
 

 

 

 

 

 
 

- 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   
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         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 
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