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บทบาท ภารกิจ หน้าที่ สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
มีอานาจหน้าที่
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
2. ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมงและปศุสัตว์
3. กากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานเกษตรอาเภอ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่ รับผิดชอบการปฏิบตั ิงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ การจัดทาและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งาน
การเจ้าหน้าที่ งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไปของสานักงาน
2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มีหน้าที่
2.1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน
2.2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนของชุมชน องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
2.3. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
2.4. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
2.5. สนับสนุนการดาเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอาเภอ ในการปฏิบตั ิงานด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
2.6. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัด
2.7. ประสานและดาเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
2.8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต มีหน้าที่
3.1. ศึกษา พัฒนา และวางแผนการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตร
3.2. ศึกษา พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับ ท้องถิ่น
3.3. ดาเนินการส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการผลิตและจัดการผลผลิต
การให้บริการทางการเกษตร และอารักขาพืช

-23.4. ดาเนินการตามแผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการ
ผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตของ
เกษตรกร ได้แก่ ภัยธรรมชาติ การระบาดศัตรูพชื
3.5. ประสานการดาเนินโครงการพระราชดาริและโครงการส่งเสริมการเกษตรในพืน้ ที่เฉพาะ
3.6. สนับสนุนการดาเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอาเภอในการปฏิบัตงิ านด้านการส่งเสริม
การผลิตและจัดการผลผลิต
3.7. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในจังหวัด
3.8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีหน้าที่
4.1. ศึกษา วิเคราะห์และดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรด้านการผลิตพืช
การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัดของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตรในจังหวัด
4.2. พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์การปลูกพืช ผลผลิต
การเกษตร วิสาหกิจชุมชน และข้อมูลมือสองอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์
งานส่งเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ
4.3. ศึกษา พัฒนาวิธีการดาเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปรับปรุงกระบวนการทางาน
ในพื้นที่ และสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในจังหวัด
4.4. สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนของชุมชน
4.5. สนับสนุนสานักงานเกษตรอาเภอในการจัดทาแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร และการ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศระดับอาเภอ
4.6 ประสานการดาเนินโครงการพระราชดาริและโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ
4.7. ติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของสานักงานเกษตร
จังหวัด
4.8. ปฏิบัติหน้าที่อนื่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานเกษตรอาเภอหนองแค มีหน้าที่ดังนี้
ก) วางแผนและส่งเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรในอาเภอ
ข) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
ค) ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ดา้ นการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสตั ว์
ง) ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา
จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

-3เป้าประสงค์ ในภาพรวม ประกอบด้วย
1. ประชาชนอยูด่ ีมีสุข มีรายได้เพิ่มจากการพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว และเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ภาคอุตสาหกรรมและวิสหกิจชุมชน มีการขยายตัวอย่างเข้มแข็ง
3. สังคมอยูด่ ีมสี ุข มีสุขภาพดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ
4. ระบบบริหารจัดการขนส่ง ปลอดภัย และมีความสามารถในการแข่งขันสูง
5. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาที่ดี คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
6. ระบบราชการโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยูด่ ีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรเพื่อการส่งออก
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ประเด็นยุทธศสาตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการขนส่ง (โลจิสติกส์)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
วิสัยทัศน์
"สานักงานเกษตรอาเภอ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้ครอบครัวเกษตรกรอยูด่ ี มี
สุข อย่างยั่งยืน"
เป้าประสงค์
1. ประชาชนอยูด่ ีมีสุข มีรายได้เพิ่มจากการพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว และเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. สังคมอยูด่ ีมีสุข มีสุขภาพดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ
3. ระบบบริหารจัดการขนส่ง ปลอดภัย และมีความสามารถในการแข่งขันสูง
4. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟนื้ ฟู พัฒนาที่ดี คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
5. ระบบราชการโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
พันธกิจ
1.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ให้มีความ
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีขีดความสามารถในการผลิต
และจัดการสินค้าเกษตร ตามความต้องการของตลาด

-43. ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหา และความต้องการของเกษตรกร
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วน
ค่านิยม
มุ่งมั่นบริการ
เชิดชูคุณธรรม

ทีมงานเป็นเลิศ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง

