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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน                                   นักบริหารงานการเกษตร 
ลักษณะงานทั่วไป 
                  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานทางการเกษตรและทางสตัวแพทย  ซึ่งมีลักษณะ

งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกบัการศกึษา  คนควา  ทดลอง  และวิเคราะหวิจัยทางการเกษตร  เชน  การเพาะปลูก  

การปรับปรุงพนัธ  การขยายพันธ  การคิดพันธตานทานโรคและศัตรูพืช  การวิเคราะหดิน  และการจัดและ

รักษามาตรฐานพนัธุพืช     การศึกษา  วิเคราะหวิจัยเพื่อควบคุมพนัธพชื  วัตถุมพีิษ  และปุยเคมี  การให

คําปรึกษาแนะนําและสาธิตงานการเกษตร การฉีดวัคซนี การตรวจและรักษาพยาบาล การกักสตัว   การให

คําแนะนําปรกึษาในดานการเลี้ยงและรักษาสัตว  การเพาะเลีย้งเชื้อ  ตลอดจนชวยดูแลอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชและการปฏิบัติการในหองทดลอง   เปนตน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ รวมทัง้การดําเนินการ

ดานพฒันาการแปรรูปผลิตภัณฑ  การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดานการเกษตรตางๆ 

 
ชื่อและระดับงานของตาํแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้  คอื  

 นักบริหารงานการเกษตร  6      ระดับ  6 ตําแหนงประเภทบริหาร 

 นักบริหารงานการเกษตร  7      ระดับ  7 ตําแหนงประเภทบริหาร 

 นักบริหารงานการเกษตร  8     ระดับ 8 ตําแหนงประเภทบริหารระดบักลาง 
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ชื่อตําแหนง                             นกับริหารงานการเกษตร  6 
 

ตําแหนงประเภท      บรหิาร 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
                   ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาสวนการเกษตร   มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

สูงเทยีบระดับกอง    ซึ่งเปนตําแหนงทีม่ีหนาที่ความรับผิดชอบงานวชิาการเกษตร และดานสัตวแพทย   

โดยควบคุมหนวยงาน  และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงานบรหิารงาน

การเกษตร และสัตวแพทย  ในลักษณะผูชํานาญการ  หรือผูมีความรูความสามารถและความชาํนาญงาน

เทียบไดระดับเดียวกนั  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                         ศึกษา  ทดลอง  วิเคราะห  วิจยั  ทาํความเหน็  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดําเนินการ

ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกีย่วกับวิชาการเกษตร  และสัตวแพทย  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยาง

หนึง่หรือหลายอยาง  เชน  การปรับปรุงบาํรุงพนัธุ  การคัดพันธุ  ขยายพันธุ  การปรับปรุงวิธกีารผลิต  การใช

ปุย  การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร   ควบคุมการศึกษา  คนควา  ทดลอง  วิเคราะห  วิจยัเกี่ยวกบังาน

วิชาการเกษตร  ตรวจสอบ  ควบคุม  และดําเนนิการเกีย่วกับเร่ืองการกักพืช  พันธุพืช  วัตถมุีพิษ  และ

ปุยเคมี  ใหเปนไปตามกฎหมาย การตรวจและรักษาพยาบาล การกกัสัตว การใหคําแนะนําปรกึษาในดาน

การเลี้ยงและรักษาสัตว  การเพาะเลี้ยงเชื้อ  ตลอดจนชวยดูแลอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและการปฏิบัติการ

ในหองทดลอง  เปนตน   ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติการใหแกเจาหนาที่ระดบัรองลงมา

ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เกีย่วกบังานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ  ตามที่ไดรับ

ความแตงตั้ง  เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด  และปฏิบัติหนาที่

อ่ืนที่เกี่ยวของ  

            ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดงักลาวขางตนบางแลวยังทําหนาที่

กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากาํลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่

รับผิดชอบ  ตดิตอประสานงาน  วางแผน   มอบหมายงาน  วนิิจฉัย  ส่ังการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให

คําปรึกษา  แนะนาํ  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมนิผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงาน

ที่รับผิดชอบดวย 
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คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 
  1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทยีบไดไมต่ํากวานีท้างการเกษตร สัตวแพทย  การประมง  หรือ

ทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได และ 

  2. ดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยปฏบิัติงาน

ในดานงานสงเสริมการเกษตรกรรม มาแลวไมนอยกวา  1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1. มีความรูความสามารถเขาใจในโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด 

  2. มีความสามารถในการจดัทําแผน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคาํปรึกษาแนะนาํ  และ

เสนอแนะวิธีการแกไขประปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

 3. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 

 4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
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ชื่อตําแหนง                                   นักบริหารงานการเกษตร  7 
 

ตําแหนงประเภท            บริหาร 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
                         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง   มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานสูงมาก ซึง่เปนตาํแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร และดานสัตวแพทย  โดยควบคุม

หนวยงาน  และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก  หรือปฏิบัติงานบริหารงานการเกษตร  ในลักษณะ

ผูชํานาญการ  หรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานเทยีบไดระดับเดียวกัน  และปฏบิัติหนาที่

อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ศึกษา  ทดลอง  วิเคราะห  วจิัย  ทาํความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดําเนนิการ

ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกีย่วกับวิชาการเกษตร  โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยาง  เชน  การปรับปรุงบํารุงพันธุ  การคดัพันธุ  ขยายพันธุ  การปรบัปรุงวิธกีารผลิต  การใชปุย  การเก็บ

รักษาผลผลิตทางการเกษตร   ควบคุมการศึกษา  คนควา  ทดลอง  วเิคราะห  วจิัยเกี่ยวกบังานวิชาการ

เกษตร  ตรวจสอบ  ควบคุม  และดําเนนิการเกี่ยวกับเร่ืองการกกัพืช  พนัธุพชื  วัตถุมพีิษ  และปุยเคมี  ให

เปนไปตามกฎหมาย  การตรวจและรักษาพยาบาล  การกักสัตว การตรวจควบคุมการฆาสัตวและจาํหนาย

เนื้อสัตว การใหคําแนะนาํปรึกษาในดานการเลี้ยงและรักษาสัตว  การเพาะเลีย้งเชื้อ  ตลอดจนชวยดูแล

อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและการปฏิบัติการในหองทดลอง  เปนตน   ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํ 

ในการปฏิบัตกิารใหแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่   

เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ  ตามที่ไดรับความแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ 

แผนงานของสวนราชการที่สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนทีเ่กี่ยวของ  

                     ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดงักลาวขางตนบางแลวยังทําหนาที่

กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากาํลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่

รับผิดชอบ  ตดิตอประสานงาน  วางแผน   มอบหมายงาน  วนิิจฉัย  ส่ังการควบคุม  ตรวจสอบ  ให

คําปรึกษา  แนะนาํ  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมนิผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงาน

ที่รับผิดชอบดวย 

 

 

 

/คุณสมบัติ..... 
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คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 
 1. คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงในฐานะผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร 
(นักบริหารงานการเกษตร 7) 
 - มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงานการเกษตร 6 ขอ 1 และ 

  (1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดาํรงตําแหนงหวัหนาสวนสงเสริมการเกษตร (นักบริหารงาน

การเกษตร 7) หรือหัวหนาฝาย (นักบริหารงานการเกษตร 7) หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป

โดยจะตองปฏบิัติราชการเกีย่วกับงานนกับริหารงานการเกษตร หรือปฏิบัติงานอืน่ที่เกี่ยวของตามที่ ก.อบต. 

กําหนดมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

  (2) ดํารงตําแหนงหรือเคยดาํรงตําแหนงไมต่ํากวาหวัหนาสวนสงเสรมิการเกษตร  

(นักบริหารงานการเกษตร 6) หรือหวัหนาฝาย (นักบริหารงานการเกษตร 6) หรือที ่ก.อบต.เทยีบเทามาแลว

ไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนกับริหารงานการเกษตร หรือปฏิบัติงานอืน่ที่

เกี่ยวของตามที่ ก.อบต. กําหนดมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กาํหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรบัผูไดรับ

ปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างการเกษตร สัตวแพทย  การประมง  หรือทางอื่นที ่ก.อบต.กําหนดวา 

ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได 
 2. คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงในฐานะผูอํานวยการสวนสงเสริมการเกษตร 
(นักบริหารงานการเกษตร 7) หรือหัวหนาฝาย (นกับริหารงานการเกษตร 7) 
   - มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงานการเกษตร 6 ขอ 1 และ 

  (1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดาํรงตําแหนงหวัหนาสวนสงเสริมการเกษตร (นักบริหารงาน

การเกษตร 6) หรือหัวหนาฝาย (นักบริหารงานการเกษตร 6) หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป

โดยจะตองปฏบิัติราชการเกีย่วกับงานนกับริหารงานการเกษตร หรือปฏิบัติงานอืน่ที่เกี่ยวของตามที่ ก.อบต. 

กําหนดมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

 (2) ดํารงตําแหนงในระดับ 7ว หรือ 7วช หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 

โดยจะตองปฏบิัติราชการเกีย่วกับงานนกับริหารงานการเกษตร มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดยีวกับนักบริหารงานการเกษตร 6 แลว จะตอง 

มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 

 1. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

 2. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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ชื่อตําแหนง                                   นักบริหารงานการเกษตร  8 
 

ตําแหนงประเภท            บริหารระดับกลาง 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
                         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง   มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานสูงมากเปนพิเศษ หรือในฐานะหัวหนาหนวยงานเทยีบเทากองหรอืหัวหนาหนวยงานอืน่ที่มหีนาที่ความ

รับผิดชอบ  ความยาก และคุณภาพของงานสงูมากเปนพิเศษเทียบไดระดับเดียวกนั ควบคุมหนวยงาน

หลายหนวยงาน  และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก  หรือปฏิบัติงานบรหิารงานการเกษตร  ใน

ลักษณะผูชํานาญการ  หรือผูมีความรูความสามารถและความชาํนาญงานเทยีบไดระดับเดียวกนั  และ

ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   พิจารณา ศึกษา  ทดลอง  วิเคราะห  วิจยั  ทําความเหน็  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และ

ดําเนนิการปฏบิัติงานที่ตองใชความชาํนาญเกี่ยวกับวิชาการเกษตร  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง  เชน  การปรับปรุงบํารุงพันธุ  การคัดพันธุ  ขยายพนัธุ  การปรับปรุงวิธกีารผลิต  การใชปุย  การ

เก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร   ควบคุมการศึกษา  คนควา  ทดลอง  วิเคราะห  วจิัยเกี่ยวกับงานวิชาการ

เกษตร  ตรวจสอบ  ควบคุม  และดําเนนิการเกี่ยวกับเร่ืองการกกัพืช  พนัธุพชื  วัตถุมพีิษ  และปุยเคมี  ให

เปนไปตามกฎหมาย  การตรวจและรักษาพยาบาล  การกักสัตว การตรวจควบคุมการฆาสัตวและจาํหนาย

เนื้อสัตว การใหคําแนะนาํปรึกษาในดานการเลี้ยงและรักษาสัตว  การเพาะเลีย้งเชื้อ  ตลอดจนชวยดูแล

อุปกรณเครื่องมอืเครื่องใชและการปฏิบัติการในหองทดลอง  เปนตน   ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํ 

ในการปฏิบัตกิารใหแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่   

เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ  ตามที่ไดรับความแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ 

แผนงานของสวนราชการที่สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนทีเ่กี่ยวของ  

                     ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัตงิานดงักลาวขางตนบางแลวยังทําหนาที่

กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากาํลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่

รับผิดชอบ  ตดิตอประสานงาน  วางแผน   มอบหมายงาน  วนิิจฉัย  ส่ังการควบคุม  ตรวจสอบ  ให

คําปรึกษา  แนะนาํ  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมนิผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงาน

ที่รับผิดชอบดวย 

 

 

 

/คุณสมบัต.ิ.... 
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คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 
 ตําแหนงผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร (นกับริหารงานการเกษตร 8) 
 - มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงานการเกษตร 6 ขอ 1 และ 

  (1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดาํรงตําแหนงผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร (นกับริหาร 

งานการเกษตร 7) หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่วกบังานนกั

บริหารงานการเกษตร หรือปฏิบัติงานอืน่ที่เกี่ยวของตามที่ ก.อบต. กําหนดมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

  (2) ดํารงตําแหนงหรือเคยดาํรงตําแหนงไมต่ํากวาหวัหนาสวนสงเสรมิการเกษตร  

(นักบริหารงานการเกษตร 7) หรือหวัหนาฝาย (นักบริหารงานการเกษตร 7) หรือที ่ก.อบต.เทยีบเทามาแลว

ไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนกับริหารงานการเกษตร หรือปฏิบัติงานอืน่ที่

เกี่ยวของตามที่ ก.อบต. กําหนดมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กาํหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรบัผูไดรับ

ปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างการเกษตร สัตวแพทย  การประมง  หรือทางอื่นที ่ก.อบต.กําหนดวา 

ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได หรือ 

  (3) ดํารงตําแหนงในระดับ 8ว หรือ 8วช หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏบิัติราชการเกีย่วกับงานนกับริหารงานการเกษตร หรือปฏิบัติงานอืน่ที่เกี่ยวของตามที่ ก.อบต. 

กําหนดมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 มีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานการเกษตร 7 และจะตองมีความ

เชี่ยวชาญงานในหนาที่  
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