


 
 

             (ยกร่าง) 
              

                 ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสรมิการเกษตร 
      เรื่อง   กําหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาคณุสมบตัขิ้าราชการเพือ่แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหนง่สูงขึ้น 
                        ------------------------------------ 
 

   ตามท่ี อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีประกาศลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เรื่อง กําหนด 
หลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
และประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์พิจารณา 
คุณสมบัติข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น น้ัน 
 

  เน่ืองจาก อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15  
พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบการจัดทําเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร 
และเห็นชอบการกําหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ซึ่งเป็นตําแหน่ง 
ที่มีความสําคญัในการขับเคลื่อนงานตามบทบาทและภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรข้ึนใหม ่เพ่ือให้การพิจารณา 
แต่งต้ังข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของตําแหน่ง จึงให้ยกเลิกประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้ง 3 ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น และกําหนดหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ดังน้ี 

1. ตําแหน่งอธบิด ี(ประเภทบรหิาร ระดบัสูง) 
1.1 ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ (ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ) มรีะยะเวลาในการดํารง 

ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และเคยดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง มาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี  
หรือ 

1.2 ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับต้น) มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง 
รองอธิบดี ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือนับรวมตําแหน่งประเภทอํานวยการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

1.3 ผ่านการอบรมหลักสูตรและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
2. ตําแหน่งรองอธบิด ี(ประเภทบรหิาร ระดบัตน้) 

2.1 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/สํานัก/สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ประเภท 
อํานวยการ ระดับสูง หรืออํานวยการระดับต้นและระดับสูงรวมกัน) ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

2.2 ผ่านการอบรมหลักสูตรและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
3. ตําแหน่งผูท้รงคณุวุฒ ิ(ประเภทวิชาการ ระดบัทรงคณุวุฒิ) 

3.1 ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับต้น) ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีประสบการณ์ 
ทีเก่ียวข้องกับสาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

3.2 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/สํานัก (ประเภทอํานวยการ ระดับสูง) ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
และมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับสาขาผู้ทรงคณุวุฒิ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

3.3 ดํารงตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ) ไม่น้อยกว่า 3 ปี และ 
มีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับสาขาผู้ทรงคณุวุฒิ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 
            3.4 มีผลงาน ...
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3.4 มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการด้านน้ัน ๆ โดยจะต้องได้รับ 
การตีพิมพ์ เผยแพร่ทางวารสารวิชาการ ในประเทศหรือต่างประเทศ 

3.5 มีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
     ทั้งน้ี ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับสาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ประสบการณ์ในการบรหิาร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในลกัษณะบูรณาการทั้งด้านบริหารและวิชาการ เป็นโครงการระดับประเทศ 
และมีขอบเขตการดําเนินงานในหลายจังหวัด มีผลกระทบในวงกว้าง เช่น พ้ืนที่ชลประทานลุ่มเจ้าพระยา หรือโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่มีขอบเขตไม่น้อยกว่า 50 จังหวัด โดยการนับระยะเวลาจะพิจารณาจากประสบการณ์ 
ในงานที่เก่ียวข้องและคําสั่งมอบหมายงานหรือที่ระบุไว้ในเอกสารโครงการ ในฐานะหัวหน้าโครงการ 

4. ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดบัเชี่ยวชาญ) 
4.1 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) ไมน้่อยกว่า 1 ปี 

และมีประสบการณ์ในสาขาทีเ่ก่ียวข้องกับผู้เช่ียวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
4.2 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ หรือหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับ 

ชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีประสบการณ์ในสาขาที่เก่ียวข้อง 
กับผู้เช่ียวชาญไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

4.3  ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ 
ในหน่วยงานส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในสาขาที่เก่ียวข้องกับผู้เช่ียวชาญ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

4.4 มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการด้านน้ัน ๆ โดยจะต้องได้รับ 
การตีพิมพ์ เผยแพร่ทางวารสารวิชาการ ในประเทศหรือต่างประเทศ 

4.5 มีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
        ทั้งน้ี ประสบการณ์ในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในสาขาที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีลักษณะบูรณาการ และมีผลกระทบในวงกว้าง 
โดยการนับระยะเวลา จะพิจารณาจากประสบการณ์ในสาขาท่ีเก่ียวข้อง หรือการบริหารโครงการ และคําสั่ง 
มอบหมายงานให้มาปฏิบัติหน้าที่ภายใต้โครงการดังกล่าว และนับย้อนหลังถึงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ 
ชํานาญการพิเศษ 

5. ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/สํานัก/ศนูย์ (ประเภทอํานวยการ ระดบัสงู) 
5.1  ดํารงตําแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร)  

ระดับสูง) ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
5.2  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

และนับรวมกับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ 
5.3  ดํารงตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 

เคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ หรือหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

5.4  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงาน 
ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 1 ปี และนับรวมกับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

5.5  มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน 
เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 47,000 บาท 
            5.6 ผ่าน ...
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5.6  ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.) 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลกัสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของสํานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตร 
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

5.7   มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
5.8   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 

6. ตําแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดบัสูง) 
6.1  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/เกษตรจังหวัด (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี และนับรวมกับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรอื 
6.2 ดํารงตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

และเคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ หรือหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

6.3 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ หรือหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
พิเศษ) ในหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมภิาค ไม่น้อยกว่า 1 ปี และนับรวมกับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ 
ชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

6.4 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน 
6.5 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 47,000 บาท 
6.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.) 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลกัสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของสํานักงาน ก.พ. หรอืหลักสูตร 
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

6.7 มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
6.8 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 

7. ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง (ประเภทอํานวยการ ระดบัตน้) 
7.1  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) 

ในหน่วยงานส่วนกลางกรุงเทพมหานคร ไมน้่อยกว่า 1 ปี และนับรวมกับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

7.2  มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน 
7.3  เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 39,000 บาท 
7.4  ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.) 

หรือระดับสูง (นบส.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของสํานักงาน ก.พ. 
หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของ 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

7.5  มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
7.6  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 

 
 

 
8. ตาํแหน่ง ... 
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8. ตําแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดบัตน้) 

8.1  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ หรือหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
พิเศษ) ในหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 1 ปี และนับรวมกับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ 
ชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

8.2 มผีลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน 
8.3 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 39,000 บาท 
8.4 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.) 

หรือระดับสูง (นบส.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของสํานักงาน ก.พ. 
หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

8.5  มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
8.6  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 

9. ตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงาน 
ส่วนกลาง 

9.1  ดํารงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงาน 
ส่วนภูมิภาค (สํานักงานเกษตรจังหวัด) ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

9.2  ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงาน 
ส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

9.3  ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง  
ไม่น้อยกว่า 7 ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

9.4  เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 28,000 บาท 
9.5 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.) 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลกัสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทยีบเท่า  
หรือสูงกว่า ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลอืกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

9.6 กรณ ี9.2 และ 9.3 ต้องแสดงผลงานให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญ ในสาขา 
ที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง ซึ่งได้แก่ ผลงานวิชาการ หรือได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

9.7 มีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
10.  ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพเิศษ) ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค  

(สํานกังานเกษตรจังหวัด) 
 10.1 ดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

หรือ 
 10.2 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงาน 

ส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
 10.3 ดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

      10.4 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 7 ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง
หรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
               10.5 เงินเดือน ...
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 10.5 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 28,000 บาท 
 10.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.) 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลกัสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทยีบเท่า  
หรือสูงกว่า ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลอืกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

 10.7 มีผลงานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญ ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 
ของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง ซึ่งได้แก่ ผลงานวิชาการ หรือได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตร หรอืคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่มอบหมายให้ไปปฏิบัติงานตามโครงสร้างภายใน 

10.8 มคีุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
11. ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพเิศษ) 

 11.1 ดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
 11.2 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้สาํนักงานเกษตรอําเภอ  

ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
 11.3 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ศนูย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง 

หรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลางหรือ 
ส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 11.4 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 28,000 บาท 
 11.5 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.) 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลกัสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทยีบเท่า  
หรือสูงกว่า ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลอืกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

 11.6 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
12.  ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพเิศษ ภายใตก้ลุ่ม/ศนูย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง 

 12.1 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้สาํนักงานเกษตรอําเภอ 
มีประสบการณ์ 2 ปี ในสาขาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง ซึ่งอาจพิจารณาจากคําสั่งมอบหมาย 
งานให้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หรือมีผลงานวิชาการที่เก่ียวข้องโดยไม่จําเป็นเป็นหัวหน้า
โครงการ หรือ 

 12.2 ดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
และนับรวมตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีประสบการณ์ 2 ปี ในสาขาที่เก่ียวข้อง 
กับลักษณะงานของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง หรือ 

12.3 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

12.4 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 28,000 บาท 
12.5 มคีุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
       
         13. ตําแหน่ง ...
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13. ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชาํนาญการพเิศษ (ประเภทวิชาการ  
ระดบัชาํนาญการพเิศษ) ภายใต้สาํนกังานเกษตรอําเภอ 

 13.1 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
(สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ) ไม่น้อยกว่า 6 ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้สํานักงานเกษตรอําเภอ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 13.2 เงินเดือนไมตํ่่ากว่า 28,000 บาท 
 13.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 

14. ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดบัชาํนาญการ) 
 14.1 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

(สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ) ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 14.2 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 25,000 บาท 
 14.3 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.) 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลกัสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทยีบเท่า  
หรือสูงกว่า ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลอืกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

 14.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
15. ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส) 

 15.1 ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน ภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์/อําเภอ  
ในหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

 15.2 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 25,000 บาท 
 15.3 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.) 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลกัสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทยีบเท่าหรือสูงกว่า  
ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

 15.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
16. ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย (ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส) 

 16.1 ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน ภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์/อําเภอ  
ในหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

 16.2 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 25,000 บาท 
 16.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 

 

   อน่ึง การนับระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง ให้นับรวมถึงคําสั่งกรมส่งเสริม 
การเกษตรที่มอบหมายให้ไปปฏิบัติงานตามโครงสร้างภายในด้วย 

 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
  
       ประกาศ ณ วันที่        กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
   
    
 
    

(นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล) 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

ประธาน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร 


