มาตราฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน
วิชาการเกษตร
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับศึกษา คนควา ทดลอง และวิเคราะหวิจัยทางการเกษตร เชน การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ การขยาย
พันธ การคัดพันธตา นทางโรคและศัตรูพชื การวิเคราะหดนิ และการจัดและรักษามาตราฐานพันธุพืช การศึกษา
วิเคราะหวิจัยเพื่อควบคุมพันธพืช วัตถุมีพิษ และปุยเคมี การใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและสาธิตงานวิชาการเกษตร
เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
นักวิชาการเกษตร 3 ระดับ 3
นักวิชาการเกษตร 4 ระดับ 4
นักวิชาการเกษตร 5 ระดับ 5
นักวิชาการเกษตร 6 ระดับ 6
นักวิชาการเกษตร 7 ระดับ 7

ชื่อตําแหนง
นักวิชาการเกษตร 3
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับวิชาการเกษตร ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดและปฏิบัติ
หนาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนทําหนาที่ชวยศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ
เกษตร เฃน การปรับปรุง บํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุต า นทานโรคและศัตรูพชื การปรับปรุงวิธีการ
ผลิต การใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตจากขาว พืชไร พืชสวน ไหมและยางพารา เปนตน สาธิตการปลุกพืชและ
การปราบศัตรูพืช ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา อบรม และสงเสริมวิชาการและความกาวหนาทางการเกษตรแกเจาหนา
ที่เกษตรกรและประเมินโดยทั่วไปชวยตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการทดลองและวิเคราะห
วิจัยพันธุพืช วัตถุมีพิษปุยเคมี ตลอดจนชวยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพือ่ ใหเปนไปตาม
กฎหมายควบคุมและปฏิบัติงานหองปฏิบัติการหรือในสถานีทดลอง ซึ่งดําเนินการคนควาทดลองและวิเคราะห
วิจัยเพื่อปรับปรุงกรรมวิธกี ารผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและพื้นที่ทดลอง
ในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไดไมตากว
่ํ านีท้ างเกษตรศาสตร สัตวแพทย เทคโนโลยีทาง
การเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิต
ภัณฑ หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการเกษตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูทว่ั ไปเกีย่ วกับเหตุการณปจ จุบนั ในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการศึกษาขอมูล วิเคราะหปญ
 หา และสรุปเหตุผล
6.! มีความสามารถในการถายทอดความรูแ กเกษตรกรและประชาชนโดยทัว่ ไปและมี
อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธที่ดี

ชื่อตําแหนง
นักวิชาการเกษตร 4
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบหรือภายใตการ
ตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษา ทดลอง วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานที่
คอนขางยากมากเกี่ยวกับวิชาการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การปรับปรุง
บํารุงพันธ การขยายพันธุ การคัดพันธุต า นทานโรคและศัตรูพชื การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย การเก็บ
รักษาผลผลิตทางการเกษตร ที่มีความยุงยากมากใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและสาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรู
พืช ควบคุมตรวจสอบ วิเคราะห วิจยั และทดสอบพืช พันธุพืช วัตถุมีพิษและปุยเคมี เพื่อควบคุมและดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย ควบคุมและจัดทํารายงานและประเมินผลงานเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตรและเผย
แพรวิชาการใหม ๆ ทางดานการเกษตร อาจไดรบั มอบหมายใหควบคุม ตรวจสอบ แกไข ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา
ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และ
ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตาม ขอ 2
2.! ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางการเกษตร ทางวิทยาศาสตร ที่ใชในการเกษตร หรือ
ทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเกษตร 3 แลวจะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และเสนอ
แนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง
นักวิชาการเกษตร 5
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการเกษตรโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนา
ที่ หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการเกษตรที่ยากมาก โดยไมจําเปน
ตองมีผูกากั
ํ บตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับทอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษา ทดลอง วิเคราะห วิจยั ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบตั ิ
งานที่ยากมากเกี่ยวกับวิชาการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การปรับปรุง
บํารุงพันธุ การคัดพันธุ การขยายพันธุ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
เปนตน แกปญ
 หาขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา คนควา ทดลอง และวิเคราะหวิจัยทางการ
เกษตรที่มีความยุงยากมาก ใหคาปรึ
ํ กษา แนะนําวิชาการใหม ๆ สาธิตการปลูกพืชและปราบศัตรูพืช ตรวจสอบ
ควบคุม และปฏิบัติงานวิเคราะห ทดสอบ พืชพันธุพืช วัตถุมีพิษ และปุยเคมี เพือ่ ดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ
ตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษา แนะนําปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือ 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 4 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเกษตร 4 แลวจะตอง
1.มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
2.มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
3.มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
4.มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง
นักวิชาการเกษตร 6
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการเกษตรโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบตั งิ านวิชาการเกษตร ในลักษณะผูชานาญการ
ํ
หรือผูม คี วามรูค วาม
สามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษา ทดลอง วิเคราะห วิจยั ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบตั ิ
งานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับวิชาการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การ
ปรับปรุงบํารุงพันธุ การคัดพันธุ ขยายพันธุ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตทางการ
เกษตร ควบคุมการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ตรวจสอบ ควบคุม และ
ดําเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งการกักพืช พันธุพืช วัตถุมีพิษ และปุยเคมี ใหเปนไปตามกฎหมายเปนตน ฝกอบรมและ
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบตั งิ านแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมาตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังทําหนาที่
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษา แนะนํา ปรับปรุง
แกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย ในฐานะผูชวย
หัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือ 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร หรืองาน
อื่นทีเ่ กีย่ วของ มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือ 4 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเกษตร 5 แลวจะตอง
1.มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง
นักวิชาการเกษตร 7
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการเกษตรโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบตั งิ านวิชาการเกษตร ในลักษณะผูชานาญการ
ํ
หรือผูม คี วามรูค วาม
สามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษา ทดลอง วิเคราะห วิจยั ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบตั ิ
งานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับวิชาการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การ
ปรับปรุงบํารุงพันธุ การคัดพันธุ ขยายพันธุ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตทางการ
เกษตร ควบคุมการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ตรวจสอบ ควบคุม และ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการกักพืช พันธุพืช วัตถุมีพิษ และปุยเคมี ใหเปนไปตามกฎหมายเปนตน ฝกอบรมและ
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบตั งิ านแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมาตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังทําหนาที่
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษา แนะนํา ปรับปรุง
แกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือ 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ มาแลวไมนอยกวา 1 ป
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือ 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ มาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเกษตร 6 แลวจะตอง
1.มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

