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4-1-001-3 
 

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 
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  (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 

 
 
 

ก.พ. ก าหนดวนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
 



หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงเกษตรอําเภอ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
(เจาพนักงานการเกษตรอาวโุส) 

และคุณสมบัติของผูทีจ่ะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนง 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
ในฐานะเกษตรอําเภอ มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห และวางแผนการดําเนินงาน

สงเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงาน สงเสริมการเกษตรใหเปนไป
ตามแผนงานท่ีกําหนด และปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของเกษตรอําเภอ หรือตามท่ี
กรมสงเสริมการเกษตรหรือเกษตรจังหวัดมอบหมาย 
 
คุณสมบัติผูท่ีจะเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนง 
1. ดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน ภายใตกลุม/ฝาย/ศูนย/อําเภอ ในหนวยงานสวนกลางหรือ

ภูมิภาค ไมนอยกวา 6 ป 
2. เงินเดือนไมต่ํากวา 25,000 บาท 
3. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง (นบก.) ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ หรือหลักสูตรนักบริหารสงเสริมการเกษตร (นสก.)  หรือหลักสูตรเทียบเทาหรือสูงกวา 
ท้ังนี้ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ท่ี อ.ก.พ.กรมสงเสริมการเกษตรแตงตั้ง 

4. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงอ่ืน ๆ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงหัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
(เจาพนักงานธุรการอาวโุส) 

และคุณสมบัติของผูทีจ่ะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนง 
 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
ในฐานะหัวหนาฝายบริหารท่ัวไป มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วางแผนการปฏิบัติงาน 

มอบหมาย กํากับ ติดตาม และแกไขปญหาในการปฏิบัติงานดานงานบริหารท่ัวไป ไดแก งานธุรการ  
งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ การจัดทําและบริหารงบประมาณ งานพิมพ
และแจกจายเอกสาร งานการเจาหนาท่ี งานประชุม และงานประสานราชการท่ัวไป และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติผูท่ีจะเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนง 
1. ดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน ภายใตกลุม/ฝาย/ศูนย/อําเภอ ในหนวยงานสวนกลางหรือ

ภูมิภาค ไมนอยกวา 6 ป 
2. เงินเดือนไมต่ํากวา 25,000 บาท 
3. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงอ่ืน ๆ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบขอมูลบุคคลเพ่ือการพิจารณาเล่ือนตําแหนงตาม ว 22 ป 2540 

ขอมูลบุคคลเพ่ือการพิจารณาเล่ือนข้ึนแตงตั้ง 

         ใหดํารงตําแหนง                              ตําแหนงเลขท่ี                 

                               หนวยงาน                                                               

ชื่อ               นามสกุล              
ตําแหนงปจจุบัน                            

อัตราเงินเดือน    บาท 
1. ประวัติสวนตัว 

 1. วัน/เดือน/ป เกิด     

 2. สถานภาพการสมรส     
 3. รับราชการครั้งแรกเม่ือ     

 4. เกษียณอายุราชการ     

 5. เบอรติดตอสํานัก/กอง/ศูนย/    เบอรมือถือ   

     E-mail           

2. วุฒิทางการศึกษาและสาขาท่ีศึกษา 

คุณวุฒิ                             สาขา                   ป (พ.ศ.) ท่ีไดรับ                 สถานศึกษา 

                      

                        

                      

                        

                      

                        

  

3. ประวัติการทํางานและการรับราชการ 

ตําแหนงและสวนราชการ     ชวงเวลาท่ีดํารงตําแหนง 

            

            

             

            

            

            

             

            

            

            

ขนาด 1 x 1.5 นิว้

ถายไวไมเกิน  

6 เดือน รูปชุดขาว

ขาราชการและติด

เคร่ืองราชฯ ปจจุบัน 
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4. การฝกอบรมและดูงาน 

รายการฝกอบรม/ดูงาน                           สถานท่ี 

            

            

             

            

            

            

             

            

            

            

             

            

            

             

            

            

            

             

            

 

5. ผลงานหรืองานสําคัญๆ ในตําแหนงอ่ืนๆ ท่ีปรากฏและรางวัลหรือความดีความชอบ 
             

             

             

6. เหตุการณสําคัญๆ ในชีวิตราชการซ่ึงบงบอกถึงบุคลิกลักษณะสําคัญของผูนั้นท่ีเก่ียวของ 
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7. ความสามารถพิเศษ ความชํานาญการพิเศษ และทักษะท่ีทําใหประสบความสําเร็จ เพ่ือจะไดนําไปพิจารณาวา

ความสามารถและทักษะดังกลาวจะทําใหผูนั้นปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมไดผลดีหรือไม เพียงใด 
             

             

             

             

             

             

 

8. สุขภาพและจิตใจท่ีเก่ียวของกับการดํารงตําแหนง 
             

             

             

9. ประวัติทางวินัยและความประพฤติหรือขอท่ีควรปรับปรุงแกไขอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
             

             

             

10. อ่ืนๆ 
             

             

             

 

 

 

 

(ลงชื่อ)     ผูจัดทํา 

                   ตําแหนง     

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ แบบฟอรมตามหนังสือสํานกังาน ก.พ.ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที ่30 กันยายน 2540 เอกสารหมายเลข 3.2 
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แบบแสดงผลงาน 

ประกอบการพิจารณาเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารง 

ตําแหนง             ตําแหนงเลขท่ี       หนวยงาน                                  

ช่ือเจาของผลงาน           
ตําแหนงในสายงาน            
สังกัด              
 

ผลงาน ประโยชนของผลงาน ความรูความสามารถท่ีใชในการ 
  ปฏิบัติงานนั้น 
1. (ชื่อและสาระสําคัญของผลงาน
โดยสรุป)             
2.                              
3.                              
4.                              
5.                              
6.                              
           ฯลฯ 
 

    
    
    
    
    
    
    
 

             
    
    
    
    
    
    
 

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. แบบฟอรมตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวนัที่ 30 กันยายน 2540 เอกสารหมายเลข 3.2  
             2. ผูบังคับบัญชาชั้นตน หมายถึง เกษตรจังหวัด หรือ ผอ.กอง/สํานัก  

 

เจาของผลงาน 

 

(ลงชื่อ) ............................................................ 

        (.............................................................) 

ตําแหนง ................................................................ 

วันท่ี ............................................ 

ความเห็นผูบังคับบัญชาช้ันตน 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

 

(ลงชื่อ) ............................................................ 

        (.............................................................) 

ตําแหนง ................................................................ 

วันท่ี ....................................... 



 
 

             (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 ... 

 
 
 
 



- 4 - 

  
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 


