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ใหรักษาการในตําแหนง หัวหนากลุมงานระดับ 8ว จํานวน 82 ราย โดยกําหนดใหเดินทางไปรับตําแหนงใหม ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551

1. แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการตําแหนง หัวหนากลุมงานระดับ 8ว จํานวน 64 ราย

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม

1 นายกรณ มาตยนอก จาจังหวัดอุบลราชธานี ปองกันจังหวัดอุบลราชธานี

2 นายกวิน ชัยวัณณคุปต ปองกันจังหวัดอุตรดิตถ ปองกันจังหวัดแพร

3 นายการัณย เก้ือวันชัย ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร

4 นายโกวิทย พิทยาบูรณ ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

5 นายคํารบ เครือณรงค ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

6 นายคุณวัฒน สุคันธะกูล จาจังหวัดตาก จาจังหวัดเชียงใหม

7 นายจรัญ 
      กาญจนปญญานนท

ปองกันจังหวัดนาน จาจังหวัดพะเยา

8 นายจัตุรศักด์ิ โกมลวิภาต ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

ปองกันจังหวัดสุโขทัย

9 นายจีระพันธ บุณยะมัต หัวหนากลุมบรกิารประชาชน
ศูนยบริการประชาชน
สํานักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง

จาจังหวัดชัยนาท

10 นายชนก มากพันธุ หัวหนากลุมโรงแรม
สวนรักษาความสงบเรียบรอย 3
สํานักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ

11 นายชาญชัย ศรีเสถียร ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ปองกันจังหวัดลําพูน

12 นายชาญชัย ศรศรีวิชัย หัวหนากลุมงานสงเสริมและเผยแพร
สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหาร-
ราชการอําเภอ 
กรมการปกครอง

หัวหนากลุมงานประชาสัมพันธ
สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง
กรมการปกครอง

ดังนี้ 

กรมการปกครอง แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ ตําแหนง หัวหนากลุมงาน ระดับ 8ว
นายวงศศักด์ิ สวัสด์ิพาณิชย ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง 

โดยความเห็นชอบของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการความมั่นคงภายใน ไดลงนามในคําสั่งแตงตั้ง  (ยาย)

ขาราชการ ตําแหนง หัวหนากลุมงานระดับ 8ว จํานวน 64 ราย และแตงตั้งขาราชการผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนายอําเภอรุนที่ 56-57
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม

13 นายชูศักด์ิ รูย่ิง หัวหนากลุมปฏิบัติการ 2 
(พื้นที่สวนภูมิภาค)
สวนกํากับและตรวจสอบ
สํานักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง
(ชวยราชการ สํานักยุทธศาสตรและสงเสริม-
การบริหารราชการอําเภอ 
กรมการปกครอง)

หัวหนากลุมงานวิจัยและประเมินผล
สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหาร-
ราชการอําเภอ
กรมการปกครอง

14 นายชูศักด์ิ ชุนเกาะ ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

ปองกันจังหวัดนครราชสีมา

15 นายณัฏฐพงศ สุขวิสิฏฐ หัวหนากลุมแผนงาน
กลุมงานแผนงานและงบประมาณ
สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหาร-
ราชการอําเภอ กรมการปกครอง

หัวหนากลุมพัฒนาระบบการปกครองทองที่
สวนระบบการปกครองทองที่
สํานักบริหารการปกครองทองที่
กรมการปกครอง

16 นายณัฐวุฒิ วีระชุนย ปองกันจังหวัดรอยเอ็ด ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

17 นายดุสิต เศษสันต ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

จาจังหวดัขอนแกน

18 นายทศพร จันทรประวัติ ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

19 นายทัพพประเสริฐ ชัยโฉม ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ

20 นายธนวัฒน 
       วนะกิจกุลพัฒน

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

21 พ.อ.อ.ธรรมนูญ แกวคํา จาจังหวัดขอนแกน จาจังหวัดระยอง

22 นายธาตรี บุญมาก จาจังหวัดแพร 
รักษาการในตําแหนง
ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

23 นายธีระพงศ เศลารักษ ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อาํเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ปองกันจังหวัดอุทัยธานี

24 ร.ต.อ.นครินทร เกตุสิริ จาจังหวัดสุรินทร ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร

25 นายนพ พงษพลาดิศัย ปองกันจังหวัดสุรินทร ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

26 นายนพดล มามาก จาจังหวัดสมุทรปราการ ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อาํเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม

27 นายประทิม โกษาแสง จาจังหวัดนครพนม ปองกันจังหวัดกําแพงเพชร

28 นายปราชญา 
         อุนเพชรวรากร

หัวหนากลุมปฏิบัติการ 2 
(พื้นที่ สวนภูมิภาค)
สวนกํากับและตรวจสอบ
สํานักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

29 นายปรีชา มณีวงษ หัวหนากลุมการพนัน
สวนรักษาความสงบเรียบรอย 1
สํานักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

30 นายปรีชา กล้ังทองดวง ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

จาจังหวัดพัทลุง

31 นายปรีชา คุมวงษ ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี

32 นายเปรมศักด์ิ กีรานนท ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสพุรรณบุรี
(ชวยราชการ 
สํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง)

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
(ชวยราชการ 
สํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง)

33 นายพงษพันธ แสงสุวรรณ จาจังหวัดราชบุรี หัวหนากลุมแผนงาน
กลุมงานแผนงานและงบประมาณ
สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหาร-
ราชการอําเภอ 
กรมการปกครอง

34 นายพรเทพ วัชกีกุล ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

จาจังหวัดนครราชสมีา

35 นายพิชัย สงสุขเลิศสันติ จาจังหวัดลพบุรี ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

36 นายพิพัฒน คันธา จาจังหวัดชัยนาท จาจังหวัดมหาสารคาม

37 นายพิริยะ ฉันทดิลก หัวหนากลุมงานประชาสัมพันธ
สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง
กรมการปกครอง

ปองกันจังหวัดสุพรรณบุรี

38 นายพิษณุ พลอยสุข ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม

39 นายภรศิษฐ บุตรบุญ หัวหนากลุมชนกลุมนอยและสัญชาติ
สวนประสานราชการ 
สํานักกิจการความมั่นคงภายใน
กรมการปกครอง

หัวหนากลุมวิเคราะหสถานการณ
สวนการขาว 
สํานักกิจการความมั่นคงภายใน
กรมการปกครอง

40 นายยงยุทธ ปอมเอี่ยม จาจังหวัดสระแกว จาจังหวัดสมุทรสงคราม

41 นายรณชิต พุทธลา ปองกันจังหวัดกาฬสินธุ จาจังหวัดกาฬสินธุ

42 นายรณยุทธ พรหมายน ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

43 นายรพิสิทธ์ิ พิมพพัฒน เจาพนักงานปกครอง 8ว
รักษาการในตําแหนง
ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

44 นายรังสรรค รัตนสิงห จาจังหวัดพัทลุง ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบี่

45 นายเรืองฤทธ์ิ ชํานาญศิลป ปองกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

46 นายเลอพงษ สุวานิช ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร

ปองกันจังหวัดสุรินทร

47 นายวัชรินทร สุตลาวดี ปองกันจังหวัดบุรีรัมย จาจังหวัดบุรีรัมย

48 นายวัยวุฒิ อาศรัยผล จาจังหวัดกาฬสินธุ จาจังหวัดรอยเอ็ด

49 นายวิรัตน ไชยสิทธ์ิ หัวหนากลุมมาตรฐานและระเบียบ
บัตรประจําตัวประชาชน
สวนบัตรประจําตัวประชาชน 
สํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง

หัวหนากลุมปฏิบัติการ 2 
(พื้นที่ สวนภูมิภาค)
สวนกํากับและตรวจสอบ
สํานักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง

50 นายวิรัตน อรรถธีระพงษ จาจังหวัดกาญจนบุรี ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

51 นายวิสูตร ชัชวาลวงศ จาจังหวัดบุรีรัมย ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อาํเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

52 นายศิรัษฎ ประสพเนตร จาจังหวัดตราด จาจังหวัดจันทบุรี

53 นายสมชาย  
       ไตรทิพยชาติสกุล

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จาจังหวัดตาก
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54 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปองกันจังหวัดแพร 
รักษาการในตําแหนง
จาจังหวัดแพร

จาจังหวัดแพร

55 นายสุจินต วาจากิจ จาจังหวัดปทุมธานี หัวหนากลุมสถานบริการ 
สวนรักษาความสงบเรียบรอย 3
สํานักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง

56 นายสุภักด์ิ เศวตวิษุวัติ ปองกันจังหวัดสุโขทัย ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

57 นายสุริยัน ณรงคกูล จาจังหวัดสตูล จาจังหวัดสมุทรปราการ

58 นายสุวัฒน เข็มเพชร ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

ปองกันจังหวัดกาฬสินธุ

59 นายโสภณ คชพันธ จาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาจังหวัดสิงหบุรี

60 นายอดุลย ฮวกนิล จาจังหวัดอุทัยธานี ปองกันจังหวัดเชียงใหม

61 นายอนุพงศ คําภูแกว ปองกันจังหวัดสุพรรณบุรี ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

62 นายอัญเชิญ วงษศิริ ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

63 นายอํานาจ อิ่มใจ ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

64 นายโอภาส ชูฤทธ์ิ ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อาํเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

2.แตงตั้งขาราชการใหรักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงานระดับ 8ว จํานวน 82 ราย

ที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม

1 นายสวนิต 
      สุริยกุล ณ อยุธยา

เจาพนักงานปกครอง 7
กลุมการพนัน 
สวนรักษาความสงบเรียบรอย 1
สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
(ชวยราชการ สํานักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงแรงงาน)

หัวหนากลุมการพนัน
สวนรักษาความสงบเรียบรอย 1
สํานักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง

2 นายบําเหน็จ บินหรีม ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

3 นายวัลลภ ประวัติวงค ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว

จาจังหวัดสระแกว
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4 นายทรงกลด อินทะกนก ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง

5 นายขจรศักด์ิ สมบูรณ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

6 นายดรณ สมิตะเกษตริน เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 7
ฝายอํานวยการเลือกตั้ง 
สวนการเมืองและการเลือกตั้ง 
สํานักบริหารการปกครองทองที่ 
กรมการปกครอง

หัวหนากลุมงานตรวจและประสานราชการ 
สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง
กรมการปกครอง

7 นายประทีป การมิตรี ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8 นายจรัญ จันทรปาน ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ปองกันจังหวัดสตูล

9 นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

จาจังหวัดปทุมธานี

10 นายประดิพัทธ 
          ดวงคาํวัฒนศิริ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร

ปองกันจังหวัดอุตรดิตถ

11 นายอาวุธ วิเชียรฉาย เจาพนักงานปกครอง 7
กลุมปฏิบัติการ 1 (พื้นที่ กทม.) 
สวนกํากับและตรวจสอบ 
สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

หัวหนากลุมปฏิบัติการ 1 (พื้นที่ กทม.)
สวนกํากับและตรวจสอบ
สํานักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง

12 นายธีรพล สกุลรักษ เจาพนักงานปกครอง 7
กลุมงานปกครอง 
ที่ทําการปกครองจังหวัดสุรินทร
จังหวัดสุรินทร

จาจังหวัดสุรินทร

13 นายสราวุธ จิตตปาลพงศ เจาพนักงานปกครอง 7ว
กลุมสงเสริมและพัฒนาระบบงาน 
สวนกํากับและตรวจสอบ 
สํานักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง

หัวหนากลุมโรงแรม
สวนรักษาความสงบเรียบรอย 3
สํานักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง

14 นายพจน เอกอนันตถาวร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15 นายวรุตม จารุนาค ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

16 นายอนันต ภัทรเดชมงคล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

ปองกันจังหวัดพิจิตร

17 นายประพัทธพงศ 
                 พราหมณี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา
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18 นายวรวิทย ชัยสวัสด์ิ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

ปองกันจังหวัดพะเยา

19 นายมานะ นาคา ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ปองกันจังหวัดสมุทรสงคราม

20 นายไพรัช โพธ์ินคร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค

21 นายศรัณย 
        พิบูลยศักด์ิโสภณ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

22 นายธวัช เจริญวัย เจาพนักงานปกครอง 7ว
กลุมอํานวยความเปนธรรม 
สวนอํานวยความเปนธรรม 
สํานักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง

หัวหนากลุมปฏิบัติการ 2 
(พื้นที่ สวนภูมิภาค)
สวนกํากับและตรวจสอบ
สํานักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง

23 นายวิภาส ตรีประทีป ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อาํเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

24 นายชัยศรี อรุณเจริญสุข ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

25 นายศิริชัย ไตรสารศรี ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

26 ร.ต.อนวัช สัตตบุศย ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

ปองกันจังหวัดนาน

27 นายคเณศ ศรีจันทร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอบุงคลา จังหวัดหนองคาย

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

28 นายกําพล สิริรัตตนนท เจาพนักงานปกครอง 7ว
กลุมใหคําปรึกษาและบริการขอมูล 
ศูนยบริการประชาชน
สํานักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง

หัวหนากลุมบริการประชาชน
ศูนยบริการประชาชน
สํานักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง

29 นายศักรินทร ทุมเสน นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7
โรงเรียนปลัดอําเภอ 
กลุมงานบริหารการฝกอบรม 
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 
(ชวยราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี)

หัวหนากลุมสมาคม มูลนิธิ และเรี่ยไร
สวนรักษาความสงบเรียบรอย 2
สํานักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง

30 นายนพดล วิริยะยุทธ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อาํเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
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31 นายไชยวัฒน จุนถิระพงศ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
(ชวยราชการ กลุมงานปกครอง
ที่ทําการปกครองจังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก)

ปองกันจังหวัดบุรีรัมย

32 นายธวัชชัย ยาหิรัญ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

33 นายวีรเดช วิภูษาภรณ หัวหนางานบรรจุและแตงตั้ง 1
กลุมงานบรรจุและแตงตั้ง
กองการเจาหนาที่ 
กรมการปกครอง

หัวหนากลุมงานวางแผนอัตรากําลังและ
พัฒนาระบบงาน
กองการเจาหนาที่ 
กรมการปกครอง

34 นายธนภัทร ณ ระนอง เจาพนักงานปกครอง 7ว 
รักษาการในตําแหนง 
เจาพนักงานปกครอง 6ว
กลุมกิจการชายแดน
สวนกิจการชายแดนและผูอพยพ 
สํานักกิจการความมั่นคงภายใน 
กรมการปกครอง

หัวหนากลุมชนกลุมนอยและสัญชาติ
สวนประสานราชการ 
สํานักกิจการความมั่นคงภายใน
กรมการปกครอง

35 นายสาโรช กาญจนพงศ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

ปองกันจังหวัดสุราษฎรธานี

36 นายปริญญา เขมะชิต ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง
อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง 
(ชวยราชการ 
กลุมงานความมั่นคง
ที่ทําการปกครองจังหวัดอางทอง
จังหวัดอางทอง)

ปองกันจังหวัดอางทอง

37 นายยงยุทธ ภูสมนาม ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

จาจังหวัดลพบุรี

38 นายวิบูลยชัย พุฒทอง ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค

จาจังหวัดอุทัยธานี

39 นายทรงรัฐ รัฐปตย ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

40 นายประวีณ แจมศักด์ิ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 
สํานักอธิการ 
วิทยาลัยการปกครอง
กรมการปกครอง

หัวหนากลุมมาตรฐานและระเบียบ-
การทะเบียนราษฎร
สวนการทะเบียนราษฎร
สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
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41 นายอราม รัตนโสภา เจาพนักงานปกครอง 7
กลุมงานปกครอง
ที่ทําการปกครองจังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

ปองกันจังหวัดสิงหบุรี

42 นายสุวิทย สันตติวงศไชย ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

43 นายเกรียงไกร อินทาปจ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบรหิารงานปกครอง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

44 นายชาตรี เทียนชัยมงคล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

45 นายมนัส พิศุทธิกฤตยา ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี

ปองกันจังหวัดระนอง

46 นายฐิติศักด์ิ กันเขตต ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอสันกําแพง จังหวดัเชียงใหม

จาจังหวัดเพชรบูรณ

47 นายเอก โสภิษฐานนท ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

48 นายกิตติพงศ สุขภาคกุล เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 7
ฝายที่สาธารณะ
สวนระบบการปกครองทองที่ 
สํานักบริหารการปกครองทองที่ 
กรมการปกครอง

หัวหนากลุมพัฒนาระบบการปกครองทองที่
สวนระบบการปกครองทองที่
สํานักบริหารการปกครองทองที่
กรมการปกครอง

49 นายบรรเจิด สาริพัฒน ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 
อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี
(ชวยราชการ
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี)

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี

50 นายนริศ นิรามัยวงศ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
(ชวยราชการ กลุมงานความมั่นคง 
ที่ทําการปกครองจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี)

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

51 นางภัทราวดี ปญญาบุญ เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 7
กลุมงานวิเทศสัมพันธ 
สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหาร-
ราชการอําเภอ กรมการปกครอง

หัวหนากลุมงานวิเทศสัมพันธ
สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหาร-
ราชการอําเภอ 
กรมการปกครอง

52 นายสิงหราช วงษเสง่ียม ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

จาจังหวัดราชบุรี
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53 น.ส.สุชาดา พรนิธินาถ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว
โรงเรียนขาราชการฝายปกครอง 
กลุมงานบริหารการฝกอบรม 
วิทยาลัยการปกครอง 
กรมการปกครอง

หัวหนากลุมมาตรฐานและระเบียบ-
บัตรประจําตัวประชาชน
สวนบัตรประจําตัวประชาชน 
สํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง

54 นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

55 นายเทวา ปญญาบุญ เจาพนกังานปกครอง 7
รักษาการในตําแหนง 
เจาพนักงานปกครอง 6ว
กลุมพัฒนาระบบงานอํานวยความเปนธรรม
สวนอํานวยความเปนธรรม 
สํานักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง

หัวหนากลุมงานสงเสริมและเผยแพร
สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหาร-
ราชการอําเภอ
กรมการปกครอง

56 นายธีระ พรชูตรง เจาพนักงานปกครอง 7
กลุมงานความมั่นคง
ที่ทําการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปองกันจังหวัดฉะเชิงเทรา

57 นายดาระใน ย่ีภู เจาพนักงานปกครอง 7
กลุมสมาคม มูลนิธิ และเรี่ยไร 
สวนรักษาความสงบเรียบรอย 2 
สํานักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

58 นายอนิรุทธ์ิ 
        ดานศิระวาณิชย

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

จาจังหวัดอุบลราชธานี

59 นายสมบูรณ ดานรัชตกุล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

60 นายบรรยง วไิลศิลปดีเลิศ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

61 นายสุกิจ สถาปนะวรรธนะ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

62 นายประเสริฐ อุประชัย ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
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63 นายประยงค จันทเต็ง ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 
อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 
(ชวยราชการ 
กลุมงานความมั่นคง 
ที่ทําการปกครองจังหวัดราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี)

หัวหนากลุมกิจการชายแดน 
สวนกิจการชายแดนและผูอพยพ 
สํานักกิจการความมั่นคงภายใน
กรมการปกครอง

64 นายกฤษณ เติมธนะศักด์ิ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
(ชวยราชการ 
กลุมงานปกครอง
ที่ทําการปกครองจังหวัดราชบุรี 
จังหวัดราชบรุี)

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

65 นายสุริยา หาญไพบูลย ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
(ชวยราชการ กลุมงานปกครอง 
ที่ทําการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก)

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

66 นายวิโรจน สุวรรณวงค ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
(ชวยราชการ กลุมงานความมั่นคง 
ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต)

ปองกันจังหวัดภูเก็ต

67 นายสุรินทร สุริยะวงศ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

จาจังหวัดสตูล

68 นายสุขสันต เสียงเอก เจาพนักงานปกครอง 7ว
กลุมงานปกครอง 
ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต
(ชวยราชการ 
อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต)

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

69 นายยะหยา ปะนาฆอ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

ปองกันจังหวัดนราธิวาส

70 นายรุงโรจน อวมจันทร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

จาจังหวัดนครพนม

71 นายเจิดศักด์ิ นิลอุบล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 
อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี

จาจังหวัดกาญจนบรุี
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72 นายสมเจตน เต็งมงคล เจาพนักงานปกครอง 7ว
รักษาการในตําแหนง
นิติกร 7ว 
กลุมรักษาความสงบเรียบรอย 
สวนการสอบสวนและรักษาความสงบ
สํานักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง

จาจังหวัดระนอง

73 นายสุวิชาญ ไชยโกมล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

74 นายศุภชัย ลีเขาสูง เจาพนักงานปกครอง 7ว
กลุมงานความมั่นคง
ที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน
จังหวัดขอนแกน

ปองกันจังหวัดขอนแกน

75 นายกฤษณะ ณ สงขลา เจาพนักงานปกครอง 7
กลุมงานปกครอง 
ที่ทําการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

76 นายไชยยา สมถวิล เจาพนักงานปกครอง 7
กลุมงานปกครอง 
ที่ทําการปกครองจังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร

จาจังหวัดพิจิตร

77 นายเกรียงไกร กิริวรรณา ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

จาจังหวัดยโสธร

78 นายไพรตัน ล่ิมสกุล เจาพนักงานปกครอง 7
กลุมงานปกครอง 
ที่ทําการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปองกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

79 นายชัยวัฒน โอชนานนท เจาพนักงานปกครอง 7 
รักษาการในตําแหนง
เจาพนักงานปกครอง 6ว
ฝายการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ 
สวนการทะเบียนราษฎร 
สํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง

จาจังหวัดตราด
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม

80 นายสันติ สังขธูป นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 
กลุมแผนงาน 
กลุมงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตร-
การฝกอบรม
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

ปองกันจังหวัดชัยนาท

81 นายวีระ ฤกษวาณิชยกุล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

82 นายอุดม ศิริพฤกษพงศ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง อําเภอ
ศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
(ชวยราชการ กลุมงานปกครอง
ที่ทําการปกครองจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง)

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ

1. กรมการปกครองไมมีนโยบายใหขาราชการเลื่อนการเดินทาง

2. ขาราชการที่ไดรับการแตงตั้งใหรักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงานระดับ 8ว ใหดําเนินการย่ืนคําขอรับการประเมินบุคคล

และจัดทําผลงานเพื่อแตงตั้งเขาสูตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) ระดับ 8ว ตามหลักเกณฑและ

วธีิการประเมินบุคคลตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0302.2/ว 20938 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2548 โดยจัดสงถึงกรมการปกครอง

ภายในวันท่ี 8 ธันวาคม 2551


