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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ข้อ ๒ ให้กรมส่งเสริมการเกษตร  มีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  

ครอบครัวเกษตรกร  องค์กรเกษตรกร  และวิสาหกิจชุมชน  การส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต  
การแปรรูป  การเพิ่มมูลค่า  การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  โดยการศึกษา  วิจัย  พัฒนา  
กําหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร  ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
และการให้บริการทางการเกษตร  เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่ ม่ันคง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๒) ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร  ครอบครัวเกษตรกร  องค์กรเกษตรกร  และวิสาหกิจชุมชน 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร 
(๔) ฝึกอาชีพ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้บริการทางการเกษตร 
(๕) ศึกษา  วิจัย  และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร  ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
 (๒) กองการเจ้าหน้าที่ 
 (๓) กองคลัง 
 (๔) กองแผนงาน 
 (๕) กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ 
 (๖) กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
 (๗) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร   
 (๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๙) สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 (๑๐) - (๑๕)  สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  ๑ - ๖ 
 (๑๖) สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 (๑๗) สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
 (๑๘) สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 (๑) สํานักงานเกษตรจังหวัด 
 (๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ 
ข้อ ๔ ในกรมส่งเสริมการเกษตร  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี   
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมส่ งเสริมการเกษตร  ให้ มีกลุ่ มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่ อทํ าหน้าที่หลัก 

ในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรง 
ต่ออธิบดี  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
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(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ประสานราชการของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  ๑ - ๖  และหน่วยงานของกรม

ในส่วนภูมิภาค   
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานสื่อสารของกรมในส่วนกลาง 
(๕) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการตอบข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองการเจ้าหน้าที่  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม  เว้นแต่การฝึกอบรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  งานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับ

ความรับผิดทางแพ่งและอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย   
ข้อ ๘ กองคลัง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การบริหารงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานท่ี

ในส่วนภูมิภาค  และยานพาหนะของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  เพื่อพัฒนารูปแบบและระบบการจัดทําแผนงาน  โครงการงบประมาณ  

การติดตาม  การประเมินผล  และการรายงาน   
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  แผนยุทธศาสตร์  โครงการงบประมาณ  

และแผนปฏิบัติงานของกรม 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  และดําเนินการด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านการส่งเสริม

การเกษตร  รวมทั้งประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
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(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  ทดสอบ  และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร  เพื่อวางระบบ

เกษตรกรรมและวางแผนการพัฒนาให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์เพื่อกําหนดแนวทางและจัดทําแผนส่งเสริมการเกษตรในโครงการ

พระราชดําริและพื้นที่เฉพาะ 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  พัฒนา  และส่งเสริมเกษตรกร  องค์กรเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน  และเครือข่าย 
(๒) ศึกษา  พัฒนา  และวางแผนการส่งเสริมเคหกิจเกษตร  เพื่อให้ครอบครัวเกษตรกรและชุมชน

มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
(๓) เป็นศูนย์กลางประสานงานหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และสถาบันวิชาการเพื่อสนับสนุน

การดําเนินกิจกรรมขององค์กรเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน  และเครือข่าย   
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร 
(๕) สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครเกษตรเพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตรและสนับสนุน

ภารกิจของภาครัฐ 
(๖) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาระบบงานส่งเสริมการเกษตร 
(๒) ศึกษา  พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานในส่วนภูมิภาค  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(๓) ศึกษา  พัฒนางานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร  และประสานงานวิจัยระหว่างหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร 
(๔) ศึกษา  พัฒนา  และส่งเสริมระบบการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมย่ังยืน 
(๕) ศึกษา  พัฒนา  และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๑๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ 
(๒) ศึกษา  พัฒนา  และจัดวางระบบฐานข้อมูลหลักของกรม  รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูลทะเบียน

เกษตรกรให้เป็นมาตรฐานและเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกหน่วยงาน 
(๓) ศึกษาและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
(๔) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่บริการสารสนเทศด้านส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกร  เจ้าหน้าที่  

และประชาชนทั่วไป 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ สํานักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  องค์กรเกษตรกร 

และวิสาหกิจชุมชน 
(๒) ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต  การจัดการผลผลิต  และการพัฒนา

คุณภาพสินค้าเกษตร   
(๓) ประสานการดําเนินงานเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกร 
(๔) กํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  ๑ - ๖  มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  เทคโนโลยี  และระบบ 

การผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
(๒) ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
(๓) ส่งเสริม  ประสาน  และสนับสนุนการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริและในเขตพื้นที่พิเศษ 
(๔) ควบคุม  กํากับ  และสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ 
(๕) เป็นศูนย์กลางสนับสนุนทางวิชาการด้านการผลิตและจัดการผลผลิต  การพัฒนาคุณภาพ

สินค้าเกษตร  องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนแก่สํานักงานเกษตรจังหวัด  และประสานวิชาการ 
กับหน่วยงานวิชาการภาครัฐ  เอกชน  และสถาบันการศึกษา 



หน้า   ๘๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

(๖) ศึกษา  วางแผน  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตร  และประสาน
การตรวจราชการในเขตพื้นที่ 

(๗) ให้คําปรึกษาและประสานงานแก่สํานักงานเกษตรจังหวัดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  
แผนการปฏิบัติงาน  และบูรณาการแผนด้านการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๖ สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  พัฒนาเทคนิค  วิธีการ  และสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การเผยแพร่   

และประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย 
(๒) พัฒนาและวางแผนการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่กิจกรรม  ความรู้  

ความก้าวหน้า  และผลงานของกรม 
(๓) ให้บริการสื่อ  เอกสารเผยแพร่  ข้อมูล  ความรู้  และบริหารจัดการห้องสมุด 
(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  และวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(๕) พัฒนาระบบ  วิธีการ  และดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๗ สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  พัฒนา  ทดสอบ  และประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานสินค้าเกษตร 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีและระบบการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร 
(๓) เป็นศูนย์กลางการประสานงาน  สนับสนุนวิชาการ  ให้คําปรึกษา  แนะนําและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์  มาตรฐานระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช  ระบบการพยากรณ์
และเตือนการระบาดศัตรูพืช  ระบบการจัดการศัตรูพืช  พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง  วิศวกรรมเกษตร  ปัจจัยการผลิต  
และการจัดการคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร   

(๔) ดําเนินการผลิต  จัดหา  และควบคุมคุณภาพการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช  พันธุ์พืช
เพาะเลี้ยง  และปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร   

(๕) ออกแบบทางวิศวกรรม  เขตกรรม  ระบบฟาร์ม  โรงเรือน  และเคร่ืองจักรกลการเกษตร  
เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร 

(๖) ให้บริการควบคุมศัตรูพืชเพื่อการส่งออก  พยากรณ์เตือนการระบาดของศัตรูพืชและ 
การตรวจวิเคราะห์ทางการอารักขาพชื  พันธุ์พืช  และชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อ ๑๘ สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  และวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  สังคม  เทคโนโลยี  และระบบการผลิต 

เพื่อกําหนดแนวทางและจัดทําแผนส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตร   
(๒) ศึกษา  พัฒนา  ทดสอบ  และประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตร 
(๓) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการจัดการผลผลิต 

สินค้าเกษตร 
(๔) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตร 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๙ สํานักงานเกษตรจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  องค์กรเกษตรกรและ

วิสาหกิจชุมชน 
(๒) ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต  การจัดการผลผลิต  และการพัฒนา

คุณภาพสินค้าเกษตร   
(๓) ประสานการดําเนินงานเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกร 
(๔) กํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๐ สํานักงานเกษตรอําเภอ  มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวางแผนการส่งเสริมการผลิตการเกษตรในอําเภอ 
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  องค์กรเกษตรกร  และวิสาหกิจชุมชน 
(๓) ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต  การจัดการผลผลิต  และการพัฒนา

คุณภาพสินค้าเกษตร   
(๔) ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ปีติพงศ์  พึ่งบุญ  ณ  อยุธยา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


