ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราว่างสําหรับการย้ายข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1002/ว 312

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
14 มีนาคม 2554

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1105 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดย้ายข้าราชการภายในจังหวัด และ
ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และขอสงวนตําแหน่งว่างไว้เพื่อย้าย
ข้าราชการข้ามหน่วยงาน นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ดําเนินการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรให้จังหวัดดําเนินการได้ดังนี้
1. ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่าง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน โดยให้มีผล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และส่งสําเนาคําสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554
และกรมส่งเสริมการเกษตรขอระงับการย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งว่างทันที เพื่อบริหารงานบุคคลภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
2. ระงับการย้ายข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย /เกษตรอําเภอ จนกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย หากมี
ความประสงค์จะย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว ขอให้หารือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2579-3690
โทรสาร 0-2579-3016
E-mail : person30@doae.go.th

