
 
 

             (ยกร่าง) 
              

                 ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร 
      เรื่อง   กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 
                        ------------------------------------ 
 

   ตามที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณสมบัติข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น 
 

  เนื่องจาก อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการประชุมครั้งที่  1/2565 เมื่อวันที่  23                   
มีนาคม 2565 มีมติปรับปรุงเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  (Career Path) ของข้าราชการกรมส่งเสริม
การเกษตรและกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ขึ้นใหม่ เพ่ือให้                
การพิจารณาข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์               
และผลงาน อันเป็นการเตรียมความพร้อมกำลังคนคุณภาพของส่วนราชการ การสั่งสมประสบการณ์และผลงาน
เพ่ือเข้าสู่ตำแหน่ง จูงใจให้ข้าราชการเกิดการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและได้รับประสบการณ์ในงาน                    
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับโครงสร้างตำแหน่ง โครงสร้างอายุ และตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
ข้าราชการที่ ก.พ. กำหนด จึงให้ยกเลิกประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ฉบับดังกล่าวข้างต้น และกำหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ 

1. ตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ประเภทบริหาร ระดับสูง) 
1.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้   
      (1) ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ (ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ) มีระยะเวลา                 

ในการดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และเคยดำรงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

      (2) ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับต้น) มีระยะเวลาในการดำรง
ตำแหน่งรองอธิบดี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือนับรวมตำแหน่งประเภทอำนวยการไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 ๑.2 ผ่านการอบรมหลักสูตรและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด  
 

2. ตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ประเภทบริหาร ระดับต้น) 
2.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้   

          (1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกอง/สํานัก/สํานักงานส่งเสริม                 
และพัฒนาการเกษตร (ประเภทอํานวยการ ระดับสูง) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

       (2) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกอง/สํานัก/สํานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร (ประเภทอํานวยการ ระดับสูง) และตําแหน่งประเภทอํานวยการ รวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
       (3) ดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัด (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และเคยดำรงตำแหน่ง
ผู้อํานวยการกอง/สํานัก/สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ประเภทอํานวยการ ระดับสูง หรือประเภท
อำนวยการ ระดับต้น) รวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

2.2 ผ่านการอบรมหลักสูตรและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
 

 
            3. ตำแหน่ง … 
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3. ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ (ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ) 
   3.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้   
      (1) ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับต้น) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี                  
และมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
          (2) ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกอง/สํานัก/สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
(ประเภทอํานวยการ ระดับสูง) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาผู้ทรงคุณวุฒิ               
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  
          (3) ดำรงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี และมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับสาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
  ๓.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 

4. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ) 
  4.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้   
        (1) ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกอง (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑ ปี และมีผลงานและประสบการณ์ในสาขาที่เก่ียวข้องกับผู้เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  
          (2) ดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัด (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) มาแล้วไม่น้อยกว่า  
๑ ปี และมีผลงานและประสบการณ์ในสาขาที่เก่ียวข้องกับผู้เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  
          (3) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ) ในหน่วยงานส่วนกลางและ/หรือส่วนภูมิภาค มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และนับรวมการดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีผลงานและประสบการณ์                 
ในสาขาที่เก่ียวข้องกับผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 2 ปี 
           (4) ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศู นย์                    
ในหน่วยงานส่วนกลาง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีผลงานและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญ
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
           (5) ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ขึ้นตรง
กับหัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการ และมีคุณสมบัติตามข้อ (3) หรือ (4) 
   ๔.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 

5. ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ประเภทอำนวยการ 
ระดับสูง) 
  5.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้   
        (1) ดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) 
ระดับสูง) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
        (2) ดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) 
ระดับสูง) และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) มาแล้ว                  
ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
          (3) ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกอง (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑ ปี  
 
                                    (4) ดำรง… 
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         (4) ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกอง (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) และนับรวม              
การดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
         (5) ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑ ปี และเคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ)               
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
          (6) ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และนับรวมการดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกัน                  
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
          (7) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง กรณีข้าราชการประเภททั่วไป จะต้องดำรงตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี และ/หรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (เจ้าพนักงาน 
การเงนิและบัญชีอาวุโส) กองคลัง มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  5.2 มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามที่ ก.พ. 
และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนด 
  ๕.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที ่ก.พ. กําหนด 
 

                     6. ตําแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดับสูง) 
    6.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้   
        (1)  ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกอง/เกษตรจังหวัด (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น)
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
         (2) ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกอง/เกษตรจังหวัด (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) 
และนับรวมการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
         (3) ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑ ปี และเคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ)              
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
         (4) ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และนับรวมการดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  6.2 มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามที่ ก.พ. 
และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนด 
  6.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ ก.พ. กำหนด 

   

7. ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน ระดับต้น) 
  7.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และนับรวมการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกัน
ไม่นอ้ยกว่า ๓ ปี  
  ๗.2 มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามที่ ก.พ.
และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนด 
  7.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 

                                                                                        8. ตำแหน่ง… 
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8. ตำแหน่งเลขานุการกรม (ผู้อำนวยการ ระดับต้น) 
  8.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้   
         (1) ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และนับรวมการดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกัน                        
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
         (2) ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/เกษตรอําเภอ (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส) 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี 
  ๘.2 มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามที่ ก.พ. 
และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนด 
  ๘.3 มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 

9. ตำแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดับต้น) 
  9.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และนับรวมการดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
  9.2 มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามที่ ก.พ. 
และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนด 
  9.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 

10. ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)   
  10.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้   
           (1) ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์                 
ในหน่วยงานส่วนกลาง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์/จังหวัด 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
            (2) ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี                    
และปัจจุบันดำรงตำแหน่งภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงาน
ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์/จังหวัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายไม่น้อยกว่า 2 ต่าง 
  ๑๐.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 

11. ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)   
  11.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้   
           (1) ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์               
ในหน่วยงานส่วนกลาง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์/จังหวัด 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี   
   (2) ดำรงตำแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) มาแล้ว
ไมน่้อยกว่า 1 ปี และมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของศูนย์ 2 ปี ซึ่งกำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 
           (3) ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี                    
และปัจจุบันดำรงตำแหน่งภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง ทั้งนี้  จะต้องปฏิบัติงาน หรือเคยปฏิบัติงาน
ภายใต้กลุ่ม/ศนูย/์จังหวัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายไม่น้อยกว่า 2 ต่าง  
  ๑1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 
  
                   12. ตำแหน่ง… 
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12. ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรจังหวัด 
   12.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้   
          (1) ดำรงตำแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
          (2) ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์           
ในหน่วยงานส่วนกลาง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์/จังหวัด 
มาแล้วไมน่้อยกว่า 2 ปี  
            (3) ดำรงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ป ี 
          (4) ดำรงตำแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) มาแล้ว               
ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
          (5) ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี           
และปัจจุบันดำรงตำแหน่งภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง ทั้ งนี้ จะต้องปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงาน
ภายใตก้ลุม่/ศูนย์/จังหวัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายไม่น้อยกว่า 2 ต่าง 
          (6) ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี        
และปัจจุบันดำรงตำแหน่งภายใต้กลุ่มในสำนักงานเกษตรจังหวัด ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงาน
ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์/จังหวัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประสบการณ์ในงานทีห่ลากหลายไม่น้อยกว่า 2 ต่าง 
  ๑2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 

13. ตำแหน่งเกษตรอำเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 
  13.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้   
           (1) ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์                 
ในหน่วยงานส่วนกลาง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
           (2) ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้สํานักงาน
เกษตรอําเภอ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
            (3) ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) มาแล้ว                 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี   
           (4) ดำรงตำแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) มาแล้ว                
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี   
          (5) ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี                      
และมีประสบการณ์ในงานทีห่ลากหลายไม่นอ้ยกว่า 2 ต่าง 
  13.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 

14.  ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานสว่นกลาง 
  14.1 ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ มาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 ปี                     
ทัง้นี้ จะต้องปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้กลุ่ม/ศูนย์/จังหวัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  14.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 
                   15. ตำแหน่ง… 
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15. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 
ภายใต้สำนักงานเกษตรอำเภอ 

15.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้   
          (1) ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี               
และปัจจุบันดำรงตำแหน่งภายใต้กลุ่มในสำนักงานเกษตรจังหวัด ทั้งนี้ จะต้องเคยปฏิบัติงานอยู่ภายใต้สำนักงาน
เกษตรอำเภอ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี       

        (2) ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี     
และปัจจุบันดำรงตำแหน่งภายใต้สำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้
สํานักงานเกษตรอําเภอ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

๑5.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด 

16.  ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) สำนักงานเกษตรจังหวัด 
 16.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้   
          (1) ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี     
และปัจจุบันดำรงตำแหน่งภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงาน
ภายใตก้ลุ่ม/ศูนย์/จังหวัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
          (2) ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี   
และปัจจุบันดำรงตำแหน่งภายใต้กลุ่มในสำนักงานเกษตรจังหวัด ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงาน
ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์/จังหวัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  16.2 มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายไม่นอ้ยกว่า 2 ต่าง 
 ๑6.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
 

17. ตำแหน่งเกษตรอำเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 
  17.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้   
           (1) ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี    
และปัจจุบันดำรงตำแหน่งภายใต้กลุ่มในสำนักงานเกษตรจังหวัด ทั้งนี้ จะต้องเคยปฏิบัติงานอยู่อำเภอ มาแล้ว             
ไม่น้อยกว่า 2 ปี       
          (2) ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแล้วไม่น้ อยกว่า 5 ปี                    
และปัจจุบันดำรงตำแหน่งภายใต้สำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้
สํานักงานเกษตรอําเภอ มาแล้วไมน่้อยกว่า 2 ปี 
  17.2 มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายไม่น้อยกว่า 2 ต่าง 
 ๑7.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด  

 

18. ตำแหน่งเกษตรอำเภอ (ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส)       
        ๑8.๑ ปัจจุบันดำรงตําแหน่งประเภททัว่ไป ระดับชํานาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี  
  18.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามท่ี ก.พ. กำหนด 
 
                     19. ตำแหน่ง… 




