
  

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

จํานวน 1 2 10 40 1 9 63 

 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  9 
 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ปก/ชก)   -  5 
 
 

 นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)       - 1 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  - 9 

 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  -  4 
 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ)   -  1 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)   -  3 

 
 

ฝายบริหารท่ัวไป 
 

10 

เจาพนักงานธุรการ (อว) 

 

- ผูเชี่ยวชาญดานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชช)                             - 1 
- ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร (นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชช)       - 1 
 

 

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 

 

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสงเสริมการเกษตร) สูง 

 

ขรก. - 63
ลจป. - 13 
พรก. - 18 

กลุมพัฒนาเกษตรกรและ 
     อาสาสมัครเกษตร 

6 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

กลุมพัฒนาแมบานเกษตรกร 
  และเคหกิจเกษตร 

11 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

กลุมพัฒนายุวเกษตรกร 
 

 

5 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

กลุมพัฒนาเครือขายเกษตรกร 
 

    5 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

   กลุมกิจการคณะกรรมการ 
   สงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

9 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ปก/ชก)  - 8 

 
 

    แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
 
 



  

 

 

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  (ตอ) 

กลุมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
 

4 

  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

     

 

 

กลุมพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน 
 
 

 

5 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

 

กลุมพัฒนาการทองเท่ียว 
     เชิงเกษตร 

 

5 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ชพ) 

 

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

 
 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
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กองพฒันาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และส่งเสริมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย  

(2) ศึกษา พัฒนา และวางแผนการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อให้ครอบครวัเกษตรกรและชุมชน มีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตที่ดี 
(3) เป็นศูนย์กลางประสานงานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันวิชาการเพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมขององค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือขา่ย  
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร  
(5) สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครเกษตรเพ่ือการพัฒนาอาชีพการเกษตรและสนบัสนุนภารกิจของภาครัฐ    
(6) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 8 กลุ่ม  คือ 
   ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดบัสูง  จ านวน  1  ต าแหน่ง  ในฐานะผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ควบคุม ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหางานด้านการพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกจิชุมชน การให้ค าปรึกษา แนะน า  และวินจิฉัยสั่งการในงานที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
              ผู้เชีย่วชาญดา้นส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน (นักวชิาการส่งเสริมการเกษตร ระดบัเชี่ยวชาญ)  จ านวน  1  ต าแหนง่  มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาระบบ รูปแบบ การด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

2. ให้ค าปรึกษา แนะน าทางวิชาการเกี่ยวกับการก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเสนอแนะข้อมูลที่ส าคญัต่อการก าหนดนโยบายด้าน
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครอืข่ายวิสาหกิจชุมชน  

3. ให้ค าปรกึษา แนะน าทางวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายมาตรการ 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และวิสัยทัศน์  พันธกิจ ของกรมส่งเสริมการเกษตร  

4. เป็นผู้แทนส่วนราชการในการประชุม เจรจา และประสานความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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                           ผู้เชีย่วชาญด้านพฒันาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดบัเชีย่วชาญ)  จ านวน  1  ต าแหน่ง  มีหน้าทีร่ับผิดชอบ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบ รูปแบบ และการจัดมาตรฐานองค์กรเกษตรกร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้เหมาะสมและตรงตาม

ความต้องการขององค์กรแต่ละประเภท 
2. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ทางวิชาการในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาผู้น าเกษตรกร การมีส่วนร่วมของเกษตรกร การพัฒนาองค์กร

เกษตรกรและเครือข่าย  
3. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ทางวิชาการในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  
4. เป็นผู้แทนองค์กรในการประชุมเจรจา และประสานความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
1. ฝ่ายบรหิารทั่วไป  มหีน้าที ่

  1) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ 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 มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน 
มอบหมาย ควบคุม ก ากับ ตดิตามและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานบุคลากร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานการประชุมและงานบริหารทั่วไป   การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน  จ านวน 9 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ  งานพิมพ์และงานแจกจ่าย
เอกสารราชการ งานบันทึกและประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ งานบุคลากร งานการประชุม งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ งาน
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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2. กลุ่มพฒันาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร    มีหน้าที่ 

     1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนารูปแบบการส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรและเครือข่าย 
     2) จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานเกษตรกร อาสาสมัครเกษตร และเครือข่าย 
     3) ส่งเสรมิ พฒันาเกษตรกร และเครือข่าย ให้มคีวามสามารถในการจัดการ เพื่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4) ส่งเสรมิ พฒันาอาสาสมัครเกษตร และเครือข่าย ให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ 
    5) ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร และอาสาสมัครเกษตร  
    6) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน อาสาสมัครเกษตร 
     7) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร อาสาสมัครเกษตร และเครือขา่ย  
     8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพเิศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน 
การปฏิบัติงาน มอบหมาย  ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหางานด้านการพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร การศกึษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนารูปแบบการส่งเสริม และ
พัฒนาเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรและเครือข่าย ให้ค าปรกึษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้ การจดักระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร และอาสาสมัครเกษตร การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   

   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ  จ านวน  5 ต าแหน่ง   มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สรุป เสนอแนะ     
และปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรและเครือข่าย การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาเกษตรกร 
อาสาสมัครเกษตร และเครือข่าย  การส่งเสริม พัฒนาเกษตรกร อาสาสมคัรเกษตร และเครือข่าย ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานด้านพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร  ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสรมิ บริการความรู้  การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร และอาสาสมัครเกษตร  
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏบิัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มพฒันาเครือข่ายเกษตรกร  มีหนา้ที่ 
     1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา รูปแบบส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร 
     2) จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร 

     3) ก าหนดแนวทางส่งเสริมการรวมกลุ่มส่งเสริมการเกษตรและเครือข่าย ให้มีการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรและทุนเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง   
และยั่งยืนในอาชีพการเกษตร 
     4) ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร 
 5) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร 
 6) ประสานงานและสนับสนนุกิจกรรมกองทุนที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร  
 7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน 
การปฏิบัติงาน  มอบหมาย  ก ากับ  ติดตาม  และแก้ไขปญัหางานด้านการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร  การก าหนดแนวทางส่งเสริมการรวมกลุม่ส่งเสริมการเกษตรและเครือข่าย 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสรมิ บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย  

 

 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา รูปแบบส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร การก าหนดแนวทางส่งเสริมการรวมกลุม่ส่งเสรมิการเกษตรและเครือข่าย  ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรและกิจกรรมกองทุนที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย  

 

 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 3 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พฒันา รูปแบบ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร  ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลด้านการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร การก าหนดแนวทางส่งเสริมการรวมกลุ่มส่งเสริมการเกษตรและเครือข่าย
เกษตรกร ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรและ
กิจกรรมกองทนุที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 4. กลุ่มพฒันาแมบ่า้นเกษตรกรและเคหกิจเกษตร  มีหน้าที ่
     1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา รูปแบบส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร 
     2) จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร  
      3) ส่งเสรมิ พฒันาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของแม่บ้านเกษตรกร ในการพัฒนาครอบครัวและอาชีพการเกษตร   
      4) ส่งเสรมิสนับสนุนการรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเครือข่าย ให้มีการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากร และทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครอบครัว 
และอาชีพการเกษตร 
     5) ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร 
      6) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเครือข่าย 
     7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน 
การปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม  และแก้ไขปญัหางานด้านการพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร  การศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา รูปแบบส่งเสริมและ
พัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร  ส่งเสรมิและสนับสนุน พัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนรว่มของแม่บ้านเกษตรกร ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ส่งเสริม บริการความรู้ การจดักระบวนการเรียนรู้และพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแมบ่้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร  การประสานงาน  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา รูปแบบส่งเสริม
และพัฒนาแมบ่้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร  ส่งเสริม สนับสนุน การรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเครอืข่าย  ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้   
การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 9 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา รูปแบบ
ส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุม่แม่บ้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร  จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร  
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และการมสี่วนร่วมของแม่บ้านเกษตรกร  การให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้ การจดักระบวนการเรียนรู้และพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 5. กลุ่มพฒันายุวเกษตรกร มีหน้าที ่
     1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา รูปแบบส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตร กลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่  
     2) จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร 
     3) สร้างและพัฒนาที่ปรึกษายุวเกษตรกรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานยุวเกษตรกร 
      4) ส่งเสรมิสนับสนุนการรวมกลุ่มยุวเกษตรกรให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านการเกษตรและการท างานรูปแบบกลุ่มเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร 
     5) ส่งเสรมิ พฒันา เกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายให้มีความพร้อมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่มืออาชีพ 
     6) ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนายุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร        
เกษตรกรรุ่นใหม่และเครือขา่ย 
     7) เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนางานยุวเกษตรกร  
     8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมาย  ก ากบั  ติดตาม  และแก้ไขปัญหางานด้านการพัฒนายุวเกษตรกร  การศึกษา พัฒนารูปแบบส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร  
ที่ปรึกษายุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนายวุเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุว
เกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหมแ่ละเครือข่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สรุป เสนอแนะและ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนายุวเกษตรกร การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนนุการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตร การส่งเสรมิ สนับสนุนการรวมกลุ่มยุวเกษตรกร การส่งเสริม 
พัฒนา เกษตรกรรุ่นใหมแ่ละเครือข่าย  ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม บริการความรู้ และกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร การประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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 6. กลุ่มกิจการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  มีหน้าที ่
        1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
      2) รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับกิจการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และคณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน     
พ.ศ. 2548  ก าหนด  
      3) ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคี ที่เกี่ยวขอ้งทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทาง  
เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจชุมชนและการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสทิธิภาพ 
     4) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เป็นอ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสรมิวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548  ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      5) ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า โครงการและงบประมาณด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และติดตามประเมินผลโครงการ 
  6) เป็นศูนย์กลางในการจดทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน รวมถึงพัฒนารูปแบบการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  
     7) เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาคี ชุมชน และเครือข่าย  
     8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหนา้กลุ่ม  มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์ วางแผน  การ
ปฏิบัติงาน  มอบหมาย ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  และแกไ้ขปัญหางานด้านกิจการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ 
และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 8 ต าแหน่ง มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ 
และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 การศึกษา วิเคราะห์ จัดท าโครงการและงบประมาณด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและติดตาม
ประเมินผลโครงการ การด าเนินการจดทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน รวมถึงพัฒนารูปแบบการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย     
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 7. กลุ่มพฒันาศกัยภาพวิสาหกิจชุมชน มีหน้าที ่
      1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้ และรปูแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การประเมนิศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
การส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย  
       2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการและการพัฒนาทุนชุมชนอย่างยั่งยืน 
รวมถึงการประสานแหล่งทุนเพื่อให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน 
       3) ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ในการส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนอย่างบูรณาการ และเหมาะสมกบัศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน  
      4) ส่งเสรมิ และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และอื่น ๆ ในการสร้างความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
และความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการ 
      5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

    นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหนา้กลุ่ม มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน  
การปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหางานด้านการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้ และรูปแบบการพัฒนาการ
เรียนรู้ การประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่  
 และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

    นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารและช านาญการ จ านวน  3 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้        
และรูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกดิเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจ
ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน   ให้ค าแนะน า ชี้แจง และแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับ
งานในหน้าที่  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย 
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 8. กลุ่มพฒันาผลิตภณัฑ์วิสาหกิจชุมชน  มีหน้าที ่
       1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง  
        2) ส่งเสริม สนบัสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ีและภูมปิัญญาของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้า          
สู่มาตรฐานที่เหมาะสม 
      3) ส่งเสรมิ พฒันาทักษะ ใหค้วามรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิต การลงทุน และการตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และชุมชน 
มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ รวมถึงการสร้างความพร้อมและยกระดับขดีความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในระดับที่สูงขึ้น  
      4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย  ก ากับ  ติดตาม และแก้ไขปญัหางานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน  การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แกส่ินค้าเกษตร  ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ  จ านวน 4 ต าแหน่ง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และ
รูปแบบการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่สินค้าเกษตร รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ีและภูมิปญัญา
ของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานที่เหมาะสม  ส่งเสริม พฒันาทักษะ ใหค้วามรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิต การลงทุน และ
การตลาดที่เหมาะสม  ให้ค าแนะน า ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย 
   
 9. กลุ่มพฒันาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีหน้าที่  
       1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่ของชุมชน 
เพื่อการสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน  
       2) ส่งเสรมิ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนให้เกดิการเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 3) เชื่อมโยง ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพือ่ให้เกิดการบูรณาการในการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรกรให้ได้มาตรฐานและ 
มีความยั่งยืน 
 4) เป็นศูนย์กลางในการให้ค าแนะน า บริการข้อมูล และองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะการประกอบกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะหัวหน้างานมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมายงาน ก ากับ ติดตาม และแก้ปัญหางานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่ของชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน  ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

 นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สรุป เสนอแนะ และ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่ของชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน และ
สนับสนุนให้เกดิการเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่แหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร ให้ค าปรึกษาแนะน า บริการข้อมูล และองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะการ
ประกอบกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
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