
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน                                   นักบริหารงานการเกษตร
ลักษณะงานทั่วไป
                  สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานทางการเกษตรและทางสัตวแพทย  ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  คนควา  ทดลอง  และวิเคราะหวิจัยทางการเกษตร  เชน  การ
เพาะปลูก  การปรับปรุงพันธ  การขยายพันธ  การคิดพันธตานทานโรคและศัตรูพืช  การวิเคราะหดิน  
และการจัดและรักษามาตรฐานพันธุพืช     การศึกษา  วิเคราะหวิจัยเพื่อควบคุมพันธพืช  วัตถุมีพิษ  และ
ปุยเคม ี การใหคํ าปรึกษาแนะนํ าและสาธิตงานการเกษตร การฉีดวัคซีน การตวจและรักษาพยาบาล การ
กักสัตว   การใหค ําแนะนํ าปรึกษาในดานการเลี้ยงและรักษาสัตว  การเพาะเลี้ยงเชื้อ  ตลอดจนชวยดูแล
อุปกรณเคร่ืองมือเครื่องใชและการปฏิบัติการในหองทดลอง   เปนตน  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งการดํ าเนินการดานพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ  การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดานการเกษตรตางๆ

ชื่อและระดับงานของต ําแหนง

ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี  คือ
นักบริหารงานการเกษตร  6      ระดับ  6
นักบริหารงานการเกษตร  7      ระดับ  7
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หนาที่และความรับผิดชอบ
                             ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนการเกษตร   มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงเทียบระดับกอง    ซึ่งเปนตํ าแหนงท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร และดาน
สัตวแพทย  โดยควบคุมหนวยงาน  และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติ
งานวิชาการเกษตร และสัตวแพทย  ในลักษณะผูชํ านาญการ  หรือผูมีความรูความสามารถและความ
ชํ านาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                               ศึกษา  ทดลอง  วิเคราะห  วิจัย  ท ําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และด ําเนิน
การปฏิบัติงานที่ตองใชความช ํานาญเกี่ยวกับวิชาการเกษตร  และสัตวแพทย  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  การปรับปรุงบํ ารุงพันธุ  การคัดพันธุ  ขยายพันธุ  การปรับปรุงวิธีการ
ผลิต  การใชปุย  การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร   ควบคุมการศึกษา  คนควา  ทดลอง  วิเคราะห  
วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร  ตรวจสอบ  ควบคุม  และด ําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการกักพืช  พันธุพืช  
วัตถุมีพิษ  และปุยเคม ี ใหเปนไปตามกฎหมาย การตวจและรักษาพยาบาล การกักสัตว การใหค ําแนะนํ า
ปรึกษาในดานการเลี้ยงและรักษาสัตว  การเพาะเลี้ยงเชื้อ  ตลอดจนชวยดูแลอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช
และการปฏิบัติการในหองทดลอง  เปนตน   ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติการใหแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที ่  เขารวมประชุมคณะ
กรรมการตาง ๆ  ตามท่ีไดรับความแตงต้ัง  เขารวมประชุมในการก ําหนดนโยบายและแผนงานของสวน
ราชการที่สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
                              ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังท ํา
หนาที่กํ าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ  ติดตอประสานงาน  วางแผน   มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ํา
ปรึกษา  แนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวย
งานท่ีรับผิดชอบดวย
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง

1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางการเกษตร สัตวแพทย  การประมง
หรือทางอ่ืนที ่ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได และ



2. ดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 6 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยปฏิบัติ
งานในดานงานการเกษตรกรรม มาแลวไมนอยกวา  1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูความสามารถเขาใจในโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวน

ราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษา

แนะนํ า  และเสนอแนะวิธีการแกไขประปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
4.! มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
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หนาที่และความรับผิดชอบ
                             ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง   มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานสูงมาก    ซึ่งเปนตํ าแหนงท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร และดานสัตวแพทย    
โดยควบคุมหนวยงาน  และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนมาก  หรือปฏิบัติงานวิชาการเกษตร  ใน
ลักษณะผูช ํานาญการ  หรือผูมีความรูความสามารถและความชํ านาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน  และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                               ศึกษา  ทดลอง  วิเคราะห  วิจัย  ท ําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และด ําเนิน
การปฏิบัติงานที่ตองใชความชํ านาญเกี่ยวกับวิชาการเกษตร  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง  เชน  การปรับปรุงบํ ารุงพันธุ  การคัดพันธุ  ขยายพันธุ  การปรับปรุงวิธีการผลิต  การใชปุย  
การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร   ควบคุมการศึกษา  คนควา  ทดลอง  วิเคราะห  วิจัยเกี่ยวกับงาน
วิชาการเกษตร  ตรวจสอบ  ควบคุม  และด ําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการกักพืช  พันธุพืช  วัตถุมีพิษ  และ
ปุยเคม ี  ใหเปนไปตามกฎหมาย  การตวจและรักษาพยาบาล การกักสัตว การตรวจควบคุมการฆาสตัว
และจํ าหนายเน้ือสัตว การใหค ําแนะนํ าปรึกษาในดานการเลี้ยงและรักษาสัตว  การเพาะเลี้ยงเชื้อ  ตลอด
จนชวยดูแลอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชและการปฏิบัติการในหองทดลอง  เปนตน   ฝกอบรมและใหค ํา
ปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติการใหแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยว
กับงานในหนาที ่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ  ตามทีไ่ดรับความแตงต้ัง  เขารวมประชุมในการ
กํ าหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
                              ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังทํ า
หนาที่กํ าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ  ติดตอประสานงาน  วางแผน   มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ํา
ปรึกษา  แนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวย
งานท่ีรับผิดชอบดวย



คุณสมบัติเฉพาะส ําหรับหนวยงาน
มีคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงนักบริหารงานการเกษตร 6  และไดดํ ารงตํ าแหนง

ไมต่ํ ากวาระดับ 6  หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานในตํ าแหนงนัก
บริหารงานการเกษตร หรือไดปฏิบัติงานในตํ าแหนงนักบริหารงานทองถิน่ในระดับเดียวกันหรือเปนผู
ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ี
ก.อบต. กํ าหนดมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานการเกษตร 6   แลว
จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
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