
 

ฝายบริหารท่ัวไป  3 - 7 (384) 

 

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

 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 4 - 7 (395) 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ชพ)   -  76 
 

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  4 - 7 (415) 

 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ชพ)   -  76 
 
 

 

กลุมอารักขาพืช 3 - 5 (368) 

 

 

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

 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 5 (380) 

 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ชพ)   -  76 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

สํานักงานเกษตรจังหวัด  76 จังหวัด 
 

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

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสงเสริมการเกษตร) สูง   -   68 
 

ขอมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 60 

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

 แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ซึ่งได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดังนี้ 

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

             ๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของกรมส่งเสริมการเกษตรและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร 

 ๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า มอบหมาย ก ากับดูแลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนงานทีก่ าหนดเพ่ือการ
บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับองค์กรและระดับบุคคล  

 ๓) เป็นกลไกในการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหา
ด้านราคาสินค้าเกษตรหรือปริมาณผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  2) ด าเนินการตามนโยบาย แผนงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  
  3) ประสานการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย การจดัการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  4) ส่งเสรมิ สนับสนุน และประสานการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบล การฝึกอาชีพของเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรกร  
และเกษตรหมูบ่้าน 

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

   9) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

งานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ ศึกษา พัฒนา และคัดเลือกรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น    
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

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

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

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

  4) ให้ค าแนะน า ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกีย่วข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  5) รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในพื้นที่ 

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

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

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

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

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

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

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