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อัตราว่างตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่จะดําเนินการคัดเลือก จํานวน 7 ตําแหน่ง
ลําดับที่ ตําแหน่ง
สายงาน
1 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
2
3
4
5
6
7

หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าฝ่าย
เกษตรอําเภอ
เกษตรอําเภอ
เกษตรอําเภอ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส

เลขที่ตําแหน่ง
1400 ฝ่ายบริหารทั่วไป
1939
7703
9566
3186
5370
7271

สังกัด
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สํานักงานเกษตรอําเภอละแม
สํานักงานเกษตรอําเภอกระสัง
สํานักงานเกษตรอําเภอสบเมย

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานเกษตรจังหวัดระนอง
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
จังหวัดชุมพร
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

4-1-001-3
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานธุรการ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

เจาพนักงานธุรการ

ระดับตําแหนง

อาวุโส

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยตอง
กํ า กั บ แนะนํ า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู ร ว มปฏิ บั ติ ง าน โดยใช ค วามรู ความสามารถ
ประสบการณ และความชํานาญงานดานธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป คอนขางสูง มีงานใน
ความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในงานที่คอนขางยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) วางแผนการปฏิบัติงาน การจัดอัตรากําลัง และงบประมาณของหนวยงานในความ
รับผิดชอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(2) มอบหมายงาน กํากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ
งานพัสดุ งานบริการทั่วไป เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
(3) จัดทําและเก็บรวบรวมขอมูล ทะเบียนเอกสาร ทะเบียนประวัติ หลักฐานเกี่ยวกับ
บุคลากร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคนหา และนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) ควบคุมจัดซื้อจัดหา การเบิกจาย การลงทะเบียนเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ งานยานพาหนะ
งานสถานที่ เพื่อใหมีสภาพพรอมใชงานและสนับสนุนการปฏิบัติไดอยางเต็มที่
(5) อํานวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการประชุมและจัดทํารายงาน
การประชุม เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม
(6) พั ฒ นางาน ปรั บ ปรุ ง ระบบงานในความรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให ร ะบบงานมี ค วาม
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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(7) ประสานงานกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพื่อขอความชวยเหลือ
หรือความรวมมือในงาน อันเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
2. ดานการกํากับดูแล
(1) ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด
(2) ติดตามประเมินผล ใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ระดับรองลงมา เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
3. ดานการบริการ
(1) ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดรับความรวมมือสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของหนวยงาน
(2) ให คํ าปรึ ก ษาแนะนํา ตอบป ญหาหรื อชี้แ จงเรื่อ งตา งๆ ที่ เ กี่ย วกับ งานในความ
รับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความเขาใจ และรวมมือปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป หรือดํารง
ตําแหนงอย างอื่น ที่เทียบไดไ มต่ํ ากวานี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะตอง
ปฏิบัติงานธุรการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. ทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

4-4-001-3
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครั้งที่ 1 : วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ตำแหน่ งประเภท

ทัว่ ไป

ชื่อสำยงำน

ปฏิบตั ิงานการเกษตร

ชื่อตำแหน่ งในสำยงำน

เจ้าพนักงานการเกษตร

ระดับตำแหน่ ง

อาวุโส

หน้ ำทีค่ วำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบตั ิงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่ งไม่จาเป็ นต้องใช้ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงาน โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานด้านการเกษตรค่อนข้างสู ง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบตั ิงานที่ตอ้ ง
ตัดสิ นใจหรื อแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรื อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ซ่ ึ งไม่จาเป็ นต้องใช้ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา โดยใช้ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านการเกษตรค่อนข้างสู ง ปฏิ บตั ิงานต้องตัดสิ นใจ
หรื อแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้ ำนกำรปฏิบัติกำร
(1) ร่ วมทาการศึกษา ค้นคว้า วิจยั พัฒนา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ รับรอง
ทางด้านวิชาการเกษตร ในงานที่ ยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้ประสบการณ์ ความชานาญที่สั่งสมมาเป็ นเวลา
พอสมควร เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
(2) ควบคุมการผลิต และให้บริ การ ด้านพืช ไหม และปั จจัยการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิต
ตามเป้ าหมายและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
(3) ควบคุมและดาเนิ นการด้านวิชาการเกษตร เช่ น การดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
การพัฒนาที่ดิน การส่ งเสริ มการเกษตร การจัดการไร่ นา การใช้น้ าชลประทาน เป็ นต้น เพื่อสนับสนุนงาน
วิชาการและเผยแพร่ ความรู ้แก่เกษตรกร
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(4) ร่ วมวางแผน ส่ งเสริ มการผลิต และจัดทาโครงการสนับสนุน การผลิตของเกษตรกร
เพื่อเป็ นการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร
2. ด้ ำนกำรกำกับดูแล
(1) กากับ แนะนา ตรวจสอบ ติดตามการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและ
ปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในฐานะหัวหน้าหน่ วยงาน เพื่อให้การดาเนิ นงานของหน่ วยงานเป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่กาหนด
(2) กาหนดแนวทางและแก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องในการปฏิ บตั ิงาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
3. ด้ ำนกำรบริกำร
(1) ควบคุ มและด าเนิ นการสาธิ ต แนะน า ส่ งเสริ ม ฝึ กอบรม และถ่ ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร เพื่อนาความรู้ไปปฏิบตั ิ
(2) ประสานงานกับ หน่ วยงานต่ าง ๆ และแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาการเกษตร
เพื่อให้มีการแก้ไขปั ญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(3) ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงาน และสารวจความพึงพอใจของเกษตรกร เพื่อทราบ
ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนวิธีการแก้ไข
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ระดับปฏิบตั ิงาน และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภททัว่ ไป ระดับอาวุโส
2.2 ประเภททัว่ ไป ระดับชานาญงานไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี
2.3 ตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรื อ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.พ. กาหนด
และ
3. ปฏิ บ ัติ ง านด้านการเกษตร หรื องานอื่ นที่ เกี่ ย วข้องตามที่ ส่ วนราชการเจ้าสั ง กัดเห็ นว่ า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบตั ิมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี

3
เงินเดือนขั้นสู งสำหรับตำแหน่ ง
ให้ได้รับเงิ นเดื อนถึ งอัตราขั้นสู งของบัญชี เงิ นเดื อนขั้นต่ าขั้นสู งของข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ตาแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับอาวุโส
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ ำเป็ นสำหรั บตำแหน่ ง
1. มีความรู ้ความสามารถที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง

ก.พ. กาหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงเกษตรอําเภอ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
(เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส)
และคุณสมบัติของผูทจี่ ะไดรับการพิจารณาเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
ในฐานะเกษตรอําเภอ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห และวางแผนการดําเนินงาน
สงเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงาน สงเสริมการเกษตรใหเปนไป
ตามแผนงานที่กําหนด และปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของเกษตรอําเภอ หรือตามที่
กรมสงเสริมการเกษตรหรือเกษตรจังหวัดมอบหมาย
คุณสมบัติผูที่จะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง
1. ดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ภายใตกลุม/ฝาย/ศูนย/อําเภอ ในหนวยงานสวนกลางหรือ
ภูมิภาค ไมนอยกวา 6 ป
2. เงินเดือนไมต่ํากวา 25,000 บาท
3. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง (นบก.) ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ หรือหลักสูตรนักบริหารสงเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทียบเทาหรือสูงกวา
ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมสงเสริมการเกษตรแตงตั้ง
4. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงอื่น ๆ ตามที่ ก.พ. กําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงหัวหนาฝายบริหารทั่วไป
(เจาพนักงานธุรการอาวุโส)
และคุณสมบัติของผูทจี่ ะไดรับการพิจารณาเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
ในฐานะหัวหนาฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วางแผนการปฏิบัติงาน
มอบหมาย กํากับ ติดตาม และแกไขปญหาในการปฏิบัติงานดานงานบริหารทั่วไป ไดแก งานธุรการ
งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ การจัดทําและบริหารงบประมาณ งานพิมพ
และแจกจายเอกสาร งานการเจาหนาที่ งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไป และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติผูที่จะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง
1. ดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ภายใตกลุม/ฝาย/ศูนย/อําเภอ ในหนวยงานสวนกลางหรือ
ภูมิภาค ไมนอยกวา 6 ป
2. เงินเดือนไมต่ํากวา 25,000 บาท
3. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงอื่น ๆ ตามที่ ก.พ. กําหนด

แบบขอมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเลื่อนตําแหนงตาม ว 22 ป 2540
ขอมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนง

ขนาด 1 x 1.5 นิว้
ถายไวไมเกิน
6 เดือน รูปชุดขาว
ขาราชการและติด
เครื่องราชฯ ปจจุบัน

ตําแหนงเลขที่
หนวยงาน

ชื่อ
นามสกุล
ตําแหนงปจจุบัน
อัตราเงินเดือน
บาท
1. ประวัติสวนตัว
1. วัน/เดือน/ป เกิด
2. สถานภาพการสมรส
3. รับราชการครั้งแรกเมื่อ
4. เกษียณอายุราชการ
5. เบอรติดตอสํานัก/กอง/ศูนย/
E-mail
2. วุฒิทางการศึกษาและสาขาที่ศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา

3. ประวัติการทํางานและการรับราชการ
ตําแหนงและสวนราชการ

เบอรมือถือ

ป (พ.ศ.) ที่ไดรับ

สถานศึกษา

ชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง

-24. การฝกอบรมและดูงาน
รายการฝกอบรม/ดูงาน

สถานที่

5. ผลงานหรืองานสําคัญๆ ในตําแหนงอื่นๆ ที่ปรากฏและรางวัลหรือความดีความชอบ

6. เหตุการณสําคัญๆ ในชีวิตราชการซึ่งบงบอกถึงบุคลิกลักษณะสําคัญของผูนั้นที่เกี่ยวของ

-37. ความสามารถพิเศษ ความชํานาญการพิเศษ และทักษะที่ทําใหประสบความสําเร็จ เพื่อจะไดนําไปพิจารณาวา
ความสามารถและทักษะดังกลาวจะทําใหผูนั้นปฏิบัติงานในหนาที่ใหมไดผลดีหรือไม เพียงใด

8. สุขภาพและจิตใจที่เกี่ยวของกับการดํารงตําแหนง

9. ประวัติทางวินัยและความประพฤติหรือขอที่ควรปรับปรุงแกไขอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ

10. อื่นๆ

(ลงชื่อ)
ตําแหนง

หมายเหตุ แบบฟอรมตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 เอกสารหมายเลข 3.2

ผูจัดทํา

-4แบบแสดงผลงาน
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง

ตําแหนงเลขที่

หนวยงาน

ชื่อเจาของผลงาน
ตําแหนงในสายงาน
สังกัด
ผลงาน

ประโยชนของผลงาน

1. (ชื่อและสาระสําคัญของผลงาน
โดยสรุป)
2.
3.
4.
5.
6.
ฯลฯ
เจาของผลงาน
(ลงชื่อ) ............................................................
(.............................................................)
ตําแหนง ................................................................
วันที่ ............................................

ความรูความสามารถที่ใชในการ
ปฏิบัติงานนั้น

ความเห็นผูบังคับบัญชาชั้นตน
...................................................................
...................................................................
...................................................................
(ลงชื่อ) ............................................................
(.............................................................)
ตําแหนง ................................................................
วันที่ .......................................

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

(ยกร่าง)
ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตขิ ้าราชการเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึ้น
-----------------------------------ตามที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีประกาศลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
และประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์พิจารณา
คุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น นั้น
เนื่องจาก อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบการจัดทําเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
และเห็นชอบการกําหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ซึ่งเป็นตําแหน่ง
ที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนงานตามบทบาทและภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นใหม่ เพื่อให้การพิจารณา
แต่งตั้งข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตําแหน่ง จึงให้ยกเลิกประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้ง 3 ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น และกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ดังนี้
1. ตําแหน่งอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับสูง)
1.1 ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ (ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ) มีระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และเคยดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
1.2 ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับต้น) มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง
รองอธิบดี ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือนับรวมตําแหน่งประเภทอํานวยการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
1.3 ผ่านการอบรมหลักสูตรและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
2. ตําแหน่งรองอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับต้น)
2.1 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/สํานัก/สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ประเภท
อํานวยการ ระดับสูง หรืออํานวยการระดับต้นและระดับสูงรวมกัน) ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
2.2 ผ่านการอบรมหลักสูตรและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
3. ตําแหน่งผูท้ รงคุณวุฒิ (ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ)
3.1 ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับต้น) ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีประสบการณ์
ทีเกี่ยวข้องกับสาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3.2 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/สํานัก (ประเภทอํานวยการ ระดับสูง) ไม่น้อยกว่า 3 ปี
และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
3.3 ดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ) ไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.4 มีผลงาน ...

-23.4 มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการด้านนั้น ๆ โดยจะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ เผยแพร่ทางวารสารวิชาการ ในประเทศหรือต่างประเทศ
3.5 มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ประสบการณ์ในการบริหาร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในลักษณะบูรณาการทั้งด้านบริหารและวิชาการ เป็นโครงการระดับประเทศ
และมีขอบเขตการดําเนินงานในหลายจังหวัด มีผลกระทบในวงกว้าง เช่น พื้นที่ชลประทานลุ่มเจ้าพระยา หรือโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่มีขอบเขตไม่น้อยกว่า 50 จังหวัด โดยการนับระยะเวลาจะพิจารณาจากประสบการณ์
ในงานที่เกี่ยวข้องและคําสั่งมอบหมายงานหรือที่ระบุไว้ในเอกสารโครงการ ในฐานะหัวหน้าโครงการ
4. ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ)
4.1 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) ไม่น้อยกว่า 1 ปี
และมีประสบการณ์ในสาขาทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
4.2 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ หรือหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
4.3 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์
ในหน่วยงานส่วนกลาง ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในสาขาที่เกีย่ วข้องกับผู้เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4.4 มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการด้านนั้น ๆ โดยจะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ เผยแพร่ทางวารสารวิชาการ ในประเทศหรือต่างประเทศ
4.5 มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ ประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีลักษณะบูรณาการ และมีผลกระทบในวงกว้าง
โดยการนับระยะเวลา จะพิจารณาจากประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือการบริหารโครงการ และคําสั่ง
มอบหมายงานให้มาปฏิบัติหน้าที่ภายใต้โครงการดังกล่าว และนับย้อนหลังถึงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ
5. ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย์ (ประเภทอํานวยการ ระดับสูง)
5.1 ดํารงตําแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร)
ระดับสูง) ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรือ
5.2 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) ไม่น้อยกว่า 1 ปี
และนับรวมกับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
5.3 ดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ) 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
เงินเดือนไม่ต่ํากว่า 47,000 บาท
5.6 ผ่าน ...

-35.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.)
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของสํานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตร
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง
5.7 มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามที่ ก.พ. กําหนด
5.8 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
6. ตําแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อาํ นวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดับสูง)
6.1 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/เกษตรจังหวัด (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น)
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และนับรวมกับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
6.2 ดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี
และเคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ หรือหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
6.3 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ หรือหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ) ในหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมภิ าค ไม่น้อยกว่า 1 ปี และนับรวมกับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
6.4 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน
6.5 เงินเดือนไม่ต่ํากว่า 47,000 บาท
6.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.)
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของสํานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตร
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง
6.7 มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามที่ ก.พ. กําหนด
6.8 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
7. ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น)
7.1 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ)
ในหน่วยงานส่วนกลางกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 1 ปี และนับรวมกับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
7.2 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน
7.3 เงินเดือนไม่ต่ํากว่า 39,000 บาท
7.4 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.)
หรือระดับสูง (นบส.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของสํานักงาน ก.พ.
หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งนี้ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง
7.5 มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามที่ ก.พ. กําหนด
7.6 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด

8. ตําแหน่ง ...

-48. ตําแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อาํ นวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดับต้น)
8.1 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ หรือหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ) ในหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 1 ปี และนับรวมกับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
8.2 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน
8.3 เงินเดือนไม่ต่ํากว่า 39,000 บาท
8.4 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.)
หรือระดับสูง (นบส.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของสํานักงาน ก.พ.
หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งนี้ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง
8.5 มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามที่ ก.พ. กําหนด
8.6 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
9. ตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงาน
ส่วนกลาง
9.1 ดํารงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค (สํานักงานเกษตรจังหวัด) ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
9.2 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงาน
ส่วนกลาง ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรือ
9.3 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง
ไม่น้อยกว่า 7 ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
9.4 เงินเดือนไม่ต่ํากว่า 28,000 บาท
9.5 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.)
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทียบเท่า
หรือสูงกว่า ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง
9.6 กรณี 9.2 และ 9.3 ต้องแสดงผลงานให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญ ในสาขา
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งได้แก่ ผลงานวิชาการ หรือได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
9.7 มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
10. ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค
(สํานักงานเกษตรจังหวัด)
10.1 ดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี
หรือ
10.2 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงาน
ส่วนกลาง ไม่นอ้ ยกว่า 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 ...

-510.5 เงินเดือนไม่ต่ํากว่า 28,000 บาท
10.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.)
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทียบเท่า
หรือสูงกว่า ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง
10.7 มีผลงานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งได้แก่ ผลงานวิชาการ หรือได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร หรือคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่มอบหมายให้ไปปฏิบัติงานตามโครงสร้างภายใน
10.8 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
11. ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ)
11.1 ดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรือ
11.2 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้สาํ นักงานเกษตรอําเภอ
ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
11.3 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง
หรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลางหรือ
ส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 2 ปี
11.4 เงินเดือนไม่ต่ํากว่า 28,000 บาท
11.5 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.)
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทียบเท่า
หรือสูงกว่า ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง
11.6 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
12. ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง
12.1 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้สาํ นักงานเกษตรอําเภอ
มีประสบการณ์ 2 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งอาจพิจารณาจากคําสั่งมอบหมาย
งานให้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หรือมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยไม่จําเป็นเป็นหัวหน้า
โครงการ หรือ
12.2 ดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ไม่น้อยกว่า 2 ปี
และนับรวมตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีประสบการณ์ 2 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือ
12.3 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 2 ปี
12.4 เงินเดือนไม่ต่ํากว่า 28,000 บาท
12.5 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
13. ตําแหน่ง ...

-6.
13. ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ (ประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ) ภายใต้สาํ นักงานเกษตรอําเภอ
13.1 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค
(สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ) ไม่น้อยกว่า 6 ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้สํานักงานเกษตรอําเภอ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
13.2 เงินเดือนไม่ต่ํากว่า 28,000 บาท
13.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
14. ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ)
14.1 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค
(สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ) ไม่น้อยกว่า 5 ปี
14.2 เงินเดือนไม่ต่ํากว่า 25,000 บาท
14.3 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.)
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทียบเท่า
หรือสูงกว่า ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง
14.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
15. ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส)
15.1 ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์/อําเภอ
ในหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 6 ปี
15.2 เงินเดือนไม่ต่ํากว่า 25,000 บาท
15.3 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.)
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทียบเท่าหรือสูงกว่า
ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง
15.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
16. ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส)
16.1 ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์/อําเภอ
ในหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 6 ปี
16.2 เงินเดือนไม่ต่ํากว่า 25,000 บาท
16.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
อนึ่ง การนับระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง ให้นับรวมถึงคําสั่งกรมส่งเสริม
การเกษตรที่มอบหมายให้ไปปฏิบัติงานตามโครงสร้างภายในด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(นายสมชาย ชาญณรงค์กุล)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ประธาน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร

