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แบบข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเล่ือนตําแหน่งตาม ว 22 ปี 2540 

ข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเล่ือนตําแหน่ง 

สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่ง........................................................ 
ตําแหน่งเลขที่............ หน่วยงาน......................... (ระบุเฉพาะตําแหน่ง สพท.) 

 
ช่ือ               นามสกุล              
ตําแหน่งปัจจุบัน                            
อัตราเงินเดือน    บาท 
1. ประวัติส่วนตัว 
 1. วัน/เดือน/ปี เกิด     
 2. สถานภาพการสมรส     
 3. รับราชการครั้งแรกเม่ือ     
 4. เกษียณอายุราชการ     
 5. เบอร์ติดต่อสํานัก/กอง/ศูนย์/    เบอร์มือถือ   
     E-mail           
2. วุฒิทางการศึกษาและสาขาท่ีศึกษา 
คุณวุฒิ                             สาขา                   ปี (พ.ศ.) ท่ีได้รับ                 สถานศึกษา 
                      
                        
                      
                        
                      
                        
  
3. ประวัติการทํางานและการรับราชการ 
ตําแหน่งและส่วนราชการ     ช่วงเวลาท่ีดํารงตําแหน่ง 
            
            
             
            
            
            
             
            
            
            

ขนาด 1 x 1.5 น้ิว
ถ่ายไว้ไม่เกิน  

6 เดือน รูปชุดขาว
ข้าราชการและติด

เครื่องราชฯ ปัจจุบัน 
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4. การฝึกอบรมและดูงาน 
รายการฝึกอบรม/ดูงาน                           สถานท่ี 
            
            
             
            
            
            
             
            
            
            
             
            
            
             
            
            
            
             
            
 
5. ผลงานหรืองานสําคัญๆ ในตําแหน่งอ่ืนๆ ท่ีปรากฏและรางวัลหรือความดีความชอบ 
             
             
             
6. เหตุการณ์สําคัญๆ ในชีวิตราชการซ่ึงบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะสําคัญของผู้น้ันท่ีเกี่ยวข้อง 
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7. ความสามารถพิเศษ ความชํานาญการพิเศษ และทักษะท่ีทําให้ประสบความสําเร็จ เพ่ือจะได้นําไปพิจารณา
ว่าความสามารถและทักษะดังกล่าวจะทําให้ผู้น้ันปฏิบัติงานในหน้าท่ีใหม่ได้ผลดีหรือไม่ เพียงใด 
             
             
             
             
             
             
 
8. สุขภาพและจิตใจท่ีเกี่ยวข้องกับการดํารงตําแหน่ง 
             
             
             
9. ประวัติทางวินัยและความประพฤติหรือข้อท่ีควรปรับปรุงแก้ไขอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
             
             
             
10. อ่ืน ๆ 
             
             
             
 
 
 
 

(ลงช่ือ)     ผู้จัดทํา 
                   ตําแหน่ง     

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ แบบฟอร์มตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 เอกสารหมายเลข 3.2 
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แบบแสดงผลงาน 

ประกอบการพิจารณาเล่ือนตําแหน่ง 

ตําแหน่ง    

ช่ือเจ้าของผลงาน           
ตําแหน่งทางการบริหาร            
ตําแหน่งในสายงาน            
สังกัด              
 

ผลงาน ประโยชน์ของผลงาน ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการ 
  ปฏิบัติงานนั้น 
1. (ช่ือและสาระสําคัญของผลงาน
โดยสรุป)             
2.                              
3.                              
4.                              
5.                              
6.                              
           ฯลฯ 
 

  
    
    
    
    
    
    
 

  
    
    
    
    
    
    
 

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. แบบฟอร์มตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 เอกสารหมายเลข 3.2  
             2. ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น หมายถึง เกษตรจังหวัด หรือ ผอ.กอง/สํานัก (กรณีผู้สมัครดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ)  
                 หรือผู้ว่าราชการจังหวัด (กรณีผู้สมัครดํารงตําแหน่งเกษตรจังหวัด ประเภทอํานวยการ ระดับต้น หรือรักษาการเกษตรจังหวัด) 
             3. ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป หมายถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

เจ้าของผลงาน 
 

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

ตําแหน่ง ................................................................ 
วันท่ี ............................................ 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป 

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

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

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

(ลงช่ือ) ............................................................ 
        (.............................................................) 

ตําแหน่ง ................................................................ 
วันท่ี ....................................... 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 

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

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

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

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

ตําแหน่ง ................................................................ 
วันท่ี ....................................... 



คุณสมบัติการดํารงตําแหน่ง

(ตามประกาศ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตร

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562) 1. ต่างสายงาน 2. ต่างหน่วยงาน 3. ต่างพื้นที่ 4. ต่างลักษณะงาน
 - ชื่อ - สกุล .................................  - ดํารงตําแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 1. ตําแหน่ง ............................. 1. ตําแหน่ง ............................. 1. ตําแหน่ง ............................. 1. ตําแหน่ง .............................
ตําแหน่ง .........................................  (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดับต้น) หน่วยงาน ................................. หน่วยงาน ................................. หน่วยงาน ................................. หน่วยงาน .................................
..........................................................ตั้งแต่วันที่ .........................-............................ วันที่ .............. - .................... วันที่ .............. - .................... วันที่ .............. - .................... วันที่ .............. - ....................
(ตําแหน่งเลขที่ ......................) เป็นระยะเวลา .......... ปี ............. เดือน ระยะเวลา ...... ปี ...... เดือน ระยะเวลา ...... ปี ...... เดือน ระยะเวลา ...... ปี ...... เดือน ระยะเวลา ...... ปี ...... เดือน
กลุ่ม/ศูนย์ .....................................  - ดํารงตําแหน่ง ผอ.กลุ่ม/ศูนย์/หน.กลุ่ม 2. ตําแหน่ง ............................. 2. ตําแหน่ง ............................. 2. ตําแหน่ง ............................. 2. ตําแหน่ง .............................
หน่วยงาน ..................................... (..............................................ชํานาญการพิเศษ) หน่วยงาน ................................. หน่วยงาน ................................. หน่วยงาน ................................. หน่วยงาน .................................

ตั้งแต่วันที่ .........................-............................ วันที่ .............. - .................... วันที่ .............. - .................... วันที่ .............. - .................... วันที่ .............. - ....................
เป็นระยะเวลา .......... ปี ............. เดือน ระยะเวลา ...... ปี ...... เดือน ระยะเวลา ...... ปี ...... เดือน ระยะเวลา ...... ปี ...... เดือน ระยะเวลา ...... ปี ...... เดือน
 - ดํารงตําแหน่ง .................... ชํานาญการพิเศษ) 3. ตําแหน่ง ............................. 3. ตําแหน่ง ............................. 3. ตําแหน่ง ............................. 3. ตําแหน่ง .............................
(รวมระยะเวลา ผอ.กลุ่ม/ศูนย์/หน.กลุ่ม ด้วย) หน่วยงาน ................................. หน่วยงาน ................................. หน่วยงาน ................................. หน่วยงาน .................................
ตั้งแต่วันที่ .........................-............................ วันที่ .............. - .................... วันที่ .............. - .................... วันที่ .............. - .................... วันที่ .............. - ....................
เป็นระยะเวลา .......... ปี ............. เดือน ระยะเวลา ...... ปี ...... เดือน ระยะเวลา ...... ปี ...... เดือน ระยะเวลา ...... ปี ...... เดือน ระยะเวลา ...... ปี ...... เดือน
 - ผ่านการอบรมหลักสูตร นบส. รุ่น ......................

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 - เงินเดือน ................... บาท

 - มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมาก

ขึ้นไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน

ตุลาคม 2561 ผลการประเมินระดับ .............

เมษายน 2562 ผลการประเมินระดับ ...........

ตุลาคม 2562 ผลการประเมินระดับ ............

           ลงชื่อ ................................................. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก              ลงชื่อผู้รับรอง ................................................
                      (                                )                              (                                  )
       ตําแหน่ง ..................................................................      ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่

                    หน่วยงาน ..................................................

ชื่อ - นามสกุล
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งประเภทอํานวยการ

(ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561)

บัญชีรายละเอียดประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง
(แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 1585 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

























 
 

             (ยกร่าง) 
              

                 ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร 
      เร่ือง   กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตข้ิาราชการเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน 
                        ------------------------------------ 
 

   ตามท่ี อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีประกาศลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 เร่ือง กําหนด 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน และประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริม
การเกษตร ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2562 เรื่อง แก้ไขกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการ               
เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน น้ัน 
 

  เน่ืองจาก อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 19
พฤศจิกายน 2562 มีมติปรับปรุงเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรและ
กําหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน ข้ึนใหม่ เพ่ือให้การพิจารณาแต่งต้ัง
ข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ อํานาจหน้าท่ีและ               
ความรับผิดชอบของตําแหน่ง จึงให้ยกเลิกประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ท้ัง 2 ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น 
และกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน ดังนี้ 

1. ตําแหน่งอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับสูง) 
1.1 ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ  (ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ) มีระยะเวลา              

ในการดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และเคยดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

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

1.3 ผ่านการอบรมหลักสูตรและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 
2. ตําแหน่งรองอธิบด ี(ประเภทบริหาร ระดับต้น) 

2.1 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/สํานัก/สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
(ประเภทอํานวยการ ระดับสูง) ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

2.2 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/สํานัก/สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
(ประเภทอํานวยการ ระดับสูง) และตําแหน่งประเภทอํานวยการ รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 

2.3 ผ่านการอบรมหลักสูตรและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
3. ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ (ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ) 

3.1 ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับต้น ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ               
มีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

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

3.3 ดํารงตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ) ไม่น้อยกว่า 3 ปี และ  
มีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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3.4 มีผลงานทางวิชาการเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาการด้านน้ัน ๆ โดยจะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ทางวารสารวิชาการ ในประเทศหรือต่างประเทศ 

3.5 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
     ท้ังนี้ ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ประสบการณ์ในการบริหาร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในลักษณะบูรณาการท้ังด้านบริหารและวิชาการ เป็นโครงการ
ระดับประเทศและมีขอบเขตการดําเนินงานในหลายจังหวัด มีผลกระทบในวงกว้าง เช่น พ้ืนท่ีชลประทาน               
ลุ่มเจ้าพระยา หรือโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ีมีขอบเขตไม่น้อยกว่า 50 จังหวัด โดยการนับ
ระยะเวลาจะพิจารณาจากประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องและคําส่ังมอบหมายงานหรือท่ีระบุไว้ในเอกสาร
โครงการในฐานะหัวหน้าโครงการ 

4. ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ) 
4.1 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) ไม่น้อยกว่า 1 ปี           

และมีประสบการณ์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เช่ียวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
4.2 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ)               

ในหน่วยงานส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีประสบการณ์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เช่ียวชาญไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หรือ 

4.3  ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิ เศษ  ภายใต้กลุ่ม/ศูน ย์               
ในหน่วยงานส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เช่ียวชาญ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

4.4 มีผลงานทางวิชาการเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาการด้านน้ัน ๆ โดยจะต้องได้รับ              
การตีพิมพ์ เผยแพร่ทางวารสารวิชาการ ในประเทศหรือต่างประเทศ 

4.5 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
        ท้ังนี้ ประสบการณ์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงมีลักษณะบูรณาการ และมีผลกระทบในวงกว้าง
โดยการนับระยะเวลา จะพิจารณาจากประสบการณ์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง หรือการบริหารโครงการ และคําสั่ง
มอบหมายงานให้มาปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้โครงการดังกล่าว และนับย้อนหลังถึงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ 

5. ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย์ (ประเภทอํานวยการ ระดับสูง) 
5.1  ดํารงตําแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) 

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

หรือ 
5.3  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) และตําแหน่งประเภท 

วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ 
5.4  ดํารงตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ

เคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หรือ 

5.5  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ)               
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี 
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5.6  มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน 
5.7  เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 47,000 บาท 
5.8  ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.)

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของสํานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตร
เทียบเท่าหรอืสูงกว่า ท้ังน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ท่ี อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

5.9  มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. 
กําหนด 

5.10 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 
6. ตําแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) 

ระดับสูง) 
6.1  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/เกษตรจังหวัด (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น)               

ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
6.2 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/เกษตรจังหวัด (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) และ

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ 
6.3  ดํารงตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ

เคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หรือ 

6.4  ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับ               
ชํานาญการพิเศษ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า     
5 ปี 

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

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของสํานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตร
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ท้ังน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ท่ี อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

6.8  มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. 
และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง กําหนด 

6.9  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 
7. ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน ระดับต้น) 

7.1  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ)               
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

7.2 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมากข้ึนไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน 
7.3  เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 39,000 บาท 
7.4  ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง 

(นบก.) หรือระดับสูง (นบส.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.)               
ของสํานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทียบเท่าหรือสูงกว่า               
ท้ังน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ท่ี อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 
 

                 7.5 มี … 
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7.5  มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. 
และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง กําหนด 

7.6  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 
8. ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง (ผู้อํานวยการ ระดับต้น) 

8.1  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ)               
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

8.2  ดํารงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/เกษตรอําเภอ (ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส)               
ไม่น้อยกว่า 8 ปี 

8.3  มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมากข้ึนไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน 
8.4  เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 39,000 บาท 
8.5  ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง 

(นบก.) หรือระดับสูง (นบส.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.)               
ของสํานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทียบเท่าหรือสูงกว่า               
ท้ังน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ท่ี อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

8.6  มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. 
และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง กําหนด 

8.7  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 
9. ตําแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดับต้น) 

9.1  ดํารงตําแหน่งผู ้อํานวยการกลุ ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 
3 ปี 

9.2 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน 
9.3 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 39,000 บาท 
9.4 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง 

(นบก.) หรือระดับสูง (นบส.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของ
สํานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทียบเท่าหรือสูงกว่า ท้ังนี้               
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ท่ี อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

9.5  มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ.
และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง กําหนด 

9.6  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 
10. ตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิ เศษ)              

ในหน่วยงานส่วนกลาง 
10.1 ดํารงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงาน

สวนภูมิภาค หรือ 
10.2 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์               

ในหน่วยงานส่วนกลาง หรือ  
 
          10.3 ดํารง … 
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10.3 ดํารงตําแหน่งสายงานนักวิชาการเกษตรและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
(ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 7 ปี และปฏิบัติงาน
หรือเคยปฏิบัติงานภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

10.4 ดํารงตําแหน่งสายงานสนับสนุน (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ภายใต้กลุ่ม/
ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 6 ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้กลุ่ม ในหน่วยงาน
ส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

10.5 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 28,000 บาท 
10.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง 

(นบก.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตร
เทียบเท่า หรือสูงกว่า ท้ังนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ท่ี อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

10.7 มีผลงานท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความชํานาญ ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานของตําแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง ซ่ึงได้แก่ ผลงานวิชาการ หรือได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

10.8 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 
11. ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงาน             

ส่วนภูมิภาค (สํานักงานเกษตรจังหวัด) 
11.1 ดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ไม่น้อยกว่า 

1 ปี หรือ 
11.2 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงาน

ส่วนกลาง หรือ 
 
11.3 ดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

หรือ 
     11.4 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงาน

ส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 7 ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง ไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ 

     11.5 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม ในหน่วยงาน               
ส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 8 ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้กลุ่ม ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค ไม่น้อย
กว่า 2 ปี  

11.6 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 28,000 บาท 
11.7 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง 

(นบก.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตร
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ท้ังน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ท่ี อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

11.8 มีผลงานท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความชํานาญ ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานของตําแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง ซ่ึงได้แก่ ผลงานวิชาการ หรือได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

11.9 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 
                   12. ตําแหน่ง … 
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12.  ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) 
                          12.1 ดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
หรือ 

12.2 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้สํานักงานเกษตร
อําเภอ หรือ 

12.3 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์/จังหวัด/อําเภอ               
ไม่น้อยกว่า 7 ปี 

12.4 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 28,000 บาท 
12.5 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง 

(นบก.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตร
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ท้ังน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ท่ี อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

12.6 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 
13.  ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงาน

ส่วนกลาง 
13.1 ดํารงตําแหน่งสายงานนักวิชาการเกษตรและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

(ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 7 ปี และปฏิบัติงาน
หรือเคยปฏิบัติงานภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

13.2 ดํารงตําแหน่งสายงานสนับสนุน (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ภายใต้กลุ่ม/
ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 6 ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้กลุ่ม ในหน่วยงาน
ส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

13.3 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้สํานักงานเกษตร
อําเภอ และมีประสบการณ์ 2 ปี ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตําแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง ซ่ึงอาจพิจารณา
จากคําสั่งมอบหมายงานให้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หรือมีผลงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง
โดยไม่จําเป็นเป็นหัวหน้าโครงการ หรือ 

13.4 ดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ไม่น้อยกว่า 2 ปี
และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ รวมกันไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ 2 ปี ในสาขา              
ท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะงานของตําแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง ซ่ึงอาจพิจารณาจากคําสั่งมอบหมายงานให้รับผิดชอบ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หรือมีผลงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่จําเป็นเป็นหัวหน้าโครงการ  

13.5 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 28,000 บาท 
13.6 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กาํหนด 

14.  ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ (ประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ) ภายใต้สํานักงานเกษตรอําเภอ 

 14.1 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
(สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ) ไม่น้อยกว่า 7 ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้สํานักงานเกษตร
อําเภอมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 14.2 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 28,000 บาท 
 14.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 

               15. ตําแหน่ง … 
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15. ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) 
 15.1 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์/จังหวัด               

ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 15.2 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 25,000 บาท 
 15.3 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง 

(นบก.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตร
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ท้ังน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ท่ี อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

 15.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 
16. ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) 

 16.1 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค
(สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ) ไม่น้อยกว่า 5 ปี  

 16.2 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 25,000 บาท 
 16.3 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง 

(นบก.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตร
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ท้ังน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ท่ี อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

 16.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 
17. ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส) 

 17.1 ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
 17.2 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 25,000 บาท 
 17.3 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง 

(นบก.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตร
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ท้ังน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ท่ี อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

 17.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 
18. ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส) 

 18.1 ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
 18.2 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 25,000 บาท 
 18.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 

   สายงานสนับสนุน ประเภทวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป นักทรัพยากรบุคคล  
นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการสถิติ นักวิชาการแผนท่ี
ภาพถ่าย นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการเผยแพร่ และตําแหน่ง
วิศวกรการเกษตร 
 
 
 
 

        อนึ่ง … 
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