
(คส.12) 

(สําเนา) 

คําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน 
ที่ 194/๒๕๕9 

เรื่อง  แก้ไขการแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งในกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

อนุสนธิคํ าสั่ งกรมพัฒนาที่ ดิน  ที่  731/2558 ลงวันที่  20 กรกฎาคม  2558  
การแต่งต้ังข้าราชการให้ ดํารงตําแหน่งในกรมพัฒนาที่ ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน  
1,531 ตําแหน่ง น้ัน 

เน่ืองจากมีข้าราชการบางรายได้รับการเลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นย้อนหลังก่อน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 932/2558 ลงวันที่ 28  
ตุลาคม 2558 ที่ 1043/2558 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1094/2558 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ที่ 1224/2558 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และ ที่ 17/2559 ลงวันที่ 
11 มกราคม 2559 และเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ แก้ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1  
เมษายน 2558 เ ป็นต้นไป  ตามคําสั่ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  99/2559 ลงวันที่  1  
กุมภาพันธ์ 2559 คําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 91/2559 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 ที่ 93/2559 ลงวันที่ 
26 มกราคม 2559 จึงทําให้คําสั่งดังกล่าวข้างต้นคลาดเคล่ือนจากข้อเท็จจริงเก่ียวกับระดับตําแหน่ง และ
การให้ได้รับเงินเดือน ฉะน้ัน จึงแก้ไขคําสั่งเฉพาะระดับตําแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือน จํานวน 19 ราย 
นอกน้ันให้เป็นไปตามคําสั่งเดิมทุกประการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายน้ี 

      สั่ง  ณ  วันที่    3    มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
 
     (ลงนาม)       สรุเดช  เตียวตระกูล 
 

    (นายสุรเดช  เตียวตระกูล) 
                  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

 
 
 
 
 
 
              สําเนาถูกต้อง 

         

(นางสาวสายฝน  วิโรจน์เมฆาวณิชย์) 
   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 



1

ชื่อ/

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง ระดับ ตําแหน่งเลขท่ี เงินเดือน

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
1 นางสุพัตรา  บุตรพลวง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาท่ีดิน ชํานาญการ 819 55,260 เชี่ยวชาญ 55,620 เลื่อนเชี่ยวชาญ

4 5106 00001 21 9 บนพ้ืนท่ีสูง พิเศษ แต่ 16 มี.ค. 58
(นักวิชาการเกษตร)

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
2 นายอุทิศ  เตจ๊ะใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบ ชํานาญการ 915  - เชี่ยวชาญ  - เลื่อนเชี่ยวชาญ

3 5507 00528 37 7 การพัฒนาท่ีดิน พิเศษ แต่ 21 เม.ย. 58
(นักวิชาการเกษตร)

กองแผนงาน
3 นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย ชํานาญการ 209  - เชี่ยวชาญ  - เลื่อนเชี่ยวชาญ

3 1014 03014 48 9 และยุทธศาสตร์ พิเศษ แต่ 29 เม.ย. 58
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4 นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ ชํานาญการ 350 49,640 เชี่ยวชาญ 50,010 เลื่อนเชี่ยวชาญ

3 5405 00161 76 3 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) พิเศษ แต่ 23 ม.ค. 58

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
5 นายปราโมทย์  แย้มคลี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ ชํานาญการ 249 49,140 เชี่ยวชาญ 49,430 เลื่อนเชี่ยวชาญ

3 1019 00036 15 4 ความเสื่อมโทรมของท่ีดิน พิเศษ แต่ 26 ก.พ. 58
(นักวิชาการเกษตร)

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

6 นางสุกัญญา  ทวีกิจ นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 725  - ชํานาญการ  - เลื่อนชํานาญการพิเศษ
3 4705 00140 44 9 พิเศษ แต่ 7 พ.ค. 58

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

7 นางรจนา  แก้วอินตา นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 764  - ชํานาญการ  - เลื่อนชํานาญการพิเศษ
3 4701 01314 78 8 พิเศษ แต่ 8 มิ.ย. 58

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ
ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

8 นางสาวสลิลรัตน์  วิชัยพานิช นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 852  - ชํานาญการ  - เลื่อนชํานาญการพิเศษ
3 5710 00396 97 5 พิเศษ แต่ 12 มิ.ย. 58

ส่วนราชการและตําแหน่งท่ีแต่งต้ัง แก้ไขระดับ
ตําแหน่งเป็น

บัญชีการแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งในกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แนบท้ายคําสั่งกรมพัฒนาท่ีดิน  ท่ี 194/2559  ลงวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุลําดับท่ี
แก้ไข

เงินเดือน
เป็น



2

ชื่อ/

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง ระดับ ตําแหน่งเลขท่ี เงินเดือน

ส่วนราชการและตําแหน่งท่ีแต่งต้ัง แก้ไขระดับ
ตําแหน่งเป็น

หมายเหตุลําดับท่ี
แก้ไข

เงินเดือน
เป็น

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

9 นายประทีป  ชามะรัตน์ นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 1059  - ชํานาญการ  - เลื่อนชํานาญการพิเศษ
3 4001 01473 17 7 พิเศษ แต่ 15 มิ.ย. 58

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

10 นายบุญสม  พรหมสุวรรณ์ นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 496  - ชํานาญการ  - เลื่อนชํานาญการพิเศษ
3 2405 00296 63 7 พิเศษ แต่ 15 มิ.ย. 58

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
11 นายนินนาท  พัฒนวงศ์สุนทร นักสํารวจดิน ชํานาญการ 501 26,480 ชํานาญการ 26,880 เลื่อนชํานาญการพิเศษ

3 2303 00038 63 4 พิเศษ แต่ 20 ม.ค. 58

สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

12 นายรุ่งศักด์ิ  แสงศิริ นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 524  - ชํานาญการ  - เลื่อนชํานาญการพิเศษ
3 6798 00139 35 3 พิเศษ แต่ 1 ก.ค. 58

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

13 นางสาววิมลภัทร์  ภูมิค้า นักสํารวจดิน ชํานาญการ 587 26,240 ชํานาญการ 26,570 เลื่อนชํานาญการพิเศษ
3 3096 00037 63 1 พิเศษ แต่ 2 ธ.ค. 57

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

14 นายสาคร  เหมือนตา นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 689  - ชํานาญการ  - เลื่อนชํานาญการพิเศษ
3 3307 00249 07 1 พิเศษ แต่ 13 ก.ค. 58

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

15 นางสาวกชกร  กานตารัมภ์ นักสํารวจดิน ชํานาญการ 995 26,030 ชํานาญการ 26,360 เลื่อนชํานาญการพิเศษ
3 6499 00164 88 1 พิเศษ แต่ 12 ม.ค. 58

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
กลุ่มสํารวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1

16 นางสุรีรัตน์  อุดมบุณยลักษณ์ นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย ชํานาญการ 1381  - ชํานาญการ  - เลื่อนชํานาญการพิเศษ
3 4199 00567 14 6 พิเศษ แต่ 10 มิ.ย. 58



3

ชื่อ/

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง ระดับ ตําแหน่งเลขท่ี เงินเดือน

ส่วนราชการและตําแหน่งท่ีแต่งต้ัง แก้ไขระดับ
ตําแหน่งเป็น

หมายเหตุลําดับท่ี
แก้ไข

เงินเดือน
เป็น

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน

17 นางสาวศิริพร  เผือกย้ิม เศรษฐกร ชํานาญการ 180 25,930 ชํานาญการ 25,500 เลื่อนชํานาญการพิเศษ
3 4705 00436 72 1 พิเศษ แต่ 18 พ.ย. 57

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

18 นายนิลภัทร  คงพ่วง นักสํารวจดิน ปฏิบัติการ 834 22,950 ชํานาญการ 22,970 เลื่อนชํานาญการ
3 6404 00218 58 4 แต่ 16 มี.ค. 58

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร

19 นายธนกฤต  ผลเกลี้ยง เศรษฐกร ปฏิบัติการ 171  - ชํานาญการ  - เลื่อนชํานาญการ
3 8007 00007 32 3 แต่ 23 มิ.ย. 58
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