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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน เกษตร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางการเกษตร การสงเสริมการเกษตร  
การปองกันและกําจัดศัตรูพืช และการชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษา วิเคราะห คนควา ทดลอง 
ปฏิบัติงานทางดานการเกษตร เชน การปรับปรุงบํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุ การปรับปรุง
วิธีการผลิต การใชปุย การเก็บรักษา การชวยศึกษาทดลองหาวิธีปองกันกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืช 
การทําการปองกันและกําจัดศัตรูพืช เปนตน ตลอดจนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจและควบคุม  
การนําเขา การสงออก และการนําผานของพืช ผลผลิตจากพืชและวัสดุการเกษตร และการตรวจสอบ
เพ่ือออกใบอนุญาต และเพ่ือควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรใหเปนไปตามกฎหมาย การเผยแพรงาน
ดานการเกษตร เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานการเกษตร ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานการเกษตร ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานการเกษตร ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �2�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เกษตร 
ชือ่ตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานการเกษตร 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานและดําเนินการดานการเกษตรตามท่ีได รับมอบหมาย เชน การสงเสริม

การเกษตร การปองกันและกําจัดศัตรูพืช การรวมกลุมเกษตรกรและยุวเกษตรกร เปนตน 
เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเกษตร และการพัฒนาสังคมการเกษตรมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(2) ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษา วิเคราะห คนควา และทดลองทางดานวิชาการเกษตร 
เพ่ือสนับสนุนงานดานการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ และคุณภาพมากข้ึน 

(3) ชวยศึกษาทดลองหาวิธีการปองกันและวิธีการกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืช เพ่ือใหมีวิธีการ
ปองกันและวิธีการกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนอยาง
สูงสุด 

(4) คัด ปรับปรุง และบํารุงพันธุ วิธีการผลิต การใชปุย และการเก็บรักษา เพ่ือใหมีพันธุ วิธีการ
ผลิต การใชปุย และการเก็บรักษาท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน 

(5) ตรวจและควบคุมการนําเขา การสงออก การนําผานของพืช ผลผลิตจากพืช และวัสดุ
การเกษตร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และตรงตามกระบวนการท่ี
กําหนดไว 

(6) ตรวจสอบเอกสาร ขอมูล และหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือดําเนินการการออกใบอนุญาต
และการควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรใหถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามกฎหมายท่ี
กําหนดไว  

(7) แนะนํา สาธิต และเผยแพรงานดานการเกษตร แกเกษตรกร ประชาชนท่ัวไป และหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในขอมูล ขาวสาร และองคความรูท่ีถูกตอง 
ครบถวน และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานการเกษตร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
ไวสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานบริการ 
(10) ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และขอเสนอแนะตางๆ ดานการเกษตร แกผูมีอาชีพการเกษตร 

ประชาชนท่ัวไป และหนวยงานตางๆ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถ
นําไปประยุกตใชเกิดประโยชนได 

(11) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือ
ในงานทางการเกษตร และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน
ของหนวยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการเกษตรหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �2�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เกษตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานการเกษตร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานและดําเนินการดานการเกษตรตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน 

การสงเสริมการเกษตร การปองกันและกําจัดศัตรูพืช การรวมกลุมเกษตรกรและยุว
เกษตรกร เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเกษตร และการพัฒนาสังคมการเกษตรมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(2) ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษา วิเคราะห คนควา และทดลองทางดานวิชาการเกษตร 
เพ่ือสนับสนุนงานดานการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ และคุณภาพมากข้ึน 

(3) ชวยศึกษาทดลองหาวิธีการปองกันและวิธีการกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืช เพ่ือใหมีวิธีการ
ปองกันและวิธีการกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนอยาง
สูงสุด 

(4) ควบคุม และดูแลการคัด ปรับปรุง และบํารุงพันธุ วิธีการผลิต การใชปุย และการเก็บรักษา 
เพ่ือใหมีพันธุ วิธีการผลิต การใชปุย และการเก็บรักษาท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และได
มาตรฐาน 

(5) ควบคุม และดูแลการตรวจและควบคุมการนําเขา การสงออก การนําผานของพืช ผลผลิต
จากพืช และวัสดุการเกษตร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และตรง
ตามกระบวนการท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม และดูแลการตรวจสอบเอกสาร ขอมูล และหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ
ดําเนินการการออกใบอนุญาตและการควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรใหถูกตอง ครบถวน 
และเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดไว  

(7) ควบคุม และดูแลการออกใบอนุญาตและการควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และใบอนุญาต
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการออกใบอนุญาตตางๆ มีความถูกตอง ครบถวน และตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(8) ควบคุม และดูแลการแนะนํา สาธิต และเผยแพรงานดานการเกษตร แกเกษตรกร ประชาชน
ท่ัวไป และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในขอมูล ขาวสาร และองค
ความรูท่ีถูกตอง ครบถวน และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานการเกษตร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(11) ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานดานการเกษตรของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป

อยางถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
(12) รวมวางแผนงาน และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานการเกษตรของหนวยงาน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
3.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนํ า  ตอบปญหา และชี้ แจง  เกี่ ย วกับงานทาง การเกษตร ท่ีซับซ อนแก 

ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในหนวยงานเดียวกันจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญ ดานงานทางการเกษตรแก
ผูท่ีสนใจ 

(14) ประสานงานและบูรณาการงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขอความชวยเหลือและ
รวมมือในงานทางการเกษตร และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเกษตรมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   เกษตร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานการเกษตร 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานและดําเนินการดานการเกษตรตามท่ีไดรับ

มอบหมาย เชน การสงเสริมการเกษตร การปองกันและกําจัดศัตรูพืช การรวมกลุมเกษตรกร
และยุวเกษตรกร เปนตน เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเกษตร และการพัฒนาสังคม
การเกษตรมีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(2) ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษา วิเคราะห คนควา และทดลองทางดานวิชาการเกษตร 
เพ่ือสนับสนุนงานดานการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ และคุณภาพมากข้ึน 

(3) ชวยศึกษาทดลองหาวิธีการปองกันและวิธีการกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืช เพ่ือใหมีวิธีการ
ปองกันและวิธีการกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนอยาง
สูงสุด 

(4) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการคัด ปรับปรุง และบํารุงพันธุ วิธีการผลิต การใชปุย และ
การเก็บรักษา เพ่ือใหมีพันธุ  วิธีการผลิต การใชปุย และการเก็บรักษาท่ีมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน 

(5) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการตรวจและควบคุมการนําเขา การสงออก การนําผานของ
พืช ผลผลิตจากพืช และวัสดุการเกษตร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน 
และตรงตามกระบวนการท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม ติดตาม และประเมินการตรวจสอบเอกสาร ขอมูล และหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือดําเนินการการออกใบอนุญาตและการควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรใหถูกตอง ครบถวน 
และเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดไว  

(7) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการออกใบอนุญาตและการควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
และใบอนุญาตตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการออกใบอนุญาตตางๆ มีความถูกตอง ครบถวน 
และตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(8) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการสาธิต และเผยแพรงานดานการเกษตร แกเกษตรกร 
ประชาชนท่ัวไป และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในขอมูล 
ขาวสาร และองคความรูท่ีถูกตอง ครบถวน และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
อยางสูงสุด 
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(9) กําหนดแผนงาน และแนวทางการดําเนินงานดานการเกษตรของหนวยงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานการเกษตรมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และสอดคลองตามเปาหมาย และแผนงานท่ี
กําหนดไว 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานการเกษตร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
 

2.  ดานกํากับดูแล 
(12) กํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการเกษตรของเจาหนาท่ีในความรับผิดชอบ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(13) วางแผน ประเมินผลใหคําแนะนําปรึกษา และแกไขปญหาขอขัดของ ในการปฏิบัติงานทาง

การเกษตรของผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

 
3.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํ า  ตอบปญหา และชี้ แจง  เกี่ ย วกับงานทาง การเกษตร ท่ีซับซ อนแก 

ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในหนวยงานเดียวกันจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญ ดานงานทางการเกษตรแก
ผูท่ีสนใจ 

(15) ประสานงานและบูรณาการงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขอความชวยเหลือและ
รวมมือในงานทางการเกษตร และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรือท่ี 

ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเกษตรมาแลว                  
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี 
ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเกษตรมาแลว              
ไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 




