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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการเกษตร

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ์ การ
ขยายพัน ธ์ การคัดพัน ธ์ต้านทางโรคและศัตรูพืช การวิเคราะห์ ดิน และการจัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อควบคุมพันธ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี การให้คาปรึกษาแนะนาและสาธิตงาน
วิชาการเกษตร เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการเกษตร
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
ระดับชานาญการ
นักวิชาการเกษตร
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตร
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเกษตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเกษตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา พัฒนา ระบบการควบคุม การผลิต การจาหน่าย การนาเข้า การส่งออกพืช
พันธุ์พื ช ปุ๋ ย วั ตถุมีพิษ ยาง รวมทั้งศึกษา พัฒ นาระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช และการค้าพืชตามอนุสัญ ญา
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
1.2 ศึกษา รวบรวม ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านพืชเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ วิทยาการด้านพันธุ์ การเขตกรรม การ
อารักขา งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งงาน
ด้านการผลิตสารบารุงพืช และอื่นๆ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร และช่วยพัฒนาผลผลิตให้
ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบของภูมิอากาศต่อการเกษตร
1.3 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับดิน น้าและการชลประทาน ปุ๋ย
ปัจจัยการผลิต วัตถุมีพิษการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การผลิต การตลาดของพืช สินค้าเกษตรและสินค้ า
เกษตรแปรรูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศคู่แข่ง เป็นต้น
เพื่อวางแผนและแนะนาการผลิต และการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถผลิตให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเกษตร
1.5 ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒ นาที่ดิน ด้านการอนุรักษ์ดิน
และน้า การปรับปรุงบารุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้
ที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน
1.6 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย และพั ฒ นาด้ านหม่ อ นไหม เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ ได้
มาตรฐานสากล อนุรักษ์คุ้มครองหม่อนไหมและไม้ย้อมสี ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และตรวจสอบ
หลั กฐานการผลิ ตผ้ าไหมเพื่ อการออกใบรับ รองตามมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบเพื่อการรับ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม
1.7 ส่ งเสริ มและสนั บสนุน ในการให้ บ ริก ารวิช าการ ถ่ ายทอดเทคโนโลยีท างด้าน
การเกษตรและปั จจัยการผลิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านพืชและไหม ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิต
เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์

1.8 ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์
ปัจจัยการผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชและการเตือนภัยการระบาด
ของโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อการป้องกันกาจัดที่เหมาะสม
1.9 ควบคุมตรวจสอบพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี เพื่อควบคุมและดาเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 รวบรวม จั ด ท าข้ อ มู ล การจั ด ท ารายงานเกี่ ย วกั บ สารสนเทศทางการเกษตร
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง
4.2 ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่หน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เกษตรกร ผู้ ป ระกอบการ และประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ส ามารถน าความรู้ไปใช้ ป ฏิ บั ติ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ และมีผลผลิตทางการเกษตรที่ดี
4.3 ให้ คาปรึกษา แนะนา ในงานด้านวิช าการแก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา เพื่ อให้
สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.5 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร แก่เกษตรกร นักศึกษาและ
ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรศาสตร์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่
พื ช สวน โรคพื ช วิ ท ยา พั ฒ นาการเกษตร เทคโนโลยี ก ารผลิ ต เทคโนโลยี เมล็ ด พั น ธุ์ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรศาสตร์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่
พื ช สวน โรคพื ช วิ ท ยา พั ฒ นาการเกษตร เทคโนโลยี ก ารผลิ ต เทคโนโลยี เมล็ ด พั น ธุ์ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรศาสตร์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่
พื ช สวน โรคพื ช วิ ท ยา พั ฒ นาการเกษตร เทคโนโลยี ก ารผลิ ต เทคโนโลยี เมล็ ด พั น ธุ์ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเกษตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเกษตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่ งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีป ระสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ ก ษา พั ฒ นา มาตรการ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การผลิ ต
การจาหน่ายการนาเข้า การส่งออกพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วัตถุมีพิษ ยาง รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์
พืช และการค้าพืชตามอนุสัญญา ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชานาญงาน
และประสบการณ์สูงมาก เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
1.2 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นพื ช เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์
ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ วิทยาการด้านพันธุ์ การเขตกรรม
การอารักขา งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
งานด้ า นการผลิ ต สารบ ารุ ง พื ช และอื่ น ๆ ซึ่ ง มี ค วามยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นมากต้ อ งอาศั ย ความรู้ ท างวิ ช าการ
ความชานาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร และช่วยพัฒ นา
ผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบของภูมิอากาศต่อการเกษตร
1.3 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับดิน น้าและการชลประทาน ปุ๋ย
วัตถุ มี พิ ษ การเกษตร ซึ่งมี ความยุ่ งยากซั บ ซ้อ นมากต้ องอาศั ย ความรู้ท างวิช าการ ความช านาญงาน และ
ประสบการณ์สูงมาก เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การผลิต การตลาดของพืช สินค้าเกษตรและสินค้า
เกษตรแปรรูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศคู่แข่งเป็นต้น
ซึ่งมี ค วามยุ่ งยากซั บ ซ้อ นมากต้ อ งอาศั ยความรู้ท างวิช าการ ความช านาญงาน และประสบการณ์ สู งมาก
เพื่อวางแผนและแนะนาการผลิต และการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถผลิตให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเกษตร
1.5 ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒ นาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดิน
และน้า การปรับปรุงบารุงดิน การแก้ไขดิ นที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้
ที่ดินเพื่อการพัฒ นาที่ดิน ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชานาญงานและ
ประสบการณ์สูงมาก

1.6 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านหม่อนไหม ซึ่งมีความซับซ้อนมาก ต้องอาศัย
ความรู้ทางวิช าการ ความชานาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล
อนุ รั กษ์คุ้ม ครองหม่อนไหมและไม้ย้ อมสี ตลอดจนพั ฒ นาภู มิปัญ ญาท้องถิ่น และจัดท าข้อกาหนดในการ
ตรวจสอบหลักฐานการผลิตผ้าไหมและออกใบรับรองตามมาตรฐาน และตรวจสอบหลักฐานการผลิตผ้าไหมเพื่อ
การออกใบรับรองตามมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบเพื่อการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม
1.7 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท างด้ า น
การเกษตรและปั จจัยการผลิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านพืชและไหม ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิต
เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์
1.8 ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์
ปัจจัยการผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชและการเตือนภัยการระบาด
ของโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อการป้องกันกาจัดที่เหมาะสม
1.9 ถ่ายทอดความรู้ทางการจัดการงานเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา นักศึกษา
และบุ ค ลากรสาธารณสุ ข เช่น ให้ คาปรึ กษาแนะนาในการปฏิบั ติงาน วางโครงการ กาหนดหลั กสู ต รและ
ฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.10 เสนอแนะแนวทางใหม่ในการปรับปรุงการดาเนินงาน หรือเสนอรวบรวมข้อมูล
และศึกษาด้านวิชาการจัดการงานเกษตรในประเด็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์และพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 รวบรวม จั ด ท าข้อ มู ล การจัด ท ารายงาน เกี่ ยวกั บ สารสนเทศทางการเกษตร
สิ น ค้ า และบริ ก ารทางการเกษตร เพื่ อ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ า ที่ และให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล แก่ ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง
4.2 พัฒนา ปรับปรุงจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการจัดการ
งานเกษตรและงานสัตวแพทย์เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.3 ให้ คาปรึ กษา แนะนา จัดทาสื่ อเผยแพร่จัดท าเอกสารวิช าการ ตารา คู่มือทาง
วิช าการจั ด การงานเกษตร และการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรทางการจั ด การงานเกษตรและสั ต วแพทย์
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์

4.4 ให้ คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการจัดการงานเกษตรที่ตนมี
ความรับผิดชอบแก่เกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ มีผลผลิตที่ดีและมีศักยภาพสูงสุด
4.5 ให้ คาปรึกษา แนะนา ในงานด้านวิช าการแก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา เพื่ อให้
สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการเกษตร
ระดับ ปฏิบั ติการ ข้อ 2 และให้ ลดเป็ น 2 ปี สาหรับผู้ มีคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักวิช าการเกษตร
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเกษตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเกษตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบั ติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการเกษตร
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญในงานสู งมากในงานวิช าการเกษตร ปฏิ บั ติงานที่ต้ องตัด สิ น ใจหรือแก้ปั ญ หาที่ ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา พัฒนา ระบบการควบคุม การผลิต การจาหน่าย การนาเข้า การส่งออกพืช
พันธุ์พื ช ปุ๋ ย วัตถุมีพิษ ยาง รวมทั้งศึกษา พัฒ นาระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช และการค้าพืชตามอนุสัญ ญา
ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชานาญงาน และประสบการณ์สูง
มากเป็นพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
1.2 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นพื ช เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์
ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ วิทยาการด้านพันธุ์ การเขตกรรม
การอารักขา งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
งานด้านการผลิตสารบารุงพืช และอื่นๆ ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ
ความชานาญงาน และประสบการณ์สูงมากเป็ นพิเศษ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตรและช่วย
พั ฒ นาผลผลิ ต ให้ ได้ ม าตรฐานและปลอดภั ย ทั้ ง ผู้ ผ ลิ ต และผู้ บ ริ โภค รวมทั้ งผลกระทบของภู มิ อ ากาศต่ อ
การเกษตร
1.3 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับดิน น้าและการชลประทาน ปุ๋ย
วัตถุมีพิษการเกษตร ที่มีความยุ่ง ยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชานาญงาน
และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การผลิต การตลาดของพืช สินค้าเกษตรและสินค้า
เกษตรแปรรูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภั ยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศคู่แข่งเป็นต้น
ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชานาญงาน และประสบการณ์สูง
มากเป็นพิเศษ เพื่อวางแผนและแนะนาการผลิต และการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถผลิตให้
ได้มาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร

1.5 ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒ นาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดิน
และน้า การปรับปรุงบารุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้
ที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชานาญ
งาน และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ
1.6 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านหม่อนไหม ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็น
พิ เศษ ต้ อ งอาศั ย ความรู้ ท างวิ ช าการ ความช านาญงาน และประสบการณ์ สู งมากเป็ น พิ เศษ เพื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล อนุรักษ์คุ้มครองหม่อนไหมและไม้ย้อมสี ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
และจัดทาข้อกาหนดในการตรวจสอบหลักฐานการผลิตผ้าไหมและออกใบรับรองตามมาตรฐาน และตรวจสอบ
หลั กฐานการผลิ ตผ้ าไหมเพื่ อการออกใบรับ รองตามมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบเพื่อการรับ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม
1.7 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท างด้ า น
การเกษตรและปั จจัยการผลิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านพืชและไหม ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิต
เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์
1.8 ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์
ปัจจัยการผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชและการเตือนภัยการระบาด
ของโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อการป้องกันกาจัดที่เหมาะสม
1.9 เสนอแนะแนวทางใหม่ในการปรับปรุงการดาเนินงาน หรือเสนอรวบรวมข้อมูล
และศึกษาด้านวิชาการจัดการงานเกษตรในประเด็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์และพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบ
1.10 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะท างานต่ า งเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 กาหนดแนวทางการพัฒ นา ปรับ ปรุงจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานการจัดการงานเกษตร สินค้า และบริการทางการเกษตรแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.2 ให้ ค าปรึ ก ษาอ านวยการพั ฒ นาในการถ่ า ยทอด หรื อ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
เทคโนโลยีทางการจัดการงานเกษตรแก่เกษตรกร ประชาชนและนักศึกษาผู้สนใจ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนาไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

4.3 ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่หน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งเกษตรกร ผู้ ป ระกอบการ และประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ส ามารถน าความรู้ไปใช้ ป ฏิ บั ติ ให้ เกิ ด
ประโยชน์
4.4 ให้คาปรึกษา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการจัดการงานเกษตร ภายใต้
ความรั บ ผิ ดชอบในระดับ ที่ซับ ซ้อน เพื่ อให้ ผู้ ที่ส นใจได้ท ราบข้อมู ล และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และ
สามารถนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.5 ให้ คาปรึกษา แนะนา ในงานด้านวิช าการแก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา เพื่ อให้
สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วน้อยกว่า 4 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
วิชาการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเกษตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเกษตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ก ากั บ ดู แ ลและพั ฒ นา ระบบการควบคุ ม การผลิ ต การจ าหน่ าย การน าเข้ า
การส่งออกพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วัตถุมีพิษ ยาง รวมทั้งศึกษา พัฒนาเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช และการค้า
พืชตามอนุสัญญา ที่ใช้หลักวิชาการที่ลึกซึ้งมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากในการปฏิบัติงาน ต้องอาศัยความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
1.2 กากับ ดู แลการศึ กษา ค้น คว้า วิเคราะห์ วิจัย และพั ฒ นาด้านพื ช เกี่ยวกับ การ
อนุรักษ์ ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ วิทยาการด้านพันธุ์ การเขต
กรรม การอารักขา งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รวมทั้งงานด้านการผลิตสารบารุงพืช และอื่นๆ ที่ใช้หลักวิชาการที่ลึกซึ้งมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากในการ
ปฏิ บั ติ งาน ต้ อ งอาศัย ความรู้ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ สู ง และเป็ น ที่ ย อมรับ ในวงการวิช าการ
เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร และช่วยพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิต
และผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบของภูมิอากาศต่อการเกษตร
1.3 กากับดูแลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒ นาเกี่ยวกับดิน น้าและการ
ชลประทาน ปุ๋ย วัตถุมีพิษการเกษตร ที่ใช้หลักวิชาการที่ลึกซึ้งมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากในการปฏิบัติงาน
ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ เพื่อเพิ่มผลผลิต
พืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ
1.4 กากับ ดูแลการศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ การผลิต การตลาดของพืช สินค้า
เกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และ
ประเทศคู่แข่งเป็น ต้น ที่ใช้ห ลักวิชาการที่ลึกซึ้งมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากในการปฏิบัติงาน ต้องอาศัย
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ เพื่อวางแผนและแนะนาการ
ผลิต และการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถผลิตให้ได้มาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร

1.5 กากับดูแลการศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดินด้านการ
อนุรักษ์ดิน และน้า การปรับปรุงบารุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวาง
แผนการใช้ที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน ที่ใช้หลักวิชาการที่ลึกซึ้งมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากในการปฏิบัติงาน
ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ
1.6 กากับดูแลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านหม่อนไหม ที่ใช้หลักวิชาการที่
ลึกซึ้งมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากในการปฏิบัติงาน ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล อนุ รักษ์คุ้มครองหม่อนไหมและ
ไม้ย้อมสีตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดทาข้อกาหนดในการตรวจสอบหลักฐานการผลิตผ้าไหม และ
ออกใบรับ รองตามมาตรฐาน และตรวจสอบหลั กฐานการผลิ ตผ้าไหมเพื่อการออกใบรับรองตามมาตรฐาน
รวมทั้งตรวจสอบเพื่อการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม
1.7 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท างด้ า น
การเกษตรและปั จจัยการผลิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านพืชและไหม ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิต
เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์
1.8 วางกรอบการจัดทาเอกสารวิชาการ ตารา ทางวิชาการจัดการงานเกษตร และ
ให้ บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์ ปัจจัยการผลิ ต โรคแมลง
ศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชและการเตือนภัยการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช
เพื่อการป้องกันกาจัดที่เหมาะสม
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผน โดยเชื่ อ มโยงหรื อ บู ร ณาการแผนงาน
โครงการมอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
2.2 คาดการณ์และวางระบบ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานในภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางหรือทิศทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 สร้างสรรค์และบริหารโครงการทางวิชาการที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อ
การวางนโยบายหรือแผนงานในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ได้องค์ความรู้ ที่ทันสมัยและ น่าเชื่อถือไปกาหนดนโยบาย
มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญทางการเกษตร หรือ
อานวยการถ่ายทอด ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้
ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนาไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
4.2 ก ากั บ ดู แ ลการจัด ท าฐานข้ อ มู ล หรือ ระบบสารสนเทศทางการเกษตร เพื่ อ ให้
สอดคล้ อ ง และสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
4.3 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้บริหาร วินิจฉัย ชี้แจง และ ตอบปัญหาสาคัญ ในงาน
การจัดการงานเกษตรกรรมแก่หน่วยงานราชการเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆ และนาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วน้อยกว่า
2 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่ างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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