
 
            

ตําแหนงเปาหมาย เง่ือนไข คุณลักษณะ/คุณสมบัติ เง่ือนไข/เหตุผลประกอบ 

1. อธิบดี 
    
 
 
 
 
 
 

ปจจุบันดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ (ประเภทวิชาการ  
      ระดับทรงคุณวุฒิ) มาแลวไมนอยกวา 1 ป และ 
      เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง  
      ไมนอยกวา 2 ป หรือ 
1.2 ดํารงตําแหนงรองอธิบดี มาแลวไมนอยกวา  
      1 ป หรือนับรวมประเภทอํานวยการ  
      ไมนอยกวา 3 ป 
1.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี 
      ก.พ. กําหนด 
 
 
 

- - 

2. รองอธิบดี 
     

ปจจุบันดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปนี้ 
2.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง/สํานัก/สสก.    
      ประเภทอํานวยการ ระดับสูง มาแลวไมนอย 
      กวา 2 ป หรือ 
2.2 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง/สํานัก/สสก.    
      ประเภทอํานวยการ ระดับสูง และประเภท 
      อํานวยการ ระดับตน รวมกันมาแลวไมนอยกวา  
      2 ป 
2.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี 
      ก.พ. กําหนด 

ผานการอบรมหลักสูตร นบส. ของ ก.พ. 
      หรือหลักสูตรเทียบเทา 
      

- 
 

 

 

 

 

เง่ือนไขการเขาสูตําแหนงตามเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร ตามมติ อ.ก.พ. 19 พฤศจิกายน 2562 
 

กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาท่ี 1 
 



ตําแหนงเปาหมาย เง่ือนไข คุณลักษณะ/คุณสมบัติ เง่ือนไข/เหตุผลประกอบ 

3. ผูทรงคุณวุฒิ ปจจุบันดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปนี้ 
3.1 ดํารงตําแหนงรองอธิบดี มาแลวไมนอยกวา  
      1 ป และมีประสบการณท่ีเก่ียวของกับสาขา  
      ผูทรงคุณวุฒิ ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
3.2 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง/สํานัก/สสก. 
      ประเภทอํานวยการ ระดับสูง มาแลว 
      ไมนอยกวา 3 ป และมีประสบการณท่ีเก่ียวของ 
      กับสาขาผูทรงคุณวุฒิ ไมนอยกวา 2 ป หรือ 
3.3 ดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ประเภทวิชาการ  
      ระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา 3 ป  
      และมีประสบการณท่ีเก่ียวของกับสาขาของ 
      ผูทรงคุณวุฒิ ไมนอยกวา 2 ป 
3.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี 
      ก.พ. กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

1. มีผลงานทางวิชาการเปนท่ียอมรับในวงการ
วิชาการดานนั้น ๆ  

2. มีประสบการณในการบริหารโครงการสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรในลักษณะบูรณาการ 
ท้ังดานบริหาร และวิชาการ เปนโครงการ
ระดบัประเทศและมีขอบเขตการดําเนินงาน
หลายจังหวัด มีผลกระทบในวงกวาง  

- การนับระยะเวลา ประสบการณ ในงาน 
  ท่ีเก่ียวของ พิจารณาจากคําสั่งมอบหมายงาน  

หรือท่ีระบุไวในเอกสารโครงการ ในฐานะ 
หัวหนาโครงการ 

- ผลงานวิชาการจะตองไดรับการตีพิมพ เผยแพร
ทางวารสารวิชาการ ในประเทศ หรือ
ตางประเทศ 

- ขอบเขตของโครงการระดับประเทศ หรือ
โครงการท่ีมีพ้ืนท่ีการดําเนินงานหลายจังหวัด 
เชน พ้ืนท่ีชลประทานลุมน้ําเจาพระยา หรือ
โครงการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ีมี
ขอบเขตไมนอยกวา 50 จังหวัด 

กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาท่ี 2 
 



ตําแหนงเปาหมาย เง่ือนไข คุณลักษณะ/คุณสมบัติ เง่ือนไข/เหตุผลประกอบ 

4. ผูเช่ียวชาญ ปจจุบันดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปนี้ 
4.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง ประเภท

วิชาการ ระดับตน มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
และมีประสบการณในสาขาท่ีเก่ียวของกับ
ผูเชี่ยวชาญไมนอยกวา 2 ป หรือ 

4.2 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุม/ศูนย  
      ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

มาแลวไมนอยกวา 4 ป และมีประสบการณ 
      ในสาขาท่ีเก่ียวของกับผูเชี่ยวชาญ ไมนอยกวา 

2 ป  หรือ 
4.3 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ

พิเศษ ภายใตกลุม/ศูนย (สวนกลาง) มาแลว         
ไมนอยกวา 5 ป และมีประสบการณในสาขา 
ท่ีเก่ียวของกับผูเชี่ยวชาญ ไมนอยกวา 3 ป 

4.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี 
      ก.พ. กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีผลงานทางวิชาการเปนท่ียอมรับในวงการ 
    วิชาการดานนั้น ๆ 
2. ประสบการณในสาขาท่ีเก่ียวของกับ

ผูเชี่ยวชาญ ไดแก หัวหนาโครงการวิจัย หรือ
โครงการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรใน
สาขาท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีลักษณะบรูณาการ และ
มีผลกระทบในวงกวาง  

 
 
 
 

 

- ผลงานวิชาการจะตองไดรับการตีพิมพ เผยแพร
ทางวารสารวิชาการ ในประเทศ หรือ 
ตางประเทศ 

- เปนหัวหนาโครงการสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรในสาขาท่ีเก่ียวของ  

- การนับระยะเวลาดานประสบการณในสาขา 
  ท่ีเก่ียวของ หรือการบริหารโครงการ สามารถ

นําคําสั่งมอบหมายงาน ใหมาปฏิบัติหนาท่ี
ภายใตโครงการดังกลาวมาประกอบดวย  

  โดยใหนับยอนหลังถึงระดับชํานาญการพิเศษ 
 

กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาท่ี 3 
 



ตําแหนงเปาหมาย เง่ือนไข คุณลักษณะ/คุณสมบัติ เง่ือนไข/เหตุผลประกอบ 

5. ผูอํานวยการกอง/สํานัก/ 
    สสก.  
    (ประเภทอํานวยการ
เฉพาะดาน และอํานวยการ
ท่ัวไป ระดับสูง) 

ปจจุบันดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปนี้ 
5.1 ดํารงตําแหนงเกษตรจังหวัด ประเภท

อํานวยการ ระดับสูง มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ 

5.2 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง ประเภท
อํานวยการ ระดับตน มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

      หรือ 
5.3 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง ประเภท

อํานวยการ ระดับตน และนับรวมประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 
ป หรือ  

5.4 ดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา 1 ป และ
เคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุม/ศูนย 
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  

      ไมนอยกวา 2 ป หรือ 
5.5 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุม/ศูนย 
      ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

มาแลวไมนอยกวา 1 ป และนับรวมระดับ
ชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 5 ป 

5.6 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี 
      ก.พ. กําหนด 
 
 
 

1. มีผลการประเมินระดับดีมากข้ึนไปติดตอกัน  
    2 รอบการประเมิน 
2. เงินเดือนไมต่ํากวา 47,000 บาท 
3. ผานการอบรม นบก. ก.พ. /นบส. หรอื 
    หลักสูตรเทียบเทา 
4. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายตามท่ี  
    ก.พ. และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง กําหนด 

- เกษตรกรุงเทพมหานคร ใหถือเปนหนวยงาน
เทียบเทาเกษตรจังหวัด ระดับตน  

 

 

กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาท่ี 4 
 



ตําแหนงเปาหมาย เง่ือนไข คุณลักษณะ/คุณสมบัติ เง่ือนไข/เหตุผลประกอบ 

6. เกษตรจังหวัด 
   (ประเภทอํานวยการ
เฉพาะดาน ระดับสูง) 

ปจจุบันดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปนี้ 
6.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง/เกษตรจังหวัด    
      ประเภทอํานวยการ ระดับตน มาแลวไมนอย 
      กวา 1 ป  
6.2 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง/เกษตรจังหวัด  
      ประเภทอํานวยการ ระดับตน และนับรวม 
      ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  
      ไมนอยกวา 4 ป หรือ 
6.3 ดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ประเภทวิชาการ   
      เชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา 1 ป และ 
      เคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุม/ศูนย  
      ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  
      ไมนอยกวา 2 ป หรือ 
6.4 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุม/ศูนย/ 
      หวัหนากลุม ประเภทวิชาการ ระดับ 
      ชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 1 ป และ 
      นับรวมประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
      พิเศษ ไมนอยกวา 5 ป 
6.5 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี 
      ก.พ. กําหนด 
 
 
 
 
 

1. มีผลการประเมินระดับดีมากข้ึนไปติดตอกัน 
2 รอบการประเมิน 

2. เงินเดือนไมต่ํากวา 47,000 บาท 
3. ผานการอบรม นบก. ก.พ. /นบส. หรือ 
    หลักสูตรเทียบเทา 
4. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายตามท่ี 

ก.พ. และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง กําหนด 

- เกษตรกรุงเทพมหานคร ใหถือ เปนหนวยงาน
เทียบเทาเกษตรจังหวัด ระดับตน 

กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาท่ี 5 
 



ตําแหนงเปาหมาย เง่ือนไข คุณลักษณะ/คุณสมบัติ เง่ือนไข/เหตุผลประกอบ 

7. ผูอํานวยการกอง 
    (ประเภทอํานวยการ
เฉพาะดาน ระดับตน) 

 7.1 ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุม/ศูนย      
       ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  
       มาแลวไมนอยกวา 1 ป และนับรวมระดับ 
       ชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 
7.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี 
      ก.พ. กําหนด 
 

1. มีผลการประเมินระดับดีมากข้ึนไปติดตอกัน   
  2 รอบการประเมิน 

 2. เงินเดือนไมต่ํากวา 39,000 บาท 
 3. ผานการอบรม นบก./นสก./นบส. หรือ  
    หลักสูตรเทียบเทา 
 4. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายตามท่ี   
    ก.พ. และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 ผูอํานวยการกอง 
   (ประเภทอํานวยการท่ัวไป 
ระดับตน) 
  

ปจจุบันดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปนี้  
8.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุม/ศูนย ประเภท

วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป และนับรวมระดับชํานาญการ
พิเศษ ไมนอยกวา 3 ป หรือ 

8.2 ดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส  
มาแลวไมนอยกวา 8 ป 

8.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี 
      ก.พ. กําหนด 
 
 
 
 
 

1. มีผลการประเมินระดับดีมากข้ึนไป 
    ติดตอกัน 2 รอบการประเมิน 
 2. เงินเดือนไมต่ํากวา 39,000 บาท 
 3. ผานการอบรม นบก./นสก./นบส. หรือ  
    หลักสูตรเทียบเทา 
 4. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายตามท่ี   
    ก.พ. และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง กําหนด 

 

กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาท่ี 6 
 



ตําแหนงเปาหมาย เง่ือนไข คุณลักษณะ/คุณสมบัติ เง่ือนไข/เหตุผลประกอบ 

9. เกษตรจังหวัด  
    (ประเภทอํานวยการ
เฉพาะดาน ระดับตน) 

ปจจุบันดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปนี้ 
9.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุม/ศูนย/ 
      หวัหนากลุม ประเภทิวชาการ ระดับ 
      ชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 1 ป และ 
      นับรวม ระดับชํานาญการพิเศษ 3 ป 
9.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี 
      ก.พ. กําหนด 
 
 

1. มีผลการประเมินระดับดีมากข้ึนไปติดตอกัน 
2 รอบการประเมิน 

2. เงินเดือนไมต่ํากวา 39,000 บาท 
3. ผานการอบรม นบก./นสก./นบส. หรือ

หลักสูตรเทียบเทา 
4. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายตามท่ี 

ก.พ. และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง กําหนด 
 

 

10. ผูอํานวยการกลุม/ศูนย 
      (ประเภทวิชาการ  
ระดับชํานาญการพิเศษ)  

ปจจุบันดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปนี้ 
10.1 ดํารงตําแหนงหัวหนากลุม ประเภทวิชาการ    

 ระดับชํานาญการพิเศษ หรือ 
10.2 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ 

  ชํานาญการพิเศษ ภายใตกลุม/ศูนย  
  (สวนกลาง) หรือ 

10.3 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ 
  ชํานาญการ ภายใตกลุม/ศูนย (สวนกลาง) 

        มาแลวไมนอยกวา 7 ป (สําหรับสายงาน   
  นักวิชาการเกษตร และนักวิชาการสงเสริม 
  การเกษตร) และมีระยะเวลาในการ  
  ปฏิบัติงาน หรือเคยปฏิบัติงานภายใตกลุม/ 
  ศูนย (สวนกลาง) 2 ป  หรือ  

 
 
 

1. เงินเดือนไมต่ํากวา 28,000 บาท 
2. กรณี 10.2 และ 10.3 แสดงผลงานให 

เห็นวาเปนผูมีความรู ความชํานาญ ในสาขา 
    ท่ีเก่ียวของกับลักษณะงานของตําแหนง

เปาหมาย  
3. ผานการอบรมหลกัสตูร นสก./นบก. หรือ

หลักสูตรเทียบเทา 

- ผลงาน ไดแก ผลงานวิชาการ หรือไดรับ
มอบหมายใหเปนหัวหนาโครงการสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร  

- การนับระยะเวลาปฏิบัติงานภายใตกลุม/ศูนย 
ใหนับรวมถึงคําสั่งใหปฏิบัติงานสังกัดหนวยงาน 

  ท่ีจัดตั้งข้ึนเปนการภายในดวย 
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ตําแหนงเปาหมาย เง่ือนไข คุณลักษณะ/คุณสมบัติ เง่ือนไข/เหตุผลประกอบ 

10.4 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ 
  ชํานาญการ สายงานสนับสนุน (ตามบัญชี   
  จําแนกตําแหนงตามสายงานของกรมสงเสริม 
  การเกษตร) ภายใตกลุม มาแลวไมนอยกวา  
  6 ป และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือ 
  เคยปฏิบัติงานภายใตกลุม/ศูนย 2 ป  

 10.5 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี 
         ก.พ. กําหนด 
 
 

11. หัวหนากลุม 
      (ประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ)  
      

ปจจุบันดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปนี้ 
11.1 ดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอ ประเภทวิชาการ  

  ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา  
  1 ป หรือ 

11.2 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ 
  ชํานาญการพิเศษ หรือ 

11.2 ดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอ ประเภทวิชาการ   
  ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 2 ป  
  หรือ 

11.3 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ 
  ชํานาญการ ภายใตกลุม/ศูนย/ (สวนกลาง) 
  มาแลวไมนอยกวา 7 ป  และมีระยะเวลา 
  ในการปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต 
  กลุม/ศูนย (สวนกลาง) ไมนอยกวา 2 ป 

 

1. เงินเดือนไมต่ํากวา 28,000 บาท 
2. ผานการอบรมหลกัสูตร นสก./ นบก. หรือ

หลักสูตรเทียบเทา 
3. มีผลงานท่ีแสดงใหเห็นวาเปนผูมีความรู 

ความชํานาญ ในสาขาท่ีเก่ียวของของ
ตําแหนงเปาหมาย 

 

- ผลงาน ไดแก ผลงานวิชาการ หรือไดรับ
มอบหมายใหเปนหัวหนาโครงการสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร  
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ตําแหนงเปาหมาย เง่ือนไข คุณลักษณะ/คุณสมบัติ เง่ือนไข/เหตุผลประกอบ 

11.4 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ 
  ชํานาญการ ภายใตจังหวัด มาแลวไมนอย 
  กวา 8 ป  และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  หรือเคยปฏิบัติงานภายใตกลุม (จังหวัด) 
  ไมนอยกวา 2 ป 

11.5 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี 
  ก.พ. กําหนด 

 
12. เกษตรอําเภอ  
      (ประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ) 

ปจจุบันดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปนี้ 
12.1 ดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอ ประเภทวิชาการ 
        ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 1 ป    

  หรือ 
12.2 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ 

  ชํานาญการพิเศษ ภายใตสํานักงาน 
  เกษตรอําเภอ หรือ 

12.3 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ 
  ชํานาญการ ภายใตกลุม/ศูนย/จังหวัด  
  มาแลวไมนอยกวา 7 ป  

 12.4 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ 
         ชํานาญการ ภายใตสํานักงานเกษตรอําเภอ         
         มาแลวไมนอยกวา 7 ป 
12.5 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี 

  ก.พ. กําหนด 
 
 

1. เงินเดือนไมต่ํากวา 28,000 บาท 
2. ผานการอบรม นสก. /นบก. หรือหลักสูตร

เทียบเทา 
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ตําแหนงเปาหมาย เง่ือนไข คุณลักษณะ/คุณสมบัติ เง่ือนไข/เหตุผลประกอบ 

13. ตําแหนงนักวิชาการ
(ประเภทวิชาการ 

ระดับชํานาญการพิเศษ) 
ภายใตกลุม/ศูนย 
(สวนกลาง) 
 

ปจจุบันดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปนี้ 
13.1 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ 

ชํานาญการ ภายใตกลุม/ศูนย (สวนกลาง) 
มาแลวไมนอยกวา 7 ป และปฏิบัติงานหรือ
เคยปฏิบัติงานภายใตกลุม/ศูนย (สวนกลาง) 
ไมนอยกวา 2 ป หรือ 

13.2 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ 
  ชํานาญการ สายงานสนับสนุน (ตามบัญชี   
  จําแนกตําแหนงตามสายงานของกรมสงเสริม 
  การเกษตร) ภายใตกลุม มาแลวไมนอยกวา  
  6 ป และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือ 
  เคยปฏิบัติงานภายใตกลุม/ศูนย 2 ป  

13.3 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ 
ชํานาญการพิเศษ ภายใตสํานักงาน 
เกษตรอําเภอ และมีประสบการณ 2 ป หรือ 

13.4 ดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอ ประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
และนับรวมระดับชํานาญการ ไมนอยกวา  

        7 ป และมีประสบการณ 2 ป 
13.5 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี 

ก.พ. กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. เงินเดือนไมต่ํากวา 28,000 บาท 
2. มีผลงานใหเห็นวาเปนผูมีความรู  
    ความชํานาญ ในสาขาท่ีเก่ียวของ 
    ของตําแหนงเปาหมาย 

- แสดงผลงานใหเห็นวาเปนผูมีความรู  
ความชํานาญ และประสบการณในสาขา 
ท่ีเก่ียวของของตําแหนงเปาหมาย 

- ประสบการณ อาจพิจารณาจากคําสั่ง
มอบหมายงานใหรับผิดชอบโครงการสงเสริม
และพัฒนาการเกษตร หรือมีผลงานวิชาการ 

  ท่ีเก่ียวของโดยไมจําเปนตองเปนหัวหนา
โครงการ 
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ตําแหนงเปาหมาย เง่ือนไข คุณลักษณะ/คุณสมบัติ เง่ือนไข/เหตุผลประกอบ 

14. ตําแหนงนักวิชาการ 
      (ประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ) 
สํานักงานเกษตรอําเภอ 

ปจจุบันดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปนี้ 
14.1 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ 

ชํานาญการ ภายใตสํานักงานเกษตรอําเภอ  
มาแลวไมนอยกวา 7 ป และปฏิบัติงานหรือ
เคยปฏิบัติงานภายใตสํานักงานเกษตรอําเภอ  
ไมนอยกวา 2 ป หรือ 

14.2 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ 
        ชํานาญการ ภายใตสํานักงานเกษตรจังหวัด  

มาแลว ไมนอยกวา 7 ป และปฏิบัติงานหรือ
เคยปฏิบัติงานภายใตสํานักงานเกษตรอําเภอ 
ไมนอยกวา 2 ป หรือ 

14.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี 
ก.พ. กําหนด 

 
 

เงินเดือนไมต่ํากวา 28,000 บาท - สามารถเขาสูตําแหนงตางอําเภอ/จังหวัดได 

15. เกษตรอําเภอ  
      (ประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ) 

ปจจุบันดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปนี้ 
15.1 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ 
        ชํานาญการ ภายใตสํานักงานเกษตรจังหวัด 

มาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ 
15.2 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ 
        ชํานาญการ ภายใตสํานักงานเกษตรอําเภอ      
        มาแลวไมนอยกวา 5 ป 
15.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี 

ก.พ. กําหนด 
 
  

1. เงินเดือนไมต่ํากวา 25,000 บาท 
2. ผานการอบรม นสอ. /นสก. /นบก. หรอื 

หลักสูตรเทียบเทา 
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ตําแหนงเปาหมาย เง่ือนไข คุณลักษณะ/คุณสมบัติ เง่ือนไข/เหตุผลประกอบ 

16. หัวหนากลุม 
      (ประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ) 

16.1 ปจจุบันดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  
        ระดับชํานาญการ ภายใตกลุม/ศูนย/จังหวัด 
        มาแลวไมนอยกวา 5 ป 
16.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี 
        ก.พ. กําหนด 
 

1. เงินเดือนไมต่ํากวา 25,000 บาท 
2. ผานการอบรม นสอ. /นสก. /นบก. หรอื 
หลักสูตรเทียบเทา 

 

17. เกษตรอําเภอ  
      (ประเภทท่ัวไป  
ระดับอาวุโส) 
 

    ปจจุบันดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป  
ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป 
 
 
 
 

1. เงินเดือนไมต่ํากวา 25,000 บาท 
2. ผานการอบรม นสอ. /นสก. /นบก. หรอื 
    หลักสูตรเทียบเทา  

 

18. หัวหนากลุม/ฝาย  
      (ประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส) 

     ปจจุบันดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป  
ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป 
 
 

เงินเดือนไมต่ํากวา 25,000 บาท  
 

 

 

คํานิยาม 
  ผูอํานวยการกลุม  หมายถึง ผูอํานวยการกลุม สังกัดกอง/ผูอํานวยการกลุม สังกัดสํานัก/ผูอํานวยการกลุม สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 
          หัวหนากลุม         หมายถึง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต/หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร/หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ/หัวหนากลุมอารักขาพืช 
                                             สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวัด 
       ผูอํานวยการศูนย  หมายถึง ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ จํานวน 50 ศูนย (สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร/กองขยายพันธุพืช) 
          ภายใตกลุม/ศูนย (สวนกลาง)  หมายถึง กลุม ท่ีสังกัดภายใตกอง/สํานัก/สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร (โดยไมหมายความรวมถึงกลุมท่ีสังกัดสํานักงานเกษตรจังหวัด) 
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