
 

 
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  
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 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   
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