
  

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) 
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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 
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