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บทบาทหน้าที่ของแต่ละตาแหน่ง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายในทาหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดาเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทาหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
๒. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
๓. ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงาน
ภายในกรม
๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานเลขานุการกรม
ฝ่ายช่วยอานวยการและประสานราชการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการศึกษา วิเคราะห์เพื่อ
จัดวางระบบประสานงานระหว่างราชการบริหารส่วนกลางกับสานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และ
หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในส่วนภูมิภาค การกาหนดแนวทางและจัดทาแผนการจัดสรร บริหาร
จัดการด้านงบดาเนินงานและโครงสร้างทางกายภาพของสานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต สานักงาน
เกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตรอาเภอ ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ ตลอดจนปฏิบัติงานเลขานุการ
ของนักบริหารของกรมส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากาลัง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้
ในการศึกษา วิเคราะห์ กาหนดระเบียบ มาตรฐาน และหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การปรับปรุงโครงสร้าง
ส่วนราชการและวางแผนอัตรากาลัง การปรับปรุงระบบงาน ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและผลงาน
การให้คาปรึกษา แนะนาและเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาระบบงานและอัตรากาลัง การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ ศึกษา พัฒนาระบบงานสรรหา บรรจุและ
แต่งตั้ง วางแผนและดาเนินการสรรหาข้าราชการ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ การโอนอัตราเงินเดือน
การช่วยราชการ และการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ ดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ดาเนินการเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี และหัวหน้า
ส่วนราชการระดับสานัก /กอง ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุและ
แต่งตั้งข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 2
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา พัฒนาระบบงานเลื่อนเงินเดือนและ
ค่าจ้าง ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่ าตอบแทน
พนักงานราชการ ดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนสายงานและเลื่อนระดับลูกจ้างประจา การจ้างและเลิกจ้าง
ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ ดาเนินการเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ดาเนินการนาเข้าข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในระบบจ่ายตรงของ
กรมบัญชีกลาง ให้คาแนะนาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล การจัดทาเงินเดือน และการจัดทาข้อมูลประกอบการนาเข้าระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ
นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ช านาญการ มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ทะเบี ย นประวั ติ ข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ รวมทั้งการประมวลรายงาน สถิติ ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารงานบุคคล
ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการลาทุกประเภท ยกเว้นการลาศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย และ
การลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ ดาเนินการขอรับบาเหน็จบานาญข้าราชการที่เกษียณอายุ หรือ
ลาออก และงานบาเหน็จความชอบ ดาเนินการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดาเนินการจัดทาบัตร
ประจาตัวข้าราชการ ลู กจ้างประจา พนักงานราชการ ข้าราชการผู้รับบาเหน็จบานาญ และลูกจ้างประจาผู้รับ
บาเหน็จรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มวินัยและนิติการ
นิติกรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนในการเสริมสร้างวินัย และป้องกัน
การกระทาผิดวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ ดาเนินการเกี่ยวกับงานวินัย งานกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และ
งานคดีอื่นที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรม ดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กากั บให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้คาแนะนา ตอบข้อหารือวินิจฉัยและตีความปัญหาข้อกฎหมายของกรมแก่
หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ มีหน้าที่
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์เพื่อเสนอแนะการกาหนด
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง
ของกรม การอานวยการจัดสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและความมั่นคงในการดารงชีวิตของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการของกรม ดาเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่สัมพันธ์สันทนาการ และการกีฬา
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กองคลัง
กลุ่มการเงิน มีหน้าที่
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ดาเนินการรับ-จ่าย
การนาส่งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ดาเนินการเบิกจ่ายงบบุคลากร บาเหน็จ
บานาญ และเงินอื่นที่จ่ายควบ ควบคุมและเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ ควบคุม แก้ไขการรับ-จ่าย การนาส่งเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ การจัดทาบัญชี
เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ประมวลผลและจัดทารายงานการเงิน เงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณของ กรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทารายงาน การคานวณต้นทุนผลผลิต
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทารายงาน การขอเบิกเงินคงคลัง เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ควบคุม
ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงการบันทึกบัญชีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงบประมาณ มีหน้าที่
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการโอนจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ควบคุม ตรวจสอบ
ด าเนิ น การแก้ ไ ขการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ วิ เ คราะห์ รวบรวม จั ด ท าข้ อ มู ล การรายงานผลการใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ควบคุม ตรวจสอบ ดาเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ
ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จัดทาประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
กลุ่มตรวจสอบ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ กาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย ระเบียบ
การเงินการคลัง ควบคุม ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน และลูกหนี้เงินยืม ตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินสวัสดิการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ตรวจสอบการของบประมาณค่าเช่าบ้านข้าราชการ กากับ ดูแล
การประกันตนของพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัสดุ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าทีศ่ ึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดาเนินการจัดหาพัสดุ
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจาปี ควบคุม ตรวจสอบ ดาเนินการขออนุมัติ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน ติดตามเร่งรัดการดาเนินงานจัดหาพัสดุ
ให้เป็นไปตามแผน ควบคุมและดาเนินการตามกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS ดาเนินการตาม
กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP จัดทาเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปา ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ควบคุมดูแลและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ยานพาหนะ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริหารจัดการสินทรัพย์ในระบบทะเบียนสินทรัพย์และในระบบ GFMIS ควบคุม กากับ และ
ตรวจสอบการรายงานวัสดุคงคลัง และรายงานพัสดุประจาปี ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง มีหน้าที่
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าทีศ่ ึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานคลัง
กาหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานคลัง ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลัง ให้สอดคล้องกับระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
ให้คาปรึกษา แนะนา ในเรื่องกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กองแผนงาน
กลุ่มแผนงาน
นักวิเคราะห์นดยบายและแผนปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะ
การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการจัดทาแผนงานส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวมทั้งสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการของชุมชน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประสานงาน
เพื่อพัฒนาระบบการวางแผนของกรมส่งเสริมการเกษตรให้ครบวงจรและเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการ รวมทั้ง
กาหนดกรอบแนวทางส่งเสริมการเกษตร เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริม
สนับสนุน ประสานงาน ให้คาปรึ กษาแนะนา และจัดทาคู่มือปฏิบัติ เอกสารวิชาการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ
วิชาการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มโครงการและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการวิเคราะห์
และพัฒนา การจัดทาและบริหารโครงการและงบประมาณ รวมทั้งการจัดทารายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี การให้คาปรึกษา แนะนา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านการจัดทาและบริหารโครงการและ
งบประมาณ การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มติดตามและประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบ
รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม ประเมินผล และรายงาน วัดผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
รวมทั้งจัดทาดัชนีชี้วัด ดาเนินการติดตาม ประเมินผล/โครงการ ระบบงานสาคัญตามนโยบายและจัดทารายงาน
ภาพรวมนาเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคเพื่อ
เสนอแนะ แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงการดาเนินงาน เป็นศูนย์กลางในการบริหาร ประสานงาน และควบคุม
การติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของงานส่งเสริมการเกษตร ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
ให้คาปรึกษา จัดทาคู่มือปฏิบัติและเผยแพร่วิชาการด้านการติดตาม ประเมินผล และรายงาน ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ทิศทาง ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการและเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบทวิภาคี พหุภาคี อาเซียน และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดทาแผนความร่วมมือด้านส่งเสริมการเกษตรกับต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อพัฒนารูปแบบและระบบ
การด าเนิ น ความร่ ว มมื อ กั บต่ า งประเทศ
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ รายงานสถานการณ์ ข้ อ มู ล ความเคลื่ อ นไหว
ด้านการเกษตรต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ประสานงานเกี่ยวกับการดาเนินโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ทั้งการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศและการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างประเทศ ศึกษา
วิเคราะห์แสวงหาและดาเนินการบริหารจัดการทุนที่ได้รับจากแหล่งทุนต่างๆ รวมทั้งจัดแผนงาน/งบประมาณ
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ในการจัดส่งข้าราชไปต่างประเทศชั่วคราว ติดต่อ ประสานงาน เจรจากับสถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ เพื่อขยายความสัมพันธ์ด้านงานส่งเสริมการเกษตรกับต่างประเทศ ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับ
งานด้านต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่วางแผน กาหนดรูปแบบ และวางระบบ
การปฏิบัติในการขอรับความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติในด้าน
พืชผลการเกษตร ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการให้ความช่วยเหลือ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
ดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้าและวางแผน
ระยะยาวในการฟื้นฟูเกษตรกรและพื้นที่เสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติซ้าซากและพื้นที่ทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
กองส่งเสริมโครงการรพระราชดาริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
กลุ่มโครงการพระราชดาริ มีหน้าที่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา กาหนด
แนวทางจัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับแนวพระราชดาริในแต่ละพื้นที่โครงการ จัดทา
ยุทธศาสตร์การขยายผลโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ สนองงานและสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
กลุ่มเกษตรชลประทาน มีหน้าที่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือ ชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกาหนดรูปแบบ
ระบบเกษตรกรรมในพื้นที่เขตชลประทานและพื้นที่ลุ่มน้าที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร
ตามบริบทของพื้นที่ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมการจัดการน้าและวางแผนการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้ นที่ในเขตชลประทาน ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามสถานการณ์เพื่อนาเสนอแนวทาง
การจัดการน้าเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (นโยบาย มาตรการ และแผนการเพาะปลูก) ประสานงานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าทีศ่ ึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ เพื่อประกอบการกาหนดแนวทางการพัฒนา
ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ และทรัพยากร จัดทาแนวทางการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลในพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ ประสานความร่วมมือบูรณาการหน่วยงานภาคี
องค์กร สถาบันที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย กลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครือ่ งจักรกลเกษตร
(กลุ่มวิศวกรรมเกษตร)

วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตรในไร่นา เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป ระบบวิศวกรรมโลจิสติกส์ ระบบการให้
น้าและโรงเรือนเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศภาคการเกษตร และเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรที่
เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทางและวางระบบการส่งเสริมให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของประเทศ กาหนดวิธีการ
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ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในไร่นา เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป การใช้ระบบให้น้าและ
โรงเรือนเกษตรของเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เชื่อมโยงการดาเนินงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในไร่นาของเกษตรกร เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปของ
เกษตรกร และการใช้ระบบการให้น้าและโรงเรือนเกษตรของเกษตรกร เพื่อทดแทนแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนให้บริการองค์ความรู้วิ ชาการ ให้คาปรึกษา แนะนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลเกษตรในไร่นา เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป ระบบวิศวกรรม
เกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศภาคการเกษตร และเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้องแก่ศูนย์
ปฏิบัติการ หน่วยงานของกรมและหน่วยงานภายนอก ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริการงานช่างเกษตร (กลุ่มช่างเกษตร)

วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าทีด่ ้านช่างกลเกษตร เพื่อสนับสนุนงานวิศวกรรมเกษตร
งานผลิตและอนุบาลพันธุ์พืช และงานบริหารจัดการพืช ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบารุงรักษา
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ให้บริการงานช่างกลเกษตรและถ่ายทอดความรู้ในการดูแลรักษา
ซ่อมแซมเครื่องมือและเครื่องจักรกลเกษตร ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กองพัฒนาเกษตรกร
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา
รูปแบบส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร จัดทาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาเครือข่าย
เกษตรกร กาหนดแนวทางส่งเสริมการรวมกลุ่มส่งเสริมการเกษตร และเครือข่าย ให้มีการจัดการองค์กร
การจัดการทรัพยากรและทุน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในอาชีพการเกษตร ให้คาปรึกษา แนะนา ส่งเสริม
บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร ประสานความร่วมมือและสนับสนุน
การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมกองทุนที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร มีหน้าที่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิ บัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา
รูปแบบส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิชาการ เคหกิจเกษตร จัดทาฐานข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของ
แม่บ้านเกษตรกร ในการพัฒนาครอบครัวและอาชีพการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
และเครือข่าย ให้มีการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากร และทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครอบครัว และอาชีพ
การเกษตร ให้คาปรึกษา แนะนา ส่งเสริม บริการความรู้การจัดกระบวนการเรี ยนรู้และพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเครือข่าย ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน -องหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร มีหน้าที่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา
รูปแบบส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตร กลุ่ม ยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ จัดทา
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานส่งเสริม และพัฒนายุวเกษตรกร สร้างและพัฒนาที่ปรึกษายุวเกษตรกร
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานยุวเกษตรกร ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มยุวเกษตรกร ให้มีทักษะพื้นฐานด้าน
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การเกษตรและการทางานรูปแบบกลุ่ม เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร ส่งเสริม พัฒนา เกษตรกรรุ่นใหม่
และเครือข่ายให้มีความพร้อมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่มืออาชีพ ให้คาปรึกษา แนะนา ส่งเสริม บริการความรู้
การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนายุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่
และเครือข่าย เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนางานยุวเกษตรกร ปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา
รูปแบบการส่งเสริม และพัฒนา เกษตรกร อาสาสมัครเกษตรและเครือข่าย จัดทาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การดาเนินงาน เกษตรกร อาสาสมัครเกษตร และเครือข่าย ส่งเสริม พัฒนา เกษตรกร และเครือข่าย ให้มี
ความสามารถในการจัดการ เพื่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม พัฒนา
อาสาสมัครเกษตร และเครือข่ายให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คาปรึกษา
แนะน า ส่ ง เสริ ม บริ ก ารความรู้ การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา เกษตรกร และอาสาสมั ค รเกษตร
ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ย วข้องกับการบริหารงาน อาสาสมัครเกษตร
ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร อาสาสมัครเกษตร และเครือข่าย ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบส่งเสริม
การเกษตร ศึกษา พัฒนา รูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประสานและส่งเสริม
การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนและเชื่อมโยงกลไกการ
ทางานในระดับพื้นที่ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา พัฒนาและสนับสนุนการ
ดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีและเครือข่า ย พัฒนาการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย งานวิชาการ
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรต้นแบบ รวมทั้งการวางระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้
ในรูปแบบการสื่อสารทางไกล พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือ เทคนิคการส่งเสริมการเกษตร และ
ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของชุมชน และกลไกการทางานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร กาหนดแนวทางการประสานเชื่อมโยงการทางานส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับ พัฒนาระบบการ
ให้บริการของสานักงานในระดับภูมิภาคแบบสานักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มพัฒนางานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนางานวิชาการส่งเสริมการเกษตร รูปแบบ และการจัดทาผลงาน
วิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดทาและบริหารระบบงานวิชาการ ทะเบียนวิชาการแก่บุคลากรของกรมส่งเสริม
การเกษตร งานเอกสาร คู่มือ แนวทางการทางานวิจัย ประสานงานวิชาการส่งเสริมการเกษตรกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบและ
รูปแบบการจัดการฟาร์ม และเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิ ดกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน
เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านส่งเสริมระบบและรูปแบบการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน xฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาฐานข้อมูล
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม
การเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร
ไปปรับใช้ในการส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปกป้องคุ้มครอง lbทธิประโยชน์อันเกิดจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตร ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการหรือชานาญการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการหรือชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ พัฒนาระบบและ
ดาเนินงาน จัดทาสถิติข้อมูลสาหรับใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร จัดทามาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติและ
ขั้นตอนการดาเนินงาน ตามระเบียบวิธีการทางสถิติ ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบพัฒนาระบบและดาเนินการ จัดทา
และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและ แผนที่ในงานส่งเสริมการเกษตร เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีเอกภาพ
จัดทารายงานสถิติข้อมูลในงานส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งเผยแพร่และให้บริการแก่ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชน
และประชาชนทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตร บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการองค์กร
ตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการจัดทาข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์หน่วยงานและระบบอินทราเน็ต
ภายในองค์กร เป็นศูนย์กลางการดาเนินงานเผยแพร่สารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตร โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานงานร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในกรมส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติหน้าที่
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กร จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสาร ให้เป็นมาตรฐานเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร กาหนด
นโยบาย และแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัย ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ จัดทาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
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สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และของประเทศ ศึกษา
วิเคราะห์ ออกแบบและบริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเว็บโฮสติง ระบบความปลอดภัยของ
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการวิชาการและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการหรือชานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการหรือชานาญการ และ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือ ชานาญการ มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ศึกษา วิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูลและจัดทารายงาน ด้านทะเบียนเกษตรกร กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอน
การดาเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ควบคุมกากับการ
ให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้คาปรึกษา แนะนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทะเบียนเกษตรกรและทะเบียน
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านงานทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผู้ปลูกพื ชเศรษฐกิจ และ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ติดตาม เร่งรัดการดาเนินงานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเกษตรกร ทะเบียน
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ และทะเบียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ประเมินผลสถานการณ์ และสรุปจัดทา
รายงานเสนอผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานเกษตรพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นักวิช าการส่งเสริ มการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ ศึกษา พัฒนาและวางแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
ของชุมชน องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่าย ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน สนับสนุนการดาเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอาเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ติดตามประเมินผลการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ประสานและดาเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ ศึกษา พัฒนา และวางแผนการ
ส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตร ศึกษา พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิต
การเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ ดาเนินการส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการ
ผลผลิต การให้บริการทางการเกษตร ดาเนินการตามแผน โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต
การจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตของ
เกษตรกร ประสานและการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและโครงการส่งเสริมการเกษตร
ในพื้นที่เฉพาะ สนับสนุนการดาเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการผลิตและจัดการ
ผลผลิต ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
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กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์และจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเกษตร ด้านผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกรและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและ
แผนพัฒนาเกษตรในพื้นที่เมืองแก่เกษตรกรประชาชนทั่วไป จัดทาแผนงานโครงการงบประมาณ และประสาน
การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี ตลอดจนติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของสานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนากรุงเทพมหานคร พัฒนาสารสนเทศ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การปลูกพืช ผลผลิต
การเกษตร วิสาหกิจชุมชนและข้อมูลมือสองอื่นๆ ประสานงานและสนับสนุนการดาเนินงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร งานวิ จั ย และพั ฒ นากั บ หน่ ว ยงานทางวิ ช าการ สถาบั น การศึ ก ษา และเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนของชุมชน สนับสนุนสานักงานเกษตรเขตพื้นที่ในการจัดทาแผนงาน/
โครงการส่งเสริม การเกษตร และการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การเกษตรและผลการดาเนินงานของสานักงานผ่านช่องทางต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มอารักขาพืช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการ
ดาเนินงานด้านการอารักขาพืช งานดินปุ๋ยและดาเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช
สารวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการระบาดของศัตรูพืช ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับพื้ นที่ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ยให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ให้บริการตรวจ วินิจฉัยศัตรูพืชและ
ให้คาปรึกษา แนะนาด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ย ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การดาเนินงานด้านการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ย ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานเกษตรพืน้ ที่ ๑ - ๔
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้
ด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร และการพัฒนาเกษตรในพื้นที่เมืองสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตามแผนการพัฒนา
การเกษตรที่กาหนด วิเคราะห์ วางแผนและปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของกรุงเทพมหานครและเขต
บริหารจัดการด้านการให้บริการทางการเกษตร ให้คาปรึกษา แนะนา มอบหมาย กากับดูแลการปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตรให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย และแผนงานที่ ก าหนด
เป็ น ผู้ แ ทนส่ ว นราชการในคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานทั้งของหน่วยงานภายใน และภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่อนื่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ช านาญการ มี ห น้ า ที่ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วางแผนและด าเนิ น การ
การพัฒนาบุคลากรในเขตรับผิดชอบ พัฒนาเกษตรกรผู้นาและเครือข่ายการทางานของกรม ให้คาปรึกษาแก่
จังหวัดในการพัฒนาบุคลากรและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการทางานในพื้นที่ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม การเกษตรปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ช านาญการ มี ห น้ า ที่ ศึ ก ษา พั ฒ นา และประยุ ก ต์
เทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกรและสภาพพื้นที่ในลักษณะบูรณาการวิชาการด้านการ
ผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร และพื้นที่เกษตรกรรมในแต่ละภูมิภาค .ห้คาปรึกษา และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ
ในการดาเนิน งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรแก่สานักงานเกษตรจังหวัด ประสานหน่วยงานวิชาการ
ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในระดับเขต
ส่งเสริมและประสานการดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและในเขตพื้นที่พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าทีศ่ ึกษา วิเคราะห์การจัดทายุทธศาสตร์
การส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทั้งในระดับเขตและกลุ่มจังหวัด
เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศระดับเขต การตรวจราชการ การติดตามประเมินผล และนิเทศงาน ให้คาปรึกษาแก่
สานักงานเกษตรจังหวัดในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด การบริหารแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (จานวน 36 ศูนย์)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์
พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาแปลงสาธิตและ
แปลงเรียนรู้ให้เป็นแปลงต้นแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
การผลิต การขยาย กระจายพันธุ์พืช และแมลงเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ให้บริการข้อมูล ข่าวสารวิชาการ
ด้านเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จาเป็น รวมทั้งให้บริการทางการเกษตรอื่น ๆ ตามศักยภาพของศูนย์
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จานวน 9 ศูนย์
นั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม การเกษตรปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ช านาญการ มี ห น้ า ที่ ศึ ก ษา ทดสอบ ประยุ ก ต์ แ ละ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับพื้นที่ ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ดาเนินการผลิตขยายปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช ให้บริการและสนับสนุน
การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย แจ้งเตือนภัยการระบาด และให้คาแนะนาการจัดการศัตรูพืช ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จานวน 2 ศูนย์
นักวิช าการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ วิจัย
ประยุกต์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตร เพื่อใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร ให้บริการปรึกษา แนะนา ออกแบบ ซ่อมแซม บารุงรักษาระบบงานทางเทคนิ คด้านวิศวกรรม
เกษตรและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จานวน 2 ศูนย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ ศึกษา วิจัย ทดสอบ และประยุกต์
เทคโนโลยีการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ ส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการผลิต ขยายและ
กระจายพันธุ์แมลงเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ให้บริการและสนับสนุนการตรวจ
วิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและศัตรูของแมลงเศรษฐกิจ และให้คาแนะนาในการป้องกันกาจัด ให้บริการตรวจคุณภาพ
เบื้องต้นของผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จานวน 1 ศูนย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนาการส่งเสริมและ
พัฒนาเยาวชนเกษตร เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนเกษตรในภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเยาวชนเกษตร และฝึกอาชีพการเกษตร ให้คาปรึกษา แนะนา
บริการข้อมูล ข่าวสารวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนเกษตร ประสานงาน องค์กร หน่วยงาน ภาคี
เครือข่ายการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนเกษตร ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยุกระจายเสียงเพือ่ การเกษตร
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและวางแผนการผลิต
สื่อวิทยุเพื่อการเกษตร ผลิตรายการวิทยุ สปอร์ต สารคดี ด้านการส่งเสริมการเกษตร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
ต่าง ๆ ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ทางการเกษตร ให้คาปรึกษาแนะนาด้านการผลิตและพัฒนาสื่อ
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร บริหารจัดการ และควบคุมการดาเนินงานสถานี วิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ปฏิบัติหน้าที่
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม
นักทรั พ ยากรบุ คคลปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนา
เทคโนโลยีและสื่อในการฝึกอบรม ออกแบบ พัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีและสื่อที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการฝึกอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
ให้คาปรึกษา และแนะนาเทคนิควิธีการในการประยุกต์ใช้สื่อต่างๆ ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์วิทยบริการเพือ่ การส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริม
การเกษตร เพื่อ วางแผนการให้ บ ริ การข้ อ มูล องค์ค วามรู้ สื่ อ ส่ งเสริ ม การเกษตร และห้ อ งสมุ ด กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล องค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตรและห้องสมุด
กรมส่งเสริมการเกษตร ให้คาปรึกษา แนะนา และให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตร และห้องสมุด
กรมส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มฝึกอบรม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการ
ส่งเสริมการเกษตร เพื่อวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม ศึกษาวิจัยและออกแบบระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ดาเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม โดยการจัดฝึกอบรม/สัมมนาภายใน ให้คาปรึกษา แนะนา
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง
นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ช านาญการ มี ห น้ า ที่ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ นโยบายและแนวทาง
การส่งเสริมการเกษตร เพื่อวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการลาศึกษาเพิ่มเติม ทุนการศึกษา ทุนการฝึกอบรม
การฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอกทั้งภายในและต่างประเทศ ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดย
การศึกษาต่อเนื่อง ดาเนินการให้บุคลากรของกรมได้รับการพัฒนาโดยการศึกษาต่อเนื่อง ให้คาปรึกษาแนะนา
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการศึกษาต่อเนื่อง ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศกึ ษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริม
การเกษตร ตลอดจนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อกาหนดกลยุทธ์และจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ในด้าน
การส่งเสริมการเกษตรและการรณรงค์นโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
กระบวนการสื่อสารเพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรม ดาเนินการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริม
การเกษตร ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์เพื่อ
กาหนดแนวทางและจัดทาแผนการผลิตสื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการเกษตร ดาเนินการจัดทา ทดสอบ ปรับปรุง
และผลิตสื่อที่เหมาะสมสาหรับการถ่ายทอดความรู้ การให้คาปรึกษา แนะนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต
สื่อส่งเสริมการเกษตร การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มกิจการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
นักวิช าการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบาย
ยุ ท ธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ มชน
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทาง
การส่งเสริมวิสาหกิจชุม ชน รับผิ ดชอบงานที่เกี่ยวกับกิจการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ
คณะกรรมการอื่ น ๆ ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน พ.ศ.2548 ก าหนด ประสานงานกั บ
ส่วนราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ภาคีที่ เกี่ ยวข้อ งทั้ งภาครัฐ เอกชน และชุม ชนในการก าหนดนโยบาย ยุ ทธศาสตร์
มาตรการ และแนวทาง เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่
เป็นอานาจของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
ตลอดจนให้คาปรึกษาแนะนาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา โครงการและงบประมาณด้านการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และติดตามประเมินผลโครงการ

14
กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ในการจดทะเบียน การเพิกถอน
ทะเบียน รวมถึงพัฒนารูปแบบการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุม ชน เป็นศูนย์กลางข้อมูล
วิสาหกิจชุมชน และพัฒนาระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคี ชุมชน และเครือข่าย ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้
และรูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การประเมินศักยภาพและจัดทาแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
การส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประเมินศักยภาพ
และจัดทาแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการและการพัฒนาทุนชุมชนอย่างยั่งยืนรวมถึงการประสาน
แหล่งทุนเพื่อให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน ในการส่งเสริมและพั ฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนอย่างบูรณาการ และเหมาะสมกับศักยภาพของ
วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน
และอื่นๆ ในการสร้างความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้
และรูปแบบการส่งเสริม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง ส่งเสริม
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานที่เหมาะสม ส่งเสริม พัฒนาทักษะ ให้ความรูเ้ กี่ยวกับการบริหารจัดการ
การผลิต การลงทุน และการตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และชุมชนมีความเข้มแข็ง
และพึ่งตนเองได้ รวมถึงการสร้างความพร้อม และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในระดับที่
สูงขึ้น ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้
และรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่ของชุมชน
เพื่อการสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยกระบวนการวิสาหกิจ
ชุมชน และสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เชื่อมโยง ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีความยั่งยืน เป็นศูนย์กลางในการให้คาแนะนา บริการข้อมูล และ
องค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะการประกอบกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กองพัฒาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (กองพัฒนาเกษตรกร)
กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน (กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล
เพื่อศึกษา พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยี และวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรของชุมชน การส่งเสริมและ
บริการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม
ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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สานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กองส่งเสริมการอารักขาพืขและจัดการดินปุ๋ย)
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ทดสอบประยุกต์
เทคโนโลยีและพัฒนารูปแบบการเตือนการระบาดศัตรูพืช การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริม การให้
คาปรึกษา แนะนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการพยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูพืช การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัรูพืช
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ทดสอบประยุกต์
เทคโนโลยีและพัฒนารูปแบบการเตือนการระบาดศัตรูพืช การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริม การให้
คาปรึกษา แนะนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการพยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูพืช การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค (กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ระบบการผลิตและจัดการพันธุ์พืชปลอดโรค ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการพันธุ์พืช
ปลอดโรค กาหนดแนวทาง และวางแผนการให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดโรคเพื่อส่งเสริมการใช้
พันธุ์สะอาดในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการผลิตและระบบการจัดการพันธุ์พื ชปลอด
โรคอย่างเป็นระบบเพื่อลดการระบาดของโรค เป็นศูนย์กลางประสานงาน สนับสนุนวิชาการ และเทคโนโลยี
การผลิตและจัดการพันธุ์พืชปลอดโรคเพื่อการอารักขาพืช ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ทดสอบ ประยุกต์
เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ การอนุรักษ์และผลิตขยายพ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ การศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดแนวทางและจัดทาแผนส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ การให้คาปรึกษา
แนะนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม
นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาทดสอบ ประยุกต์
เทคโนโลยีรังสีเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดแนวทางและจัดทาแผนส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีรังสีเพื่อบริหารศัตรูพืช พัฒนาพันธุ์พืช และพัฒนาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวทั้งสดและ
แปรรูป สนับสนุนและพัฒนาความสามารถเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในการให้บริการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีรังสี การให้คาปรึกษา แนะนาและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีรังสีเพื่อพัฒนา คุณภาพผลผลิต
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิ เทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ทดสอบ ประยุกต์
เทคโนโลยี ก ารบริ ห ารศั ต รู พื ช การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ศั ต รู พื ช และการตรวจวิ เ คราะห์ ส ารพิ ษ ตกค้ า งในผลิ ต ผล
ทางการเกษตร การศึกษา พัฒนา รูปแบบ วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารศัตรูพืช การกาหนดแนวทางและ
จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช การให้คาปรึกษา แนะนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหาร
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ศัตรูพืช การประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและ
ควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชหลังการ
เก็บเกี่ยว ป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนวิชาการ ให้คาปรึกษา แนะนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว ควบคุม กากับ การดาเนินงานศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพื่ อ
การส่งออก ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินและปุ๋ย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา พัฒนา เทคโนโลยีด้านการจัดการดิน และ
การใช้ปุ๋ย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กาหนดแนวทางและสนับสนุนการส่งเสริมการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย
ให้คาปรึกษา แนะนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านการส่งเสริมการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย ส่งเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม การเกษตรปฏิ บั ติ ห รื อ ช านาญการ มี ห น้ า ที่ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเกษตร ด้านผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกรและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและ
แผนพัฒนาเกษตรในพื้นที่เมืองแก่เกษตรกรประชาชนทั่วไป จัดทาแผนงานโครงการงบประมาณ และประสาน
การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี ตลอดจนติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของสานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนากรุงเทพมหานคร พัฒนาสารสนเทศ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การปลูกพืช ผลผลิต
การเกษตร วิสาหกิจชุมชนและข้อมูลมือสองอื่นๆ
สานักงานเกษตรพื้นที่ 1-4
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ ศึกษา พัฒนาและประยุกต์องค์
ความรู้ด้ า นวิช าการส่ ง เสริ ม การเกษตร และการพั ฒ นาเกษตรในพื้ นที่ เ มื อ งสู่ เ กษตรกรและประชาชนทั่ ว ไป
ตามแผนการพัฒนาการเกษตรที่กาหนด วิเคราะห์ วางแผนและปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้
สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนทิศทางการพัฒนา
ของกรุงเทพมหานครและเขต บริหารจัดการด้านการให้บริการทางการเกษตร ให้คาปรึกษา แนะนา มอบหมาย
กากับดูแลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนงานที่กาหนด เป็นผู้แทนส่วนราชการ
ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานทั้งของหน่วยงานภายใน และภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
งานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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สานักส่งเสริมและการจัดการสินค้า
กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริม
เทคโนโลยีและระบบการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร ระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (GAP พืช)
การผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานสากลอื่น ๆ รวมทั้งระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานการ
จัดการคุณภาพสินค้าเกษตรตามเงื่อนไขการส่งออก ศึกษา พัฒนา ทดสอบประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นศูนย์กลางการประสานงานสนับสนุ นวิชาการให้คาปรึกษา
แนะนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเข้าสู่ระบบมาตรฐานด้านการผลิตพืชอินทรีย์ การเกษตรที่ดีสาหรับพืช (GAP)
การใช้ปัจจัยการผลิต มาตรฐานปัจจัยการผลิต ด้านการจัดการคุณภาพตามเงื่อนไขการส่งออก และการตรวจ
ประเมินเบื้องต้น ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการส่งเสริมคุณภาพสินค้าเกษตร ปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม มีหน้าที่
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และระบบการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม ได้แก่ อ้อย
ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เดือย ยาสูบ สับปะรด ฯลฯ เพื่อกาหนดแนวทาง และจัดทาแผนส่งเสริมการผลิตและการ
จัดการผลผลิต
2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบ การผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
และเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ
3) ให้คาปรึกษา แนะนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมและการจัดการตลาดของผลผลิต
พืชไร่อุตสาหกรรม
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
นักวิช าการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบัติ การหรื อชานาญการ มี หน้าที่ ศึ กษา วิ เคราะห์ วางแผนและ
ดาเนินการการพัฒนาบุคลากรในเขตรับผิดชอบ พัฒนาเกษตรกรผู้นาและเครือข่ายการทางานของกรม
ให้คาปรึกษาแก่จังหวัดในการพัฒนาบุคลากรและสร้างความเข้มแข็งให้ กับเครือข่ายการทางานในพื้นที่ ปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
นั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม การเกษตรปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ช านาญการ มี ห น้ า ที่ ศึ ก ษา ทดสอบ ประยุ ก ต์ แ ละ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับพื้นที่ ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ดาเนินการผลิตขยายปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช ให้บริการและสนับสนุน
การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย แจ้งเตือนภัยการระบาด และให้คาแนะนาการจัดการศัตรูพืช ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
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นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์
พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาแปลงสาธิตและ
แปลงเรียนรู้ให้เป็นแปลงต้นแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมการผลิต
การขยาย กระจายพันธุ์พืช และแมลงเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ฝึกอบรมอาชีพ
การเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ให้บริการข้อมูล ข่าวสารวิชาการด้านเกษตร และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จาเป็น รวมทั้งให้บริการทางการเกษตรอื่น ๆ ตามศักยภาพของศูนย์ ปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานเกษตรจังหวัด
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ ศึกษา พัฒนาและวางแผนการส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนของชุมชน
องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่าย ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
สนับสนุนการดาเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอาเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ติ ดตามประเมินผลการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กร
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด ประสานและดาเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ ศึกษา พัฒนา และวางแผนการ
ส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตร ศึกษา พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิต
การเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ดาเนินการส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการ
ผลผลิต และการให้บริการทางการเกษตร ดาเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต
การจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตของ
เกษตรกร ประสานและดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้น ที่
เฉพาะ สนับสนุนการดาเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอาเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการผลิตและ
จัดการผลผลิต ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชานาญการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์และดาเนินการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการ
งานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในจังหวัด พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัด รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์การปลูกพืช ผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และข้อมูลมือสองอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ ศึกษา พัฒนาวิธีการดาเนินงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปรับปรุงกระบวนการทางานในพื้นที่ พัฒนาบุคลากรและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในจังหวัด
สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในการจัดทาแผนของชุมชน สนับสนุนสานักงานเกษตรอาเภอในการจัดทาแผนงาน/โครงการส่งเสริม
การเกษตร และการจัดท าข้อมูล สารสนเทศระดับอาเภอ ติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผล
การดาเนินงานในภาพรวมของสานักงานเกษตรจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มอารักขาพืช
นักวิช าการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบัติ การหรื อชานาญการ มี หน้าที่ศึ กษา วิ เคราะห์ และวางแผน
การดาเนินงานด้านการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ยในจังหวัดและดาเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการ
ด้านการอารักขาพืช สารวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม
กับท้องถิ่น และถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ยให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอาเภอและเก ษตรกร
ให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและให้คาปรึกษาแนะนาด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ย ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานด้านการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ยในจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
สานักงานเกษตรอาเภอ
นักวิช าการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบัติ การหรื อชานาญการ มี หน้าที่ ศึ กษา วิ เคราะห์ และวางแผน
การส่งเสริมการผลิตการเกษตรในอาเภอ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตร
ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตร ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย



