
กรมส่งเสริมการเกษตร 
มีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต  

การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่า การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา กำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการให้บริการทางการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1)  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
2)  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร 
4)  ฝึกอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการทางการเกษตร 
5)  ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร 
6)  ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน   ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในเพ่ือทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  
รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี   มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 
  ๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

               นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการ
ดำเนินงานการบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณการเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินของทางราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ติดตามผลการตรวจสอบ 
และให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรง 
ต่ออธิบดี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
  ๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
  ๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม 
  ๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย กำกับ ติดตามและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบบริหาร ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในกรม ประเมินผล จัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และ
หน่วยงานภายในกรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
วิธีบริหารราชการ การนำเครื่องมือพัฒนาระบบราชการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ กฎและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาระบบราชการมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
วางแผนการติดตาม ประเมินผล จัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานภายในกรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

สำนักงานเลขานุการกรม      
 กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ มีหน้าที ่

  1) ดำเนินการในฐานะเลขานุการของหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารระดับสูงของกรม 
 2) ดำเนินการจัดประชุมระดับผู้บริหารการจัดงานพิธีการ การจัดกิจกรรมพิเศษ  
 3) เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการด้านงบดำเนินงานและโครงสร้างทางกายภาพของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดและ
สำนักงานเกษตรอำเภอ 

  4) ประสานราชการของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 และหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในส่วนภูมิภาค ในงานที่ผู้บริหารมอบหมาย  
 5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการตอบข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 
 6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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               นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการมีหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการ
ของหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารระดับสูงของกรม ควบคุม กำกับดูแลการจัดประชุมระดับผู้บริหาร การจัดงานพิธีการ การจัดกิจกรรมพิเศษ การบริหารจัดการด้านงบ
ดำเนินงานและโครงสร้างทางกายภาพของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภองานประสานราชการของสำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 และหน่วยงานของกรมฯ ในส่วนภูมิภาคในงานที่ผู้บริหารมอบหมาย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหา
ของเกษตรกรและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
กองการเจ้าหน้าที่   

 1. กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง    มีหน้าที่ 
    1) ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือเสนอแนะนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลของกรม 

   2) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือกำหนดระเบียบ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของกรม 
   3) ปรับปรุงระบบงานและวิธีปฏิบัติงานของส่วนราชการของกรม 
     4) วางแผนอัตรากำลังคนของกรม  
   5) การกำหนดตำแหน่ง การตัดโอน และการเกลี่ยอัตรากำลัง 
   6) ประเมินบุคคลและผลงาน 
  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม กำกับ
ดูแลวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือเสนอแนะนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลของกรม กำหนดระเบียบ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของกรม ปรับปรุง
ระบบงานและวิธีปฏิบัติงานของส่วนราชการของกรม วางแผนอัตรากำลังคนของกรม การกำหนดตำแหน่ง การตัดโอน และการเกลี่ยอัตรากำลัง ประเมินบุคคลและผลงานและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

       2. กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1  มีหน้าที่ 
   1) ศึกษา พัฒนาระบบงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง  

   2) วางแผนและดำเนินการสรรหาข้าราชการ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ การโอนอัตราเงินเดือน การช่วยราชการ และการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
   3) ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 
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   4) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก/กอง  
    5) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ 

  6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
 

                นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะผู้อำนวยกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม กำกับดูแล 
การพัฒนาระบบงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง วางแผนและดำเนินการสรรหาข้าราชการ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ การโอนอัตราเงินเดือน การช่วยราชการ และการขอ
บรรจุกลับเข้ารับราชการ การเลื่อนระดับข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการระดับ
สำนัก/กอง ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
 

 
 3. กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 2    มีหน้าที่ 

   1) ศึกษา พัฒนาระบบงานเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง 
   2) ดำเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
   3) ดำเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนสายงานและเลื่อนระดับลูกจ้างประจำ การจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ 
   4) ดำเนินการเก่ียวกับการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามคุณวุฒิ 
   5) ดำเนินการนำเข้าข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง 
   6) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล การจัดทำเงินเดือน และการจัดทำข้อมูลประกอบ 
  การนำเข้าระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง 
   7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    

   

                นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะผู้อำนวยกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม กำกับดูแล 
การพัฒนาระบบงานเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ การเปลี่ยนสายงานและ
เลื่อนระดับลูกจ้างประจำ การจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามคุณวุฒิ การนำเข้าข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน 
ค่าจ้างประจำและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลการจัดทำเงินเดือน และการจัดทำข้อมูลประกอบ การนำเข้าระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย     
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 5. กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ    มีหน้าที่ 
    1) ควบคุมทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ รวมทั้งการประมวลรายงาน สถิติ ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารงานบุคคล 

  2) ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการลาทุกประเภท ยกเว้นการลาศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย และการลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 
   3) ดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่เกษียณอายุ หรือลาออก และงานบำเหน็จความชอบ 
   4) ดำเนินการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   5) ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ และลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน 
   6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม 
กำกับดูแลการควบคุมทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ รวมทั้งการประมวลรายงาน สถิติ ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารงานบุคคล ดำเนินการ
ตามระเบียบว่าด้วยการลาทุกประเภท ยกเว้นการลาศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย และการลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ การขอรับบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการที่เกษียณอายุ หรือลาออก และงานบำเหน็จความชอบ การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ราชการ ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ และลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 5. กลุ่มวินัยและนิติการ  มีหน้าที ่
    1) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนในการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ 
   2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัย งานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และ 

งานคดีอ่ืนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม 
       3) ดำเนินการเก่ียวกับการควบคุม กำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

   4) ให้คำแนะนำ ตอบข้อหารือวินิจฉัยและตีความปัญหาข้อกฎหมายของกรมแก่หน่วยงานในสังกัด 
  5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                  นิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มวินัยและนิติการมีหน้าที่รับผิดชอบในการ ศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม กำกับดูแล
วางแผนในการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัย งานกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม ควบคุม กำกับให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้คำแนะนำ ตอบข้อหารือวินิจฉัยและตีความปัญหาข้อกฎหมายของกรมแก่หน่วยงานในสังกัด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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  6. กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ มีหน้าที่ 
    1) ศึกษา วเิคราะห์เพ่ือเสนอแนะการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชวีิต การจัดสวสัดิการและประโยชนเ์กื้อกูลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรม 
   2) การอำนวยการจัดสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและความมั่นคงในการดำรงชีวิตของข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรม 
   3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่สัมพันธ์สันทนาการและการกีฬา 

4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม กำกับดูแลการ
พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกือ้กูลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรม การจัดสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและความม่ันคงในการดำรงชีวิตของ
ข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรม งานเจ้าหน้าที่สัมพันธ์สันทนาการและการกีฬา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กองคลัง   
1. กลุ่มงบประมาณ    มีหน้าที ่

     ๑) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
       ๒) ควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินการแก้ไขการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      ๓) วิเคราะห์ รวบรวม จัดทำข้อมูลการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน 
  ๔) ควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
      ๕) จัดทำประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ 
      ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย กำกับ 
ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินการ
แก้ไขการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวบรวม จัดทำข้อมูลการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินการขออนุมัติกันเงิน 
ไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จัดทำประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2. กลุ่มบัญช ี   มีหน้าที่ 
     ๑) ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ การจัดทำบัญชีเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
     ๒) ประมวลผลและจัดทำรายงานการเงิน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร 
     ๓) ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน การคำนวณต้นทุนผลผลิต 
     ๔) ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน การขอเบิกเงินคงคลัง เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
     ๕) ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการบันทึกบัญชีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
      ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย      
 

                  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม มอบหมาย ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ การจัดทำบัญชีเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ประมวลผลและจัดทำรายงานการเงิน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน การคำนวณต้นทุนผลผลิต ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณควบคุม 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการบันทึกบัญชีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

4. กลุ่มพัสด ุ มีหน้าที่ 
     ๑) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการจัดหาพัสดุ 
      ๒) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี 
      ๓) ควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน 
       ๔) ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผน 
      ๕) ควบคุมและดำเนินการตามกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS 
      ๖) ดำเนินการตามกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP 
      ๗) จัดทำเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 
      ๘) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา 

 9) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ควบคุมดูแลและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ยานพาหนะ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 10) บริหารจัดการสินทรัพย์ในระบบทะเบียนสินทรัพย์และในระบบ GFMIS 
 11) ควบคุม กำกับ และตรวจสอบการรายงานวัสดุคงคลังและรายงานพัสดุประจำปี 

      12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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                  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน 
ควบคุม มอบหมาย กำกับ ติดตามการดำเนินการจัดหาพัสดุ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิก
จา่ยเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน ควบคุมการดำเนินการตามกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS ระบบ e-GP การจัดทำเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง การขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ยานพาหนะ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบริหารจัดการสินทรัพย์ในระบบทะเบียนสินทรัพย์และในระบบ 
GFMIS การรายงานวัสดุคงคลังและรายงานพัสดุประจำปี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง    มีหน้าที่ 
     ๑) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานคลัง 
     ๒) กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานคลัง 
     ๓) ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลัง ให้สอดคล้องกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
     ๔) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 
     ๕) ให้คำปรึกษา แนะนำ ในเรื่องกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง 
     ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม 
มอบหมาย กำกับ ติดตาม และพัฒนาระบบงานคลัง กำหนดมาตรฐาน และหลักเกณฑ์การบริหารงานคลังปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลัง ให้สอดคล้องกับระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้คำปรึกษา แนะนำ ในเรื่องกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

กองแผนงาน  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนารูปแบบและระบบการจัดทำแผนงาน โครงการงบประมาณ การติดตาม การประเมินผลและการรายงาน  
  (๒) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนยุทธศาสตร์ โครงการงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานของกรม 
  (๓) ศึกษา วเิคราะห ์และดำเนนิการด้านความชว่ยเหลือและความรว่มมือทางด้านการส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
  (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช 
  (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม  ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งเอาไว้ดังนี้ 
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 1. กลุ่มแผนงาน  มีหน้าที่ 
      1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือเสนอแนะการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการจัดทำแผนงานส่งเสริมการเกษตร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการของชุมชน 
     2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประสานงาน เพ่ือพัฒนาระบบการวางแผนของกรมส่งเสริมการเกษตรให้ครบวงจรและเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการ รวมทั้ง
กำหนดกรอบแนวทางส่งเสริมการเกษตร เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกรมส่งเสริมการเกษตร 
     3) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เอกสารวิชาการเผยแพร่ความรู้ เกีย่วกับวิชาการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนงาน 
      4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน           
การปฏิบัติงาน มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ได้แก ่การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์  
แผนส่งเสริมการเกษตร แผนปฏิบัติการประจำปี การพัฒนาระบบการวางแผนและเชื่อมโยงให้เกิดบูรณาการ การจัดทำระบบฐานข้อมูล ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนเพ่ือ
สนับสนุนการบริการและตัดสินใจของผู้บริหาร การประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 2. กลุ่มโครงการและงบประมาณ  มีหน้าที่ 
       1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือเสนอแนะการกำหนดนโยบาย และพัฒนารูปแบบระบบการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งกำหนดกรอบ  
และประสานการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนการใช้จ่ายเงินของกรมส่งเสริมการเกษตร 
      2) เป็นศูนย์กลางในการบริหาร ประสานงานและควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำและบริหารโครงการและงบประมาณของหน่วยงาน 
ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 
      3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพ่ือใช้ในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมการเกษตร 
      4) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เอกสารวิชาการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับวิชาการด้านการจัดทำและบริหาร 
โครงการและงบประมาณ 
      5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการกำหนดนโยบาย การวางระบบและรูปแบบการจัดทำและบริหารโครงการและงบประมาณ     
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตร การให้คำปรึกษา แนะนำ  
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านการจัดทำและบริหารโครงการและงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  2. กลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ 
      1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
      2) วัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งจัดทำดัชนีชี้วัด 
      3) ดำเนินการติดตาม ประเมินผล/โครงการ ระบบงานสำคัญตามนโยบายและจัดทำรายงานภาพรวมนำเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
      4) ศึกษา วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคเพ่ือเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงาน 
      5) เป็นศูนย์กลางในการบริหาร ประสานงาน และควบคุมการติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของงานส่งเสริมการเกษตร 
      6) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา จัดทำคู่มือปฏิบัติและเผยแพร่วิชาการด้านการติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
      7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการกำหนด พัฒนา วางแผนงานด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ การติดตามประเมินผล และการรายงานผล
การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร การให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านการติดตาม ประเมินผล และรายงาน การประสานงานกับหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที ่
      1) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ทิศทาง ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบทวิภาคี พหุภาคี อาเซียน และองค์การระหว่างประเทศ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำแผนความร่วมมือด้านส่งเสริมการเกษตรกับต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อพัฒนารูปแบบและระบบการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ 
      2) ศึกษา วิเคราะห์ รายงานสถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
      3) ประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศและการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างประเทศ 
      4) ศึกษา วิเคราะห์แสวงหาและดำเนินการบริหารจัดการทุนที่ได้รับจากแหล่งทุนต่าง ๆ รวมทั้งจัดแผนงาน/งบประมาณในการจัดส่งข้าราชไปต่างประเทศชั่วคราว 
      5) ติดต่อ ประสานงาน เจรจากับสถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ เพ่ือขยายความสัมพันธ์ ด้านงานส่งเสริมการเกษตรกับต่างประเทศ 
      6) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ 
      7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน การปฏิบัติงาน
มอบหมาย  กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนารูปแบบและระบบการดำเนินความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเกษตรระหว่างประเทศ งานโครงการ
ระหว่างประเทศ งานการบริหารจัดการทุนต่างประเทศ  การจัดทำแผนงาน งบประมาณต่างประเทศ งานด้านสารสนเทศการเกษตรระหว่างประเทศ การให้คำปรึกษา แนะนำ
เกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4. กลุ่มประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ  มีหน้าที ่
       1) วางแผน กำหนดรูปแบบ และวางระบบการปฏิบัติในการขอรับความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติ 
ในด้านพืชผลการเกษตร 
      2) ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการให้ความช่วยเหลือ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ 
      3) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้าและวางแผนระยะยาวในการฟื้นฟูเกษตรกรและพ้ืนที่เสียหาย อันเกิดจากภัยพิบัติซ้ำซากและพ้ืนที่ทั่วไป  
      4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน           
การปฏิบัติงาน มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ งานเตือนภัยและการวางแผนระยะยาวในการฟ้ืนฟู 
เกษตรกรและพ้ืนที่เสียหายอันเกิดจากการประสบภัยธรรมชาติและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ    มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร เพ่ือวางระบบเกษตรกรรมและวางแผนการพัฒนาให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 
  (2) ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการเกษตรในโครงการพระราชดำริและพ้ืนที่เฉพาะ 
  (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

1. กลุ่มโครงการพระราชดำริ    มีหน้าที ่
     1) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา กำหนดแนวทางจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริในแต่ละพ้ืนที่โครงการ 
     2) จัดทำยุทธศาสตร์การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
     3) สนองงานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
     4) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา กำหนด
แนวทางจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริในแต่ละพ้ืนที่โครงการ พร้อมจัดทำยุทธศาสตร์การสนองงานและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากรพระราชดำริ วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย กำกับ ติดตาม สนับสนุนประสานงานและแก้ไขปัญหาการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
  2. กลุ่มเกษตรชลประทาน    มีหน้าที่ 
     1) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือกำหนดรูปแบบระบบเกษตรกรรมในพ้ืนที่เขตชลประทานและพ้ืนที่ลุ่มน้ำที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร 
       ตามบริบทของพ้ืนที่ 
     2) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือส่งเสริมการจัดการน้ำและวางแผนการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ในเขตชลประทาน 
     3) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามสถานการณ์เพ่ือนำเสนอแนวทางการจัดการน้ำเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (นโยบาย มาตรการและแผนการเพาะปลูก)  
     4) ประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้อง 
     5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการ และดำเนินงานด้านการพัฒนาเกษตรกรในพ้ืนที่
ชลประทานและพ้ืนทีลุ่่มนำ้ที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรตามบริบทของพ้ืนที่ วางแผนการบริหารจัดการและควบคุม วางแผนการจัดสรรงบประมาณใน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ และดำเนินโครงการเขตพ้ืนที่ชลประทานและพ้ืนที่ลุ่มน้ำต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ    มีหน้าที่ 
      1) ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ เพ่ือประกอบการกำหนดแนวทางการพัฒนา 
     2) ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ และทรัพยากร จัดทำแนวทางการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
     3) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ 
     4) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลในพ้ืนที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
     5) ประสานความร่วมมือบูรณาการหน่วยงานภาค ีองค์กร สถาบันที่เกีย่วข้องในการดำเนินงาน 
     6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพ้ืนทีท่ี่มีเง่ือนไขพิเศษ ศึกษา วิเคราะห์ และทดสอบประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือวางระบบ
เกษตรกรรมบนพ้ืนที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ ศึกษา วิเคราะห์ทดสอบการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชนจัดทำแผนส่งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนทีท่ี่มีเง่ือนไขพิเศษ  
ศึกษาวิเคราะห์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรบนพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ ติดตามนิเทศ ประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และส่งเสริมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย  

(2) ศึกษา พัฒนา และวางแผนการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อให้ครอบครัวเกษตรกรและชุมชน มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
(3) เป็นศูนย์กลางประสานงานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันวิชาการเพ่ือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมขององค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย  
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร  
(5) สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครเกษตรเพ่ือการพัฒนาอาชีพการเกษตรและสนับสนุนภารกิจของภาครัฐ    
(6) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
1. กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร    มีหน้าที่ 

     1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนารูปแบบการส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรและเครือข่าย 
     2) จัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกษตรกร อาสาสมัครเกษตร และเครือข่าย 
     3) ส่งเสริม พัฒนาเกษตรกร และเครือข่าย ให้มีความสามารถในการจัดการ เพื่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4) ส่งเสริม พัฒนาอาสาสมัครเกษตร และเครือข่าย ให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ 
    5) ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร และอาสาสมัครเกษตร  
    6) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน อาสาสมัครเกษตร 
     7) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร อาสาสมัครเกษตร และเครือข่าย  
     8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน 
การปฏิบัติงาน มอบหมาย  กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหางานด้านการพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร การศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนารูปแบบการส่งเสริม และ
พัฒนาเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรและเครือข่าย ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร และอาสาสมัครเกษตร การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร  มีหน้าที่ 
     1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา รูปแบบส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร 
     2) จัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร 

     3) กำหนดแนวทางส่งเสริมการรวมกลุ่มส่งเสริมการเกษตรและเครือข่าย ให้มีการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรและทุนเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง   
และยั่งยืนในอาชีพการเกษตร 
     4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร 
 5) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร 
 6) ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมกองทุนที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร  
 7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน 
การปฏิบัติงาน  มอบหมาย  กำกับ  ติดตาม  และแก้ไขปัญหางานด้านการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร  การกำหนดแนวทางส่งเสริมการรวมกลุ่มส่งเสริมการเกษตรและเครือข่าย 
ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย  
 

 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา รูปแบบส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร การกำหนดแนวทางส่งเสริมการรวมกลุ่มส่งเสริมการเกษตรและเครือข่าย  ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรและกิจกรรมกองทุนที่เก่ียวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
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 3. กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร  มีหน้าที ่
     1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา รูปแบบส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร 
     2) จัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร  
      3) ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของแม่บ้านเกษตรกร ในการพัฒนาครอบครัวและอาชีพการเกษตร   
      4) ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเครือข่าย ให้มีการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากร และทุนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาครอบครัว 
และอาชีพการเกษตร 
     5) ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร 
      6) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเครือข่าย 
     7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน 
การปฏิบัติงาน มอบหมาย กำกับ ติดตาม  และแก้ไขปัญหางานด้านการพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร  การศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา รูปแบบส่งเสริมและ
พัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร  ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของแม่บ้านเกษตรกร ใหค้ำปรึกษา แนะนำ 
ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร  การประสานงาน  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา รูปแบบส่งเสริม
และพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร  ส่งเสริม สนับสนุน การรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเครือข่าย  ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม บริการความรู้   
การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 4. กลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร มีหน้าที่ 
     1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา รูปแบบส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตร กลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่  
     2) จัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร 
     3) สร้างและพัฒนาที่ปรึกษายุวเกษตรกรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานยุวเกษตรกร 
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      4) ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มยุวเกษตรกรให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านการเกษตรและการทำงานรูปแบบกลุ่มเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร 
     5) ส่งเสริม พัฒนา เกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายให้มีความพร้อมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่มืออาชีพ 
     6) ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนายุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร        
เกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่าย 
     7) เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนางานยุวเกษตรกร  
     8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมาย  กำกับ  ติดตาม  และแก้ไขปัญหางานด้านการพัฒนายุวเกษตรกร  การศึกษา พัฒนารูปแบบส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร  
ที่ปรึกษายุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่  ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนายุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุว
เกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่าย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 5. กลุ่มกิจการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  มีหน้าที่ 
        1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเสนอต่อ 
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
      2) รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับกิจการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และคณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน     
พ.ศ. 2548  กำหนด  
      3) ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคี ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทาง  
เพ่ือให้การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
     4) ดำเนินการเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเป็นอำนาจของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548  ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
      5) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ โครงการและงบประมาณด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และติดตามประเมินผลโครงการ 
  6) เป็นศูนย์กลางในการจดทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน รวมถึงพัฒนารูปแบบการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  
     7) เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาคี ชุมชน และเครือข่าย  
     8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์ วางแผน  การ
ปฏิบัติงาน  มอบหมาย ควบคุม  กำกับ  ติดตาม  และแก้ไขปัญหางานด้านกิจการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ 
และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเป็นอำนาจของคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ตามท่ีได้รับมอบหมาย    
 6. กลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน มีหน้าที่ 
      1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้ และรูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
การส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย  
       2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการและการพัฒนาทุนชุมชนอย่างยั่งยืน 
รวมถึงการประสานแหล่งทุนเพ่ือให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน 
       3) ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ในการส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนอย่างบูรณาการ และเหมาะสมกับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน  
      4) ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และอ่ืน ๆ ในการสร้างความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
และความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ 
      5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน  
การปฏิบัติงาน มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหางานด้านการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้ และรูปแบบการพัฒนาการ
เรียนรู้ การประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่  
 และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 7. กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน  มีหน้าที่ 
       1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตร รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีต่อเนื่อง  
        2) ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาของชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้า          
สู่มาตรฐานที่เหมาะสม 
      3) ส่งเสริม พัฒนาทักษะ ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิต การลงทุน และการตลาดที่เหมาะสมเพ่ือให้วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และชุมชน 
มีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ รวมถึงการสร้างความพร้อมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในระดับที่สูงขึ้น  
      4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย  กำกับ  ติดตาม และแก้ไขปัญหางานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน  การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่สินค้าเกษตร  ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 8. กลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีหน้าที่  
       1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพ้ืนที่ของชุมชน 
เพ่ือการสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน  
       2) ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 3) เชื่อมโยง ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรให้ได้มาตรฐานและ 
มีความยั่งยืน 
 4) เป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำ บริการข้อมูล และองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะการประกอบกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้างานมีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมายงาน กำกับ ติดตาม และแก้ปัญหางานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพ้ืนที่ของชุมชนเพ่ือการสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน  ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร    มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบงานส่งเสริมการเกษตร  

(๒) ศึกษา พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(๓) ศึกษา พัฒนางานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร และประสานงานวิจัยระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร 
(๔) ศึกษา พฒันา และส่งเสริมระบบการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน 
(๕) ศึกษา พัฒนา และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
1. กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร    มีหน้าที่ 

     ๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 
     ๒) ศึกษา พัฒนา รูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
     ๓) ประสานและส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร 
     ๔) สนับสนุนและเชื่อมโยงกลไกการทำงานในระดับพ้ืนที่ 
     ๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน  1 ตำแหน่ง   ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผนการปฏิบัติงาน  มอบหมาย  กำกับ  ติดตาม  และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านงานศึกษาวิจัย  กำหนดกลยุทธ์  พัฒนาและวางรูปแบบการปฏิบัติงาน 
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร  การให้คำปรึกษา  แนะนำและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบส่งเสริมการเกษตร  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่ 
อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 3  ตำแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนารูปแบบ  ติดตาม  นิเทศ  
และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  ในด้านงบประมาณ  ความรู้วิชาการและการประสานงาน  การให้คำปรึกษา  แนะนำและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบ 
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 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา
รูปแบบปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตรภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล จัดทำสถิติ รายงาน หรือ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ วางแผน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำคู่มือ เอกสาร
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม    มีหน้าที ่
     ๑) ศึกษา พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีและเครือข่าย  
     ๒) พัฒนาการใช้ประโยชน์งานวิจัย งานวิชาการ เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรต้นแบบ รวมทั้งการวางระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง 
       ได้ในรูปแบบการสื่อสารจากทางไกล 
     ๓) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือ เทคนิคการส่งเสริมการเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของชุมชน และกลไก   
       การทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
     ๔) กำหนดแนวทางการประสานเชื่อมโยงการทำงานส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับ 
     ๕) พัฒนาระบบการให้บริการของสำนักงานในระดับภูมิภาคแบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) 
     ๖) ปฏิบัติหนา้ทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1  ตำแหน่ง ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผน   
การปฏิบัติงาน  มอบหมาย  กำกับ  ติดตาม  และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีและเครือข่าย การกำหนดแนวทางและ    
จัดทำแผนการส่งเสริมการเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของชุมชน และกลไกการทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับ                
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1  ตำแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์ การกำหนดรูปแบบทิศทางการวาง
ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  การให้คำปรึกษา  แนะนำและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการส่งเสริมการเกษตร และ
ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของชุมชน และกลไกการทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร    มีหน้าที่ 
     ๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
     ๒) พัฒนารูปแบบการวิจัยและการทำผลงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้คำแนะนำการดำเนินการวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร และบริหารจัดการทะเบียน  
       วิชาการ 
     ๓) ส่งเสริมและพัฒนาการทำงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร  
     ๔) ประสานงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตรและการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรกับหน่วยงานวิชาการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัยและทำผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนางานวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร รูปแบบ และการทำผลงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดทำและบริหารระบบงานวิชาการ ทะเบียนวิชาการ งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยส่งเสริมการเกษตร  
ให้คำแนะนำและสนับสนุนการทำผลงานวิชาการแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วเิคราะห์ วิจัย พัฒนา งานวิชาการส่งเสริม
การเกษตร รูปแบบ และการทำผลงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดทำและบริหารระบบงานวิชาการ ทะเบียนวิชาการ แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร  งบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยส่งเสริมการเกษตร ให้คำแนะนำและสนับสนุนการทำผลงานวิชาการแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร ประสานงานวิชาการส่งเสริมการเกษตรกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมย่ังยืน    มีหน้าที ่
     ๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการฟาร์ม และเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เก่ียวกับการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน 
     ๓) เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านส่งเสริมระบบและรูปแบบการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน 
     ๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย  กำกับ  ติดตาม  และแก้ไขปัญหางานด้านส่งเสริมการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน  การศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบ รูปแบบฟาร์ม 
การผลิตและการจัดการฟาร์ม ตลอดจนการศึกษาปัจจัยที่ผลกระทบต่อการส่งเสริมการจัดการฟาร์ม  การกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรม
ยั่งยืน  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบ รูปแบบฟาร์ม  การผลิต 
และการจัดการฟาร์ม ตลอดจนการศึกษาปัจจัยที่ผลกระทบต่อการส่งเสริมการจัดการฟาร์ม  การกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการจัดการฟาร์ม การพัฒนาระบบและ
รูปแบบการทำฟาร์ม  การบริหารจัดการฟาร์ม  การให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริมและบริการความรู้เกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม   
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส่งเสริมการจัดการฟาร์ม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร    มีหนา้ที ่
     ๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร 
     ๒) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
     ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร ไปปรับใช้ในการส่งเสริมการเกษตร 
     ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์อันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตร 
     ๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน  1 ตำแหน่ง  ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์ 
วางแผนการปฏิบัติงาน  มอบหมาย  กำกับ  ติดตาม  และแก้ไขปัญหางานด้านการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  การกำหนดแนวทางและจัดทำแผนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น   
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษา ทดสอบ  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  การส่งเสริม เผยแพร่ ผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์  การให้คำปรึกษา  แนะนำและถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 2 ตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผนพัฒนา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การศึกษา  วิเคราะห์  สังเคราะห์เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษา ทดสอบ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น   
การส่งเสริมการบริหารและจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริม เผยแพร่ ผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นรวมทั้งการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ การให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
การติดตาม  นิเทศ  และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารระดับประเทศ 
  2. ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบฐานข้อมูลหลักของกรม รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นมาตรฐานและเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุก

หน่วยงาน 
   3. ศึกษาและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
   4. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่บริการสารสนเทศด้านส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป 

 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

1. กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล มีหน้าที่     
1. ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ พัฒนาระบบและดำเนินงานจัดทำสถิติข้อมูลสำหรับใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
2. จัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงาน ตามระเบียบวิธีการทางสถิติ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบพัฒนาระบบและดำเนินการจัดทำและประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและ แผนที่ในงานส่งเสริมการเกษตร 
4. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีเอกภาพ 
5. จัดทำรายงานสถิติข้อมูลในงานส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งเผยแพร่และให้บริการแก่ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนทั่วไป 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา ควบคุม 
กำกับ และบริหารระบบสารสนเทศการเกษตรและระบบภูมิสารสนเทศด้านการเกษตร ให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านสถิติในการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศการเกษตร และงาน
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบจัดเก็บ
และรายงานข้อมูลการเกษตรและระบบสารสนเทศการเกษตร ให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านสถิติในการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศการเกษตร  
และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการ
จัดทำแผนที่ทางการเกษตร พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการเกษตรและข้อมูลแผนที่ด้านการเกษตร ให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านภูมิสารสนเทศในการจัดทำแผนที่และการใช้
อุปกรณ์เก็บค่าพิกัด และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที ่ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตร 
2. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการองค์กร ตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์   
4. ดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์หน่วยงานและระบบอินทราเน็ตภายในองค์กร 
5. เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานเผยแพร่สารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตร โดยใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6. ประสานงาน ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในกรมส่งเสริมการเกษตร 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา วางแผน 
ออกแบบ ควบคุมการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตร ระบบสารสนเทศด้านการจัดการองค์กรตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

3. กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มีหน้าที่ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร 
2. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร ให้เป็นมาตรฐานเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
3. กำหนดนโยบาย และแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน และการรักษาความปลอดภัย ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องตาม

กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ 
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4. จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และของประเทศ 
5. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและบริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเว็บโฮสติง ระบบความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6. ให้บริการวิชาการและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7. ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา วางแผน 
ออกแบบ ควบคุมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเว็บโฮสติง ระบบความปลอดภัยของข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมฯ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และของประเทศ  จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารให้เป็นมาตรฐาน ควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้บริการวิชาการและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และงาน
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

4. กลุ่มทะเบียนเกษตรกร มีหน้าที่ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลและจัดทำรายงานด้านทะเบียนเกษตรกร 
3. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 
4. ควบคุมกำกับการให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทะเบียนเกษตรกรและทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านงานทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ และทะเบียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ 
6. ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานที่เก่ียวกับงานทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ และทะเบียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ประเมินผล

สถานการณ์ และสรุปจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ งบประมาณ การข้ึนทะเบียนเกษตรกรประจำปี ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหา รวมทั้งควบคุมการดำเนินงานด้านการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
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สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
  (๒) ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  
 (๓) ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกร  
  (๔) กำกับ ดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
 (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
  1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร    มีหน้าที่  
      1) ศึกษา พัฒนาและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  
      2) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนของชุมชน องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
     3) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 
     4) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  
     5) สนับสนนุการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสรมิและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน  
     6) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
      7) ประสานและดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
      8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย กำกับการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การสนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ และปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ดังนี้ 

 1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและประสานการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  
 2) ควบคุม กำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน

และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ   
 3) ประสานการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล การฝึกอาชีพของเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรกร และ
เกษตรหมู่บ้าน 

 5) พัฒนาบุคลากรในจังหวัดให้มีความรู้ในด้านการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
 6) ประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่  

 8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2. กลุ่มสง่เสริมและพัฒนาการผลิต    มีหน้าที่ 
  ๑) ศึกษา พัฒนา และวางแผนการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตร 
  ๒) ศึกษา พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

๓) ดำเนินการส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การให้บริการทางการเกษตร 
  ๔) ดำเนินการตามแผน โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และประสาการแก้ไข

ปัญหาการผลิตของเกษตรกร 
      ๕) ประสานและการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่เฉพาะ 

๖) สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต 
๗) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต 
๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย กำกับ  
การปฏิบัติงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร การแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร งานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่เฉพาะ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
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  1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และประสานการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิต  
 2) ควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร งานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ 
 3) พัฒนาบุคลากรในจังหวัดให้มีความรู้ด้านการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
 4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 
 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในพ้ืนที่ 
 6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  มีหน้าที่ 
 ๑) ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรด้านผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกรและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและแผนพัฒนา 

เกษตรในพ้ืนที่เมืองแก่เกษตรกรประชาชนทั่วไป 
๒) จัดทำแผนงานโครงการงบประมาณ และประสานการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ตลอดจนติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานใน

ภาพรวมของสำนักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
๓) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 
๔) พัฒนาสารสนเทศ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การปลูกพืช ผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและข้อมูลมือสองอ่ืน ๆ 

    ๕) ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานทางวิชาการ สถาบันการศึกษา และเอกชน 
ที่เก่ียวข้องในกรุงเทพมหานคร 

๖) สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนของชุมชน 
๗) สนับสนุนสำนักงานเกษตรเขตพ้ืนที่ในการจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
๘) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและผลการดำเนินงานของสำนักงานผ่านช่องทางต่าง ๆ  
๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายกำกับ 
การปฏิบัติงานการจัดทำแผนงานโครงการส่งเสริมการเกษตร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในจังหวัดด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัด งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลสารสนเทศ งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากร
ในจังหวัด และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และประสานการจัดทำแผนงานโครงการส่งเสริมการเกษตร แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 2) ควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการส่งเสริมการเกษตร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลสารสนเทศ งาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดทำแผนชุมชน และการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 
 4) วางแผนการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
 5) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 
 6) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัด 
 7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกีย่วข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. กลุ่มอารักขาพืช    มีหน้าที ่
  1) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานด้านการอารักขาพืช งานดินปุ๋ยและดำเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช 

      2) สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช 
  3) ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ยให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
 4) ให้บริการตรวจ วินิจฉัยศัตรูพืชและให้คำปรึกษา แนะนำด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ย 
 5) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ย 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน การปฏิบัติงาน มอบหมาย กำกับการปฏิบัติงาน
อารักขาพืชและงานดินปุ๋ยในจังหวัด การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช การศึกษา พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืช การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ย การสำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืชและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาและวางแผนการดำเนินงานด้านการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยในจังหวัด  
  2) ควบคุม กำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช  
  3) ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  
  4) ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
  5) สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้านการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ย  
  6) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช การป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช  
  7) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่  
 8) ผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ ศัตรูธรรมชาติ สารปรับปรุงบำรุงดิน 
  9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๖. สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๑ - ๔    มีหน้าที่ 
      ๑) ศกึษา พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร และการพัฒนาเกษตรในพ้ืนที่เมืองสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตามแผนการพัฒนาการ
เกษตรที่กำหนด 

๒) วิเคราะห์ วางแผนและปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของกรุงเทพมหานครและเขต 

๓) บริหารจัดการด้านการให้บริการทางการเกษตร 
๔) ให้คำปรึกษา แนะนำ มอบหมาย กำกับดูแลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนงานที่กำหนด 
๕) เป็นผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานทั้งของหน่วยงานภายในและภายนอกในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
 ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเกษตรเกษตรอำเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
และวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ควบคุมกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเกษตรอำเภอ หรือตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรจังหวัดมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและอำเภอ 
 2) บริหารแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากจังหวัดและราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น 
 3) บริหารจัดการด้านการให้บริการทางการเกษตรในระดับอำเภอให้ทั่วถึง 
 4) เป็นนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มีหน้าที่ตรวจสอบและวินิจฉัยเกี่ยวกับการรับจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
 5) ให้คำปรึกษาแนะนำ มอบหมาย กำกับดูแลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด 
 6) เป็นผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานในระดับอำเภอ ทั้งของหน่วยงานภายในและภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
กับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 7) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นผู้จัดการ (เจ้าภาพ) ในการให้บริการด้านการเกษตร มีหน้าที่ประสานข้อมูลกับหน่วยงานระดับ
อำเภอที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะศูนย์บริการร่วมด้านการเกษตรและสหกรณ์ครบวงจร 

  8) ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร 
  9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชน ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิตพืช ให้บริการส่งเสริมอาชีพการเกษตร และดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจของชุมชน 
ให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ดังนี้ 
  1) ศึกษา วิจัย ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และเกษตรกรเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 

     2) ศึกษา วิเคราะห์ ศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือจัดทำแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตร การพัฒนาเกษตรกร 
และการพัฒนาการผลิตพืชของอำเภอ 

     3) ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย 
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     4) ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ การพัฒนาผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และการแก้ไข
ปัญหาด้านการผลิตพืชแก่เกษตรกร    

     5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6   มีอำนาจหน้าที่ 
  ๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีและระบบการผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
  ๒) ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
  ๓) ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
  ๔) ควบคุม กำกับ สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  ๕) เป็นศูนย์กลางสนับสนุนทางวิชาการด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนแก่สำนักงานเกษตรจังหวัด 
และประสานวิชาการกับหน่วยงานวิชาการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 
  ๖) ศึกษา วางแผน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร และประสานการตรวจราชการในเขตพ้ืนที่ 
  ๗) ให้คำปรึกษาและประสานงานแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และบูรณาการแผนด้านการส่งเสริมการเกษตรระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  ๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

  1. กลุ่มพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่ 
     1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการการพัฒนาบุคลากรในเขตรับผิดชอบ 
     2) พัฒนาเกษตรกรผู้นำและเครือข่ายการทำงานของกรม 
     3) ให้คำปรึกษาแก่จังหวัดในการพัฒนาบุคลากรและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการทำงานในพ้ืนที่ 
     4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง การวางแผนปฏิบัติงาน 
มอบหมาย กำกับการปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการการพัฒนาบุคลากรในเขตรับผิดชอบ พัฒนาเกษตรกรผู้นำ สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
และเครือข่ายการทำงานของกรม ให้คำปรึกษาแก่จังหวัดในการพัฒนาบุคลากรและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการทำงานในพ้ืนที่ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน  1  ตำแหน่ง มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและประยุกต์ใช้รูปแบบและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม  
การจัดทำแผนการพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  ในด้านความรู้ทางการเกษตร การบริหารจัดการ ไร่นาและครัวเรือน การผลิต การเพ่ิมมูลค่า การแปรรูป 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ตลอดห่วงโซ่อุปทาน การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้นำ อาสาสมัครเกษตรกรและเครือข่ายการทำงานของกรม การเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ กระบวนการทำงานกลุ่มและองค์กรเกษตรกรให้เหมาะสมกับลักษณะทางภูมิสังคมของแต่ละเขตพ้ืนที่ ควบคุมการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ให้คำปรึกษา
แนะนำ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

  2. กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ 
     1) ศึกษา พัฒนา  และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกรและสภาพพ้ืนที่ ในลักษณะบูรณาการวิชาการด้านการผลิตพืช             
การพัฒนาเกษตรกร และพ้ืนที่เกษตรกรรมในแต่ละภูมิภาค  
     2) ให้คำปรึกษา และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรแก่สำนักงานเกษตรจังหวัด 
     3) ประสานหน่วยงานวิชาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในระดบัเขต 
  4) ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
      5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายกำกับ 
การปฏิบัติงานด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร  การบูรณาการวิชาการด้านการผลิตพืช  การพัฒนาเกษตรกร และพ้ืนที่เกษตรกรรมในแต่ละภูมิภาค ให้คำปรึกษา และสนับสนุน
ข้อมูลทางวิชาการในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรแก่สำนักงานเกษตรจังหวัด ประสานหน่วยงานวิชาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช การพัฒนา
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรด้านการผลิตพืชในระดับเขต ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานตามโครงการ ประสานหน่วยงานวิชาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
การพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในระดบัเขต  ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและในเขตพ้ืนที่พิเศษ   
การติดตาม นิเทศ ประเมินผลและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ  จำนวน 3 – 6 ตำแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา ทดสอบ 
และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่ ควบคุมการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตรภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับเขต กำกับติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้า
เกษตรที่สำคัญของสำนักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตพืชที่เหมาะสมในพ้ืนที่แก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ประเมนิผล
ความสำเร็จการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับเขต                                
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  3. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีหน้าที่ 
     1) ศึกษา วิเคราะห์การจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทั้งในระดับเขตและกลุ่มจังหวัด 
     2) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศระดับเขต 
     3) การตรวจราชการ การติดตามประเมินผล และนิเทศงาน 
     4) ให้คำปรึกษาแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
     5) การบริหารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ  
     6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ   จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย
กำกับการปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห์การจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทั้งในระดับเขตและกลุ่มจังหวัด   
การวิเคราะห์และจัดทำแผนงานโครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปีในระดับเขต พัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศระดับเขต ประสานการตรวจ
ราชการ การติดตามประเมินผล และนิเทศงาน ให้คำปรึกษาแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ  การบริหาร
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  รวมถึงการบริหารจัดการการทำวิจัยและผลงานวิชาการของเจ้าหน้าที่
ระดับเขตและจังหวัด การให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตาม ประเมินผลและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ   จำนวน  1 ตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษา วิเคราะห์การจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรระดับ
เขต ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทั้งในระดับเขตและกลุ่มจังหวัด  การวิเคราะห์และจัดทำแผนงานโครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปีในระดับเขต พัฒนา
ระบบจัดการข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศระดับเขต ประสานการตรวจราชการ การติดตามประเมินผล และนิเทศงาน ให้คำปรึกษาแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดในการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ การบริหารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ งานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร  รวมถึงการบริหารจัดการการทำวิจัยและผลงานวิชาการของเจ้าหน้าที่ระดับเขตและจังหวัด การให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน 
ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 36 ศูนย ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
    4.1 ศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จำนวน 28 ศูนย์   

            - ภาคกลาง ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี  
            - ภาคตะวันตก ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรี และสมุทรสาคร 
            - ภาคตะวันออก ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  
            - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในจังหวัดเลย ยโสธร หนองคาย อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม และบุรีรัมย์ 
   - ภาคใต้ ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา สุราษฏร์ธานี กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช 
            - ภาคเหนือ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม ่ เชียงราย น่าน  ลำพูน พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และกำแพงเพชร 
          4.2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีการเกษตร (เกษตรที่สูง) จำนวน 8 ศูนย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี เลย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำพูน พะเยา และตาก  
มีหน้าที่ 
     1) ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์ พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาแปลงสาธิตและแปลงเรียนรู้ให้เป็น
แปลงต้นแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า         
     2) ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่  
    3) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมการผลิต การขยาย กระจายพันธุ์พืช และแมลงเศรษฐกิจ เพ่ือใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
    4) ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป  
     5) ให้บริการข้อมูล ข่าวสารวิชาการด้านเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น รวมทั้งให้บริการทางการเกษตรอ่ืน ๆ ตามศักยภาพของศูนย์                  
    6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  (เฉพาะศูนย์ ฯ เพชรบุรี และกำแพงเพชร กำหนดเป็นสายงาน วิศวกรการเกษตร)  
ในฐานะหัวหน้าศูนย์  มีหน้าที่ในการวางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล และมอบหมายการปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์ พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที ่พัฒนาแปลงสาธิตและแปลงเรียนรู้ให้เป็นแปลงต้นแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที ่พัฒนาศักยภาพการให้บริการเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมการผลิต การขยาย
กระจายพันธุ์พืชและแมลงเศรษฐกิจเพ่ือใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
วิชาการด้านเกษตร การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  5. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จำนวน 9 ศูนย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี ชลบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่  
และพิษณุโลก  มีหน้าที่  
      1) ศึกษา ทดสอบ ประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
      2) ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
      3) ดำเนินการผลิตขยายปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช 
      4) ให้บริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย แจ้งเตือนภัยการระบาด และให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืช    
       5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้าศูนย์  มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการ
ปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับ ดูแล และมอบหมายการปฏิบัติงานศึกษา ทดสอบ ประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับพ้ืนที่  
วางแผน การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ดำเนินการผลิตขยายปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช พัฒนาศักยภาพการ ให้บริการและสนับสนุน
การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย แจ้งเตือนภัยการระบาด  ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดการศัตรูพืชการผลิตขยายปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช การติดตาม นิเทศ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  6. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยนาท และร้อยเอ็ด  มีหน้าที ่
     1) ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ วิจัยประยุกต์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
     2) ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 
     3) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตร เพ่ือใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  4) ให้บริการปรึกษา แนะนำ ออกแบบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบงานทางเทคนิคด้านวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้าศูนย์  มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการ
ปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับดูแลและมอบหมายการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ์การเกษตรเพ่ือ
พัฒนาการผลิตและจัดการผลผลิต การประสานวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร และให้บริการทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ 
ประเมินผลและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  7. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จำนวน 2 ศูนย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และชุมพร มีหน้าที่ดังนี้ 
     1) ศึกษา วิจัย ทดสอบ และประยุกต์เทคโนโลยีการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ 
     2) ส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ 
     3) เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการผลิต ขยายและกระจายพันธุ์แมลงเศรษฐกิจ เพ่ือใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     4) ให้บริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและศัตรูของแมลงเศรษฐกิจ และให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัด 
     5) ให้บริการตรวจคุณภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ 
     6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะหัวหน้าศูนย์  มีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม 
กำกับ ดูแล และมอบหมายการปฏิบัติงานศึกษา วิจัย ทดสอบ และประยุกต์เทคโนโลยีการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ การส่งเสริม 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ  พัฒนาศักยภาพการให้บริการเพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการผลิต ขยายและกระจาย
พันธุ์แมลงเศรษฐกิจเพ่ือใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ให้บริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและศัตรูของแมลงเศรษฐกิจ และให้คำแนะนำ 
ในการป้องกันกำจัด  ให้บริการตรวจคุณภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

  9. ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จำนวน 1 ศูนย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี มีหน้าที่ 
     1) ศึกษา วิจัย พัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนเกษตร 
     2) เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนเกษตรในภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ 
     3) ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเยาวชนเกษตร และฝึกอาชีพการเกษตร 
     4) ให้คำปรึกษา แนะนำ บริการข้อมูล ข่าวสารวิชาการ การส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนเกษตร 
     5) ประสานงาน องค์กร หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย การส่งเสริมพัฒนาเยาวชนเกษตร 
     6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้าศูนย์  มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม
กำกับ ดูแล และมอบหมายการปฏิบัติงานศึกษา วิจัย พัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนเกษตร พัฒนาศักยภาพการให้บริการเพ่ือเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน
เกษตรในภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาต ิ วางแผนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเยาวชนเกษตร และฝึกอาชีพการเกษตร ให้คำปรึกษา แนะนำ บริการข้อมูล 
ข่าวสารวิชาการ การส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนเกษตร ประสานงาน องค์กร หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย การส่งเสริมพัฒนาเยาวชนเกษตร และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีอำนาจหน้าที่ 
๑. ศึกษา พัฒนาเทคนิค วิธีการ และสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม  กับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย 
๒. พัฒนาและวางแผนการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม 
๓. ให้บริการสื่อ เอกสารเผยแพร่ ข้อมูล ความรู้ และบริหารจัดการห้องสมุด 
๔. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๕. พัฒนาระบบ วิธีการ และดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. กลุ่มวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร มีหน้าที่ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและวางแผนการผลิตสื่อวิทยุเพ่ือการเกษตร 
2. ผลิตรายการวิทยุ สปอร์ต สารคดี ด้านการส่งเสริมการเกษตร ออกอากาศทางสถานีวิทยุต่าง ๆ  
3. ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ทางการเกษตร 
4.  ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการผลิตและพัฒนาสื่อวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 
5. บริหารจัดการ และควบคุมการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ให้เป็นไปตาม พ  .ร.บ . ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ควบคุม กำกับ วางแผน 
และบริหารการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการ
ผลิตและพัฒนาสื่อวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม มีหน้าที่ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อในการฝึกอบรม 
2. ออกแบบ พัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีและสื่อที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
4. ให้คำปรึกษา และแนะนำเทคนิควิธีการในการประยุกต์ใช้สื่อต่างๆ ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



- 39 - 
 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม กำกับการ
ออกแบบ พัฒนาเทคโนโลยีและสื่อในการฝึกอบรม รวมทั้ง ให้คำปรึกษาแนะนำ เทคนิควิธีการประยุกต์ใช้สื่อต่างๆ สำหรับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร และงานอ่ืนๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 

3. ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือวางแผนการให้บริการข้อมูล องค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตร และห้องสมุดกรมส่งเสริม

การเกษตร 
2. ศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล องค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตรและห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร 
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้บริการข้อมูลองค์ความรู้สื่อส่งเสริมการเกษตร และห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วางแผน มอบหมาย ควบคุม 
และติดตาม การปฏิบัติงานของศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อมูลองค์ความรู้สื่อส่งเสริมการเกษตรและห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร และงาน
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มฝึกอบรม มีหน้าที่ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตร เพื่อวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม 
2. ศึกษา วิจัย และออกแบบกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
3. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม โดยการจัดฝึกอบรม/สัมมนาภายใน 
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ระบบและวิธีการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมของกรม ควบคุม กำกับ และวางแผนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของกรม ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรม และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน   และพัฒนาหลักสูตรด้านการพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องและเหมาะสมของกรม ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 



- 40 - 
 

 
5. กลุ่มพัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง มีหน้าที่ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตร เพื่อวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการลาศึกษาเพ่ิมเติม ทุนการศึกษา ทุนการฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอกท้ังภายในและต่างประเทศ 

2. ศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการศึกษาต่อเนื่อง 
3. ดำเนินการให้บุคลากรของกรมได้รับการพัฒนาโดยการศึกษาต่อเนื่อง 
4. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการศึกษาต่อเนื่อง 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลโดยการศึกษาต่อเนื่องของกรม ได้แก่ การลาศึกษาเพ่ิมเติม การรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและดูงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ 
การดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการศึกษาต่อเนื่องของกรม การขออนุมัติให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงาน  
และดูงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

6. กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพ่ือกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ใน

ด้านการส่งเสริมการเกษตรและการรณรงค์นโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการเกษตร 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการสื่อสารเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรม 
3. ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบายและแนว
ทางการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ เพ่ือกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเกษตรของกรม ควบคุม กำกับ ติดตาม
การดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตร 
ตลอดจนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ เพ่ือกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเกษตรของกรม ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริม
การเกษตร ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

7. กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตร ข้อมูลวิชาการและเทคโนโลยกีารเกษตร เพื่อวางแผนการผลติสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อผสมและกิจกรรม

พิเศษด้านสง่เสริมการเกษตร 
2. ศึกษา วิจัย เทคโนโลยีรูปแบบของสื่อ เพื่อใช้ในการจัดทำและบริหารจัดการผลติสื่อแต่ละประเภท  
3. ดำเนินการเรียบเรียง จัดทำ ตรวจสอบความถูกต้องของสื่อแต่ละประเภทและเผยแพร่ผา่นชอ่งทางต่าง ๆ 
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการผลิตและการใช้สื่อแต่ละประเภท 
5. ปฏิบัติหน้าที่อืน่ ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ควบคุม กำกับ วางแผน 
และติดตามการปฏิบัติงานการผลิตสื่อส่งเสริมการเกษตร การจัดทำงบประมาณและแผนการผลิตสื่อส่งเสริมการเกษตร ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการผลิตสื่อส่งเสริมการเกษตร
ทุกประเภท และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วิจัย แนวทาง   การผลิตและการใช้สื่อต้นแบบในงาน
ส่งเสริมการเกษตร จัดทำแผนการปฏิบัติงานและผลิตสื่อส่งเสริมการเกษตร ควบคุมทะเบียนสื่อที่ผลิต ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการผลิตสื่อส่งเสริมการเกษตรทุกประเภท และ
งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีและระบบการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร  
(๓) เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนวิชาการ ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานระบบการปฏิบัติ 

ทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ระบบการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช ระบบการจัดการศัตรูพืช พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง วิศวกรรมเกษตร ปัจจัยการผลิต และการจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร 

(๔) ดำเนินการผลิต จัดหา และควบคุมคุณภาพการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ปัจจัยการผลิตเพ่ือสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร  
(๕) ออกแบบทางวิศวกรรม เขตกรรม ระบบฟาร์ม โรงเรือน เครื่องจักรกลการเกษตร เพ่ือสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร 
(๖) ให้บริการควบคุมศัตรูพืชเพ่ือการส่งออก พยากรณ์เตือนการระบาดของศัตรูพืช การตรวจวิเคราะห์ทางการอารักขาพืช พันธุ์พืช และชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
1. กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช   มีหน้าที ่

1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของศัตรูพืช 
2) ศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ในการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
3) วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืช 
4) ประสานงานเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ 
5) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติการระบาดศัตรูพืช 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1  ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผน การปฏิบัติงาน 
มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการพยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูพืช  การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการ
ระบาดของศัตรูพืชในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ   ศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ในการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และ
แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืช การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2. กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช   มีหน้าที่ 
1) ศึกษา พัฒนา เทคโนโลยีการวินิจฉัยศัตรูพืช 
2) วิเคราะห์ วางแผน และส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช การตรวจหาศัตรูพืชในพ้ืนที่และการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม 

    3) เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนวิชาการให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวินิจฉัยศัตรูพืช เทคนิคการวิเคราะห์ การตรวจหาศัตรูพืช 
 ในพ้ืนที่ เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม ตลอดจนการดำเนินงานด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
    4) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิเคราะห์ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับศัตรูพืช 
   5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1  ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน 
มอบหมาย กำกับ ติดตาม  และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช การศึกษา พัฒนา เทคโนโลยีการวินิจฉัยศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน วิเคราะห์ วางแผนและส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช การตรวจหาศัตรูพืชในพ้ืนที่และการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิเคราะห์ตรวจ
วินิจฉัยเกี่ยวกับศัตรูพืช การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1  ตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา เทคโนโลยีการวินิจฉัยศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสาน  วิเคราะห์ วางแผน และส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช การตรวจหาศัตรูพืชในพ้ืนที่และการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม  สนับสนุนวิชาการให้คำปรึกษา แนะนำ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวินิจฉัยศัตรูพืช เทคนิคการวิเคราะห์ การตรวจหาศัตรูพืชในพ้ืนที่ เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม สนับสนุนการให้บริการวิเคราะห์ตรวจวินิจฉัย
เกี่ยวกับศัตรูพืช การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  3. กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร  มีหน้าที ่
  1) ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีและระบบการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร ระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช)  

การผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานสากลอื่น ๆ รวมทั้งระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตรตามเงื่อนไขการส่งออก 
  2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร  
  3) เป็นศูนย์กลางการประสานงานสนับสนุนวิชาการ ให้คำปรึกษาแนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเข้าสู่ระบบมาตรฐานด้านการผลิตพืชอินทรีย์ การเกษตรที่ดี   

สำหรับพืช (GAP) การใช้ปัจจัยการผลิต มาตรฐานปัจจัยการผลิต ด้านการจัดการคุณภาพตามเงื่อนไขการส่งออก และการตรวจประเมินเบื้องต้น 
 ๔) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการส่งเสริมคุณภาพสินค้าเกษตร 
 ๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1  ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน 
มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร กำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมส่งเสริมเทคโนโลยีและระบบ
การจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร ระบบการปฏบิัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) การผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ การศึกษา พัฒนา 
ทดสอบประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร  ให้คำปรึกษาแนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเข้าสู่ระบบมาตรฐานด้านการผลิตพืชอินทรีย์ 
การเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1  ตำแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร   การศึกษา วิเคราะห์เพ่ือกำหนดแนวทาง และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีและระบบการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร ระบบการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) การผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานสากลอื่น ๆ ให้คำปรึกษาแนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเข้าสู่ระบบมาตรฐานด้าน
การผลิตพืชอินทรีย์ การเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP)  การใช้ปัจจัยการผลิต มาตรฐานปัจจัยการผลิต ด้านการจัดการคุณภาพตามเงื่อนไขการส่งออก และการตรวจประเมินเบื้องต้น  
ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการส่งเสริมคุณภาพสินค้าเกษตร การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4  กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง   มีหน้าที่ 
 1) ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาระบบการผลิตและจัดการพันธุ์พืชปลอดโรค 

 2) ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการพันธุ์พืชปลอดโรค 
 3) กำหนดแนวทาง และวางแผนการให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดโรคเพ่ือส่งเสริมการใช้พันธุ์สะอาดในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
  4) ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการผลิตและระบบการจัดการพันธุ์พืชปลอดโรคอย่างเป็นระบบเพ่ือลดการระบาดของโรค 
 5) เป็นศูนย์กลางประสานงาน สนับสนุนวิชาการ และเทคโนโลยีการผลิตและจัดการพันธุ์พืชปลอดโรคเพ่ือการอารักขาพืช 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ   จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาระบบการผลิตและจัดการพันธุ์พืช
ปลอดโรครวมถึงการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน กำหนดแนวทางและวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการพันธุ์พืชปลอดโรค สนับสนุนและให้บริการผลิตและ 
การจัดการพันธุ์พืชปลอดโรคอย่างเป็นระบบ สนับสนุนวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตและจัดการพันธุ์พืชปลอดโรคเพ่ือการอารักขาพืช การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาระบบการผลิตและ
จัดการพันธุ์พืชปลอดโรครวมถึงการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการพันธุ์พืชปลอดโรค สนับสนุนและให้บริการผลิต
และระบบการจัดการพันธุ์พืชปลอดโรคอย่างเป็นระบบ สนับสนุนวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตและจัดการพันธุ์พืชปลอดโรคเพ่ือการอารักขาพืช การให้คำปรึกษา แนะนำ 
ให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตพืชปลอดโรค การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

5. กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี   มีหน้าที่ 
1) ศึกษา พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธ ี
2) ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
3) เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนวิชาการ ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
4) ดำเนินการผลิตขยาย จัดหา และควบคุมคุณภาพการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติชีวภัณฑ์และสารธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช เพื่อสนับสนุนและพัฒนา 

การอารักขาพืช 
5) ให้บริการความรู้และปัจจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1  ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผน การปฏิบัติงาน  
มอบหมาย กำกับ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธ ีการศึกษา พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการจัดการ
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน วางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยี การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธ ีการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ   จำนวน 1  ตำแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยี
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดย
ชีววิธ ี ดำเนินการผลิตขยาย จัดหา และควบคุมคุณภาพการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติชีวภัณฑ์และสารธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช  ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววธิี การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย   
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6. กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี  มีหน้าที ่
1) ศึกษา พัฒนา ประยุกต์การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีรังสีในการจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้องเหมาะสม 
2) กำหนดแนวทาง กลยุทธ์ และวางแผนการให้บริการด้านรังสีเพ่ือการอารักขาพืช 
3) เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนวิชาการให้คำปรึกษา แนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีรังสีเพ่ือการจัดการศัตรูพืช 
4) ดำเนินการผลิตขยาย จัดหา และควบคุมคุณภาพการผลิตขยายชีวภัณฑ์ โดยการฉายรังสีในการควบคุมศัตรูพืช เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการอารักขาพืช 

   5) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีรังสีในการจัดการศัตรูพืช 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1  ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน 
มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี การศึกษา พัฒนา ประยุกต์การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีรังสี 
ในการจัดการศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การกำหนดแนวทางและวางแผนส่งเสริมการให้บริการด้านรังสีเพ่ือการอารักขาพืช ดำเนินการผลิตขยาย จัดหา และ
ควบคุมคุณภาพการผลิตขยายชีวภัณฑ์ การให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีรังสีเพ่ือการจัดการศัตรูพืช การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช    มีหน้าที ่
1) ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 
2) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องปลอดภัย 
3) กำหนดแนวทาง และวางแผนการให้บริการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้สารเคมี 
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนวิชาการให้คำปรึกษา แนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย  

และการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 
  5) ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตสินค้าเกษตรแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1  ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน 
มอบหมาย กำกับ ติดตาม  และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช  ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยีการใช้สารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง  ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้
สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องปลอดภัยการกำหนดแนวทางและวางแผนการให้บริการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้สารเคมี  ให้คำปรึกษา แนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้
สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1  ตำแหน่ง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยี
การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง การกำหนดแนวทางและวางแผนการ
ให้บริการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้สารเคมี ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตสินค้าเกษตรแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน การให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ และประเมิน
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว    มีหน้าที่ 
1) ศึกษา พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว 
2) ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว 
3) เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนวิชาการ ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว 
4) ควบคุม กำกับ การดำเนินงานศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพ่ือการส่งออก 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

    

     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว  
และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว ควบคุมดูแลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพ่ือการส่งออก ให้คำปรึกษา 
แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและควบคุมศัตรูพืชหลัง
การเก็บเกี่ยว  ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว ควบคุม กำกับ การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผัก
ผลไม้เพ่ือการส่งออก ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ ประเมินผล 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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9. กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย    มีหน้าที่ 
1) ศึกษา พัฒนา เทคโนโลยีด้านการจัดการดิน และการใช้ปุ๋ย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
2) กำหนดแนวทางและสนับสนุนการส่งเสริมการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย 
3) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและผู้ประกอบการ 
4) เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านการส่งเสริมการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย 
5) ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไข   

 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย พัฒนา ประยุกต ์เทคโนโลยีด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต กำหนดแนวทางและสนับสนุนการส่งเสริมการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยีด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย  
กำหนดแนวทางและสนับสนุนการส่งเสริมการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและ 
การใช้ปุ๋ย การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยี
ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย กำหนดแนวทางและสนับสนุนการส่งเสริมการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและการ
ใช้ปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและผู้ประกอบการ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ และประเมินและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

10. กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร มีหน้าที ่
1) ศึกษา พัฒนา การจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2) ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย 
3) ส่งเสริมการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ยโดยการบูรณาการร่วมกับศูนย์บริหารศัตรูพืชและหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร 
4) พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ    จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร  ศึกษา พัฒนา การจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่ม การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านอารักขาพืช และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ    จำนวน 1 ตำแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ศึกษา พัฒนา การจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย  ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่ม การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านอารักขาพืช และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนด้านการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

11. กลุ่มวิศวกรรมเกษตร  มีหน้าที่ 
  1) ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรในไร่นา เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป ระบบวิศวกรรมโลจิสติกส์ ระบบ 

     การให้น้ำและโรงเรือนเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศภาคการเกษตร และเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำหนดแนวทาง และวาง   
             ระบบการส่งเสริมให้เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของประเทศ 

   2) กำหนดวิธีการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในไร่นา เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป การใช้ระบบให้น้ำและโรงเรือนเกษตรของเกษตรกร 
    เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เชื่อมโยงการดำเนินงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

  3) ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในไร่นาของเกษตรกร เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปของเกษตรกร  และการใช้ระบบการให้น้ำและ 
    โรงเรือนเกษตรของเกษตรกร เพ่ือทดแทนแรงงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

  4) เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนให้บริการองค์ความรู้วิชาการ ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลเกษตรในไร่นา    
    เครื่องจักรกลหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูป ระบบวิศวกรรมเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศภาคการเกษตร และเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร 
      ที่เก่ียวข้องแก่ศูนย์ปฏิบัติการ หน่วยงานของกรมและหน่วยงานภายนอก  

5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



- 50 - 
 

              วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน  1  ตำแหนง่  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเกษตร  ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรในไร่นา 
เครื่องจักรกลหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูป ระบบวิศวกรรมโลจิสติกส์ ระบบการให้น้ำและโรงเรือนเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศภาคการเกษตร และเทคโนโลยี
วิศวกรรมเกษตรที่เก่ียวข้อง กำหนดแนวทางและวางระบบการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในไร่นา เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป การใช้ระบบให้น้ำและ
โรงเรือนเกษตรของเกษตรกร ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลเกษตร และเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน  1  ตำแหนง่  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรในไร่
นา เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป ระบบวิศวกรรมโลจิสติกส์ ระบบการให้น้ำและโรงเรือนเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศภาคการเกษตร และ
เทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้อง กำหนดวิธีการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในไร่นา เครื่องจักรกลหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูป การใช้ระบบให้น้ำและโรงเรือนเกษตร
ของเกษตรกร ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในไร่นาของเกษตรกร เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปของเกษตรกร และการใช้ระบบการให้น้ำและโรงเรือนเกษตร
ของเกษตรกร ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลเกษตร และเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง  และปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและระบบการผลิตเพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตร  
 (๒) ศึกษา พัฒนา ทดสอบและประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการผลผลิต  
       สินคา้เกษตร 
 (๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตร 
 (๔) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตร 
 (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 1. กลุ่มส่งเสริมไม้ผล    มีหน้าที ่
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และระบบการผลิตไม้ผล เพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต 
2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งทางด้านปริมาณและ 

   คุณภาพ ส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต  
 3) ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตไม้ผล 
 4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตไม้ผล 
 5) เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ 

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมไม้ผล  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และระบบการผลิตไม้ผล การศึกษา ทดสอบ 
ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกร การกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริม
และจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ำ การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และระบบการผลิตไม้ผล การศึกษา ทดสอบ 
ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกร การกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริม
และจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ำ การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน 2  ตำแหน่ง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยี
การผลิตและจัดการผลผลิตไม้ผล รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร  การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำแผน
ส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ำ การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยง
การผลิตกับการตลาด การให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
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2. กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น  มีหน้าที ่
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และระบบการผลิตไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ มะพร้าว กาแฟ ชา โกโก้ ไผ่ มะม่วงหิมพานต์   

มะคาเดเมีย หวายและไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต 
  2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตไม้ยืนต้น ที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งทางด้านปริมาณ 
และคุณภาพ 

  3) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตไม้ยืนต้น 
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

    นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมไม้ยืนต้น การศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตไม้ยืนต้น 
การกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ำ การอารักขา  
การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ   จำนวน 2  ตำแหน่ง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยี
การผลิตและจัดการผลผลิตไม้ยืนต้น รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร  การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผน
ส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ำ การอารักขา การเก็บเกี่ยว 
และแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงาน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 3. กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ำมัน    มีหน้าที่ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและระบบการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน เพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและ 
การจัดการผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน 

2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน ที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนทีแ่ละเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต  

3) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตยางพารา และปาล์มน้ำมัน และการจัดการด้านการตลาดของผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน 
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน  
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1  ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน  การศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและระบบ
การผลิต การกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ำ การอารักขา การ
เก็บเก่ียวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน  2  ตำแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษาทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยี
การผลิตและระบบการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร  การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยีและระบบการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน เพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขต
กรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ำ การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
ผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

4. กลุ่มสง่เสริมพืชผักและเห็ด    มีหน้าที่ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และระบบการผลิตผักและเห็ด เพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต

ผักและเห็ด 
2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตผักและเห็ด ที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งทางด้าน  

ปริมาณและคุณภาพส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต 
3) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตผักและเห็ด และการจัดการด้านการตลาดของผลผลิตผักและเห็ด 
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านส่งเสริมการผลิตผักและเห็ด 

      5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

           นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1  ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านงานด้านการส่งเสริมส่งเสริมพืชผักและเห็ด การศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและระบบการ
ผลผลิตพืชผักและเห็ด การกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดินปุ๋ยและน้ำ  
การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ   
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน  2  ตำแหน่ง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยี
การผลิตและระบบการผลิตผักและเห็ด รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผน
ส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ำ การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยง
การผลิตกับการตลาด การให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

 5. กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ  มีหน้าที่  
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และระบบการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับเพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมส่งเสริมการผลิต และ

การจัดการผลผลิต  
2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต 
3) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับ และการจัดการผลผลิตไม้ดอกและไม้ประดับ 
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับ  
5) เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ การศึกษา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิต   การกำหนด
แนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ำ การอารักขา การเก็บเก่ียวและแปรรูป
ขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน  3  ตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยี
การผลิตและจัดการผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางและ
จัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ำ การอารักขา การเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้น 
ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
การตดิตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
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6. กลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ มีหน้าที่ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ เพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิต  

และการจัดการผลผลิตและการส่งเสริมตลาดพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ ส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
3) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ  
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ  
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

    นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ   จำนวน 1  ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผน การปฏิบัติงาน  
มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ  การศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิต 
การกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ำ การอารักขา การเก็บเกี่ยว
และแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน 1  ตำแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์
เทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
กำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ำ การอารักขา การเก็บเก่ียวและ
แปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
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7. กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว  มีหน้าที่ 
1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และระบบการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว (พืชเส้นใย ได้แก่ ฝ้าย ปอ นุ่น พืชเส้นใยอ่ืน ๆ และพืชหัว     

ได้แก่ มันสำปะหลัง มันแกว แห้ว และพืชหัวอ่ืน ๆ) เพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผนการพัฒนา และแผนส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต  
2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัวที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต 
3) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว  
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย 
กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านด้านการส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว  การศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิต การกำหนด
แนวทางและจัดทำแผนการพัฒนาและแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ำ การอารักขา การ
เก็บเก่ียวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษจำนวน 1  ตำแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์ 
เทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกำหนด
แนวทางและจัดทำแผนการพัฒนา และแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ำ การอารักขา การ
เก็บเก่ียวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต  การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
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8. กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม มีหน้าที่ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และระบบการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เดือย ยาสูบ สับปะรด ฯลฯ  

 เพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต  
2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ 
3) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมและการจัดการตลาดของผลผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม 
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม 

    5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม   การศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิต   
การกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ำ  การอารักขา  การเก็บเก่ียว
และแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแหน่ง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและระบบการ
ผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม  รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร  การศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการ
ผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ำ การอารักขา การเก็บเก่ียวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับ
การตลาด การให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

9. กลุ่มส่งเสริมพืชน้ำมันและพืชตระกูลถ่ัว    มีหน้าที่ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และระบบการผลิตพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว (พืชน้ำมัน ได้แก่ ทานตะวัน ละหุ่ง  งา สบู่ดำ เรปซีด ฯลฯ และ

พืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วแดง ถั่วพุ่ม ถั่วหรั่ง ฯลฯ ) เพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต  
2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่วที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต  
3) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว  
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิตของพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว  

 5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ    จำนวน 1  ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว  การศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิต 
การกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขตกรรมการจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ำ การอารักขา การเก็บเกี่ยว
และแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1  ตำแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและระบบการ
ผลิตพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว   รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร การศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำแผน  
ส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขตกรรมการจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ำ การอารักขา การเก็บเก่ียวและแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยง
การผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ    จำนวน  1  ตำแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบประยุกต์
เทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิตพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเกษตรกร การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
กำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การส่งเสริมและจัดการพันธุ์ การเขตกรรม การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ำ การอารักขา การเก็บเก่ียวและ
แปรรูปขั้นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

10. กลุ่มส่งเสริมระบบการผลิตข้าว มีหน้าที่ 
1) วิเคราะห์พื้นที่และนโยบาย ประสานจัดทำแผนการผลิตข้าว และการจัดการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ร่วมกับกรมการข้าว 
2) อำนวยการ สนับสนุน และส่งเสริมการผลิตข้าวในพ้ืนที่ จัดทำโครงการด้านการส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมกับกรมการข้าว 
3) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าว การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว ศูนย์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน และการปลูก   

พืชหลังฤดูการทำนา 
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมขยายผลและจัดการการผลิตข้าว 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมระบบการผลิตข้าว  สนับสนุน และส่งเสริมการผลิตข้าวในพื้นที่ จัดทำโครงการด้านการส่งเสริมการ
ผลิตขา้วร่วมกับกรมการข้าว ศึกษา วิเคราะห์พ้ืนที่และนโยบาย จัดทำแผนส่งเสริมการผลิตข้าว และการจัดการข้าวร่วมกับกรมการข้าว การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมการผลิต
ข้าวในพื้นท่ี จัดทำโครงการด้านการส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมกับกรมการข้าว ศึกษา วิเคราะห์พ้ืนที่และนโยบาย รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของ
เกษตรกร  การศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิต การจัดการข้าวร่วมกับกรมการข้าว การให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการผลิตข้าวและจัดการผลผลิต ศูนย์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนและการปลูกพืชหลังฤดูการทำนา  การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง การติดตาม นิเทศ  
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

11. กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ    มีหน้าที่  
1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และระบบการผลิตผึ้ง ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง และแมลงเศรษฐกิจ เช่น จิ้งหรีด ด้วงสาคู ครั่ง ฯลฯ  

 เพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต รวมทั้งการส่งเสริมตลาดผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ 
2) ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตผึ้งและแมลงเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งทางด้าน

ปริมาณและคุณภาพ ส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต รวมทั้งการส่งเสริมตลาดของผลผลิตผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ      
3) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ และการจัดการด้านการตลาดของผลผลิตผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ 
4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจการจัดการด้านตลาดผลผลิตผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ 

        5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแหน่ง   ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ  การศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิตผึ้งและแมลง
เศรษฐกิจ  การกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การบริหารจัดการการผลิต การเก็บเก่ียวดูแลรักษาผลผลิต การแปรรูป ตลอดจนเชื่อมโยง
การผลิตกับการตลาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแหน่ง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์ 
เทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิตผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ จัดการผลผลิตที่ได้จากผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของ
เกษตรกร  การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตตั้งแต่การบริหารจัดการการผลิต การเก็บเกี่ยวดูแลรักษาผลผลิต  
การแปรรูป ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การติดตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
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12. กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร    มีหน้าที่ 
       1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบธุรกิจเกษตร  เพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมธุรกิจเกษตรที่เหมาะสมกับสินค้าและเกษตรกร 
   2) ศึกษา พัฒนา รูปแบบธุรกิจสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการตลาด เพ่ิมมูลค่าสินค้า และตอบสนอง  
 ความต้องการของผู้ประกอบการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสินค้า 

    3) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านรูปแบบธุรกิจสินค้าเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและการตลาด 
    4) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านธุรกิจเกษตร  
    5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน  
มอบหมาย กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมธุรกิจเกษตร การศึกษา พัฒนา รูปแบบธุรกิจสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกร 
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบธุรกิจเกษตรเพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมธุรกิจเกษตร ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การประสานงานด้านธุรกิจเกษตร กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง  มหีน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนารูปแบบธุรกิจสินค้า
เกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกร การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบธุรกิจเกษตร เพ่ือกำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมธุรกิจเกษตรที่เหมาะสมกับสินค้า
และเกษตรกร รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการตลาด เพ่ิมมูลค่าสินค้า และตอบสนอง ความต้องการของผู้ประกอบการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ของสินค้า ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด การให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านรูปแบบธุรกิจสินค้าเกษตร การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
การตดิตาม นิเทศ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
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สำนักงานเกษตรจังหวัด    มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
 (๒) ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  
 (๓) ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกร 
 (๔) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ 
 (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร    มีหน้าที่  
       1) ศึกษา พัฒนาและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  
      2) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนของชุมชน องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
     3) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 
     4) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  
     5) สนับสนนุการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสรมิและพัฒนาเกษตรกร องคก์รเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน  
     6) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด 
      7) ประสานและดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
      8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย กำกับการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การสนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

  1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและประสานการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  
  2) ควบคุม กำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  

และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ   
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  3) ประสานการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล การฝึกอาชีพของเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรกร และเกษตร

หมู่บ้าน 
  5) พัฒนาบุคลากรในจังหวัดให้มีความรู้ในด้านการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
  6) ประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  7) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่  

  8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต    มีหน้าที่ 
       1) ศึกษา พัฒนา และวางแผนการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตร 
      2) ศึกษา พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 
      3) ดำเนินการส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต และการให้บริการทางการเกษตร 
  4) ดำเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และประสาน 
 การแก้ไขปัญหาการผลติของเกษตรกร 
     5) ประสานและดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีเฉพาะ 

       6) สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต 
      7) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสรมิการผลติและจัดการผลผลิตในจังหวัด  
      8) ปฏิบัตหิน้าท่ีอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย กำกับ  
การปฏิบัติงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร การแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร งานตามโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
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   1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และประสานการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิต  
  2) ควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
สินค้าเกษตร งานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ 
  3) พัฒนาบุคลากรในจังหวัดให้มีความรู้ด้านการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
  4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 
  5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในพ้ืนที่ 
  6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกีย่วข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  3. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ    มีหน้าที่ 
        1) ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
เพ่ือผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในจังหวัด 
        2) พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การปลูกพืช ผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และข้อมูลมือสองอ่ืน ๆ เพื่อเผยแพร่  
ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ 
        3) ศึกษา พัฒนาวิธีการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปรับปรุงกระบวนการทำงานในพื้นท่ี พัฒนาบุคลากรและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในจังหวัด    
      4) สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนของชุมชน 
       5) สนับสนุนสำนักงานเกษตรอำเภอในการจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ 
        6) ติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเกษตรจังหวัด 
        7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายกำกับ 
การปฏิบัติงานการจัดทำแผนงานโครงการส่งเสริมการเกษตร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในจังหวัดด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัด งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลสารสนเทศ งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากร
ในจังหวัด และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
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   1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และประสานการจัดทำแผนงานโครงการส่งเสริมการเกษตร แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  2) ควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการส่งเสริมการเกษตร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลสารสนเทศ   
งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด 
  3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดทำแผนชุมชน และการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 
  4) วางแผนการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
  5) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 
  6) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัด 
  7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  4. กลุ่มอารักขาพืช    มีหน้าที่ 
      1) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานด้านการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ยในจังหวัดและดำเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช 
      2) สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช 
      3) ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ 
 และเกษตรกร 
      4) ให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ย 
      5) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ยในจังหวัด 
      6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน การปฏิบัติงาน มอบหมาย กำกับ
การปฏิบัติงานอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยในจังหวัด การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช การศึกษา พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืช 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ย การสำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืชและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาและวางแผนการดำเนินงานด้านการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยในจังหวัด  
   2) ควบคุม กำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช  
   3) ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  
   4) ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
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   5) สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้านการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ย  
   6) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช การป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช  
   7) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่  
   8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
สำนักงานเกษตรอำเภอ    มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมการผลิตการเกษตรในอำเภอ 
 (๒) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
 (๓) ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
 (๔) ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
 (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 สำนักงานเกษตรอำเภอไม่แบ่งโครงสร้างภายใน ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดังนี้ 

   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ หรือ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส หรือ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรอาวุโส  ปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะเกษตรเกษตรอำเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ควบคุมกำกับ ติดตาม 
การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเกษตรอำเภอ หรือตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร 
หรือเกษตรจังหวัดมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและอำเภอ 
  2) บริหารแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากจังหวัดและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
  3) บริหารจัดการด้านการให้บริการทางการเกษตรในระดับอำเภอให้ทั่วถึง 
  4) เป็นนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มีหน้าที่ตรวจสอบและวินิจฉัยเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
  5) ให้คำปรึกษาแนะนำ มอบหมาย กำกับดูแลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด 
  6) เป็นผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานในระดับอำเภอ ทั้งของหน่วยงานภายในและภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
กับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  7) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นผู้จัดการ (เจ้าภาพ) ในการให้บริการด้านการเกษตร มีหน้าทีป่ระสานข้อมูลกับหน่วยงานระดับอำเภอ
ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะศูนย์บริการร่วมด้านการเกษตรและสหกรณ์ครบวงจร 

  8) ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร 
  9) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชน ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิตพืช ให้บริการส่งเสริมอาชีพการเกษตร และดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจของชุมชน 
ให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ดังนี้ 
   1) ศึกษา วิจัย ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และเกษตรกรเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 

      2) ศึกษา วิเคราะห์ ศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือจัดทำแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตร การพัฒนาเกษตรกร และ
การพัฒนาการผลิตพืชของอำเภอ 

      3) ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย 
      4) ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ การพัฒนาผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหา

ด้านการผลิตพืชแก่เกษตรกร    
      5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


