม ตําแหนงและสวนราชการที่แตงตั้ง

9 นาย บุญศักดิ์ สิงหธรณิน

3-6799-00222-44-9

ร.บ. ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง)

ที่ทําการปกครองอําเภอขุนยวม

จังหวัดแมฮองสอน

วิชาการ ปฏิบัติการ 15156 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง)

ที่ทําการปกครองอําเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา

วิชาการ ปฏิบัติการ 3569 9,700 เลขที่ 10283

จังหวัดแมฮองสอน

10 นางสาว จุฬาพร นิลเอสงค

3-9002-00385-67-1

ปวช.

(การบัญชี)

ศศ.บ.

(การจัดการ

ทั่วไป)

เจาหนาที่ปกครอง 

ที่ทําการปกครองอําเภอมะนัง

จังหวัดสตูล

ทั่วไป ชํานาญงาน 12936 เจาหนาที่ปกครอง 

ที่ทําการปกครองอําเภอนาหมอม 

จังหวัดสงขลา

ทั่วไป ชํานาญงาน 12795 11,650 เลขที่ 12936

จังหวัดสตูล

11 นางสาว แจมจิตร ทองคํา

3-9505-00256-49-3

ปวช.

(พณิชยการ)

ศศ.บ.

(การจัดการ

ทั่วไป)

เจาหนาที่ปกครอง 

ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา

ทั่วไป ชํานาญงาน 10498 เจาหนาที่ปกครอง  

กลุมงานความมั่นคง 

ที่ทําการปกครองจังหวัดปตตานี

จังหวัดปตตานี

ทั่วไป ชํานาญงาน 8089 12,880 เลขที่ 10474

จังหวัดยะลา

12 นาย ปณิเธศ สระแกว

3-9604-00001-26-4

ม.ศ.3 เจาหนาที่ปกครอง 

กลุมงานปกครอง 

ที่ทําการปกครองจังหวัดพังงา 

จังหวัดพังงา 

(ชวยราชการ ที่ทําการปกครอง

อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา)

ทั่วไป ชํานาญงาน 8674 เจาหนาที่ปกครอง

ที่ทําการปกครองอําเภอศรีสาคร

จังหวัดนราธิวาส

ทั่วไป ชํานาญงาน 7097 21,520 เลขที่ 7108

จังหวัดนราธิวาส
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