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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
สายงาน                                         วิชาการเกษตร 
 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สำยงำนนีค้ลมุถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบติังำนทำงวิชำกำรเกษตร ซึ่งมีลกัษณะงำนที่ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัศกึษำ คน้ควำ้ ทดลอง และวิเครำะหว์ิจยัทำงกำรเกษตร เช่น กำรเพำะปลกู กำรปรบัปรุงพนัธ ์
กำรขยำยพนัธ ์กำรคดัพนัธต์ำ้นทำงโรคและศตัรูพืช กำรวิเครำะหดิ์น และกำรจดัและรกัษำมำตรฐำนพนัธุพ์ืช 
กำรศึกษำ วิเครำะหว์ิจยัเพื่อควบคมุพนัธพ์ืช วตัถมุีพิษ และปุ๋ ยเคมี กำรใหค้ ำปรกึษำแนะน ำและสำธิตงำน
วิชำกำรเกษตร เป็นตน้ และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 

ชื่อและระดับของต าแหน่ง 
ต ำแหน่งในสำยงำนนีม้ีชื่อและระดบัของต ำแหน่งดงันี ้คือ 
นกัวิชำกำรเกษตร  3     ระดบั   3  ต ำแหน่งประเภททั่วไป  
นกัวิชำกำรเกษตร  4     ระดบั   4  ต ำแหน่งประเภททั่วไป  
นกัวิชำกำรเกษตร  5     ระดบั   5  ต ำแหน่งประเภททั่วไป  
นกัวิชำกำรเกษตร  6     ระดบั   6  ต ำแหน่งประเภททั่วไป  
นกัวิชำกำรเกษตร  7     ระดบั   7  ต ำแหน่งประเภททั่วไป  
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ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบติังำนขัน้ตน้เก่ียวกบัวิชำกำรเกษตร ภำยใตก้ำรก ำกบัตรวจสอบโดยใกลช้ิดและปฏิบติั 

หนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
เป็นเจำ้หนำ้ที่ขัน้ตน้ท ำหนำ้ที่ช่วยศึกษำ คน้ควำ้ ทดลอง วิเครำะห ์วิจยัเก่ียวกบังำนวิชำกำร 

เกษตร เช่น กำรปรบัปรุง บ ำรุงพนัธุ ์กำรขยำยพนัธุ ์กำรคดัพนัธุต์ำ้นทำนโรคและศตัรูพืช กำรปรบัปรุงวิธีกำร
ผลิต กำรใชปุ้๋ ย กำรเก็บรกัษำผลผลิตจำกขำ้ว พืชไร ่พืชสวน ไหมและยำงพำรำ เป็นตน้ สำธิตกำรปลกุพืชและ
กำรปรำบศตัรูพืช ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ อบรม และสง่เสริมวิชำกำรและควำมกำ้วหนำ้ทำงกำรเกษตรแก่
เจำ้หนำ้ที่เกษตรกรและประเมินโดยทั่วไปช่วยตรวจสอบและวิเครำะหข์อ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบักำรทดลองและ
วิเครำะหว์ิจยัพนัธุพ์ืช วตัถมุีพิษปุ๋ ยเคมี ตลอดจนช่วยตรวจสอบควบคมุพืชและวสัดกุำรเกษตร เพื่อใหเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำยควบคมุและปฏิบติังำนหอ้งปฏิบติักำรหรือในสถำนีทดลอง ซึ่งด ำเนินกำรคน้ควำ้ทดลองและ
วิเครำะหว์ิจยัเพื่อปรบัปรุงกรรมวิธีกำรผลิต ผลผลิต และคณุภำพของผลผลิตทำงกำรเกษตรของสถำนีและ 
พืน้ที่ทดลองในควำมรบัผิดชอบ และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ไดร้บัปรญิญำตรี  หรือเทียบเท่ำไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีท้ำงเกษตรศำสตร ์สตัวแ์พทย ์เทคโนโลยีทำง 

กำรเกษตร กำรจดักำรศตัรูพืช พืชไร ่พืชสวน โรคพืชวิทยำ พฒันำกำรเกษตร เทคโนโลยีกำรผลิต พฒันำ
ผลิตภณัฑ ์  หรือทำงอื่นที่ ก.อบต.ก ำหนดว่ำใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนีไ้ด ้
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
1. มีควำมรูใ้นวิชำกำรเกษตรอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบติังำนในหนำ้ที่ 
2. มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกฎหมำยว่ำดว้ยระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือน กฎหมำยว่ำดว้ย

ระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน และกฎหมำย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืนที่ใชใ้นกำร
ปฏิบติังำนในหนำ้ที่ 

3. มีควำมรูท้ั่วไปเก่ียวกบัเหตกุำรณปั์จจบุนัในดำ้นกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งของประเทศไทย 

4. มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใชภ้ำษำอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบติังำนในหนำ้ที่ 
5. มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำขอ้มลู วิเครำะหปั์ญหำ และสรุปเหตผุล 
6. มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรูแ้ก่เกษตรกรและประชำชนโดยทั่วไปและมี

อธัยำศยัและมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดี 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบติังำนเก่ียวกบังำนวิชำกำรเกษตร  โดยไม่จ ำเป็นตอ้งมีผูก้  ำกบัตรวจสอบหรือภำยใตก้ำร 

ตรวจสอบบำ้ง และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ศกึษำ ทดลอง วิเครำะห ์ท ำควำมเห็น สรุปรำยงำน เสนอแนะ และด ำเนินกำรปฏิบติังำน 

ที่ค่อนขำ้งยำกมำกเก่ียวกบัวิชำกำรเกษตร โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง เช่น กำร
ปรบัปรุงบ ำรุงพนัธ ์กำรขยำยพนัธุ ์กำรคดัพนัธุต์ำ้นทำนโรคและศตัรูพืช กำรปรบัปรุงวิธีกำรผลิต กำรใชปุ้๋ ย 
กำรเก็บรกัษำผลผลิตทำงกำรเกษตร ที่มีควำมยุ่งยำกมำกใหค้ ำปรกึษำแนะน ำและสำธิตกำรปลกูพืชและ 
กำรปรำบศตัรูพืช ควบคมุตรวจสอบ วิเครำะห ์วิจยั และทดสอบพืช พนัธุพ์ืช วตัถมุีพิษและปุ๋ ยเคมี เพื่อ
ควบคมุและด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ควบคมุและจดัท ำรำยงำนและประเมินผลงำนเก่ียวกบั 
กำรสง่เสรมิกำรเกษตรและเผยแพรว่ิชำกำรใหม่ ๆ ทำงดำ้นกำรเกษตร อำจไดร้บัมอบหมำยใหค้วบคมุ 
ตรวจสอบ แกไ้ข ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ ในกำรปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่ระดบัรองลงมำ ตอบปัญหำและชีแ้จง
เรื่องต่ำง ๆ เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่ และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัวิชำกำรเกษตร 3 และไดด้ ำรงต ำแหน่งในระดบั 3 
หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนวิชำกำรเกษตร หรือ
งำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี ก ำหนดเวลำ 2 ปี ใหล้ดเป็น 1 ปี ส ำหรบัผูม้ีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบั
ต ำแหน่งตำม ขอ้ 2 
 2. ไดร้บัปรญิญำโทหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีท้ำงกำรเกษตร ทำงวิทยำศำสตร ์ที่ใชใ้น
กำรเกษตร หรือทำงอื่นที่ ก.อบต.ก ำหนดว่ำใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนี ้ 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันกัวิชำกำรเกษตร 3 แลว้จะตอ้ง 
1. มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในนโยบำยและแผนงำนดำ้นต่ำง ๆ ของสว่นรำชกำรที่สงักดั 
2. มีควำมสำมำรถในกำรจดัท ำแผนงำน ควบคมุ ตรวจสอบ ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ และ

เสนอแนะวิธีกำรแกไ้ขปรบัปรุงกำรปฏิบติังำนที่อยู่ในควำมรบัผิดชอบ 
3. มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน 
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ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบติังำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนระดบัแผนก ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพ 

ของงำนสงูมำก หรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพ
ของงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั รบัผิดชอบงำนวิชำกำรเกษตรโดยควบคมุตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของ
เจำ้หนำ้ที่ หรือปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนพอสมควร หรือปฏิบติังำนวิชำกำรเกษตรที่ยำกมำก  
โดยไม่จ ำเป็นตอ้งมีผูก้  ำกบัตรวจสอบและปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ศกึษำ ทดลอง วิเครำะห ์ วิจยั ท ำควำมเห็น สรุปรำยงำน เสนอแนะ และด ำเนินกำรปฏิบติั 

งำนที่ยำกมำกเก่ียวกบัวิชำกำรเกษตร โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง เช่น กำรปรบัปรุง
บ ำรุงพนัธุ ์กำรคดัพนัธุ ์กำรขยำยพนัธุ ์กำรปรบัปรุงวิธีกำรผลิต กำรใชปุ้๋ ย กำรเก็บรกัษำผลผลิตทำงกำร
เกษตร เป็นตน้ แกปั้ญหำขดัขอ้งต่ำง ๆ ในกำรปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรศกึษำ คน้ควำ้ ทดลอง และวิเครำะห์
วิจยัทำงกำรเกษตรที่มีควำมยงุยำกมำก ใหค้ ำปรกึษำ แนะน ำวิชำกำรใหม่ ๆ สำธิตกำรปลกูพืชและปรำบ
ศตัรูพืช ตรวจสอบ ควบคมุ และปฏิบติังำนวิเครำะห ์ทดสอบ พืชพนัธุพ์ืช วตัถมุีพิษ และปุ๋ ยเคมี เพื่อ
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ฝึกอบรมและใหค้ ำปรกึษำแนะน ำในกำรปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่ระดบั
รองลงมำ ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่ และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

ในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนนอกจำกอำจปฏิบติังำนดงักล่ำวขำ้งตน้บำ้งแลว้ ยงัท ำหนำ้ที่ติด 
ต่อประสำนงำน วำงแผน มอบหมำยงำน ควบคมุ ตรวจสอบ ใหค้ ำปรกึษำ แนะน ำปรบัปรุงแกไ้ข ติดตำม
ประเมินผล และแกปั้ญหำขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบดว้ย 

ในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน ท ำหนำ้ที่ช่วยหวัหนำ้หน่วยงำนปฏิบติังำนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัวิชำกำรเกษตร 3 หรือนกัวิชำกำรเกษตร 4 ขอ้ 2 
และไดด้ ำรงต ำแหน่งในระดบั 4 หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำร
เก่ียวกบังำนวิชำกำรเกษตร หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี หรือ 
 2. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัวิชำกำรเกษตร 3 และไดด้ ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำ
ระดบั 3 หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนวิชำกำรเกษตร 
หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี ก ำหนดเวลำ 4 ปี ใหล้ดเป็น 3 ปี ส ำหรบัผูม้ีคณุสมบติัเฉพำะ
ส ำหรบัต ำแหน่งนกัวิชำกำรเกษตร 4  ขอ้ 2 
 
 

/ควำมรูค้วำม..... 
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ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 

นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันกัวิชำกำรเกษตร 4 แลว้จะตอ้ง 
1. มีควำมสำมำรถในกำรปกครองบงัคบับญัชำ 
2. มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในหลกักำรบริหำรงำนบคุคล 
3. มีควำมรูท้ั่วไปเก่ียวกบัแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

                         4.   มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใชง้ำนคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.อบต.ก ำหนดเม่ือวนัที่  21  มิถนุำยน  2545 
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ชื่อต าแหน่ง       นักวิชาการเกษตร  6 
 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบติังำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนระดบักอง ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพของ 

งำนสงู หรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพของงำน
เทียบไดร้ะดบัเดียวกนั รบัผิดชอบงำนวิชำกำรเกษตรโดยควบคมุหน่วยงำนหลำยหน่วย และปกครองผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชำจ ำนวนมำกพอสมควร หรือปฏิบติังำนวิชำกำรเกษตร ในลกัษณะผูช้  ำนำญกำร หรือผูม้ีควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ศกึษำ ทดลอง วิเครำะห ์วิจยั ท ำควำมเห็น สรุปรำยงำน เสนอแนะ และด ำเนินกำรปฏิบติั 

งำนที่ตอ้งใชค้วำมช ำนำญเก่ียวกบัวิชำกำรเกษตร โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง เช่น 
กำรปรบัปรุงบ ำรุงพนัธุ ์ กำรคดัพนัธุ ์ขยำยพนัธุ ์กำรปรบัปรุงวิธีกำรผลิต กำรใชปุ้๋ ย กำรเก็บรกัษำผลผลิต
ทำงกำรเกษตร ควบคมุกำรศึกษำ คน้ควำ้ ทดลอง วิเครำะหว์ิจยัเก่ียวกบังำนวิชำกำรเกษตร ตรวจสอบ 
ควบคมุ และด ำเนินกำรเก่ียวกบัเรื่องกำรกกัพืช พนัธุพ์ืช วตัถมุีพิษ และปุ๋ ยเคมี ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยเป็นตน้ 
ฝึกอบรมและใหค้ ำปรกึษำแนะน ำในกำรปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่ระดบัรองลงมำตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง 
ๆ เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่ เขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บัแต่งตัง้ เขำ้รว่มประชมุในกำรก ำหนด
นโยบำยและแผนงำนของสว่นรำชกำรที่สงักดั และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

ในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน นอกจำกอำจปฏิบติังำนดงักล่ำวขำ้งตน้บำ้งแลว้ยงัท ำหนำ้ที่ 
ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติังำน พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงัเจำ้หนำ้ที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ 
ติดต่อประสำนงำน วำงแผน  มอบหมำยงำน วินิจฉยั สั่งกำรควบคมุ ตรวจสอบ ใหค้ ำปรกึษำ แนะน ำ 
ปรบัปรุงแกไ้ข ติดตำมประเมินผล และแกปั้ญหำขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบดว้ย 
ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน ท ำหนำ้ที่ช่วยหวัหนำ้หน่วยงำนปฏิบติังำนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัวิชำกำรเกษตร 3 หรือนกัวิชำกำรเกษตร 4 ขอ้ 2 
และไดด้ ำรงต ำแหน่งในระดบั 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำร
เก่ียวกบังำนวิชำกำรเกษตร หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง มำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี หรือ 
 2. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัวิชำกำรเกษตร 3 หรือนกัวิชำกำรเกษตร 4 และ 
ไดด้ ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำระดบั 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำร
เก่ียวกบังำนวิชำกำรเกษตร หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 

/ควำมรุค้วำม..... 
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ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 

นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันกัวิชำกำรเกษตร 5 แลว้จะตอ้ง 
1. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนและจดัระบบงำน 
2. มีควำมสำมำรถในกำรรเิริ่ม ปรบัปรุงนโยบำยและแผนงำน 

                         3.   มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใชง้ำนคอมพิวเตอร ์
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ชื่อต าแหน่ง       นักวิชาการเกษตร  7 
 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบติังำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนระดบักอง ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพของ 

งำนสงู หรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพของงำน
เทียบไดร้ะดบัเดียวกนั รบัผิดชอบงำนวิชำกำรเกษตรโดยควบคมุหน่วยงำนหลำยหน่วย และปกครองผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชำจ ำนวนมำกพอสมควร หรือปฏิบติังำนวิชำกำรเกษตร ในลกัษณะผูช้  ำนำญกำร หรือผูม้ีควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ศกึษำ ทดลอง วิเครำะห ์วิจยั ท ำควำมเห็น สรุปรำยงำน เสนอแนะ และด ำเนินกำรปฏิบติั 

งำนที่ตอ้งใชค้วำมช ำนำญเก่ียวกบัวิชำกำรเกษตร โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง เช่น 
กำรปรบัปรุงบ ำรุงพนัธุ ์ กำรคดัพนัธุ ์ขยำยพนัธุ ์กำรปรบัปรุงวิธีกำรผลิต กำรใชปุ้๋ ย กำรเก็บรกัษำผลผลิต
ทำงกำรเกษตร ควบคมุกำรศึกษำ คน้ควำ้ ทดลอง วิเครำะหว์ิจยัเก่ียวกบังำนวิชำกำรเกษตร ตรวจสอบ 
ควบคมุ และด ำเนินกำรเก่ียวกบัเรื่องกำรกกัพืช พนัธุพ์ืช วตัถมุีพิษ และปุ๋ ยเคมี ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยเป็นตน้ 
ฝึกอบรมและใหค้ ำปรกึษำแนะน ำในกำรปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่ระดบัรองลงมำตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง 
ๆ เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่ เขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บัแต่งตัง้ เขำ้รว่มประชมุในกำรก ำหนด
นโยบำยและแผนงำนของสว่นรำชกำรที่สงักดั และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

ในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน นอกจำกอำจปฏิบติังำนดงักล่ำวขำ้งตน้บำ้งแลว้ยงัท ำหนำ้ที่ 
ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติังำน พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงัเจำ้หนำ้ที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ 
ติดต่อประสำนงำน วำงแผน  มอบหมำยงำน วินิจฉยั สั่งกำรควบคมุ ตรวจสอบ ใหค้ ำปรกึษำ แนะน ำ 
ปรบัปรุงแกไ้ข ติดตำมประเมินผล และแกปั้ญหำขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบดว้ย 
                         ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน ท ำหนำ้ที่ช่วยหวัหนำ้หน่วยงำนปฏิบติังำนตำมที่ไดร้บั
มอบหมำย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัวิชำกำรเกษตร 3 หรือนกัวิชำกำรเกษตร 4 และ 
ไดด้ ำรงต ำแหน่งในระดบั 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบั
งำนวิชำกำรเกษตร หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง มำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 
 2. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัวิชำกำรเกษตร 3 หรือนกัวิชำกำรเกษตร 4 และ 
ไดด้ ำรงต ำแหน่งในระดบั 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบั
งำนวิชำกำรเกษตร หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง มำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  
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และแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมติ ก.อบต. ครัง้ที่  6/2548  เม่ือวนัที่  22  มิถนุำยน  2548 
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ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 

นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันกัวิชำกำรเกษตร 6 แลว้จะตอ้ง 
1. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนและจดัระบบงำน 
2. มีควำมสำมำรถในกำรรเิริ่ม ปรบัปรุงนโยบำยและแผนงำน 

                         3.   มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใชง้ำนคอมพิวเตอร ์
 

 
 
 


