
มาตราฐานกํ าหนดต ําแหนง
สายงาน                                                        วิชาการเกษตร
ลักษณะงานโดยทั่วไป

สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับศึกษา คนควา ทดลอง และวิเคราะหวิจัยทางการเกษตร เชน การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ การขยาย
พันธ การคัดพันธตานทางโรคและศัตรูพืช การวิเคราะหดิน และการจัดและรักษามาตราฐานพันธุพืช การศึกษา 
วิเคราะหวิจัยเพื่อควบคุมพันธพืช วัตถุมีพิษ และปุยเคม ี การใหค ําปรึกษาแนะนํ าและสาธิตงานวิชาการเกษตร 
เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
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ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับวิชาการเกษตร ภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยใกลชิดและปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เปนเจาหนาที่ขั้นตนท ําหนาที่ชวยศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ
เกษตร เฃน การปรับปรุง บ ํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุตานทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการ
ผลิต การใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตจากขาว พืชไร พืชสวน ไหมและยางพารา เปนตน สาธิตการปลุกพืชและ
การปราบศัตรูพืช ใหค ําปรึกษาแนะนํ า อบรม และสงเสริมวิชาการและความกาวหนาทางการเกษตรแกเจาหนา
ที่เกษตรกรและประเมินโดยทั่วไปชวยตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการทดลองและวิเคราะห
วิจัยพันธุพืช วัตถุมีพิษปุยเคม ีตลอดจนชวยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพ่ือใหเปนไปตาม
กฎหมายควบคุมและปฏิบัติงานหองปฏิบัติการหรือในสถานีทดลอง ซึ่งดํ าเนินการคนควาทดลองและวิเคราะห
วิจัยเพ่ือปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและพื้นที่ทดลอง
ในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
 ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบเทาไดไมต่ํ ากวาน้ีทางเกษตรศาสตร สัตวแพทย เทคโนโลยทีาง

การเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิต
ภัณฑ   หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการเกษตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่

3.! มีความรูทัว่ไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกจิ และสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย

4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการศึกษาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
6.! มีความสามารถในการถายทอดความรูแกเกษตรกรและประชาชนโดยท่ัวไปและมี
อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธที่ดี
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ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร  โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบหรือภายใตการ
ตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษา ทดลอง วิเคราะห ท ําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และด ําเนินการปฏิบัติงานที่

คอนขางยากมากเกี่ยวกับวิชาการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การปรับปรุง
บํ ารุงพันธ การขยายพันธุ การคัดพันธุตานทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย การเก็บ
รักษาผลผลิตทางการเกษตร ที่มีความยุงยากมากใหค ําปรึกษาแนะนํ าและสาธิตการปลกูพืชและการปราบศัตรู
พืช ควบคุมตรวจสอบ วิเคราะห วิจัย และทดสอบพืช พันธุพืช วัตถุมีพิษและปุยเคม ีเพื่อควบคุมและด ําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย ควบคุมและจัดทํ ารายงานและประเมินผลงานเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตรและเผย
แพรวิชาการใหม ๆ ทางดานการเกษตร อาจไดรับมอบหมายใหควบคุม ตรวจสอบ แกไข ใหค ําปรึกษาแนะนํ า 
ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ และ
ปฏบัิติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงนักวิชาการเกษตร 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 หรือท่ี

ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนง
ตาม ขอ 2

2.! ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้ทางการเกษตร ทางวิทยาศาสตร ที่ใชในการเกษตร หรือ
ทางอื่นที ่ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ี

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเกษตร 3 แลวจะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า และเสนอ
แนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ

3.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการเกษตรโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนา
ที่ หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการเกษตรที่ยากมาก โดยไมจํ าเปน
ตองมีผูก ํากับตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับทอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษา ทดลอง วิเคราะห วิจัย ท ําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และด ําเนินการปฏิบัติ

งานที่ยากมากเกี่ยวกับวิชาการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การปรับปรุง
บํ ารุงพันธุ การคัดพันธุ การขยายพันธุ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร 
เปนตน แกปญหาขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา คนควา ทดลอง และวิเคราะหวิจัยทางการ
เกษตรที่มีความยุงยากมาก ใหค ําปรึกษา แนะนํ าวิชาการใหม ๆ สาธิตการปลูกพืชและปราบศัตรูพืช ตรวจสอบ 
ควบคุม และปฏิบัติงานวิเคราะห ทดสอบ พืชพันธุพืช วัตถุมีพิษ และปุยเคม ี เพ่ือดํ าเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาท่ีติด
ตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษา แนะนํ าปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือ 4 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4

หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการเกษตร 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 3
หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร หรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับ
ตํ าแหนงนักวิชาการเกษตร 4  ขอ 2



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

                             4.มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการเกษตรโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจํ านวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการเกษตร ในลักษณะผูชํ านาญการ หรือผูมีความรูความ
สามารถและความช ํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษา ทดลอง วิเคราะห วิจัย ท ําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และด ําเนินการปฏิบัติ

งานที่ตองใชความช ํานาญเกี่ยวกับวิชาการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การ
ปรับปรุงบ ํารุงพันธุ  การคัดพันธุ ขยายพันธุ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตทางการ
เกษตร ควบคุมการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ตรวจสอบ ควบคุม และ
ดํ าเนินการเก่ียวกับเร่ืองการกักพืช พันธุพืช วัตถุมีพิษ และปุยเคม ีใหเปนไปตามกฎหมายเปนตน ฝกอบรมและ
ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เขารวมประชุมในการก ําหนดนโยบายและ
แผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังท ําหนาที่
กํ าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
ติดตอประสานงาน วางแผน  มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษา แนะนํ า ปรับปรุง
แกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย ในฐานะผูชวย
หัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือ 4 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5

หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร หรืองาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของ มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือ 4 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 4 หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเกษตร 5 แลวจะตอง
1.มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน

 3.มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร



ชื่อต ําแหนง   นักวิชาการเกษตร  7
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการเกษตรโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจํ านวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการเกษตร ในลักษณะผูชํ านาญการ หรือผูมีความรูความ
สามารถและความช ํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ศึกษา ทดลอง วิเคราะห วิจัย ท ําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และด ําเนินการปฏิบัติ
งานที่ตองใชความช ํานาญเกี่ยวกับวิชาการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การ
ปรับปรุงบ ํารุงพันธุ  การคัดพันธุ ขยายพันธุ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตทางการ
เกษตร ควบคุมการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ตรวจสอบ ควบคุม และ
ดํ าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการกักพืช พันธุพืช วัตถุมีพิษ และปุยเคม ีใหเปนไปตามกฎหมายเปนตน ฝกอบรมและ
ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เขารวมประชุมในการก ําหนดนโยบายและ
แผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังท ําหนาที่
กํ าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
ติดตอประสานงาน วางแผน  มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษา แนะนํ า ปรับปรุง
แกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
                         ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.!  มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือ 4 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 6

หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของ มาแลวไมนอยกวา 1 ป

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือ 4 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5
หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของ มาแลวไมนอยกวา 1 ป



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเกษตร 6 แลวจะตอง

1.มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน

                         3.มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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