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4-7-002-3 
 
ตําแหน่งประเภท  ทั
วไป 
 
ชื�อสายงาน   ปฏิบติังานช่างพิมพ ์
 

ชื�อตําแหน่งในสายงาน นายช่างพิมพ ์
 

ระดับตําแหน่ง  อาวโุส 
 
หน้าที�ความรับผดิชอบหลกั 

 ปฏิบติังานในฐานะหัวหน้างาน ซึ
 งไม่จาํเป็นตอ้งใช้ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญา โดยตอ้ง
กาํกบั แนะนาํ ตรวจสอบการปฏิบติังานของผูร่้วมปฏิบติังาน โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชาํนาญงานดา้นช่างพิมพ ์ค่อนขา้งสูง มีงานในความรับผิดชอบที
หลากหลาย ปฏิบติังานที
ตอ้ง
ตดัสินใจหรือแกปั้ญหาในงานที
ค่อนขา้งยากมาก และปฏิบติังานอื
นตามที
ไดรั้บมอบหมาย 
 ผูป้ฏิบติังานที
มีประสบการณ์ซึ
 งไม่จาํเป็นตอ้งใชผู้ส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา โดยใชค้วามรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชาํนาญงานดา้นช่างพิมพ ์ค่อนขา้งสูง ปฏิบติังานตอ้งตดัสินใจหรือ
แกปั้ญหาในงานที
ค่อนขา้งยากมาก และปฏิบติังานอื
นตามที
ไดรั้บมอบหมาย 
 โดยมีลกัษณะงานที
ปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ดงันี;  
 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 

  (1) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานพิมพ์  และการอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ  
เพื
อให ้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น   และมีรูปแบบเป็นมาตรฐานสากล 
  (2) ศึกษา  คน้ควา้  วิเคราะห์/ตรวจสภาพ ของทรัพยากรสารสนเทศ  โดยนาํความรู้และ
เทคนิคใหม่ทางวิทยาศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ
นมาประยุกต์   เพื
อหาสาเหตุการเสื
อมสภาพและหา
แนวทางป้องกนั 
  (3) จดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน งานพิมพ ์ และการอนุรักษท์รัพยากรสารสนเทศ  เพื
อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานและถ่ายทอดความรู้แก่ผูส้นใจ 
 

 
 



2. ด้านการกาํกบัดูแล  

  กาํกบั  ตรวจสอบ ให้คาํแนะนาํ  และตอบปัญหา ชี; แจงเรื
องต่างๆ ในการปฏิบติังานแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื
อใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 3. ด้านการบริการ   

  (1) ใหค้าํแนะนาํในเรื
องที
รับผดิชอบ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้ง  เพื
อให้ผูส้นใจ
เกิดความเขา้ใจ 
  (2) เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม สาธิต แนะนาํ งานพิมพ์ การซ่อมอนุรักษ์ทรัพยากร
สารสนเทศแก่บุคคลหรือหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้ง  เพื
อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในด้านการพิมพ์และการ
อนุรักษ ์
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนายช่างพิมพ ์ระดบัปฏิบติังาน และ 
 2. เคยดาํรงตาํแหน่งประเภททั
วไป ระดบัชาํนาญงาน  มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  6 ปี หรือดาํรง
ตาํแหน่งอย่างอื
นที
 เทียบได้ไม่ตํ
ากว่านี;   ตามหลักเกณฑ์และเงื
อนไขที
 ก.พ. กําหนด  โดยจะต้อง
ปฏิบติังานช่างพิมพ ์หรืองานอื
นที
เกี
ยวขอ้งตามที
ส่วนราชการเจา้สังกดัเห็นวา่เหมาะสมกบัหนา้ที
ความ
รับผดิชอบและลกัษณะงานที
ปฏิบติัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
 
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีความรู้ความสามารถที
จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง 
 2. มีทกัษะที
จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะที
จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง 
 
 

ก.พ. กาํหนดวนัที
 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
 



หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มโรงพิมพ ์
(นายช่างพิมพ์อาวุโส) 

และคุณสมบตัิของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่ง 
 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
ในฐานะหัวหน้ากลุม่ มีหน้าทีร่ับผิดชอบเก่ียวกับศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม วางแผน และบริหารผลิตสื่อ

สิ่งพิมพ์ทีใ่ช้ และสนับสนุนในงานส่งเสริมการเกษตร ให้คําปรึกษา แนะนาํ การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ และ
งานอ่ืนๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
 
คุณสมบัติผูท้ี่จะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่ง 
1. ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน ภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์/อําเภอ ในหน่วยงานส่วนกลางหรือ 
    ภูมิภาค ไมน้่อยกว่า 6 ปี 
2. เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 25,000 บาท 
3. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับตําแหน่งอ่ืน ๆ ตามที่ 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 ... 
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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 


