
นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครอง โดยความเห็นชอบของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการ-
ความม่ันคงภายใน และเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ได้ลงนามในคําสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ระดับชํานาญการพิเศษ

1. แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 45 ราย
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่

1 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ จ่าจังหวัดปทุมธานี 
(ช่วยราชการจังหวัดบุรีรัมย์)

ปลัดอําเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน 
ท่ีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์

2 นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(รักษาการในตําแหน่ง จ่าจังหวัดสุรินทร์)

จ่าจังหวัดสุรินทร์

3 นายกิตติพงษ์ สุขภาคกุล หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สํานักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร
ส่วนการทะเบียนราษฎร 
สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

4 ร้อยโท กิตติรัตน์ สอนซื่อ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ช่วยราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
(ช่วยราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

5 นายเกรียงไกร อินทาปัจ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ป้องกันจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6 นายโกสินทร์ ธาราศักดิ์ จ่าจังหวัดชลบุรี 
รักษาการในตําแหน่ง
ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

7 นายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการปกครองท้องท่ี
ส่วนระบบการปกครองท้องท่ี 
สํานักบริหารการปกครองท้องท่ี กรมการปกครอง

8 นายชาญชัย ศรีเสถียร ป้องกันจังหวัดลําพูน ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

9 นายเชาวเนตร  ย้ิมประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนา
ระบบงาน 
กองการเจ้าหน้าท่ี กรมการปกครอง

หัวหน้ากลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง
กองการเจ้าหน้าท่ี กรมการปกครอง

10 นายณรงค์ เทพเสนา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมการปกครอง

หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอํานวยการ
สํานักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง

11 นายดรณ์  สมิตะเกษตริน ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมการปกครอง 

12 ร้อยโท ทรงพล  แป้นแก้ว ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
(ช่วยราชการอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี)

ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

กรมการปกครอง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับชํานาญการพิเศษ

ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน จํานวน 45 ราย และแต่งตั้งข้าราชการผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนายอําเภอ รุ่นท่ี 58-60 ให้รักษาการในตําแหน่ง 
หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 121 ราย โดยกําหนดให้เดินทางไปรับตําแหน่งใหม่ ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2554 ดังน้ี



ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่
13 นายทรงรัฐ รัฐปัตย์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

14 นายทัศนัย  สุธาพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน 
กองการเจ้าหน้าท่ี กรมการปกครอง

15 นายเทวา  ปัญญาบุญ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก 

16 นายธนดล อ่วมจันทร์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

17 พันจ่าเอก ธรรมนูญ แก้วคํา จ่าจังหวัดนครปฐม 
(ช่วยราชการท่ีทําการปกครองจังหวัดปทุมธานี)

จ่าจังหวัดปทุมธานี

18 นายธวัชชัย แปรงศรี จ่าจังหวัดร้อยเอ็ด ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

19 นายธวัชชัย ยาหิรัญ เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ 
กลุ่มปฏิบัติการ 1 (พ้ืนท่ี กทม.)
ส่วนกํากับและตรวจสอบ
สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

จ่าจังหวัดนนทบุรี

20 นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

21 นายนภดล วรกัลป์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

22 นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงาน 
ท่ีทําการปกครองจังหวัดชลบุรี

23 นายเนาวรัตน์ ธูสรานนท์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่
กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

24 นายบรรพต ทรัพย์เมือง ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

25 นายบุญเก้ือ คุณาธารกุล ป้องกันจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ช่วยราชการท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย)

ป้องกันจังหวัดเชียงราย 

26 นายบุญเหลือ บารมี จ่าจังหวัดอุทัยธานี จ่าจังหวัดพิษณุโลก 
27 นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
รักษาการในตําแหน่ง 
ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

28 นายพยุง คุ้มสุพรรณ ป้องกันจังหวัดเพชรบูรณ์ ป้องกันจังหวัดสุโขทัย 
29 นายเพชรพงษ์ จิวะนนท์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น



ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่
30 นายไพรัตน์  ลิ่มสกุล ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
หัวหน้ากลุ่มให้คําปรึกษาและบริการข้อมูล
ศูนย์บริการประชาชน
สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

31 นายภูมิชัย ราชพิตร ภักดีวิเศษ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

จ่าจังหวัดชุมพร 

32 นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี 

33 นายวรญาณ  บุญณราช ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สํานักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง

34 นายวรพจน์  ประชิตวัติ จ่าจังหวัดจันทบุรี 
(ช่วยราชการสํานักบริหารการทะเบียน)

เจ้าพนักงานปกครอง หัวหน้ากลุ่มงาน
สํานักบริหารการทะเบียน

35 นายวัชรินทร์ จริงจามิกร จ่าจังหวัดสิงห์บุรี จ่าจังหวัดฉะเชิงเทรา
36 นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

37 นายวีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา ป้องกันจังหวัดอุดรธานี ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

38 นายสมเจตน์ เต็งมงคล นิติกรชํานาญการพิเศษ 
รักษาการในตําแหน่ง จ่าจังหวัดนนทบุรี
(ช่วยราชการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย)

หัวหน้ากลุ่มสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
สว่นการสอบสวนและรักษาความสงบ
สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 
(ช่วยราชการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย)

39 นายสมชาย สิงห์กุล ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

40 นายสมพงษ์  ชัยศุภะโกศล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ 
กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ 2 (พ้ืนท่ี ส่วนภูมิภาค)
ส่วนกํากับและตรวจสอบ
สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

41 นายสุวิทย์ เดชครุฑ ป้องกันจังหวัดน่าน หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

42 นายสุวิทย์ พุกกะเวส หัวหน้ากลุ่มควบคุมการขายทอดตลาด-
และค้าของเก่า
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2
สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

ป้องกันจังหวัดชัยภูมิ

43 นายเสรี คงอยู่ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ป้องกันจังหวัดปทุมธานี

44 นายเอก  โสภิษฐานนท์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

จ่าจังหวัดสมุทรปราการ

45 นายเอกชัย  ธนผลผดุงกุล จ่าจังหวัดนครพนม ป้องกันจังหวัดสกลนคร 
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