
 
 
 

 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

 (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

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

  ด้วยในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีข้าราชการ 
พลเรือนสามัญที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และจะต้องพ้นจากราชการ (ครบเกษียณอายุ) ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) 
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
จ านวน  49 ราย ดังนี้ 

 ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร 
 ระดับต้น 

1. นายสิงห์ สุขวัจน์ ผู้อ านวยการกอง (ผู้อ านวยการ)  
กองการต่างประเทศ 

 ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
 ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

2. นายวรพจน์ อินทรก าแหง  ณ  ราชสีมา 
 

นักจัดการงานทั่วไป 
ส านักงานจังหวัดนครสวรรค์ 

3. นายคมกริช บุญวัฒนพงศ์ นักทรัพยากรบุคคล   
ส านักงานจังหวัดตราด 

4. นายธ ารง กนะกาศัย นักทรัพยากรบุคคล  
ส านักงานจังหวัดจันทบุรี 

5. ว่าที่ร้อยตรี สมชาย จันเทศ นักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานจังหวัดชัยนาท 

6. นางสาวปรียานุช เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 

7. นางวรรณวิมล ดั่นประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานจังหวัดเพชรบุรี 

8. นางสาววรวรรณ วุฒิวณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 

9. นางสาวสว่างศรี สว่างไพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ส านักงานจังหวัดนครปฐม 

10. นางอรญา เพชรกรรพุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
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11. นางชนินทร มุขวรรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
จังหวัดสงขลา 

12. นางชุติมา มุ้งทอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
จังหวัดสกลนคร 

13. นางชุมแสง สืบสาย นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
จังหวัดยะลา 

14. นางนฤมล ใจมั่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
จังหวัดปทุมธานี 

15. นางปิยรัตน์ กรุสวนสมบัติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
จังหวัดพิษณุโลก 

16. นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
จังหวัดเชียงใหม่ 

17. นางพัชรพร ธีระเกตุ นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
จังหวัดล าปาง 

18. นางสิริ เสียงเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
จังหวัดชลบุรี 

19. นางอินทิรา เงินเกิด นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
จังหวัดนครราชสีมา 

 ระดับช ำนำญกำร 
20. นางวัชรินทร์ ตุรงคเ์รือง นักทรัพยากรบุคคล  

ส านักงานจังหวัดลพบุรี 
21. นายสมพร คชเพต นักจัดการงานทั่วไป  

ส านักงานจังหวัดเพชรบุรี 
22. นายขจรจักษณ์ หาขุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

23. นายณัฐวัฒน์ คู่มงคลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 

24. นางพงศ์ภรณ์ สุชาตานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

25. นางอรทัย สิทธิสงวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ส านักนโยบายและแผน 

26. นางสาวอ าพัน นราภักดิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ส านักงานจังหวัดนครปฐม 

27. นายอร่าม ศรีด้วง นักวิชาการเงินและบัญชี 
ส านักงานจังหวัดสกลนคร 

28. นางธัญรัศม์ อินทรสงเคราะห์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
จังหวัดอุดรธานี 

29. นางสาวรัชนี ยุวนสมิต  นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
จังหวัดปทุมธานี 
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  ต ำแหน่งประเภทท่ัวไป 
  ระดับอำวโุส 

30. นายธนิต ฉันทากร นายช่างไฟฟ้า   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

31. นายวีระวัฒน์ ภู่รุ่งฤทธิ์ นายช่างไฟฟ้า   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

32. นายสันติชัย ชูโชค นายช่างไฟฟ้า   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

33. นายอาธรณ์ สิงหราช นายช่างไฟฟ้า   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ระดับช ำนำญงำน 
34. นายสายัณห์ สายบุญลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   

ส านักงานจังหวัดปราจีนบุรี 
35. นายเชาว์ หัวดง เจ้าพนักงานธุรการ   

ส านักงานจังหวัดอุทัยธานี 
36. นายไชยณรงค์ ขันชุมภู เจ้าพนักงานธุรการ   

ส านักงานจังหวัดเชียงราย 
37. นางสาวทิพย์มาศ วาทิน เจ้าพนักงานธุรการ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
38. นายนเรศ มูลประโคนชัย เจ้าพนักงานธุรการ   

ส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
39. นางล าใย  ศรีแสง เจ้าพนักงานธุรการ   

กองการเจ้าหน้าที ่
40. นางวรัปศร นาคะ เจ้าพนักงานธุรการ   

กองกลาง 
41. นางวริยา จุลยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการ   

ส านักงานจังหวัดนราธิวาส 
42. นายวิทยา ภูทัตโต เจ้าพนักงานธุรการ   

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 
43. นายวิรัตน์ สาระอาวาส เจ้าพนักงานธุรการ   

ส านักงานจังหวัดชัยภูมิ 
44. นางศิรินาถ อับดุลสะตาร์ เจ้าพนักงานธุรการ   

ส านักงานจังหวัดนราธิวาส 
45. นายส่งเสริม จารุเพ็ง เจ้าพนักงานธุรการ   

ส านักงานจังหวัดชัยนาท 
46. นางสาวสมลักษณ์ ช่อจันทร์ผลิ เจ้าพนักงานธุรการ   

กองการเจ้าหน้าที ่

/47. นายถาวร ... 
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