
แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร   
 

ระดับ สูง ตน ทรงคุณวุฒิ เช่ียวชาญ ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ รวม 

จํานวน 1 4 1 1 2 2 6 17 

 

กลุมตรวจสอบภายใน 6 
     

ผูเชี่ยวชาญดานตรวจสอบภายใน 
 (นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชช) 

 นกัวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)     -  1 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)     -  3 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก/ชพ)           -  2 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก)                -  3 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 5 

         

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ชพ) 
 

    
 

 

กรมสงเสริมการเกษตร 9,367 

 
 
 

อธิบดี (นักบริหารสูง) 

 
 

 

รองอธิบดี (นักบริหารตน)     -  4 
 

 

ผูทรงคุณวุฒิดานพัฒนาระบบการผลิตสินคาเกษตร  - 1 
(นักวิชาการเกษตร  ทว) 

 



กรมสง่เสริมการเกษตร 
มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการผลิต  

การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา ก าหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการใหบ้ริการทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1)  ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชมุชน และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
2)  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร 
4)  ฝึกอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการทางการเกษตร 
5)  ศึกษา วิจยั และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร 
6)  ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง 
 นักบริหาร   ระดบัสูง   จ านวน 1 ต าแหนง่ ในฐานะอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ มอบหมาย 
ควบคุม ตรวจสอบ และวินิจฉัยสั่งการในราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร การปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 นักบริหาร   ระดบัตน้   จ านวน 4 ต าแหนง่ ในฐานะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมาย  
ทั้งในการก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ วินิจฉัยสั่งการ และการปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างในการบริหารส่วนราชการที่
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
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อธิบดี (นักบริหารสูง) 
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- 3 - 
 

 
กลุ่มพฒันาระบบบริหาร  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรง 
ต่ออธิบดี มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
  ๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
  ๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม 
  ๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตามและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบบริหาร ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในกรม ประเมินผล จัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม ประสานและด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และ
หน่วยงานภายในกรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
วิธีบริหารราชการ การน าเครื่องมือพัฒนาระบบราชการ เทคโนโลยี องคค์วามรู้ กฎและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาระบบราชการมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
วางแผนการติดตาม ประเมินผล จัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ประสานและด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานภายในกรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

                นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 3 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห ์วิจัย ให้ข้อเสนอแนะ วางแผนการติดตาม 
ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม ประสานและด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานภายในกรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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- 2 - 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน   ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  
รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี   มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบญัชีของกรม 
  ๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
               ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน (นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ) จ านวน 1 ต าแน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะและก าหนดแนวทางการตรวจสอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุทรัพย์สิน และการบริหารด้าน
อื่นๆ รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณทีี่มีการทุจริต ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อดูแลการใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด  
มีประสิทธิภาพสูงและตรงตามวัตถุประสงค์ 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ก าหนดแนวทางการออกแบบและการแระเมินความเสี่ยงของการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

3. วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงโครงการในระดับกลยุทธ์ของกรม ตลอดจนแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
การติดตาม และการประเมินผล 

4. ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจงและตอบปัญหาที่ส าคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 
และประชาชนทั่วไป รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ 

5. ก ากับดูแลการสอบทานการจัดท าฐานข้อมูลหรือสารสนเทศและการเก็บรักษาที่เกี่ยวกับงานของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

               นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตักิารหรอืช านาญการหรือช านาญการพเิศษ จ านวน 2 ต าแหนง่  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณการเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพยส์ินของทางราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ติดตามผลการตรวจสอบ 
และให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

              นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตักิารหรอืช านาญการ จ านวน 3  ต าแหน่ง มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ การด าเนินงานการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงบประมาณการเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินของทางราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ติดตามผลการตรวจสอบ และให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ
ในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
               



 

 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)   -  7 

 
 

นายชางเทคนิค (ปง/ชง)      -  3 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)           -  1 

  

 
 

นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก)    -  8 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  1 

 

 
 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
 

     ฝายสารบรรณ   8 

  

เจาพนักงานธุรการ (อว) 

 

กลุมสื่อสาร 5 

 

นายชางเทคนิค (อว) 

 

      กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ 10 

 

        นักจัดการงานทั่วไป (ชพ) 

 

สํานักงานเลขานุการกรม 
 

ผูอํานวยการ ตน 

ขรก. - 24 
ลจป. - 13 
พรก. -  9 

ระดับ ตน ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 1 8 2 12 24 
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ส านักงานเลขานุการกรม     มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 

 (2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม 
 (3) ประสานราชการของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 และหน่วยงานของกรมในส่วนภูมิภาค 
 (4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสื่อสารของกรมในส่วนกลาง 
 (5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 
 (6) ด าเนินการอื่นใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
 (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
  แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 กลุ่ม  ซึ่งได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดังนี้ 

      ผู้อ านวยการ ระดับต้น (เลขานกุารกรม)  ในฐานะเลขานุการกรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป และงานสารบรรณของกรม ด าเนินการเกี่ยวกับ
งานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม ประสานราชการของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 และหน่วยงานของกรมในภูมิภาค ด าเนินการเกี่ยวกับ 
งานสื่อสารของกรมในส่วนกลาง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ด าเนินการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของส่วนราชการใดของกรม ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 1. ฝ่ายสารบรรณ   มีหน้าที ่
    1) รับ - ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการและติดต่อราชการซึ่งไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ 
     2) จัดเก็บหนังสือ และเอกสารราชการ ระเบียบปฏิบัติและค าสั่งของกรม 
     3) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของส านักงาน ได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ การจัดท าและบริหาร
งบประมาณ งานพิมพ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม งานไปรษณีย์ และงานประสานราชการทั่วไปของส านักงาน 
    4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

                เจ้าพนักงานธรุการอาวุโส จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้าฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย 
ก ากับ ติดตามและแก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงานด้านงานบรหิารงานทั่วไปของส านักงานเลขานุการกรมและของกรม ไดแ้ก ่งานธุรการ งานสารบรรณ และงานติดต่อราชการซึ่งไม่ได้อยู่
ในหน้าทีข่องหน่วยงานใดโดยเฉพาะ ควบคุมดูแลงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ ควบคุมการจัดเก็บหนังสือ เอกสารราชการ ระเบียบปฏิบัติ ค าสั่งของส านัก
เลขานุการกรม และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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               เจ้าพนักงานธรุการปฏิบตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 7 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ และงานติดต่อราชการซึ่ง
ไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 2. กลุ่มช่วยอ านวยการและประสานราชการ มีหน้าที ่

  1) ด าเนินการในฐานะเลขานกุารของหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารระดับสูงของกรม 
 2) ด าเนินการจัดประชุมระดับผู้บริหารการจัดงานพิธีการ การจัดกิจกรรมพิเศษ  
 3) เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการด้านงบด าเนินงานและโครงสร้างทางกายภาพของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดและ
ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

  4) ประสานราชการของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่1 - 6 และหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในส่วนภูมิภาค ในงานที่ผู้บริหารมอบหมาย  
 5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 
 6) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

               นักจดัการงานทั่วไปช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะผูอ้ านวยการกลุ่มช่วยอ านวยการและประสานราชการมีหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการ
ของหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารระดับสูงของกรม ควบคุม ก ากับดูแลการจัดประชุมระดับผู้บริหาร การจัดงานพิธีการ การจัดกิจกรรมพิเศษ การบริหารจัดการด้านงบ
ด าเนินงานและโครงสร้างทางกายภาพของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภองานประสานราชการของส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 และหน่วยงานของกรมฯ ในส่วนภูมิภาคในงานที่ผู้บริหารมอบหมาย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหา
ของเกษตรกรและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

               นักจดัการงานทั่วไปปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 8 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารระดับสูงของ
กรม งานจัดประชุมระดับผู้บริหาร การจัดงานพิธีการ การจัดกิจกรรมพิเศษ การบริหารจัดการด้านงบด าเนินงานและโครงสร้างทางกายภาพของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภองานประสานราชการของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 และหน่วยงานของกรมฯ ในส่วนภูมิภาคใน
งานที่ผู้บริหารมอบหมาย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบข้อร้องเรียนการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

               เจ้าพนักงานธรุการปฏิบตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและงานธุรการทั่วไปของกลุ่มช่วยอ านวยการและ
ประสานราชการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 3. กลุ่มสื่อสาร  มีหน้าที ่
     1) ศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคมของกรมส่งเสริมการเกษตร 
  2) ส่งเสรมิ เผยแพร่ให้การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์การสื่อสาร และให้บริการด้านรับ-ส่งข่าวสาร การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ติดตั้งโยกย้าย-ซ่อมและ 
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารให้หน่วยงานในสังกัด 

3) ศึกษา พัฒนา ควบคุมดูแล ให้การสนับสนุนการใช้ห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียงในส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร  
4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

               นายชา่งเทคนิคอาวุโส จ านวน 1 ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่มหน้าที่รับผิดชอบงาน ศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมของกรมส่งเสริมการเกษตร ก ากับ ดูแลส่งเสรมิ เผยแพรใ่ห้การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์การสื่อสาร และให้บริการด้านรับ - ส่งขา่วสาร การวางระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ติดต้ังโยกย้าย – ซ่อมและการบ ารงุรักษาอุปกรณ์สื่อสารให้หน่วยงานในสังกัด ศึกษา พัฒนา ควบคุม ก ากับดูแล ให้การสนับสนุนการใช้ห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ 
ระบบเสียงในส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

               นายชา่งเทคนิคปฏิบตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 3 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคมของกรมส่งเสริม
การเกษตร ให้บริการด้านรับ-ส่งข่าวสาร การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ติดตั้งโยกย้าย – ซ่อมและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารให้หน่วยงานในสังกัด ศึกษา พัฒนา ควบคุม 
ก ากับดูแล ให้การสนับสนุนการใช้ห้องประชุม โสตทัศนปูกรณ์ ระบบเสียงในส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

   เจ้าพนักงานธรุการปฏิบตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ
ของกลุ่มสื่อสาร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
                
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระดับ สูง ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 6 31 1 14 53 

 

นักทรัพยากรบุคคล  (ปก/ชก)   -  6 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  2 

 
 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  3 
 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
 
 

นักทรัพยากรบุคคล  (ปก/ชก)   -  6 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  2 

 
 

นักทรัพยากรบุคคล  (ปก/ชก) -  6 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  4 
 

นิติกร  (ปก/ชก)    -  7 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  1 

 

นักทรัพยากรบุคคล  (ปก/ชก)   -  3 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  2 

 
 

นักทรัพยากรบุคคล  (ปก/ชก)   -  3 

ฝายบริหารท่ัวไป 4 
 

เจาพนักงานธุรการ (อว) 

 

กลุมทะเบียนประวัติและ 
บําเหน็จความชอบ 

 

11 

 

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 
 
 

กลุมสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 1 9 
 

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 
 

 

กลุมวินัยและนิติการ 9 
 

นิติกร (ชพ) 

 

กลุมสวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ 
 

    6 
 

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 
 

 

กองการเจาหนาที ่

ผูอํานวยการ สูง  

ขรก. - 53 
ลจป. - 9 
พรก. - 27 

กลุมสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 2 
 

  4 
 

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 
 

 

กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 
 

   9 
 

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 
 

 



- 7 - 
 

กองการเจ้าหน้าที่  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม เว้นแต่การฝึกอบรม 
  (2) ด าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม 
   (3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น 
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม 
  (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

  แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม  คือ 
           ผู้อ านวยการ ระดับสูง จ านวน 1 ต าแหนง่ ในฐานะผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน มอบหมายก ากับ ติดตาม
และแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการบรหิารงานบุคคลของกรม (เว้นแตก่ารฝึกอบรม) ด าเนินการเกีย่วกับการเสริมสร้างวินยัและพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม งานกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

  1. ฝ่ายบรหิารทั่วไป  มีหน้าที่  
    1) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
       2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
       3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  
       4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

   5) บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
       6) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน 
      7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                เจ้าพนักงานธรุการอาวุโส จ านวน 1 ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มีหนา้ที่รับผิดชอบควบคุม ก ากับดูแลงานธุรการ งานสาร
บรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินบัญชี และพัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล การจัดท าแผนงาน โครงการ
งบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประชุมของหน่วยงาน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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                เจ้าพนกังานธุรการปฏิบตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 3 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งาน
การเงินบัญชแีละพัสดุ งานยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล การจัดท าแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน บริหารจัดการ
งบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ
หน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2. กลุ่มพฒันาระบบงานและอัตราก าลัง    มีหน้าที ่
    1) ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือเสนอแนะนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลของกรม 

   2) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อก าหนดระเบียบ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของกรม 
   3) ปรับปรุงระบบงานและวิธีปฏิบัติงานของส่วนราชการของกรม 
     4) วางแผนอัตราก าลังคนของกรม  
   5) การก าหนดต าแหน่ง การตัดโอน และการเกลี่ยอัตราก าลัง 
   6) ประเมินบุคคลและผลงาน 
  7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ปฏิบัติงานในฐานะผู้อ านวยกลุ่มมีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม ก ากับ
ดูแลวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนะนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลของกรม ก าหนดระเบียบ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของกรม ปรับปรุง
ระบบงานและวิธีปฏิบัติงานของส่วนราชการของกรม วางแผนอัตราก าลงัคนของกรม การก าหนดต าแหน่ง การตัดโอน และการเกลี่ยอัตราก าลัง ประเมินบุคคลและผลงานและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                นักทรัพยากรบคุคลปฏบิตักิารหรือช านาญการ จ านวน 6 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดระเบียบ มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตราก าลัง การปรับปรุงระบบงาน  ด าเนินการเก่ียวกับการประเมินบุคคลและผลงาน การให้ค าปรกึษาแนะน าและเผยแพร่ความรู้
ด้านการพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 2 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่วยบุคลากรในด้านการพัฒนาระบบงาน การวางแผน
อัตราก าลัง งานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์เอกสารราชการ งานประชุม การรวบรวมข้อมูลและจดัท าสถิติอัตราก าลัง การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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       3. กลุ่มสรรหาและบรรจแุต่งตั้ง 1  มีหน้าที่ 
   1) ศึกษา พัฒนาระบบงานสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง  

   2) วางแผนและด าเนินการสรรหาข้าราชการ การบรรจ ุแต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ การโอนอัตราเงินเดือน การช่วยราชการ และการขอบรรจกุลับเข้ารับราชการ 
   3) ด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
   4) ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการระดับส านัก/กอง  

    5) ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ 
  6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย    

 

                นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะผูอ้ านวยกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม ก ากับดูแล 
การพัฒนาระบบงานสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง วางแผนและด าเนินการสรรหาข้าราชการ การบรรจ ุแต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ การโอนอัตราเงินเดือน การช่วยราชการ และการขอ
บรรจกุลับเข้ารบัราชการ การเลื่อนระดับข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการระดับ
ส านัก/กอง ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    

 

                นักทรัพยากรบคุคลปฏบิตักิารหรือช านาญการ จ านวน 6 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบงานสรรหา บรรจุและ
แต่งต้ัง วางแผนและด าเนินการสรรหาข้าราชการ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ การโอนอัตราเงินเดือน การชว่ยราชการ และการขอบรรจกุลับเข้ารับราชการ การเลื่อนระดับ
ข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี และหัวหน้าสว่นราชการระดับส านัก/กอง ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑก์ารสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
                

                เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 2 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่วยบุคลากรในด้านการด าเนินการสรรหาข้าราชการ  
การบรรจ ุแต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ การโอนอัตราเงินเดือน การช่วยราชการ และการขอบรรจกุลับเข้ารับราชการ การเลื่อนระดับข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการระดับส านัก/กอง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
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 4. กลุ่มสรรหาและบรรจแุต่งตั้ง 2    มีหนา้ที่ 
   1) ศึกษา พัฒนาระบบงานเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง 
   2) ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
   3) ด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนสายงานและเลื่อนระดับลูกจ้างประจ า การจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 
   4) ด าเนินการเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามคุณวุฒิ 
   5) ด าเนินการน าเข้าข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง 
   6) ใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล การจัดท าเงินเดือน และการจัดท าข้อมูลประกอบ 
  การน าเข้าระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง 
   7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย    

   

                นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม ก ากับดูแล 
การพัฒนาระบบงานเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง การประเมินผลการปฏบิัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าตอบแทนพนักงานราชการ การเปลี่ยนสายงานและ
เลื่อนระดับลูกจ้างประจ า การจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามคุณวุฒิ การน าเข้าข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ าและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและหลักเกณฑท์ี่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลการจัดท าเงินเดือน และการจัดท าข้อมูลประกอบ การน าเข้าระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย     

  

                นักทรัพยากรบคุคลปฏบิตักิารหรือช านาญการ จ านวน 3 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์พัฒนาระบบงานเลื่อนเงินเดือนและ
ค่าจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าตอบแทนพนักงานราชการ การเปลี่ยนสายงานและเลื่อนระดับลูกจ้างประจ า การจ้างและเลิก
จ้างลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามคุณวุฒิ การน าเข้าข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ทีใ่ช้จัดท าเงินเดือน และการจัดท าข้อมูลประกอบ การน าเข้าระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 11 - 
 

 5. กลุ่มทะเบยีนประวตัิและบ าเหน็จความชอบ    มีหนา้ที่ 
    1) ควบคุมทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ รวมทั้งการประมวลรายงาน สถิติ ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารงานบุคคล 

  2) ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการลาทุกประเภท ยกเว้นการลาศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย และการลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 
   3) ด าเนินการขอรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการที่เกษียณอายุ หรือลาออก และงานบ าเหน็จความชอบ 
   4) ด าเนินการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   5) ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ข้าราชการผู้รับบ าเหน็จบ านาญ และลกูจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือน 
   6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                 นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ปฏิบัติงานในฐานะผู้อ านวยการกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม 
ก ากับดูแลการควบคุมทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ รวมทั้งการประมวลรายงาน สถิติ ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารงานบุคคล ด าเนินการ
ตามระเบียบว่าด้วยการลาทุกประเภท ยกเว้นการลาศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย และการลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ การขอรับบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการที่เกษียณอายุ หรือลาออก และงานบ าเหน็จความชอบ การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ ข้าราชการผู้รับบ าเหน็จบ านาญ และลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

                 นักทรัพยากรบคุคลปฏบิตักิารหรือช านาญการ จ านวน 6 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์การควบคุมทะเบียนประวัติข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ รวมทั้งการประมวลรายงาน สถิติ ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารงานบุคคล ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการลาทุกประเภท ยกเว้นการลา
ศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย และการลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ การขอรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการที่เกษียณอายุ หรือลาออก และงานบ าเหน็จ
ความชอบ การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์การจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ข้าราชการผู้รับบ าเหน็จบ านาญ และลกูจ้างประจ า
ผู้รับบ าเหน็จรายเดือน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่วยบุคลากรในด้านการจัดท าประวัติข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ รวมทั้งการประมวลรายงาน สถิติ ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารงานบุคคล ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการลาทุกประเภท ยกเว้นการลา
ศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย และการลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ การขอรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการที่เกษียณอายุ หรือลาออก และงานบ าเหน็จ
ความชอบ การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์การจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ข้าราชการผู้รับบ าเหน็จบ านาญ และลูกจ้างประจ า
ผู้รับบ าเหน็จรายเดือนและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
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 6. กลุ่มวินัยและนิติการ  มีหน้าที ่
    1) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนในการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการกระท าผิดวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 
   2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวินัย งานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และ 

งานคดีอื่นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม 
       3) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

   4) ให้ค าแนะน า ตอบข้อหารือวินิจฉัยและตคีวามปัญหาขอ้กฎหมายของกรมแก่หน่วยงานในสังกัด 
  5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                  นิติกรช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่มวินัยและนิติการมีหน้าที่รับผิดชอบในการ ศึกษา วิเคราะห ์ควบคุม ก ากบัดูแล
วางแผนในการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการกระท าผิดวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ด าเนินการเกี่ยวกับงานวินัย งานกฎหมายและระเบียบที่
เกีย่วข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม ควบคุม ก ากับให้มกีารปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้ค าแนะน า ตอบข้อหารือวินิจฉัยและตีความปัญหาข้อกฎหมายของกรมแก่หน่วยงานในสังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

                 นิติกรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 7 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ศึกษา วิเคราะห ์วางแผนในการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการกระท าผิด
วินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ด าเนินการเกี่ยวกับงานวินัย งานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทาง
แพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม สนับสนุนให้มกีารปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้ค าแนะน า ตอบข้อหารือวินิจฉัย
และตีความปัญหาข้อกฎหมายของกรมแก่หน่วยงานในสังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   

               เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่วยบุคลากรในด้านการวางแผนในการเสริมสร้างวินัย 
และป้องกันการกระท าผิดวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ งานวินัย งานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง อาญา งาน
คดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
               
 
 
 
 



- 13 - 
 

  7. กลุ่มสวสัดิการและเจ้าหน้าทีส่ัมพนัธ์ มีหน้าที ่
    1) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อเสนอแนะการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรม 
   2) การอ านวยการจัดสวัสดิการเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพและความมั่นคงในการด ารงชีวิตของข้าราชการลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของกรม 
   3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่สัมพันธ์สันทนาการและการกีฬา 

4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
7) กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพนัธ ์
 

                นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม ก ากับดูแลการ
พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรม การจัดสวัสดิการเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพและความมั่นคงในการด ารงชีวิตของ
ข้าราชการลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของกรม งานเจ้าหน้าที่สัมพันธ์สันทนาการและการกฬีา และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                นักทรัพยากรบคุคลปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 3 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรม การจัดสวัสดิการเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพและความมั่นคงในการด ารงชีวิตของข้าราชการลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ
ของกรม งานเจ้าหน้าที่สัมพนัธ์สันทนาการและการกีฬา และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
                

                เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 2 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่วยบุคลากรในด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรม การจัดสวัสดิการเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพและความมั่นคงในการด ารงชีวิตของข้าราชการลูกจ้างประจ า  
และพนักงานราชการของกรม งานเจ้าหน้าที่สัมพันธส์ันทนาการและการกีฬา และปฏบิัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
               
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับ ตน ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 4 31 3 15 54 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี   (ปก/ชก)      -  2 
 
 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  3 
 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก/ชก)       -  5 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง)   -  2 
 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก/ชก)        -  4 
เจาพนักงานการเงินและบัญช ี(ปง/ชง)   -  1 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก/ชก)      -  7 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง)  -  4 
 

นักวิชาการพัสดุ  (ปก/ชก)   -  10 
เจาพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)  -  4 
 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก/ชก)      -  3 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี  (ปง/ชง) -  1 
 
 

กลุมบัญชี 12 
 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี (ชพ) 

 

กลุมพัสดุ 
 

   15 

  

นักวิชาการพัสดุ (ชพ) 
 

 

กลุมตรวจสอบ 5 
 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี (อว) 
 

 

กลุมพัฒนาระบบงานคลัง 
 

    3 

  

นักวิชาการเงินและบัญชี (ชพ) 
 

 

ฝายบริหารท่ัวไป 4 
 

เจาพนักงานธุรการ (อว) 

 

กลุมงบประมาณ 6 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี (ชพ) 
 

 

กลุมการเงิน 8 
 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี (อว) 
 

 

กองคลัง 
 

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการเงนิและบัญชี) ตน 

ขรก. - 54 
ลจป. - 6 
พรก. - 16 
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กองคลัง  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
  (1) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ในส่วนภูมภิาค และยานพาหนะของกรม 
  (2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม  คือ 
  ผู้อ านวยการเฉพาะดา้น (วชิาการเงินและบญัชี) ตน้ ในฐานะผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย 
ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงานด้านงานการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ในส่วนภูมิภาค ยานพาหนะของกรม และปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1. ฝ่ายบรหิารทั่วไป มหีน้าที ่
         1) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
        2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
        3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  
        4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

    5) บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
        6) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน 
        7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                 เจ้าพนักงานธรุการอาวุโส จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้าฝ่าย มหีน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม มอบหมาย ก ากับดูแลงานธุรการ งานสารบรรณ งาน
พิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ การบริหารงานบุคคล การ
จัดท าแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การบริหารจัดการงบประมาณประจ าปี ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานการ
ประชุมของหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 3 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ การจัดท าและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไปของ
กองและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2. กลุ่มการเงนิ    มีหน้าที ่
      ๑) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ด าเนินการรับ-จ่าย การน าส่งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
      ๒) วิเคราะห์ ตรวจสอบ ด าเนินการเบิกจ่ายงบบุคลากร บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนที่จ่ายควบ 
      ๓) ควบคุมและเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ 
      ๔) ควบคุม แก้ไขการรับ-จ่าย การน าส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
      ๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
   

                เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีอาวุโส จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ มอบหมาย ก ากับ ติดตาม การด าเนินการ
รับ - จ่าย การน าส่งเงินงบประมาณ และเงนินอกงบประมาณ การเบิกจ่ายงบบุคลากร บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนที่จ่ายควบควบคุมและเบกิจ่ายเงินทดรองราชการ แก้ไขการ
รับ-จ่าย การน าส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                  นักวิชาการเงนิและบญัชปีฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 5 ต าแหน่ง มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ด าเนินการรับ - จ่าย การน าส่งเงินงบประมาณ 
และเงินนอกงบประมาณ การเบิกจ่ายงบบุคลากร บ าเหนจ็ บ านาญ และเงินอื่นที่จ่ายควบ ควบคุมและเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ แก้ไขการรับ-จ่าย การน าส่งเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณในสว่นกลางและส่วนภูมิภาค และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงานหรือช านาญงาน จ านวน 2 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบใบเบิกคา่ใชจ้่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ  ใบส าคัญเบิกเงินสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ใบส าคัญเบิกเงินสด  บัญชีถือจ่าย ค่าจ้างชั่วคราว เงินประกันสังคมลูกจ้างช่ัวคราว และจัดท าบัญชีลูกจ้างชั่วคราวประจ าปี
งบประมาณ ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน เงินทดรองราชการ จัดท าระเบียบคุมสัญญาเงินยืม ตรวจสอบ ติดตามทวงหนี้ และจัดท ารายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ และเงินทดรอง
ราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มงบประมาณ    มีหน้าที่ 
     ๑) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
       ๒) ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินการแก้ไขการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      ๓) วิเคราะห์ รวบรวม จัดท าข้อมูลการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน 
  ๔) ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
      ๕) จัดท าประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ 
      ๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                  นักวชิาการเงนิและบัญชชี านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห ์วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ 
ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินการ
แก้ไขการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวบรวม จัดท าข้อมูลการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินการขออนุมัติกันเงิน 
ไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนีผู้กพัน จัดท าประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

                  นักวชิาการเงินและบญัชีปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 4 ต าแหน่ง  มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและ
งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินการแก้ไขการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวบรวม จัดท าข้อมูลการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณและติดตามเร่งรัดการใชจ้่ายเงิน ควบคมุ ตรวจสอบ ด าเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปแีละขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพนั จัดท าประมาณการ
รายได้ประจ าปีงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
                  

                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงานหรือช านาญงาน จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี
ตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายของส่วนภูมิภาค บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานฐานะการเงินงบประมาณระบบ BPS เพื่อประมวลผลเป็นรายงานการใช้จ่ายเงิน  
รายเดือน รายไตรมาส และรายปี และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กลุ่มบญัชี    มีหน้าที ่
     ๑) ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ การจัดท าบัญชีเงินงบประมาณ และเงนินอกงบประมาณ 
     ๒) ประมวลผลและจัดท ารายงานการเงิน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร 
     ๓) ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดท ารายงาน การค านวณต้นทุนผลผลิต 
     ๔) ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดท ารายงาน การขอเบิกเงินคงคลัง เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
     ๕) ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงการบันทึกบัญชีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
      ๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย      
 

                  นักวชิาการเงนิและบัญชชี านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม  มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม มอบหมาย ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ การจัดท าบัญชีเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ประมวลผลและจัดท ารายงานการเงิน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดท ารายงาน การค านวณต้นทุนผลผลิต ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดท ารายงานการขอเบิกเงินคงคลัง เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณควบคุม 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการบันทึกบัญชีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

                  นักวชิาการเงนิและบัญชปีฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 7 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ตรวจสอบการจัดท าบัญชีเงินงบประมาณ
และ เงินนอกงบประมาณ  ประมวลผลและจัดท ารายงานการเงิน ระบบบัญชีส่วนราชการ การตรวจสอบงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การจัดท าฎีกาถอนเงินประกัน การ
รวบรวม จัดท าและตรวจสอบรายงานการเงินเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบญัชีกลาง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดท ารายงาน การค านวณ
ต้นทุนผลผลิต ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดท ารายงานการขอเบิกเงินคงคลัง เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการ
บันทึกบัญชีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ค าปรึกษาแนะน าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่
อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย    
                 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงานหรือช านาญงาน จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการเงินตามระบบบัญชีส่วน
ราชการ จัดท ารายงานรายจ่ายและรายงานการเงินของส่วนภูมิภาค เสนอหัวหน้าส่วนราชการ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง จัดท างบพิสูจน์ และตรวจสอบยอด
บัญชีคงเหลือเงินฝากธนาคาร จัดท าบัญชียอ่ยลูกหนี้เงินยืมราชการทุกประเภท และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
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5. กลุ่มพสัดุ  มีหน้าที ่
     ๑) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และด าเนินการจัดหาพัสดุ 
      ๒) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจ าปี 
      ๓) ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน 
       ๔) ติดตามเร่งรดัการด าเนินงานจัดหาพสัดุใหเ้ป็นไปตามแผน 
      ๕) ควบคุมและด าเนินการตามกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS 
      ๖) ด าเนินการตามกระบวนงานจัดซื้อจดัจ้างในระบบ e-GP 
      ๗) จัดท าเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 
      ๘) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา 

 9) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ควบคุมดูแลและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ยานพาหนะ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 10) บริหารจดัการสินทรัพย์ในระบบทะเบียนสินทรัพย์และในระบบ GFMIS 
 11) ควบคมุ ก ากับ และตรวจสอบการรายงานวัสดุคงคลังและรายงานพัสดุประจ าปี 

      12) ปฏิบัติหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                  นักวชิาการพสัดุช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ์วางแผนการปฏิบัติงาน 
ควบคุม มอบหมาย ก ากับ ติดตามการด าเนินการจัดหาพัสดุ การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจ าปี ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินกรณีมีหนีผู้กพัน ควบคุมการด าเนินการตามกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS ระบบ e-GP การจัดท าเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง การขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ยานพาหนะ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบริหารจัดการสินทรพัย์ในระบบทะเบียนสินทรัพย์และในระบบ 
GFMIS การรายงานวัสดุคงคลังและรายงานพัสดุประจ าปี และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                  นักวชิาการพสัดุปฏบิตักิารหรือช านาญการ จ านวน 10 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ์วางแผนการปฏิบัติงาน การด าเนินการ
จัดหาพัสด ุการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจ าปี ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน ควบคุมการด าเนินการตาม
กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS ระบบ e-GP การจัดท าเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา การใช้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ ยานพาหนะ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบริหารจัดการสินทรัพย์ในระบบทะเบียนสินทรัพย์และในระบบ GFMIS การรายงานวัสดุคงคลังและรายงานพัสดุประจ าปี 
และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



- 19 - 
 

                   เจ้าพนักงานพสัดุปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 4 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานด้านการจัดหาพัสดุ จัดท าประกาศและค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการ จัดท าหนังสือเพื่อเผแพร่ข่าวการประกวดราคา และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย          
 
 6. กลุ่มตรวจสอบ มีหน้าที ่

๑) ตรวจสอบ วิเคราะห์ เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
2) ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง 
3) ควบคุม ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน และลูกหนี้เงินยืม 
4) ตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
5) ตรวจสอบการของบประมาณค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
6) ก ากับ ดูแลการประกันตนของพนักงานราชการ 

  7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส จ านวน 1 ต าแหนง่ ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่มมหีน้าทีต่รวจสอบ วิเคราะห์ ควบคุม มอบหมาย ก ากับ ติดตาม  
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ หลักเกณฑ์มาตรฐานการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง ควบคุม 
ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน และลูกหนี้เงินยืม ตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ตรวจสอบการของบประมาณค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ ก ากับ ดูแลการประกันตนของพนักงานราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                 นักวชิาการเงนิและปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 3 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ หลักเกณฑ์มาตรฐานการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง ควบคุม ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน และลูกหนี้เงินยืม 
ตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินสวัสดิการของข้าราชการลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ตรวจสอบการของบประมาณค่าเช่าบ้านข้าราชการ ก ากับ ดูแลการประกันตนของ
พนักงานราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงานหรือช านาญงาน จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ หลักเกณฑม์าตรฐานการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง ควบคุม ตรวจสอบสญัญาการยืมเงนิ และลกูหนี้เงินยืม 
ตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ตรวจสอบการของบประมาณค่าเช่าบ้านข้าราชการ ก ากับ ดูแลการประกันตนของ
พนักงานราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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7. กลุ่มพฒันาระบบงานคลงั    มีหน้าที่ 
     ๑) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานคลัง 
     ๒) ก าหนดมาตรฐานและหลกัเกณฑ์การบริหารงานคลัง 
     ๓) ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลัง ให้สอดคล้องกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
     ๔) ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 
     ๕) ให้ค าปรึกษา แนะน า ในเรือ่งกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง 
     ๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                  นักวชิาการเงนิและบัญชชี านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม 
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และพัฒนาระบบงานคลัง ก าหนดมาตรฐาน และหลักเกณฑ์การบริหารงานคลังปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลัง ให้สอดคล้องกับระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้ค าปรึกษา แนะน า ในเรื่องกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

                  นักวชิาการเงนิและบัญชปีฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่ง มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานคลัง ก าหนดมาตรฐาน และ
หลักเกณฑ์การบริหารงานคลังปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลัง ให้สอดคล้องกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
ให้ค าปรึกษา แนะน า ในเรื่องกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ระดับ สูง ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 5 31 1 4 42 

 

ฝายบริหารท่ัวไป 5 
 

เจาพนักงานธุรการ (อว) 

 

กลุมติดตามและประเมินผล 10 
 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชพ) 

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  (ปก/ชก)   -  5 

 
 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)    -  4 
 

กลุมแผนงาน     6 
 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชพ) 
 

 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร    

 
 

กลุมโครงการและงบประมาณ 9 

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชพ) 
 

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  (ปก/ชก)  -  8 

 
 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก/ชก)  -  9 

 

นักวิเทศสัมพันธ  (ปก/ชก)     -  5 

 

กลุมวิเทศสัมพันธ 6 

นักวิเทศสัมพันธ (ชพ) 
 

 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก/ชก)    -  4 

 

กลุมประสานการชวยเหลือเกษตรกร 
ผูประสบภัยธรรมชาติ 
 

5 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชพ) 
 

 

กองแผนงาน 

ผูอํานวยการ สูง  

ขรก. - 42 
ลจป. - 4 
พรก. - 18 
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กองแผนงาน  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนารูปแบบและระบบการจัดท าแผนงาน โครงการงบประมาณ การติดตาม การประเมินผลและการรายงาน  
  (๒) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนยุทธศาสตร์ โครงการงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานของกรม 
  (๓) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านการส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
  (๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช 
  (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม  ซึ่งได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งเอาไวด้ังนี้ 
 ผู้อ านวยการ ระดับสูง จ านวน 1 ต าแหนง่ ในฐานะผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ์วางแผน การปฏิบัติงาน มอบหมาย  
ก ากับ ติดตามและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบ การจัดท าแผนงาน โครงการส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ การติดตาม ประเมิน รายงานผล  
งานด้านการต่างประเทศและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาตแิละปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป    มีหน้าที ่
  1) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
      3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  
     4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
     5) บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
     6) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน 
     7) ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  เจ้าพนักงานธรุการอาวุโส จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้าฝ่าย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย 
ก ากับ ติดตามและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านงานแผนงาน งานบุคลากร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานการประชุม และงานบริหารทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย  
     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน หรือช านาญงาน จ านวน 4 ต าแหนง่ มีหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคลากร งานการประชุม     
งานประสานราชการทั่วไปของกอง งานพิมพ์ และแจกจา่ยเอกสารราชการ งานบันทึกและประมวลผลข้อมลูทางคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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  2. กลุ่มแผนงาน  มีหน้าที ่
      1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการจัดท าแผนงานส่งเสริมการเกษตร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการของชุมชน 
     2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประสานงาน เพื่อพัฒนาระบบการวางแผนของกรมส่งเสริมการเกษตรให้ครบวงจรและเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการ รวมทั้ง
ก าหนดกรอบแนวทางส่งเสริมการเกษตร เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของกรมส่งเสริมการเกษตร 
     3) ส่งเสรมิ สนบัสนุน ประสานงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า และจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เอกสารวิชาการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกบัวิชาการด้านนโยบาย ยทุธศาสตร์ และแผนงาน 
      4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

  นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน           
การปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ไดแ้ก่ การศึกษา วิเคราะห ์วิจัย และเสนอแนะการจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์  
แผนส่งเสริมการเกษตร แผนปฏิบัติการประจ าป ีการพัฒนาระบบการวางแผนและเช่ือมโยงให้เกิดบูรณาการ การจัดท าระบบฐานข้อมูล ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนเพื่อ
สนับสนุนการบริการและตัดสินใจของผู้บรหิาร การประสานงาน ให้ค าปรึกษา แนะน าและเผยแพรค่วามรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 5 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะ
ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละทิศทางการจัดท าแผนส่งเสริมการเกษตร แผนปฏิบัติการประจ าป ีประสานงานเพื่อพัฒนาระบบการวางแผนของกรมส่งเสริมการเกษตร และ
เชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการ จัดท าและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนเพือ่สนับสนุนการบริหารและตัดสินใจของผู้บรหิาร  ให้ค าปรึกษา แนะน า  
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    

 3. กลุ่มโครงการและงบประมาณ  มีหน้าที ่
       1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะการก าหนดนโยบาย และพัฒนารูปแบบระบบการจัดท าและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งก าหนดกรอบ  
และประสานการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนการใช้จ่ายเงินของกรมส่งเสริมการเกษตร 
      2) เป็นศูนย์กลางในการบริหาร ประสานงานและควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าและบริหารโครงการและงบประมาณของหน่วยงาน 
ในสังกัดกรมสง่เสริมการเกษตร 
      3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพื่อใช้ในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมส่งเสริมการเกษตร 
      4) ส่งเสรมิ สนับสนุน ประสานงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า และจัดท าคูม่ือปฏิบัติงาน เอกสารวิชาการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับวิชาการด้านการจัดท าและบริหาร 
โครงการและงบประมาณ 
      5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหนา้ทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ์วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการก าหนดนโยบาย การวางระบบและรูปแบบการจัดท าและบริหารโครงการและงบประมาณ     
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดท าแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ยงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตร การใหค้ าปรึกษา แนะน า  
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านการจัดท าและบรหิารโครงการและงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 8 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการวิเคราะห์ และพัฒนาการจัดท าและ
บริหารโครงการและงบประมาณ รวมทั้งการจัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การให้ค าปรึกษา แนะน า และเผยแพรค่วามรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านการจัดท าและ
บริหารโครงการและงบประมาณ การประสานงานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
  4. กลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าที ่
      1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
      2) วัดผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งจัดท าดัชนีช้ีวัด 
      3) ด าเนินการติดตาม ประเมินผล/โครงการ ระบบงานส าคัญตามนโยบายและจัดท ารายงานภาพรวมน าเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวขอ้ง 
      4) ศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคเพื่อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงการด าเนินงาน 
      5) เป็นศูนย์กลางในการบริหาร ประสานงาน และควบคมุการติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของงานส่งเสริมการเกษตร 
      6) ประสาน สง่เสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา จัดท าคู่มือปฏิบัติและเผยแพร่วิชาการด้านการติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
      7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงานด้านการก าหนด พัฒนา วางแผนงานด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ การติดตามประเมินผล และการรายงานผล
การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร การให้ค าปรึกษา แนะน า และเผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับวิชาการด้านการติดตาม ประเมินผล และรายงาน การประสานงานกับหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 9 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกีย่วกับงานด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งร่วมก าหนด พัฒนาระบบ และเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานตามระบบที่ก าหนด การให้ค าปรึกษา แนะน าและเผยแพร่
ความรูเ้กี่ยวกับวิชาการด้านการติดตาม ประเมินผล และรายงาน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ มีหนา้ที่ 
      1) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ทิศทาง ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบทวิภาคี พหุภาคี อาเซียน และองค์การระหว่างประเทศ 
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนความร่วมมือด้านส่งเสริมการเกษตรกับต่างประเทศ ตลอดจนเพ่ือพัฒนารูปแบบและระบบการด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ 
      2) ศึกษา วิเคราะห์ รายงานสถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
      3) ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศและการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างประเทศ 
      4) ศึกษา วิเคราะห์แสวงหาและด าเนินการบริหารจัดการทุนที่ได้รับจากแหล่งทุนต่าง ๆ รวมทั้งจัดแผนงาน/งบประมาณในการจัดส่งข้าราชไปต่างประเทศชั่วคราว 
      5) ติดต่อ ประสานงาน เจรจากับสถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ เพื่อขยายความสัมพันธ์ ด้านงานส่งเสริมการเกษตรกับต่างประเทศ 
      6) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ 
      7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 นักวเิทศสัมพนัธ์ช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหนา้กลุ่ม มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน การปฏิบตัิงาน
มอบหมาย  ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนารูปแบบและระบบการด าเนินความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเกษตรระหว่างประเทศ งานโครงการ
ระหว่างประเทศ งานการบริหารจัดการทุนต่างประเทศ  การจัดท าแผนงาน งบประมาณต่างประเทศ งานด้านสารสนเทศการเกษตรระหว่างประเทศ การให้ค าปรึกษา แนะน า
เกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวเิทศสัมพนัธป์ฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 5 ต าแหน่ง มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหารจดัการทุน งานแผนงาน โครงการความ
ร่วมมือด้านส่งเสริมการเกษตรและข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรต่างประเทศ และการประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศ การให้ค าปรกึษา แนะน าเกี่ยวกับงานด้าน
ต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  6. กลุ่มประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภัยธรรมชาต ิ มีหน้าที่ 
       1) วางแผน ก าหนดรูปแบบ และวางระบบการปฏิบัติในการขอรับความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติ 
ในด้านพืชผลการเกษตร 
      2) ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการให้ความช่วยเหลือ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ 
      3) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้าและวางแผนระยะยาวในการฟื้นฟูเกษตรกรและพืน้ที่เสียหาย อนัเกิดจากภัยพิบัติซ้ าซากและพื้นที่ทั่วไป  
      4) ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน           
การปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ งานเตือนภัยและการวางแผนระยะยาวในการฟื้นฟู 
เกษตรกรและพื้นที่เสียหายอันเกดิจากการประสบภัยธรรมชาติและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกีย่วกับงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์   
การเกิดภัยพิบัติ การขอรับความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย งานจัดสรรงบประมาณและรายงานผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย การประสานงานกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระดับ ตน ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 3 13 1 4 22 

 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร   
 
 

กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนทีเ่ฉพาะ 
 

 

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสงเสริมการเกษตร) ตน 

   ขรก. - 22 
   ลจป. - 4 
   พรก. - 11 

 

ฝายบริหารท่ัวไป 5 

เจาพนักงานธุรการ (อว) 

 
 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)    - 4 

 

 
 
 

กลุมโครงการพระราชดําริ 5 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   - 4 

 
 
 

กลุมเกษตรชลประทาน 6 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 
 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)    -  5 

 

กลุมพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 
 นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)    -  4 
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กองพฒันาการเกษตรพืน้ที่เฉพาะ    มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร เพื่อวางระบบเกษตรกรรมและวางแผนการพัฒนาให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 
  (2) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการเกษตรในโครงการพระราชด าริและพื้นที่เฉพาะ 
  (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม ซึ่งได้ก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบของแต่ละต าแหน่งเอาไว้ดังนี้ 
  ผู้อ านวยการเฉพาะดา้น (วชิาการส่งเสรมิการเกษตร) ระดับต้น จ านวน 1 ต าแหนง่ ในฐานะผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  
วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบตัิงานด้านการเกษตรพื้นที่เฉพาะ การก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการ แนวทาง  
แผนงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในโครงการพระราชด าริและพื้นที่เฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป    มีหน้าที ่
  1) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชแีละพัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
      3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  
     4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
     5) บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
     6) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน 
     7) ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 เจ้าพนักงานธรุการอาวุโส จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้าฝ่าย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย  ก ากับ 
ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ การจัดท าและบริหาร
งบประมาณ งานพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไปของกอง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์เอกสารราชการ งานบันทึก
ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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2. กลุ่มโครงการพระราชด าริ    มีหน้าที ่
     1) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ก าหนดแนวทางจัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับแนวพระราชด าริในแต่ละพื้นทีโ่ครงการ 
     2) จัดท ายุทธศาสตร์การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
     3) สนองงานและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
     4) ประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหนา้กลุ่ม มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ก าหนด
แนวทางจัดท าแผนส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับแนวพระราชด าริในแต่ละพ้ืนที่โครงการ พร้อมจัดท ายุทธศาสตร์การสนองงานและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากรพระราชด าริ วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม สนับสนุนประสานงานและแก้ไขปัญหาการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ ประยุกต์
เทคโนโลยแีละนวัตกรรมตามศักยภาพของพื้นที่และชุมชน ก าหนดยุทธศาสตร์ พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาการเกษตรไปสู่เกษตรกรในการด าเนินงานสนองงาน   
ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริไปสู่เกษตรกรนอกเหนือโครงการ พร้อมทั้งปฏิบัติงาน ติดตาม นิเทศและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการให้บรรลวุัตถุประสงค์ของโครงการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   

3. กลุ่มเกษตรชลประทาน    มีหน้าที ่
     1) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อก าหนดรูปแบบระบบเกษตรกรรมในพื้นที่เขตชลประทานและพื้นที่ลุ่มน้ าที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร 
       ตามบริบทของพ้ืนที่ 
     2) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมการจัดการน้ าและวางแผนการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ในเขตชลประทาน 
     3) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามสถานการณ์เพื่อน าเสนอแนวทางการจัดการน้ าเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (นโยบาย มาตรการและแผนการเพาะปลูก)  
     4) ประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
     5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหนา้กลุ่ม มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการ และด าเนินงานด้านการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่
ชลประทานและพื้นที่ลุ่มน้ าทีส่อดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรตามบริบทของพื้นที่ วางแผนการบริหารจัดการและควบคุม วางแผนการจัดสรรงบประมาณใน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ า และด าเนินโครงการเขตพื้นที่ชลประทานและพื้นที่ลุม่น้ าต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 
  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 5 ต าแหน่ง มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ศักยภาพของพื้นที่และชุมชน
แบบมีส่วนร่วม เพื่อน ามาก าหนดรูปแบบระบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมในลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ในเขตชลประทานและพื้นที่ลุม่น้ า การวางแผนเชื่อมโยงระบบการส่งเสริม
การเกษตรให้เหมาะสมกับพืน้ที่ สอดคล้องสถานการณ์น้ าต้นทุน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการจัดการระบบเกษตรและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ าเพื่อ
การเกษตร รวมทั้ง ประสานหน่วยงานในส่วนภูมิภาคจัดท าข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบตามช่วงระยะเวลา เพื่อหาแนวโน้มสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ 
วางแผนการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมทั้ง วางแนวนโยบายและมาตรการรองรับทั้งแบบเชิงรุกและการให้การช่วยเหลือเกษตรกร การเฝ้าระวัง ติดตาม 
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรต่างๆ และสร้างการรับรู้ แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การให้ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้าน   
การจัดการทรัพยากรในเขตชลประทาน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
   
  4. กลุ่มพฒันาพื้นที่พิเศษ    มีหน้าที ่
      1) ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ที่มีเง่ือนไขพิเศษ เพื่อประกอบการก าหนดแนวทางการพัฒนา 
     2) ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ และทรัพยากร จัดท าแนวทางการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
     3) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ 
     4) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลในพืน้ที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
     5) ประสานความร่วมมือบูรณาการหน่วยงานภาคี องค์กร สถาบันที่เกีย่วข้องในการด าเนินงาน 
     6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ ศึกษา วิเคราะห์ และทดสอบประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือวางระบบ
เกษตรกรรมบนพื้นทีท่ี่มีเงื่อนไขพิเศษ ศึกษา วิเคราะหท์ดสอบการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และชุมชนจัดท าแผนส่งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
ศึกษาวิเคราะห์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรบนพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ ติดตามนิเทศ ประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรบนพ้ืนที่ที่มีเงือ่นไขพิเศษ 
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ และทดสอบเทคโนโลยี
เพื่อวางระบบเกษตรกรรมบนพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชนจัดท าแผนส่งเสรมิการเกษตรในเขตพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ ศกึษา วิเคราะห์และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรบนพื้นทีท่ี่มีเงื่อนไขพิเศษ วิเคราะห์ข้อมูลงานพัฒนาพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ ได้แก ่ขอ้มูลเทคโนโลยีระบบเกษตรกรรมพื้นที่ทีม่ีเงื่อนไข
พิเศษ ข้อมูลศักยภาพพื้นที่และชุมชน การจัดการทรัพยากรบนพื้นทีท่ี่มีเงื่อนไขพิเศษ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการปฏิบัตงิานส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ   
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ระดับ สูง เช่ียวชาญ ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 2 10 40 1 9 63 

 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  9 
 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   -  5 
 
 

 นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)       - 1 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  - 9 

 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  -  4 
 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)   -  1 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  3 

 
 

ฝายบริหารท่ัวไป 
 

10 

เจาพนักงานธุรการ (อว) 

 

- ผูเชี่ยวชาญดานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชช)                             - 1 
- ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร (นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชช)       - 1 
 

 

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 

 

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสงเสริมการเกษตร) สูง 

 

ขรก. - 63
ลจป. - 13 
พรก. - 18 

กลุมพัฒนาเกษตรกรและ 
     อาสาสมัครเกษตร 

6 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

กลุมพัฒนาแมบานเกษตรกร 
  และเคหกิจเกษตร 

11 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

กลุมพัฒนายุวเกษตรกร 
 

 

5 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

กลุมพัฒนาเครือขายเกษตรกร 
 

    5 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

   กลุมกิจการคณะกรรมการ 
   สงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

9 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  - 8 

 
 

    แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
 
 



  

 

 

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  (ตอ) 

กลุมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
 

4 

  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

     

 

 

กลุมพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน 
 
 

 

5 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

กลุมพัฒนาการทองเท่ียว 
     เชิงเกษตร 

 

5 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   - 3 นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก) -  4 นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  -  4 

 
 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
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กองพฒันาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และส่งเสริมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย  

(2) ศึกษา พัฒนา และวางแผนการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อให้ครอบครวัเกษตรกรและชุมชน มีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตที่ดี 
(3) เป็นศูนย์กลางประสานงานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันวิชาการเพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมขององค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือขา่ย  
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร  
(5) สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครเกษตรเพ่ือการพัฒนาอาชีพการเกษตรและสนบัสนุนภารกิจของภาครัฐ    
(6) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 8 กลุ่ม  คือ 
   ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดบัสูง  จ านวน  1  ต าแหน่ง  ในฐานะผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ควบคุม ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหางานด้านการพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกจิชุมชน การให้ค าปรึกษา แนะน า  และวินจิฉัยสั่งการในงานที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
              ผู้เชีย่วชาญดา้นส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน (นักวชิาการส่งเสริมการเกษตร ระดบัเชี่ยวชาญ)  จ านวน  1  ต าแหนง่  มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาระบบ รูปแบบ การด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

2. ให้ค าปรึกษา แนะน าทางวิชาการเกี่ยวกับการก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเสนอแนะข้อมูลที่ส าคญัต่อการก าหนดนโยบายด้าน
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครอืข่ายวิสาหกิจชุมชน  

3. ให้ค าปรกึษา แนะน าทางวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายมาตรการ 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และวิสัยทัศน์  พันธกิจ ของกรมส่งเสริมการเกษตร  

4. เป็นผู้แทนส่วนราชการในการประชุม เจรจา และประสานความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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                           ผู้เชีย่วชาญด้านพฒันาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดบัเชีย่วชาญ)  จ านวน  1  ต าแหน่ง  มีหน้าทีร่ับผิดชอบ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบ รูปแบบ และการจัดมาตรฐานองค์กรเกษตรกร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้เหมาะสมและตรงตาม

ความต้องการขององค์กรแต่ละประเภท 
2. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ทางวิชาการในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาผู้น าเกษตรกร การมีส่วนร่วมของเกษตรกร การพัฒนาองค์กร

เกษตรกรและเครือข่าย  
3. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ทางวิชาการในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  
4. เป็นผู้แทนองค์กรในการประชุมเจรจา และประสานความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
1. ฝ่ายบรหิารทั่วไป  มหีน้าที ่

  1) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
      3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  
     4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
     5) บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
     6) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน 
     7) ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

   เจ้าพนักงานธรุการอาวุโส  จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้าฝ่าย มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน 
มอบหมาย ควบคุม ก ากับ ตดิตามและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานบุคลากร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานการประชุมและงานบริหารทั่วไป   การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน  จ านวน 9 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ  งานพิมพ์และงานแจกจ่าย
เอกสารราชการ งานบันทึกและประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ งานบุคลากร งานการประชุม งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ งาน
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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2. กลุ่มพฒันาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร    มีหน้าที่ 

     1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนารูปแบบการส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรและเครือข่าย 
     2) จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานเกษตรกร อาสาสมัครเกษตร และเครือข่าย 
     3) ส่งเสรมิ พฒันาเกษตรกร และเครือข่าย ให้มคีวามสามารถในการจัดการ เพื่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4) ส่งเสรมิ พฒันาอาสาสมัครเกษตร และเครือข่าย ให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ 
    5) ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร และอาสาสมัครเกษตร  
    6) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน อาสาสมัครเกษตร 
     7) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร อาสาสมัครเกษตร และเครือขา่ย  
     8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพเิศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน 
การปฏิบัติงาน มอบหมาย  ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหางานด้านการพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร การศกึษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนารูปแบบการส่งเสริม และ
พัฒนาเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรและเครือข่าย ให้ค าปรกึษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้ การจดักระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร และอาสาสมัครเกษตร การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   

   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ  จ านวน  5 ต าแหน่ง   มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สรุป เสนอแนะ     
และปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรและเครือข่าย การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาเกษตรกร 
อาสาสมัครเกษตร และเครือข่าย  การส่งเสริม พัฒนาเกษตรกร อาสาสมคัรเกษตร และเครือข่าย ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานด้านพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร  ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสรมิ บริการความรู้  การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร และอาสาสมัครเกษตร  
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏบิัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มพฒันาเครือข่ายเกษตรกร  มีหนา้ที่ 
     1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา รูปแบบส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร 
     2) จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร 

     3) ก าหนดแนวทางส่งเสริมการรวมกลุ่มส่งเสริมการเกษตรและเครือข่าย ให้มีการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรและทุนเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง   
และยั่งยืนในอาชีพการเกษตร 
     4) ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร 
 5) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร 
 6) ประสานงานและสนับสนนุกิจกรรมกองทุนที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร  
 7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน 
การปฏิบัติงาน  มอบหมาย  ก ากับ  ติดตาม  และแก้ไขปญัหางานด้านการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร  การก าหนดแนวทางส่งเสริมการรวมกลุม่ส่งเสริมการเกษตรและเครือข่าย 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสรมิ บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย  

 

 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา รูปแบบส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร การก าหนดแนวทางส่งเสริมการรวมกลุม่ส่งเสรมิการเกษตรและเครือข่าย  ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรและกิจกรรมกองทุนที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย  

 

 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 3 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พฒันา รูปแบบ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร  ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลด้านการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร การก าหนดแนวทางส่งเสริมการรวมกลุ่มส่งเสริมการเกษตรและเครือข่าย
เกษตรกร ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรและ
กิจกรรมกองทนุที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 4. กลุ่มพฒันาแมบ่า้นเกษตรกรและเคหกิจเกษตร  มีหน้าที ่
     1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา รูปแบบส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร 
     2) จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร  
      3) ส่งเสรมิ พฒันาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของแม่บ้านเกษตรกร ในการพัฒนาครอบครัวและอาชีพการเกษตร   
      4) ส่งเสรมิสนับสนุนการรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเครือข่าย ให้มีการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากร และทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครอบครัว 
และอาชีพการเกษตร 
     5) ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร 
      6) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเครือข่าย 
     7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน 
การปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม  และแก้ไขปญัหางานด้านการพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร  การศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา รูปแบบส่งเสริมและ
พัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร  ส่งเสรมิและสนับสนุน พัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนรว่มของแม่บ้านเกษตรกร ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ส่งเสริม บริการความรู้ การจดักระบวนการเรียนรู้และพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแมบ่้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร  การประสานงาน  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา รูปแบบส่งเสริม
และพัฒนาแมบ่้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร  ส่งเสริม สนับสนุน การรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเครอืข่าย  ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้   
การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 9 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา รูปแบบ
ส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุม่แม่บ้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร  จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร  
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และการมสี่วนร่วมของแม่บ้านเกษตรกร  การให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้ การจดักระบวนการเรียนรู้และพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 5. กลุ่มพฒันายุวเกษตรกร มีหน้าที ่
     1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา รูปแบบส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตร กลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่  
     2) จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร 
     3) สร้างและพัฒนาที่ปรึกษายุวเกษตรกรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานยุวเกษตรกร 
      4) ส่งเสรมิสนับสนุนการรวมกลุ่มยุวเกษตรกรให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านการเกษตรและการท างานรูปแบบกลุ่มเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร 
     5) ส่งเสรมิ พฒันา เกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายให้มีความพร้อมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่มืออาชีพ 
     6) ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนายุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร        
เกษตรกรรุ่นใหม่และเครือขา่ย 
     7) เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนางานยุวเกษตรกร  
     8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมาย  ก ากบั  ติดตาม  และแก้ไขปัญหางานด้านการพัฒนายุวเกษตรกร  การศึกษา พัฒนารูปแบบส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร  
ที่ปรึกษายุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนายวุเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุว
เกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหมแ่ละเครือข่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สรุป เสนอแนะและ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนายุวเกษตรกร การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนนุการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตร การส่งเสรมิ สนับสนุนการรวมกลุ่มยุวเกษตรกร การส่งเสริม 
พัฒนา เกษตรกรรุ่นใหมแ่ละเครือข่าย  ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้ และกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร การประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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 6. กลุ่มกิจการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  มีหน้าที ่
        1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
      2) รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับกิจการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และคณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน     
พ.ศ. 2548  ก าหนด  
      3) ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคี ที่เกี่ยวขอ้งทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทาง  
เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจชุมชนและการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสทิธิภาพ 
     4) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เป็นอ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสรมิวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548  ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      5) ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า โครงการและงบประมาณด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และติดตามประเมินผลโครงการ 
  6) เป็นศูนย์กลางในการจดทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน รวมถึงพัฒนารูปแบบการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  
     7) เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาคี ชุมชน และเครือข่าย  
     8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหนา้กลุ่ม  มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์ วางแผน  การ
ปฏิบัติงาน  มอบหมาย ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  และแกไ้ขปัญหางานด้านกิจการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ 
และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 8 ต าแหน่ง มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ 
และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 การศึกษา วิเคราะห์ จัดท าโครงการและงบประมาณด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและติดตาม
ประเมินผลโครงการ การด าเนินการจดทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน รวมถึงพัฒนารูปแบบการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย     
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 7. กลุ่มพฒันาศกัยภาพวิสาหกิจชุมชน มีหน้าที ่
      1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้ และรปูแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การประเมนิศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
การส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย  
       2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการและการพัฒนาทุนชุมชนอย่างยั่งยืน 
รวมถึงการประสานแหล่งทุนเพื่อให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน 
       3) ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ในการส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนอย่างบูรณาการ และเหมาะสมกบัศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน  
      4) ส่งเสรมิ และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และอื่น ๆ ในการสร้างความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
และความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการ 
      5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

    นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหนา้กลุ่ม มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน  
การปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหางานด้านการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้ และรูปแบบการพัฒนาการ
เรียนรู้ การประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่  
 และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

    นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารและช านาญการ จ านวน  3 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้        
และรูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกดิเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจ
ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน   ให้ค าแนะน า ชี้แจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับ
งานในหน้าที่  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย 
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 8. กลุ่มพฒันาผลิตภณัฑ์วิสาหกิจชุมชน  มีหน้าที ่
       1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง  
        2) ส่งเสริม สนบัสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ีและภูมปิัญญาของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้า          
สู่มาตรฐานที่เหมาะสม 
      3) ส่งเสรมิ พฒันาทักษะ ใหค้วามรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิต การลงทุน และการตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และชุมชน 
มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ รวมถึงการสร้างความพร้อมและยกระดับขดีความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในระดับที่สูงขึ้น  
      4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย  ก ากับ  ติดตาม และแก้ไขปญัหางานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน  การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แกส่ินค้าเกษตร  ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ  จ านวน 4 ต าแหน่ง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และ
รูปแบบการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่สินค้าเกษตร รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ีและภูมิปญัญา
ของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานที่เหมาะสม  ส่งเสริม พฒันาทักษะ ใหค้วามรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิต การลงทุน และ
การตลาดที่เหมาะสม  ให้ค าแนะน า ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย 
   
 9. กลุ่มพฒันาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีหน้าที่  
       1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่ของชุมชน 
เพื่อการสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน  
       2) ส่งเสรมิ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนให้เกดิการเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 3) เชื่อมโยง ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพือ่ให้เกิดการบูรณาการในการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรกรให้ได้มาตรฐานและ 
มีความยั่งยืน 
 4) เป็นศูนย์กลางในการให้ค าแนะน า บริการข้อมูล และองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะการประกอบกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้างานมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมายงาน ก ากับ ติดตาม และแก้ปัญหางานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่ของชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน  ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สรุป เสนอแนะ และ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่ของชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน และ
สนับสนุนให้เกดิการเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่แหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร ให้ค าปรึกษาแนะน า บริการข้อมูล และองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะการ
ประกอบกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)             - 3 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)        - 3 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)                 - 5 
 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)   -  6 
 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)        - 1 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   - 5 
 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)        - 2 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   - 3 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)        - 1 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   - 4 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)        - 2 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   - 4 
 

ฝายบริหารท่ัวไป 7 
 

เจาพนักงานธุรการ (อว) 

 

  กลุมวิจัยดานสงเสริมการเกษตร 
 

6 
 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 
 

 

กลุมพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร 
 

 12 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 
 

 

 

กลุมพัฒนาการมีสวนรวม 7 
 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 
 

 

 

กลุมจัดการฟารมและเกษตรกรรมย่ังยืน 
 

   6 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 
 

 

 

กลุมภูมิปญญาทองถ่ินและนวัตกรรม 
 ดานการเกษตร 
 

    7 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)  
 

 

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 

ผูอํานวยการเฉพาะดาน(วิชาการสงเสริมการเกษตร) ตน 
 

ขรก. - 46 
ลจป. - 3 
พรก. - 10 

ระดับ ตน ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 14 5 19 1 6 46 
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กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร    มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ศึกษา วิจยั และพัฒนาระบบงานส่งเสริมการเกษตร  

(๒) ศึกษา พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมิภาค และส่งเสริมการมีส่วนรว่มของชุมชน 
(๓) ศึกษา พัฒนางานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร และประสานงานวิจัยระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร 
(๔) ศึกษา พัฒนา และส่งเสรมิระบบการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน 
(๕) ศึกษา พัฒนา และส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม ซึ่งได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งเอาไว้ดังนี้ 
  ผู้อ านวยการเฉพาะดา้น (วชิาการส่งเสรมิการเกษตร) ระดับต้น จ านวน 1 ต าแหนง่ ในฐานะผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  
วิเคราะห์  วางแผนการปฏิบัติงาน  มอบหมาย  ก ากับ  ติดตาม  และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการเกี่ยวกับระบบส่งเสริม
การเกษตรการก าหนดรูปแบบบริหารจัดการ  การสนับสนนุการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  การตรวจสอบและควบคุม  การบริหารงานแผนงาน  โครงการ  
งบประมาณ  งานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบส่งเสริมการเกษตร  งานส่งเสริมระบบการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน งานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร 
และงานวิชาการส่งเสริมการเกษตรให้บรรลุตามเป้าหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป    มีหน้าที ่
  1) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
      3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  
     4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
     5) บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
     6) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน 
     7) ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 เจ้าพนักงานธรุการอาวุโส จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้าฝ่าย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย 
ก ากับ ติดตามและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านงานแผนงาน งานบุคลากร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานการประชุม และงานบริหารทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงาน หรือช านาญงาน จ านวน 6 ต าแหน่ง มหีน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคลากร งานการประชุม     
งานประสานราชการทั่วไปของกอง งานพิมพ์ และแจกจา่ยเอกสารราชการ งานบันทึกและประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

๒. กลุ่มพฒันาระบบสง่เสรมิการเกษตร    มีหน้าที่ 
     ๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 
     ๒) ศึกษา พัฒนา รูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
     ๓) ประสานและส่งเสริมการขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร 
     ๔) สนับสนุนและเชื่อมโยงกลไกการท างานในระดับพื้นที ่
     ๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  จ านวน  1 ต าแหน่ง   ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผนการปฏิบัติงาน  มอบหมาย  ก ากบั  ติดตาม  และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านงานศึกษาวิจัย  ก าหนดกลยุทธ์  พัฒนาและวางรูปแบบการปฏิบัติงาน 
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร  การให้ค าปรึกษา  แนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบส่งเสริมการเกษตร  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่ 
อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  จ านวน 3  ต าแหน่ง  มีหน้าทีร่ับผดิชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนารูปแบบ  ติดตาม  นิเทศ  
และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  ในด้านงบประมาณ  ความรู้วิชาการและการประสานงาน  การให้ค าปรึกษา  แนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบ
ส่งเสริมการเกษตร  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏบิัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ  จ านวน  3 ต าแหน่ง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พฒันารูปแบบ  
ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  การให้ค าปรึกษา  แนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบส่งเสริมการเกษตร  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 นักวชิาการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการหรือช านาญการพเิศษ จ านวน 5 ต าแหน่ง มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา
รูปแบบปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตรภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล จดัท าสถิติ รายงาน หรือ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ วางแผน รวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องในการจัดท าคู่มือ เอกสาร
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินคา้เกษตรที่ส าคัญ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. กลุ่มพฒันาการมีส่วนร่วม    มีหน้าที ่
     ๑) ศึกษา พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีและเครือข่าย  
     ๒) พัฒนาการใช้ประโยชน์งานวิจัย งานวิชาการ เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรต้นแบบ รวมทั้งการวางระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง 
       ได้ในรูปแบบการสื่อสารจากทางไกล 
     ๓) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือ เทคนิคการส่งเสริมการเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของชุมชน และกลไก   
       การท างานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
     ๔) ก าหนดแนวทางการประสานเชื่อมโยงการท างานส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับ 
     ๕) พัฒนาระบบการให้บริการของส านักงานในระดับภูมิภาคแบบส านักงานอัจฉริยะ (Smart Office) 
     ๖) ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  จ านวน 1  ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผน   
การปฏิบัติงาน  มอบหมาย  ก ากับ  ติดตาม  และแก้ไขปญัหาการปฏิบัติงานด้านการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีและเครือข่าย การก าหนดแนวทางและ    
จัดท าแผนการส่งเสริมการเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของชุมชน และกลไกการท างานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับ                
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  จ านวน 1  ต าแหน่ง  มีหน้าทีร่ับผดิชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห ์การก าหนดรูปแบบทิศทางการวาง
ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  การให้ค าปรึกษา  แนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการส่งเสริมการเกษตร และ
ส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของชุมชน และกลไกการท างานตามระบบส่งเสริมการเกษตร การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่
อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ  จ านวน  5  ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกีย่วกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา วิเคราะห ์
ในการก าหนดแนวทางและจัดท ากระบวนการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือ เทคนิคการส่งเสรมิการเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของชุมชน  
และกลไกการท างานตามระบบส่งเสริมการเกษตร การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม  ประเมินผล  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย    

 
๔. กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร    มีหน้าที่ 

     ๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
     ๒) พัฒนารูปแบบการวิจัยและการท าผลงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้ค าแนะน าการด าเนินการวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร และบริหารจัดการทะเบียน  
       วิชาการ 
     ๓) ส่งเสรมิและพัฒนาการท างานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร  
     ๔) ประสานงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตรและการสนับสนนุการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรกับหน่วยงานวิชาการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ๕) ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัยและท าผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร ศึกษา วเิคราะห์และพัฒนางานวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร รูปแบบ และการท าผลงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดท าและบริหารระบบงานวิชาการ ทะเบียนวิชาการ งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยส่งเสริมการเกษตร  
ให้ค าแนะน าและสนับสนุนการท าผลงานวิชาการแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 2 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา งานวิชาการส่งเสริม
การเกษตร รูปแบบ และการท าผลงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดท าและบริหารระบบงานวิชาการ ทะเบียนวิชาการ แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร  งบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยส่งเสริมการเกษตร ให้ค าแนะน าและสนบัสนุนการท าผลงานวิชาการแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร ประสานงานวิชาการส่งเสริมการเกษตรกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 3 ต าแหน่ง มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร     
ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนางานวิชาการส่งเสริมการเกษตร รูปแบบ และการจัดท าผลงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดท าและบริหารระบบงานวิชาการ ทะเบียนวิชาการ      
แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร งานเอกสาร คู่มือ แนวทางการท างานวิจัย ประสานงานวิชาการส่งเสริมการเกษตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ    
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยนื    มีหน้าที ่
     ๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการฟาร์ม และเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ๒) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน 
     ๓) เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านส่งเสริมระบบและรูปแบบการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน 
     ๔) ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม มหีน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย  ก ากับ  ติดตาม  และแก้ไขปัญหางานด้านส่งเสริมการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน  การศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบ รูปแบบฟาร์ม 
การผลิตและการจัดการฟาร์ม ตลอดจนการศึกษาปัจจัยทีผ่ลกระทบต่อการส่งเสริมการจัดการฟาร์ม  การก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสรมิการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรม
ยั่งยืน  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบ รูปแบบฟาร์ม  การผลิต 
และการจัดการฟาร์ม ตลอดจนการศึกษาปัจจัยที่ผลกระทบต่อการส่งเสริมการจัดการฟาร์ม  การก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการจัดการฟาร์ม การพัฒนาระบบและ
รูปแบบการท าฟาร์ม  การบรหิารจัดการฟาร์ม  การให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริมและบริการความรู้เกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม   
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ และประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงานส่งเสริมการจัดการฟาร์ม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ  จ านวน 4  ต าแหน่ง  มหีน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์  
พัฒนาระบบ รูปแบบฟาร์ม การผลิต และการจัดการฟาร์ม  การก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการจัดการฟาร์ม การพัฒนาระบบและรูปแบบ 
การท าฟาร์ม  การบริหารจัดการฟาร์ม  การส่งเสริมและบริการความรู้เกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม ประเมินผล 
และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๖. กลุ่มภูมปิญัญาท้องถิน่และนวตักรรมดา้นการเกษตร    มีหน้าที ่
     ๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร 
     ๒) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
     ๓) ส่งเสรมิและสนับสนุนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร ไปปรับใช้ในการส่งเสริมการเกษตร 
     ๔) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกิดการปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์อันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตร 
     ๕) ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  จ านวน  1 ต าแหน่ง  ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห ์
วางแผนการปฏิบัติงาน  มอบหมาย  ก ากบั  ติดตาม  และแก้ไขปัญหางานด้านการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  การก าหนดแนวทางและจัดท าแผนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น   
การส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการศึกษา ทดสอบ  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  การส่งเสริม เผยแพร่ ผลักดันใหม้ีการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์  การให้ค าปรึกษา  แนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพเิศษ  จ านวน 2 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อก าหนดแนวทางและจดัท าแผนพฒันา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การศึกษา  วิเคราะห์  สังเคราะห์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษา ทดสอบ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น   
การส่งเสริมการบริหารและจดัการให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริม เผยแพร ่ผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นรวมทั้งการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
การติดตาม  นิเทศ  และประเมินผลสัมฤทธิข์องงานส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 4 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา วิเคราะห์    
จัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศกึษา ทดสอบ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริม  เผยแพร่  ผลักดันให้มีการใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ การให้ค าปรึกษา  แนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาทอ้งถิ่น การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การติดตาม ประเมินผลและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



   

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)   -  3 
 
 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก/ชพ)            - 1 
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)           - 1 
นักวิชาการแผนที่ภาพถาย (ปก/ชก/ชพ)    - 3 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)     - 2 

  นักวิชาการคอมพิวเตอร  (ปก/ชก)   - 3 
  นายชางไฟฟา (ปง/ชง)                 - 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร (ปก/ชก)  -  4 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)         -  1 
 
 
 
 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขรก. - 32  
ลจป. - 5   
พรก. - 18 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูอํานวยการ สูง 

ฝายบริหารท่ัวไป 4 

นักจัดการงานทั่วไป (ชก) 

 
 

กลุมวิเคราะหและวางระบบ
ขอมูล 

 

8 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก/ชพ) 

 

กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 
 
 
 

6 

 

นักวิชาการคอมพิวเตอร (ชพ) 

 
 

กลุมเครือขายคอมพิวเตอร 
และการสื่อสาร 

 

5 

 

นักวิชาการคอมพิวเตอร (ปก/ชก) 

 
 

กลุมทะเบียนเกษตรกร 

 
 
 

7 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

- ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเกษตร ( นักวิชาการคอมพิวเตอร ชช)   -  1 

ระดับ สูง เช่ียวชาญ ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 1 2 5 1 16 6 
 

32 
 

 

  นักวิชาการสถิติ  (ปก/ชก)                  - 2 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร (ปก/ชก)         - 1 
  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  - 2 
  เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)                - 1 
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารระดับประเทศ 
  2. ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบฐานข้อมูลหลักของกรม รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นมาตรฐานและเชือ่มโยงการใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุก

หน่วยงาน 
   3. ศึกษาและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
   4. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่บริการสารสนเทศด้านส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป 

 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม  โดยได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งไว้ ดังนี้ 

ผู้อ านวยการ สูง จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวางแผน บริหารจัดการระบบงาน อ านวยการ  
สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาตามภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมากเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย       

ผู้เชีย่วชาญดา้นสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร จ านวน 1 ต าแหนง่ มีหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สง่เสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ ระบบสารสนเทศ จัดท าคู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ ให้
ค าปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง และร่วมก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย       

1. ฝ่ายบรหิารทั่วไป  มีหนา้ที ่  
1. ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการ งบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
5. บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
6. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้าฝ่าย มีหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสาร
บรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล งานประชุม งานงบประมาณ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 3 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่าย
เอกสาร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล งานประชุม งานงบประมาณ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล มีหน้าที ่    
1. ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ พัฒนาระบบและด าเนินงานจัดท าสถิติขอ้มูลส าหรับใชใ้นงานส่งเสริมการเกษตร 
2. จัดท ามาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการด าเนินงาน ตามระเบียบวิธีการทางสถิติ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบพัฒนาระบบและด าเนินการจัดท าและประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและ แผนที่ในงานส่งเสริมการเกษตร 
4. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้มูลที่มีเอกภาพ 
5. จัดท ารายงานสถิติข้อมูลในงานส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งเผยแพร่และให้บริการแก่ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนทั่วไป 
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการสถติิช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา ควบคุม 
ก ากับ และบรหิารระบบสารสนเทศการเกษตรและระบบภูมิสารสนเทศด้านการเกษตร ให้ค าปรึกษาทางวิชาการด้านสถิติในการจดัเก็บข้อมูลและสารสนเทศการเกษตร และงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

นักวชิาการสถติปิฏิบตักิารหรือช านาญการหรือช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบจัดเก็บ
และรายงานข้อมูลการเกษตรและระบบสารสนเทศการเกษตร ให้ค าปรกึษาทางวิชาการด้านสถิติในการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศการเกษตร  
และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการสถติปิฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ ประมวลผลและรายงานข้อมูล
การเกษตรและระบบสารสนเทศการเกษตร ให้ค าปรึกษาทางวิชาการด้านสถิติในการจดัเก็บข้อมูลและสารสนเทศการเกษตร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการแผนทีภ่าพถา่ยปฏิบัติการหรอืช านาญการหรอืช านาญการพเิศษ จ านวน 3 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศกึษา วิเคราะห ์วางแผนการ
จัดท าแผนทีท่างการเกษตร พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศดา้นการเกษตรและข้อมูลแผนที่ด้านการเกษตร ให้ค าปรกึษาทางวิชาการด้านภูมิสารสนเทศในการจัดท าแผนทีแ่ละการใช้
อุปกรณ์เก็บค่าพิกัด และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลดา้นการเกษตร 
และร่วมวางระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลการเกษตรและระบบสารสนเทศการเกษตร ให้ค าปรึกษาการวางระบบจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศการเกษตร และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. กลุ่มฐานขอ้มูลสารสนเทศ มีหน้าที ่ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตร 
2. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการองค์กร ตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์   
4. ด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์หน่วยงานและระบบอินทราเน็ตภายในองค์กร 
5. เป็นศูนย์กลางการด าเนินงานเผยแพร่สารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรเช่ือมโยงสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตร โดยใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6. ประสานงาน ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในกรมส่งเสริมการเกษตร 
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา วางแผน 
ออกแบบ ควบคุมการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตร ระบบสารสนเทศดา้นการจัดการองค์กรตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์ให้ค าปรึกษา แนะน าการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏบิตักิารหรือช านาญการ จ านวน 4 ต าแหนง่ มีหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา ทดสอบ 
ประมวลผล ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ในกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภายนอก ให้ค าปรึกษา แนะน าการใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร 
และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มีหน้าที ่
1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร 
2. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร ให้เป็นมาตรฐานเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
3. ก าหนดนโยบาย และแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน และการรักษาความปลอดภัย ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องตาม

กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ 
4. จัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และของประเทศ 
5. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและบริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเว็บโฮสติง ระบบความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6. ให้บริการวชิาการและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7. ประสานงานและร่วมมือกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผูอ้ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา วางแผน 
ออกแบบ ควบคุมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเว็บโฮสติง ระบบความปลอดภัยของข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมฯ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และของประเทศ  จดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารให้เป็นมาตรฐาน ควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้บริการวิชาการและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

 

นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏบิตักิารหรือช านาญการ จ านวน 3 ต าแหนง่ มีหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การติดต้ังระบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของของหน่วยงานของกรมฯ ตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเว็บโฮสติง รวมทั้งสืบค้นการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าขา่ยไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

นายชา่งไฟฟา้ปฏบิตังิานหรอืช านาญงาน จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับควบคุม บ ารุงรักษา อุปกรณ์ที่ใช้งานในหอ้งประชุมที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบ จัดท าทะเบียนการยืมคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ควบคุมการใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพและระบบ
ถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ตและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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5. กลุ่มทะเบยีนเกษตรกร มีหน้าที ่
1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทะเบยีนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลและจัดท ารายงานด้านทะเบียนเกษตรกร 
3. ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏบิัติ ขั้นตอนการด าเนินงาน คูม่ือการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 
4. ควบคุมก ากบัการให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใหค้ าปรึกษา แนะน าและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทะเบียนเกษตรกรและทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านงานทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ และทะเบียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ 
6. ติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเกษตรกร ทะเบยีนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ และทะเบียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ประเมินผล

สถานการณ์ และสรุปจัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม มหีน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับจัดท ายุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ งบประมาณ การขึน้ทะเบียนเกษตรกรประจ าปี ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ ให้ค าปรกึษา แนะน าและแก้ไขปัญหา รวมทั้งควบคุมการด าเนินงานด้านการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

นักวชิาการสถติปิฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร รวมทั้งประมวลผลและจัดท ารายงานด้านทะเบียนเกษตรกร ติดตามและให้ค าปรึกษาแนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทะเบียนเกษตรกร จัดท าสารสนเทศด้านงาน
ทะเบียนเกษตรกร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน ระบบกำรขึ้นทะเบียน
เกษตรกร ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตอบค ำถำม ข้อหำรือ ข้อร้องเรียนของเกษตรกร และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏบิัติการหรือช านาญการ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำ ออกแบบระบบสำรสนเทศ กำร
จัดท ำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศ กำรจัดจ้ำงพัฒนำระบบสำรสนเทศ และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงานหรือช านาญงาน จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้ำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนพิมพ์และแจกจ่ำยเอกสำร 
และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
 



 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   - 4 
 
 

ระดับ ตน ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 5 3 20 6 35 

 

ฝายบริหารท่ัวไป 4 

 

เจาพนักงานธุรการ (อว)       
 

 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 4 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ชพ) 

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร    4 
 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ชพ)     
 

 

กลุมอารักขาพืช 2 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   
 

 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 5 
 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ชพ)   
 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   - 1 
 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)        - 2 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง)  - 1 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   - 3 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   - 3 
 
 

 

สํานักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

 

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสงเสริมการเกษตร) ตน   
 

 

ขรก. - 35 
ลจป. - 2 
พรก. - 22 

 



 
 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   - 1 
เจาพนักงานการเกษตร (ปง/ชง)             - 1 
 

 

สํานักงานเกษตรพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร (ตอ)  

 

 
 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ชพ)        - 1 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   - 3
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)           - 1 
 
 
 

สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ี 3 3 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ชก) 

สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ี 2    3 
 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ชก)     
 

 

สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ี 4 3 
 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ชก)   
 

 นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   - 2 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   - 2 
 

สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ี 1 6 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)       
 

 

หมายเหตุ: สํานกังานเกษตรพ้ืนท่ี 1 – 4  มีสถานท่ีตั้งหนวยงานอยูในเขตมีนบุรี ลาดกระบัง ตลิ่งชัน และทวีวัฒนา ตามลําดับ 
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ส านักงานเกษตรพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสรมิและพัฒนา เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
  (๒) ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตและการพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตร  
 (๓) ประสานการด าเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกร  
  (๔) ก ากับ ดูแลและสนับสนนุการปฏิบัติงานของส านักงานเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ  
 (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม 4 ส านักงาน คือ ซึ่งได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดังนี้ 

 ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ต้น ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเกษตรกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และ
วางแผนการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มอบหมาย ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ และปฏิบัติหน้าที่
อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

            ๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของกรมส่งเสริมการเกษตรและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดท ายทุธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานครและเขตพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร 

 ๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า มอบหมาย ก ากับดูแลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนงานทีก่ าหนดเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับองค์กรและระดับบุคคล  

 ๓) เป็นกลไกในการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกพืชเศรษฐกิจ  
การแก้ไขปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตรหรือปริมาณผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 

 ๔) จัดให้มีบริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร และแก้ไขปญัหาทางการผลิตของเกษตรกร ได้แก่ การระบาดของศัตรูพืช และภัยธรรมชาติอื่น ๆ  
 ๕) เป็นผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานในระดับจังหวัด 
 ๖) เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน

ธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูล และกจิกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการฯ และกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย 
 ๗) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 1. ฝ่ายบรหิารทั่วไป    มีหน้าที ่
  1) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
      3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  
     4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
     5) บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
     6) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน 
     7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

    เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ในฐานะหัวหน้าฝ่าย มีหนา้ที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน  มอบหมาย  ก ากับ ติดตาม
และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านงานแผนงาน งานบุคลากร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานการประชุม และงานบริหารทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) งานแผน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดท าเอกสารช้ีแจงงบประมาณของส านักงาน การจัดท ารายงาน
ประจ าปีของส านักงาน การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของกอง/ส านัก การวางระบบควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ 
   2) งานบุคลากร ได้แก่ การจัดท างบวันท าการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและค่าตอบแทนของลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ การลาประเภทต่าง ๆ และจัดท าค าสั่งมอบหมายงาน การสรรหาและการจ้างพนักงานราชการ ฯลฯ 
   3) งานการเงินและบัญช ีได้แก่ ควบคุมการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการบันทึกรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS)  การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ฯลฯ 
   4) งานพัสด ุได้แก่ ด าเนินการจัดหาพัสดุ การจัดท าทะเบียนพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ การขอจ าหน่ายพัสดุ การดูแลซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
มาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน ฯลฯ 
   5) งานการประชุม ได้แก่ การเชิญประชุม การจัดท ารายงานการประชุม และการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม ฯลฯ 
   6) งานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานพิมพ์ งานสารบรรณ รับ-ส่งเอกสาร ถ่ายเอกสาร งานส่งหนังสือราชการนอกสถานที่การจัดเวรยามรักษาการณ์  
การอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ 
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  เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคลากร งานการประชุม งานประสานราชการทั่วไปของส านักงาน  
งานพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารราชการ งานบันทึกและประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้าน
หนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 
  1) การ รับ-ส่ง ลงทะเบียน บนัทึก คัดแยกประเภท และจัดส่งหนังสือ และเอกสารของราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2) ร่างโต้ตอบ บันทึกเสนอหนังสือราชการ ประมวลรายงาน สถิติข้อมูลต่าง ๆ  
 3) รวบรวมและจัดเก็บเอกสารของส านักงาน 
 4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากร ได้แก ่การย้ายภายในจังหวัด การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าป ีการลาประเภทต่าง ๆ  การ
สรุปวันท าการ และการจ้างพนักงานราชการ 
 5) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของส านักงาน 
 6) อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7) พิมพ์เอกสารราชการ รวมทั้งตรวจทาน และแก้ไขความถูกต้องของเอกสาร 
 8) บันทึกข้อมลู ประมวลผล และรายงานต่าง ๆ  
 9) จัดท าส าเนาและแจกจ่ายเอกสารทางราชการ 
 10) ดแูล รกัษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  11) ปฏิบัติงานและสนับสนนุงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน  มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคลากร งานการประชุม งานประสานราชการทั่วไปของ
ส านักงาน  งานพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารราชการ งานบันทึกและประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี ้
   1) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานบริหารทั่วไป เช่น การถ่ายเอกสาร การร่าง /โต้ตอบหนังสือ การบันทึกข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร 
จดหมาย และหนังสือราชการต่าง ๆ 
 2) ตรวจทาน และควบคุมการ รับ-ส่ง ลงทะเบียน บันทึก คัดแยกประเภท และจัดส่งหนังสือ และเอกสารของราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3) ตรวจทาน กลั่นกรอง และด าเนินการจัดท า จดหมาย หนังสือ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การย้ายภายในจังหวัด การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี การลาประเภทต่าง ๆ  
การสรุปวันท าการ และการจา้งพนักงานราชการ 
 5) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของส านักงาน 
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 6) อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7) ร่วมติดตามและด าเนินการในโครงการพิเศษต่าง ๆ 
 8) ดูแลและตรวจสอบการจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ เช่น สถิติวันลา ประวัติ ฯลฯ 
 9) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ ยานพาหนะ และอาคาร
สถานที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี ้
  1) ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการเก็บรักษาเงิน  
 2) ตรวจสอบการขออนุมัติเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเอกสารใบส าคัญอื่น ๆ  
 3) จัดท าบัญชีงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
 4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา จัดท าทะเบียน และการเบิกจ่ายวัสดุ คุรุภัณฑ์ของส านักงาน 
 5) ควบคุม ดูแลการใช้ยานพาหนะ และการเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
 6) ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค และการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
 7) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ ยานพาหนะ และ
อาคารสถานที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลกัษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 
   1) ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการเก็บรักษาเงิน  
  2) ตรวจสอบการขออนุมัติเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเอกสารใบส าคัญอื่น ๆ  
  3) จัดท าบัญชีงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
  4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดหา จัดท าทะเบียน และการเบิกจ่ายวัสดุ คุรุภัณฑ์ของส านักงาน 
  5) ควบคุม ดูแลการใช้ยานพาหนะ และการเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
  6) ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค และการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
  7) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  2. กลุ่มส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกร    มีหน้าที่  
      1) ศึกษา พัฒนาและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน  
      2) ส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนของชุมชน องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
     3) ส่งเสรมิ สนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 
     4) ส่งเสรมิ สนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  
     5) สนับสนุนการด าเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  
     6) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
      7) ประสานและด าเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
      8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มหีน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชมุชน การสนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลกัษณะงานที่ปฏิบัติ 
ดังนี้ 

 1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและประสานการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน  
 2) ควบคุม ก ากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกจิชุมชน

และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ   
 3) ประสานการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย การจดัการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 4) ส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบล การฝึกอาชีพของเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรกร และ

เกษตรหมู่บ้าน 
 5) พัฒนาบุคลากรในจังหวัดให้มีความรู้ในดา้นการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
 6) ประสานการชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7) ให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่  

 8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สรุป เสนอแนะ และปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
องค์กรเกษตรกรและวิสาหกจิชุมชน  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยัธรรมชาติภายในจังหวัด และปฏิบัติงานอื่น ๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 
 1) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 

 2) ด าเนินการตามนโยบาย แผนงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  
 3) ประสานการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย การจดัการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 4) ส่งเสรมิ สนับสนุน และประสานการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบล การฝึกอาชีพของเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรกร
และเกษตรหมูบ่้าน 

 5) ถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เคหกิจเกษตร และการจัดการฟาร์ม 
 6) สนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
 7) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่  
 8) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

     9) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ภายในจังหวัด และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้าน
หนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 
    1) จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  

 2) สนับสนุน และประสานการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
 3) สนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรกร และเกษตรหมู่บ้าน 
 4) ประสานการด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ  
 5) จัดเก็บ รวบรวม และรายงานผลการด าเนินงาน 
 6) ให้ค าแนะน า ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกีย่วกับข้องกับงานในหน้าที่  

    7) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  3. กลุ่มส่งเสรมิและพฒันาการผลติ    มีหน้าที่ 
  ๑) ศึกษา พัฒนา และวางแผนการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตร 
  ๒) ศึกษา พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที ่

๓) ด าเนินการส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การให้บริการทางการเกษตร 
  ๔) ด าเนินการตามแผน โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และประสาการแก้ไข

ปัญหาการผลติของเกษตรกร 
      ๕) ประสานและการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ 

๖) สนับสนุนการด าเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต 
๗) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต 
๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มหีน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ  
การปฏิบัติงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร การแก้ไขปญัหาการผลิตของเกษตรกร งานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงและโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และประสานการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิต  
 2) ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร งานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการสง่เสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ 
 3) พัฒนาบุคลากรในจังหวัดให้มีความรู้ด้านการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
 4) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 
 5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในพื้นที่ 
 6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ สรุป เสนอแนะ และปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
การผลิตและการจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร งานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการส่งเสริมการเกษตรในพืน้ที่เฉพาะให้
ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดความรู้แกเ่จ้าหน้าที่และเกษตรกร  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี ้

 1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพือ่วางแผนการพัฒนาการผลิตและการจัดการผลผลิตการเกษตรในจังหวัด 
 2) ศึกษา ทดสอบ และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
 3) ด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  

งานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ ศึกษา พัฒนา และคัดเลือกรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และ
ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของเกษตรกรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

 4) ส่งเสรมิ สนับสนุน และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการจัดการผลผลิต  
 5) สนับสนุนการให้บริการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศ ฯลฯ 
 6) ให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 7) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในพื้นที่ 
 8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต ประสานการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี งานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ และการให้บริการทางการเกษตรและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังน้ี 
  1) จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิตการเกษตร และการพฒันา
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

 2) ด าเนินการตามโครงการ และมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และงานตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ ประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตพชืในพืน้ที่ 
 3) สนับสนุนการให้บริการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศ ฯลฯ 

 4) ให้ค าแนะน า ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกีย่วข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 5) รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในพื้นที่ 

 6) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ  มีหนา้ที่ 
 ๑) ศึกษา วิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรด้านผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกรและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและแผนพัฒนา 

เกษตรในพื้นทีเ่มืองแก่เกษตรกรประชาชนทั่วไป 
๒) จัดท าแผนงานโครงการงบประมาณ และประสานการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ตลอดจนติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานใน

ภาพรวมของส านักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
๓) ประสานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 
๔) พัฒนาสารสนเทศ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การปลกูพืช ผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและข้อมูลมือสองอื่น ๆ 

    ๕) ประสานงานและสนับสนนุการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานทางวิชาการ สถาบันการศึกษา และเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานคร 

๖) สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนของชุมชน 
๗) สนับสนุนส านักงานเกษตรเขตพื้นที่ในการจัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร และการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
๘) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและผลการด าเนินงานของส านักงานผ่านช่องทางต่าง ๆ  
๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มหีน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายก ากับ 
การปฏิบัติงานการจัดท าแผนงานโครงการส่งเสริมการเกษตร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในจังหวัดด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน เพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัด งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลสารสนเทศ งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากร
ในจังหวัด และปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และประสานการจัดท าแผนงานโครงการส่งเสริมการเกษตร แผนยทุธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรในจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด 
 2) ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการส่งเสริมการเกษตร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลสารสนเทศ งาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจดัท าแผนชุมชน และการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
 4) วางแผนการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
 5) ให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที ่
 6) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัด 
 7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา วิเคราะห์สรุป เสนอแนะ และปฏิบัติงานด้านการจัดท า
แผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร แผนยทุธศาสตร์จังหวัดสาขาการเกษตร งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลสารสนเทศ งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานวิจัยและ
พัฒนา และการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้าน ดังนี ้

 1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพือ่วางแผนการพัฒนาการเกษตรในจังหวัด 
 2) ส่งเสรมิและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 3) สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
 4) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 5) ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
 6) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสถานการณ์การผลิต เพือ่ให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร 
 7) ให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 8) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัด 
 9) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร แผนยทุธศาสตร์จังหวัดสาขา
การเกษตร งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลสารสนเทศ งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 
 1) รวบรวม ข้อมูลที่ใชใ้นการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการพัฒนาการเกษตรในจังหวัด 
 2) ประสาน และสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
 3) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 4) ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
 5) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสถานการณ์การผลิต ในการจัดท าสารสนเทศด้านการเกษตรและการให้บริการขอ้มูลสารสนเทศ 
 6) ให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 7) รวบรวมและรายงานผลการส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัด 
 8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  5. กลุ่มอารกัขาพชื    มีหน้าที่ 

  1) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการด าเนินงานด้านการอารักขาพืช งานดินปุ๋ยและด าเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช 
      2) ส ารวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปญัหาการระบาดของศัตรูพืช 

  3) ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ยให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
 4) ให้บริการตรวจ วินิจฉัยศตัรูพืชและให้ค าปรึกษา แนะน าด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ย 
 5) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานด้านการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ย 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน การปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ
การปฏิบัติงานอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยในจังหวัด การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช การศึกษา พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืช 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ย การส ารวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและแกไ้ขปัญหาการระบาดของศัตรูพืชและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและวางแผนการด าเนินงานด้านการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยในจังหวัด  
  2) ควบคุม ก ากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช  
  3) ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  
  4) ส่งเสรมิ สนับสนุน และถา่ยทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
  5) สนับสนุนการด าเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอในการปฏิบัติงานด้านการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ย  
  6) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการส ารวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช การป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช  
  7) ให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่  
 8) ผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ ศัตรูธรรมชาติ สารปรับปรุงบ ารุงดิน 
  9) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยในจังหวัด การด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช การศึกษา พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืช การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ย การส ารวจ ติดตาม เฝ้า
ระวังการระบาดของศัตรูพืชและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืชและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 
     1) ศึกษา วเิคราะห์ข้อมูล เพ่ือวางแผนการด าเนินงานด้านการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยในจังหวัด  
  2) ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  
  3) ส่งเสรมิ สนับสนุน และถา่ยทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
  4) สนับสนุนการด าเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอในการปฏิบัติงานด้านการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ย  
  5) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการส ารวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช การป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช  
  6) ให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่  
  7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิาร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการอารักขาพืช งานดินปุ๋ย ด าเนินการตามแผนงาน โครงการและ
มาตรการด้านการอารักขาพืช ส ารวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช การป้องกันและแก้ไขปญัหาการระบาดของศัตรูพืช ประสานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชและ
งานดินปุ๋ย และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี ้
  1) จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติงานด้านการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยในจังหวัดและด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช 
           2) ส ารวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช 
       3) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช       
           4) ให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและให้ค าปรึกษาแนะน าด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ย 

  5) จัดเก็บ รวบรวม และรายงานผลการด าเนินงานด้านการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ยในจังหวัด 
          6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๖. ส านกังานเกษตรพื้นที่ ๑ - ๔    มีหน้าที่ 
      ๑) ศึกษา พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ดา้นวิชาการส่งเสรมิการเกษตร และการพฒันาเกษตรในพื้นที่เมืองสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตามแผนการพัฒนาการ
เกษตรที่ก าหนด 

๒) วิเคราะห์ วางแผนและปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของกรุงเทพมหานครและเขต 

๓) บริหารจัดการด้านการให้บริการทางการเกษตร 
๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า มอบหมาย ก ากับดูแลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนงานที่ก าหนด 
๕) เป็นผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานทั้งของหน่วยงานภายในและภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
 ๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ/ช านาญการพเิศษ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเกษตรเกษตรอ าเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
และวางแผนการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ควบคุมก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเกษตรอ าเภอ หรือตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรจังหวัดมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี ้
  1) ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและอ าเภอ 
 2) บริหารแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากจังหวัดและราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น 
 3) บริหารจัดการด้านการให้บริการทางการเกษตรในระดับอ าเภอให้ทั่วถึง 
 4) เป็นนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มีหน้าทีต่รวจสอบและวินิจฉัยเกี่ยวกับการรับจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
 5) ให้ค าปรึกษาแนะน า มอบหมาย ก ากับดูแลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่ก าหนด 
 6) เป็นผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานในระดับอ าเภอ ทั้งของหน่วยงานภายในและภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
กับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 7) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณใ์ห้เป็นผู้จัดการ (เจ้าภาพ) ในการให้บริการด้านการเกษตร มหีน้าที่ประสานข้อมูลกับหน่วยงานระดับ
อ าเภอที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะศนูย์บริการร่วมด้านการเกษตรและสหกรณค์รบวงจร 
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  8) ด าเนินการตามนโยบายและมาตรการส าคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร 
  9) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชน ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิตพืช ให้บริการส่งเสริมอาชีพการเกษตร และด าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจของชุมชน 
ให้ค าปรึกษาแนะน าและสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพฒันาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลกัษณะงานที่ปฏิบัติ 
ดังนี้ 
  1) ศึกษา วิจัย ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพืน้ที่และเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 

     2) ศึกษา วิเคราะห์ ศักยภาพของพื้นที่เพ่ือจัดท าแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร การพัฒนาเกษตรกร 
และการพัฒนาการผลิตพืชของอ าเภอ 

     3) ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย 
     4) ให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการพ้ืนที่ การพัฒนาผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และการแก้ไข

ปัญหาด้านการผลิตพืชแก่เกษตรกร    
     5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิาร/ช านาญการ หรือ เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน หรือ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรช านาญงาน   
มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชน ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิตพืช ให้บริการส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร และด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจของชุมชน ให้ค าปรึกษาแนะน าและสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ เกษตรกร และชุมชนเพื่อเป็นข้อมูล และแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 2) ส่งเสริม ถ่ายทอด และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิตทางการเกษตรด้านพืช และบริการส่งเสริมอาชีพการเกษตร  
 3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของเกษตรกร เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเอง 
 4) ให้ค าปรึกษาแนะน า และสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร 
 5) ด าเนินการตามแผนงานโครงการ และมาตรการส่งเสริมการเกษตร 
 6) ประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตแก่เกษตรกร และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
 7) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที ่



- 65 - 
 

 8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงาน/ช านาญงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุและการติดต่อประสานงาน
ทั่วไปของส านักงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ 
  2) ร่างโต้ตอบ บันทึกเสนอหนังสือราชการ 
  3) พิมพ์เอกสารและบันทึกขอ้มูลของทางราชการ 
  4) รวบรวมและจัดเก็บเอกสารของส านักงาน 
  5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ จดัท างบวันท าการ การลาประเภทต่าง ๆ  
  6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสด ุ
  7) อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร    
 
 

นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)        -  3 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)       -  3 
 
 

ระดับ สูง ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 7 4 23 1 11 47 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)        - 1 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   - 4 
นักทรัพยากรบุคคล  (ปก/ชก)           - 3 
 

ฝายบริหารท่ัวไป 6 

เจาพนักงานธุรการ (อว) 

    

 

กลุมพัฒนาบุคลากร 9 

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 

 

 นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)   - 1 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  - 3 
นักวิชาการแผนที่ภาพถาย (ปก/ชก)       - 1 
 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  4 
นายชางเทคนิค (ปง/ชง)      -  1  
 
 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ     6 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

กลุมวิชาการสงเสรมิการเกษตร 7 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 

 

 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 
        จังหวัดชัยนาท 

 

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสงเสริมการเกษตร) สูง 
 

 

ขรก. - 47 
ลจป. - 22 
พรก. - 17 



 

 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร    

 
 
 
 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  5 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  2 
 

วิศวกรการเกษตร (ปก/ชก)    - 1 
นายชางเคร่ืองกล (ปง/ชง)  - 3 
 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืช  จังหวัดชัยนาท 

8 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
   ดานวิศวกรรมเกษตร จงัหวัดชัยนาท 

  5 

วิศวกรการเกษตร (ปก/ชก/ชพ) 

 

 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
     การเกษตร จังหวัดลพบุรี 

 
 

5 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  - 3 
นายชางเคร่ืองกล (ปง/ชง)         - 1 
 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท (ตอ) 



 

 

 

ฝายบริหารท่ัวไป 5 

เจาพนักงานธุรการ (อว) 

    

 

กลุมพัฒนาบุคลากร 
 

7 

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 

 

 นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)    - 1 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)    -  4 
นักวิชาการแผนที่ภาพถาย (ปก/ชก)       - 1 
 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  4 
 
 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ     7 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร    
 
 

กลุมวิชาการสงเสรมิการเกษตร 

 

12 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 

 

 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)         -  3 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)          -  3 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  -  3 
ศูนยศึกษาพัฒนาฯ หวยทราย จ.เพชรบุรี 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)          -  2 
 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)        - 1 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   - 1 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)           - 4 
 

ระดับ สูง ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 10 4 45 1 10 71 

 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 
         จังหวัดราชบุรี 

 

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสงเสริมการเกษตร) สูง 
 

 

ขรก. - 71 
ลจป. - 34 
พรก. - 39 



 

 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร   

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  - 5 
 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดสมุทรสาคร 

6 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  7 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  1 
 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
 ดานอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี 

9 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (ตอ) 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  4 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  1 
 

ศูนยสงเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน  
จังหวัดกาญจนบุรี 

6 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  4 
 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรท่ีสูง) 

5 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

วิศวกรการเกษตร (ปก/ชก)            - 1 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   - 1 
นายชางเคร่ืองกล (ปง/ชง)          - 2 
 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดเพชรบุรี 

 

5 

วิศวกรการเกษตร (ปก/ชก/ชพ) 

 

 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

8 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  5 
นายชางเคร่ืองกล (ปง/ชง)         -  1 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  1 
 



 

 

 

ฝายบริหารท่ัวไป 8 

เจาพนักงานธุรการ (อว) 

    

 

กลุมพัฒนาบุคลากร 
 

10 

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 

 

 นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)        - 1 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  - 4 
นักวิชาการแผนที่ภาพถาย (ปก/ชก)       - 1 
 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)   - 5 
นายชางเทคนิค (ปง/ชง)       - 2  
 
 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ     7 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร    

กลุมวิชาการสงเสรมิการเกษตร 

 

11 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 

 

 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)              - 3 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)             - 3 
ศูนยศึกษาพัฒนาฯ เขาหินซอน จ.ฉะเชิงเทรา 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)             - 2 
ศูนยศึกษาพัฒนาฯ อาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)            - 2 
 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)       - 1 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   - 4 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)           - 4 
 

ระดับ สูง ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 10 3 45 1 13 73 

 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 
        จังหวัดระยอง 

 

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสงเสริมการเกษตร) สูง 
 

 

ขรก.  - 73 
ลจป.  - 42 
พรก.  - 32 



 

 

 
แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร    

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวัดชลบุรี 

7 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  4 
นายชางเคร่ืองกล (ปง/ชง)   -  1 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)   -  1 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   -  4 
 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดจันทบุรี 

5 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (ตอ) 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   -  5 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  1 
 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
   จังหวัดฉะเชิงเทรา 

7 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   -  4 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)   -  1 
ศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   -  2 
 
 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวัดระยอง 

8 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)    - 6 
นายชางเคร่ืองกล (ปง/ชง)   - 2 
 
 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ดานอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 

  9 

    นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 



 

 

 

ฝายบริหารท่ัวไป 7 

นักจัดการงานทั่วไป (ชก) 

 

กลุมพัฒนาบุคลากร 
 

11 

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 

 

 นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)       - 1 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  - 3 
นักวิชาการแผนที่ภาพถาย (ปก/ชก)       - 2 
 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)     -  5 
นายชางเทคนิค (ปง/ชง)         -  1 
 
 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ     7 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร    
 

กลุมวิชาการสงเสรมิการเกษตร 

 

12 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 

 

 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)          -  6 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)         -  3 
ศูนยศึกษาพัฒนา ฯ ภูพาน จ.สกลนคร 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)         -  2 
 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)   - 1 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   - 5 
นักทรัพยากรบุคคล  (ปก/ชก)           - 4 
 

ระดับ สูง ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 16 7 1 75 18 118 

 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 
        จังหวัดขอนแกน 

 

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสงเสริมการเกษตร) สูง 
 

 

ขรก. - 118 
ลจป. - 45 
พรก. - 78 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน (ตอ) 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร    
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   -  5 
เจาพนักงานการเกษตร (ปง/ชง)   -  1 
 
 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดขอนแกน 

7 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  - 6 
เจาพนักงานการเกษตร (ปง/ชง)        - 2 
นายชางเคร่ืองกล (ปง/ชง)        - 1 
 
 
 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดนครราชสีมา 

10 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

    

 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดบุรีรัมย 

5 

      นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)  -  4 
 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  4 
นายชางเคร่ืองกล (ปง/ชง)   -  1 
 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
 จังหวัดมหาสารคาม 

6 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดยโสธร 

5 

    นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)      -  4 
 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   -  4 
 

 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
 จังหวัดเลย 

5 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 



 

 

 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)       - 4 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  7 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)   -  1 
 

วิศวกรการเกษตร (ปก/ชก) -  1 
นายชางเคร่ืองกล (ปง/ชง) -  3 
 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดหนองคาย 

6 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
 ดานวิศวกรรมเกษตร จงัหวัดรอยเอ็ด 

5 

วิศวกรการเกษตร (ปก/ชก/ชพ) 

 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   -  5 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  - 5 
นายชางเทคนิค (ปง/ชง)        - 1 
 
 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร    
 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน (ตอ) 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
 จงัหวัดอุดรธานี 

9 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ดานอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา 

7 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

     

 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  7 
นายชางเคร่ืองกล (ปง/ชง)   -  1 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)   -  1 
 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดเลย (เกษตรท่ีสูง) 

5 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ดานอารักขาพืช จังหวัดขอนแกน 

10 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 



 

 

 

ฝายบริหารท่ัวไป 5 

เจาพนักงานธุรการ (อว) 
 

กลุมพัฒนาบุคลากร 
 

12 

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 

 

 นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)        - 1 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  - 4 
นักวิชาการแผนที่ภาพถาย (ปก/ชก)       - 2 
 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)     -  4 
 
 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ     8 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร    
 

กลุมวิชาการสงเสรมิการเกษตร 

 

12 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 

 

 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)        -  6 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)       -  3 
ศูนยศึกษาพัฒนา ฯ พิกุลทอง จ.นราธิวาส 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)       -  2 
 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)   - 1 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   - 4 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)           - 6 
 

ระดับ สูง ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 13 6 58 1 13 92 

 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 
        จังหวัดสงขลา 

 

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสงเสริมการเกษตร) สูง 
 

 

ขรก. - 92 
ลจป. - 27 
พรก. - 50 



 

 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร    
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  - 4 
เจาพนักงานการเกษตร (ปง/ชง)        - 1 
นายชางเคร่ืองกล (ปง/ชง)        - 1 
 
 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  - 5 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)        - 1 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)  -  4 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)    -  1 
 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)  -  4 
เจาพนักงานการเกษตร (ปง/ชง)    -  1 
 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  4 
 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
 จังหวัดตรัง 

8 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา (ตอ) 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   -  6 
เจาพนักงานการเกษตร (ปง/ชง)  -  1 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   -  5 
นายชางเคร่ืองกล (ปง/ชง)   -  1 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)   -  2 
 
 

   ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
   ดานอารักขาพืช จังหวัดสงขลา 

9 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดยะลา 

5 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

    

 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ดานแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร 

6 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดสุราษฎรธานี  

7 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

     

 

 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
   ดานอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎรธานี 

6 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดกระบ่ี 

6 

   นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)  -  5 
 
 



 

 

 

ฝายบริหารท่ัวไป 8 

นักจัดการงานทั่วไป (ชก) 

 

กลุมพัฒนาบุคลากร 
 

11 

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 

 

 นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)        - 1 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  - 4 
นักวิชาการแผนที่ภาพถาย (ปก/ชก)       - 2 
 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)     -  5 
นายชางเทคนิค (ปง/ชง)         -  2 
 
 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 8 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

กลุมวิชาการสงเสรมิการเกษตร 

 

12 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 

 

 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)           -  6 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)          -  3 
ศูนยศึกษาพัฒนาฯ หวยฮองไคร จ.เชียงใหม 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)          -  2 
 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)        - 1 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   - 4 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)           - 5 
 

ระดับ สูง ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ ชํานาญการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 18 7 102 1 21 1 151 

 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร    
 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 
        จังหวัดเชียงใหม 

 

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสงเสริมการเกษตร) สูง 
 

 

ขรก. - 151 
ลจป. - 59 
พรก. - 104 



 

 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร    
 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม (ตอ) 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  4 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)   -  1 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  5 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)   -  1 
 
 

วิศวกรการเกษตร (ปก/ชก)                - 1 
นายชางเคร่ืองกล (ปง/ชง)              - 1 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)        - 2 
 
 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดพิษณุโลก 

7 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  5 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)   -  1 
 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดเชียงใหม 

7 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  5 
เจาพนักงานเคหกิจเกษตร (ชง)   -  1 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)   -  1 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  7 
เจาพนักงานการเกษตร (ปง/ชง)   -  1 
 
 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดลําพูน 

6 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดเชียงราย (เกษตรท่ีสูง) 

9 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
 จังหวัดเชียงราย 

8 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดนาน 

7 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวัดกําแพงเพชร 

5 

วิศวกรการเกษตร (ปก/ชก/ชพ) 

 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  5 
นายชางเคร่ืองกล (ปง/ชง)               - 1 
 
 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดอุตรดิตถ 

6 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  5 
 



 

 

 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม (ตอ) 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  3 
 
 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดตาก (เกษตรท่ีสูง) 

4 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก) 

 

 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสูง) 

10 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  - 8 
เจาพนักงานเคหกิจเกษตร (ปง/ชง)         - 1 
 
 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดพะเยา (เกษตรท่ีสูง) 

4 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก) 

 

 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  3 
 
 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
 จังหวัดแมฮองสอน (เกษตรท่ีสูง) 

8 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  4 
เจาพนักงานการเกษตร (ปง/ชง)   -  1 
ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  2 
 
 
 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร    
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  5 
นายชางเคร่ืองกล (ปง/ชง)   -  1 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)   -  1 
 
 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ดานอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก 

8 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ดานแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม 

7 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม 

10 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  6 
นายชางเคร่ืองกล (ปง/ชง)   -  2 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)   -  1 
 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  4 
 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดลําพูน (เกษตรท่ีสูง) 

5 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)     - 6 
 
 



 

 

 
 

 



- 66 - 
 

ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที ่1 – 6   มีอ านาจหน้าที ่
  ๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีและระบบการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที ่
  ๒) ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
  ๓) ส่งเสรมิ ประสานและสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและในเขตพื้นที่พิเศษ 
  ๔) ควบคุม ก ากับ สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
  ๕) เป็นศูนย์กลางสนับสนุนทางวิชาการด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนแก่ส านักงานเกษตรจังหวัด 
และประสานวิชาการกับหน่วยงานวิชาการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 
  ๖) ศึกษา วางแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร และประสานการตรวจราชการในเขตพ้ืนที่ 
  ๗) ให้ค าปรึกษาและประสานงานแก่ส านักงานเกษตรจังหวัดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และบูรณาการแผนด้านการส่งเสริมการเกษตรระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  ๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6   มีส านักงานตั้งอยู่ในจังหวัดชัยนาท ราชบุรี  ระยอง  ขอนแก่น  สงขลา  และเชียงใหม่  ตามล าดับ 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม และ 50 ศนูย์ปฏิบัติการ ซึ่ง ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งไว้ดังนี้ 

 ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วชิาการส่งเสรมิการเกษตร)  ระดบัสูง  จ านวน 1 ต าแหน่ง  
ในฐานะผู้อ านวยการส านัก มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงาน มอบหมาย ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานด้านการศึกษา  

วิจัย และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าทีแ่ละเกษตรกร  สนบัสนุนการด าเนินงานส่งเสริม
การเกษตรตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและในเขตพื้นที่พิเศษ การฝึกอบรมอาชีพและบริการทางการเกษตร แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า และวนิิจฉัยสั่งการในงานที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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1. ฝ่ายบรหิารทั่วไป มหีน้าที่ 
     1) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินบัญชี และพัสดุ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  

3) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน 
     4) บริหารจัดการงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ  
     5) งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
     6) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ หรือ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  จ านวน 1 ต าแหนง่ ในฐานะหัวหน้าฝ่าย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน 
มอบหมาย ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและยานพาหนะ การบริหารงบประมาณ  
งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม งานประสานราชการทั่วไปของส านักงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน  จ านวน 4 - 5 ต าแหน่ง   มีหน้าทีร่ับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารราชการ                
งานบันทึกและประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุมและการติดต่อประสานงานทั่วไปของส านักงานและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 นายชา่งเทคนคิปฏิบตัิงานหรือช านาญงาน  จ านวน 1 – 2 ต าแหน่ง  มีหน้าที่ในการควบคุม ดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบ
สาธารณูปโภคในและนอกอาคารส านักงาน ช่วยสนับสนุนการผลิตสื่อทีใ่ช้ในการฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. กลุ่มพฒันาบุคลากร มีหน้าที ่
     1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการการพัฒนาบุคลากรในเขตรบัผิดชอบ 
     2) พัฒนาเกษตรกรผู้น าและเครือข่ายการท างานของกรม 
     3) ให้ค าปรึกษาแก่จังหวัดในการพัฒนาบุคลากรและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการท างานในพื้นที่ 
     4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง การวางแผนปฏิบัติงาน 
มอบหมาย ก ากับการปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการการพัฒนาบุคลากรในเขตรับผิดชอบ พัฒนาเกษตรกรผู้น า สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
และเครือข่ายการท างานของกรม ให้ค าปรกึษาแก่จังหวัดในการพัฒนาบุคลากรและสรา้งความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการท างานในพื้นที่ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  จ านวน  1  ต าแหนง่ มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห ์พัฒนาและประยุกต์ใช้รูปแบบและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม  
การจัดท าแผนการพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  ในด้านความรู้ทางการเกษตร การบริหารจัดการ ไร่นาและครัวเรือน การผลิต การเพิ่มมูลค่า การแปรรูป 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ตลอดห่วงโซ่อุปทาน การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้น า อาสาสมัครเกษตรกรและเครือข่ายการท างานของกรม การเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ กระบวนการท างานกลุ่มและองค์กรเกษตรกรให้เหมาะสมกับลักษณะทางภูมิสังคมของแต่ละเขตพื้นที่ ควบคุมการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ให้ค าปรึกษา
แนะน า การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 1 - 5 ต าแหน่ง มีหน้าที่ในการรวมรวมข้อมูลเพื่อศึกษา วิเคราะห ์การจัดท าแผนการพัฒนา
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในด้านความรู้ทางการเกษตร การบริหารจัดการไร่นาและครัวเรือน  การผลิต การเพิ่มมูลค่า การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตลาด ตลอดห่วงโซ่อุปทาน การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้น า การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้น า อาสาสมัครเกษตรกรและเครือข่ายการท างานของกรม  
การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กระบวนการท างานกลุ่มและองค์กรเกษตรกรให้เหมาะสมกับลักษณะทางภูมิสังคมของแต่ละเขตพ้ืนที่ ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 นักทรัพยากรบคุคลปฏบิตักิารหรือช านาญการ จ านวน  3 - 6 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการพัฒนาบุคลากรของเขต  
ศูนย์ปฏิบัติการ และจังหวัด  ด าเนินการศึกษา พฒันาเทคนิค วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรม  ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านเทคนิคการฝึกอบรม การพัฒนาวทิยากร การประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   
3. กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที ่
     1) ศึกษา พัฒนา  และประยกุต์เทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับศกัยภาพของเกษตรกรและสภาพพ้ืนที่ ในลักษณะบูรณาการวิชาการด้านการผลิตพืช             
การพัฒนาเกษตรกร และพื้นที่เกษตรกรรมในแต่ละภูมิภาค  
     2) ให้ค าปรึกษา และสนับสนนุข้อมูลทางวิชาการในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรแก่ส านักงานเกษตรจังหวัด 
     3) ประสานหน่วยงานวิชาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในระดบัเขต 
  4) ส่งเสรมิและประสานการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและในเขตพื้นที่พิเศษ 
      5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ  จ านวน 1 ต าแหนง่ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายก ากับ 
การปฏิบัติงานด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร  การบูรณาการวิชาการด้านการผลิตพืช  การพัฒนาเกษตรกร และพื้นที่เกษตรกรรมในแต่ละภูมิภาค ให้ค าปรึกษา และสนับสนุน
ข้อมูลทางวิชาการในการด าเนินงานส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรแก่ส านกังานเกษตรจังหวัด ประสานหน่วยงานวิชาการในด้านการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตพืช การพัฒนา
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรด้านการผลิตพืชในระดับเขต ส่งเสริมและประสานการด าเนินงานตามโครงการ ประสานหน่วยงานวิชาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
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การพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในระดบัเขต  ส่งเสริมและประสานการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและในเขตพื้นที่พิเศษ   
การติดตาม นิเทศ ประเมินผลและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพเิศษ  จ านวน 3 – 6 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พฒันา ทดสอบ 
และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่ ควบคุมการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตรภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญในระดับเขต ก ากับติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการด าเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้า
เกษตรทีส่ าคัญของส านักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตพืชที่เหมาะสมในพื้นที่แก่เจ้าหน้าทีร่ะดับจังหวัด ประเมินผล
ความส าเร็จการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรบัสินค้าเกษตรที่ส าคัญในระดับเขต                                

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน  3  ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร   
การบูรณาการวิชาการด้านการผลิตพืช  การพัฒนาเกษตรกร และพื้นที่เกษตรกรรมในแต่ละภูมิภาค การจัดการผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่ การประสานวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันวิชาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช การพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรด้านการผลิตพืชในระดับ
เขต ส่งเสริมและประสานการด าเนินงานตามโครงการ การพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในระดบัเขต ส่งเสริมและประสานการด าเนินงานตามโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริและในเขตพ้ืนที่พิเศษ  ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด การติดตาม ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน  2 ต าแหน่ง  (ปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาพัฒนาฯ) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผนการขยายผลการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริสู่เกษตรกรภายนอกศูนย์ การศึกษาพัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิต การจัดการผลผลิต
และพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก ในการส่งเสรมิ เผยแพร ่อบรมความรู้แก่เกษตรกรทั่วไป การติดตาม 
ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 3 ต าแหน่ง มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร   
การบูรณาการวิชาการด้านการผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร และพื้นที่เกษตรกรรมในแต่ละภูมิภาค การประสานวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันวิชาการในด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช การพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรด้านการผลิตพืชในระดับเขต ส่งเสริมและประสานการด าเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมและประสานการ
ด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและในเขตพื้นที่พิเศษ ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด การติดตาม ประเมินผล  
และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ มีหน้าที ่
     1) ศึกษา วิเคราะห์การจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทั้งในระดับเขตและกลุม่จังหวัด 
     2) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศระดับเขต 
     3) การตรวจราชการ การติดตามประเมินผล และนิเทศงาน 
     4) ให้ค าปรึกษาแก่ส านักงานเกษตรจังหวัดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
     5) การบริหารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ  
     6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ   จ านวน 1 ต าแหนง่ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย
ก ากับการปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห์การจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทั้งในระดับเขตและกลุม่จังหวัด   
การวิเคราะห์และจัดท าแผนงานโครงการ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีในระดับเขต พัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศระดับเขต ประสานการตรวจ
ราชการ การติดตามประเมินผล และนิเทศงาน ให้ค าปรึกษาแก่ส านักงานเกษตรจังหวัดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ  การบริหาร
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  รวมถึงการบริหารจัดการการท าวิจัยและผลงานวชิาการของเจ้าหน้าที่
ระดับเขตและจังหวัด การให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตาม ประเมินผลและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพเิศษ   จ านวน  1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษา วิเคราะห์การจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรระดับ
เขต ด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทั้งในระดับเขตและกลุ่มจังหวัด  การวิเคราะห์และจัดท าแผนงานโครงการ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีในระดับเขต พัฒนา
ระบบจัดการข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศระดับเขต ประสานการตรวจราชการ การติดตามประเมินผล และนิเทศงาน ให้ค าปรึกษาแก่ส านักงานเกษตรจังหวัดในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ การบริหารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ งานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร  รวมถึงการบริหารจัดการการท าวิจัยและผลงานวิชาการของเจ้าหน้าที่ระดับเขตและจังหวัด การให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตาม นิเทศ ประเมินผลและปฏิบัติหน้าที่อื่น 
ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรอืช านาญการ  จ านวน  3 - 4 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศกึษา  วิเคราะหแ์ละพัฒนาการจัดท ายุทธศาสตร์ 
แผนงานโครงการและการจดัท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีในระดับเขต พัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศระดับเขต ประสาน การตรวจราชการ  
การติดตามประเมินผล และนิเทศงาน  สนบัสนุนทางวิชาการและให้ค าปรึกษาแก่ส านกังานเกษตรจังหวัดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ 
การบริหารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ  งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร รวมถึงการบริหารจัดการการท าวิจัยและผลงานวิชาการของ
เจ้าหน้าที่ระดับเขต จังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ การให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตาม ประเมินผลและปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  นักวชิาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 1 - 2 ต าแหน่ง มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดท าแผนทีภ่าพถ่ายทาง
อากาศ ภาพดาวเทียม และขอ้มูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญในระดับเขต  
วิเคราะห์ ตรวจสอบการอ่าน แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ และวิเคราะห์ภาพดาวเทียม เพื่อดูร่องรอยการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาวะการปลูกพืช  ประมวลผลข้อมูลเชิง
พื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน  จัดการฐานข้อมูล เพือ่จัดท าระบบภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
5. ศูนย์ส่งเสรมิและพฒันาอาชีพการเกษตร 36 ศูนย ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

5.1 ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชพีการเกษตร  จ านวน 28 ศูนย ์  
            -  ภาคกลาง ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี  
            -  ภาคตะวันตก ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรี และสมุทรสาคร 
            -  ภาคตะวันออก ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุร ีและระยอง  
            -  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในจังหวัดเลย ยโสธร หนองคาย อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม และบุรีรัมย ์
   -  ภาคใต้ ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา สุราษฏร์ธานี กระบ่ี ตรัง นครศรีธรรมราช 
            -  ภาคเหนือ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย น่าน  ล าพูน พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และก าแพงเพชร 
     5.2 ศูนย์สง่เสริมและพฒันาอาชกีารเกษตร (เกษตรที่สูง) จ านวน 8 ศูนย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี เลย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ล าพูน พะเยา และตาก  
มีหน้าที ่
     1) ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์ พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาแปลงสาธิตและแปลงเรียนรู้ให้เป็น
แปลงต้นแบบ และพัฒนาผลติภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา่         
     2) ส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการจดัการผลผลิตทีเ่หมาะสมกับศกัยภาพของพื้นที่  
    3) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมการผลิต การขยาย กระจายพันธ์ุพืช และแมลงเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
    4) ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป  
     5) ให้บริการขอ้มูล ข่าวสารวชิาการด้านเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น รวมทั้งให้บริการทางการเกษตรอื่น ๆ ตามศักยภาพของศูนย์                  
    6) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  (เฉพาะศูนย์ ฯ เพชรบุรี และก าแพงเพชร ก าหนดเป็นสายงาน วิศวกรการเกษตร)  
ในฐานะหัวหน้าศูนย์  มีหน้าที่ในการวางแผน ควบคุม ก ากับ ดูแล และมอบหมายการปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์ พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาแปลงสาธิตและแปลงเรียนรู้ให้เป็นแปลงต้นแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการจดัการผลผลิตทีเ่หมาะสมกับศกัยภาพของพื้นที่ พัฒนาศักยภาพการให้บริการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมการผลิต การขยาย
กระจายพันธ์ุพืชและแมลงเศรษฐกิจเพื่อใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ให้บรกิารข้อมูล ข่าวสาร
วิชาการด้านเกษตร การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้ค าปรกึษา แนะน าด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน  1 - 7  ต าแหน่ง   มีหน้าทีใ่นการศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์ พัฒนาเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาแปลงสาธิตและแปลงเรียนรู้ให้เป็นแปลงต้นแบบ และพฒันาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่า  ส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาการให้บริการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมการผลิต  
การขยาย กระจายพันธ์ุพืช และแมลงเศรษฐกิจเพื่อใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป  ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารวิชาการด้านเกษตร การสนับสนุนปัจจัยการผลิต  ให้ค าปรกึษา แนะน าด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏบิัติงานอ่ืน ๆ  
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิศวกรการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน  1 ต าแหน่ง  มหีน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
ด าเนินการศึกษา พัฒนา ทดสอบ และประยุกต์เทคโนโลยีด้านจักรกลเกษตร  การส่งเสริมการใช้เครือ่งจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ์การเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิตและจัดการ
ผลผลิต การประสานวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร และให้บริการทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง การติดตาม ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  เจา้พนักงานการเกษตรปฏิบตังิานหรือช านาญงาน จ านวน  1 - 2 ต าแหน่ง   มีหนา้ทีใ่นการศกึษา พฒันา ประยกุต์เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร การจัดท าแปลงเรียนรู้ สาธิต การผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การฝึกอบรมอาชีพให้แก่เกษตรกร
และให้บริการทางการเกษตร และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรช านาญงาน  จ านวน  1 ต าแหน่ง   มีหน้าทีใ่นการศึกษา พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลติทางการเกษตรและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตและแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร การจัดท าแปลงเรียนรู้ สาธิต การผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การฝึกอบรมอาชีพให้แก่เกษตรกรและให้บริการ
ทางการเกษตร และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นายชา่งเครื่องกลปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน  จ านวน 1 - 3  ต าแหน่ง  มีหน้าที่ในการศึกษา พัฒนา และประยกุต์การใช้เครื่องจักรกล อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ต่าง ๆ  ช่วยปฏิบัติงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การจดัท าแปลงสาธิต การใช้เครื่องจักรกล ระบบการให้น้ าและโรงเรือนเกษตร การฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร และให้บริการ
ทางการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน   จ านวน 1 - 2 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผดิชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชีและพสัดุ และ       
การติดต่อประสานงานทั่วไปของส านักงาน และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
6. ศูนย์ส่งเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรด้านอารักขาพชื จ านวน 9 ศูนย ์ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี ชลบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่  
และพิษณุโลก  มีหน้าที่  
      1) ศึกษา ทดสอบ ประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยกีารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับพื้นที่ 
      2) ส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
      3) ด าเนินการผลิตขยายปัจจยัการควบคุมศัตรูพืช 
      4) ให้บริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย แจ้งเตือนภัยการระบาด และให้ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช    
       5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการหรือช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหวัหน้าศูนย์  มีหน้าที่ในการศกึษา วิเคราะห์ วางแผนการ
ปฏิบัติงาน ควบคุม ก ากับ ดูแล และมอบหมายการปฏิบัติงานศึกษา ทดสอบ ประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยกีารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับพื้นที ่ 
วางแผน การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ด าเนินการผลิตขยายปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช พัฒนาศักยภาพการ ให้บริการและสนับสนนุ
การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย แจ้งเตือนภัยการระบาด  ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดการศัตรูพืชการผลิตขยายปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช การติดตาม นิเทศ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 4 - 7 ต าแหน่ง  มีหน้าที่ในการศึกษา ทดสอบ ประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลย ี
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับพื้นที ่วางแผนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ด าเนินการผลิตขยายปัจจัยการควบคุม
ศัตรูพืช พัฒนาศักยภาพการ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้บริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย แจ้งเตือนภัยการระบาด การให้ค าปรึกษา แนะน า
การจัดการศัตรูพืชการผลิตขยายปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  

 นายชา่งเครื่องกลปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 1 - 2 ต าแหน่ง มีหน้าที่ในการศึกษา พัฒนา วิเคราะห์และประยุกต์การใช้เครื่องจักรกล อุปกรณ์และ
เครื่องมือต่าง ๆ ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตขยายปัจจัยการควบคุมศัตรูพืชให้เหมาะสมกับพืน้ที่ ปฏิบัติงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี   
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร และให้บริการทางการเกษตรและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
  เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน   จ านวน 1 - 2  ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชีและพสัดุ และ       
การติดต่อประสานงานทั่วไปของส านักงานและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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7. ศูนย์ส่งเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จ านวน 2 ศูนย ์ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยนาท และร้อยเอ็ด  มีหน้าที ่
     1) ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ วิจัยประยุกต์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     2) ส่งเสรมิ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยอีื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 
     3) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตร เพ่ือใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  4) ให้บริการปรึกษา แนะน า ออกแบบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบงานทางเทคนิคด้านวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

วิศวกรการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการหรือช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้าศูนย์  มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการ
ปฏิบัติงาน ควบคุม ก ากับดูแลและมอบหมายการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ์การเกษตรเพ่ือ
พัฒนาการผลิตและจัดการผลผลิต การประสานวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร และให้บริการทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ 
ประเมินผลและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

วิศวกรการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  มหีน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
การเกษตร ด าเนินการศึกษา พัฒนา ทดสอบ และประยุกต์เทคโนโลยีด้านจกัรกลเกษตร  การส่งเสรมิการใช้เครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณก์ารเกษตรเพื่อพัฒนา 
การผลิตและจดัการผลผลิต การประสานวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร และให้บริการทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง การติดตาม ประเมินผล และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  นายชา่งเครื่องกลปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 3 ต าแหน่ง  มีหน้าที่ในการศึกษา พัฒนา และประยุกต์การใช้เครื่องจักรกล อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ  
ช่วยปฏิบัติงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร และให้บรกิารทางการเกษตร และปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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8. ศูนย์ส่งเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จ านวน 2 ศูนย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และชุมพร มีหน้าที่ดังนี้ 
     1) ศึกษา วิจัย ทดสอบ และประยุกต์เทคโนโลยีการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ 
     2) ส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ 
     3) เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการผลิต ขยายและกระจายพันธ์ุแมลงเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     4) ให้บริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและศัตรูของแมลงเศรษฐกิจ และให้ค าแนะน าในการป้องกันก าจัด 
     5) ให้บริการตรวจคุณภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ 
     6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหนา้ศูนย์  มีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม 
ก ากับ ดูแล และมอบหมายการปฏิบัติงานศึกษา วิจัย ทดสอบ และประยุกต์เทคโนโลยีการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ การส่งเสริม 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ  พัฒนาศักยภาพการให้บริการเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการผลิต ขยายและกระจาย
พันธ์ุแมลงเศรษฐกิจเพื่อใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ให้บริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและศัตรูของแมลงเศรษฐกิจ และให้ค าแนะน า 
ในการป้องกันก าจัด  ให้บริการตรวจคุณภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน  4  ต าแหน่ง มีหนา้ที่ในการศึกษา วิจัย ทดสอบ และประยกุต์เทคโนโลยีการเลี้ยงแมลง
เศรษฐกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ การส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ   พัฒนาการผลิต
ขยายและกระจายพันธ์ุแมลงเศรษฐกิจเพื่อใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ให้บริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและศัตรูของแมลงเศรษฐกิจ และ
ให้ค าแนะน าในการป้องกันก าจัด  ให้บริการตรวจคุณภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกจิ การติดตาม ประเมินผลและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่ช่วยเก็บรวบรวม ข้อมูลการศึกษา วิจัย ทดสอบ และประยุกต์เทคโนโลยีการ
เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ  ผลิตขยายและ
กระจายพันธ์ุแมลงเศรษฐกจิเพื่อใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ให้บริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและศัตรูของแมลงเศรษฐกิจ และให้
ค าแนะน าในการป้องกันก าจัด  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
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9. ศูนย์ส่งเสรมิเยาวชนเกษตรอาเซียน จ านวน 1 ศูนย ์ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี มีหน้าที่ 
     1) ศึกษา วิจัย พัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนเกษตร 
     2) เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนเกษตรในภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ 
     3) ส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการพัฒนาเยาวชนเกษตร และฝึกอาชีพการเกษตร 
     4) ให้ค าปรึกษา แนะน า บริการข้อมูล ข่าวสารวิชาการ การส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนเกษตร 
     5) ประสานงาน องค์กร หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย การส่งเสริมพัฒนาเยาวชนเกษตร 
     6) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้าศูนย์  มีหนา้ที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม
ก ากับ ดูแล และมอบหมายการปฏิบัติงานศึกษา วิจัย พฒันาการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนเกษตร พัฒนาศักยภาพการให้บริการเพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน
เกษตรในภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาต ิ วางแผนการส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเยาวชนเกษตร และฝึกอาชีพการเกษตร ใหค้ าปรึกษา แนะน า บริการข้อมูล 
ข่าวสารวิชาการ การส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนเกษตร ประสานงาน องค์กร หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย การส่งเสริมพัฒนาเยาวชนเกษตร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิจัย พัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน
เกษตร วางแผนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการพัฒนาเยาวชนเกษตร และฝึกอาชีพการเกษตร  ให้ค าปรึกษา แนะน า บริการข้อมูล ข่าวสารวิชาการ การส่งเสริมและ
พัฒนาเยาวชนเกษตร ประสานงานองค์กร หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย การส่งเสริมพัฒนาเยาวชนเกษตร การติดตามประเมินผล  และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 1 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ และการติดต่อ
ประสานงานทั่วไปของส านักงานและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

- ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (นักทรัพยากรบุคคล ชช) - 1 

ขรก.   - 88  
ลจป.   - 13   
พรก.   - 11 
 

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 

ผูอํานวยการ สูง 

        กลุมโสตทัศนูปกรณ                        13 

นายชางเทคนิค (อว) 

          กลุมโรงพิมพ                        6   

นายชางพิมพ (อว) 

        ฝายบริหารท่ัวไป                    7 

เจาพนักงานธุรการ (อว) 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)   -  6 
 
 

นายชางพิมพ (ปง/ชง)    -  5 
 
 
 

นายชางเทคนิค (ปง/ชง)   -  6 
นายชางศิลป (ปง/ชง)      -  6 
 
 
 

กลุมวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร      12 

นักวิชาการเผยแพร (ชพ) 

นักวิชาการเผยแพร (ปก/ชก)       -  4 
นายชางไฟฟา (ปง/ชง)                     -  4 
ผูประกาศขาวและรายงานขาว (ปง/ชง) -  1 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)               -  2 
 
 

 กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการฝกอบรม            5 
       
        

 
นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 

นักทรัพยากรบุคคล  (ปก/ชก)  -  4 
 
 
 
 

ศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร     6 

นักวิชาการเผยแพร (ชพ) 
 

  นักวิชาการเผยแพร (ปก/ชก)       -  5 
 
 
 

               กลุมฝกอบรม                   13 

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 
 

นักทรัพยากรบุคคล  (ชพ)             -  1 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)         -  11 
 
 
 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ สูง เช่ียวชาญ ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 1 10 43 3 30     88 

 



 

 

 

 

 

 

 

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี (ตอ) 

   กลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตร        10 

นักวิชาการเผยแพร (ชพ) 

นักวิชาการเผยแพร (ชพ) -  1 
นักวิชาการเผยแพร (ปก/ชก) -  8 
 
 
 

   กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ          9 

นักวิชาการเผยแพร (ชพ) 

  นักวิชาการเผยแพร (ชพ)  -  1 
  นักวิชาการเผยแพร (ปก/ชก)      -  7 
 
 
 

     กลุมพัฒนาการศึกษาตอเน่ือง            5 

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 
 

นักทรัพยากรบุคคล  (ปก/ชก)  -  4 
 
 
 
 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

12. สํานกัพฒันาการถายทอดเทคโนโลยี    มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
  (1) ศึกษา พัฒนาเทคนิค วิธีการ และสื่อที่ใชในการถายทอดเทคโนโลยี การเผยแพร และประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมาย 

(๒) พัฒนาและวางแผนการประชาสัมพันธและผลิตสื่อเพ่ือเผยแพรกิจกรรม ความรู ความกาวหนา และผลงานของกรม 
(๓) ใหบริการสื่อ เอกสารเผยแพร ขอมลู ความรู และบริหารจัดการหองสมุด 
(๔) ศึกษา วิเคราะห และวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(๕) พัฒนาระบบ วิธีการ และดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

 แบงงานภายในออกเปน 1 ฝาย 8 กลุม 1 ศูนย คือ 
 1. ฝายบรหิารทั่วไป    มีหนาที่ 
   ๑) ปฏิบัติงานดานงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพและแจกจายเอกสาร และการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
      ๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
      3) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 
      4) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการ งบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
      5) บริหารจัดการงบประมาณประจําป และควบคุมการใชจายงบประมาณของหนวยงาน 
      6) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหนวยงาน 
      7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 



 

 

 

 

 

 

2. กลุมวิทยุกระจายเสียงเพือ่การเกษตร    มีหนาที่ 
      1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาและวางแผนการผลิตสื่อวิทยุเพ่ือการเกษตร   
      2) ผลิตรายการวิทยุ สปอรต สารคดี ดานการสงเสริมการเกษตร ออกอากาศทางสถานีวิทยุตาง ๆ  
      3) ใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสารและความรูทางการเกษตร 
      4) ใหคําปรึกษาแนะนําดานการผลิตและพัฒนาสื่อวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 
   5) บริหารจัดการ และควบคุมการดําเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 
      6) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

3. กลุมโรงพมิพ    มีหนาที ่
     1) ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและการพิมพ 
      2) ออกแบบรปูเลมสําหรับการจัดพิมพ 
      3) ดําเนินการจัดพิมพสื่อสิ่งพิมพ 
      4) ใหคําปรึกษาแนะนําดานเทคนิคการพิมพ 
      5) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 

4. กลุมโสตทศันปูกรณ    มีหนาที ่
   1) ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาเทคโนโลยีการบันทึกภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดานโสตทัศนตาง ๆ  
     2) ดําเนินการบันทึกภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ตัดตอภาพและเสียง และจดัทําฐานขอมูลภาพใหเปนระบบ 

3) ติดต้ัง ควบคุม อุปกรณอิเล็กทรอนิกสดานโสตทัศนูปกรณในงานสงเสริมการเกษตร 
4) ศึกษาวิเคราะห เทคนิคการออกแบบงานศิลปกรรมสงเสริมการเกษตร 



 

 

 

 

 

 

5) ใหคําปรึกษาแนะนํางานดานโสตทัศนูปกรณและงานศิลปกรรม    
      6) ออกแบบ กําหนดโครงสราง วัสดุอุปกรณและการติดต้ังงานศิลปกรรมและจัดนิทรรศการ 

7) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 

5. กลุมพฒันาเทคโนโลยีการฝกอบรม    มีหนาที ่
      1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อในการฝกอบรม 
      2) ออกแบบ พัฒนา และประยุกตเทคโนโลยีและสื่อทีใ่ชในการพัฒนาบุคลากรใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
      3) พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการฝกอบรมสําหรบัเจาหนาที่และเกษตรกร 
      4) ใหคําปรึกษา และแนะนําเทคนิควิธีการในการประยุกตใชสื่อตาง ๆ ในการพัฒนาเจาหนาที่และเกษตรกร 
      5) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

 

  6. ศูนยวิทยบริการเพือ่การสงเสริมการเกษตร    มีหนาที่ 
       1) ศึกษา วิเคราะห นโยบายและแนวทางการสงเสริมการเกษตร เพ่ือวางแผนการใหบริการขอมูล องคความรู สื่อสงเสริมการเกษตร และหองสมดุกรมสงเสริม 

       การเกษตร 

      2) ศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาระบบใหบริการขอมูล องคความรู สื่อสงเสริมการเกษตรและหองสมุดกรมสงเสริมการเกษตร 
      3) ใหคําปรึกษา แนะนํา และใหบริการขอมลูองคความรูสือ่สงเสริมการเกษตร และหองสมุดกรมสงเสริมการเกษตร 
      4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

 
 



 

 

 

 

 

 

7. กลุมฝกอบรม    มีหนาที่ 
        1) ศึกษา วิเคราะห นโยบายและแนวทางการสงเสริมการเกษตร เพ่ือวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม 
        2) ศึกษาวิจัยและออกแบบกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
        3) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม โดยการจัดฝกอบรม/สัมมนาภายใน        
        4) ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

    5) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 

8. กลุมพฒันาการศกึษาตอเนื่อง    มีหนาที่ 
      1) ศึกษา วิเคราะห นโยบายและแนวทางการสงเสริมการเกษตร เพ่ือวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยการลาศึกษาเพ่ิมเติม ทุนการศึกษา ทนุการฝกอบรม  
       การฝกอบรมโดยหนวยงานภายนอก ทั้งภายในและตางประเทศ 
       2) ศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการศึกษาตอเน่ือง 
       3) ดําเนินการใหบุคลากรของกรมไดรับการพัฒนาโดยการศึกษาตอเน่ือง 
   4) ใหคําปรึกษาแนะนําดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการศึกษาตอเน่ือง 

    5) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

9. กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ    มีหนาที่ 
     1) ศึกษา วิเคราะห นโยบายและแนวทางการสงเสริมการเกษตร ตลอดจนสถานการณความเคลื่อนไหวตาง ๆ เพ่ือกําหนดกลยุทธและจัดทําแผนประชาสัมพันธ 
       ในดานการสงเสริมการเกษตรและการรณรงคนโยบายเนนหนักของกรมสงเสริมการเกษตร 
       2) ศึกษา วิเคราะห วิจัยกระบวนการสื่อสารเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเผยแพรและประชาสัมพันธกรม 
       3) ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธงานสงเสริมการเกษตร 
       4)  ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธงานสงเสริมการเกษตร 

   5) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 

10. กลุมพฒันาสื่อสงเสริมการเกษตร    มีหนาที ่
       1) ศึกษา วิเคราะห นโยบายและแนวทางการสงเสริมการเกษตร ขอมูลวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือวางแผนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน สื่อผสม  
       และกจิกรรมพิเศษดานสงเสริมการเกษตร 
       ๒) ศึกษา วิจัย เทคโนโลยีรูปแบบของสื่อ เพ่ือใชในการจัดทําและบริหารจัดการผลิตสือ่แตละประเภท  
       3) ดําเนินการเรียบเรียง จัดทํา ตรวจสอบความถูกตองของสื่อแตละประเภทและเผยแพรผานชองทางตาง ๆ 
       4) ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานการผลิตและการใชสื่อแตละประเภท 
       5) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
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ส านักพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีอ านาจหน้าที่ 
๑. ศึกษา พัฒนาเทคนิค วิธีการ และสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม  กับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย 
๒. พัฒนาและวางแผนการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม 
๓. ให้บริการสือ่ เอกสารเผยแพร่ ข้อมูล ความรู้ และบรหิารจัดการห้องสมุด 
๔. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๕. พัฒนาระบบ วิธีการ และด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 8 กลุ่ม 1 ศูนย์ โดยได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งไว้ ดังนี้ 

ผู้อ านวยการ สูง จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการส านัก มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวางแผน บริหารจัดการระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปญัหาตามภารกิจของส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย                   

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
พัฒนางานวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ระบบงานและรูปแบบการฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีก ารเกษตร การ
ออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนา การผลิตสื่อหรือเทคโนโลยีการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ แก้ไขปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคคลตามสายงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย   

 

 

 

 

 

 

 



- 78 - 
 

         1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ดังน้ี 
๑. ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการ งบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
5. บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
6. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

เจ้าพนักงานธรุการอาวุโส จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้าฝ่าย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน ก ากับดูแล ควบคุม 
ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล งานประชุม งาน
งบประมาณ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือช านาญงาน จ านวน 6 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่าย
เอกสาร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล งานประชุม งานงบประมาณ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มวทิยุกระจายเสียงเพือ่การเกษตร มีหน้าที ่
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและวางแผนการผลิตสื่อวิทยุเพื่อการเกษตร 
2. ผลิตรายการวิทยุ สปอร์ต สารคดี ด้านการส่งเสริมการเกษตร ออกอากาศทางสถานีวิทยุต่าง ๆ  
3. ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ทางการเกษตร 
4.  ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการผลิตและพฒันาสื่อวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 
5. บริหารจัดการ และควบคมุการด าเนินงานสถานีวทิยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ให้เปน็ไปตาม พ .ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์พ.ศ. 2551 
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการเผยแพรช่ านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ควบคุม ก ากับ วางแผน 
และบริหารการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการ
ผลิตและพัฒนาสื่อวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร และงานอ่ืนๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
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นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวางแผนการผลิตรายการวิทยุทางด้านการเกษตรและรายการ
อื่นๆ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ ผลิตรายการวิทยุ สปอต และสารคดีการเกษตร และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานหรือช านาญงาน จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุมดูแลการการส่งกระจายเสียงทางคลื่นวิทยุ (AM 1386 KHz) 
และทางอินเตอร์เน็ต บันทึกเสียงรายการวิทยุตามผังรายการ ซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบส่งกระจายเสียงและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องประชุม และงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้ประกาศข่าวและรายงานข่าวปฏิบัติงานหรือช านาญงาน จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอ่านข่าว สปอต สารคดีทางด้านการเกษตร และ
ประกาศต่างๆ จัดท ารายการวิทยุทางด้านการเกษตร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือช านาญงาน จ านวน 2 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มโรงพมิพ์ มีหน้าที ่
1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและการพิมพ์ 
2. ออกแบบรปูเล่มส าหรับการจัดพิมพ์ 
3. ด าเนินการจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ 
4. ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านเทคนิคการพิมพ์ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นายช่างพิมพ์อาวุโส จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม วางแผน และบริหารการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพท์ี่ใช้และสนับสนุนในงานส่งเสริมการเกษตร ให้ค าปรึกษา แนะน า   การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงานหรือช านาญงาน จ านวน 5 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จัดพิมพ์ ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดท า
สื่อสิ่งพิมพ์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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4. กลุ่มโสตทศันูปกรณ ์มีหน้าที ่
1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเทคโนโลยีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านโสตทัศน์ต่างๆ  
2. ด าเนินการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อภาพและเสียง และจัดท าฐานข้อมูลภาพให้เป็นระบบ 
3. ติดต้ัง ควบคุม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
4. ศึกษาวิเคราะห์ เทคนิคการออกแบบงานศิลปกรรมส่งเสริมการเกษตร 
5. ให้ค าปรึกษาแนะน างานด้านโสตทัศนูปกรณ์และงานศิลปกรรม    
6. ออกแบบ ก าหนดโครงสร้าง วัสดุอุปกรณ์และการติดตั้งงานศิลปกรรมและจัดนิทรรศการ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นายช่างเทคนิคอาวุโส จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินการบันทึกภาพ การตัดต่อภาพ
และเสียง การจัดท าฐานข้อมูลภาพให้เป็นระบบ ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านโสตทัศนูปกรณ์และงานศิลปกรรม และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงานหรือช านาญงาน จ านวน 6 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด าเนินการบันทึกภาพ ตัดต่อภาพและเสียง ติดตั้งควบคุมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ในงานส่งเสริมการเกษตร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงานหรือช านาญงาน จ านวน 6 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับออกแบบ ก าหนดโครงสร้าง วัสดุอุปกรณ์และการติดตั้งงานศิลปกรรมและ
จัดนิทรรศการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5. กลุ่มพฒันาเทคโนโลยีการฝึกอบรม มีหน้าที ่
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อในการฝึกอบรม 
2. ออกแบบ พัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีและสื่อที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการฝึกอบรมส าหรบัเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
4. ให้ค าปรึกษา และแนะน าเทคนิควิธีการในการประยุกต์ใช้สื่อต่างๆ ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ก ากับการ
ออกแบบ พัฒนาเทคโนโลยีและสื่อในการฝึกอบรม รวมทั้ง ให้ค าปรึกษาแนะน า เทคนิควิธีการประยุกต์ใช้สื่อต่างๆ ส าหรับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร และงานอื่นๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 
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นักทรัพยากรบคุคลปฏบิตักิารหรือช านาญการ จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีและ
สื่อที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร  ให้ค าปรึกษา แนะน า เทคนิควิธีการประยุกต์ใช้สื่อต่างๆ ส าหรับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

6. ศูนย์วิทยบริการเพือ่ส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที ่
1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือวางแผนการให้บริการข้อมูล องค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตร และห้องสมดุกรมส่งเสริม

การเกษตร 
2. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล องค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตรและห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร 
3. ให้ค าปรึกษา แนะน า และให้บริการข้อมูลองค์ความรู้สื่อส่งเสริมการเกษตร และห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร 
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วางแผน มอบหมาย ควบคุม 
และติดตาม การปฏิบัติงานของศูนย์วิทยบริการเพ่ือส่งเสริมการเกษตร ให้ค าปรึกษา แนะน า ข้อมูลองค์ความรู้สื่อส่งเสริมการเกษตรและห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร และงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการเผยแพรป่ฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 5 ต าแหน่ง มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา พัฒนา  ระบบการจัดเกบ็และให้บรกิารแจกจ่าย ให้ยมืสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อใหม่ (New Media) ด้านการเกษตร รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าข้อมูลองค์ความรู้สื่อส่งเสรมิการเกษตรแกผู่้มาขอรับบริการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

7. กลุ่มฝึกอบรม มีหน้าที ่
1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม 
2. ศึกษา วิจัย และออกแบบกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
3. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม โดยการจัดฝึกอบรม/สัมมนาภายใน 
4. ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ระบบและวิธีการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมของกรม ควบคุม ก ากับ และวางแผนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของกรม ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรม และงานอ่ืนๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
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นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน   และพัฒนาหลักสูตรด้านการพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องและเหมาะสมของกรม ใหค้ าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักทรัพยากรบคุคลปฏบิตักิารหรือช านาญการ จ านวน 11 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการฝึกอบรม ก าหนด
แนวทางและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร พัฒนาหลักสูตรใหส้อดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม และงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

8. กลุ่มพฒันาการศกึษาต่อเนื่อง มีหน้าที ่
1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการลาศึกษาเพิม่เตมิ ทุนการศึกษา ทนุการฝึกอบรม การ

ฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอกทั้งภายในและต่างประเทศ 
2. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการศึกษาต่อเนื่อง 
3. ด าเนินการให้บุคลากรของกรมได้รับการพัฒนาโดยการศึกษาต่อเนื่อง 
4. ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการศึกษาต่อเนื่อง 
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลโดยการศึกษาต่อเนื่องของกรม ได้แก่ การลาศึกษาเพ่ิมเติม การรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและดูงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา แนะน า 
การด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการศึกษาต่อเนื่องของกรม การขออนุมัติให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงาน  
และดูงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นักทรัพยากรบคุคลปฏบิตักิารหรือช านาญการ จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน และด าเนินการขออนุมัติให้
ข้าราชการเข้ารับการศึกษาต่อเนื่อง ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการเกษตร จัดท ารายงานผลการพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อเนื่อง 
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ใหค้ าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อเนื่อง การกลับเข้าปฏิบัติราชการ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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9. กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีหนา้ที่ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อก าหนดกลยุทธ์และจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ใน

ด้านการส่งเสริมการเกษตรและการรณรงค์นโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการเกษตร 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการสื่อสารเพื่อพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรม 
3. ด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
4. ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการเผยแพรช่ านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบายและแนว
ทางการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อก าหนดกลยุทธ์และจัดท าแผนประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเกษตรของกรม ควบคุม ก ากับ ติดตาม
การด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

นักวชิาการเผยแพรช่ านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตร 
ตลอดจนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อก าหนดกลยุทธ์และจัดท าแผนประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเกษตรของกรม ด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริม
การเกษตร ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการเผยแพรป่ฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 7 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจน
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อจัดท าแผนประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเกษตรของกรม ด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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10. กลุ่มพฒันาสื่อส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที ่
1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตร ขอ้มูลวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร เพือ่วางแผนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อผสมและกิจกรรม

พิเศษด้านส่งเสริมการเกษตร 
2. ศึกษา วิจัย เทคโนโลยีรูปแบบของสื่อ เพื่อใช้ในการจัดท าและบริหารจัดการผลิตสื่อแต่ละประเภท  
3. ด าเนินการเรียบเรียง จัดท า ตรวจสอบความถูกต้องของสื่อแต่ละประเภทและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
4. ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านการผลิตและการใช้สื่อแต่ละประเภท 
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการเผยแพรช่ านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ควบคุม ก ากับ วางแผน 
และติดตามการปฏิบัติงานการผลิตสื่อส่งเสรมิการเกษตร การจัดท างบประมาณและแผนการผลิตสื่อสง่เสริมการเกษตร ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการผลิตสื่อสง่เสริมการเกษตร
ทุกประเภท และงานอ่ืนๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย  

นักวชิาการเผยแพรช่ านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วิจัย แนวทาง   การผลิตและการใช้สือ่ต้นแบบในงาน
ส่งเสริมการเกษตร จัดท าแผนการปฏิบัติงานและผลิตสื่อสง่เสริมการเกษตร ควบคุมทะเบียนสื่อที่ผลิต ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการผลิตสื่อส่งเสริมการเกษตรทกุประเภท และ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการเผยแพรป่ฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 8 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ เทคนิคการผลิตสื่อส่งเสริมการเกษตรที่
เหมาะสมในแต่ละประเภท ด าเนินการผลิตสื่อ และเผยแพร่ในช่องทางที่เหมาะสม ให้ค าแนะน าด้านการผลิตสื่อส่งเสริมการเกษตรทุกประเภท และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร 
 

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการเกษตร) สูง 

 

ขรก.  - 75 
ลจป. - 18 
พรก. - 26 
 

 กลุมสงเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช     5 

 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 

   นักวิชาการเกษตร (ชพ) -  1 
  นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)       -  3 
 
 
 

ฝายบริหารท่ัวไป  8 
 

เจาพนักงานธุรการ (อว) 

 เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)    -  7 
 
 
 

กลุมคุณภาพและมาตรฐาน 
สินคาเกษตร 
 

7 

 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 

 
 

กลุมสงเสริมการจัดการสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช 

5 

 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 

 นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)   -  1 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)    -   2 
เจาพนักงานการเกษตร (ปง/ชง)  -   1 
 
 
 

กลุมสงเสริมพันธุพืชเพาะเลี้ยง 
 
 

6 

 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 

 

กลุมสงเสริมการควบคุมศัตรูพืช 
โดยเทคโนโลยีรังสี 
 

4 

 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 

 

กลุมพยากรณและเตือน 
การระบาดศัตรูพืช 
 

5 

 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 
 

- ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศัตรูพืช ( นักวิชาการเกษตร ชช)   -  1 

นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)    -  3 
 
 
 

นักวิชาการเกษตร (ชพ)              -  1 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)  -  3 
นายชางเคร่ืองกล (ปง/ชง)   -  1 

นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก) -  3 
เจาพนักงานการเกษตร (ปง/ชง)  -   1 

  นักวิชาการเกษตร (ชพ) -  1 
  นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)       -  5 
   
 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
 
 

ระดับ สูง เช่ียวชาญ ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 1 18 3 34 1 17 75 

 

กลุมสงเสริมการควบคุมศัตรูพืช
โดยชีววิธี 
 

5 

 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 

 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)     -  1 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)  -  2 
เจาพนักงานการเกษตร (ปง/ชง)   -  1 



  

นักวิชาการเกษตร (ชพ)    -  1 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)    -   3 

 
 
 
 

นักวิชาการเกษตร (ชพ)    -  1 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)    -  1 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)    -   4 

 
 
 
 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
 
 

 
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร (ตอ) 

 

นักวิชาการเกษตร (ชพ)        -  1 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)   -  2 
นายชางเคร่ืองกล (ปง/ชง)     -  1 
 
 
 

วิศวกรการเกษตร (ชพ)          -  1 
วิศวกรการเกษตร (ปก/ชก)     -  4 
 
 
 

กลุมวิศวกรรมเกษตร 6 

 

วิศวกรการเกษตร (ชพ) 

 

นายชางเคร่ืองกล (ปง/ชง)    -  4 
 
 
 

กลุมชางเกษตร 5 

 

นายชางเคร่ืองกล (ปง/ชง) 

 

กลุมสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
ดานการจัดการคุณภาพสินคาเกษตร 
 

5 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 

 

กลุมสงเสริมการจัดการดินปุย 
 

  7 

 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 

 

 กลุมจัดการศัตรูพืชหลังการ 
 เก็บเก่ียว 

    5 

 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 
 

  
 



- 85 - 
 

ส านักพฒันาคุณภาพสนิค้าเกษตร  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีและระบบการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร  
(๓) เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนวิชาการ ให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานระบบการปฏิบัติ 

ทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช ระบบการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช ระบบการจัดการศัตรูพืช พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง วิศวกรรมเกษตร ปัจจัยการผลิต และการจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร 

(๔) ด าเนินการผลิต จัดหา และควบคุมคุณภาพการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช พันธ์ุพืชเพาะเลี้ยง ปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร  
(๕) ออกแบบทางวิศวกรรม เขตกรรม ระบบฟาร์ม โรงเรือน เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อสนับสนุนงานส่งเสรมิการเกษตร 
(๖) ให้บริการควบคุมศัตรูพืชเพ่ือการส่งออก พยากรณ์เตือนการระบาดของศัตรูพืช การตรวจวิเคราะห์ทางการอารักขาพืช พันธุ์พืช และชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
   ผู้อ านวยการเฉพาะดา้น (วชิาการเกษตร)  ระดับสูง   จ านวน 1   ต าแหน่ง  ในฐานะผู้อ านวยการส านัก  มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วาง
แผนการปฏิบัติงาน   มอบหมาย  ก ากับ  ติดตาม และแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การให้ค าปรึกษา แนะน า และวนิิจฉัยสั่งการในงานที่เกี่ยวข้องกับ
อ านาจหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
            ผู้เชี่ยวชาญด้านการจดัการศัตรูพืช (นักวิชาการเกษตร ระดบัเชี่ยวชาญ) จ านวน  1 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พฒันาระบบรูปแบบการบริหารศัตรูพืช เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถบริหารการจัดการศัตรูพืช 
อย่างถูกต้องเหมาะสม ตรงกบัความต้องการของเกษตรกร โดยสามารถรกัษาพืชและผลผลิตให้ปลอดภัยจากการท าลายของศัตรูพืช ตลอดจนลดต้นทุนการผลิตและเกษตรกร 
ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยจากสารพิษ 
 2.  ให้ค าปรึกษา แนะน า วิชาการเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการบริหารศัตรูพืชที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เร่งด่วน แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
เกษตรกรเพื่อน าไปใช้บริหารจัดการศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 3.  ร่วมจัดท ายุทธศาสตร์นโยบายด้านการบริหารศัตรูพืชของกรมส่งเสรมิการเกษตรเพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์และนโยบายที่ต้ังอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องทาง
วิชาการ เทคโนโลยีโดยเจ้าหน้าที่และเกษตรกรสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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 4.  ค้นคว้า วิจยั พัฒนา วิชาการ เทคโนโลยี การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ทั้งการเพ่ิมชนิดและการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ชนิดที่มีในอยู่
ปัจจุบัน ตลอดจนวิธีการน าไปใช้ควบคุมศัตรูพืชที่ถูกต้อง การวินิจฉัยศัตรูพืช – ศัตรูธรรมชาติ การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง การส ารวจสถานการณ์ศัตรูพืช ที่มีประสิทธภิาพ
ง่ายต่อการปฏิบัติ และใช้เวลาไม่มาก 
 5.  เป็นผูแ้ทนส่วนราชการในการประชุม เจรจา และประสานความร่วมมือทางวิชาการ เทคโนโลยี ดา้นการบริหารศัตรูพืชทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาการบริหารศัตรูพืช ความร่วมมือและเครือข่ายการด าเนินงาน 
 6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
 1. ฝ่ายบรหิารทั่วไป   มีหนา้ที่ 
  ๑) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
     3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 
     4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการ งบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
     5) บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
     6) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน 
     7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

เจ้าพนักงานธรุการอาวุโส จ านวน 1  ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลและปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ  
งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณของหน่วยงานการประชุม  
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 7  ต าแหน่ง  มหีน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  
งานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล  การบรหิารงบประมาณของหน่วยงานการประชุม การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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2. กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรพูืช   มีหน้าที่ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของศัตรูพืช 
2) ศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ในการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
3) วิเคราะห์ขอ้มูลสถานการณ์และแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืช 
4) ประสานงานเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ 
5) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิตกิารระบาดศัตรูพืช 
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ  จ านวน 1  ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผน การปฏิบัติงาน 
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการพยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูพืช  การศกึษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมและปัจจยัที่มีผลต่อการ
ระบาดของศัตรูพืชในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ   ศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ในการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และ
แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืช การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 3  ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมและปจัจัยที่มีผลต่อ
การระบาดของศัตรูพืชในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ในการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และ
แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืช การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้านการพยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูพืช การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
สภาพแวดล้อมและปัจจัยทีม่ีผลต่อการระบาดของศัตรูพืชในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ขอ้มูลสถานการณ์และแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืช ถ่ายทอดความรู้
ด้านการพยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูพืช การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มส่งเสรมิการวนิิจฉัยศัตรูพืช   มีหน้าที่ 
1) ศึกษา พัฒนา เทคโนโลยกีารวินิจฉัยศัตรูพืช 
2) วิเคราะห์ วางแผน และส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช การตรวจหาศัตรูพืชในพื้นที่และการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม 

    3) เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนวิชาการให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวินิจฉัยศัตรูพืช เทคนิคการวิเคราะห์ การตรวจหาศัตรูพืช 
 ในพื้นที่ เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม ตลอดจนการด าเนินงานด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
    4) ส่งเสรมิและสนับสนุนการให้บริการวิเคราะห์ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับศัตรูพืช 
   5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ จ านวน 1  ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน 
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม  และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช การศึกษา พัฒนา เทคโนโลยีการวินิจฉัยศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน วิเคราะห์ วางแผนและส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช การตรวจหาศัตรูพืชในพื้นที่และการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิเคราะห์ตรวจ
วินิจฉัยเกี่ยวกับศัตรูพืช การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ จ านวน 1  ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา เทคโนโลยกีารวินิจฉัยศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสาน  วิเคราะห์ วางแผน และส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช การตรวจหาศัตรูพืชในพื้นที่และการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม  สนับสนุนวิชาการให้ค าปรึกษา แนะน า 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวินิจฉัยศัตรูพืช เทคนิคการวิเคราะห์ การตรวจหาศัตรูพืชในพื้นที่ เทคโนโลยกีารจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม สนับสนุนการให้บริการวิเคราะห์ตรวจวินิจฉัย
เกี่ยวกับศัตรูพืช การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 3  ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการวินิจฉัย
ศัตรูพืช การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช การตรวจหาศัตรูพืชในพื้นที่และการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม  สนับสนุนวิชาการให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวินิจฉัยศัตรูพืช 
เทคนิคการวิเคราะห์ การตรวจหาศัตรูพืชในพื้นที ่เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม สนับสนุนการให้บริการวิเคราะห์ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับศัตรูพืช การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
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  4. กลุ่มคณุภาพและมาตรฐานสนิค้าเกษตร  มีหน้าที่ 
  1) ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีและระบบการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร ระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (GAP พืช)  

การผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานสากลอื่น ๆ รวมทั้งระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตรตามเงื่อนไขการส่งออก 
  2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสรมิการพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร  
  3) เป็นศูนย์กลางการประสานงานสนับสนุนวิชาการ ให้ค าปรึกษาแนะน า ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเข้าสู่ระบบมาตรฐานด้านการผลิตพืชอินทรีย์ การเกษตรที่ดี   

ส าหรับพืช (GAP) การใช้ปัจจัยการผลิต มาตรฐานปัจจัยการผลิต ด้านการจัดการคุณภาพตามเงื่อนไขการส่งออก และการตรวจประเมินเบื้องต้น 
 ๔) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการส่งเสริมคุณภาพสินค้าเกษตร 
 ๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ จ านวน 1  ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน 
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานสินคา้เกษตร ก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมส่งเสริมเทคโนโลยีและระบบ
การจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร ระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (GAP พืช) การผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานสากลอื่น ๆ การศึกษา พัฒนา 
ทดสอบประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร  ใหค้ าปรึกษาแนะน า ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเข้าสู่ระบบมาตรฐานด้านการผลิตพืชอินทรีย์ 
การเกษตรที่ดีส าหรับพืช (GAP) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ จ านวน 1  ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร   การศกึษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทาง และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีและระบบการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร ระบบการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับพืช (GAP พืช) การผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานสากลอื่น ๆ ให้ค าปรึกษาแนะน า ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเข้าสู่ระบบมาตรฐานด้าน
การผลิตพืชอินทรีย์ การเกษตรที่ดีส าหรับพืช (GAP)  การใช้ปัจจัยการผลิต มาตรฐานปัจจัยการผลิต ด้านการจัดการคุณภาพตามเงื่อนไขการส่งออก และการตรวจประเมินเบื้องต้น  
ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการส่งเสริมคุณภาพสินค้าเกษตร การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 5  ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสรมิการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร  การศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทาง และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีและระบบการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร ระบบการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (GAP พืช) การผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานสากลอื่น ๆ  ให้ค าปรึกษาแนะน า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการตรวจประเมินเบื้องต้น 
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการส่งเสริมคุณภาพสินค้าเกษตร และปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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5  กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชเพาะเลีย้ง   มีหนา้ที่ 
 1) ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบการผลิตและจัดการพันธุ์พืชปลอดโรค 

 2) ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการพันธุ์พืชปลอดโรค 
 3) ก าหนดแนวทาง และวางแผนการให้บรกิารถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดโรคเพื่อส่งเสริมการใช้พันธ์ุสะอาดในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
  4) ส่งเสรมิ สนับสนุน และให้บริการผลิตและระบบการจัดการพันธุ์พืชปลอดโรคอย่างเป็นระบบเพื่อลดการระบาดของโรค 
 5) เป็นศูนย์กลางประสานงาน สนับสนุนวิชาการ และเทคโนโลยีการผลิตและจัดการพันธุ์พืชปลอดโรคเพื่อการอารักขาพืช 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ   จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหวัหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพันธ์ุพืชปลอดโรค ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยีเพือ่พัฒนาระบบการผลิตและจดัการพันธ์ุพืช
ปลอดโรครวมถึงการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ก าหนดแนวทางและวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการพันธุ์พืชปลอดโรค สนับสนุนและให้บริการผลิตและ 
การจัดการพันธุ์พืชปลอดโรคอย่างเป็นระบบ สนับสนุนวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตและจัดการพันธุ์พืชปลอดโรคเพื่อการอารักขาพืช การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบการผลิตและ
จัดการพันธ์ุพืชปลอดโรครวมถึงการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ศึกษา วิเคราะหแ์ละวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการพันธุ์พืชปลอดโรค สนับสนุนและให้บริการผลิต
และระบบการจัดการพันธุ์พืชปลอดโรคอย่างเป็นระบบ สนับสนุนวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตและจัดการพันธ์ุพืชปลอดโรคเพื่อการอารักขาพืช การให้ค าปรกึษา แนะน า 
ให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตพืชปลอดโรค การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ  จ านวน  3  ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาระบบการ
ผลิตและจัดการพันธ์ุพืชปลอดโรครวมถึงการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการพันธ์ุพืชปลอดโรค สนับสนุนและ
ให้บริการผลิตและการจัดการพันธ์ุพืชปลอดโรคอย่างเป็นระบบ สนับสนนุวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตและจัดการพันธ์ุพืชปลอดโรคเพื่อการอารักขาพืช การให้ค าปรึกษา 
แนะน า และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดโรค การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

นายชา่งเครื่องกลปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 1  ต าแหน่ง  มหีน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา พัฒนา ประยุกต์
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาระบบการผลิตและจัดการพันธุ์พืชปลอดโรค ปฏิบัติงานด้านการผลิตและการจดัการพันธ์ุพืชปลอดโรคอย่างเป็นระบบเพ่ือลดการระบาดของโรค 
การส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6. กลุ่มส่งเสรมิการควบคุมศัตรูพชืโดยชวีวิธี   มีหน้าที ่
1) ศึกษา พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
2) ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
3) เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนวิชาการ ให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
4) ด าเนินการผลิตขยาย จัดหา และควบคมุคุณภาพการผลิตขยายศัตรธูรรมชาติชีวภัณฑ์และสารธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช เพื่อสนับสนุนและพัฒนา 

การอารักขาพืช 
5) ให้บริการความรู้และปัจจยัควบคมุศัตรูพืชโดยชีววิธี 
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ จ านวน 1  ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผน การปฏิบัติงาน  
มอบหมาย ก ากับ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การศึกษา พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการจัดการ
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน วางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยี การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  ให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพเิศษ   จ านวน 1  ต าแหน่ง  มหีน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยี
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดย
ชีววิธี  ด าเนินการผลิตขยาย จัดหา และควบคุมคุณภาพการผลิตขยายศตัรูธรรมชาติชีวภัณฑ์และสารธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช  ให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย   

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ   จ านวน 2  ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดย
ชีววิธีและการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนการส่งเสริมเทคโนโลยกีารควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธ ี ด าเนินการผลติ
ขยาย จัดหา และควบคุมคุณภาพการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติชีวภัณฑ์และสารธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช  ให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืช
โดยชีววิธี การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบตัิงานหรือช านาญงาน   จ านวน 1  ต าแหน่ง   มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา ทดสอบ
ประยุกต์เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การด าเนินการผลิตขยาย จัดหา และควบคุมคุณภาพการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติชีวภัณฑ์และสารธรรมชาติในการควบคุม
ศัตรูพืช  ก าหนดแนวทางและจัดท าแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  การติดตาม ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย   
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7. กลุ่มส่งเสรมิการควบคุมศัตรูพชืโดยเทคโนโลยีรังสี  มีหน้าที ่
1) ศึกษา พัฒนา ประยุกต์การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีรังสีในการจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้องเหมาะสม 
2) ก าหนดแนวทาง กลยุทธ์ และวางแผนการให้บริการด้านรังสีเพ่ือการอารักขาพืช 
3) เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนวิชาการให้ค าปรึกษา แนะน าถ่ายทอดเทคโนโลยีรังสีเพื่อการจัดการศัตรูพืช 
4) ด าเนินการผลิตขยาย จัดหา และควบคมุคุณภาพการผลิตขยายชีวภัณฑ ์โดยการฉายรังสีในการควบคุมศัตรูพืช เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการอารักขาพืช 

   5) ส่งเสรมิ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีรังสใีนการจัดการศัตรูพืช 
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       

  นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ  จ านวน 1  ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน 
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี การศึกษา พัฒนา ประยุกต์การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีรังสี 
ในการจัดการศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การก าหนดแนวทางและวางแผนส่งเสริมการให้บริการด้านรังสีเพื่อการอารักขาพืช ด าเนินการผลิตขยาย จัดหา และ
ควบคุมคุณภาพการผลิตขยายชีวภัณฑ ์การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีรังสีเพื่อการจัดการศัตรูพืช การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ไดร้ับมอบหมาย  
 

   นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ  จ านวน 3  ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ประยุกต์การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีรังสี
ในการจัดการศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการให้บรกิารด้านรังสีเพื่อการอารักขาพืช สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีรังสี
ในการจัดการศัตรูพืช  ด าเนินการผลิตขยาย จัดหา และควบคุมคุณภาพการผลิตขยายชีวภัณฑ์ โดยการฉายรังสีในการควบคุมศัตรูพืช  การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอด
ความรู้ด้านเทคโนโลยีรังสีเพ่ือการจัดการศัตรูพืช การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ  ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
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8. กลุ่มส่งเสรมิการจัดการสารเคมปี้องกันก าจดัศัตรูพืช    มีหน้าที ่
1) ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 
2) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสรมิเทคโนโลยีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องปลอดภัย 
3) ก าหนดแนวทาง และวางแผนการให้บรกิารถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้สารเคมี 
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนวิชาการให้ค าปรึกษา แนะน าถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย  

และการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 
  5) ส่งเสรมิ สนบัสนุนและให้บริการการตรวจวิเคราะหส์ารพิษตกค้างในผลผลิตสินค้าเกษตรแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ จ านวน 1  ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน 
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม  และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช  ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยีการใช้สารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง  ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องปลอดภัยการก าหนดแนวทางและวางแผนการให้บริการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้สารเคม ี ให้ค าปรึกษา แนะน าถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพเิศษ  จ านวน 1  ต าแหน่ง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยี
การใช้สารเคมปี้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง การก าหนดแนวทางและวางแผนการ
ให้บริการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้สารเคมี ส่งเสรมิ สนบัสนุนและให้บริการการตรวจวิเคราะหส์ารพิษตกค้างในผลผลิตสินค้าเกษตรแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ และประเมิน
และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ  จ านวน 2  ต าแหน่ง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการการศึกษา พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยีการใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง การก าหนดแนวทางและวางแผนการให้บริการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้สารเคมี ส่งเสรมิ สนับสนุนและให้บริการการตรวจวิเคราะหส์ารพิษตกค้างในผลผลิตสินค้าเกษตรแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ และประเมินและปฏิบัติหน้าที่
อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบตัิงานหรือช านาญงาน  จ านวน 1  ต าแหน่ง   มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา พัฒนา 
ประยุกต์ เทคโนโลยีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง  ให้บริการถา่ยทอดความรู้ด้านการใช้สารเคมี ส่งเสรมิ 
สนับสนุนและให้บริการการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตสินค้าเกษตรแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การติดตาม ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. กลุ่มจัดการศตัรพูชืหลังการเก็บเกี่ยว    มีหน้าที ่
1) ศึกษา พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและควบคมุศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว 
2) ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว 
3) เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนวิชาการ ให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว 
4) ควบคุม ก ากับ การด าเนินงานศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพื่อการส่งออก 
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

    

     นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและควบคมุศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว  
และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว ควบคุมดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพื่อการส่งออก ให้ค าปรกึษา 
แนะน าและถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและควบคมุศัตรูพืชหลัง
การเก็บเกี่ยว  ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว ควบคุม ก ากบั การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรผูัก
ผลไม้เพื่อการส่งออก ให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว การประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง  การติดตาม นิเทศ ประเมินผล 
และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 2  ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและควบคุม
ศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว  ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว   ให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุม
ศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

นายชา่งเครื่องกลปฏิบัติงานหรือช านาญงาน จ านวน  1  ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและควบคุม
ศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว ด้านเครื่องจักรกล และอุปกรณท์ี่ใช้ในการควบคุมศัตรูผัก ผลไม้เพื่อการส่งออก ประสานงาน สนับสนุนให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืช
หลังการเก็บเกี่ยว การควบคุม ดูแล ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ของศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผกั ผลไม้เพ่ือการส่งออก การประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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10. กลุ่มสง่เสริมการจดัการดินปุ๋ย    มีหน้าที ่
1) ศึกษา พัฒนา เทคโนโลยดี้านการจัดการดิน และการใช้ปุ๋ย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
2) ก าหนดแนวทางและสนับสนุนการส่งเสรมิการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย 
3) ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยแก่เจา้หน้าที่ เกษตรกรและผู้ประกอบการ 
4) เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านการส่งเสริมการจัดการดินและการใชปุ้๋ย 
5) ส่งเสรมิ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไข   

 เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยดี้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต ก าหนดแนวทางและสนับสนุนการส่งเสริมการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย ให้ค าปรกึษา แนะน า และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยีด้านการจัดการดินและการใช้ปุย๋  
ก าหนดแนวทางและสนับสนุนการส่งเสริมการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและ 
การใช้ปุ๋ย การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวชิาการเกษตรปฏบิตักิารหรือช านาญการหรือช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยี
ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย ก าหนดแนวทางและสนับสนุนการส่งเสริมการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย ให้ค าปรกึษา แนะน า และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและการ
ใช้ปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและผู้ประกอบการ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ และประเมินและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 4  ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา เทคโนโลยีด้านการจัดการดิน และการใช้ปุ๋ย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ก าหนดแนวทางและสนับสนุนการส่งเสริมการจัดการดินและการใช้ปุย๋ ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและ 
การใช้ปุ๋ย การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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11. กลุ่มสง่เสริมการมสี่วนร่วมของชุมชนด้านการจดัการคุณภาพสนิค้าเกษตร มีหน้าที ่
1) ศึกษา พัฒนา การจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2) ส่งเสรมิ สนับสนุนการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย 
3) ส่งเสรมิการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ยโดยการบูรณาการร่วมกับศูนย์บริหารศัตรูพืชและหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร 
4) พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการของศูนยส์่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ    จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหวัหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร  ศึกษา พัฒนา การจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย ส่งเสรมิ สนับสนุนการรวมกลุ่ม การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านอารักขาพืช และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย พัฒนาขีดความสามารถในการให้บรกิารของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช และศูนยจ์ัดการศัตรูพืชชุมชน การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ    จ านวน 1 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ศึกษา พัฒนา การจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย  ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่ม การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านอารักขาพืช และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนด้านการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ   จ านวน 3  ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา การจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย สนับสนุนการรวมกลุ่ม การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านอารักขาพืช และการมสี่วนร่วมของชุมชน
ด้านการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ยพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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12. กลุ่มวิศวกรรมเกษตร  มีหน้าที ่
  1) ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรในไร่นา เครื่องจักรกลหลังการเกบ็เกี่ยวและแปรรูป ระบบวิศวกรรมโลจิสตกิส์ ระบบ 

     การให้น้ าและโรงเรือนเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศภาคการเกษตร และเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนวทาง และวาง   
             ระบบการสง่เสริมให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของประเทศ 

   2) ก าหนดวิธีการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในไรน่า เครื่องจักรกลหลังการเกบ็เกี่ยวและแปรรูป การใช้ระบบให้น้ าและโรงเรือนเกษตรของเกษตรกร 
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่ือมโยงการด าเนินงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

  3) ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในไร่นาของเกษตรกร เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปของเกษตรกร  และการใช้ระบบการให้น้ าและ 
    โรงเรือนเกษตรของเกษตรกร เพื่อทดแทนแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  

  4) เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนให้บริการองค์ความรู้วิชาการ ให้ค าปรึกษา แนะน า และถา่ยทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลเกษตรในไร่นา    
    เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป ระบบวิศวกรรมเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศภาคการเกษตร และเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร 
      ที่เกี่ยวข้องแก่ศูนย์ปฏิบัติการ หน่วยงานของกรมและหน่วยงานภายนอก  

5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

              วิศวกรการเกษตรช านาญการพเิศษ  จ านวน  1  ต าแหน่ง  ในฐานะหวัหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเกษตร  ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรในไร่นา 
เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป ระบบวิศวกรรมโลจิสติกส ์ระบบการให้น้ าและโรงเรือนเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศภาคการเกษตร และเทคโนโลยี
วิศวกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้อง ก าหนดแนวทางและวางระบบการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในไร่นา เครื่องจักรกลหลังการเกบ็เกี่ยวและแปรรูป การใช้ระบบให้น้ าและ
โรงเรือนเกษตรของเกษตรกร ให้ค าปรึกษา แนะน า และถา่ยทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลเกษตร และเทคโนโลยวีิศวกรรมเกษตร  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  วิศวกรการเกษตรช านาญการพเิศษ  จ านวน  1  ต าแหน่ง  มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรในไร่
นา เครื่องจักรกลหลังการเกบ็เกี่ยวและแปรรูป ระบบวิศวกรรมโลจิสตกิส์ ระบบการให้น้ าและโรงเรือนเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศภาคการเกษตร และ
เทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้อง ก าหนดวิธีการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในไร่นา เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป การใช้ระบบให้น้ าและโรงเรือนเกษตร
ของเกษตรกร ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในไร่นาของเกษตรกร เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปของเกษตรกร และการใช้ระบบการให้น้ าและโรงเรือนเกษตร
ของเกษตรกร ให้ค าปรึกษา แนะน า และถา่ยทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลเกษตร และเทคโนโลยวีิศวกรรมเกษตร  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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              วิศวกรการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ  จ านวน  4  ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตรในไร่นา เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป ระบบวิศวกรรมโลจิสติกส ์ระบบการให้น้ าและโรงเรือนเกษตร การเปลีย่นแปลงสภาพทางภูมิอากาศภาคการเกษตร 
และเทคโนโลยวีิศวกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในไร่นาของเกษตรกร เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปของเกษตรกร และการใช้ระบบ
การให้น้ าและโรงเรือนเกษตรของเกษตรกร ให้ค าปรึกษา แนะน า และถา่ยทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยวีศิวกรรมเกษตร การประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
   13. กลุ่มช่างเกษตร    มีหน้าที่ 

  1) ปฏิบัติงานด้านช่างกลเกษตร เพื่อสนับสนุนงานวิศวกรรมเกษตร งานผลิตและอนบุาลพันธุ์พืช และงานบริหารจัดการพืช ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การตรวจสอบ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร 

2) ให้บริการงานช่างกลเกษตรและถ่ายทอดความรู้ในการดูแลรักษา ซอ่มแซมเครื่องมือและเครื่องจักรกลเกษตร 
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นายชา่งเครื่องกลปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน  จ านวน 1  ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม  และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านช่างกลเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านช่างกลเกษตร เพื่อสนับสนุนงานวิศวกรรม
เกษตร งานผลิตและอนุบาลพันธุ์พืช งานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีระบบการให้น้ าและโรงเรือนเกษตรและงานบริหารจัดการพืช ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การตรวจสอบ ซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตรการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นายชา่งเครื่องกลปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน  จ านวน 4  ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านช่างกลเกษตร เพื่อสนับสนุนงานวิศวกรรม
เกษตร งานผลิตและอนุบาลพันธุ์พืช งานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีระบบการให้น้ าและโรงเรือนเกษตรและงานบริหารจัดการพืช ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การตรวจสอบ ซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตรการ ให้บริการงานช่างกลเกษตรและถ่ายทอดความรู้ในการดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องมือและเครื่องจักรกล
เกษตร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 



 

 
แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิชาการเกษตร (ชพ)             -  1 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)   -  2 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)        -  5 
 

นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)   -  2 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)        -  2 

นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)   -  3 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)        -  4 

นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)   -  2 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)        -  2 

นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)   -  2 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)        -  4 

นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)   -  1 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)        -  3 

นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)   -  1 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)        -  3 

- ผูเชี่ยวชาญดานสงเสริมและจัดการการผลิตไมผล ไมยืนตน และยางพารา (นักวิชาการเกษตร ชช)                - 1 
- ผูเชี่ยวชาญดานสงเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไมดอก ไมประดับและพืชสมุนไพร (นักวิชาการเกษตร ชช)  - 1 
 
 

ระดับ สูง เช่ียวชาญ ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 2 15 18 36 1 7 80 

 

    สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร      

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการเกษตร) สูง 

ขรก. - 80 
ลจป. - 13 
พรก. - 29 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)    -  7 
 
                

กลุมสงเสริมไมผล 9 
 
 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 
 
 

กลุมสงเสริมไมยืนตน 5 

  

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 
 

 

ฝายบริหารท่ัวไป 8 
 
   

เจาพนักงานธุรการ (อว) 

 

กลุมสงเสริมยางพาราและปาลม
นํ้ามัน 

5 

  

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 
 

 

กลุมสงเสริมพืชผักและเห็ด 7 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 

 

กลุมสงเสริมพืชเสนใยและพืชหัว 5 

 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 

 

กลุมสงเสริมไมดอกและไมประดับ 8 

 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 
 

 

กลุมสงเสริมพืชสมุนไพรและ
เครื่องเทศ 

5 

 นักวิชาการเกษตร (ชพ) 
 

 



 

 
แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิชาการเกษตร (ชพ)             -  1 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)   -  1 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)        -  1 

นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)   -  1 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)        -  3 

นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)   -  2 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)        -  3 

นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก/ชพ)   -  1 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)        -  3 

นักวิชาการเกษตร (ชพ)        -  1 
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)   -  3 
 
                

    
 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร (ตอ)     

กลุมสงเสริมธุรกิจเกษตร 
 

6 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 

 

กลุมสงเสริมพืชนํ้ามันและพืช
ตระกูลถ่ัว 
 

4 

 
 

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 
 
 

กลุมสงเสริมระบบการผลิตขาว 
 

5 

  

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 
 

 

กลุมสงเสริมพืชไรอุตสาหกรรม 
 

5 

 

   

นกัวิชาการเกษตร (ชพ) 

 

 

กลุมสงเสริมแมลงเศรษฐกิจ 
 

5 

  

นักวิชาการเกษตร (ชพ) 
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ส านักส่งเสริมและจดัการสินค้าเกษตร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและระบบการผลิตเพ่ือก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตร  
 (๒) ศึกษา พัฒนา ทดสอบและประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตที่เหมาะสมกับศกัยภาพพื้นที่และเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการผลผลิต  
       สินค้าเกษตร 
 (๓) ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตร 
 (๔) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตร 
 (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 12 กลุ่ม ซึ่งได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งไว้ดังนี้ 
 

ผู้อ านวยการเฉพาะดา้น (วชิาการเกษตร) ระดบัสูง  จ านวน 1  ต าแหน่ง   ในฐานะผู้อ านวยการส านัก มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  
วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร การให้ค าปรึกษา แนะน า และวินิจฉัยสั่งการในงานที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจ  หน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

               ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไมด้อก ไม้ประดบัและพืชสมนุไพร (นักวชิาการเกษตร ระดับเชี่ยวชาญ) จ านวน  1  ต าแหน่ง 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาระบบ รูปแบบ และมาตรฐานคุณภาพสินค้าเพื่อการด าเนินงานส่งเสริมและจัดการพชืผัก ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพร 
ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต คุณภาพ ผลผลิต และการจัดการการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไมป้ระดับและพืชสมุนไพร ให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร และตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
  2. ให้ค าปรึกษา แนะน าทางวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพร รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางการก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมนุไพร แก่ผู้บรหิารกรมส่งเสรมิการเกษตร นักวิชาการเกษตร และนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  3. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่เกษตรกรในการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมนุไพร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตและประกอบอาชีพการผลิตผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร 
  4. เป็นผู้แทนส่วนราชการในการประชุมเจรจา และประสานงานด้านวิชาการกับนักวิชาการ และผู้เช่ียวชาญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและจัดการการผลิต
พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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               ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและจดัการการผลติไมผ้ล ไม้ยืนตน้และยางพารา (นักวชิาการเกษตร ระดับเชี่ยวชาญ) จ านวน  1 ต าแหน่ง 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ระบบ รูปแบบ และมาตรฐานคุณภาพสินค้าเพ่ือการด าเนินงานส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพารา  
ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต คณุภาพผลผลิต และการจัดการการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพารา ให้เหมาะสมกับศักยภาพ 
ของพ้ืนที่ สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร และตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 

  2. ให้ค าปรึกษา แนะน าทางวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพารา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการ
ก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพาราแก่ผู้บริหารกรมส่งเสรมิการเกษตร นักวิชาการเกษตร และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทั้งใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตลอดจนบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   
   3. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่เกษตรกรในการผลิตและจดัการการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพาราเพื่อให้เกษตรกร
สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และประกอบอาชีพการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพารา ได้อย่างยั่งยืน 
   4. เป็นผู้แทนองค์กรในการประชุม เจรจา และประสานความร่วมมือทางวิชาการ กับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
จัดการการผลติไม้ผลไม้ยืนตน้และยางพาราทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  5. ปฏบิัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 101 - 
 

 1. ฝ่ายบรหิารทั่วไป  มหีน้าที ่
  ๑) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      ๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
      3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 
      4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการ งบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
      5) บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
      6) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน 
      7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 เจ้าพนักงานธรุการอาวุโส  จ านวน 1  ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้าฝ่าย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ 
ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่
และยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณของหน่วยงาน การประชุม การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

 

เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน  จ านวน 7  ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  
งานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล  การบรหิารงบประมาณของหน่วยงานการประชุม การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย  
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 2. กลุ่มส่งเสรมิไม้ผล    มีหน้าที่ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ีและระบบการผลิตไม้ผล เพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมส่งเสรมิการผลิตและการจัดการผลผลิต 
2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกับศกัยภาพพื้นที่และเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งทางด้านปริมาณและ 

   คณุภาพ ส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต  
 3) ให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตไม้ผล 
 4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตไม้ผล 
 5) เป็นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม ้

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมไม้ผล  ศกึษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และระบบการผลิตไม้ผล การศึกษา ทดสอบ 
ประยุกต์เทคโนโลยแีละระบบการผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกบัศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกร การก าหนดแนวทางและจดัท าแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริม
และจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ีและระบบการผลิตไม้ผล การศกึษา ทดสอบ 
ประยุกต์เทคโนโลยแีละระบบการผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกบัศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกร การก าหนดแนวทางและจดัท าแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริม
และจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
  นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพเิศษ จ านวน 2  ต าแหน่ง   มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยี
การผลิตและจดัการผลผลิตไม้ผล รวมทั้งปจัจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร  การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผน
ส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจดัการพันธ์ุ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยง
การผลิตกับการตลาด การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
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นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 5  ต าแหน่ง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและจัดการ
ผลผลิตไม้ผล การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตต้ังแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์  การเขตกรรม การจัดการ 
ด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและ
จัดการผลผลิต  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

3. กลุ่มส่งเสรมิไม้ยืนตน้  มีหน้าที ่
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ีและระบบการผลิตไม้ยืนต้นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ มะพร้าว กาแฟ ชา โกโก้ ไผ่ มะม่วงหิมพานต์   

มะคาเดเมีย หวายและไม้ยืนต้นอื่น ๆ ที่มีความส าคญัทางเศรษฐกจิเพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต 
  2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตไม้ยืนต้น ที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งทางด้านปริมาณ 
และคุณภาพ 

  3) ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตไม้ยืนต้น 
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น 
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

    นักวิชาการเกษตรช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมไม้ยืนต้น การศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยแีละระบบการผลิตไม้ยืนต้น 
การก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและจดัการผลผลิตตัง้แต่การส่งเสริมและจัดการพนัธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา  
การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นตน้ ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

     นักวิชาการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการหรือช านาญการพเิศษ   จ านวน 2  ต าแหน่ง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาทดสอบ ประยุกต์
เทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตไม้ยืนต้น รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร  การศกึษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและ
จัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจดัการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเก่ียว 
และแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้ค าปรกึษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงาน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

นักวชิาการเกษตรปฏิบัตกิารหรือช านาญการ  จ านวน  2   ต าแหน่ง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลติและจัดการ
ผลผลิตไม้ยืนต้น การศึกษา วเิคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและจดัการผลผลิตตัง้แต่การส่งเสริมและจัดการพนัธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้าน
ดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นตน้ ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและจัดการ
ผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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  4. กลุ่มส่งเสรมิยางพาราและปาล์มน้ ามนั    มีหน้าที ่
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยแีละระบบการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามนั เพื่อก าหนดแนวทางและจดัท าแผนส่งเสริมการผลิตและ 

การจัดการผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามนั 
2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามัน ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพส่งเสริมการผลิตและการจดัการผลผลิต  
3) ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตยางพารา และปาล์มน้ ามัน และการจัดการด้านการตลาดของผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามัน  
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ จ านวน 1  ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามัน  การศกึษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและระบบ
การผลิต การก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลติและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจดัการพันธ์ุ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การ
เก็บเก่ียวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพเิศษ จ านวน  2  ต าแหน่ง  มหีน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษาทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยี
การผลิตและระบบการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามัน รวมทั้งปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร  การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยีและระบบการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามัน เพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจดัการพันธ์ุ การเขต
กรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด ให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
ผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน  2  ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลติและระบบการ
ผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามนั การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและจดัการผลผลิตตัง้แต่การส่งเสริมและจัดการพนัธุ์ การเขตกรรม 
การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้ค าปรกึษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
ผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  
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5. กลุ่มส่งเสรมิพชืผักและเหด็    มีหน้าที ่
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ีและระบบการผลิตผักและเห็ด เพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสรมิการผลิตและการจัดการผลผลิต

ผักและเห็ด 
2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตผักและเห็ด ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และเกษตรกร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งทางด้าน  

ปริมาณและคณุภาพส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต 
3) ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตผักและเหด็ และการจัดการด้านการตลาดของผลผลิตผักและเห็ด 
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านส่งเสริมการผลิตผักและเห็ด 

      5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

           นักวิชาการเกษตรช านาญการพเิศษ  จ านวน 1  ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านงานด้านการส่งเสริมส่งเสริมพืชผักและเห็ด การศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและระบบการ
ผลผลิตพืชผักและเห็ด การก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจดัการพันธ์ุ การเขตกรรม การจัดการด้านดินปุ๋ยและน้ า  
การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ   
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพเิศษ จ านวน  2  ต าแหน่ง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาทดสอบ ประยุกตเ์ทคโนโลยี
การผลิตและระบบการผลิตผักและเห็ด รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร การศึกษา วเิคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผน
ส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจดัการพันธ์ุ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยง
การผลิตกับการตลาด การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน  4  ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลติและระบบการ
ผลิตผักและเหด็ การศึกษา วิเคราะหข์้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและจดัท าแผนส่งเสรมิการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสรมิและจัดการพันธุ ์การเขตกรรม การจัดการด้านดิน 
ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลติและจัดการ
ผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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  6. กลุ่มส่งเสรมิไม้ดอกและไม้ประดบั  มีหน้าที ่ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ีและระบบการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับเพ่ือก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมส่งเสริมการผลิต และ

การจัดการผลผลิต  
2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพส่งเสริมการผลิตและการจดัการผลผลิต 
3) ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับ และการจัดการผลผลิตไม้ดอกและไม้ประดับ 
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับ  
5) เป็นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ 
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ การศึกษา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิต   การก าหนด
แนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธ์ุ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูป
ขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพเิศษ จ านวน  3  ต าแหน่ง มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยี
การผลิตและจดัการผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้งปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร การศกึษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและ
จัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจดัการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น 
ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน  4  ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลติและจัดการ
ผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนสง่เสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจดัการพันธุ์ การเขตกรรม  
การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้ค าปรกึษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
ผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  
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7. กลุ่มส่งเสรมิพชืสมุนไพรและเครื่องเทศ มีหน้าที่ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ีและระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ เพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิต  

และการจัดการผลผลิตและการส่งเสริมตลาดพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และเกษตรกร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ ส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
3) ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ  
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ  
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

    นักวิชาการเกษตรช านาญการพเิศษ   จ านวน 1  ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผน การปฏิบัติงาน  
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ  การศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิต 
การก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและจดัการผลผลิตตัง้แต่การส่งเสริมและจัดการพนัธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยว
และแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพเิศษ จ านวน 1  ต าแหน่ง  มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์
เทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและ
แปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ  จ านวน 3 ต าแหน่ง  มหีน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิต 
และจัดการผลผลิตพืชสมุนไพร  การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสรมิการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธ์ุ การเขตกรรม 
การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้ค าปรกึษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
ผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  
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8. กลุ่มส่งเสรมิพชืเส้นใยและพืชหัว  มีหน้าที่ 
1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ีและระบบการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว (พชืเส้นใย ได้แก่ ฝ้าย ปอ นุ่น พชืเส้นใยอื่น ๆ และพืชหัว     

ได้แก่ มันส าปะหลัง มันแกว แห้ว และพืชหัวอื่น ๆ) เพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนการพัฒนา และแผนส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต  
2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัวทีเ่หมาะสมกับศกัยภาพพื้นที่และเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพส่งเสริมการผลิตและการจดัการผลผลิต 
3) ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการจดัการผลผลิตพชืเส้นใยและพชืหัว  
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว 
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย 
ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านด้านการส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว  การศึกษา พฒันา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิต การก าหนด
แนวทางและจัดท าแผนการพัฒนาและแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจดัการพันธ์ุ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การ
เก็บเก่ียวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพเิศษจ านวน 1  ต าแหน่ง  มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์ 
เทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนด
แนวทางและจัดท าแผนการพัฒนา และแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจดัการพันธ์ุ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การ
เก็บเก่ียวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลติและจัดการผลผลิต  การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ  จ านวน 4  ต าแหน่ง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิต 
และระบบการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว  การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนการพัฒนา และแผนส่งเสริมการผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธ์ุ  
การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้ค าปรกึษา แนะน าและถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  
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9. กลุ่มส่งเสรมิพชืไร่อตุสาหกรรม มีหน้าที่ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ีและระบบการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม ได้แก ่อ้อย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เดือย ยาสูบ สับปะรด ฯลฯ  

 เพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต  
2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับศกัยภาพพื้นที่และเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ 
3) ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมและการจัดการตลาดของผลผลิตพชืไร่อุตสาหกรรม 
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม 

    5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม   การศกึษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิต   
การก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและจดัการผลผลิตตัง้แต่การส่งเสริมและจัดการพนัธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า  การอารักขา  การเก็บเกี่ยว
และแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง   มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและระบบการ
ผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม  รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร  การศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสรมิการ
ผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธ์ุ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเช่ือมโยงการผลิตกับ
การตลาด การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลติและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ  จ านวน 3  ต าแหน่ง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิต 
และระบบการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม  การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจดัการพันธ์ุ การเขต
กรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา  การเกบ็เกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การผลิตและจดัการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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10. กลุ่มส่งเสริมพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่ว    มีหน้าที่ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ีและระบบการผลิตพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่ว (พืชน้ ามัน ได้แก่ ทานตะวัน ละหุ่ง  งา สบู่ด า เรปซีด ฯลฯ และ

พืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลสิง ถั่วแดง ถั่วพุ่ม ถั่วหรั่ง ฯลฯ ) เพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต  
2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่วที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และเกษตรกร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 ทั้งทางด้านปริมาณและคณุภาพส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต  
3) ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่ว  
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิตของพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่ว  

 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ    จ านวน 1  ต าแหน่ง  ในฐานะหวัหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่ว  การศึกษา พฒันา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิต 
การก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและจดัการผลผลิตตัง้แต่การส่งเสริมและจัดการพนัธุ์ การเขตกรรมการจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยว
และแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ  จ านวน 1  ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและระบบการ
ผลิตพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่ว   รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร การศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผน  
ส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจดัการพันธ์ุ การเขตกรรมการจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยง
การผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพเิศษ    จ านวน  1  ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบประยุกต์
เทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิตพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่ว รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธ์ุ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและ
แปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
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นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิต 
และจัดการผลผลิตพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่ว การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธ์ุ 
การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ า การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้ค าปรกึษา แนะน าและถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  

 

11. กลุ่มส่งเสริมระบบการผลติข้าว มีหนา้ที่ 
1) วิเคราะห์พื้นที่และนโยบาย ประสานจัดท าแผนการผลติข้าว และการจัดการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ร่วมกับกรมการข้าว 
2) อ านวยการ สนับสนุน และส่งเสริมการผลิตข้าวในพื้นที่ จัดท าโครงการด้านการส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมกับกรมการข้าว 
3) ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าว การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ศูนย์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชน และการปลูก   

พืชหลังฤดูการท านา 
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมขยายผลและจัดการการผลิตข้าว 
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสรมิระบบการผลิตข้าว  สนับสนุน และส่งเสริมการผลิตข้าวในพื้นที่ จัดท าโครงการด้านการส่งเสริมการ
ผลิตข้าวร่วมกับกรมการข้าว ศึกษา วิเคราะหพ์ื้นที่และนโยบาย จัดท าแผนส่งเสริมการผลิตข้าว และการจัดการข้าวร่วมกับกรมการข้าว การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 นักวิชาการเกษตรปฏบิตักิารหรือช านาญการหรือช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง   มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมการผลิต
ข้าวในพ้ืนที่ จดัท าโครงการด้านการส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมกับกรมการข้าว ศึกษา วิเคราะห์พื้นที่และนโยบาย รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของ
เกษตรกร  การศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิต การจัดการข้าวร่วมกับกรมการข้าว การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการผลิตข้าวและจัดการผลผลิต ศูนย์สง่เสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนและการปลูกพืชหลังฤดูการท านา  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง การติดตาม นิเทศ  
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ  จ านวน 3  ต าแหน่ง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา สนับสนุน ส่งเสรมิการผลิตข้าวในพ้ืนที่  
จัดท าโครงการด้านการส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมกับกรมการข้าว ศึกษา วิเคราะหพ์ื้นที่และนโยบาย การศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิต
ข้าวร่วมกับกรมการข้าว การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลติข้าวและจัดการผลผลิต ศูนย์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนและการปลูกพืชหลังฤดู
การท านา  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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12. กลุ่มสง่เสริมแมลงเศรษฐกิจ    มีหน้าที่  
1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และระบบการผลิตผึ้ง ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง และแมลงเศรษฐกิจ เช่น จิ้งหรีด ด้วงสาคู ครั่ง ฯลฯ  

 เพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสรมิส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต รวมทั้งการส่งเสริมตลาดผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ 
2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตผึ้งและแมลงเศรษฐกจิที่เหมาะสมกบัศักยภาพพื้นทีแ่ละเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งทางดา้น

ปริมาณและคณุภาพ ส่งเสรมิการผลิตและการจัดการผลผลิต รวมทั้งการส่งเสรมิตลาดของผลผลิตผึ้งและแมลงเศรษฐกจิ      
3) ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ และการจัดการด้านการตลาดของผลผลิตผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ 
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการเลีย้งผึ้งและแมลงเศรษฐกิจการจัดการด้านตลาดผลผลิตผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ 

        5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง   ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ  การศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิตผึ้งและแมลง
เศรษฐกิจ  การก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การบริหารจัดการการผลิต การเก็บเกี่ยวดูแลรักษาผลผลิต การแปรรูป ตลอดจนเช่ือมโยง
การผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพเิศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง   มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์ 
เทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิตผึ้งและแมลงเศรษฐกจิ จัดการผลผลิตที่ได้จากผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของ
เกษตรกร  การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การบริหารจัดการการผลิต การเก็บเกี่ยวดูแลรักษาผลผลิต  
การแปรรูป ตลอดจนเช่ือมโยงการผลิตกับการตลาด การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลติและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

                    นักวชิาการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ  จ านวน 3  ต าแหน่ง   มีหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและ
ระบบการผลิตผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ จัดการผลผลิตที่ได้จากผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการ
ผลผลิตตั้งแตก่ารบริหารจัดการการผลิต การเก็บเกี่ยวดูแลรักษาผลผลิต การแปรรูป ตลอดจนเช่ือมโยงการผลิตกับการตลาด การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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13. กลุ่มสง่เสริมธุรกิจเกษตร    มีหน้าที ่
       1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบธุรกิจเกษตร  เพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมธุรกิจเกษตรที่เหมาะสมกับสินค้าและเกษตรกร 
   2) ศึกษา พัฒนา รูปแบบธุรกิจสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกบัศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้า และตอบสนอง  
 ความต้องการของผู้ประกอบการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสินค้า 

    3) ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านรูปแบบธุรกิจสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลติและการตลาด 
    4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านธุรกิจเกษตร  
    5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสรมิธุรกิจเกษตร การศึกษา พัฒนา รูปแบบธุรกิจสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และเกษตรกร 
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบธุรกิจเกษตรเพ่ือก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมธรุกิจเกษตร ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานด้านธุรกิจเกษตร กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพเิศษ จ านวน 2 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนารูปแบบธุรกิจสินค้า
เกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และเกษตรกร การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบธุรกิจเกษตร เพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมธรุกิจเกษตรที่เหมาะสมกับสนิค้า
และเกษตรกร รวมทั้งปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้า และตอบสนอง ความต้องการของผู้ประกอบการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ของสินค้า ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านรูปแบบธุรกิจสินค้าเกษตร การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 3  ต าแหน่ง  มหีน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนารูปแบบธุรกิจสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพพื้นที่และเกษตรกร การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบธุรกิจเกษตร เพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมธุรกิจเกษตรที่เหมาะสมกับสินค้าและเกษตรกร ตลอดจน
เชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้ค าปรกึษา แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านรูปแบบธุรกิจสินค้าเกษตร การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ 
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
 
 
 



 

ฝายบริหารท่ัวไป  3 - 7 (384) 

 

นักจัดการงานทั่วไป (ชก)      - 16 
หรือ เจาพนักงานธุรการ (อว)        -  59 
หรือ เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)        -  1 

 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 4 - 7 (395) 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ชพ)   -  76 
 

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  4 - 7 (415) 

 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ชพ)   -  76 
 
 

 

กลุมอารักขาพืช 3 - 5 (368) 

 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ชพ)             -  68 
หรือ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)  -  8 

 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 5 (380) 

 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ชพ)   -  76 
 
 

 นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   -   2-4 (292) 
 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)       -   1-4 (195) 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง)  -  0-2 (113) 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)  -  3-4 (304) 
 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   -  3-5 (338) 
เจาพนักงานการเกษตร  (ปง/ชง)            -  0-1 (1) 
 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   -  3-6 (318) 
เจาพนักงานการเกษตร  (ปง/ชง)            -  0-1 (1) 
 
 

ระดับ สูง ตน ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 68 8 296 16 1,260 59 311 2,018 

 

 

สํานักงานเกษตรจังหวัด  76 จังหวัด 
 

ขรก. - 2,018 
ลจป. - 253 
พรก. - 140 ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสงเสริมการเกษตร) ตน   -   8 

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสงเสริมการเกษตร) สูง   -   68 
 

ขอมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 60 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
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ส านักงานเกษตรจังหวดั    มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
 (๒) ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  
 (๓) ประสานการด าเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกร 
 (๔) ก ากับ ดูแล และสนับสนนุการปฏิบัติงานของส านักงานเกษตรอ าเภอ 
 (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ซึ่งได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดังนี้ 

   ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ต้น/สูง  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเกษตรจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวางแผน
การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  มอบหมาย ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในจังหวัด และปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

             ๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของกรมส่งเสริมการเกษตรและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร 

 ๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า มอบหมาย ก ากับดูแลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนงานทีก่ าหนดเพ่ือการ
บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับองค์กรและระดับบุคคล  

 ๓) เป็นกลไกในการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหา
ด้านราคาสินค้าเกษตรหรือปริมาณผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 

 ๔) จัดให้มีบริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร และแก้ไขปญัหาทางการผลิตของเกษตรกร ได้แก่ การระบาดของศัตรูพืช และภัยธรรมชาติอื่น ๆ  
 ๕) เป็นผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานในระดับจังหวัด 
 ๖) เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน

ธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูล และกจิกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการฯ และกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย 
 ๗) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 1. ฝ่ายบรหิารทั่วไป    มีหน้าที ่
   ๑) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      ๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
      3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 
      4) บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
      5) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน 
      6) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ หรือ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน/อาวุโส  ในฐานะหัวหน้าฝ่าย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วาง
แผนการปฏิบัติงาน  มอบหมาย  ก ากับ ตดิตามและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านงานแผนงาน งานบุคลากร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานการประชุม และ 
งานบริหารทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิดังนี้ 
   1) งานแผน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดท าเอกสารช้ีแจงงบประมาณของส านักงาน การจัดท ารายงานประจ าปี
ของส านักงาน การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของกอง/ส านัก การวางระบบควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ 
   2) งานบุคลากร ได้แก่ การจัดท างบวันท าการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและค่าตอบแทนของลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ การลาประเภทต่าง ๆ และจัดท าค าสั่งมอบหมายงาน การสรรหาและการจ้างพนักงานราชการ ฯลฯ 
   3) งานการเงินและบัญช ีได้แก่ ควบคุมการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการบันทึกรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ฯลฯ 
   4) งานพัสด ุไดแ้ก่ ด าเนินการจัดหาพัสด ุการจัดท าทะเบียนพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ การขอจ าหน่ายพัสดุ การดูแลซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ มาตรการ
ประหยัดพลังงานของหน่วยงาน ฯลฯ 
   5) งานการประชุม ได้แก่ การเชิญประชุม การจัดท ารายงานการประชุม และการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม ฯลฯ 
   6) งานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานพิมพ์ งานสารบรรณ รับ-ส่งเอกสาร ถ่ายเอกสาร งานส่งหนังสือราชการนอกสถานที่การจัดเวรยามรักษาการณ์ การอ านวย 
ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ 
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   เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคลากร งานการประชุม งานประสานราชการทั่วไปของส านักงาน  
งานพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารราชการ งานบันทึกและประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้าน
หน่ึงหรือหลายด้าน ดังนี้ 
   1) การ รับ-ส่ง ลงทะเบียน บนัทึก คัดแยกประเภท และจัดส่งหนังสือ และเอกสารของราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2) ร่างโต้ตอบ บันทึกเสนอหนังสือราชการ ประมวลรายงาน สถิติข้อมูลต่าง ๆ  
  3) รวบรวมและจัดเก็บเอกสารของส านักงาน 
  4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากร ได้แก่ การย้ายภายในจังหวัด การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี การลาประเภทต่าง ๆ   
การสรุปวันท าการ และการจา้งพนักงานราชการ 
  5) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของส านักงาน 
  6) อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  7) พิมพ์เอกสารราชการ รวมทั้งตรวจทาน และแก้ไขความถูกต้องของเอกสาร 
  8) บันทึกข้อมลู ประมวลผล และรายงานต่าง ๆ  
  9) จัดท าส าเนาและแจกจ่ายเอกสารทางราชการ 
  10) ดแูล รกัษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
   11) ปฏิบัติงานและสนับสนนุงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน  มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคลากร งานการประชุม งานประสานราชการทั่วไปของส านักงาน  
งานพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารราชการ งานบันทึกและประมวลผลข้อมลูทางคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้าน
หนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 
    1) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานบริหารทั่วไป เช่น การถ่ายเอกสาร การร่าง /โต้ตอบหนังสือ การบันทึกข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย  
และหนังสือราชการต่าง ๆ 
  2) ตรวจทาน และควบคุมการ รับ-ส่ง ลงทะเบียน บันทึก คัดแยกประเภท และจัดส่งหนังสือ และเอกสารของราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3) ตรวจทาน กลั่นกรอง และด าเนินการจัดท า จดหมาย หนังสือ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การย้ายภายในจังหวัด การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี การลาประเภทต่าง ๆ   
การสรุปวันท าการ และการจา้งพนักงานราชการ 
  5) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของส านักงาน 



- 117 - 
 

  6) อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  7) ร่วมติดตามและด าเนินการในโครงการพิเศษต่าง ๆ 
  8) ดูแลและตรวจสอบการจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ เช่น สถิติวันลา ประวัติ ฯลฯ 
   9) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ ยานพาหนะ และอาคาร
สถานที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี ้
   1) ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการเก็บรักษาเงิน  
  2) ตรวจสอบการขออนุมัติเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเอกสารใบส าคัญอื่น ๆ  
  3) จัดท าบัญชีงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
  4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา จัดท าทะเบียน และการเบิกจ่ายวัสดุ คุรุภัณฑ์ของส านักงาน 
  5) ควบคุม ดูแลการใช้ยานพาหนะ และการเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
  6) ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค และการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
  7) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ ยานพาหนะ และอาคาร
สถานที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี ้
   1) ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการเก็บรักษาเงิน  
  2) ตรวจสอบการขออนุมัติเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเอกสารใบส าคัญอื่น ๆ  
  3) จัดท าบัญชีงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
  4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา จัดท าทะเบียน และการเบิกจ่ายวัสดุ คุรุภัณฑ์ของส านักงาน 
  5) ควบคุม ดูแลการใช้ยานพาหนะ และการเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
  6) ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค และการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
  7) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  2. กลุ่มส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกร    มีหน้าที่  
       1) ศึกษา พัฒนาและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน  
      2) ส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนของชุมชน องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
     3) ส่งเสรมิ สนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 
     4) ส่งเสรมิ สนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  
     5) สนับสนุนการด าเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  
     6) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด 
      7) ประสานและด าเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
      8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มหีน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกจิชุมชน การสนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

  1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและประสานการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  
  2) ควบคุม ก ากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกจิชุมชน  

และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ   
  3) ประสานการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย การจดัการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4) ส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบล การฝึกอาชีพของเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรกร และเกษตร

หมู่บ้าน 
  5) พัฒนาบุคลากรในจังหวัดให้มีความรู้ในดา้นการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
  6) ประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  7) ให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่  

  8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สรุป เสนอแนะ และปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
องค์กรเกษตรกรและวิสาหกจิชุมชน  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยัธรรมชาติภายในจังหวัด และปฏิบัติงาน 
อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี ้
  1) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 

  2) ด าเนินการตามนโยบาย แผนงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  
  3) ประสานการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย การจดัการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  4) ส่งเสรมิ สนับสนุน และประสานการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบล การฝึกอาชีพของเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรกร  
และเกษตรหมูบ่้าน 

  5) ถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เคหกิจเกษตร และการจัดการฟาร์ม 
  6) สนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
  7) ให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่  
  8) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

   9) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ภายในจังหวัด และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้าน
หนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 
   1) จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  

  2) สนับสนุน และประสานการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
  3) สนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรูข้องเกษตรกร องค์กรเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรกร และเกษตรหมู่บ้าน 
  4) ประสานการด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ  
  5) จัดเก็บ รวบรวม และรายงานผลการด าเนินงาน 
  6) ให้ค าแนะน า ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกีย่วกับข้องกับงานในหน้าที่  
  7) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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   3. กลุ่มส่งเสรมิและพฒันาการผลติ    มีหน้าที่ 
       1) ศึกษา พัฒนา และวางแผนการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตร 
      2) ศึกษา พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 
      3) ด าเนินการส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต และการใหบ้ริการทางการเกษตร 
  4) ด าเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และประสาน 
 การแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร 
     5) ประสานและด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ 

       6) สนับสนุนการด าเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต 
      7) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสรมิการผลิตและจัดการผลผลิตในจังหวัด  
      8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มหีน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ  
การปฏิบัติงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร การแก้ไขปญัหาการผลิตของเกษตรกร งานตามโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริและโครงการสง่เสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และประสานการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิต  
  2) ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
สินค้าเกษตร งานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ 
  3) พัฒนาบุคลากรในจังหวัดให้มีความรู้ด้านการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
  4) ให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที ่
  5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในพื้นที่ 
  6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ สรุป เสนอแนะ   และปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม 
การผลิตและการจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  งานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ 
ให้ค าปรึกษา แนะน า และถา่ยทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน 
ดังนี้ 

  1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพือ่วางแผนการพัฒนาการผลิตและการจัดการผลผลิตการเกษตรในจังหวัด 
  2) ศึกษา ทดสอบ และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
  3) ด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   

งานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ ศึกษา พัฒนา และคัดเลือกรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น    
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

  4) ส่งเสรมิ สนับสนุน และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการจัดการผลผลิต  
  5) สนับสนุนการให้บริการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศ ฯลฯ 
  6) ให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  7) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในพื้นที ่
  8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต ประสานการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  งานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่เฉพาะ และการให้บริการทางการเกษตร  และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดา้นใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 
  1) จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิตการเกษตร และการพฒันาคุณภาพ
มาตรฐานสินคา้เกษตร 

  2) ด าเนินการตามโครงการ และมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และงานตามโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริและโครงการสง่เสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ ประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลติและการจัดการผลผลิตพืชในพื้นที่ 
  3) สนับสนุนการให้บริการด้านต่าง ๆ ได้แก ่ข้อมูลสารสนเทศ ฯลฯ 

  4) ให้ค าแนะน า ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกีย่วข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  5) รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในพื้นที่ 

  6) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  4. กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ    มีหน้าที ่
        1) ศึกษา วิเคราะห์และด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตรด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
เพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด และประสานกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการบรูณาการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในจังหวดั 
        2) พัฒนาสารสนเทศระดับจงัหวัด รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การปลูกพืช ผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และข้อมลูมือสองอ่ืน ๆ เพื่อเผยแพร่  
ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ 
        3) ศึกษา พัฒนาวิธีการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปรับปรุงกระบวนการท างานในพื้นที่ พฒันาบุคลากรและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในจังหวัด    
      4) สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนของชุมชน 
       5) สนับสนุนส านกังานเกษตรอ าเภอในการจัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร และการจัดท าข้อมูลสารสนเทศระดับอ าเภอ 
        6) ติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานเกษตรจังหวัด 
        7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มหีน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายก ากับ 
การปฏิบัติงานการจัดท าแผนงานโครงการส่งเสริมการเกษตร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในจังหวัดด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน เพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัด งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลสารสนเทศ งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากร
ในจังหวัด และปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) ศึกษา วเิคราะห์ วางแผน และประสานการจัดท าแผนงานโครงการส่งเสริมการเกษตร แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  2) ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการส่งเสริมการเกษตร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลสารสนเทศ   
งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด 
  3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจดัท าแผนชุมชน และการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
  4) วางแผนการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
  5) ให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที ่
  6) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัด 
  7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา วิเคราะห์สรุป เสนอแนะ และปฏบิัติงานด้านการจัดท า
แผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร แผนยทุธศาสตร์จังหวัดสาขาการเกษตร งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลสารสนเทศ งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานวิจัย 
และพัฒนา และการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน ดังนี้ 

  1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพือ่วางแผนการพัฒนาการเกษตรในจังหวัด 
  2) ส่งเสรมิและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  3) สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
  4) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
  5) ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
  6) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสถานการณ์การผลิต เพือ่ให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร 
  7) ให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  8) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัด 
  9) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร แผนยทุธศาสตร์จังหวัดสาขา
การเกษตร งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลสารสนเทศ งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 
  1) รวบรวม ข้อมูลที่ใชใ้นการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการพัฒนาการเกษตรในจังหวัด 
  2) ประสาน และสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
  3) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
  4) ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
  5) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสถานการณ์การผลิต ในการจัดท าสารสนเทศด้านการเกษตรและการให้บริการขอ้มูลสารสนเทศ 
  6) ให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  7) รวบรวมและรายงานผลการส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัด 
  8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  5. กลุ่มอารกัขาพชื    มีหน้าที่ 
      1) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการด าเนินงานด้านการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ยในจังหวัดและด าเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช 
      2) ส ารวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปญัหาการระบาดของศัตรูพืช 
      3) ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ 
 และเกษตรกร 
      4) ให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและให้ค าปรึกษาแนะน าด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ย 
      5) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานด้านการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ยในจังหวัด 
      6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ/ช านาญการพเิศษ  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน การปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ
การปฏิบัติงานอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยในจังหวัด การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช การศึกษา พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืช 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ย การส ารวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและแกไ้ขปัญหาการระบาดของศัตรูพืชและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและวางแผนการด าเนินงานด้านการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยในจังหวัด  
   2) ควบคุม ก ากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช  
   3) ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  
   4) ส่งเสรมิ สนับสนุน และถา่ยทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
   5) สนับสนุนการด าเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอในการปฏิบัติงานด้านการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ย  
   6) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการส ารวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช การป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช  
   7) ให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่  
   8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยในจังหวัด การด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช การศึกษา พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืช การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ย การส ารวจ ติดตาม  
เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและแก้ไขปญัหาการระบาดของศัตรูพืชและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน 
ดังนี้ 
  1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพือ่วางแผนการด าเนินงานด้านการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยในจังหวัด  
   2) ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  
   3) ส่งเสรมิ สนับสนุน และถา่ยทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
   4) สนับสนุนการด าเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอในการปฏิบัติงานด้านการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ย  
   5) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการส ารวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช การป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช  
   6) ให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่  
   7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิาร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการอารักขาพืช งานดินปุ๋ย ด าเนินการตามแผนงาน โครงการและ
มาตรการด้านการอารักขาพืช ส ารวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช การป้องกันและแก้ไขปญัหาการระบาดของศัตรูพืช ประสานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืช 
และงานดินปุ๋ย และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 
   1) จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติงานด้านการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยในจังหวัดและด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช 
         2) ส ารวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช 
     3) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช       
         4) ให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและให้ค าปรึกษาแนะน าด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ย 

   5) จัดเก็บ รวบรวม และรายงานผลการด าเนินงานด้านการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ยในจังหวัด 
        6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



 

ระดับ ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 831 200 3,736 55 108 1,236 6,166 

 

ขาราชการ ปฏิบัติงานภายใตตําแหนงเกษตรอําเภอ 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ  -   208 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชํานาญการ    -  3,736 
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน   -   28 
เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  -  512 
เจาพนักงานเคหกิจเกษตรชํานาญงาน   -   80 
เจาพนักงานเคหกิจเกษตรปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน        -  11 
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน                 -  713 

- ไมมีการแบงงานภายใน - 
 

 

สํานักงานเกษตรอําเภอ  878 อําเภอ 
 

ขรก. - 6,166 
ลจป. - 150 
พรก. - 1,616 นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ -  623 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  -  200 
เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส   -  54 
เจาพนักงานเคหกิจเกษตรอาวุโส  -  1 
 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
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ส านักงานเกษตรอ าเภอ    มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมการผลิตการเกษตรในอ าเภอ 
 (๒) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
 (๓) ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
 (๔) ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
 (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ส านักงานเกษตรอ าเภอไม่แบ่งโครงสร้างภายใน ซึ่งได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดังนี้ 

   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ/ช านาญการพเิศษ หรือ เจา้พนกังานการเกษตรอาวุโส หรือ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรอาวุโส  ปฏิบัติหน้าที ่
ในฐานะเกษตรเกษตรอ าเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ควบคุมก ากับ ติดตาม 
การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเกษตรอ าเภอ หรือตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร 
หรือเกษตรจังหวัดมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและอ าเภอ 
  2) บริหารแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากจังหวัดและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
  3) บริหารจัดการด้านการให้บริการทางการเกษตรในระดับอ าเภอให้ทั่วถึง 
  4) เป็นนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มีหน้าทีต่รวจสอบและวินิจฉัยเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนและเครอืข่ายวิสาหกิจชุมชน 
  5) ให้ค าปรึกษาแนะน า มอบหมาย ก ากับดูแลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่ก าหนด 
  6) เป็นผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานในระดับอ าเภอ ทั้งของหน่วยงานภายในและภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
กับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  7) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณใ์ห้เป็นผู้จัดการ (เจ้าภาพ) ในการให้บริการด้านการเกษตร มหีน้าที่ประสานข้อมูลกับหน่วยงานระดับอ าเภอ
ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะศูนย์บริการร่วมด้านการเกษตรและสหกรณ์ครบวงจร 

  8) ด าเนินการตามนโยบายและมาตรการส าคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร 
  9) ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  มีหนา้ที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชน ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิตพืช ให้บริการส่งเสริมอาชีพการเกษตร และด าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจของชุมชน 
ให้ค าปรึกษาแนะน าและสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพฒันาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ดังนี้ 
   1) ศึกษา วิจัย ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพืน้ที่และเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 

      2) ศึกษา วิเคราะห ์ศักยภาพของพื้นทีเ่พื่อจัดท าแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร การพัฒนาเกษตรกร และ
การพัฒนาการผลิตพืชของอ าเภอ 

      3) ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย 
      4) ให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ การพัฒนาผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหา

ด้านการผลิตพืชแก่เกษตรกร    
      5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิาร/ช านาญการ หรือ เจ้าพนกังานการเกษตรช านาญงาน หรือ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรช านาญงาน  มีหน้าที่
รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชน ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิตพืช ให้บริการส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
และด าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจของชุมชน ให้ค าปรึกษาแนะน าและสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ เกษตรกร และชุมชนเพื่อเป็นข้อมูล และแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ 
  2) ส่งเสริม ถ่ายทอด และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิตทางการเกษตรด้านพืช และบริการส่งเสริมอาชีพการเกษตร  
  3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเอง 
  4) ให้ค าปรึกษาแนะน า และสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร 
  5) ด าเนินการตามแผนงานโครงการ และมาตรการส่งเสริมการเกษตร 
  6) ประสานการแก้ไขปญัหาการผลิตแก่เกษตรกร และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
  7) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที ่
  8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  เจ้าพนักงานธรุการปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุและการติดต่อประสานงานทั่วไป
ของส านักงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ 
  2) ร่างโต้ตอบ บันทึกเสนอหนังสอืราชการ 
  3) พิมพ์เอกสารและบันทึกขอ้มูลของทางราชการ 
  4) รวบรวมและจัดเก็บเอกสารของส านักงาน 
  5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ จดัท างบวันท าการ การลาประเภทต่าง ๆ  
  6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสด ุ
  7) อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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