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นายอําเภอรุนที่ 52 - 53 ใหรักษาการในตําแหนง นายอําเภอ (ผูอํานวยการตน) โดยกําหนดใหเดินทางไปรับตําแหนงใหม

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553  จํานวน 68 ราย ดังนี้

ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม รักษาการในตําแหนง

1 นายวิศิษฐ อนันตวรปญญา จาจังหวัดสุพรรณบุรี นายอําเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ

2 นายบรรพต ยาฟอง เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหนง
ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย

นายอําเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย

3 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ จาจังหวัดเลย นายอําเภอสนม
จังหวัดสุรินทร

4 นายพจน หรูวรนันท ปองกันจังหวัดตาก นายอําเภอพบพระ
จังหวัดตาก

5 นายเอกพร จุยสําราญ ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นายอําเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี

6 นายกฤษฎา แกวสองเมือง ปองกันจังหวัดอุดรธานี นายอําเภอศรีณรงค
จังหวัดสุรินทร

7 นายดุสิต เศษสันต ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแกน

8 นายเสรี หอมเกษร ปองกันจังหวัดเพชรบูรณ นายอําเภอเขวาสินรินทร
จังหวัดสุรินทร

9 นายชํานาญ ช่ืนตา ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

นายอําเภอคอวัง
จังหวัดยโสธร

10 นายเอกราช มณีกรรณ จาจังหวัดมุกดาหาร นายอําเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร

11 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล จาจังหวัดแพร (ชวยราชการ 
ที่ทําการปกครองอําเภอหนองมวงไข 
จังหวัดแพร)

นายอําเภอวังช้ิน
จังหวัดแพร

12 นายสํารวย เกษกุล จาจังหวัดศรีสะเกษ นายอําเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ

กรมการปกครอง แตงตั้งขาราชการใหรักษาการในตําแหนง นายอําเภอ

นายวงศศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย อธิบดีกรมการปกครอง โดยความเห็นชอบของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการความม่ันคงภายใน ไดลงนามในคําสั่งแตงต้ังขาราชการผูผานการอบรมหลักสูตร
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ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม รักษาการในตําแหนง

13 นายธนาวุฒิ ทองทวี ปองกันจังหวัดหนองบัวลําภู นายอําเภอฆองชัย
จังหวัดกาฬสินธุ

14 นายธวัชชัย รอดงาม จาจังหวัดอุดรธานี นายอําเภอเปอยนอย
จังหวัดขอนแกน

15 นายวิสูตร ชัชวาลวงศ ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

16 นายองอาจ สังคหัตถากร ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

นายอําเภอสองแคว
จังหวัดนาน

17 นายศักดิ์ชัย โชติมานนท ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

นายอําเภอเชียงมวน
จังหวัดพะเยา

18 นายสมศักดิ์ นิสัยสม หัวหนากลุมโรงแรม
สวนรักษาความสงบเรียบรอย 3
สํานักการสอบสวนและนิติการ

นายอําเภอหวยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ

19 นายนพฤทธ์ิ ศิริโกศล ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอเวียงเชียงรุง
จังหวัดเชียงราย

20 นายนพ บุญลอม ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอําเภอนาตาล
จังหวัดอุบลราชธานี

21 นายวชิระ เกตุพันธุ ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

นายอําเภอพนมดงรัก
จังหวัดสุรินทร

22 นายทศพล สวัสดิสุข ปองกันจังหวัดสงขลา นายอําเภอรัตนวาป
จังหวัดหนองคาย

23 นายชัยชาญ พูลผล ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

นายอําเภอพระทองคํา
จังหวัดนครราชสีมา

24 นายจเร ขวัญเกิด ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอําเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ

25 นายเจริญศักดิ์ วงศสุวรรณ จาจังหวัดสุราษฎรธานี นายอําเภอบานนาเดิม
จังหวัดสุราษฎรธานี

26 นายวิบูลย จิรภากรณ ปองกันจังหวัดนครปฐม นายอําเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร
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ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม รักษาการในตําแหนง

27 นายพิพิธ ภาระบุญ เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหนง
ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

นายอําเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ

28 นายปริญญา เกษตรทัต ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอพล จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอแวงนอย
จังหวัดขอนแกน

29 นายศรีชัย ตันทะโสภณ จาจังหวัดอางทอง นายอําเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

30 นายวรรณพล ตอพล ปองกันจังหวัดหนองคาย นายอําเภอกูแกว
จังหวัดอุดรธานี

31 นายชิดชนก ทับแสง ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

นายอําเภอนิคมน้ําอูน
จังหวัดสกลนคร

32 นายชูชาติ สมสวย ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี

33 นายถาวร ลีลาพันธุ หัวหนากลุมมาตรฐานและระเบียบ-
การทะเบียนราษฎร สวนการทะเบียนราษฎร 
สํานักบริหารการทะเบียน

นายอําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี

34 พันจาเอก ลิขิต ทองนาท ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง

นายอําเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย

35 นายชูศักดิ์ รูย่ิง หัวหนากลุมวิจัยและประเมินผล 
สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหาร-
ราชการอําเภอ

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนาน

36 วาที่รอยตรี ปรีชา พลับนอย ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค

นายอําเภอแมระมาด
จังหวัดตาก

37 จาสิบเอก เกริกชัย ผองแผว ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอภูสิงห
จังหวัดศรีสะเกษ

38 นายศุภชัย ขันธะทิม หัวหนากลุมพัฒนาระบบปฏิบัติการ
สวนปฏิบัติการพิเศษ 
สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

นายอําเภอสามเงา
จังหวัดตาก

39 นายโสภณ คชพันธ จาจังหวัดสิงหบุรี นายอําเภอโนนนารายณ
จังหวัดสุรินทร

40 นายครรชิต ดีหนองยาง ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

นายอําเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร
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ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม รักษาการในตําแหนง

41 นายคุณวัฒน สุคันธะกุล จาจังหวัดเชียงใหม 
รักษาการในตําแหนง
ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

นายอําเภอดอยหลอ
จังหวัดเชียงใหม

42 นายสุวรรณ ชวยนุกูล ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

นายอําเภอเวียงเกา
จังหวัดขอนแกน

43 นายวุทธชัย อาภานุกูล จาจังหวัดเพชรบุรี นายอําเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี

44 นายโสภณพงศ เหตานุรักษ จาจังหวัดสระบุรี นายอําเภอหนองหงส
จังหวัดบุรีรัมย

45 นายชูศักดิ์ เดนยุกต ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

นายอําเภอรองคํา
จังหวัดกาฬสินธุ

46 นายโอภาส ชูฤทธิ์ ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

นายอําเภอปากคาด
จังหวัดหนองคาย

47 นายวิรัตน ไชยสิทธิ์ หัวหนากลุมปฏิบัติการ 2 (พื้นที่ สวนภูมิภาค.)
สวนกํากับและตรวจสอบ
สํานักการสอบสวนและนิติการ

นายอําเภอเบญจลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ

48 นายกมล ประเสริฐกุล จาจังหวัดตรัง นายอําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอน

49 นายเกียรติพงษ ทิพเสนา จาจังหวัดนครปฐม นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา

50 นายอินทรีย เกิดมณี ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

นายอําเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง

51 นายศิรัษฎ ประสพเนตร จาจังหวัดจันทบุรี นายอําเภอเทพารักษ
จังหวัดนครราชสีมา

52 นายสุทธิพงษ คลายอุดม ปองกันจังหวัดสุราษฎรธานี นายอําเภอบางสะพานนอย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

53 นายสมภพ รวมญาติ จาจังหวัดอํานาจเจริญ นายอําเภอลืออํานาจ
จังหวัดอํานาจเจริญ

54 นายพิทักษ บริพิศ ปองกันจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอําเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร
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ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม รักษาการในตําแหนง

55 นายชาญชัย ศรศรีวิชัย หัวหนากลุมงานประชาสัมพันธ 
สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง

นายอําเภอภูหลวง
จังหวัดเลย

56 นายดํารงคพล ศิลป หัวหนากลุมปฏิบัติการ 1 (พื้นที่ กทม.)
สวนกํากับและตรวจสอบ
สํานักการสอบสวนและนิติการ

นายอําเภอไทยเจริญ
จังหวัดยโสธร

57 นายสมชาย ไขสุวรรณ ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

นายอําเภอบานดานลานหอย
จังหวัดสุโขทัย

58 นายมารุต วัฒนกรุณา ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ

59 นายประเสริฐ จิตตพลีชีพ จาจังหวัดเชียงราย นายอําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย

60 นายนรินทร บําเรอพงศ เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหนง
ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานี

61 นายชิษณุพงศ บูรณา จาจังหวัดแมฮองสอน นายอําเภอแมลานอย
จังหวัดแมฮองสอน

62 นายนรินทร วรรณมหินทร หัวหนากลุมพัฒนาระบบสนับสนุนการเลือกต้ัง
สวนการเมืองและการเลือกต้ัง 
สํานักบริหารการปกครองทองที่

นายอําเภอบานดาน
จังหวัดบุรีรัมย

63 นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปองกันจังหวัดนครราชสีมา นายอําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา

64 นายจรัญ กาญจนปญญานนท จาจังหวัดพะเยา นายอําเภอแมใจ
จังหวัดพะเยา

65 นายศุภศิษฏ หลากอง จาจังหวัดลําพูน นายอําเภอสบเมย
จังหวัดแมฮองสอน

66 นายวิศิษฐ ทวีสิงห ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

นายอําเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย

67 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา หัวหนากลุมงานประเมินและทะเบียนประวัติ 
กองการเจาหนาที่

นายอําเภอบึงบูรพ
จังหวัดศรีสะเกษ

68 นายบัณฑิต นันทนาพรชัย ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นายอําเภอบัวเชด
จังหวัดสุรินทร


