บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ภ.๔
โทร. ๐ ๔๓๒๔ ๒๔๘๖, ๐ ๔๓๓๓ ๑๐๕๓
ที่ ๐๐๑๙.๑๑๒/1643
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9
เรื่อง ส่งสําเนาคําสั่งแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ และคําสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.4
ด้ว ย ภ.๔ ได้ มี คํ า สั่ ง ที่ 414 และ 415/2559 ลงวั น ที่ 17 ก.พ.2559 แต่ ง ตั้ ง
ข้ า ราชการตํ า รวจ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่ า ง ๆ ในสั ง กั ด ภ.4 ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 18 ก.พ.2559 เป็ น ต้ น ไป
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ www.police4.go.th (หัวข้อ ประกาศ คําสั่ง)
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
พล.ต.ท.
( บุญเลิศ ใจประดิษฐ )
ผบช.ภ.๔

(สําเนา)
คําสั่งตํารวจภูธรภาค ๔
ที่ 414/๒๕๕9
เรื่อง แตงตั้งขาราชการตํารวจ
……………………………………
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
แกไขเพิ่มเติม ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 88/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 44/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรื่อง การแกไขปญหาการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการตํารวจ ประกอบหนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ 0009.231/ ว 10
วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ.2559 ประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ เรื่อง การกําหนดจํานวนในการ
แตงตั้งพนักงานสอบสวน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2557, หนังสือสถาบัน
สงเสริมงานสอบสวน ดวนที่สุด ที่ 0011.423/4055 ลง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558 มติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการประเมินพนักงานสอบสวนครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558 มีมติ
เห็นชอบใหพิจารณาเลื่อนตําแหนงใหกับขาราชการตํารวจที่เขารับการทดสอบและผานการทดสอบตาม
หลั กเกณฑที่กํ าหนด เป นพนักงานสอบสวนผูท รงคุ ณวุ ฒิ ประจําป พ.ศ.2558 จึงแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงพนักงานสอบสวนผูทรงคุ ณวุฒิ ดํารงตําแหนงตาง ๆ ในสั งกัด จํานวน 15 ราย ตามบัญ ชี
รายชื่อ ที่แนบมาพรอมคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ ๒๕๕9 เปนตนไป โดยใหโอนอัตราเงินเดือนเดิมไป
ตั้งจายทางสังกัดใหม ตัง้ แตวันที่ 1 เมษายน ๒๕๕9 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕9
(ลงชื่อ) พลตํารวจโท บุญเลิศ ใจประดิษฐ
( บุญเลิศ ใจประดิษฐ )
ผูบ ัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔
สําเนาถูกตอง
พ.ต.อ.
( ธีระวัฒน นุมานิต )
ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

(สําเนา)
บับญชแนบทายคาสงตารวจภู
ญชีแนบท้ายคําสังตํ
่ ารวจภธรภาค
ธรภาค 4 ทที่ 414/2559 ลงวนท
ลงวันที่ 17 กุกมภาพั
มภาพนธ
นธ์ 2559
ลําดับ
ยศ
ชื่อ
ชื่อสกุล
ตําแหน่ง / สังกัดเดิม
เลขตําแหน่ง
ตําแหน่ง / สังกัดใหม่
1
พ.ต.ท. ประพันธ์ หล้าวงศ์
พงส.ผนพ.สภ.บุ่งคล้า จว.บึงกาฬ
สนค.372
พงส.ผทค.สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม
สกส.328
พงส.ผทค.สภ.คําม่วง จว.กาฬสินธุุ์
2
พ.ต.ท. อาคม
พลสวัสดิ ์
พงส.ผนพ.สภ.คําม่วง จว.กาฬสินธุุ์
3
พ.ต.ท. มานะชัย ศรีบวั อ่อน
พงส.ผนพ.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี
0412 24203 0139 พงส.ผทค.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี
พงส.ผนพ.สภ.กันทรวิชยั จว.มหาสารคาม สมค.237
พงส.ผทค.สภ.เมืองสกลนคร
4
พ.ต.ท. สาคร
พูลมะเริง
พงส.ผนพ.กลุม่ งานสอบสวนภ.จว.อุดรธานี 1414 27203 0077 พงส.ผทค.กลุม่ งานสอบสวน ภ.จว.อุดรธานี
5
พ.ต.ท. วิชยั
ภูขยัน
6
พ.ต.ท. เกียรติศกั ดิ ์ ศรีวงษ์ชยั
พงส.ผนพ.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู สอด.463
พงส.ผทค.สภ.บ้านดุง จว.อุดรธานี
7
พ.ต.ท. เพิม่ พูน
ทองคํา
พงส.ผนพ.สภ.ฆ้องชัย จว.กาฬสินธุ์
0402 23203 0055 พงส.ผทค.สภ.วังสะพุง จว.เลย
8
พ.ต.ท. วัฒนา
บุตรโท
พงส.ผนพ.สภ.นาดูน จว.มหาสารคาม สมค.352
พงส.ผทค.สภ.วังสะพุง จว.เลย
9
พ.ต.ท. โชคชั
โ ยั
ประดิ
ป ษิ ฐพงษ์์ พงส.ผนพ.สภ.อาจสามารถ จว.ร้อ้ ยเอ็ด็ สรอ.390
พงส.ผทค.สภ.เมือื งนครพนม
10 พ.ต.ท. อําพร
สายมะณี
พงส.ผนพ.สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ์ สกส.223
พงส.ผทค.สภ.เมืองหนองคาย
11 พ.ต.ท. สุรพิ นั ธ์
แก้วหานาม
พงส.ผนพ.สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น
0403 24203 0178 พงส.ผทค.สภ.เมืองอุดรธานี
12 พ.ต.ท.
พ ต ท ณั
ณฏฐชย
ฏฐ์ชยั
พุพดหล้
ดหลาา
พงส.ผนพ.สภ.โพนทอง
พงส ผนพ สภ โพนทอง จว.รอยเอด
จว ร้อยเอ็ด สรอ.317
สรอ 317
พงส ผทค สภ เมืองนครพนม
พงส.ผทค.สภ.เมองนครพนม
13 พ.ต.ท. สุระชัย
จันทร์อว้ น
พงส.ผนพ.สภ.ท่าอุเทน จว.นครพนม สนพ.253
พงส.ผทค.สภ.เมืองเลย
14 พ.ต.ท. นวกฤต
นวการพาณิชย์ พงส.ผนพ.สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี สอด.376
พงส.ผทค.สภ.เมืองเลย
15 พ.ต.ท. พทกษ
พิทกั ษ์
กองทัพไทย
กองทพไทย
พงส.ผนพ.สภ.กดรั
พงส.ผนพ.สภ.กุ
ดรงง จว.มหาสารคาม 0405 13203 0018 พงส.ผทค.สภ.เมองเลย
พงส.ผทค.สภ.เมืองเลย
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื
( ่อ) พล.ต.ท. บุุญเลิศ ใจประดิษฐ
( บุญเลิศ ใจประดิษฐ )
ผบช.ภ.4

เลขตําแหน่ง
0404 24203 0080
สกส.328
0412 24203 0139
สสน.247
1414 27203 0077
สอด.561
0408 24203 0082
สลย.206
0404 24203 0064
0410 24203 0115
0412 24203 0123
สนพ 214
สนพ.214
สลย.191
0408 24203 0076
สลย.190

สําเนาถูกต้อง
พ.ต.อ.
( ธีระวัฒน์ นุมานิต )
ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

(สําเนา)
คําสั่งตํารวจภูธรภาค ๔
ที่ 415/๒๕๕9
เรื่อง แตงตั้งขาราชการตํารวจ
……………………………………
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
แกไขเพิ่มเติม ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 88/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 44/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรื่อง การแกไขปญหาการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการตํารวจ ประกอบหนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ 0009.231/ ว 10
วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ.2559 ประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ เรื่อง การกําหนดจํานวนในการ
แตงตั้งพนักงานสอบสวน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2557, หนังสือสถาบัน
สงเสริมงานสอบสวน ดวนที่สุด ที่ 0011.423/4055 ลง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558 มติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการประเมินพนักงานสอบสวนครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558 มีมติ
เห็นชอบใหพิจารณาเลื่อนตําแหนงใหกับขาราชการตํารวจที่เขารับการทดสอบและผานการทดสอบตาม
หลักเกณฑที่กําหนด พ.ศ. 2558 จึงแตงตั้งใหขาราชการตํารวจดํารงตําแหนงตาง ๆ ในสังกัด จํานวน
40 ราย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพรอมคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ ๒๕๕9 เปนตนไป โดยใหโอนอัตราเงินเดือนเดิมไป
ตั้งจายทางสังกัดใหม ตัง้ แตวันที่ 1 เมษายน ๒๕๕9 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕9
(ลงชื่อ) พลตํารวจโท บุญเลิศ ใจประดิษฐ
( บุญเลิศ ใจประดิษฐ )
ผูบ ัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔
สําเนาถูกตอง
พ.ต.อ.
( ธีระวัฒน นุมานิต )
ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ยศ
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ต.
พ.ต.ต.
พ.ต.ต.
พ.ต.ต.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.

ชื่อ
พานิช
วัฒนา
สมร
สุขสวัสดิ ์
สุพรรณ
สมมาตย์
สมาน
บัญญัติ
ณรงค์
ศักดิ ์สิทธิ ์
ศรศิลป์
ปตั ตะพงษ์
คณพศ
คงกระพันธ์
พงษ์อนันต์
ศิรชิ ยั
เพชร
นพดล
นลิตร
กิตติพร

(สําเนา)
บัญชีแนบท้ายคําสังตํ
่ ารวจภูธรภาค 4 ที่ 415/2559 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ชื่อสกุล
ตําแหน่ง / สังกัดเดิม
เลขตําแหน่ง
ตําแหน่ง / สังกัดใหม่
เลขตําแหน่ง
อานุภาพประเสริฐ พงส.ผนพ.สภ.เมืองเลย
สลย.191
พงส.ผนพ.สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น
0403 24203 0178
มายุรส
พงส.ผนพ.สภ.เมืองอุดรธานี
0412 24203 0123 พงส.ผนพ.สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี สอด.376
โพธิ ์สะเดา
พงส.ผนพ.สภ.เมืองเลย
สลย.190
พงส.ผนพ.สภ.เมืองหนองบัวลําภู
0411 24203 0053
บัวอิน่
พงส.ผนพ.สภ.เมืองนครพนม
0404 24203 0064 พงส.ผนพ.สภ.บ้านกลาง จว.นครพนม สนพ.139
สุขพิไลกุล
พงส.ผนก.สภ.เมืองขอนแก่น
สขก.333
พงส.ผนพ.สภ.เมืองขอนแก่น
สขก.333
่
พงส.ผนก.สภ.พล จว.ขอนแก่น
สขก.541
พงส.ผนพ.สภ.พล จว.ขอนแก่น
สขก.541
มังไธสง
คําตัน
พงส.ผนก.สภ.หนองฮี จว.นครพนม
1406 29203 0065 พงส.ผนพ.สภ.หนองฮี จว.นครพนม 1406 29203 0065
สุรยิ ะกาญจน์ พงส.ผนก.สภ.เหล่าหลวง จว.บึงกาฬ สนค.146
พงส.ผนพ.สภ.เหล่าหลวง จว.บึงกาฬ สนค.146
สอนศักดา
พงส.ผนก.สภ.หอคํา จว.บึงกาฬ
สนค.127
พงส.ผนพ.สภ.หอคํา จว.บึงกาฬ
สนค.127
ศิรปิ ระภานนท์กุล พงส.ผนก.สภ.นาดูน จว.มหาสารคาม สมค.350
พงส.ผนพ.สภ.นาดูน จว.มหาสารคาม สมค.350
เปล่งชัย
พงส.ผนก.สภ.ขวาว จว.ร้อยเอ็ด
1409 29203 0094 พงส.ผนพ.สภ.ขวาว จว.ร้อยเอ็ด
1409 29203 0094
พัฒนิบลู ย์
พงส.ผนก.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด สรอ.415
พงส.ผนพ.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด สรอ.415
พงส.ผนก.สภ.เมืองเลย
0408 24203 0073 พงส.ผนพ.สภ.เมืองเลย
0408 24203 0073
ภูคงนํ้า
วังคํากฤษทรัพย์ พงส.ผนก.สภ.เมืองเลย
0408 24203 0076 พงส.ผนก.สภ.ท่าลี่ จว.เลย
0408 24203 0094
สรอ.317
อังคณิต
พงส.ผนก.สภ.นาโดน จว.นครพนม
0404 23203 0241 พงส.ผนก.สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด
พรมอารักษ์
พงส.ผนก.สภ.บ้านกลาง จว.นครพนม สนพ.139
พงส.ผนก.สภ.นาโดน จว.นครพนม
0404 23203 0241
กิจพฤกษ์
พงส.ผนก.สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม 0404 24203 0080 พงส.ผนก.สภ.ท่าอุเทน จว.นครพนม สนพ.253
สอด.561
พงส.ผนก.สภ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร สสน.388
วงศ์เสาร์เนาว์ พงส.ผนก.สภ.บ้านดุง จว.อุดรธานี
ทินภู
พงส.สภ.ท่าคันโท จว.กาฬสินธุ์
สกส.276
พงส.ผนก.สภ.ท่าคันโท จว.กาฬสินธุ์ สกส.276
สกส.355
รัตน์วชิ ยั
พงส.สภ.ห้วยผึง้ จว.กาฬสินธุ์
สกส.355
พงส.ผนก.สภ.ห้วยผึง้ จว.กาฬสินธุ์
สําเนาถูกต้อง
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ
พ.ต.อ.
(ธีระวัฒน์ นุ มานิต)
( บุญเลิศ ใจประดิษฐ )
ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ผบช.ภ.4

(สําเนา)
บัญชีแนบท้ายคําสังตํ
่ ารวจภูธรภาค 4 ที่ 415/2559 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ชื่อสกุล
ตําแหน่ง / สังกัดเดิม
เลขตําแหน่ง
ตําแหน่ง / สังกัดใหม่
เลขตําแหน่ง
ลําดับ
ยศ
ชื่อ
21 ร.ต.อ. วสุวฒ
ั น์
หลานวงษ์
พงส.สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์
สกส.265
พงส.ผนก.สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์ สกส.265
22 ร.ต.อ. สมทรง
เวียงปฏิ
พงส.สภ.บ้านหนองเม็ก จว.กาฬสินธุ์ 0402 23203 0289 พงส.ผนก.สภ.บ้านหนองเม็ก จว.กาฬสินธุ์ 0402 23203 0289
เย็นเหลือ
พงส.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น
สขก.361
พงส.ผนก.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น
สขก.361
23 ร.ต.อ. สมศักดิ ์
24 ร.ต.อ. สุระ
บุญโยธา
พงส.สภ.นาโดน จว.นครพนม
0404 23203 0240 พงส.ผนก.สภ.นาโดน จว.นครพนม
0404 23203 0240
พงส.สภ.พระซอง จว.นครพนม
0404 23203 0213 พงส.ผนก.สภ.พระซอง จว.นครพนม 0404 23203 0213
25 ร.ต.อ. ประเสริฐศักดิ ์ นวลบัตร
26 ร.ต.อ. คมสรรค์
ภูครองทุง่
พงส.สภ.พรเจริญ จว.บึงกาฬ
สนค.349
พงส.ผนก.สภ.พรเจริญ จว.บึงกาฬ
สนค.349
โยธาจันทร์
พงส.สภ.ท่าตูม จว.มหาสารคาม
0405 23203 0235 พงส.ผนก.สภ.ท่าตูม จว.มหาสารคาม 0405 23203 0235
27 ร.ต.อ. สุภชัย
โคตรบรรเทา พงส.สภ.โพธิ ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด
สรอ.289
พงส.ผนก.สภ.โพธิ ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด
สรอ.289
28 ร.ต.อ. สวัสดิ ์
29 ร.ต.อ. คําจันทร์
ภูดวงดาษ
พงส.สภ.เมยวดี จว.ร้อยเอ็ด
สรอ.376
พงส.ผนก.สภ.เมยวดี จว.ร้อยเอ็ด
สรอ.376
30 ร.ต.อ. เรืองยศ
ภูดานุ
พงส.สภ.เมืองเลย
0408 24203 0078 พงส.ผนก.สภ.เมืองเลย
0408 24203 0078
ถาวร
พงส.สภ.เชียงคาน จว.เลย.
สลย.262
พงส.ผนก.สภ.เชียงคาน จว.เลย
สลย.262
31 ร.ต.อ. สุขมุ
32 ร.ต.อ. มนัส
วงค์โคกสูง
พงส.สภ.ภูเรือ จว.เลย.
สลย.297
พงส.ผนก.สภ.ภูเรือ จว.เลย
สลย.297
33 ร.ต.อ. สันทัด
ถาอาดนา
พงส.สภ.โคกศรีสพุ รรณ จว.สกลนคร 0409 24203 0093 พงส.ผนก.สภ.โคกศรีสพุ รรณ จว.สกลนคร 0409 24203 0093
34 ร.ต.อ. นิรนั
ทะวะระ
พงส.สภ.เมืองสกลนคร
สสน.245
พงส.ผนก.สภ.เมืองสกลนคร
สสน.245
35 ร.ต.อ. เนติพงษ์
จํานงนิตย์
พงส.สภ.ท่าบ่อ จว.หนองคาย
สนค.294
พงส.ผนก.สภ.ท่าบ่อ จว.หนองคาย
สนค.294
พงส.สภ.เมืองหนองบัวลําภู
0411 24203 0051 พงส.ผนก.สภ.เมืองหนองบัวลําภู
0411 24203 0051
36 ร.ต.อ. นิรนั ดร์
ปสั สาโท
37 ร.ต.อ. หญิง สุธดิ า อินทร์ดี
พงส.สภ.เมืองร้อยเอ็ด
0407 24203 0105 พงส.ผนก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด
0407 24203 0105
โพธิจกั ร
พงส.สภ.สร้างคอม จว.อุดรธานี
สอด.539
พงส.ผนก.สภ.สร้างคอม จว.อุดรธานี สอด.539
38 ร.ต.อ. ศิรชิ ยั
39 ร.ต.อ. พรชัย
ประพิณ
พงส.สภ.วังสะพุง จว.เลย
0408 24203 0082 พงส.ผนก.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู สอด.463
40 ร.ต.อ. สุทด
แหวนทองจันทร์ พงส.สภ.วังสะพุง จว.เลย
สลย.206
พงส.สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก่น
0403 12203 0048
สําเนาถูกต้อง
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ
พ.ต.อ.
(ธีระวัฒน์ นุ มานิต)
( บุญเลิศ ใจประดิษฐ )
ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ผบช.ภ.4

