มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน
นักบริหารงานการเกษตร
ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการเกษตรและทางสัตวแพทย ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา คนควา ทดลอง และวิเคราะหวิจัยทางการเกษตร เชน การ
เพาะปลูก การปรับปรุงพันธ การขยายพันธ การคิดพันธตา นทานโรคและศัตรูพชื การวิเคราะหดนิ
และการจัดและรักษามาตรฐานพันธุพืช การศึกษา วิเคราะหวิจัยเพื่อควบคุมพันธพืช วัตถุมีพิษ และ
ปุยเคมี การใหคําปรึกษาแนะนําและสาธิตงานการเกษตร การฉีดวัคซีน การตวจและรักษาพยาบาล การ
กักสัตว การใหคาแนะนํ
ํ
าปรึกษาในดานการเลี้ยงและรักษาสัตว การเพาะเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนชวยดูแล
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและการปฏิบัติการในหองทดลอง เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
รวมทั้งการดําเนินการดานพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดานการเกษตรตางๆ
ชื่อและระดับงานของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
นักบริหารงานการเกษตร 6 ระดับ 6
นักบริหารงานการเกษตร 7 ระดับ 7

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนการเกษตร
มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงเทียบระดับกอง
ซึ่งเปนตําแหนงทีม่ หี นาทีค่ วามรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร และดาน
สัตวแพทย โดยควบคุมหนวยงาน และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบตั ิ
งานวิชาการเกษตร และสัตวแพทย ในลักษณะผูชานาญการ
ํ
หรือผูมีความรูความสามารถและความ
ชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษา ทดลอง วิเคราะห วิจยั ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนิน
การปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับวิชาการเกษตร และสัตวแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การปรับปรุงบํารุงพันธุ การคัดพันธุ ขยายพันธุ การปรับปรุงวิธีการ
ผลิต การใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ควบคุมการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห
วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ตรวจสอบ ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการกักพืช พันธุพืช
วัตถุมีพิษ และปุยเคมี ใหเปนไปตามกฎหมาย การตวจและรักษาพยาบาล การกักสัตว การใหคาแนะนํ
ํ
า
ปรึกษาในดานการเลี้ยงและรักษาสัตว การเพาะเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนชวยดูแลอุปกรณเครือ่ งมือเครือ่ งใช
และการปฏิบัติการในหองทดลอง เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติการใหแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะ
กรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั ความแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวน
ราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังทํา
หนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ใหคาํ
ปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวย
งานทีร่ บั ผิดชอบดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทางการเกษตร สัตวแพทย การประมง
หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด และ

2. ดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยปฏิบัติ
งานในดานงานการเกษตรกรรม มาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูความสามารถเขาใจในโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวน
ราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขประปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
4.! มีความคิดริเริม่ สรางสรรค

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานสูงมาก ซึ่งเปนตําแหนงทีม่ หี นาทีค่ วามรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร และดานสัตวแพทย
โดยควบคุมหนวยงาน และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก หรือปฏิบตั งิ านวิชาการเกษตร ใน
ลักษณะผูชานาญการ
ํ
หรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และ
ปฏิบัตหิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษา ทดลอง วิเคราะห วิจยั ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนิน
การปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับวิชาการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน การปรับปรุงบํารุงพันธุ การคัดพันธุ ขยายพันธุ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย
การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ควบคุมการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับงาน
วิชาการเกษตร ตรวจสอบ ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการกักพืช พันธุพืช วัตถุมีพิษ และ
ปุยเคมี ใหเปนไปตามกฎหมาย การตวจและรักษาพยาบาล การกักสัตว การตรวจควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนือ้ สัตว การใหคาแนะนํ
ํ
าปรึกษาในดานการเลี้ยงและรักษาสัตว การเพาะเลี้ยงเชื้อ ตลอด
จนชวยดูแลอุปกรณเครือ่ งมือเครือ่ งใชและการปฏิบตั กิ ารในหองทดลอง เปนตน ฝกอบรมและใหคาํ
ปรึกษาแนะนําในการปฏิบตั กิ ารใหแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมาตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยว
กับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั ความแตงตัง้ เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังทํา
หนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ใหคาํ
ปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวย
งานทีร่ บั ผิดชอบดวย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับหนวยงาน
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานการเกษตร 6 และไดดํารงตําแหนง
ไมตากว
่ํ าระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั งิ านในตําแหนงนัก
บริหารงานการเกษตร หรือไดปฏิบตั งิ านในตําแหนงนักบริหารงานทองถิน่ ในระดับเดียวกันหรือเปนผู
ปฏิบตั งิ านอืน่ ทีเ่ กีย่ วของตามที่
ก.อบต. กําหนดมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานการเกษตร 6 แลว
จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน

