ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
(ฉบับแก้ไข)
---------------------------------ตามที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีประกาศ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๖1 เรื่อง กําหนด
หลั กเกณฑ์ การพิ จารณาคุ ณสมบั ติ ข้ าราชการเพื ่ อแต่ งตั ้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งสู งขึ ้ น และประกาศ อ.ก.พ. กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร ลงวั น ที ่ ๑๑ มี น าคม ๒๕๖๒ เรื ่ อ ง แก้ ไ ขกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ต ิ ข ้ า ราชการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น นั้น
เนื ่ อ งจาก อ.ก.พ. กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรได้ ม ี ก ารประชุ ม ครั ้ ง ที ่ ๒/๒๕๖๒ เมื ่ อ วั น ที ่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีมติป รับ ปรุงเส้น ทางก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษ ตรและ
กําหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ขึ้นใหม่เพื่อให้การพิจารณาแต่งตั้ง
ข้ า ราชการไปดํ า รงตํ า แหน่ ง ดั ง กล่ า วเป็ น ไปอย่ า งเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ อํ า นาจหน้ า ที ่ แ ละ
ความรับผิดชอบของตําแหน่ง จึงให้ยกเลิกประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้ง ๒ ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น
และกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ดังนี้
๑. ตําแหน่งอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับสูง)
โดยผู้มีคุณสมบัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.๑ ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ (ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ) มีระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และเคยดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
๑.๒ ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับต้น) มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง
รองอธิบดี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือนับรวมตําแหน่งประเภทอํานวยการ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๑.๓ ผ่านการอบรมหลักสูตรและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
๒. ตําแหน่งรองอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับต้น)
โดยผู้มีคุณสมบัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งดังต่อไปนี้
๒.๑ ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกอง/สํานัก/สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
(ประเภทอํานวยการ ระดับสูง) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒.๒ ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกอง/สํานัก/สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
(ประเภทอํานวยการ ระดับสูง) และตําแหน่งประเภทอํานวยการ รวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๒.๓ ผ่านการอบรมหลักสูตรและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
๓. ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ...

-2๓. ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ (ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ)
โดยผู้มีคุณสมบัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งดังต่อไปนี้
๓.๑ ดำรงตำแหน่ ง รองอธิ บ ดี (ประเภทบริ ห าร ระดั บ ต้ น ) มาแล้ ว ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๑ ปี
และมีประสบการณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับสาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
๓.๒ ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกอง/สํานัก (ประเภทอํานวยการ ระดับสูง) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๓.๓ ดำรงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
และ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๓.๔ มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการด้านนั้น ๆ โดยจะต้องได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทางวารสารวิชาการ ในประเทศหรือต่างประเทศ
๓.๕ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาผู้ทรงคุณวุฒ ิ ได้แก่ ประสบการณ์ในการบริหาร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในลักษณะบูรณาการทั้งด้านบริหารและวิชาการ เป็นโครงการระดับประเทศ
และมีขอบเขตการดําเนินงานในหลายจังหวัด มีผลกระทบในวงกว้าง เช่น พื้นที่ชลประทานลุ่มเจ้าพระยา หรือ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่มีขอบเขตไม่น้อยกว่า ๕๐ จังหวัด โดยการนับระยะเวลาจะพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องและคําสั่งมอบหมายงานหรือที่ระบุไว้ในเอกสารโครงการในฐานะหัวหน้าโครงการ
๔. ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ)
โดยผู้มีคุณสมบัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งดังต่อไปนี้
๔.๑ ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกอง (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
และมีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๔.๒ ดำรงตำแหน่ ง ผู้ อํ านวยการกลุ ่ม /ศู นย์ (ประเภทวิช าการ ระดับชํานาญการพิ เ ศษ)
ในหน่วยงานส่วนกลาง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี และมีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือ
๔.๓ ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงาน
ส่วนกลาง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๔.๔ มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการด้านนั้น ๆ โดยจะต้องได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทางวารสารวิชาการ ในประเทศหรือต่างประเทศ
๔.๕ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ ประสบการณ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ หัว หน้าโครงการวิจัย หรือ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีลักษณะบูรณาการ และมีผลกระทบในวงกว้าง
โดยการนับ ระยะเวลาจะพิจารณาจากประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือการบริห ารโครงการ และคําสั่ง
มอบหมายงานให้ ม าปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ภ ายใต้ โ ครงการดั ง กล่ า ว และนั บ ย้ อ นหลั ง ถึ ง ตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ
ระดับชํานาญการพิเศษ

๕. ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง...
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โดยผู้มีคุณสมบัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งดังต่อไปนี้
๕.๑ ดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร)
ระดับสูง) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
๕.๒ ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกอง (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
หรือ
๕.๓ ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกอง (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) และนับรวมการดำรงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
๕.๔ ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
และเคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
๕.๕ ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และนับรวมการดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๕.๖ มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน ๒ รอบการประเมิน
๕.๗ เงินเดือนไม่ต่ำกว่า ๔๗,000 บาท
๕.๘ ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.)
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของสํานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตร
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง
๕.9 มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามที่ ก.พ. กําหนด
๕.๑๐ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
6. ตําแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดับสูง)
โดยผู้มีคุณสมบัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งดังต่อไปนี้
๖.๑ ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกอง/เกษตรจังหวัด (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
๖.๒ ดำรงตำแหน่ง ผู้อํานวยการกอง/เกษตรจังหวัด (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) และ
นับรวมการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
๖.๓ ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
และเคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
๖.๔ ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และนับรวมการดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
๖.๕ มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน ๒ รอบการประเมิน
๖.๖ เงินเดือนไม่ต่ำกว่า ๔๗,000 บาท

๖.๗ ผ่านการอบรม...

-4๖.๗ ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.)
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของสํานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตร
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง
๖.๘ มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามที่ ก.พ. และ
ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด
๖.9 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
7. ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ประเภทอำนวยการเฉพาะด้าน ระดับต้น)
โดยผู้มีคุณสมบัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
๗.๑ ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และนับรวมการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๗.๒ มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน ๒ รอบการประเมิน
๗.๓ เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 39,000 บาท
๗.๔ ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.)
หรือระดับสูง (นบส.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของสํานักงาน ก.พ.
หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้ งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง
๗.๕ มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามที่ ก.พ.
และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด
7.๖ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
8. ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น)
โดยผู้มีคุณสมบัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งดังต่อไปนี้
8.๑ ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และนับรวมการดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี
หรือ
๘.๒ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/เกษตรอําเภอ (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส) มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 8 ปี
๘.๓ มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน ๒ รอบการประเมิน
๘.๔ เงินเดือนไม่ต่ำกว่า ๓9,000 บาท
๘.๕ ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.)
หรือระดับสูง (นบส.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของสํานักงาน
ก.พ. หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง
๘.๖ มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามที่ ก.พ. และ
ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด
๘.๗ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
9. ตําแหน่งเกษตรจังหวัด...
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9. ตําแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดับต้น)
โดยผู้มีคุณสมบัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
9.๑ ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับ ชํานาญการ
พิเศษ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และนับรวมการดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
9.๒ มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน ๒ รอบการประเมิน
9.๓ เงินเดือนไม่ต่ำกว่า ๓9,000 บาท
9.๔ ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.)
หรือระดับสูง (นบส.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของ สํานักงาน ก.พ.
หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง
9.๕ มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามที่ ก.พ. และ
ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง กําหนด
9.๖ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
๑๐. ตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงาน
ส่วนกลาง
โดยผู้มีคุณสมบัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งดังต่อไปนี้
กรณีย้าย
๑๐.๑ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค หรือ
๑๐.๒ ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงาน
ส่วนกลาง
กรณีเลื่อนระดับ
๑๐.๓ ดำรงตําแหน่งสายงานนักวิชาการเกษตรและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ) ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี และปฏิบัติงาน หรือ
เคยปฏิบัติงานภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๑๐.๔ ดำรงตําแหน่งสายงานสนับสนุน (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ภายใต้กลุ่ม/ ศูนย์
ในหน่วยงานส่วนกลาง มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้กลุ่มในหน่วยงานส่วนกลาง
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
๑๐.๕ เงินเดือนไม่ต่ำกว่า ๒8,000 บาท

๑๐.๖ ผ่านการอบรม...
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(นบก.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริห ารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตร
เทียบเท่า หรือสูงกว่า ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง
๑๐.๗ มีผลงานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความชํานาญ ในสาขาที่เกี่ยวข้ องกับ
ลักษณะงานของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งได้แก่ ผลงานวิชาการ หรือได้รับมอบหมายให้เป็นหั วหน้าโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
๑๐.๘ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
๑๑. ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค
(สํานักงานเกษตรจังหวัด)
โดยผู้มีคุณสมบัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งดังต่อไปนี้
กรณีย้าย
๑๑.๑ ดำรงตำแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) มาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปี หรือ
๑๑.๒ ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานส่วนกลาง
กรณีเลื่อนระดับ
๑๑.๓ ดำรงตำแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) มาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือ
๑๑.๔ ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงาน
ส่วนกลาง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๑๑.๕ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค
มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้กลุ่มในหน่วยงานส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 2 ปี
๑๑.๖ เงินเดือนไม่ต่ำกว่า ๒๘,000 บาท
๑๑.๗ ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริห ารการพัฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง
(นบก.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริห ารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตร
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง
๑๑.๘ มีผลงานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญ ในสาขาที่เกี่ยวข้ องกับ
ลักษณะงานของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งได้แก่ ผลงานวิชาการ หรือได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
๑๑.9 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด

๑๒. ตําแหน่งเกษตรอําเภอ...
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๑๒. ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ)
โดยผู้มีคุณสมบัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งดังต่อไปนี้
กรณีย้าย
ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้สํานักงานเกษตรอําเภอ
กรณีเลื่อนระดับ
๑๒.๑ ดำรงตำแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) มาแล้วไม่น้อยกว่า
๑ ปี หรือ
๑๒.2 ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์/จังหวัด/อําเภอ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี
๑๒.3 เงินเดือนไม่ตำ่ กว่า ๒๘,000 บาท
๑๒.4 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริห ารการพัฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง
(นบก.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริห ารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตร
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตัง้
๑๒.5 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
๑๓. ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง
โดยผู้มีคุณสมบัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งดังต่อไปนี้
กรณีย้าย
ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้สํานักงานเกษตรอําเภอ และ
มีประสบการณ์ ๒ ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งอาจพิจารณาจากคํ าสั่ ง
มอบหมายงานให้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หรือมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จําเป็น
เป็นหัวหน้าโครงการ
กรณีเลื่อนระดับ
๑๓.๑ ดำรงตําแหน่งสายงานนักวิชาการเกษตรและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ประเภทวิชาการ
ระดั บ ชํ า นาญการ) ภายใต้ ก ลุ่ ม /ศู น ย์ใ นหน่ว ยงานส่ว นกลาง มาแล้ ว ไม่ น ้อ ยกว่ า ๗ ปี และปฏิ บ ั ต ิ งานหรือ
เคยปฏิบัติงานภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ (ส่วนกลาง) ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๑๓.๒ ดำรงตําแหน่งสายงานสนับสนุน (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ภายใต้กลุ่ม/ ศูนย์
ในหน่วยงานส่วนกลาง มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้กลุ่มในหน่วยงานส่วนกลาง
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๑๓.3 ดำรงตำแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
และนับรวมการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ รวมกันไม่น้อยกว่า ๗ ปี และมีประสบการณ์ ๒ ปี
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งอาจพิจารณาจากคําสั่งมอบหมายงานให้รับผิดชอบ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หรือมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยไม่จําเป็นเป็นหัวหน้าโครงการ
๑๓.4 เงินเดือนไม่ตำ่ กว่า ๒๘,000 บาท
๑๓.5 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
๑๔. ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร...
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๑๔. ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ) ภายใต้สํานักงานเกษตรอําเภอ
โดยผู้มีคุณสมบัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
๑๔.๑ ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค (สํานักงานเกษตร
จังหวัด/อําเภอ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้สํานักงานเกษตรอําเภอ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
๑๔.๒ เงินเดือนไม่ต่ำกว่า ๒๘,000 บาท
๑๔.๓ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
๑5. ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ)
โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
๑5.๑ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค (สํานักงานเกษตร
จังหวัด/อําเภอ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๑5.๒ เงินเดือนไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท
๑5.๓ ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริห ารการพัฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง
(นบก.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริห ารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตร
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง
๑5.๔ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
๑6. ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ)
โดยผู้มีคุณสมบัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งดังต่อไป
๑6.๑ ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์/จังหวัด มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๑6.๒ เงินเดือนไม่ต่ำกว่า ๒๕,000 บาท
๑6.๓ ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริห ารการพัฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง
(นบก.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตร
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง
๑6.๔ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
๑๗. ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส)
โดยผู้มีคุณสมบัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
๑๗.๑ ดำรงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
๑๗.๒ เงินเดือนไม่ต่ำกว่า ๒๕,000 บาท
๑๗.๓ ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริห ารการพัฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง
(นบก.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริห ารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตร
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง
๑๗.๔ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
๑๘. ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย...

