บทบาท ภารกิ จ หน้ าที่ สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่
สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่ มีภารกิ จ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน
(๒) ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรูด้ า้ นการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตร
(๓) ประสานการดําเนินงานเกีย่ วกับการแก้ไขปั ญหาด้านการผลิตของเกษตรกร
(๔) กํากับ ดูแล และสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของสานักงานเกษตรอําเภอ
(๕) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
แบ่งงานภายในออกเป็ น 1 ฝ่ าย 4 กลุ่ม ซึ่งได้กาํ หนดหน้ าที่ความรับผิดชอบไว้ดงั นี้
ผู้อาํ นวยการเฉพาะด้าน (วิ ชาการส่งเสริ มการเกษตร) สูง ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะเกษตรจังหวัด
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ มอบหมาย ควบคุม กํากับการปฏิบตั งิ านส่งเสริมการเกษตรให้เป็ นไปตามแผนงานทีก่ ําหนดไว้
ในจังหวัด และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยมีลกั ษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ ดังนี้
๑) ศึก ษา วิเคราะห์ และวางแผนการดําเนิ น งานส่งเสริม การเกษตรในเขตพื้น ที่รบั ผิด ชอบ ให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของกรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
๒) ให้คําปรึกษา แนะนา มอบหมาย กํากับดูแลการปฏิบตั งิ านส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าทีแ่ ละ
ผูเ้ กีย่ วข้องให้เป็ นไปตามเป้ าหมายแผนงานทีก่ ําหนดเพื่อการบรรลุเป้ าหมายตัวชีว้ ดั ระดับองค์กรและระดับ
บุคคล
๓) เป็ นกลไกในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ การแก้ไขปั ญหาหนี้สนิ ของเกษตรกร
การขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกพืชเศรษฐกิจ การแก้ไขปั ญหาด้านราคาสินค้าเกษตรหรือปริมาณผลผลิต
ทางการเกษตร เป็ นต้น
๔) จัดให้มบี ริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร และแก้ไขปั ญหาทางการผลิตของเกษตรกร ได้แก่
การระบาดของศัตรูพชื และภัยธรรมชาติอ่นื ๆ
๕) เป็ นผูแ้ ทนส่วนราชการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานในระดับจังหวัด
๖) เป็ นกรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริม วิส าหกิจชุ ม ชน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีห น้ าที่รบั ผิด ชอบงานธุ รการ งานประชุม การศึกษาข้อมูล และ
กิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับงานของคณะกรรมการฯ และกรมส่งเสริมการเกษตรทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
๗) ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
1. ฝ่ ายบริ หารทัวไป
่ มีหน้าที่
๑) ปฏิบตั งิ านด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานทีแ่ ละยานพาหนะ
3) ดําเนินการเกีย่ วกับงานบริหารงานบุคคล

4) บริหารจัดการงบประมาณประจําปี และควบคุมการใช้จา่ ยงบประมาณของหน่วยงาน
5) ดําเนินการเกีย่ วกับการประชุมของหน่วยงาน
6) ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

2. กลุ่มส่งเสริ มและพัฒนาเกษตรกร มีหน้าที่
1) ศึกษา พัฒนาและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
2) ส่งเสริมและสนับสนุ นการดําเนินงานตามแผนของชุมชน องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
3) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
4) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน
5) สนับสนุนการดําเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าทีร่ ะดับอําเภอในการปฏิบตั งิ านด้านการส่งเสริมและ
พัฒนา เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
6) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัด
7) ส่งเสริม สนับสนุน งานตลาดเกษตรกร ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้าเกษตรและบรรจุ
ภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานการผลิต มาตรฐาน GMP หรือ Primary GMP หรือฮาลาล / มาตรฐาน อย.
8) ประสานและดําเนินงานเกีย่ วกับการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ
9) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
3. กลุ่มส่งเสริ มและพัฒนาการผลิ ต มีหน้าที่
1) ศึกษา พัฒนา และวางแผนการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตร
2) ศึกษา พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตรทีเ่ หมาะสมกับ
ท้องถิน่
3) ดําเนิ น การส่งเสริม และประสานการถ่ ายทอดความรู้ด้านการผลิต และจัด การผลผลิต และ
การให้บริการทางการเกษตร
4) ดําเนินการส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรูด้ า้ นการผลิตและจัดการผลผลิตในรูปแบบ
เกษตรแปลงใหญ่
5) ดําเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิตและ
ประสาน การแก้ไขปั ญหาการผลิตของเกษตรกร
6) ประสานและดํ าเนิ นงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ และโครงการส่งเสริมการเกษตร
ในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
7) สนับสนุ นการดําเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าทีร่ ะดับอําเภอในการปฏิบตั งิ านด้านการส่งเสริมการ
ผลิตและจัดการผลผลิต
8) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในจังหวัด

9) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
4. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีหน้ าที่
1) ศึกษา วิเคราะห์และดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรด้านการผลิตพืช
การพัฒ นาอาชีพ ของเกษตรกร และส่งเสริมวิส าหกิจชุ ม ชน เพื่อผนวกเป็ นแผนพัฒ นาจังหวัดของผู้ว่า
ราชการจังหวัด และประสานกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตรในจังหวัด
2) พัฒ นาสารสนเทศระดับ จังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ ก ารปลูก พืช ผลผลิต
การเกษตร วิสาหกิจชุมชน ทะเบียนเกษตรกรและข้อมูลมือสองอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และ
ประชาสัมพันธ์
งานส่งเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ
3) ศึกษา พัฒนาวิธกี ารดําเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปรับปรุงกระบวนการทํางานใน
พืน้ ที่ พัฒนาบุคลากรและสนับสนุ นงานวิจยั และพัฒนาในจังหวัด
4) สนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนของ
ชุมชน
5) สนับสนุ นสํานักงานเกษตรอําเภอในการจัดทําแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร และการ
จัดทําข้อมูลสารสนเทศระดับอําเภอ
6) ติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผลการดําเนิ นงานในภาพรวมของสํานักงานเกษตร
จังหวัด
7) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
5. กลุ่มอารักขาพืช มีหน้าที่
1) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการดําเนินงานด้านการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ ยในจังหวัดและ
ดําเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์จดั การดิน
ปุ๋ ยชุมชน
2) สํารวจ ติดตาม เฝ้ าระวังการระบาดของศัตรูพืชและประสานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการระบาดของศัตรูพชื สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน
3) ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธกี ารจัดการศัตรูพชื ทีเ่ หมาะสมกับท้องถิน่ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การอารักขาพืชและงานดินปุ๋ ยให้กบั เจ้าหน้าทีร่ ะดับอําเภอ และเกษตรกร
4) ให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพชื และให้คําปรึกษาแนะนํ าด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืช และงาน
ดินปุ๋ ย
5) ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และ ดําเนินงาน
ตามโครงการและมาตรการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์
6) สํารวจ ติดตาม เฝ้ าระวังการเผาในพื้นที่เกษตรและประสานกับ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ป้ องกันและรณรงค์หยุดการเผาในพืน้ ทีเ่ กษตร
7) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานด้านการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ ยในจังหวัด
8) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

6 สํานักงานเกษตรอําเภอ หน่ วยงานในสังกัด สํานักงานเกษตรจังหวัด
ภารกิ จสํานักงานเกษตรอําเภอ
1. วางแผนและส่งเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรในอําเภอ
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
3. ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรูด้ า้ นการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสตั ว์
4. ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา
5. ปฏิบ ัติง านร่ว มกับ หรือ สนั บ สนุ น การปฏิบ ัติง านของหน่ ว ยงานอื่น ที่เกี่ย วข้อ งหรือ ที่ไ ด้ร บั
มอบหมาย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะเกษตรเกษตรอําเภอมีหน้าที่
รับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การศึก ษา วิเคราะห์ และวางแผนการดํ า เนิ น งานส่ ง เสริม การเกษตรในเขตพื้น ที่
รับผิดชอบ ควบคุมกํากับ ติดตามอํานาจหน้าที่ของเกษตรอําเภอ หรือตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร หรือ
เกษตรจังหวัดมอบหมาย โดยมีลกั ษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ ดังนี้
1) ศึก ษา วิเคราะห์เพื่อ วางแผนการปฏิบ ัติงานส่งเสริม และพัฒ นาการเกษตรให้ส อดคล้อ งกับ
นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนทิศทางการพัฒ นาของ
จังหวัดและอําเภอ

2) บริหารแผนงานโครงการที่ได้รบั อนุ มตั งิ บประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการที่
ได้รบั สนับสนุ นจากจังหวัดและราชการบริหารส่วนท้องถิน่
3) บริหารจัดการด้านการให้บริการทางการเกษตรในระดับอําเภอให้ทวถึ
ั่ ง
4) เป็ นนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มีหน้าที่
ตรวจสอบและวินิจฉัยเกีย่ วกับการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
5) รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์การปลูกพืช ผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และข้อมูล
มือสองอื่น ๆ เพือ่ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และทะเบียนเกษตรกรในพืน้ ทีอ่ าํ เภอ
5) ให้คําปรึกษาแนะนํ า มอบหมาย กํากับ ดูแลการปฏิบ ตั ิงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายและแผนงานทีก่ าํ หนด
6) เป็ นผูแ้ ทนส่วนราชการในคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ หรือคณะทํางานในระดับอําเภอ ทัง้
ของหน่วยงานภายในและภายนอกในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับงานในหน้าทีห่ รือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
8) ดําเนินการตามนโยบายและมาตรการสําคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปั ญหาภาคการเกษตร
9) ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
แนวทางปฏิ บตั ิ งานในพืน้ ที่
1. ยึดเกษตรกรเป็ นศูนย์กลางในการส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร
2. เน้นบทบาทในการเป็ นทีป่ รึกษาการพัฒนาอาชีพ และประสานการส่งเสริมการผลิต/การจัดการ
ผลผลิต/การถ่ายทอดเทคโนโลยีในพืน้ ที่ โดยใช้ศนู ย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรรวมทัง้ องค์กร
เป็ นกลไกสําคัญในการปฏิบตั งิ าน
3. เน้ นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วมของเกษตรกรเป็ นหลัก เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสามารถในการบริหารจัดการวางแผนการผลิตได้ดว้ ยตนเอง
4. กําหนดการออกเยีย่ มศูนย์บริการฯ และองค์กรเกษตรกร เพือ่ ทราบปั ญหา และความต้องการและ
นํามาใช้ในการประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการให้บริการ และเผยแพร่ขา่ วสาร สถานการณ์และการเตือน
ภัย
5. ให้บ ริก ารเกษตรกรครอบคลุ ม ทุ ก สาขาอาชีพ การเกษตร รวมถึงการติด ต่ อประสานงานกับ
ผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ ให้บริการแก่เกษตรกร
6. จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบลทีส่ อดคล้องกับความต้องการของชุมชน และบูรณาการ
กับพืน้ ทีแ่ ละหน่วยงานอื่น
7. จัดทําแผนการปฏิบตั งิ านรายบุคคลที่สอดคล้องกันทัง้ สํานักงาน เช่น แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
แผนการเยีย่ ม เป็ นต้น

