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ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 

 
แบบคําร้องขอย้ายตําแหน่งทางบริหาร และตําแหน่งประเภทวิชาการ  

ระดับชํานาญการพิเศษ (ไปดํารงตําแหน่งเดิมและสถานะเดิม) 
------------------------------------- 

เขียนท่ี.............................................................................…..…. 
 

                                                                                         วันท่ีทําคําร้อง ….…….เดือน .......................... พ.ศ. ………...… 
 

1. ข้าพเจ้าช่ือ.........………………..……นามสกุล…………………..………………….เกิดวันท่ี …..…. เดือน………..……..ปี……….. รวมอายุ..........ปี 

     โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ : มือถือ .................................... โทรศัพท์ท่ีทํางาน ................................. โทรศัพท์ท่ีบ้าน  ...............................         

     E-mail ……….………………………………Facebook ………………………………………… Line ID ………………………………………………………. 

2. วุฒิการศึกษา....................................................................................................................................................................................... 

3. ตําแหน่งปัจจุบัน.................................................................................….………………….…..……………..………..……………….……………….. 

4. ช่ือสังกัดปัจจุบัน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………          

    5. ปัจจุบันได้รับคําสั่งให้ไป          รักษาราชการ          ช่วยปฏิบัติราชการ   ท่ีสังกัดอ่ืน (ไม่ใช่ภายในสังกัดเดิม)   

         ช่ือสังกัดท่ีไปรักษาราชการ หรือ ไปช่วยราชการ ………………………………………………………………………………………………………………. 

         ตั้งแต่วันท่ี……..…..…เดือน……………………..…….พ.ศ.................... ถึงวันท่ี……...…เดือน………………………...พ.ศ………….…ตามคําส่ัง 

         กรมส่งเสริมการเกษตรท่ี……………./...................... ลงวันท่ี…………เดือน……………….………....พ.ศ.……….……  
  

6.  ประวัติการรับราชการ 

6.1 วันท่ีเร่ิมบรรจุ/โอนเข้ากรมส่งเสริมการเกษตร.......................................................... รวมอายุราชการท้ังส้ิน.........................ปี  

6.2 ช่ือสังกัดท่ีบรรจุคร้ังแรก............................................................................................................................................................. 

6.3 ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งใน ระดับ ปัจจุบัน ………………………..…ปี ………………….เดือน  

6.4 ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง่ใน สังกัด ปัจจุบัน ………………………..…ปี ………………….เดือน 
 

7.  ประวัติการศึกษา อบรม/ดูงาน     

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

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

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

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

8.  ความถนัดในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

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

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

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

................................................................................................................................................................................................................  
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  9. ความรู้/ความสามารถพิเศษ   

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

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

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

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

10.  ช่ือบิดา    ................................................................................... อายุ.....……………ปี   

       ยังมีชีวิตอยู่   อาชีพ.................................รายได้ประจําเฉลี่ยต่อเดือน……….……… บาท                ถึงแก่กรรมแล้ว     

      ขณะนี้พักอาศัยอยู่ท่ี  บ้านเลขที่ ........................................หมู่ท่ี....................... แขวง/ตําบล………..………….………………………         

      เขต/อําเภอ………………….………..…………………  จังหวัด.............................................................. รหัสไปรษณีย์….…………………          
 

11. ช่ือมารดา …………………………………………………………………………..  อายุ......................ปี    

      ยังมีชีวิตอยู่   อาชีพ.................................รายได้ประจําเฉลี่ยต่อเดือน……….……… บาท              ถึงแก่กรรมแล้ว     

     ขณะนี้พักอาศัยอยู่ท่ี  บ้านเลขที่ .........................................หมู่ท่ี....................... แขวง/ตําบล………..………….………………………         

     เขต/อําเภอ………………….………..…….……………  จังหวัด.............................................................. รหัสไปรษณีย์….…………………  

                                             
12. ขณะนี้ผู้ขอย้ายพักอาศัยอยู่ท่ี  บ้านเลขท่ี  ......................................... หมู่ท่ี..............................  อําเภอ…………………………………         

  แขวง/ตําบล………..………….………………………เขต/อําเภอ………………….…………..……  จังหวัด.......................................................      

       รหัสไปรษณีย์….………………………                                              
 
13.  สถานะภาพของผู้ขอย้าย                      โสด          หย่าร้าง       หม้าย  

                                                          สมรส         คู่สมรสช่ือ......................................................................................... 

       อาชีพ................................................รายได้เดือนละ.....................บาท 

       ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี............................หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย/ถนน 

       ........................................................แขวง/ตําบล.................................... 

       เขต/อําเภอ............................................จังหวัด...................................... 

       สถานท่ีทํางาน......................................................................................... 

 
14.   จํานวนบุตร (ถ้ามี)...............คน       อยู่รวมกับบิดา - มารดา….......คน      แยกกันอยู่กับบิดา - มารดา..…....คน    

  คนท่ี  1 อายุ ………ปี กําลังศึกษาระดับ      อนุบาล          ประถม         มัธยม         อุดมศึกษา        อ่ืน ๆ........................ 

  คนท่ี  2 อายุ ………ปี กําลังศึกษาระดับ      อนุบาล          ประถม         มัธยม         อุดมศึกษา        อ่ืน ๆ........................        

  คนท่ี  3 อายุ ………ปี กําลังศึกษาระดับ      อนุบาล          ประถม         มัธยม         อุดมศึกษา        อ่ืน ๆ........................   

  คนท่ี  4 อายุ ………ปี กําลังศึกษาระดับ      อนุบาล          ประถม         มัธยม         อุดมศึกษา        อ่ืน ๆ........................ 
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15. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอย้าย ไปดํารงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้ (ระบุได้ไม่เกิน 2 หน่วยงาน)   

15.1 ตําแหน่งเลขท่ี .......................... หน่วยงาน ......................................................................................................................... 

15.2 ตําแหน่งเลขท่ี .......................... หน่วยงาน ......................................................................................................................... 

 16. เหตุผลในการขอย้าย  

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

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

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

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

    17. ประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ หากได้รับการพิจารณาย้ายไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว 

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

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

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

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

18. การขอเบิกค่าขนย้าย (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2534)  

     ขอเบิกค่าขนย้ายตามสิทธ์ิ       ไม่ขอเบิกค่าขนย้ายตามสิทธ์ิ 

        ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากข้าพเจ้าได้รับอนุมัติย้ายตามคําร้อง ข้าพเจ้าไม่มีสิทธ์ิขอเบิกค่าเช่าบ้าน ตามท่ีกระทรวง 
การคลังกําหนด และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และตรงกับความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ 

 

        ลงช่ือ……………………………………..ผู้ขอย้าย 

                    (……………………………….……………..) 

        ตําแหน่ง……………………..………………….  

 
19.  ความเห็นผู้บังคับบัญชา (ผู้อํานวยการกอง/สํานัก เกษตรจังหวัด หรือเทียบเท่า) 

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

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

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

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

    

        ลงช่ือ…………………………..………………….. 

                        (……………...........……….……………..) 

        ตําแหน่ง……………………..………………….  
 



 

ข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงาน 
(กรณีขอรับการแต่งต้ังไปดํารงตําแหน่งในระดับเดิมแต่สถานะสูงข้ึน) 

 
1. ประวัติส่วนตัว 
 ช่ือข้าราชการ………………………………………………..…………………………………………………………… 
 ตําแหน่งปัจจุบัน….……………………………………………เลขท่ีตําแหน่ง……………………………………. 
 สังกัด.................….…………………………………………………………………………………………………….. 
 อัตราเงินเดือน............….…………………………………………………………………………………………..... 
 เริ่มรับราชการวันท่ี.....….…………………………………………………………………………………………….. 
 วัน เดือน ปี เกิด.….…………………………………………………………………………………………………….. 
 เกษียณอายุราชการวันท่ี.................….…………………………………………………………………………… 
 บิดาช่ือ...............….………………………………………มารดาช่ือ………………………………………………. 
 สามี / ภรรยา ช่ือ...............….………………………………………………………………………………………. 
 บุตร...............….…………… คน      ธิดา……………………………. คน 
 ปฏิบัติงานในตําแหน่งปัจจุบัน……………..…….ปี   ………………………เดือน 
 ปฏิบัติงานในระดับปัจจุบัน……………..…….ปี   ………………………เดือน  
 รับราชการมาเป็นเวลา……………..…….ปี   ………………………เดือน 
 E-mail………………………................….…………..…………….…  เบอร์โทรศัพท์มือถือ..................…………………….…………… 
 เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้...………………………………………………………………………………………………………………….  
    Facebook …………………………………………………… Line ID ……………………………………………………………… 
 

2. วุฒิการศึกษาและสาขาท่ีศึกษา 

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

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

       
  3.  ประวัติการรับราชการ  

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

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

  

  

 

 

 

 
 
 หมายเหตุ   ให้จัดทําข้อมูลบุคคลและผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ครบทุกข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบ 

 

 
 

ติดรูปถ่ายขนาด  
1 นิ้ว 
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4. การฝึกอบรมและดูงาน 

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

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

 5.  ผลงานท่ีสําคัญหรือผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ  

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

.................................................................................................................................................................................... 
 
  6.  ประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ หากได้รับการแตง่ตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว  

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

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

  7.  ความรู้ความสามารถพิเศษ ความชํานาญงานพิเศษ และทักษะที่ทําให้ประสบความสําเร็จ  
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

  8.  สุขภาพกายและจิตใจท่ีเกี่ยวข้องกับการดํารงตําแหน่ง  
....................................................................................................................................................................................
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แบบแสดงผลงาน 
ประกอบการพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 

ตําแหน่ง............................................. เลขท่ีตําแหน่ง ............................... 
หน่วยงาน ................................................................................. 
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 ตําแหน่งในสายงาน....….………………………………………………………………………………………….......................................... 
 สังกัด..........................….…………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
ผลงาน   ประโยชน์ของผลงาน   ความรู้ความสามารถท่ีใช้ 
         ในการปฏิบัติงานน้ัน 
1. (ช่ือและสาระสําคัญของ  ………………………………           …………………………………….. 

ผลงานโดยสรุปย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 
2. ..........................................  ....................................                     ……………………………………... 
3. ..........................................          ....................................                     …………………………………...... 
                  ฯลฯ 
 
 
                        เจ้าของผลงาน     ความเห็นผู้บังคับบัญชาท่ีเหนือข้ึนไป 
 
          (ลงช่ือ)..........................................      ....................................................... 
                    (.......................................)      ....................................................... 
            ตําแหน่ง...........................................      ...................................................... 
            วันที่.................................................      ....................................................... 
         ลงช่ือ)............................................ 
                                 (................................................)
                          ตําแหน่ง............................................ 
                 วันท่ี.................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

          หมายเหตุ 1. ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น หมายถึง ผอ.กลุ่ม/ หน.กลุ่ม/ เกษตรอําเภอ 
                        2. ผู้บังคับบัญชาที่เหนือข้ึนไป หมายถึง  ผอ.กอง/ สํานัก/ เกษตรจังหวัด  

ความเห็นผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
............................................................................ 
........................................................................... 
........................................................................... 

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

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



ลําดับ ตําแหน่ง กรอบระดับตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งบริหาร กลุ่ม/ฝ่าย/อําเภอ กอง/สํานัก/จังหวัด หมายเหตุ
ผู้อํานวยการกลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ)

1 1 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 223 ผอ.กลุ่ม กลุ่มโครงการพระราชดําริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดําริฯ
2 2 นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 1116 ผอ.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมระบบการผลิตข้าว สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
3 3 นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 1599 ผอ.กลุ่ม กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สสก.6 จ.เชียงใหม่
4 4 นักวิชาการเผยแพร่ ชํานาญการพิเศษ 904 ผอ.กลุ่ม กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
5 5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการพิเศษ 276 ผอ.กลุ่ม กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
6 1 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 1372 ผอ.ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ชลบุรี (ศขพ.ที่ 1 จ.ชลบุรี) สสก.3 จ.ระยอง (กขพ.)
7 2 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 1439 ผอ.ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ขอนแก่น สสก.4 จ.ขอนแก่น
8 3 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 1640 ผอ.ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ตาก (เกษตรที่สูง) สสก.6 จ.เชียงใหม่
9 4 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 1652 ผอ.ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงราย สสก.6 จ.เชียงใหม่

หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
10 1 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 2141 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดกําแพงเพชร
11 2 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 2565 หน.กลุ่ม กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดจันทบุรี
12 3 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 2781 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดชลบุรี
13 4 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 2801 หน.กลุ่ม กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี
14 5 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 2879 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จงัหวัดชัยนาท
15 6 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 3257 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดเชียงราย
16 7 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 3265 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดเชียงราย
17 8 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 3461 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
18 9 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 3470 หน.กลุ่ม กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่
19 10 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 3703 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดตรัง
20 11 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 3711 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดตรัง
21 12 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 3883 หน.กลุ่ม กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จังหวัดตาก
22 13 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 4045 หน.กลุ่ม กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดนครปฐม
23 14 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 4599 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช
24 15 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 4607 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จงัหวัดนครศรีธรรมราช
25 16 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 4610 หน.กลุ่ม กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 17 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 4819 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดนครสวรรค์
27 18 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 5179 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน
28 19 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 5188 หน.กลุ่ม กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดน่าน
29 20 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 2103 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดบงึกาฬ
30 21 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 5716 หน.กลุ่ม กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จังหวัดปราจีนบุรี
31 22 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 5793 หน.กลุ่ม กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดปัตตานี
32 23 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 6029 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดพะเยา
33 24 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 6133 หน.กลุ่ม กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จังหวัดพังงา
34 25 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 6435 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก

อัตราว่างตําแหน่งทางบริหาร  (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ ,อาวุโส) และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
(แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1601 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562)



ลําดับ ตําแหน่ง กรอบระดับตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งบริหาร กลุ่ม/ฝ่าย/อําเภอ กอง/สํานัก/จังหวัด หมายเหตุ

อัตราว่างตําแหน่งทางบริหาร  (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ ,อาวุโส) และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
(แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1601 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562)

หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) (ต่อ)
35 26 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 6582 หน.กลุ่ม กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จังหวัดเพชรบุรี
36 27 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 6659 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์
37 28 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 6815 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดแพร่
38 29 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 6941 หน.กลุ่ม กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จังหวัดภูเก็ต
39 30 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 6982 หน.กลุ่ม กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดมหาสารคาม
40 31 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 7233 หน.กลุ่ม กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
41 32 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 7382 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดยโสธร
42 33 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 7707 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดระนอง
43 34 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 8126 หน.กลุ่ม กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดลําปาง
44 35 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 8278 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดลําพูน
45 36 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 8290 หน.กลุ่ม กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดลําพูน
46 37 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 8521 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดศรีสะเกษ
47 38 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 8943 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดสงขลา
48 39 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 9571 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสุโขทัย
49 40 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 10004 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดสุรินทร์
50 41 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 10445 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดอ่างทอง
51 42 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 10456 หน.กลุ่ม กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดอ่างทอง
52 43 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 10515 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดอุดรธานี
53 44 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 10524 หน.กลุ่ม กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จังหวัดอุดรธานี
54 45 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 10734 หน.กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลติ จังหวัดอุตรดิตถ์

หัวหน้าฝ่าย (เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)
55 1 เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส 115 หน.ฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่
56 2 เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส 242 หน.ฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
57 3 เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส 4252 หน.ฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป จังหวัดนครราชสีมา
58 4 เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส 10187 หน.ฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป จังหวัดบึงกาฬ
59 5 เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส 5774 หน.ฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป จังหวัดปัตตานี
60 6 เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส 7841 หน.ฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป จังหวัดราชบุรี
61 7 เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส 9114 หน.ฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป จังหวัดสตูล
62 8 เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส 10188 หน.ฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป จังหวัดหนองคาย

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
63 1 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 1769 อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
64 2 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 1893 อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
65 3 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 1918 อําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
66 4 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 2013 อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
67 5 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 2031 อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
68 6 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 2057 อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
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อัตราว่างตําแหน่งทางบริหาร  (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ ,อาวุโส) และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
(แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1601 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562)

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) (ต่อ)
69 7 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 2169 อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร
70 8 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 2190 อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร
71 9 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 2403 อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
72 10 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 2465 อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น
73 11 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 2611 อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
74 12 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 2636 อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
75 13 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 2674 อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
76 14 เกษตรอําเภอ ชาํนาญการพิเศษ 2735 อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
77 15 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 2832 อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
78 16 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 2979 อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
79 17 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 3023 อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
80 18 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 3083 อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
81 19 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 3113 อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
82 20 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 3129 อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
83 21 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 3197 อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
84 22 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 3208 อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
85 23 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 3219 อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
86 24 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 3274 อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
87 25 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 3308 อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
88 26 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 3370 อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
89 27 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 3437 อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
90 28 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 3672 อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
91 29 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 3683 อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
92 30 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 3773 อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
93 31 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 8176 อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
94 32 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 4002 อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
95 33 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 4042 อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
96 34 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 4226 อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
97 35 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 4241 อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม
98 36 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 4308 อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
99 37 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 4338 อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

100 38 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 4387 อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
101 39 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 4429 อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
102 40 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 4457 อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
103 41 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 4466 อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
104 42 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 4492 อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
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เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) (ต่อ)
105 43 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 4576 อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
106 44 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 4639 อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
107 45 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 4707 อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
108 46 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 4721 อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
109 47 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 4921 อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
110 48 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 4942 อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
111 49 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 4956 อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
112 50 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 4217 อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
113 51 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5029 อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
114 52 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5102 อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
115 53 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5132 อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
116 54 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5139 อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
117 55 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5153 อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
118 56 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5166 อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
119 57 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5196 อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
120 58 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5270 อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
121 59 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5302 อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
122 60 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5347 อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
123 61 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5382 อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
124 62 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5403 อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
125 63 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5431 อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
126 64 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5481 อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
127 65 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5496 อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
128 66 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5534 อําเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
129 67 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5601 อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
130 68 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5642 อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
131 69 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5662 อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
132 70 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5813 อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
133 71 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 5914 อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
134 72 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 6229 อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
135 73 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 6306 อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
136 74 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 6498 อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
137 75 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 6526 อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
138 76 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 6541 อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
139 77 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 6614 อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
140 78 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 6628 อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
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อัตราว่างตําแหน่งทางบริหาร  (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ ,อาวุโส) และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
(แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1601 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562)

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) (ต่อ)
141 79 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 6707 อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
142 80 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 6767 อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
143 81 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 6777 อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
144 82 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 6966 อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
145 83 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 7099 อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
146 84 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 7121 อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม
147 85 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 7289 อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
148 86 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 7322 อําเภอบนันังสตา จังหวัดยะลา
149 87 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 7330 อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
150 88 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 7517 อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
151 89 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 7527 อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
152 90 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 7539 อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
153 91 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 7552 อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
154 92 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 7633 อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
155 93 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 7733 อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
156 94 เกษตรอําเภอ ชาํนาญการพิเศษ 7770 อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
157 95 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 7877 อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
158 96 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 7912 อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
159 97 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 7959 อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
160 98 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 7991 อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
161 99 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 8012 อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
162 100 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 8048 อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
163 101 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 8077 อําเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
164 102 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 8195 อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง
165 103 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 8208 อําเภองาว จังหวัดลําปาง
166 104 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 8239 อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
167 105 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 8264 อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
168 106 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 8360 อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน
169 107 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 8432 อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
170 108 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 8482 อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
171 109 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 8630 อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
172 110 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 8727 อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
173 111 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 8731 อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
174 112 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 8829 อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
175 113 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 8874 อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
176 114 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 8952 อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา



ลําดับ ตําแหน่ง กรอบระดับตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งบริหาร กลุ่ม/ฝ่าย/อําเภอ กอง/สํานัก/จังหวัด หมายเหตุ

อัตราว่างตําแหน่งทางบริหาร  (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ ,อาวุโส) และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
(แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1601 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562)

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) (ต่อ)
177 115 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 9002 อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
178 116 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 9046 อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
179 117 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 9087 อําเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
180 118 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 9143 อําเภอละงู จังหวัดสตูล
181 119 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 9156 อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
182 120 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 9174 อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล
183 121 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 9293 อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
184 122 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 9371 อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
185 123 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 9435 อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
186 124 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 9533 อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
187 125 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 9843 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
188 126 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 9907 อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
189 127 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 10039 อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
190 128 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 10154 อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
191 129 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 10239 อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
192 130 เกษตรอําเภอ ชาํนาญการพิเศษ 10334 อําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
193 131 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 10337 อําเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
194 132 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 10380 อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
195 133 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 10452 อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
196 134 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 10464 อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
197 135 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 10476 อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
198 136 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 10555 อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
199 137 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 10630 อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี
200 138 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 10668 อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
201 139 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 10676 อําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
202 140 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 10688 อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
203 141 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 10701 อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
204 142 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 10743 อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
205 143 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 10810 อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
206 144 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 10942 อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
207 145 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 11053 อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
208 146 เกษตรอําเภอ ชํานาญการพิเศษ 11072 อําเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ)
209 1 เกษตรอําเภอ ชํานาญการ 2224 อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร
210 2 เกษตรอําเภอ ชํานาญการ 3080 อําเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
211 3 เกษตรอําเภอ ชํานาญการ 3851 อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด



ลําดับ ตําแหน่ง กรอบระดับตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งบริหาร กลุ่ม/ฝ่าย/อําเภอ กอง/สํานัก/จังหวัด หมายเหตุ

อัตราว่างตําแหน่งทางบริหาร  (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ ,อาวุโส) และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
(แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1601 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562)

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) (ต่อ)
212 4 เกษตรอําเภอ ชํานาญการ 3868 อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
213 5 เกษตรอําเภอ ชํานาญการ 4798 อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
214 6 เกษตรอําเภอ ชํานาญการ 5023 อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
215 7 เกษตรอําเภอ ชํานาญการ 5561 อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
216 8 เกษตรอําเภอ ชํานาญการ 7260 อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
217 9 เกษตรอําเภอ ชํานาญการ 7830 อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
218 10 เกษตรอําเภอ ชํานาญการ 9456 อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
219 11 เกษตรอําเภอ ชํานาญการ 11143 อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
220 12 เกษตรอําเภอ ชํานาญการ 11153 อําเภอน้ําขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

เกษตรอําเภอ (ประเภททั่วไป อาวุโส)
221 1 เกษตรอําเภอ อาวุโส 1786 อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่
222 2 เกษตรอําเภอ อาวุโส 3631 อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
223 3 เกษตรอําเภอ อาวุโส 4064 อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
224 4 เกษตรอําเภอ อาวุโส 4275 อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
225 5 เกษตรอําเภอ อาวุโส 10249 อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
226 6 เกษตรอําเภอ อาวุโส 9927 อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
227 7 เกษตรอําเภอ อาวุโส 3949 อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
228 8 เกษตรอําเภอ อาวุโส 8700 อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
229 9 เกษตรอําเภอ อาวุโส 10869 อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
230 10 เกษตรอําเภอ อาวุโส 10911 อําเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
231 11 เกษตรอําเภอ อาวุโส 10964 อําเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ ภายใต้สํานักงานเกษตรอําเภอ
232 1 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 2174 อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร
233 2 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 2367 อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น
234 3 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 2617 อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
235 4 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 2676 อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
236 5 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 2704 อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
237 6 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 2907 อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
238 7 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 3086 อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
239 8 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 3103 อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
240 9 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 3170 อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
241 10 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 3332 อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
242 11 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 3548 อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
243 12 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 4361 อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
244 13 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 5011 อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
245 14 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 5077 อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส



ลําดับ ตําแหน่ง กรอบระดับตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งบริหาร กลุ่ม/ฝ่าย/อําเภอ กอง/สํานัก/จังหวัด หมายเหตุ

อัตราว่างตําแหน่งทางบริหาร  (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ ,อาวุโส) และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
(แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1601 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ ภายใต้สํานักงานเกษตรอําเภอ (ต่อ)
246 15 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 5095 อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
247 16 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 5241 อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
248 17 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 5349 อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
249 18 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 5724 อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
250 19 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 5944 อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
251 20 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 6257 อําเภอควนขนุน จงัหวัดพัทลุง
252 21 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 6349 อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
253 22 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 6544 อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
254 23 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 6592 อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
255 24 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 6709 อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
256 25 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 4793 อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
257 26 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 7061 อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
258 27 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 7089 อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
259 28 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 7273 อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
260 29 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 7393 อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
261 30 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 8132 อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
262 31 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 8298 อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
263 32 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 8416 อําเภอเชยีงคาน จังหวัดเลย
264 33 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 8450 อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
265 34 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 8582 อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
266 35 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 8761 อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
267 36 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 8964 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
268 37 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 9308 อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
269 38 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 9537 อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
270 39 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 10081 อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
271 40 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 10535 อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
272 41 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 10611 อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
273 42 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 10745 อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
274 43 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 10976 อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทวิชาการ (ระดับชํานาญการพิเศษ)
275 1 นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 1032 กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
276 2 นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 1038 กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
277 3 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ หรือ ชํานาญการ หรือชํานาญการพิเศษ 11264 กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สสก.2 จ.ราชบุรี Zoning
278 4 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ หรือ ชํานาญการ หรือชํานาญการพิเศษ 11267 กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สสก.3 จ.ระยอง Zoning



 
 

             (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 
 
            3.4 มีผลงาน ...
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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 
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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 … 



- ~ -

e:i~-:i m1uu1:;CJ:;nmu5u~-:i1tihm~m~~1bb'V1'Ll-:i~~:;bb~-:i~-:i 1~11u11:w(i-:if11i-:im:w~-:ib?1~:w 
f111bfl~\91'j~:IJe:J'U'\11:1J1CJ1Viluunu~'11tl\?11:1J1m-:i?l~1'1.f\1CJ 1 t!~1 CJ 

~-:i'i1 ~-:ibb~u~rdbiJti~fo 1 u 

e:iTiu~m:w~'1b?1~:wm1bn~\?11 

'\.J-;J:;1nti e:i .n .'W . m:w~'1b?l~:Wf111bfl~\?11 


	Binder1
	Untitled
	move8
	select8
	ประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ 29 พ.ย.62 กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติสูงขึ้น

	กรอง ตน.ทางบริหาร

