


1 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
2 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ
3 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
4 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
5 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
6 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
7 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
8 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
9 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

10 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
11 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
12 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
13 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
14 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
15 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
16 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
17 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
18 ท่ี กษ 1002/     ว 1422/2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
20 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
22 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
23 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
24 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
25 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 
26 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน
27 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
28 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
29 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
30 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
31 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
32 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
33 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู
34 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
35 ท่ี กษ 1002/ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

1 นายไพศาล - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 1843 59,730 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 1873 59,730 บัดน้ี

ไชยเยศร์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอบ่อพลอย ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าม่วง ต าแหน่งเลขท่ี 1873

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าม่วง

จังหวัดกาญจนบุรี

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 1843

ส านักงานเกษตรอ าเภอบ่อพลอย

จังหวัดกาญจนบุรี

2 นายสมทรง - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 1851 58,520 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 1933 58,520 บัดน้ี

บัวงาม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีสวัสด์ิ ส านักงานเกษตรอ าเภอห้วยกระเจา ต าแหน่งเลขท่ี 1933

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานเกษตรอ าเภอห้วยกระเจา

จังหวัดกาญจนบุรี

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 1851

ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีสวัสด์ิ

จังหวัดกาญจนบุรี

หมำยเหตุ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

3 นางพรรณวดี  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 2106 57,200 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 2045 57,200 บัดน้ี

วิทักษ์บุตร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอห้วยผ้ึง ส านักงานเกษตรอ าเภอสมเด็จ ต าแหน่งเลขท่ี 2045

จังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ส านักงานเกษตรอ าเภอสมเด็จ

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 2106

ส านักงานเกษตรอ าเภอห้วยผ้ึง

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

4 นายไสว  สิมคร - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 2113 52,330 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 2106 52,330 บัดน้ี

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอนาคู ส านักงานเกษตรอ าเภอห้วยผ้ึง ต าแหน่งเลขท่ี 2106

จังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ส านักงานเกษตรอ าเภอห้วยผ้ึง

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 2113

ส านักงานเกษตรอ าเภอนาคู

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

5 นางเพ็ญศรี  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 2365 55,440 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 2309 55,440 บัดน้ี

มีทองหลาง (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอน้ าพอง ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองขอนแก่น ต าแหน่งเลขท่ี 2309

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 2542

ส านักงานเกษตรอ าเภอโนนศิลา

จังหวัดขอนแก่น

6 นายสมยศ  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 2542 48,160 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 2365 48,160 บัดน้ี

ตุ้มทอง (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอโนนศิลา ส านักงานเกษตรอ าเภอน้ าพอง

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

7 นายก าจัด - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 2508 54,510 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 2354 54,510 บัดน้ี

 ศรเสนา (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองสองห้อง ส านักงานเกษตรอ าเภอมัญจาคีรี ต าแหน่งเลขท่ี 2354

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ส านักงานเกษตรอ าเภอมัญจาคีรี

จังหวัดขอนแก่น

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 2517

ส านักงานเกษตรอ าเภอแวงน้อย

จังหวัดขอนแก่น

8 นายมานิต  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 2517 52,860 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 2508 52,860 บัดน้ี

ชุ่มนาเสียว (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอแวงน้อย ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองสองห้อง

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

9 นางบุญเรือง  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 2498 54,340 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 2480 54,340 บัดน้ี

ศรีเชียงสา (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอชนบท ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านไผ่ ต าแหน่งเลขท่ี 2480

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านไผ่

จังหวัดขอนแก่น

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 2437

ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาสวนกวาง

จังหวัดขอนแก่น

10 นางสาวสุนันทา  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 2437 46,910 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 2498 46,910 บัดน้ี

หม่ืนแก้วณภา (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาสวนกวาง ส านักงานเกษตรอ าเภอชนบท

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

11 นางวนภรณ์  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 2578 54,890 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 2587 54,890 บัดน้ี

เจริญใจ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอขลุง ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองจันทบุรี ต าแหน่งเลขท่ี 2587

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 2578

ส านักงานเกษตรอ าเภอขลุง

จังหวัดจันทบุรี

12 นายมาโนช  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 2914 57,350 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 2932 57,350 บัดน้ี

เทียนขาว (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอมโนรมย์ ส านักงานเกษตรอ าเภอสรรพยา ต าแหน่งเลขท่ี 2932

จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท ส านักงานเกษตรอ าเภอสรรพยา

จังหวัดชัยนาท

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 2914

ส านักงานเกษตรอ าเภอมโนรมย์

จังหวัดชัยนาท

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

13 นางฉวีวรรณ - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3121 56,950 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3098 56,950 บัดน้ี

 เท่ียงค า (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอคอนสาร ส านักงานเกษตรอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ต าแหน่งเลขท่ี 3098

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร)

ส านักงานเกษตรอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 3121

ส านักงานเกษตรอ าเภอคอนสาร

จังหวัดชัยภูมิ

14 นางสุทธิพร - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3066 56,610 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3113 56,610 บัดน้ี

 พรมวิชัย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองบัวระเหว ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองบัวแดง ต าแหน่งเลขท่ี 3113

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร)

ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองบัวแดง 

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 3066

ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองบัวระเหว

จังหวัดชัยภูมิ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

15 นายสุเทพ - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3230 53,720 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3197 53,720 บัดน้ี

ตามพะปัณณะ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอหลังสวน ส านักงานเกษตรอ าเภอปะทิว ต าแหน่งเลขท่ี 3197

จังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร ส านักงานเกษตรอ าเภอปะทิว

จังหวัดชุมพร

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 3230

ส านักงานเกษตรอ าเภอหลังสวน

จังหวัดชุมพร

16 นายสุทธิศักด์ิ - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3208 35,600 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3237 35,600 บัดน้ี

ด่านสวัสด์ิ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอสวี ส านักงานเกษตรอ าเภอพะโต๊ะ ต าแหน่งเลขท่ี 3237

จังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร ส านักงานเกษตรอ าเภอพะโต๊ะ

จังหวัดชุมพร

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 3208

ส านักงานเกษตรอ าเภอสวี

จังหวัดชุมพร

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

17 นายสมรรถชัย - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3383 54,000 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3274 54,000 บัดน้ี

 มาลารัตน์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงป่าเป้า ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย ต าแหน่งเลขท่ี 3274

จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 3383

ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

18 นายสมเกียรติ  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3651 54,870 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3492 54,870 บัดน้ี

พานพบ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงแหง ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงดาว ต าแหน่งเลขท่ี 3492

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม่

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 3651

ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงแหง

จังหวัดเชียงใหม่

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

19 นายอภิชาต  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3502 54,500 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3520 54,500 บัดน้ี

ฟองสินธ์ุ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอจอมทอง ส านักงานเกษตรอ าเภอหางดง ต าแหน่งเลขท่ี 3520

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเกษตรอ าเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม่

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 3502

ส านักงานเกษตรอ าเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่

20 นายเสกสรร  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3570 45,980 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3590 45,980 บัดน้ี

บัลลังก์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภออมก๋อย ส านักงานเกษตรอ าเภอสะเมิง ต าแหน่งเลขท่ี 3590

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเกษตรอ าเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม่

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 3570

ส านักงานเกษตรอ าเภออมก๋อย

จังหวัดเชียงใหม่

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

21 นายฉัตรติพงศ์  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3530 55,020 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3607 55,020 บัดน้ี

เปอะปิน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอฮอด ส านักงานเกษตรอ าเภอสันป่าตอง ต าแหน่งเลขท่ี 3607

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเกษตรอ าเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชียงใหม่

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 3530

ส านักงานเกษตรอ าเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม่

22 นายจรูญ  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3792 59,970 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3720 59,970 บัดน้ี

ภักดีโชติ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอวังวิเศษ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตรัง ต าแหน่งเลขท่ี 3720

จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตรัง

จังหวัดตรัง

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 3792

ส านักงานเกษตรอ าเภอวังวิเศษ

จังหวัดตรัง

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

23 นางประทุม - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3836 54,320 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3845 54,320 บัดน้ี

 เสนกุล (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตราด ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาสมิง ต าแหน่งเลขท่ี 3845

จังหวัดตราด จังหวัดตราด ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาสมิง

จังหวัดตราด

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 3836

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตราด

จังหวัดตราด

24 นางระพี  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 8176 38,010 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 3908 38,010 บัดน้ี

เตชะสอน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าสองยาง ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านตาก ต าแหน่งเลขท่ี 3908

จังหวัดตาก จังหวัดตาก ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านตาก

จังหวัดตาก

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 8176

ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าสองยาง

จังหวัดตาก

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

25 นายสน่ัน หอมสุด - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 4226 50,050 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 4141 50,050 บัดน้ี

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอนาหว้า ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครพนม ต าแหน่งเลขท่ี 4141

จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

จังหวัดนครพนม

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 4226

ส านักงานเกษตรอ าเภอนาหว้า

จังหวัดนครพนม

26 นายสุรศักด์ิ  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ช านาญการ 4258 42,290 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ช านาญการ 4266 42,290 บัดน้ี

สิทธิไชย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ต าแหน่งเลขท่ี 4266

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 4258

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

27 นายกรวิชญ์  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 4646 54,740 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 4664 54,740 บัดน้ี

เชาวลิต (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอลานสกา ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าศาลา ต าแหน่งเลขท่ี 4664

จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 4646

ส านักงานเกษตรอ าเภอลานสกา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

28 นายเจริญชัย - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 4973 41,100 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 4897 41,100 บัดน้ี

อินทร์แดน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่วงก์ ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองบัว ต าแหน่งเลขท่ี 4897

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองบัว

จังหวัดนครสวรรค์

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 4973

ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่วงก์

จังหวัดนครสวรรค์

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

29 นางสาวพิมดาว - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 4866 53,440 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 4965 53,440 บัดน้ี

 ไกรนิตย์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอชุมแสง ส านักงานเกษตรอ าเภอเก้าเล้ียว ต าแหน่งเลขท่ี 4965

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานเกษตรอ าเภอเก้าเล้ียว

จังหวัดนครสวรรค์

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 4866

ส านักงานเกษตรอ าเภอชุมแสง

จังหวัดนครสวรรค์

30 นายชอบ   - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ช านาญการ 5066 69,040 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ช านาญการ 5069 69,040 บัดน้ี

สุวรรณศรี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พิเศษ กลุ่มอารักขาพืช พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ต าแหน่งเลขท่ี 5069

กลุ่มอารักขาพืช

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 5066

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

31 นายชัยชิด  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 5473 58,470 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 5391 58,470 บัดน้ี

สร้อยจิตต์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองหงส์ ส านักงานเกษตรอ าเภอล าปลายมาศ  ต าแหน่งเลขท่ี 5391

จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานเกษตรอ าเภอล าปลายมาศ  

จังหวัดบุรีรัมย์

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 5473

ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองหงส์

จังหวัดบุรีรัมย์

32 นางจารึก  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 5587 55,940 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 5568 55,940 บัดน้ี

กล่อมเกล้ียง (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอลาดหลุมแก้ว ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองหลวง ต าแหน่งเลขท่ี 5568

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 5587

ส านักงานเกษตรอ าเภอลาดหลุมแก้ว

จังหวัดปทุมธานี

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

33 นายนพดล - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 5690 42,230 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 5698 42,230 บัดน้ี

 เบ็ญจกุล (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอบางสะพานน้อย ส านักงานเกษตรอ าเภอสามร้อยยอด  ต าแหน่งเลขท่ี 5698

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส านักงานเกษตรอ าเภอสามร้อยยอด  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 5690

ส านักงานเกษตรอ าเภอบางสะพานน้อย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

34 นายชาญณรงค์ - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 5882 42,450 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 5796 42,450 บัดน้ี

วิรุณสาร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ลาน ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปัตตานี ต าแหน่งเลขท่ี 5796

จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 5865

ส านักงานเกษตรอ าเภอกะพ้อ

จังหวัดปัตตานี

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

35 นางสาวพรเพ็ญ เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 5865 36,300 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 5882 36,300 บัดน้ี โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ัง่าย

 สุวัฒนกุล (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอกะพ้อ ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ลาน

จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี

36 นางอริยา  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 5855 42,810 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 5805 42,810 บัดน้ี

แก้วพิมล (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอยะหร่ิง ส านักงานเกษตรอ าเภอโคกโพธ์ิ ต าแหน่งเลขท่ี 5805

จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี ส านักงานเกษตรอ าเภอโคกโพธ์ิ

จังหวัดปัตตานี

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 5876

ส านักงานเกษตรอ าเภอทุ่งยางแดง

จังหวัดปัตตานี

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ



- 19 -

ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

37 นายอนุรักษ์  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 5876 36,210 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 5855 36,210 บัดน้ี

ชูเจริญ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอทุ่งยางแดง ส านักงานเกษตรอ าเภอยะหร่ิง

จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี

38 นางประทุม - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 5987 59,010 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 6000 59,010 บัดน้ี

สีนากสุก (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอเสนา ส านักงานเกษตรอ าเภออุทัย ต าแหน่งเลขท่ี 6000

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงานเกษตรอ าเภออุทัย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 5987

ส านักงานเกษตรอ าเภอเสนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

39 นางเสฏฐีรัตน์ - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 6070 54,210 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 6038 54,210 บัดน้ี

คงภัคบวรภพ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอจุน ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพะเยา ต าแหน่งเลขท่ี 6038

จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 6070

ส านักงานเกษตรอ าเภอจุน

จังหวัดพะเยา

40 นายการุณย์  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 6118 51,530 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 6092 51,530 บัดน้ี

มะโนใจ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอภูซาง ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ใจ ต าแหน่งเลขท่ี 6092

จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ใจ

จังหวัดพะเยา

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 6118

ส านักงานเกษตรอ าเภอภูซาง

จังหวัดพะเยา

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

41 นายบรรเทิง - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 6102 58,340 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 6058 58,340 บัดน้ี

 เกิดศรี (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอปง ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงค า ต าแหน่งเลขท่ี 6058

จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงค า

จังหวัดพะเยา

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 6102

ส านักงานเกษตรอ าเภอปง

จังหวัดพะเยา

42 ว่าท่ี ร.ต. สมใจ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ช านาญการ 6662 56,360 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ช านาญการ 6667 56,360 บัดน้ี

ทองศิริ กลุ่มอารักขาพืช พิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ต าแหน่งเลขท่ี 6667

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

- ต าแหน่งเลขท่ี 6662

กลุ่มอารักขาพืช

ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

43 นางชีวัน ศิริรัตน์ - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 6777 55,310 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 6737 55,310 บัดน้ี

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอบึงสามพัน ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองไผ่ ต าแหน่งเลขท่ี 6737

จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองไผ่

จังหวัดเพชรบูรณ์

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 6777

ส านักงานเกษตรอ าเภอบึงสามพัน

จังหวัดเพชรบูรณ์

44 นายสายกุล     - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 6788 37,620 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 6753 37,620 บัดน้ี

 หวังแลกลาง (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอน้ าหนาว ส านักงานเกษตรอ าเภอวิเชียรบุรี ต าแหน่งเลขท่ี 6753

จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานเกษตรอ าเภอวิเชียรบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 6788

ส านักงานเกษตรอ าเภอน้ าหนาว

จังหวัดเพชรบูรณ์

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

45 นางสาวจารุภา  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 7347 44,500 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 7313 44,500 บัดน้ี

คงชะนะ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอธารโต ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองยะลา ต าแหน่งเลขท่ี 7313

จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 7347

ส านักงานเกษตรอ าเภอธารโต

จังหวัดยะลา

46 นายอนุชา  จูวัตร์ - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 7322 36,710 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 7339 36,710 บัดน้ี

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอบันนังสตา ส านักงานเกษตรอ าเภอยะหา ต าแหน่งเลขท่ี 7339

จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา ส านักงานเกษตรอ าเภอยะหา

จังหวัดยะลา

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 7322

ส านักงานเกษตรอ าเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

47 นายค าพอง   - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 7653 54,320 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 7617 54,320 บัดน้ี

อันทะชัย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอโพนทอง ส านักงานเกษตรอ าเภอธวัชบุรี ต าแหน่งเลขท่ี 7617

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานเกษตรอ าเภอธวัชบุรี

จังหวัดร้อยเอ็ด

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 7552

ส านักงานเกษตรอ าเภอปทุมรัตต์

จังหวัดร้อยเอ็ด

48 นายมงคล ย่ีรัมย์ - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 7527 54,700 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 7653 54,700 บัดน้ี

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอจตุรพักตรพิมาน ส านักงานเกษตรอ าเภอโพนทอง

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

49 นายประพัฒน์ - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 7552 56,050 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 7527 56,050 บัดน้ี

 พลพิมพ์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอปทุมรัตต์ ส านักงานเกษตรอ าเภอจตุรพักตรพิมาน  

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

50 นายไพโรจน์  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ช านาญการ 7975 60,550 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ช านาญการ 7986 60,550 บัดน้ี

ค าหวาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พิเศษ กลุ่มอารักขาพืช พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ต าแหน่งเลขท่ี 7986

กลุ่มอารักขาพืช

ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 7975

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

51 นางศรีพรรณ   - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 8348 52,990 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 8318 52,990 บัดน้ี

ค าสงค์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอป่าซาง ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านโฮ่ง ต าแหน่งเลขท่ี 8318

จังหวัดล าพูน จังหวัดล าพูน ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านโฮ่ง

จังหวัดล าพูน

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 8348

ส านักงานเกษตรอ าเภอป่าซาง

เกษตรอ าเภอ

52 นางจันทรา  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 8693 42,100 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 8611 42,100 บัดน้ี

สาระชาติ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอวังหิน ส านักงานเกษตรอ าเภอปรางค์กู่ ต าแหน่งเลขท่ี 8611

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานเกษตรอ าเภอปรางค์กู่

จังหวัดศรีสะเกษ

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 8708

ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีรัตนะ

จังหวัดศรีสะเกษ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

53 นางศิวิไล  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 8685 55,400 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 8693 55,400 บัดน้ี

โมงขุนทด (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอน้ าเกล้ียง ส านักงานเกษตรอ าเภอวังหิน

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

54 นายนิกร  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 8598 54,740 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 8685 54,740 บัดน้ี

ลาภเจือจันทร์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอขุนหาญ ส านักงานเกษตรอ าเภอน้ าเกล้ียง

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

55 นายยงยุทธ  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 8731 46,830 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 8598 46,830 บัดน้ี

นนทโคตร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอขุขันธ์ ส านักงานเกษตรอ าเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

56 นายศราวุธ - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 8714 44,810 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 8731 44,810 บัดน้ี

  ชนะชัย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอยางชุมน้อย ส านักงานเกษตรอ าเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

57 นางดวงเดือน  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 8630 59,580 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 8714 59,580 บัดน้ี

ประสาร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภออุทุมพรพิสัย ส านักงานเกษตรอ าเภอยางชุมน้อย

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

58 นายแว่น  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 8708 49,120 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 8630 49,120 บัดน้ี

พรหมคุณ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีรัตนะ ส านักงานเกษตรอ าเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย



- 30 -

ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

59 นางวรรณนภา  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 9151 44,380 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 9161 44,380 บัดน้ี

คงเคว็จ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ้ าภอทุ่งหว้า ส านักงานเกษตรอ าเภอควนโดน ต าแหน่งเลขท่ี 9161

จังหวัดสตูล จังหวัดสตูล ส านักงานเกษตรอ าเภอควนโดน

จังหวัดสตูล

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 9151

ส านักงานเกษตรอ้ าภอทุ่งหว้า

จังหวัดสตูล

60 นายธ ารงค์  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ช านาญการ 9395 60,230 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ช านาญการ 9401 60,230 บัดน้ี

พันธุตะ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ต าแหน่งเลขท่ี 9401

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 9398

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

61 นายบรรจงศิลป์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ช านาญการ 9398 54,760 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ช านาญการ 9395 54,760 บัดน้ี

 วุฒิอุทัย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

62 นายศิริบูรณ์ - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 10169 34,270 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 10177 34,270 บัดน้ี

 ดวงแว่ว (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีณรงค์ ส านักงานเกษตรอ าเภอเขวาสินรินทร์  ต าแหน่งเลขท่ี 10177

จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานเกษตรอ าเภอเขวาสินรินทร์  

จังหวัดสุรินทร์

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 10169

ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีณรงค์

จังหวัดสุรินทร์

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

63 นายอุดร วงศ์ใหญ่ - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 10276 54,820 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 10209 54,820 บัดน้ี

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอสังคม ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองหนองคาย ต าแหน่งเลขท่ี 10209

จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 10276

ส านักงานเกษตรอ าเภอสังคม

จังหวัดหนองคาย

64 นายชัยรัตน์  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 10418 46,810 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 10361 46,810 บัดน้ี

ยอดทัพ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอสุวรรณคูหา ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู ต าแหน่งเลขท่ี 10361

จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู

จังหวัดหนองบัวล าภู

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 10380

ส านักงานเกษตรอ าเภอนากลาง

จังหวัดหนองบัวล าภู

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

65 นายทองอินทร์  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 10380 53,870 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 10418 53,870 บัดน้ี

กินรียศ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอนากลาง ส านักงานเกษตรอ าเภอสุวรรณคูหา

จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู

66 นางศรีพรรณ  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 10568 53,660 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 10648 53,660 บัดน้ี

บูระพา (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านผือ ส านักงานเกษตรอ าเภอกุดจับ ต าแหน่งเลขท่ี 10648

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ส านักงานเกษตรอ าเภอกุดจับ

จังหวัดอุดรธานี

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 10568

ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย
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ล ำดับ วุฒิ/

ท่ี ช่ือ /นำมสกุล สำขำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ ต้ังแต่
ประเภท ประเภท วันท่ี 

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรแนบท้ำยค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี               /2563  ลงวันท่ี             ตุลำคม พ.ศ. 2563
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรท่ีย้ำย

ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขท่ี เงินเดือน เลขท่ี เงินเดือน

67 นายบัญญัติ  - เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 11042 49,300 เกษตรอ าเภอ วิชาการ ช านาญการ 10989 49,300 บัดน้ี

ทัดเทียม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) พิเศษ เป็นต้นไป

ส านักงานเกษตรอ าเภอตระการพืชผล ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีเมืองใหม่ ต าแหน่งเลขท่ี 10989

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีเมืองใหม่ 

จังหวัดอุบลราชธานี

ไปต้ังจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ

ต าแหน่งเลขท่ี 11042

ส านักงานเกษตรอ าเภอตระการพืชผล

จังหวัดอุบลราชธานี

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ่าย

และให้โอนอัตราเงินเดือนของ


