
 

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 
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