






 

(มติ อ.ก.พ.กรมสงเสริมการเกษตร 2 กรกฎาคม 2552) 
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 

เพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึน้ (ตาํแหนงประเภทวิชาการ)           
 

การพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความเหมาะสม 
และประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี ้
               1. คุณสมบัติของบคุคล : ผูมีสิทธ์ิไดรับการพิจารณาคัดเลือกตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวน
ตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ.กรม กําหนด ประกอบดวย  
                         1.1  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง หรือท่ีไดรับการยกเวน 
                         1.2  มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงาน 
ท่ีจะแตงต้ังตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง ดังนี ้
           

                                 ระดับ ชํานาญการ 
คุณวุฒ ิ  

ชํานาญการพิเศษ 

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 6  ป 8  ป 
ปริญญาโท หรือเทียบเทา ป 4  6  ป 
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา ป 2  4  ป 

                              
                             ท้ังนี้ 
                              (1)  บุคคลดังกลาวจะตองไดดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง หรือไดปฏิบัติ
หนาท่ีในสายงานท่ีจะแตงต้ังมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ในกรณีท่ีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงตามขอ   (1)  ไมครบ   1 ป                                (2)  
อาจพิจารณานาํระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนซ่ึงมีลักษณะงาน 
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกีย่วของหรือเกื้อกูลกับสายงานท่ีจะแตงต้ัง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี 
ในสายงานท่ีจะแตงต้ัง มานบัรวมเปนระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ังใหครบ 1 ป ได 
โดยใหนับไดเฉพาะการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีในสายงานท่ีเร่ิมตนจาก
ระดับ 3 หรือระดับ 4  (ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 2535) และขณะนําเวลา
ดังกลาวมานบัผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและขอกําหนดอ่ืน 
ท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 

                               (3)  การพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืน
ซ่ึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปนระยะเวลาข้ันตํ่า ในการ
ดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง ใหพจิารณาระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงานในชวงท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติ 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และขอกําหนดอ่ืนท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ท่ีจะแตงต้ังและดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 (ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
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พ.ศ. 2535) หรือเทียบเทา โดยใหพิจารณาตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติจริงของขาราชการแตละราย และ
ประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับและใหนบัรวมระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะ
แตงต้ังไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เวนแตการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงของ 
สายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 และ 2  (ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535) 
ใหนับไดไมเกนิคร่ึงหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีนํามานับ 
                              (4)  กรณกีารนับระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง  
จะตองมีคําส่ังรักษาราชการแทน / รักษาการในตําแหนง หรือคําส่ังมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี 
ดังกลาวอยางชัดเจน รวมท้ังตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย 
                              1.3 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันตํ่า (ช่ัวคราว) ของระดับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 
                              1.4 ตําแหนงระดับชํานาญการ ตอง เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา  6 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหนง ระดับปฏิบัติการ ขอ 2 หรือขอ 4 ท่ีเทียบไดไมต่ํากวาปริญญาโท และใหลดเปน 
2 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ระดับปฏิบัติการ ขอ 3 หรือขอ 4 ท่ีเทียบไดไมต่ํากวา
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํานี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.กําหนด  
(ดังรายละเอียด ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง) หรือมีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาการดาํรงตําแหนง 
ตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ไดเปนการเฉพาะคราว 
ในครั้งแรกของแตละบุคคล ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 19 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 
ดังนี ้
                             1) เคยดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือท่ี ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ                               
                             2) เคยดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 หรือท่ี ก.พ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
                           

                            1.5  ตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ ตองเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่าํกวานี ้
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือมีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลา
การดํารงตําแหนงตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงได 
เปนการเฉพาะคราวในคร้ังแรกของแตละบุคคล ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 19  
ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 ดังนี้ 
                             1) เคยดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือท่ี ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                               
                             2) เคยดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 6 หรือท่ี ก.พ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3ป 
                             ท้ังนี้ กรณตีําแหนงเกษตรอําเภอ (นกัวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
จะตองดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอ  และมีคุณสมบัติตามขอ 1.1 , 1.2 , 1.3  
และ 1.5 ดวย 
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                2.  คุณลักษณะของบุคคล : ประเมินจากองคประกอบ ดังนี้ 
                             2.1  ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
                             2.2   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
                             2.3  สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
                             2.4  ความรับผิดชอบ 
                             2.5  ความคิดริเร่ิม 
                             2.6  การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 
                             2.7  ความประพฤติ 
                             2.8  ความสามารถในการส่ือความหมาย 
                             2.9  การพัฒนาตนเอง 
                            คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมและจําเปนในการปฏิบัติงาน 
 

                3.  เอกสารท่ีใชประกอบการพิจารณาคัดเลือก 
                             3.1  ผลการดําเนินงานท่ีผานมายอนหลังไมเกิน 3 ป ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้
                                         -  ช่ือผลงาน 
                                         -  เคาโครงเร่ือง 
                                         -  สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติและรายช่ือผูรวมจัดทํา          
                                             ผลงาน (ถามี) 
                              3.2   สรุป ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อปรับปรุงงานหรือพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนในตําแหนงท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 
                  4.  เกณฑการคัดเลือก (ตัดสิน) ผูท่ีจะไดรับคดัเลือกตองเปนผูท่ีไดรับผลการประเมินอยูใน
ระดับท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตําแหนงละ 1 คน 
            5.  การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก รวมท้ังชื่อผลงานท่ีจะสงประเมินพรอมท้ังเคา
โครงเรื่อง สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบตัิ และรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) รวมถึงสรุป
ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการ เพื่อปรับปรุงงานหรือพฒันางานใหมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น โดยประกาศอยางเปดเผย และใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน นับตัง้แตวนัประกาศ 
                   
                         เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกบุคคลกรณีดังกลาวขางตนมีความคลองตัวและเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ อ.ก.พ.กรม เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อทําหนาท่ีแทน 
อ.ก.พ. กรม โดยกําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการคดัเลือกบุคคล ดังนี ้
 

                         มอบหมายใหกองการเจาหนาท่ีดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1 – 2 และคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคล ดําเนินการในข้ันตอนท่ี 3 – 5 โดยใหดําเนนิการ ดังนี ้
                         1. สํารวจตําแหนงท่ีจะคัดเลือกและแจงคุณสมบัติของผูท่ีจะเขารับการคัดเลือก 
ตามท่ี อ.ก.พ.กรม กําหนด พรอมท้ังกําหนดเวลาดําเนนิการใหขาราชการในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 
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โดยใหผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและมีความประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกใหแจง 
ผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก/จังหวดัหรือเทียบเทา) ดําเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคลตาม
องคประกอบท่ี อ.ก.พ.กรม กําหนด พรอมท้ังจัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือกตามท่ี  
อ.ก.พ.กรม กําหนด ไดแก ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ช่ือผลงานท่ีจะสงประเมินพรอมท้ัง 
เคาโครงเร่ือง สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติและรายช่ือผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) และ 
สรุปขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพในตําแหนงท่ีจะเขารับ 
การคัดเลือกภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
                            2.  ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเอกสารประกอบการคัดเลือกของผูท่ีสงมาท้ังหมด
เสนอให คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ี อ.ก.พ.กรม แตงตั้ง เปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับ 
การประเมินผลงาน 
                            3.  พิจารณาคัดเลือกบุคคล และรายงานผล พรอมท้ังเหตุผลในการพิจารณาตอ 
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

                            4.  แจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและใหสงผลงานตามจํานวนและเง่ือนไข 
ท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานท่ีกําหนด (รายละเอียดตามคูมือการจัดทําผลงาน)       
                            5.  ประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกตําแหนงละ 1 คน โดยประกาศอยางเปดเผย 
เชน ประกาศลง Intranet หรือ Web-Site และกําหนดใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วนั 
นับแตวันประกาศ 
 

หมายเหตุ    หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลนี้ ใชกับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
และระดับชํานาญการพิเศษ ทุกหนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร  ยกเวนตําแหนง  
ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา  (เฉพาะอําเภอเทพา 
อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ) ใหดําเนนิการตามหลักเกณฑ และวิธีการในหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 1 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2551 เร่ืองการบริหารงานบุคคลในจังหวัด 
ชายแดนใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตัง้ใหดํารงตาํแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ) ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ  (กรณีจังหวัดชายแดนใต)         
 

การพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความเหมาะสม 
และประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี ้
               1. คุณสมบัติของบคุคล : ผูมีสิทธ์ิไดรับการพิจารณาคัดเลือกตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวน
ตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ.กรม กําหนด ประกอบดวย  
                         1.1  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง หรือท่ีไดรับการยกเวน 
                         1.2  มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงาน 
ท่ีจะแตงต้ังตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง ดังนี ้
           

                                 ระดับ 
คุณวุฒ ิ

ชํานาญการ 
 

ชํานาญการพิเศษ 

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 6  ป 8  ป 
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 4  ป 6  ป 
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 2  ป 4  ป 

                              
                             ท้ังนี้ 
                              (1)  บุคคลดังกลาวจะตองไดดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง หรือไดปฏิบัติ
หนาท่ีในสายงานท่ีจะแตงต้ังมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
                              (2)  ในกรณีท่ีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงตามขอ   (1)  ไมครบ   1 ป  
อาจพิจารณานาํระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนซ่ึงมีลักษณะงาน 
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกีย่วของหรือเกื้อกูลกับสายงานท่ีจะแตงต้ัง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี 
ในสายงานท่ีจะแตงต้ัง มานบัรวมเปนระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ังใหครบ 1 ป ได 
โดยใหนับไดเฉพาะการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีในสายงานท่ีเร่ิมตนจาก
ระดับ 3 หรือระดับ 4  (ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 2535) และขณะนําเวลา
ดังกลาวมานบัผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและขอกําหนดอ่ืน 
ท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 
                                                           (3)  การพจิารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น
ซ่ึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปนระยะเวลาข้ันตํ่า ในการ
ดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง ใหพจิารณาระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงานในชวงท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติ 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และขอกําหนดอ่ืนท่ีกําหนดไวใน 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงต้ังและดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 3 (ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535) หรือเทียบเทา โดยใหพิจารณาตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติจริง 
ของขาราชการแตละราย และประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับและใหนับรวมระยะเวลาข้ันตํ่า 
ในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ังไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เวนแต 
การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงของสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดบั 1 และ 2  (ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535) ใหนับไดไมเกินคร่ึงหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ท่ีนํามานับ 
                               (4)  กรณกีารนับระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง  
จะตองมีคําส่ังรักษาราชการแทน / รักษาการในตําแหนง หรือคําส่ังมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี 
ดังกลาวอยางชัดเจน รวมท้ังตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย 

 

                            1.3  ตําแหนงระดับชํานาญการ ตอง เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา  6 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหนง ระดับปฏิบัติการ ขอ 2 หรือขอ 4 ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวาปริญญาโท และใหลดเปน 
2 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ระดับปฏิบัติการ ขอ 3 หรือขอ 4 ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมตํ่านี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.กําหนด  
(ดังรายละเอียด ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง) หรือมีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาการดาํรงตําแหนง 
ตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ไดเปนการเฉพาะคราว 
ในคร้ังแรกของแตละบุคคล ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 19 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 
ดังนี ้
                            1) เคยดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือท่ี ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ                               
                            2) เคยดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 4 หรือท่ี ก.พ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  

                             

                           1.4  ตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ ตองเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมตํ่ากวานีต้ามหลักเกณฑ 
และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือมีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาการ 
ดํารงตําแหนงตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงได 
เปนการเฉพาะคราวในคร้ังแรกของแตละบุคคล ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 19  
ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 ดังนี้ 
                             1) เคยดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือท่ี ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                               
                             2) เคยดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 6 หรือท่ี ก.พ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3ป 
                             
                   ท้ังนี ้กรณตํีาแหนงเกษตรอําเภอ (นกัวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
จะตองดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอ และมีคุณสมบัติตามขอ 1.1 , 1.2 , และ 1.4 ดวย 
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                2.  คุณลักษณะของบุคคล : ประเมินจากองคประกอบ ดังนี้ 
                             2.1  ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
                             2.2   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
                             2.3  สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
                             2.4  ความรับผิดชอบ 
                             2.5  ความคิดริเร่ิม 
                             2.6  การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 
                             2.7  ความประพฤติ 
                             2.8  ความสามารถในการส่ือความหมาย 
                             2.9  การพัฒนาตนเอง 
                            คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมและจําเปนในการปฏิบัติงาน 
 

                3.  เอกสารท่ีใชประกอบการพิจารณาคัดเลือก 
                             3.1  ผลการดําเนินงานท่ีผานมายอนหลังไมเกิน 3 ป ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้
                                         -  ช่ือผลงาน 
                                         -  เคาโครงเร่ือง 
                                         -  สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติและรายช่ือผูรวมจัดทํา          
                                             ผลงาน (ถามี) 
                              3.2   สรุป ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อปรับปรุงงานหรือพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนในตําแหนงท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 
                  4.  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ
เหมาะสมกับตําแหนงท่ีคดัเลือก จากจํานวนผูสมัครเขารับการประเมินในตําแหนงดังกลาวท้ังหมด 
ตําแหนงละ 1 คน 
            5.  การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก รวมท้ังชื่อผลงานท่ีจะสงประเมินพรอมท้ัง 
เคาโครงเร่ือง สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติ และรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) รวมถึง
สรุปขอเสนอแนวความคดิ/วิธีการ เพ่ือปรับปรุงงานหรือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
ประกาศอยางเปดเผย และใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน นับตัง้แตวันประกาศ 
                   6. อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร แตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงตอไป 
                   
หมายเหต ุ   หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลนี้ ใชกับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
และระดับชํานาญการพิเศษ ในจังหวัดชายแดนใต ซ่ึงประกอบดวย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี 
จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา  (เฉพาะอําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และ
อําเภอจะนะ) เทานั้น ตามหลักเกณฑหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 1ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2551 
 เร่ือง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนใต 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการคัดเลือกใหดําเนินการดงัตอไปนี ้
1. กองการเจาหนาท่ีสํารวจตําแหนงท่ีจะคัดเลือกและแจงคุณสมบัติของผูท่ี 

จะเขารับการคัดเลือกตามท่ี อ.ก.พ.กรม กําหนด พรอมท้ังกําหนดเวลาดําเนินการใหขาราชการ 
ในสังกัดทราบโดยท่ัวกันโดยใหผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดและมีความประสงคจะสมัคร 
เขารับการคัดเลือกใหแจงผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก/จังหวดัหรือเทียบเทา) ดําเนินการประเมิน
คุณลักษณะของบุคคลตามองคประกอบท่ี อ.ก.พ.กรม กําหนด พรอมท้ังจัดทําเอกสารประกอบการ
คัดเลือกตามท่ี อ.ก.พ.กรม กาํหนด ไดแก ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ช่ือผลงานท่ีจะสงประเมิน
พรอมท้ังเคาโครงเร่ือง สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติและรายช่ือผูรวมจดัทําผลงาน (ถามี) 
และสรุปขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพในตําแหนงท่ีจะเขารับ 
การคัดเลือกภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

1. กองการเจาหนาท่ีตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเอกสารประกอบการคัดเลือก 
ของผูท่ีสงมาท้ังหมดเสนอใหอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมกบั
ตําแหนงท่ีคัดเลือก    
                         3.  ประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกตําแหนงละ 1 คน โดยประกาศอยางเปดเผย เชน 
ประกาศลง Intranet หรือ Web-Site และกําหนดใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วนั นับแตวนัประกาศ 
                         4.   กรมสงเสริมการเกษตร ออกคําส่ังแตงต้ังผูท่ีไดรับการคัดเลือก 
 

หมายเหต ุ   ขัน้ตอนและวิธีการคัดเลือกบุคคลนี้ ใชกับตาํแหนงประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ และ
ระดับชํานาญการพิเศษ เฉพาะในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และ
จังหวัดสงขลา  (เฉพาะอําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ) ตามหลักเกณฑ
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 1 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2551 เร่ือง การบริหารงานบุคคลในจังหวัด
ชายแดนใต 
 




