
(คส.4.1) 

(สําเนา) 

คําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน 
ที่ 239/๒๕๕9 

เรื่อง  เลื่อนข้าราชการ 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๓ มาตรา ๑๓๒ และมาตรา ๑๓๗  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547  
ที่ นร ๑๐๐๖/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551  
ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 หนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 และ ที่ สร 0203/ 
ว 38 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2526 ให้เลื่อนข้าราชการ จํานวน 3 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายน้ี 

      สั่ง  ณ  วันที่    11     มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9 

     (ลงนาม)     สุรเดช  เตียวตระกูล 

  (นายสุรเดช  เตียวตระกูล) 
               อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
              สําเนาถูกต้อง 

         

(นางสาวสายฝน  วิโรจน์เมฆาวณิชย์) 
   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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(คส.4.1)

เลขประจําตัวประชาชน

1 นายสมชัย  สันทัด วท.บ. นักสํารวจดิน วิชาการ ปฏิบัติการ 183 20,340 1 มิ.ย. 52 นักสํารวจดิน วิชาการ ชํานาญการ 183 20,340 18 ก.ย. 58 โดยให้ได้รับเงินเดือน
3 7105 00773 18 0 (เกษตรศาสตร์) กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน ในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

สาขาวิชา กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ปฐพีวิทยา

1. ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 - 17 มิถุนายน 2552 และตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ 
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2552

2. กรมพัฒนาที่ดินได้รับคําขอประเมินที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 และผ่านการประเมิน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

2 นางสาวประภาศรี  แก้วคํา ปวส. เจ้าพนักงานการเกษตร ทั่วไป ปฏิบัติงาน 544 16,040 30 ก.ค. 52 เจ้าพนักงานการเกษตร ทั่วไป ชํานาญงาน 544 16,040 10 ก.พ. 59 โดยให้ได้รับเงินเดือน
3 2407 00063 93 8 (ธุรกจิเกษตร) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

1. ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2552
2. คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีมติให้ผ่านการประเมินผลงาน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ตําแหน่ง/สังกัด
วุฒิ/สาขา 
สถานศึกษา เลขที่ระดับ

ตําแหน่ง
ประเภท

เงินเดือน ตําแหน่ง
ประเภท

ตําแหน่ง/ สังกัด ระดับ

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 239/๒๕๕9  ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9

เลขที่

ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ดํารงตําแหน่ง
ในระดับ

ปัจจุบันเมื่อ
ลําดับที่

ตําแหน่งและส่วนราชการที่เลื่อน
ชื่อ-สกุล/

หมายเหตุตั้งแต่วันที่
เงินเดือน
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เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่ง/สังกัด

วุฒิ/สาขา 
สถานศึกษา เลขที่ระดับ

ตําแหน่ง
ประเภท

เงินเดือน ตําแหน่ง
ประเภท

ตําแหน่ง/ สังกัด ระดับเลขที่

ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ดํารงตําแหน่ง
ในระดับ

ปัจจุบันเมื่อ
ลําดับที่

ตําแหน่งและส่วนราชการที่เลื่อน
ชื่อ-สกุล/

หมายเหตุตั้งแต่วันที่
เงินเดือน

3 นายกันตภณ  แก้วด้วง วท.บ. นักสํารวจดิน วิชาการ ปฏิบัติการ 926 19,210 1 มิ.ย. 52 นักสํารวจดิน วิชาการ ชํานาญการ 926 19,210 26 ส.ค. 58 โดยให้ได้รับเงินเดือน
1 5510 00002 02 4 (เกษตรศาสตร์) กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

สาขาวิชา สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
ปฐพีศาสตร์

และอนุรักษ์ศาสตร์
ร.บ.

(ทฤษฎีและ
เทคนิคทาง
รัฐศาสตร์)
และ วท.ม.
(ปฐพีวิทยา)

1. ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 - 17 มิถุนายน 2552 และตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ 
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2552

2. กรมพัฒนาที่ดินได้รับคําขอประเมินที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และผ่านการประเมิน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
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