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ลําดับ กรอบระดับตําแหน่ง เลขที่ตําแหน่ง
ตําแหน่งทาง

บริหาร
กลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย/อําเภอ กอง/สํานัก/จังหวัด ว่างเนื่องจาก ว่าง ณ วันที่ หมายเหตุ

เกษตรอําเภอ (เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส)
1 เจ้าพนักงานการเกษตร อาวุโส 3690 เกษตรอําเภอ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ย้าย 7 ธ.ค. 60
2 เจ้าพนักงานการเกษตร อาวุโส 5948 เกษตรอําเภอ อําเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลาออก 2 ต.ค. 60
3 เจ้าพนักงานการเกษตร อาวุโส 6298 เกษตรอําเภอ อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เกษียณอายุ 1 ต.ค. 60
4 เจ้าพนักงานการเกษตร อาวุโส 7672 เกษตรอําเภอ อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ลาออก 9 ต.ค. 60
5 เจ้าพนักงานการเกษตร อาวุโส 3949 เกษตรอําเภอ อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เกษียณอายุ 1 ต.ค. 60
6 เจ้าพนักงานการเกษตร อาวุโส 8700 เกษตรอําเภอ อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เกษียณอายุ 1 ต.ค. 60
7 เจ้าพนักงานการเกษตร อาวุโส 9387 เกษตรอําเภอ อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เกษียณอายุ 1 ต.ค. 60
8 เจ้าพนักงานการเกษตร อาวุโส 9927 เกษตรอําเภอ อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษียณอายุ 1 ต.ค. 60

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)
1 เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส 115 หน.ฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป  กองการเจ้าหน้าที่ ลาออก 15 พ.ย. 60
2 เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส 1089 หน.ฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ย้าย 7 ธ.ค. 60
3 เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส 5544 หน.ฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป  จังหวัดปทุมธานี ย้าย 7 ธ.ค. 60
4 เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส 6653 หน.ฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป  จังหวัดเพชรบูรณ์ ย้าย 27 ก.ย. 60
5 เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส 10187 หน.ฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป  จังหวัดบึงกาฬ โอนไป 1 ธ.ค. 60

อัตราว่างตําแหน่งเกษตรอําเภอ (เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส) และตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 

ชื่อสายงาน ปฏิบัติงานธุรการ 

 
ชื่อตําแหนงในสายงาน เจาพนกังานธุรการ 
 
ระดับตําแหนง อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยตอง
กํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน  โดยใชความรู  ความสามารถ 
ประสบการณ และความชํานาญงานดานธุรการ สารบรรณ หรือบริการท่ัวไป คอนขางสูง มีงานใน
ความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาในงานท่ีคอนขางยากมาก และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

1. ดานการปฏิบัติการ 

 (1) วางแผนการปฏิบัติงาน การจัดอัตรากําลัง และงบประมาณของหนวยงานในความ
รับผิดชอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 (2) มอบหมายงาน กํากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ  
งานพัสดุ งานบริการท่ัวไป เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 (3) จัดทําและเก็บรวบรวมขอมูล ทะเบียนเอกสาร ทะเบียนประวัติ หลักฐานเก่ียวกับ
บุคลากร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคนหา และนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (4) ควบคุมจัดซ้ือจัดหา การเบิกจาย การลงทะเบียนเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ งานยานพาหนะ 
งานสถานท่ี เพื่อใหมีสภาพพรอมใชงานและสนับสนุนการปฏิบัติไดอยางเต็มท่ี 

 (5) อํานวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการประชุมและจัดทํารายงาน
การประชุม เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม 

 (6) พัฒนางาน ปรับปรุงระบบงานในความรับผิดชอบ เพื่อใหระบบงานมีความ
สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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 (7) ประสานงานกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพ่ือขอความชวยเหลือ
หรือความรวมมือในงาน อันเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 

2. ดานการกํากับดูแล  

 (1) ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 (2) ติดตามประเมินผล ใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ระดับรองลงมา เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
 

3.  ดานการบริการ 

 (1) ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดรับความรวมมือสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของหนวยงาน  

 (2) ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาหรือช้ีแจงเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความเขาใจ และรวมมือปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน และ 
2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  6 ป  หรือดํารง

ตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด  โดยจะตอง
ปฏิบัติงานธุรการ หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
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ต ำแหน่งประเภท      ทัว่ไป 
 
ช่ือสำยงำน ปฏิบติังานการเกษตร 
 
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน     เจา้พนกังานการเกษตร  
 
ระดับต ำแหน่ง       อาวโุส 
 
หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบหลกั 

 ปฏิบติังานในฐานะหัวหน้างาน ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา โดยตอ้ง
ก ากบั แนะน า ตรวจสอบการปฏิบติังานของผูร่้วมปฏิบติังาน โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความช านาญงานดา้นการเกษตรค่อนขา้งสูง มีงานในความรับผิดชอบท่ีหลากหลาย ปฏิบติังานท่ีตอ้ง
ตดัสินใจหรือแกปั้ญหาในงานท่ีค่อนขา้งยากมาก และปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือ 
 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งใชผู้ส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา โดยใชค้วามรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานดา้นการเกษตรค่อนขา้งสูง ปฏิบติังานตอ้งตดัสินใจ
หรือแกปั้ญหาในงานท่ีค่อนขา้งยากมาก และปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 โดยมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 1.  ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  

  (1) ร่วมท าการศึกษา คน้ควา้ วิจยั พฒันา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ รับรอง
ทางดา้นวิชาการเกษตร ในงานท่ียุ่งยากซับซ้อน ตอ้งใช้ประสบการณ์ความช านาญท่ีสั่งสมมาเป็นเวลา
พอสมควร เพื่อใหมี้การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
  (2) ควบคุมการผลิต และให้บริการ ดา้นพืช ไหม และปัจจยัการผลิต  เพื่อให้ไดผ้ลผลิต
ตามเป้าหมายและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  (3) ควบคุมและด าเนินการดา้นวิชาการเกษตร เช่น การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
การพฒันาท่ีดิน การส่งเสริมการเกษตร การจดัการไร่นา การใชน้ ้าชลประทาน เป็นตน้ เพื่อสนบัสนุนงาน
วชิาการและเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร 
 



 

 

2 

 

 
  (4) ร่วมวางแผน ส่งเสริมการผลิต และจดัท าโครงการสนบัสนุน การผลิตของเกษตรกร 
เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร 
 
 2.   ด้ำนกำรก ำกบัดูแล 

      (1)  ก ากบั แนะน า ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีระดบัรองลงมาและ
ปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 
  (2)  ก าหนดแนวทางและแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังาน เพื่อให้การปฏิบติังาน
ของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 3.  ด้ำนกำรบริกำร 

  (1) ควบคุมและด าเนินการสาธิต  แนะน า  ส่งเสริม ฝึกอบรม  และถ่ายทอดเทคโนโลยี              
การเกษตร เพื่อน าความรู้ไปปฏิบติั 
  (2) ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกษตร 
เพื่อใหมี้การแกไ้ขปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  (3) ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกร เพื่อทราบ
ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนวธีิการแกไ้ข 
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 1.   มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจา้พนกังานการเกษตร ระดบัปฏิบติังาน และ 
 2.   ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงมาแลว้ ดงัต่อไปน้ี 
                     2.1   ประเภททัว่ไป ระดบัอาวโุส 
                     2.2   ประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงานไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี 
                     2.3   ต  าแหน่งอยา่งอ่ืนท่ีเทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แลว้แต่กรณี ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 
ท่ี ก.พ. ก าหนด 
 และ 
 3. ปฏิบัติงานด้านการเกษตร หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
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เงินเดือนขั้นสูงส ำหรับต ำแหน่ง  

 ให้ไดรั้บเงินเดือนถึงอตัราขั้นสูงของบญัชีเงินเดือนขั้นต ่าขั้นสูงของขา้ราชการพลเรือนสามญั
ต าแหน่งประเภททัว่ไป  ระดบัอาวโุส 

 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

1. มีความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานในต าแหน่ง 
2. มีทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานในต าแหน่ง 
3. มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานในต าแหน่ง 
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   3. ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการกลุม่ / ผูอ้ํานวยการศนูย ์/ หัวหน้ากลุ่ม / หัวหน้าฝ่าย  
(ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพิเศษ) พื้นที่ทัว่ไปและชายแดนใต ้
      3.1 ดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ปี หรือ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย หรือ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์ และมีระยะเวลาดํารง/เคยดํารงตําแหน่งรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
(ในกรณีย้ายจากสํานักงานเกษตรอําเภอมาดํารงตําแหน่งภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์) 
 3.2 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
 3.3 เงินเดอืนไม่ต่ํากว่า 28,000 บาท 
 3.4 ไม่อยู่ระหว่างถกูสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินยั 
           3.5 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ก.พ.กําหนด 
            4. ตําแหน่ง เกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพิเศษ) พื้นที่ทั่วไป 
 4.1 ดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์ และมีระยะเวลาดํารง/เคยดํารงตําแหน่ง
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (ในกรณีย้ายจากสํานักงานเกษตรอําเภอมาดํารงตําแหน่งภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์) หรือ
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (เกษตรตําบล ระดับชํานาญการพิเศษ) ภายใต้สํานักงานเกษตรอําเภอ 
และมีระยะเวลาดํารงตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
      4.2 ดํารงตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
       4.3 เงินเดอืนไม่ต่ํากว่า 28,000 บาท 
       4.4 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดบัอําเภอ (นสอ.) หรือหลักสูตร 
นักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.) 
       4.5 ไม่อยู่ระหว่างถกูสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
       4.6 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ก.พ.กําหนด 

5. ตําแหน่ง เกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพิเศษ) พื้นที่ชายแดนใต ้
       5.1 ดํารงตาํแหน่งเกษตรอาํเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) หรือ ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ ภายใตก้ลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์ และมีระยะเวลาดํารง/เคยดาํรงตําแหน่งรวมกันมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ป ี(ในกรณยี้ายจากสํานักงานเกษตรอําเภอมาดํารงตําแหน่งภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์) หรือดํารงตาํแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (เกษตรตําบล ระดับชํานาญการพิเศษ) ภายใต้สํานกังานเกษตรอําเภอ  
และมีระยะเวลาดาํรงตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
      5.2 ดํารงตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
       5.3 เงินเดอืนไม่ต่ํากว่า 28,000 บาท 

     5.4 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอ (นสอ.) หรอืหลักสูตร 
นักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรอืหลักสูตรนกับริหารการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ระดบักลาง (นบก.) 
          5.5 ไม่อยู่ระหว่างถกูสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
       5.6 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ก.พ.กําหนด 

6. ตําแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพิเศษ ภายใตก้ลุ่ม/ฝ่าย/ศนูย ์
    6.1 ดํารงตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และปฏิบัติงาน 

ภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
          6.2 เงินเดอืนไม่ต่ํากว่า 28,000 บาท 
       6.3 ไม่อยู่ระหว่างถกูสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
                 6.4 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามทีก่.พ.กําหนด 

/7. ตําแหน่ง... 
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