
 

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

จํานวน 831 200 3,736 55 108 1,236 6,166 

 

ขาราชการ ปฏิบัติงานภายใตตําแหนงเกษตรอําเภอ 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ  -   208 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชํานาญการ    -  3,736 
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน   -   28 
เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  -  512 
เจาพนักงานเคหกิจเกษตรชํานาญงาน   -   80 
เจาพนักงานเคหกิจเกษตรปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน        -  11 
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน                 -  713 

- ไมมีการแบงงานภายใน - 
 

 

สํานักงานเกษตรอําเภอ  878 อําเภอ 
 

ขรก. - 6,166 
ลจป. - 150 
พรก. - 1,616 นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ -  623 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  -  200 
เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส   -  54 
เจาพนักงานเคหกิจเกษตรอาวุโส  -  1 
 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
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ส านักงานเกษตรอ าเภอ    มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมการผลิตการเกษตรในอ าเภอ 
 (๒) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
 (๓) ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
 (๔) ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
 (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ส านักงานเกษตรอ าเภอไม่แบ่งโครงสร้างภายใน ซึ่งได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดังนี้ 

   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ/ช านาญการพเิศษ หรือ เจา้พนกังานการเกษตรอาวุโส หรือ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรอาวุโส  ปฏิบัติหน้าที ่
ในฐานะเกษตรเกษตรอ าเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ควบคุมก ากับ ติดตาม 
การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเกษตรอ าเภอ หรือตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร 
หรือเกษตรจังหวัดมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและอ าเภอ 
  2) บริหารแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากจังหวัดและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
  3) บริหารจัดการด้านการให้บริการทางการเกษตรในระดับอ าเภอให้ทั่วถึง 
  4) เป็นนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มีหน้าทีต่รวจสอบและวินิจฉัยเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนและเครอืข่ายวิสาหกิจชุมชน 
  5) ให้ค าปรึกษาแนะน า มอบหมาย ก ากับดูแลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่ก าหนด 
  6) เป็นผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานในระดับอ าเภอ ทั้งของหน่วยงานภายในและภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
กับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  7) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณใ์ห้เป็นผู้จัดการ (เจ้าภาพ) ในการให้บริการด้านการเกษตร มหีน้าที่ประสานข้อมูลกับหน่วยงานระดับอ าเภอ
ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะศูนย์บริการร่วมด้านการเกษตรและสหกรณ์ครบวงจร 

  8) ด าเนินการตามนโยบายและมาตรการส าคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร 
  9) ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  มีหนา้ที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชน ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิตพืช ให้บริการส่งเสริมอาชีพการเกษตร และด าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจของชุมชน 
ให้ค าปรึกษาแนะน าและสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพฒันาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ดังนี้ 
   1) ศึกษา วิจัย ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพืน้ที่และเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 

      2) ศึกษา วิเคราะห ์ศักยภาพของพื้นทีเ่พื่อจัดท าแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร การพัฒนาเกษตรกร และ
การพัฒนาการผลิตพืชของอ าเภอ 

      3) ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย 
      4) ให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ การพัฒนาผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหา

ด้านการผลิตพืชแก่เกษตรกร    
      5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิาร/ช านาญการ หรือ เจ้าพนกังานการเกษตรช านาญงาน หรือ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรช านาญงาน  มีหน้าที่
รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชน ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิตพืช ให้บริการส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
และด าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจของชุมชน ให้ค าปรึกษาแนะน าและสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ เกษตรกร และชุมชนเพื่อเป็นข้อมูล และแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ 
  2) ส่งเสริม ถ่ายทอด และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิตทางการเกษตรด้านพืช และบริการส่งเสริมอาชีพการเกษตร  
  3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเอง 
  4) ให้ค าปรึกษาแนะน า และสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร 
  5) ด าเนินการตามแผนงานโครงการ และมาตรการส่งเสริมการเกษตร 
  6) ประสานการแก้ไขปญัหาการผลิตแก่เกษตรกร และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
  7) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที ่
  8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  เจ้าพนักงานธรุการปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุและการติดต่อประสานงานทั่วไป
ของส านักงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ 
  2) ร่างโต้ตอบ บันทึกเสนอหนังสอืราชการ 
  3) พิมพ์เอกสารและบันทึกขอ้มูลของทางราชการ 
  4) รวบรวมและจัดเก็บเอกสารของส านักงาน 
  5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ จดัท างบวันท าการ การลาประเภทต่าง ๆ  
  6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสด ุ
  7) อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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