• ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่ งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร องค์ กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุ มชน

สำนักงำนเกษตร
จังหวัดระยอง
มีหน้ำที่

• ส่ งเสริมและประสานการถ่ ายทอดความรู้ด้านการผลิต
และพัฒนาคุณภาพสิ นค้ าเกษตร
• ประสานการดาเนินงานเกีย่ วกับการแก้ ไขปัญหาด้ าน
การผลิตของเกษตรกร
• กากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของ
สานักงานเกษตรอาเภอ
• ปฏิบัตงิ านร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของ
หน่ วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องหรื อทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

• ปฏิบัตงิ านด้ านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์ และ
แจกจ่ ายเอกสาร และการติดต่ อประสานงานกับหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้ อง

ฝ่ ำยบริ หำรทัว่ ไป
มีหน้ำที่

• ดาเนินการเกีย่ วกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคาร
สถานทีแ่ ละยานพาหนะ
• ดาเนินการเกีย่ วกับงานบริหารงานบุคคล

• บริหารจัดการงบประมาณประจาปี และควบคุมการใช้ จ่าย
งบประมาณของหน่ วยงาน
• ดาเนินการเกีย่ วกับการประชุ มของหน่ วยงาน
• ปฏิบัตงิ านอื่น ๆทีเ่ กีย่ วข้ องหรื อตามทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

• ศึกษำ พัฒนำและวำงแผนกำรส่งเสริ มและพัฒนำ
เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชน
• ส่งเสริ มและสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมแผนของ
ชุมชน องค์กรเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชน
• ส่งเสริ ม สนับสนุนและประสำนงำนด้ำนกำรพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชนและเครื อข่ำย

กลุ่มส่งเสริ มและ
พัฒนำเกษตรกร
มีหน้ำที่

• ส่งเสริ ม สนับสนุนและประสำนกำรผลิตและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชน
• สนับสนุนกำรดำเนินงำนและพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ระดับ
อำเภอในกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรส่งเสริ มและพัฒนำ
เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสำหกิจชุมขน
• ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนส่งเสริ มและพัฒนำ
เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชนใน
จังหวัด
• ประสำนและดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือ
เกษตรกรผูป้ ระสบภัยธรรมชำติ
• ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มส่งเสริ มและ
พัฒนำกำรผลิต
มีหน้ำที่

• ศึกษำ พัฒนำ และวำงแผนกำรส่งเสริ มกำรผลิตและ
จัดกำรผลผลิตกำรเกษตร
• ศึกษำ พัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตและจัดกำร
ผลผลิตกำรเกษตรที่เหมำะสมกับท้องถิ่น
• ดำเนินกำรส่งเสริ และประสำนกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ดำ้ นกำร
ผลิตและจัดกำรผลผลิต และกำรให้บริ กำรทำงกำรเกษตร
• ดำเนินกำรตำแผนงำน โครงกำรและมำตรกำรด้ำนกำร
ส่งเสริ มกำรผลิต กำรจัดกำรผลผลิตและกำรพัฒนำ
คุณภำพมำตรฐำนสิ นค้ำเกษตร และประสำนกำรแก้ไข
ปัญหำกำรผลิตของเกษตรกร
• ประสำนและดำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ และโครงกำรส่งเสริ มกำรเกษตรในพื้นที่
เฉพำะ
• สนับสนุนกำรดำเนินงำนและพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ระดับอำเภอ
ในกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรส่งเสริ มกำรผลิตและจัดกำร
ผลผลิต
• ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรส่งเสริ มกำรผลิต
และจัดกำรผลผลิตในจังหวัด
• ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

• ศึกษำ วิเครำะห์และดำเนินกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ กำร
พัฒนำกำรเกษตรด้ำนกำรผลิตพืช กำรพัฒนำอำชีพของเกษตรกร
และส่ งเสริ มวิสำหกิจชุมชนเพื่อผนวกเป็ นแผนพัฒนำจังหวัดของ
ผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัด และประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
กำรบูรณำกำรงำนตำมยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกำรเกษตรในจังหวัด

กลุ่มยุทธศำสตร์
และสำรสนเทศ
มีหน้ำที่

• พัฒนำสำรสนเทศระดับจังหวัด รวบรวม วิเครำะห์ขอ้ มูล
สถำนกำรณ์กำรปลูกพืช ผลผลิตกำรเกษตร วิสำหกิจชุมชน และ
ข้อมูลมือสองอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำร และ
ประชำสัมพันธ์งำนส่ งเสริ มกำรเกษตรในระบบสำรสนเทศ

• ศึกษำ พัฒนำวิธีกำรดำเนินงำนตำมระบบส่ งเสริ มกำรเกษตร
ปรับปรุ งกระบวนกำรทำงำนในพื้นที่ พัฒนำบุคลำกรและ
สนับสนุนงำนวิจยั และพัฒนำในจังหวัด
• สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของศูนย์บริ กำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตร และส่ งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมของประชำชน
ในกำรจัดทำแผนชุมชน
• สนับสนุนสำนักงำนเกษตรอำเภอในกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร
ส่ งเสริ มกำรเกษตร และกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศระดับอำเภอ
• ติดตำม ประเมินผล รวบรวมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนใน
ภำพรวมของสำนักงำนเกษตรจังหวัด
• ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

• ศึกษำ วิเครำะห์ และวำงแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำร
อำรักขำพืช และงำนดินปุ๋ ยในจังหวัดและดำเนินกำรตำม
แผนงำน โครงกำรและมำตรกำรด้ำนกำรอำรักขำพืช

กลุ่มอำรักขำพืช
มีหน้ำที่

• สำรวจ ติดตำม เฝ้ำระวังกำรระบำดของศัตรู พืชและ
ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรระบำดของศัตรู พืช

• ศึกษำ พัฒนำ รู ปแบบและวิธีกำรจัดกำรศัตรู พืชที่เหมำะสม
กับท้องถิ่น และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรอำรักขำพืชและงำน
ดินปุ๋ ยให้กบั เจ้ำหน้ำที่ระดับอำเภอและเกษตรกร
• ให้บริ กำรตรวจวินิจฉัยศัตรู พืชและให้คำปรึ กษำแนะนำด้ำน
เทคโนโลยีกำรอำรักขำพืช และงำนดินปุ๋ ย
• ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำร
อำรักขำพืช และงำนดินปุ๋ ยในจังหวัด
• ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

