
 

ระดับ ตน ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 3 13 1 4 22 

 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร   
 
 

กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนทีเ่ฉพาะ 
 

 

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสงเสริมการเกษตร) ตน 

   ขรก. - 22 
   ลจป. - 4 
   พรก. - 11 

 

ฝายบริหารท่ัวไป 5 

เจาพนักงานธุรการ (อว) 

 
 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)    - 4 

 

 
 
 

กลุมโครงการพระราชดําริ 5 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   - 4 

 
 
 

กลุมเกษตรชลประทาน 6 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 
 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)    -  5 

 

กลุมพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 
 นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)    -  4 
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กองพฒันาการเกษตรพืน้ที่เฉพาะ    มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร เพื่อวางระบบเกษตรกรรมและวางแผนการพัฒนาให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 
  (2) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางและจัดท าแผนส่งเสริมการเกษตรในโครงการพระราชด าริและพื้นที่เฉพาะ 
  (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม ซึ่งได้ก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบของแต่ละต าแหน่งเอาไว้ดังนี้ 
  ผู้อ านวยการเฉพาะดา้น (วชิาการส่งเสรมิการเกษตร) ระดับต้น จ านวน 1 ต าแหนง่ ในฐานะผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  
วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบตัิงานด้านการเกษตรพื้นที่เฉพาะ การก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการ แนวทาง  
แผนงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในโครงการพระราชด าริและพื้นที่เฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป    มีหน้าที ่
  1) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชแีละพัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
      3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  
     4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
     5) บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
     6) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน 
     7) ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 เจ้าพนักงานธรุการอาวุโส จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้าฝ่าย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย  ก ากับ 
ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ การจัดท าและบริหาร
งบประมาณ งานพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไปของกอง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์เอกสารราชการ งานบันทึก
ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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2. กลุ่มโครงการพระราชด าริ    มีหน้าที ่
     1) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ก าหนดแนวทางจัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับแนวพระราชด าริในแต่ละพื้นทีโ่ครงการ 
     2) จัดท ายุทธศาสตร์การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
     3) สนองงานและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
     4) ประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหนา้กลุ่ม มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ก าหนด
แนวทางจัดท าแผนส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับแนวพระราชด าริในแต่ละพ้ืนที่โครงการ พร้อมจัดท ายุทธศาสตร์การสนองงานและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากรพระราชด าริ วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม สนับสนุนประสานงานและแก้ไขปัญหาการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ ประยุกต์
เทคโนโลยแีละนวัตกรรมตามศักยภาพของพื้นที่และชุมชน ก าหนดยุทธศาสตร์ พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาการเกษตรไปสู่เกษตรกรในการด าเนินงานสนองงาน   
ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริไปสู่เกษตรกรนอกเหนือโครงการ พร้อมทั้งปฏิบัติงาน ติดตาม นิเทศและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการให้บรรลวุัตถุประสงค์ของโครงการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   

3. กลุ่มเกษตรชลประทาน    มีหน้าที ่
     1) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อก าหนดรูปแบบระบบเกษตรกรรมในพื้นที่เขตชลประทานและพื้นที่ลุ่มน้ าที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร 
       ตามบริบทของพ้ืนที่ 
     2) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมการจัดการน้ าและวางแผนการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ในเขตชลประทาน 
     3) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามสถานการณ์เพื่อน าเสนอแนวทางการจัดการน้ าเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (นโยบาย มาตรการและแผนการเพาะปลูก)  
     4) ประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
     5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหนา้กลุ่ม มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการ และด าเนินงานด้านการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่
ชลประทานและพื้นที่ลุ่มน้ าทีส่อดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรตามบริบทของพื้นที่ วางแผนการบริหารจัดการและควบคุม วางแผนการจัดสรรงบประมาณใน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ า และด าเนินโครงการเขตพื้นที่ชลประทานและพื้นที่ลุม่น้ าต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 
  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 5 ต าแหน่ง มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ศักยภาพของพื้นที่และชุมชน
แบบมีส่วนร่วม เพื่อน ามาก าหนดรูปแบบระบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมในลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ในเขตชลประทานและพื้นที่ลุม่น้ า การวางแผนเชื่อมโยงระบบการส่งเสริม
การเกษตรให้เหมาะสมกับพืน้ที่ สอดคล้องสถานการณ์น้ าต้นทุน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการจัดการระบบเกษตรและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ าเพื่อ
การเกษตร รวมทั้ง ประสานหน่วยงานในส่วนภูมิภาคจัดท าข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบตามช่วงระยะเวลา เพื่อหาแนวโน้มสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ 
วางแผนการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมทั้ง วางแนวนโยบายและมาตรการรองรับทั้งแบบเชิงรุกและการให้การช่วยเหลือเกษตรกร การเฝ้าระวัง ติดตาม 
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรต่างๆ และสร้างการรับรู้ แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การให้ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้าน   
การจัดการทรัพยากรในเขตชลประทาน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
   
  4. กลุ่มพฒันาพื้นที่พิเศษ    มีหน้าที ่
      1) ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ที่มีเง่ือนไขพิเศษ เพื่อประกอบการก าหนดแนวทางการพัฒนา 
     2) ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ และทรัพยากร จัดท าแนวทางการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
     3) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ 
     4) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลในพืน้ที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
     5) ประสานความร่วมมือบูรณาการหน่วยงานภาคี องค์กร สถาบันที่เกีย่วข้องในการด าเนินงาน 
     6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ ศึกษา วิเคราะห์ และทดสอบประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือวางระบบ
เกษตรกรรมบนพื้นทีท่ี่มีเงื่อนไขพิเศษ ศึกษา วิเคราะหท์ดสอบการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และชุมชนจัดท าแผนส่งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
ศึกษาวิเคราะห์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรบนพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ ติดตามนิเทศ ประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรบนพ้ืนที่ที่มีเงือ่นไขพิเศษ 
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ และทดสอบเทคโนโลยี
เพื่อวางระบบเกษตรกรรมบนพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชนจัดท าแผนส่งเสรมิการเกษตรในเขตพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ ศกึษา วิเคราะห์และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรบนพื้นทีท่ี่มีเงื่อนไขพิเศษ วิเคราะห์ข้อมูลงานพัฒนาพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ ได้แก ่ขอ้มูลเทคโนโลยีระบบเกษตรกรรมพื้นที่ทีม่ีเงื่อนไข
พิเศษ ข้อมูลศักยภาพพื้นที่และชุมชน การจัดการทรัพยากรบนพื้นทีท่ี่มีเงื่อนไขพิเศษ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการปฏิบัตงิานส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ   
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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