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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน ผูปฏิบัติงานการเกษตร 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการชวยปฏบิัติงานดานตาง ๆ เกี่ยวกับการเกษตร เชน การเพาะปลูก การใชปุย การปรับปรุงดิน การ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช การสงเสริมและเผยแพรวิชาการเกษตร ตลอดจนชวยนักวิชาการเกษตรในการศกึษา 
คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตร เปนตน และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
 

ผูปฏิบัติงานการเกษตร 1  ระดับ 1  
          ผูปฏิบัติงานการเกษตร 2  ระดับ 2  
          ผูปฏิบัติงานการเกษตร 3  ระดับ 3  
          ผูปฏิบัติงานการเกษตร 4  ระดับ 4  
          ผูปฏิบัติงานการเกษตร 5  ระดับ 5  
          ผูปฏิบัติงานการเกษตร 6  ระดับ 6  
          ผูปฏิบัติงานการเกษตร 7  ระดับ 7  
          ผูปฏิบัติงานการเกษตร 8  ระดับ 8 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานการเกษตร 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานการเกษตรที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือ
แบบ   หรือแนวทางปฏิบตัหิรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
การเกษตรตาง ๆ เชน ชวยนักวิชาการเกษตรรวบรวมรายละเอียดสถติิ ขอมูล และดําเนินการตาง ๆ เพ่ือการ
วิเคราะห วิจัยทางดานการเกษตร ดําเนินการสงเสริมเผยแพรการเกษตรในดานตาง ๆ เชน การปรับปรุงบํารุง
พันธุ การปรับปรุงเกษตรกรรม การขยายพันธุ การปรับปรุงดิน การปองกันและกําจัดศัตรูพืช การรวบรวม
ขอมูลสถิติการเกษตร เปนตน ชวยปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัการจัดทําแปลงทดลอง แปลงสาธิตในการเกษตร การ
สาธิตการใชเครื่องมือและกรรมวิธีใหม ๆ การใชยาปราบศตัรูพืช การชวยปองกันและกําจัดศัตรพืูช เปนตน 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้
 

 ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานการเกษตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานการเกษตรที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
การเกษตรตางๆ เชน ชวยนักวิชาการเกษตรรวบรวมรายละเอียดสถติิขอมูล และดําเนินการตาง ๆ เพ่ือการ
วิเคราะหวิจัยทางการ เกษตรในแปลงทดลองและหองปฏิบัติการ ควบคุมและจัดทําแปลงทดลอง แปลงสาธิตใน
การเกษตร ตดิตามผลผลติทางการเกษตรอื่น ๆ ชวยนกัวิชาการเกษตรศึกษาทดลองเพื่อเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร โดยการปรับปรุงบํารุงพันธุ การปรับปรุงเกษตรกรรม การขยายพันธุ การเก็บรวบรวมแมลง การ
ปรับปรุงดิน การปองกันและกําจัดศัตรพืูช การรวบรวมขอมูลสถติกิารเกษตร การสาธิตการใชเครื่องมือและ
กรรมวิธีใหม ๆ การใชยาปราบศตัรูพืช การชวยปองกนัและกําจัดศตัรูพืช การสงเสริมการปลูกพืชหลัก พืช
หมุนเวียน เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานการเกษตร หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
          2.ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบตัิงานการเกษตร 1 แลว จะตองมีความสามารถ
ในการใหคําแนะนําเกี่ยวกบัระเบยีบและวิธีการปฏบิัตงิานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานการเกษตร 3 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานการเกษตรที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน 
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานการเกษตรตางๆ เชน ชวยนักวชิาการเกษตรรวบรวมรายละเอียดสถิติขอมูลและดําเนินการตาง ๆ เพ่ือการ
วิเคราะหวิจัยทางการเกษตรในแปลงทดลองและหองปฏิบัติการเพือ่เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ควบคุมและ
จัดทําแปลงทดลอง ติดตามผลการเปลีย่นแปลงและความเจริญเติบโตของพืช ชวยนักวิชาการเกษตรศึกษา
ทดลองเพื่อเพ่ิมคุณภาพ ผลผลิตทางการเกษตร โดยการปรับปรุงบํารงุพันธุ การปรับปรุงเกษตรกรรม การ
ขยายพันธุ การปรับปรุงดิน การปองกันและกําจัดศัตรพืูช การรวบรวมขอมูลสถติกิารเกษตร ชวยดําเนนิการ
สงเสริมและเผยแพรเกี่ยวกับการงานเกษตร เชน การจัดทําแปลงสาธิต การสาธิตและใหคําแนะนําเกี่ยวกบัการ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
การเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานการเกษตร 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานการเกษตรที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานการเกษตร 
ตาง ๆ  เชน ดําเนินการสงเสริมการเกษตร ปองกันและกําจัดศัตรูพืช  ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษา 
วิเคราะห คนควา ทดลอง ปฏิบัติงานทางดานการเกษตร เชน การปรับปรุงบํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัด
พันธุ การปรับปรุงวธิีการผลิต การใชปุย การเก็บรักษา ชวยศึกษาทดลองหาวิธปีองกันกําจัดโรค แมลง และ
ศัตรูพืช เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ง
ตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 3  หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
สนับสนุนงานการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานการเกษตร 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานการเกษตรที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริม่บาง และปฏบิัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานการเกษตรตาง ๆ เชน สงเสริมการเกษตร ปองกันและกําจัดศัตรูพืช พัฒนาสังคมการเกษตร  ชวย
นักวิชาการเกษตรในการศกึษาวิเคราะห คนควา ทดลองทางดานการเกษตร ปฏิบตัิงานทางดานการเกษตรใน
การปรับปรุงการบํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย การเก็บรักษา ชวย
ศึกษาทดลอง หาวิธีปองกันกําจัดโรค แมลง และศตัรูพืช เปนตน เผยแพรงานดานการเกษตร    ฝกอบรมและ
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานสนับสนนุ
งานการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบตัิงานการเกษตร 2  และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานการเกษตร 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานการเกษตรที่ยากมากภายใตการกํากบัตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตองใช
ประสบการณและความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานการเกษตรที่ยากมาก ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรับเปลีย่นแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานการเกษตรตางๆ เชน สงเสรมิการเกษตร 
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช กักพันธุพืช ใชวตัถุมีพิษและปุยเคมีใหเปนไปตามกฎหมายและระบบนิเวศวิทยา  
พัฒนาสังคมการเกษตร ดูแลบํารุงรักษาใชเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณทางการเกษตร  ชวยนักวิชาการ
เกษตรในการศึกษา วเิคราะห คนควา ทดลองปฏิบัติงานทางดานการเกษตร เชน การปรับปรุงบํารุงพันธุ การ
ขยายพันธุ การคัดพันธุ การเก็บรักษาพชืพันธุและผลผลิตทางการเกษตร การปรบัปรุงวธิีการผลิตและการใช
ปุย ชวยศึกษาทดลองหาวิธีปองกันกําจัดโรค แมลงและศตัรูพืช เปนตน ศึกษา คนควาหาวิธกีารตางๆ ในการ
ปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏบิัติงาน ศึกษารวบรวม
ขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏบิัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
            1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง ใน 
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานการเกษตร 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
            1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานการเกษตร 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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         2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
             2.1มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 และ
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน 
สนับสนุนงานการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              2.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 และ
ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบตัิงานการเกษตร 5 แลว จะตองมีความชํานาญ
งานในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานการเกษตรที่ยากเปนพิเศษ 
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานการเกษตรตางๆ เชน  ชวย
นักวิชาการเกษตรหรือนักวจัิยในการปฏบิัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานทางดานการเกษตร
เกี่ยวกับการปรับปรุงบํารุงพันธุเพ่ือเพ่ิมคณุภาพ การขยายพันธุเพ่ือเพิ่มผลผลิต การดูแลแปลงวจัิยตาง ๆ  
การประยุกตใชเทคโนโลยใีหม ๆ เปนตน ใหบริการวิชาการทางดานการเกษตร ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติ
ใหแกนักศึกษาและผูเขารบัการอบรมในโครงการฝกอบรมทางดานการเกษตร ศกึษาคนควาหาวิธตีางๆ ในการ
ปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา 
วิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รบัผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืน 
ที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
สนับสนุนงานการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบั 
งานสนับสนุนงานการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบตัิงานการเกษตร 6 แลว จะตองมีความชํานาญ
งานในหนาที่และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
  
                                                                                  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจกิายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานการเกษตรที่ยากมาก 
เปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและ
ประสบการณในการกํากับตรวจสอบเพือ่ใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงค เปาหมาย
ตามที่กําหนดในชวงเวลาที่เหมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและ
ปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผดิชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาที่อ่ืน 
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซึง่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงู
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานการเกษตรตางๆ 
เชน ชวยนักวชิาการเกษตรหรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวิธีการใหมใน
งานทางดานการเกษตรเกีย่วกับการปรบัปรุงบํารุงพันธุเพ่ือเพ่ิมคณุภาพ การขยายพันธุเพ่ือเพิ่มผลผลิต การ
ดูแลแปลงวิจัยตาง ๆ การคิดคนเทคโนโลยีใหม ๆ ในกระบวนการการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การ
พัฒนาหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลผลิต การพัฒนาพันธุพืช เปนตน ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแก
นักศึกษาและผูเขารับการอบรม ศึกษา คนควาหาวธิีการตางๆในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ศกึษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุง
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพร 
และใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางใหมๆในการ
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 ดํารง
ตําแหนงผูปฏบิัติงานการเกษตร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานการเกษตร หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 ดํารง
ตําแหนงผูปฏบิัติงานการเกษตร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานการเกษตร หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
 



 
11-8 

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบตัิงานการเกษตร 7 แลว จะตองมีความชํานาญ
งานในหนาที่ และมีประสบการณสูง 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 


