สํานักงานเกษตรจังหวัด

มีอํานาจหนาที่

ก) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
ข) สงเสริมและประสานถายทอดความรูดา นการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมงและปศุสัตว
ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
ง) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
หมายเหตุ สํานักงานเกษตรจังหวัด แบงขนาดจังหวัดออกเปน 2 กลุม ตามจํานวนครัวเรือนเกษตรกร โดยใชขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ คือ
- กลุมจังหวัดขนาดใหญมีครัวเรือนเกษตรกร 50,000 ครัวเรือนขึ้นไป จํานวน 44 จังหวัด มีอัตรากําลังจังหวัดอยูใ นชวง 22-25 อัตรา
- กลุมจังหวัดขนาดเล็ก มีครัวเรือนเกษตรกร นอยกวา 50,000 ครัวเรือน จํานวน 32 จังหวัด มีอัตรากําลังจังหวัดอยูในชวง 19-22 อัตรา
แบงงานภายในออกเปน 2 ฝาย 2 กลุม ซึ่งไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบไวดงั นี้
ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสงเสริมการเกษตร) ระดับตน/สูง จํานวน 1 ตําแหนง ในฐานะเกษตรจังหวัด มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห และวางแผนการดําเนินงาน สงเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มอบหมาย ควบคุม กํากับการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรใหเปนไป
ตามแผนงานที่กําหนดไวในจังหวัด และปฏิบัติหนาที่อนื่ ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1. ฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ไดแก งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ
การจัดทําและบริหารงบประมาณ งานพิมพและแจกจายเอกสาร งานการเจาหนาที่ งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไปของสํานักงาน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ/เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 1 ตําแหนง ในฐานะหัวหนาฝาย มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน
การปฏิบัติงาน มอบหมาย ควบคุม กํากับ การปฏิบัติงานดานงานบริหารทั่วไป ไดแก งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ
การบริหารงบประมาณ งานพิมพ และแจกจายเอกสาร งานการเจาหนาที่ งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไปของสํานักงาน

เจาพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน หรือ ชํานาญงาน จํานวน 1 ตําแหนง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเจาหนาที่
งานประชุม งานประสานราชการทั่วไปของสํานักงาน และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิ าน หรือ ชํานาญงาน จํานวน 1 - 2 ตําแหนง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี การบริหาร
งบประมาณ งานพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
เจาพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน หรือ ชํานาญงาน จํานวน 1 - 2 ตําแหนง มีหนาที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับ งานพิมพ และแจกจายเอกสารราชการ
งานบันทึก และประมวลผลขอมูลทางคอมพิวเตอร และปฏิบัติหนาที่อนื่ ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร มีหนาที่
1) ศึกษา พัฒนาและวางแผนการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
2) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนของชุมชน องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
3) สงเสริม สนับสนุนและประสานงานดานการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือขาย
4) สงเสริม สนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑขององคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
5) สนับสนุนการดําเนินงานและพัฒนาเจาหนาที่ระดับอําเภอในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน
6) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
7) ประสานและดําเนินงานเกี่ยวกับการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
8) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 ตําแหนง ในฐานะหัวหนากลุม มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย กํากับการปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การสนับสนุนและประสานการผลิต
และพัฒนาผลิตภัณฑขององคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและการทองเที่ยวเชิงเกษตร การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จํานวน 2 - 4 ตําแหนง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา วิเคราะหสรุป เสนอแนะ
และปฏิบัติงานดานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การสนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑขององคกรเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและการทองเที่ยวเชิงเกษตร และการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชํานาญการ จํานวน 1-2 ตําแหนง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานสงเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน การสนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑขององคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและ
การทองเที่ยวเชิงเกษตร การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต มีหนาที่
1) ศึกษา พัฒนา และวางแผนการสงเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตร
2) ศึกษา พัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับทองถิ่น
3) ดําเนินการสงเสริม และประสานการถายทอดความรูด านการผลิตและจัดการผลผลิต การใหบริการทางการเกษตรและการอารักขาพืช
4) ดําเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการดานการสงเสริมการผลิต การจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร
และประสานการแกไขปญหาการผลิตของเกษตรกร ไดแก ภัยธรรมชาติ การระบาดของศัตรูพืช
5) ประสานการดําเนินโครงการพระราชดําริและโครงการสงเสริมการเกษตรในพื้นทีเ่ ฉพาะ

6) สนับสนุนการดําเนินงานและพัฒนาเจาหนาที่ระดับอําเภอในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต
7) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการสงเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในจังหวัด
8) ปฏิบตั ิหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 ตําแหนง ในฐานะหัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย กํากับการปฏิบัติงานสงเสริมการผลิต การจัดการผลผลิตการเกษตร การถายทอดเทคโนโลยี
การดําเนินการตามแผนงานโครงการและมาตรการดานการผลิตและจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร การใหบริการทางการเกษตร การอารักขาพืช
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จํานวน 2-3 ตําแหนง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา วิเคราะหสรุป เสนอแนะ
และปฏิบัติงานดานการสงเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิตการเกษตร การดําเนินการตามแผนงานโครงการและมาตรการดานการผลิตและจัดการผลผลิต
การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร การใหบริการทางการเกษตร การอารักขาพืช ใหคําปรึกษาแนะนํา และถายทอดความรูแกเจาหนาที่และเกษตรกร และปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หรือ ชํานาญการ จํานวน 1-3 ตําแหนง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการสงเสริมการผลิต
และการจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร การใหบริการทางการเกษตร การอารักขาพืช ใหคําปรึกษาแนะนํา และถายทอดความรูแกเจาหนาทีแ่ ละเกษตรกร
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ มีหนาที่
1) ศึกษา วิเคราะหและดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรดานการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
และสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อผนวกเปนแผนพัฒนาจังหวัดของผูว าราชการจังหวัด
2) ประสานกับหนวยงานที่เกีย่ วของในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรในจังหวัด

สํานักงานเกษตรจังหวัด แบงขนาดจังหวัดออกเปน 2 กลุม ตามจํานวนครัวเรือนเกษตรกรโดยใชขอ มูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ คือ
กลุมที่ 1 จังหวัดขนาดใหญมีครัวเรือนเกษตรกร 50,000 ครัวเรือนขึ้นไป จํานวน 44 จังหวัด มีอตั รากําลังจังหวัดอยูใ นชวง 22 - 25 อัตรา ไดแก
กาญจนบุรี กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค บุรีรัมย เพชรบูรณ รอยเอ็ด ศรีสะเกษ
สกลนคร สงขลา อุดรธานี และอุบลราชธานี กําแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ตรัง นครพนม นราธิวาส นาน ปตตานี พะเยา พัทลุง
พิจิตร พิษณุโลก แพร มหาสารคาม ยโสธร ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎรธานี สุรินทร หนองคาย และอุตรดิตถ
กลุมที่ 2 จังหวัดขนาดเล็ก มีครัวเรือนเกษตรกร นอยกวา 50,000 ครัวเรือน จํานวน 32 จังหวัด มีอัตรากําลังจังหวัดในชวง 19 -22 อัตรา ไดแก
กระบี่ ชลบุรี ชัยนาท ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขนั ธ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พังงา เพชรบุรี แมฮอ งสอน ยะลา
ระยอง สตูล สระบุรี สิงหบุรี อางทอง อุทัยธานี กรุงเทพมหานคร ตราด ภูเก็ต มุกดาหาร ระนอง สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแกว หนองบัวลําภู* และอํานาจเจริญ

