แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
มีอํานาจหนาที่
1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการกักพืช
กฎหมายวาดวยปุย กฎหมายวาดวยพันธุพืช
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวย
การควบคุมยาง กฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืช
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2) ศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย และพัฒนาวิชาการ
เกษตรดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพืช

3) ใหบริการดานการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานสินคาพืช และใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับเรื่องดิน น้ํา ปุย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต
และผลิตภัณฑพืช การบริการสงออกสินคาเกษตร
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4) ใหบริการวิชาการ ขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยีการเกษตร
แกเจาหนาที่ เกษตรกร เอกชนและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

กลุมตรวจสอบภายใน
มีอํานาจหนาที่
1) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร
การเงิน และการบัญชีของกรม
2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
มีอํานาจหนาที่
1) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
3) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ
และหนวยงานภายในกรม
4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

- -

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สํานักงานเลขานุการกรม
มีอํานาจหนาที่
1) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม
3) ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมของกรม
4) ประสานราชการของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

5) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพงและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม
6) ดําเนินการอื่นใดที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดของกรม
7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมสารบรรณ

กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ

มีหนาที่
1. รับ-สง รางโตตอบหนังสือราชการ และติดตอราชการ
ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใด
ของกรม
2. จัดเก็บรักษาหนังสือ เอกสารราชการ ระเบียบปฏิบัติ
และคําสั่งตางๆ
3. ดําเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณ งานการเงินบัญชี
และพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไปของสํานักงาน

มีหนาที่
1. ประสานราชการกับสวนราชการของกรม
2. ดําเนินการชวยอํานวยการและเลขานุการของอธิบดี
รองอธิบดี และผูเชี่ยวชาญของกรม
3. ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชุมกรม
4. ดําเนินการเกี่ยวกับงานดูแลและรักษาความปลอดภัย

กลุมประชาสัมพันธและเผยแพร

กลุมสื่อสารและระบบอิเล็กทรอนิกส

มีหนาที่
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ การเผยแพรกิจกรรม รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
การจัดนิทรรศการ และการผลิตเอกสารของกรม
และระบบอิเล็กทรอนิกสของกรม ควบคุมการติดตอ
สื่อสารดวยวิทยุสื่อสาร การติดตั้งและซอมแซม
บํารุงรักษาเครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสาร รวมทั้งดําเนินการ
เกี่ยวกับการรับ-สงวิทยุสื่อสารของกรม

กลุมนิติการและสิทธิประโยชน
มีหนาที่
1. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานกฎหมาย
ความรับผิดทางแพงและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจของกรม
2. กํากับดูแลสิทธิประโยชนงานวิจัย พืชและวัสดุการเกษตรของกรม
3. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
4. ติดตอและประสานงานกับองคการหรือหนวยงานตางประเทศเกี่ยวกับความรวมมือ
และความชวยเหลือดานทรัพยสินทางปญญา
- -

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
กองการเจาหนาที่
มีอํานาจหนาที่
1) บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม
2) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสรางวินัยและ
การพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม
3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดมอบหมาย

ฝายบริหารทั่วไป
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
มีหนาที่
1. ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบงานและโครงสราง
การแบงงานภายในของหนวยงานภายในกรมวิชาการเกษตร
2. ศึกษา วิเคราะหและวางแผนอัตรากําลัง
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินคางานและการปรับปรุง
การกําหนดตําแหนง

มีหนาที่
1. สรรหาและบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ
และพนักงานราชการ รวมทั้งดําเนินการสอบ
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการแตงตั้ง การโยกยาย การโอน
และการกลับเขารับราชการของขาราชการ
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคล
และการเลื่อนระดับ

- -

กลุมทะเบียนประวัติและขอมูลบุคคล
มีหนาที่
1. ควบคุมทะเบียนประวัติ ขาราชการ ลูกจางประจํา
และพนักงานราชการ และดําเนินการพัฒนาเกี่ยวกับ
สารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล
2. ศึกษา วิเคราะหและประมวลรายงาน สถิติ
ขอมูลขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการจายตรงเงินเดือน
คาจางประจําและคารักษาพยาบาล

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
กองการเจาหนาที่ (ตอ)
กลุมประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และบําเหน็จความชอบ

มีหนาที่
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อเลื่อนเงินเดือน คาจางและคาตอบแทน
2. รับผิดชอบการลาตามระเบียบวาดวยการลา
ยกเวนลาศึกษา ฝกอบรม และดูงาน
3. ดําเนินการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
4. ดําเนินการขอบําเหน็จบํานาญและบําเหน็จความชอบ

กลุมพัฒนาบุคคล
มีหนาที่
1. ศึกษา วิเคราะหนโยบายและแนวทางการพัฒนา
บุคลากรของกรม เพื่อวางแผนและจัดทําหลักสูตร
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ
2. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาตอทั้งในประเทศ
และตางประเทศ การฝกอบรม การประชุมสัมมนา
และการดูงานในตางประเทศ

กลุมสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ
มีหนาที่
1. พัฒนา และจัดสวัสดิการใหแกขาราชการ
และลูกจางของกรม
2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานเจาหนาที่สัมพันธ สันทนาการ
และการกีฬา

- -

กลุมวินัยและคุมครองจริยธรรม
มีหนาที่
1. ศึกษา วิเคราะห และวางแผนในการเสริมสรางวินัย
และปองกันการกระทําผิดวินัยของขาราชการและลูกจาง
2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานวินัย ตรวจสอบติดตาม
เรื่องรองทุกข และการอุทธรณ
3. ดําเนินการเกี่ยวกับงานคุมครองจริยธรรม
ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน
4. ดําเนินการเกี่ยวกับจรรยาขาราชการ
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
กองคลัง
มีอํานาจหนาที่
1) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของกรม

ฝายบริหารทั่วไป
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

กลุมบัญชี
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการบัญชีเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ การวางฎีกา การจัดทํารายงาน
การเงิน และงบการเงิน เงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ

2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมพัฒนาระบบงานคลัง
มีหนาที่
1. ศึกษา เสนอแนะวางระบบและใหคําปรึกษาแก
หัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตรในการพัฒนา
ระบบบริหารงานคลังของกรม
2. ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบบริหารงานคลังของกรม
3. ประสานและดําเนินการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ
และหนวยงานภายในกรม เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบบริหารงานคลัง บรรลุตามวัตถุประสงค
เปาหมายอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

กลุมการเงิน
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับรายรับ – จายเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณของกรม การจัดทําบัญชีถือจายเงิน
เดือนขาราชการและคาจาง การจัดการภาษีเงินได
เงินสวัสดิการ และเงินประกันสังคมของลูกจางชั่วคราว

กลุมเงินนอกงบประมาณ

กลุมตรวจจาย

มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําประมาณการรายได
ประจําป การโอนและบริหารงบประมาณและการอนุมัติ
เงินประจํางวดเงินนอกงบประมาณ

มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบใบสําคัญ เอกสาร
และหลักฐานการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ

- -

กลุมงบประมาณ
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับงานจัดทําประมาณการรายได
ประจําป การโอนและบริหารงบประมาณ
และการอนุมัติเงินประจํางวดเงินงบประมาณ

กลุมพัสดุ
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ งานจัดซื้อ
จัดหา จัดจาง งานทะเบียนและคลังพัสดุ
และงานควบคุมใบสําคัญการจัดซื้อจัดจาง

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
กองแผนงานและวิชาการ
มีอํานาจหนาที่
1) จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงาน
และงบประมาณของกรม ใหสอดคลองกับนโยบาย
และแผนแมบทของกระทรวง รวมทั้งเรงรัด
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในสังกัด
2) จัดทําทะเบียนโครงการวิจัยและทะเบียนวิจัย
ของกรม และรวบรวมผลงานวิจัย
3) ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาเทคนิคทางสถิติ
ในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรของกรม

ฝายบริหารทั่วไป
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

4) ติดตอและประสานงานกับองคการและ
หนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
ดานความชวยเหลือและความรวมมือ
ทางดานวิชาการเกษตร
5) ดําเนินงานตามโครงการพิเศษตาง ๆ
6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมแผนงานและวิเคราะหงบประมาณ

กลุมระบบวิจัย

มีหนาที่
1. ศึกษา วิเคราะห และจัดทํา แผนงบประมาณของกรม
2. ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ
ของกรม

มีหนาที่
1. ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบงานวิจัย
และดําเนินการที่เกี่ยวกับโครงการวิจัยของกรม
2. ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับระบบงานวิจัย
ของกรม

- -

กลุมเกษตรตางประเทศ
มีหนาที่
1. วิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับองคกร
และหนวยงานตางประเทศ
2. ติดตอและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
ความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมกับองคกร
และหนวยงานตางประเทศ

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
กองแผนงานและวิชาการ (ตอ)

กลุมโครงการพิเศษ
มีหนาที่
1. วิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการพิเศษ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการพัฒนา
เพื่อความมั่นคงพื้นที่
2. ติดตอและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
โครงการพิเศษ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่

กลุมติดตามและประเมินผล
มีหนาที่
1. ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบและรูปแบบ
ที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล แผนงานตาง ๆ
ของกรม
2. ประสานงานและดําเนินการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของหนวยงานในกรม

กลุมวิเคราะหการใชประโยชนผลงานวิจัย

กลุมวิจัยและวิเคราะหทางสถิติงานวิจัยเกษตร

มีหนาที่
มีหนาที่
ศึกษา วิเคราะห การนําผลงานวิจัยของกรมฯ ไปใชประโยชน 1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคนิคทางสถิติใน
การดําเนินงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรของกรม
2. วิเคราะหและประมวลผลขอมูลงานวิจัยใหแก
หนวยงานตาง ๆ ในกรม
3. ใหคําปรึกษา ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับ
วิชาการสถิติการเกษตรกับหนวยงานในกรม

- -

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช
มีอํานาจหนาที่
1) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาระบบการตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานคุณภาพสินคาพืชและผลิตภัณฑ
2) ใหบริการตรวจวิเคราะหเพื่อรับรองคุณภาพสินคาพืช
และผลิตภัณฑ
3) ใหบริการรับรองระบบการผลิตพืชและผลิตภัณฑ

ฝายบริหารทั่วไป
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

4) ประสานงานและเจรจาแกไขปญหาการจัดทํา
ขอตกลงดานการคาระหวางประเทศ
5) ใหบริการวิชาการและเทคโนโลยีแกเจาหนาที่
เกษตรกร เอกชน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมพัฒนาระบบตรวจรับรอง
มาตรฐานการผลิตพืช

กลุมจดทะเบียนและออกใบรับรอง
มีหนาที่
1. ศึกษา เงื่อนไข หลักเกณฑและกฎระเบียบภายในและ
ภายนอกประเทศเพื่อนํามากําหนดเงื่อนไข ขั้นตอน และ
ใชอางอิงในการออกใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
สินคาพืชและผลิตภัณฑและดําเนินการออกใบรับรอง
2. ศึกษา วิเคราะหขอมูลการตรวจสอบคุณภาพสินคาพืช
และผลิตภัณฑสงออก เพื่อสนับสนุน การตามสอบ
(Traceability)
3. บริการจดทะเบียนผูสงออกสินคาพืช
4. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

มีหนาที่
1. ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการผลิตพืช (GAP)
2. ศึกษา พัฒนาและจัดทําระบบมาตรฐานการผลิต
และระบบการตรวจประเมิน
3. ประสานงานเพื่อกําหนดมาตรฐานและการรับรอง
มาตรฐานการผลิตพืชกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
4. ใหบริการรับรอง ควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการผลิตพืช
5. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

- -

กลุมพัฒนาระบบตรวจรับรอง
มาตรฐานสินคาพืช

มีหนาที่
1. ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจรับรอง
มาตรฐานโรงงานผลิตสินคาพืชและผลิตภัณฑ (GMP)
2. ศึกษา พัฒนาและจัดทําระบบมาตรฐานโรงงาน
ผลิตสินคาพืชและผลิตภัณฑ
3. ประสานงานเพื่อกําหนดมาตรฐานและการรับรอง
มาตรฐานสินคาพืชกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
4. ใหบริการตรวจสอบรับรอง ควบคุม กํากับ ดูแล
มาตรฐานโรงงานผลิตสินคาพืชและผลิตภัณฑ
5. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช (ตอ)

กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินคา
มีหนาที่
1. ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพสินคาพืชและผลิตภัณฑ
2. ตรวจวิเคราะหเพื่อรับรองคุณภาพสินคาพืช
และผลิตภัณฑใหเปนไปตามขอกําหนดของประเทศคูคา
มาตรฐานสากล และมาตรฐานของประเทศ
3. จัดทําและพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ
ใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล
4. ควบคุม กํากับ ดูแล และประเมินขีดความสามารถ
หองปฏิบัติการทดสอบที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับ
ความสามารถ
5. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กลุมพัฒนาระบบความปลอดภัยสินคาพืช
มีหนาที่
1. ศึกษา วิเคราะห กฎ ระเบียบ มาตรฐานสินคาพืช
และมาตรการดานเทคนิคของประเทศคูคาและที่เกี่ยวของ
2. ศึกษา วิจัย ประเมินความเสี่ยง เพื่อพัฒนาระบบเฝาระวัง
และแจงเตือนดานสุขอนามัยพืช และความปลอดภัยสินคาพืช
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
3. ประสานงานและเจรจาแกไขปญหาการจัดทําขอตกลง
การดานการคาระหวางประเทศ
4. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

- -

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร
มีอํานาจหนาที่
1) ศึกษา คนควา ทดลอง วิจัยและพัฒนาวิชาการเกษตร
ที่เกี่ยวกับดิน น้ํา ปุย วัตถุมีพิษการเกษตร วัสดุการเกษตร
วัตถุเคมีการเกษตร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2) ใหบริการการวิเคราะห ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา
และรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการเกี่ยวกับดิน น้ํา ปุย พืช
วัตถุมีพิษการเกษตร วัสดุการเกษตร วัตถุเคมีการเกษตร
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ฝายบริหารทั่วไป

3) ใหบริการวิชาการและเทคโนโลยีแกเจาหนาที่ เกษตรกร
เอกชน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมบริหารโครงการวิจัย

มีหนาที่
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ
วิเคราะหยุทธศาสตรและจัดทําแผนงานวิจัย
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป และประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กลุมวิจัยปฐพีวิทยา
มีหนาที่
1. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับ ดิน น้ํา ปุย
ที่มีผลตอความเจริญเติบโตและผลผลิตพืช
2. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนารูปแบบคําแนะนํา
การใชปุย
3. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
งานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
แบงงานภายในกลุมเปน 5 กลุมงาน ดังนี้
1. กลุมงานวิจัยเคมีดิน มีหนาที่
ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวเคมีดิน น้ํา
เพื่อการเกษตร ตลอดจนมลพิษในดิน น้ํา พืช
และสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลตอความเจริญเติบโต
และผลผลิตพืช

- -

2. กลุมงานวิจัยปฐพีกายภาพ มีหนาที่
ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาดานปฐพีกายภาพที่มี
ผลกระทบตอพืชเกี่ยวกับนิเวศกายภาพการจัดการดิน
และน้ําและงานวิจัยทรัพยากรการเกษตร
3. กลุมงานวิจัยปุยและสารปรับปรุงดิน มีหนาที่
ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพ
การปรับปรุงคุณภาพและกรรมวิธีการผลิต ตลอดจน
การใชประโยชนของปุยและสารปรับปรุงดิน
4. กลุมงานวิจัยจุลินทรียดิน มีหนาที่
ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับจุลินทรียดิน
และจุลินทรียดานปุยชีวภาพเพื่อประโยชนในการ
เพิ่มผลผลิตพืชและการเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน
5. กลุมงานวิจัยและพัฒนารูปแบบคําแนะนํา
การใชปุย มีหนาที่
ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนารูปแบบคําแนะนําการใช
ปุยชนิดตาง ๆ

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร (ตอ)

กลุมวิจัยเกษตรเคมี
มีหนาที่
1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับ ดิน น้ํา ปุย
พืช วัสดุการเกษตร วัตถุเคมีการเกษตรและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับนิวเคลียร
เทคนิคทางการเกษตร
3. ใหบริการวิเคราะห ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน
หองปฏิบัติการเกี่ยวกับดิน น้ํา ปุย พืชและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
แบงงานภายในกลุมเปน 3 กลุมงาน ดังนี้
1. กลุมงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพปุย มีหนาที่
ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพปุย
เกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมี และฟสิกส ปริมาณธาตุอาหาร
และคุณภาพอื่น ๆ ของปุย ใหบริการ การวิเคราะห
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการเกี่ยวกับปุย
รวมทั้งใหคําปรึกษาประสานงานและรวมดําเนินงานวิจัย
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ

2. กลุมงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ํา
มีหนาที่
ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพดิน
และน้ําเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีและฟสิกส และคุณภาพ
อื่น ๆ ของดินและน้ํา ใหบริการการวิเคราะห ตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการเกี่ยวกับดินและน้ํา
รวมทั้งใหคําปรึกษาประสานงานและรวมดําเนินงานวิจัย
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. กลุมงานวิเคราะหวิจัยพืชวัตถุเคมีการเกษตร
และนิวเคลียรเทคนิคการเกษตร มีหนาที่
ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาดานพืชและวัตถุเคมี
การเกษตร เกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการ ปริมาณธาตุ
อาหารในพืช และคุณภาพอื่น ๆ ของพืชและวัตถุเคมี
การเกษตร ศึกษาวิจัย และพัฒนานิวเคลียรเทคนิค
การเกษตร ใหบริการวิเคราะห ตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการเกี่ยวกับพืช
และวัตถุเคมีการเกษตร รวมทั้งใหคําปรึกษาประสานงาน
และรวมดําเนินงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กลุมวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร
มีหนาที่
1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ
3. กลุมงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ
การเกษตร
มีหนาที่
2. ใหบริการวิเคราะห ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน
ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาดานการผลิตวัตถุมีพิษ
หองปฏิบัติการเกี่ยวกับวัตถุมีพิษการเกษตรและอื่นๆ
จากสารธรรมชาติเพื่อใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช
ที่เกี่ยวของ
4. กลุมงานพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุมีพิษ
3. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
การเกษตร มีหนาที่
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาระบบและวิธีการ
แบงงานภายในกลุมเปน 4 กลุมงาน ดังนี้
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุมีพิษทางการเกษตร ตรวจสอบ
1. กลุมงานวิจัยสารพิษตกคาง มีหนาที่
ทดสอบ พิสูจนวัตถุอันตราย เพื่อการควบคุมคุณภาพ
ศึกษา คนควา วิจัยเกี่ยวกับชนิดและปริมาณสารพิษตกคาง วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
ในผลิตผลและผลิตภัณฑการเกษตร ศึกษาและพัฒนารูปแบบ รวมทั้งศึกษาการเสื่อมคุณภาพของวัตถุมีพิษ
การใชวัตถุมีพิษการเกษตรอยางถูกตองและเหมาะสม
ตลอดจนใหบริการวิเคราะห ตรวจสอบคุณภาพ
รวมทั้งใหบริการวิเคราะหตรวจสอบสารพิษตกคาง
2. กลุมงานวิจัยผลกระทบจากการใชวัตถุมีพิษการเกษตร
มีหนาที่
ศึกษา คนควา วิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของวัตถุมีพิษการเกษตร
ตอมนุษย สัตวและสิ่งแวดลอม ความเสี่ยงภัยและการลด
อันตรายจากการใช รวมทั้งศึกษา พัฒนาวิธีการตรวจ
วิเคราะหวัตถุมีพิษชนิดตาง ๆ

- -

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร (ตอ)
ศูนยวิจัยและพัฒนาปจจัยการผลิต
ทางการเกษตรขอนแกน จังหวัดขอนแกน

มีหนาที่
ศึกษา วิจัย พัฒนา การจัดการดินและน้ํากับการเจริญเติบโต
และผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพของพืช
แบงงานภายใน เปน 1 ฝาย 1 กลุม ดังนี้
1. ฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานแผนงาน
และงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล
และงานธุรการทั่วไป
2. กลุมวิจัย มีหนาที่
ศึกษา วิจัย พัฒนา การจัดการดินและน้ํากับการเจริญเติบโต
และผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพของพืช

- -

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร

มีอํานาจหนาที่
1) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตผลเกษตร
และสารสกัดจากธรรมชาติ เทคโนโลยีการบรรจุ
หีบหอ ตลอดจนบรรจุภัณฑสินคาเกษตร

ฝายบริหารทั่วไป
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

2) ใหบริการวิชาการและเทคโนโลยีแกเจาหนาที่
เกษตรกร เอกชน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยวพืชไร

กลุมบริหารโครงการวิจัย
มีหนาที่
วิเคราะหยุทธศาสตรและจัดทําแผนงานวิจัย
และประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

มีหนาที่
1. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรพืชไร
2. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กลุมวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร
มีหนาที่
1. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร และสารสกัดจากธรรมชาติ และการบรรจุ
หีบหอและบรรจุภัณฑสินคาเกษตร
2. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

- -

กลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

มีหนาที่
1. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรพืชสวน
2. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีอํานาจหนาที่
1) จัดระบบฐานขอมูล บริหาร และจัดการระบบขอมูล
ทางวิชาการดานพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร
2) พัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตร
และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
3) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ และระเบียบ
วิธีทางสถิติเพื่อจัดทําขอมูล

ฝายบริหารทั่วไป
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

4) รวบรวมและจัดระบบในการใหบริการองคความรู
แกเจาหนาที่ เกษตรกร เอกชน และหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ
5) ใหบริการขอมูลทางวิชาการและขอมูลการเตือนภัย
และแกไขปญหาภัยธรรมชาติและศัตรูพืช
6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมสถิติการเกษตร
มีหนาที่
1. ศึกษา วิเคราะห พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ
และระเบียบ วิธีทางสถิติ เพื่อจัดทําขอมูล
2. ใหคําปรึกษา ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับ
ขอมูลสถิติการเกษตรกับหนวยงานในกรม

กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร
มีหนาที่
1. ศึกษา วิเคราะห พัฒนาและจัดการระบบฐานขอมูล
งานวิจัยและพัฒนา งานบริการ และงานบริหารจัดการ
ของกรม
2. ศึกษา วิเคราะห พัฒนาและจัดระบบขอมูลเผยแพรดาน
Web site ของกรม
3. ใหคําปรึกษา ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับระบบ
เครือขายและคอมพิวเตอรกับหนวยงานในกรม

กลุมสํารวจขอมูลพื้นที่ภูมิศาสตรเกษตร
มีหนาที่
ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาการสํารวจและเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
พื้นที่ภูมิศาสตรเกษตรเพื่อใชเปนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรของกรมฯ
- -

กลุมสารสนเทศการเกษตร
มีหนาที่
1. ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบสารสนเทศ
การเกษตรและระบบสารสนเทศพื้นที่ภูมิศาสตรเกษตร
เพื่อใชเปนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรของกรมฯ
2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานหองสมุดของกรม
3. ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกับขอมูล
ทางวิชาการเกษตร ขอมูลการเตือนภัยและแกไขปญหา
ภัยธรรมชาติและศัตรูพืช

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
มีอํานาจหนาที่
1) ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาเครื่องมือ
และเครื่องจักรกลที่ใชในการเกษตร
2) บริการงานชางแกหนวยงานตาง ๆ ในกรม

ฝายบริหารทั่วไป
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

3) ใหบริการวิชาการและเทคโนโลยีแกเจาหนาที่
เกษตรกร เอกชน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมบริหารโครงการวิจัย
มีหนาที่
วิเคราะหยุทธศาสตรและจัดทําแผนงานวิจัย
และประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กลุมซอมบํารุงรักษา

กลุมพัฒนาพื้นที่เกษตร

มีหนาที่
ใหบริการงานซอมยานพาหนะ งานซอมเครื่องจักรกล
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชทางการเกษตร
และงานซอมระบบไฟฟา และอิเล็คทรอนิค
แกสวนราชการตาง ๆ ในกรม

มีหนาที่
ศึกษา วิจัย ออกแบบ และทดสอบระบบการใหน้ําในพื้นที่
ทางการเกษตร โรงเรือนปลูกพืช งานสํารวจรังวัดพื้นที่
และงานกอสรางแบงเปน
1. กลุมงานกอสราง
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสํารวจรังวัดพื้นที่ และงานกอสราง
แกสวนราชการตาง ๆ ในกรมวิชาการเกษตร
2. กลุมงานวิจัยโรงเรือนและระบบใหน้ําพืช
ศึกษา วิจัย ออกแบบ และทดสอบระบบการใหน้ําในพื้นที่
ทางการเกษตร โรงเรือนปลูกพืช ใหเหมาะสมกับแตละพืช
และสภาพการเกษตรของประเทศ และเหมาะสมกับ
การผลิตเชิงพาณิชย

- -

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ตอ)

กลุมสรางและผลิต
มีหนาที่
สราง ประกอบ ดัดแปลง และออกแบบอุปกรณที่ใช
ในการผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร

กลุมวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช
มีหนาที่
1. ศึกษา วิจัย ออกแบบ และทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร
กอนการเก็บเกี่ยว และเครื่องเก็บเกี่ยวพืช ใหเหมาะสม
กับสภาพการเกษตรของประเทศ
2. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กลุมวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
มีหนาที่
1. ศึกษา วิจัย ออกแบบ และทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยว หรือวิธีการดานวิศวกรรมในการ
เก็บรักษา และแปรรูปผลิตผลเกษตรเหมาะสมกับแตละพืช
และสภาพการเกษตรของประเทศ
2. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

- -

ศูนยวิจัยเกษตรวิศวกรรม
มีหนาที่
ศึกษา วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร
ตามแผนงานและโครงการของสถาบันวิจัยเกษตร
วิศวกรรม และทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตร
แบงงานภายในเปน 1 ฝาย 1 กลุม ดังนี้
1. ฝายบริหารทั่วไป
ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานแผนงาน
และงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล
และงานธุรการทั่วไป
2. กลุมวิจัย
ศึกษา วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร
รวมทั้งทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน
มีอํานาจหนาที่
1) ศึกษา คนควา และวิจัยดานการผลิต
ดานมาตรฐานการผลิตและคุณภาพ ตลอดจน
ดานเศรษฐกิจพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน
แบบครบวงจร
2) ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการ
เพิ่มมูลคาผลผลิตเปนพลังงานในรูปแบบตาง ๆ

ฝายบริหารทั่วไป
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

3) วางแผนและประสานงานเกี่ยวกับการผลิต
พันธุพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน
4) ใหบริการวิชาการและเทคโนโลยีแกเจาหนาที่
เกษตรกร เอกชน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมบริหารโครงการวิจัย
มีหนาที่
วิเคราะหยุทธศาสตรและจัดทําแผนงานวิจัย
และประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กลุมวิชาการ

ศูนยวิจัยพืชไร

มีหนาที่
1. ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาดานการผลิต
และมาตรฐานการผลิตและคุณภาพพืชไร
และพืชทดแทนพลังงาน
2. ศึกษา วิเคราะหและจัดระบบขอมูลทางเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวกับสถานการณการผลิต และการตลาด
ของพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน
3. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

มีหนาที่
ศึกษา วิจัยและพัฒนาพืชไรเศรษฐกิจ/พืชทดแทนพลังงาน
ที่รับผิดชอบรวม ทั้งงานโครงการพิเศษ
แบงงานภายในเปน 1 ฝาย 1 กลุม ดังนี้
1. ฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานแผนงาน
และงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล
และงานธุรการทั่วไป
2. กลุมวิจัย มีหนาที่
ศึกษา วิจัยและพัฒนาพืชไรเศรษฐกิจ/พืชทดแทน
พลังงาน ที่รับผิดชอบรวมทั้งงานโครงการพิเศษ

- -

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน (ตอ)
ศูนยวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

มีหนาที่
1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานเมล็ดพันธุพืช
2. เปนศูนยกลางในการบริหารจัดการดานการผลิตเมล็ดพันธุ
พืชชั้นพันธุขยาย
3. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุใหแกหนวยงาน
ของกรมฯ หนวยงานภาครัฐ เอกชน และอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
แบงงานภายในเปน 1 ฝาย 2 กลุม ดังนี้
1. ฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานแผนงาน
และงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล
และงานธุรการทั่วไป

2. กลุมวิจัย มีหนาที่
(1) ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานเมล็ดพันธุ
(2) ศึกษา วิจัยและพัฒนาการปองกันกําจัดโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ
(3) ศึกษา วิจัยและพัฒนาพันธุ
(4) ศึกษา วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
3. กลุมผลิตเมล็ดพันธุและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ มีหนาที่
(1) ผลิตเมล็ดพันธุหลัก และพันธุขยายถั่วเหลือง ขาวโพด ถั่วลิสง
และอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
(2) กระจายเมล็ดพันธุขยายไปยังเครือขายภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อผลิตเมล็ดพันธุจําหนาย
(3) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุที่ผลิตโดยหนวยงาน
ของกรมวิชาการเกษตร เครือขายภาครัฐและเอกชน และผูรับบริการทั่วไป

หมายเหตุ : กรมฯ มีคําสั่งที่ ๑๒๐๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให ศูนยวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นกับกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุพืช

- -

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สถาบันวิจัยพืชสวน
มีอํานาจหนาที่
1) ศึกษา คนควา และวิจัยดานการผลิต
ดานมาตรฐานการผลิตและคุณภาพ
และดานเศรษฐกิจพืชสวน
2) วางแผนและประสานงานเกี่ยวกับการผลิตพันธุพืชสวน

ฝายบริหารทั่วไป
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

3) ใหบริการวิชาการและเทคโนโลยีแกเจาหนาที่
เกษตรกร เอกชน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมบริหารโครงการวิจัย
มีหนาที่
วิเคราะหยุทธศาสตรและจัดทําแผนงานวิจัย
และประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กลุมวิชาการ
มีหนาที่
1. ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาดานการผลิต
และมาตรฐานการผลิตและคุณภาพพืชสวน
2. ศึกษา วิเคราะหและจัดระบบขอมูลทางเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวกับสถานการณการผลิต และการตลาดของพืชสวน
3. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

- -

ศูนยวิจัยพืชสวน
มีหนาที่
ศึกษา วิจัยและพัฒนาพืชสวนเศรษฐกิจ ที่รับผิดชอบ
รวมทั้งงานโครงการพิเศษ
แบงงานภายในเปน 1 ฝาย 1 กลุม ดังนี้
1. ฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานแผนงาน
และงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ
งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป
2. กลุมวิจัย มีหนาที่
ศึกษา วิจัยและพัฒนาพืชสวนเศรษฐกิจที่รับผิดชอบ
รวมทั้งงานโครงการพิเศษ

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สถาบันวิจัยยาง
มีอํานาจหนาที่
1) ศึกษา คนควา และวิจัยดานการผลิต
ดานอุตสาหกรรม ดานมาตรฐานการผลิตและ
คุณภาพ และดานเศรษฐกิจยาง
2) วางแผนและประสานงานเกี่ยวกับการผลิตพันธุยาง
3) ควบคุมการผลิต การคา การสงออก
และการนําเขายางตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยาง
4) ใหบริการวิชาการและเทคโนโลยีแกเจาหนาที่
เกษตรกร เอกชน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

- -

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
มีอํานาจหนาที่
1) ควบคุมการนําเขา สงออก และการเคลื่อนยายพืช
ตามกฎหมายวาดวยการกักพืช
2) ควบคุมการผลิตและการจําหนายพันธุพืช
ตามกฎหมายวาดวยพันธุพืช
3) ควบคุมการผลิตและการจําหนายปุย
ตามกฎหมายวาดวยปุย

ฝายบริหารทั่วไป
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

4) ควบคุมการผลิตและการจําหนายวัตถุมีพิษ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
5) ใหบริการการนําเขาและการสงออกสินคาพืช
6) ใหบริการวิชาการและเทคโนโลยีแกเจาหนาที่
เกษตรกร เอกชน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมบริหารโครงการวิจัย

กลุมวิชาการ

มีหนาที่
วิเคราะหยุทธศาสตรและจัดทําแผนงานวิจัย
และประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

มีหนาที่
ศึกษา วิจัยและพัฒนาวิชาการเกี่ยวกับการควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายที่รับผิดชอบ

กลุมควบคุมปุย
มีหนาที่
ศึกษา วิเคราะหและพัฒนามาตรการและวิธีการปฏิบัติ
ควบคุมและกํากับเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
และการขึ้นทะเบียนปุยเคมี ปุยชีวภาพ และปุยอินทรีย
ตามกฎหมายวาดวยปุย

- -

หมายเหตุ มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ สคว. เพิ่มเติม
ตาม คส.110/60/27 ม.ค.60
1) เปนหนวยงานที่ดําเนินการตามอนุสัญญาวาดวย
การอารักขาพืชระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ตามมาตรการสุขอนามัยพืช

กลุมควบคุมวัตถุอันตราย
มีหนาที่
ศึกษา วิเคราะหและพัฒนามาตรการและวิธีการปฏิบัติ
ควบคุมและกํากับเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตและ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวย
วัตถุอันตราย

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (ตอ)

กลุมควบคุมพันธุพืช

กลุมสารวัตรเกษตร

มีหนาที่
ศึกษา วิเคราะห และพัฒนามาตรการและวิธีการปฏิบัติ
ควบคุมและกํากับเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต รับรอง
เมล็ดพันธุและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ
ตามกฎหมายวาดวยพันธุพืช

มีหนาที่
ควบคุม และกํากับเกี่ยวกับการผลิต การรวบรวม
การจําหนาย และการใชรับจางซึ่งวัตถุอันตราย ปุยเคมี
และเมล็ดพันธุตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย ปุย
และพันธุพืช

กลุมบริการสงออกสินคาเกษตร
มีหนาที่
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนากระบวนการเกี่ยวกับการสงออก
สินคาเกษตรใหสอดคลองกับมาตรการดานมาตรฐาน
สินคาเกษตร
2. ใหบริการการสงออกสินคาเกษตร
3. ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการสงออก
สินคาเกษตร

- -

ดานตรวจพืช
มีหนาที่
1. ควบคุม ตรวจสอบพืช ผลิตผลพืชและวัสดุการเกษตร
ที่นําเขา นําผานและสงออกตามกฎหมายวาดวยการ
กักพืช วัตถุอันตราย ปุย พันธุพืช ณ ดานตรวจพืช
2. ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการนําเขาพืช
และผลิตผลพืช

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สํานักคุมครองพันธุพืช
มีอํานาจหนาที่
1) ศึกษา วิจัย และดําเนินการคุมครองพันธุพืช
เพื่อสิทธิประโยชนและความเปนเจาของพันธุพืช
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืชและ
กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ
2) ศึกษา วิจัย และดําเนินการคุมครองพันธุพืช
ตามอนุสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ
การคาพืชและพันธุกรรมพืช รวมทั้งศึกษาและ
วิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษพืชที่ใกลจะสูญพันธุ

ฝายบริหารทั่วไป
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล งานธุรการทั่วไป
และงานกองทุนคุมครองพันธุพืช

3) ศึกษา วิจัย สํารวจ รวบรวม วิเคราะห ตรวจสอบ
และจําแนกดานพฤกษศาสตร และอนุกรมวิธานพืช
4) ใหบริการวิชาการและเทคโนโลยีแกเจาหนาที่
เกษตรกร เอกชน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมวิจัยการคุมครองพันธุพืช
มีหนาที่
1. ศึกษาและพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑและวิธีการ
ในการคุมครองพันธุพืช เพื่อคุมครองสิทธิประโยชน
นักปรับปรุงพันธุพืชและชุมชน รวมทั้งการจัดทําขอตกลง
แบงปนผลประโยชนจากพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุพืชปา
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองพันธุพืช
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับรองพันธุพืช
ตามกฎหมายวาดวยพันธุพืช
๔. ใหคําปรึกษาประสานงานและรวมดําเนินงานเกี่ยวกับ
งานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กลุมวิจัยอนุสัญญาไซเตสดานพืช
มีหนาที่
๑. ศึกษา วิจัยและพัฒนา ระบบ รูปแบบหลักเกณฑ
และวิธีการ รวมทั้ง ตรวจสอบ การใชประโยชนพืช
ตามกฎหมาย และขอตกลงระหวางประเทศ ตลอดจน
ติดตอประสานงานกับประเทศภาคีอนุสัญญา
๒. ใหคําปรึกษาประสานงานและรวมดําเนินงานเกี่ยวกับ
งานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

- -

กลุมวิจัยพฤกษศาสตรและพิพิธภัณฑพืช
มีหนาที่
1. ศึกษา คนควา วิจัย สํารวจ และรวบรวมขอมูล
พื้นฐานดานพฤกษศาสตร เพื่อการคุมครองพันธุพืช
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืช
2. ตรวจสอบลักษณะและคุณสมบัติของพรรณพืช
และดําเนินการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ
3. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
มีอํานาจหนาที่
1) ศึกษา คนควา วิจัย สํารวจ และรวบรวม
เกี่ยวกับแมลง สัตวศัตรูพืช โรคพืช วัชพืช
รวมทั้งวิธีปองกันและกําจัดที่เหมาะสม
2) ใหบริการวิชาการและเทคโนโลยีแกเจาหนาที่
เกษตรกร เอกชน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

ฝายบริหารทั่วไป
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

กลุมบริหารโครงการวิจัย
มีหนาที่
วิเคราะหยุทธศาสตรและจัดทําแผนงานวิจัย
และประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

หมายเหตุ ปรับปรุงหนาที่ความรับผิดชอบ สอพ.
ตาม คส.650/59/20 เม.ย.59 และ 110/60/27 ม.ค.60
1) ศึกษา คนควา วิจัย สํารวจ รวบรวม เฝาระวัง
และจําแนกเกี่ยวกับแมลง สัตวศัตรูพืช โรคพืช วัชพืช
และการกักกันพืช รวมทั้งวิธีปองกันและกําจัดที่เหมาะสม
2) ใหบริการวิชาการ เตือนภัยศัตรูพืช และเทคโนโลยี
ดานอารักขาพืชแกเจาหนาที่ เกษตรกร เอกชน
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๓) เปนหนวยงานที่ดําเนินการตามอนุสัญญาวาดวย
การอารักขาพืชระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการศึกษา
คนควา วิจัย และกําหนดมาตรการสุขอนามัยพืช
๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมกีฏและสัตววิทยา
มีหนาที่
1. ศึกษา คนควา วิจัย สํารวจ รวบรวม เฝาระวัง
และจําแนก เกี่ยวกับแมลงสัตวศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ
และเทคโนโลยีการปองกันกําจัดที่เหมาะสม
2. ใหบริการวิเคราะห ตรวจสอบเกี่ยวกับกีฏและสัตววิทยา
รวมทั้งการเตือนภัยศัตรูพืช
3. ใหคําปรึกษา ประสานงาน และรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
แบงงานภายในกลุมเปน 5 กลุมงาน ดังนี้
1. กลุมงานอนุกรมวิธานแมลง มีหนาที่
ศึกษา คนควา วิจัย รวบรวม และจําแนก ดานอนุกรมวิธาน
ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของแมลงและดําเนินการ
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑแมลง
2. กลุมงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ มีหนาที่
ศึกษา คนควา วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปองกันกําจัด
ศัตรูพืชโดยชีววิธี
- -

3. กลุมงานวิจัยการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
มีหนาที่
ศึกษา คนควา วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใชสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืช ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
ประหยัดและปลอดภัย
4. กลุมงานวิจัยสัตววิทยาการเกษตร มีหนาที่
ศึกษา คนควา วิจัยอนุกรมวิธาน ชีววิทยา
นิเวศวิทยาของสัตวศัตรูพืช และเทคโนโลยี
การปองกันกําจัดที่เหมาะสม
5. กลุมงานวิจัยไรและแมงมุม มีหนาที่
ศึกษา คนควา วิจัยเกี่ยวกับไรศัตรูพืช ไรศัตรูผลิตผล
ทางการเกษตร ไรศัตรูธรรมชาติ และแมงมุม

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (ตอ)
กลุมวิจัยโรคพืช
มีหนาที่
1. ศึกษา คนควา วิจัย สํารวจ รวบรวม เฝาระวัง
และจําแนก เกี่ยวกับโรคพืชและเทคโนโลยี
การปองกันและกําจัดที่เหมาะสม
2. ใหบริการวิเคราะห ตรวจสอบเกี่ยวกับโรคพืช
และเตือนภัยศัตรูพืช
3. ใหคําปรึกษา ประสานงาน และรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
แบงงานภายในกลุมเปน 4 กลุมงาน ดังนี้
1. กลุมงานวิทยาไมโค มีหนาที่
ศึกษา คนควา วิจัย สํารวจ รวบรวม เฝาระวัง
และจําแนก เชื้อราที่เปนสาเหตุโรคพืช
รวมทั้งเทคโนโลยีการปองกันและกําจัด

กลุมวิจัยวัชพืช
มีหนาที่
1. ศึกษา คนควา วิจัย สํารวจ รวบรวม เฝาระวัง
และจําแนก ดานวิทยาการวัชพืช
และเทคโนโลยีการปองกันและกําจัดที่เหมาะสม
2. ใหบริการวิเคราะห ตรวจสอบเกี่ยวกับวัชพืช
และเตือนภัยศัตรูพืช
3. ใหคําปรึกษา ประสานงาน และรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

2. กลุมงานไวรัสวิทยา มีหนาที่
ศึกษา คนควา วิจัย สํารวจ รวบรวม เฝาระวัง
และจําแนก เชื้อไวรัส เชื้อไมโคพลาสมาและเชื้อไวรอยด
ที่เปนสาเหตุโรคพืช รวมทั้งเทคโนโลยีการปองกันและกําจัด
3. กลุมงานไสเดือนฝอย มีหนาที่
ศึกษา คนควา วิจัย สํารวจ รวบรวม เฝาระวัง
และจําแนก ไสเดือนฝอยที่เปนสาเหตุโรคพืช
รวมทั้งเทคโนโลยีการปองกันและกําจัด
4. กลุมงานบักเตรีวิทยา มีหนาที่
ศึกษา คนควา วิจัย สํารวจ รวบรวม เฝาระวัง
และจําแนก เชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุโรคพืช
รวมทั้งเทคโนโลยีการปองกันและกําจัด

- -

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (ตอ)
กลุมวิจัยการกักกันพืช
มีหนาที่
1. ศึกษา คนควา วิจัย สํารวจ รวบรวม และเฝาระวัง
ศัตรูพืชที่เกี่ยวของกับการกักกันพืช รวมทั้งเทคโนโลยี
การปองกันและกําจัดที่เหมาะสม
2. ใหบริการวิเคราะห ตรวจสอบ ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช
ควบคุมการกําจัดศัตรูพืช และออกใบรับรองสุขอนามัยพืช
เกี่ยวกับการกักกันพืชเพื่อการนําเขาและสงออก
3. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
แบงงานภายในกลุมเปน 4 กลุมงาน ดังนี้
1. กลุมงานวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช มีหนาที่
ศึกษา คนควา วิจัย สํารวจ รวบรวม และวิเคราะห
ความเสี่ยงศัตรูพืชที่เกี่ยวกับ แมลง สัตวศัตรูพืช โรคพืช
และวัชพืช ของสินคาเกษตรนําเขาและกําหนดมาตรการ
กักกันพืช รวมทั้งการดําเนินการเพื่อออกกฎระเบียบ
ทางกักกันพืช และจัดทําขอมูลเพื่อขอเปดตลาด
สินคาเกษตรไปยังประเทศปลายทาง

กลุมบริหารศัตรูพืช
มีหนาที่
1. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาการจัดการศัตรูพืช
เพื่อใหไดเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
ที่เหมาะสม
2. ใหบริการวิชาการ เตือนภัยศัตรูพืช
และเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
3. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

2. กลุมงานวินิจฉัยศัตรูพืชกักกัน มีหนาที่
(1) ศึกษา คนควา และวิจัย การตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับ
ศัตรูพืชที่มีความสําคัญทางกักกันพืชของสินคาเกษตร
ที่นําเขาและสงออก
(2) ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชตามกฎหมายดานกักกันพืช
3. กลุมงานกําจัดศัตรูพืชกักกัน มีหนาที่
ศึกษา วิจัย ทดสอบวิธีการกําจัดศัตรูพืช
เพื่อเปนวิธีการกําจัดศัตรูพืชกักกันกับสินคาเกษตร
เพื่อการสงออก
4. กลุมงานเฝาระวังศัตรูพืชกักกัน มีหนาที่
(1) ศึกษา วิจัย สํารวจ เฝาระวัง ศัตรูพืชกักกัน
และศัตรูพืชที่ยังไมปรากฏพบในประเทศไทย
(2) กําหนดมาตรการดานการเฝาระวังศัตรูพืช

- -

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
มีอํานาจหนาที่
1) ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ดานพืช
2) ศึกษา คนควา วิจัย วิเคราะห ตรวจสอบ
และรับรองพืชหรือผลิตภัณฑพืชคงรูปที่ไดจาก
เทคโนโลยีชีวภาพ

ฝายบริหารทั่วไป
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

กลุมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
มีหนาที่
1. ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพดานพืชและจุลินทรีย
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห ตรวจสอบ
และรับรองพืชหรือผลิตภัณฑพืชคงรูปที่ไดจาก
เทคโนโลยีชีวภาพ
3. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

3) ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาการเก็บ
เชื้อพันธุพืชและรวบรวมอนุรักษเชื้อพันธุพืช
ในธนาคารเชื้อพันธุพืช
4) ใหบริการวิชาการและเทคโนโลยีแกเจาหนาที่
เกษตรกร เอกชน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืช
และจุลินทรียดัดแปรพันธุกรรม

มีหนาที่
1. ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนา ระบบการตรวจสอบ
จําแนก และพิสูจนพืชและจุลินทรียดัดแปรพันธุกรรม
เพื่อควบคุมการระบาดและเฝาระวังพืชและจุลินทรีย
ดัดแปรพันธุกรรมตามพระราชบัญญัติกักพืช
2. ประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชและจุลินทรีย
ดัดแปรพันธุกรรม
3. ใหคําปรึกษาประสานงานและรวมดําเนินงานวิจัย
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กลุมวิจัยและพัฒนาเห็ด
มีหนาที่
1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเห็ด
๒. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
- -

กลุมวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุพืช
และจุลินทรีย

มีหนาที่
1. ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การเก็บรักษาและการใชประโยชนเชื้อพันธุพืชและ
จุลินทรียในธนาคารเชื้อพันธุพืชและจุลินทรีย
2. สํารวจ รวบรวม และอนุรักษเชื้อพันธุพืช
และจุลินทรียในธนาคารเชื้อพันธุพืชและจุลินทรีย
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการและการใหบริการ
ธนาคารเชื้อพันธุพืชและจุลินทรีย
4. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 - 8
มีอํานาจหนาที่
1) วางแผนงานและโครงการวิจัยและพัฒนาพืช
2) ศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช รวมทั้งทดสอบ
เทคโนโลยีการเกษตรแบบมีสวนรวมกับเกษตรกร
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการแกไขปญหา
ของเกษตรกร
3) ใหบริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ
และรับรองดิน น้ํา พืช ปุย สารเคมีการเกษตร
ผลิตผล ผลิตภัณฑพืช และมาตรฐานสินคาเกษตร

กลุมประสานและบริหารนโยบาย
มีหนาที่
1. ศึกษา วิเคราะหและจัดทําแผนงานและงบประมาณ
ประสานงานกับจังหวัดเกี่ยวกับยุทธศาสตรในการ
พัฒนาจังหวัด
2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคลและงานธุรการทั่วไป

4) ควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
กฎหมายที่กรมรับผิดชอบ
5) เปนศูนยบริการขอมูลดานวิชาการเกษตร
ใหแกเจาหนาที่ เกษตรกร เอกชน และหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ
6) ใหบริการวิชาการและเทคโนโลยีแกเจาหนาที่
เกษตรกร เอกชน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืช
และปจจัยการผลิต

กลุมวิชาการ
มีหนาที่
1. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา พืช ระบบการปลูกพืช
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการแกไขปญหาของ
เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

มีหนาที่
1. ศึกษา และพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต
2. ใหบริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน
น้ํา พืช ปุย สารเคมีการเกษตร ผลิตผล ผลิตภัณฑพืช
และมาตรฐานสินคาเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ
3. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

- -

กลุมถายทอดเทคโนโลยี
มีหนาที่
1. ศึกษา วิเคราะห วางแผน และดําเนินการ
ถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตพืช
2. ใหบริการวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบใหแกเจาหนาที่
เกษตรกร ภาคเอกชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 - 8 (ตอ)

กลุมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
มีหนาที่
รับผิดชอบควบคุมกํากับตามกฎหมายวาดวย
วัตถุอันตราย ปุย และพันธุพืช ในพื้นที่รับผิดชอบ

กลุมจัดการพื้นที่
มีหนาที่
1. จัดทําแนวทางและรูปแบบจัดการพื้นที่ การวางผังงาน
ระบบการใชน้ํา และระบบการระบายน้ําที่เหมาะสมกับแตละ
สภาพพื้นที่ และชนิดพืชในหนวยงานของกรมวิชาการเกษตร
ที่ตั้งในภูมิภาคและในโครงการพิเศษในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อใหการใชพื้นที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด
และมีความคุมคา
2. ใหบริการการจัดการพื้นที่ และใหคําปรึกษาแนะนําใหแก
หนวยงานของกรมวิชาการเกษตร และในโครงการพิเศษ
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

- -

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 - 8 (ตอ)
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
มีหนาที่
ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช/เทคโนโลยีการเกษตร
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช/
สาขาวิชาตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร
และใหบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิต
ในพื้นที่รับผิดชอบใหแกเกษตรกร ภาคเอกชน
และเจาหนาที่หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
แบงงานภายในออกเปน 1 ฝาย 2 กลุม ดังนี้
1. ฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานแผนงาน
และงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล
และงานธุรการทั่วไป

2. กลุมวิจัยและพัฒนา มีหนาที่
(1) ศึกษา วิจัย พัฒนา และทดสอบพืช/เทคโนโลยี
การเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
(2) ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช/สาขาวิชา ตามแผนงาน/
โครงการวิจัยของกรม
3. กลุมบริการวิชาการ มีหนาที่
(1) บริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตในพื้นที่
รับผิดชอบ ถายทอดเทคโนโลยี ตรวจสอบรับรองปจจัย
การผลิต และบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ใหแก เกษตรกร
ภาคเอกชน และเจาหนาที่หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งรับผิดชอบงานโครงการพิเศษ
(2) ควบคุม กํากับ ตามกฎหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ

- -

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4

มีหนาที่
บริหารการดําเนินงาน การปฏิบัติการ แกไขปญหา
อุปสรรคและติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ
รวมทั้งประสานการดําเนินงานกับทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการในดานที่เกี่ยวของ
เปนศูนยกลางของระบบสารสนเทศที่ใหบริการ
สนับสนุนการดําเนินงานในทุกภาคสวน
รวมทั้งติดตามประเมินผล เรงรัดการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนด
แบงงานภายในออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1. กลุมบริหาร มีหนาที่
รับผิดชอบงานบริหารอํานวยการและประสานงาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน
การปฏิบัติการเครื่องกล รวมทั้งการเผยแพรกิจกรรม
ผลงานของศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงห
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สูภายนอกองคกร
ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

ศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงห
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
แบงงานภายในกลุมเปน 3 ฝาย ดังนี้
(1) ฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่
รับผิดชอบงานธุรการ งานการเงินและบัญชี
การเจาหนาที่ พัสดุและครุภัณฑ การรักษาความปลอดภัย
การใชอาคารสถานที่และการดูแลบํารุงรักษา ตลอดจน
ดําเนินการดานสวัสดิการ
(2) ฝายประชาสัมพันธ มีหนาที่
รับผิดชอบในการผลิตหรือจัดหาสื่อเพื่อเผยแพร
ประสานประชาสัมพันธกับหนวยงานภายนอกและ
ทองถิ่น การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ รวมทั้ง
การจัดการประชุม สัมมนา
(3) ฝายปฏิบัติการเครื่องกล มีหนาที่
รับผิดชอบในการจัดการควบคุมการใชและซอมบํารุง
ยานพาหนะเครื่องจักรกล เครื่องมือสื่อสาร ระบบไฟฟา
ประปา รวมทั้งเครื่องมือกลอื่น ๆ

- -

2. กลุมวิชาการ มีหนาที่
รับผิดชอบ วิจัยและพัฒนาวิชาการเกษตร
และวางแผนงาน และงบประมาณของศูนยพัฒนา
การเกษตรภูสิงห อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อํานวยการและประสานการพัฒนาการรวบรวม
และจัดเก็บขอมูลในทุกดาน จัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศตลอดจน
เปนศูนยกลางใหบริการขอมูลผลงานวิจัยดานตางๆ
3. กลุมขยายผล มีหนาที่
รับผิดชอบในการสงเสริมความรูจากงานศึกษา
พัฒนาไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ โดยวางแผนกลยุทธ
การดําเนินงานการประชาสัมพันธ การฝกอบรม
และสาธิตการใหบริการทางวิชาการเผยแพรถายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมทุกดาน รับฟงความคิดเห็น
ความตองการและปญหาตางๆมาประมวลภาพ
แบบองครวม คิดวิเคราะหเพื่อการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินงานประสานงานกับองคการ
สวนทองถิ่น ชุมชนและเกษตรกร ฯลฯ สงเสริม
กระบวนการมีสวนรวมทุกดาน

แผนภูมิโครงสรางหนวยงานที่ตั้งเปนการภายใน กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สํานักนิติการ
มีอํานาจหนาที่
1) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการกักพืช
กฎหมายวาดวยพันธุพืช กฎหมายวาดวยปุย
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวย
การควบคุมยาง กฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืช
และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา
งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงและอาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจ
หนาที่ของกรม

ฝายบริหารทั่วไป
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

3) ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห เพื่อเสนอแนะ
ใหมีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ
กฎหมายวาดวยการกักพืช กฎหมายวาดวยพันธุพืช
กฎหมายวาดวยปุย กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
กฎหมายวาดวยการควบคุมยาง กฎหมายวาดวย
การคุมครองพันธุพืช
4) กํากับดูแลสิทธิประโยชนงานวิจัยพืช
และวัสดุการเกษตรของกรม
5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

กลุมคดีปกครองและทั่วไป
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับงานความรับผิดทางแพงและ
อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของกรม

กลุมนิติกรรมและสัญญา
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา

กลุมสิทธิประโยชนและทั่วไป
มีหนาที่
ดูแลคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผลงานวิชาการของกรม
- -

กลุมกฎหมายและอื่น ๆ
มีหนาที่
ตรวจสอบ และวิเคราะห เพื่อเสนอแนะใหมีการ
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย รวมทั้งดําเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการกักพืช กฎหมายวาดวย
พันธุพืช กฎหมายวาดวยปุย กฎหมายวาดวย
วัตถุอันตราย กฎหมายวาดวยการควบคุมยาง
กฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืช และระเบียบ
อื่นที่เกี่ยวของ

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

มีอํานาจหนาที่
1) ประสานและเตรียมการในการติดตามและรับสนอง
พระราชดําริรวมกับหนวยงานในกรม
2) ประมวลแนวพระราชดําริ และโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริเกี่ยวกับวิชาการเกษตรดานพืช
3) จัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ
เพื่อดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และโครงการพิเศษของกรม รวมทั้งประสานนโยบาย
และแผนไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองและบรรลุผลสัมฤทธิ์

ฝายบริหารทั่วไป
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

4) ประสานการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและโครงการพิเศษกับหนวยงานของกรม
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
5) ประสานและรวบรวมขอมูลการขยายผล
และการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการพิเศษของกรม
6) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการพิเศษของกรม
7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมแผนงาน
มีหนาที่
1. ประมวลแนวพระราชดําริ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห
และจัดทําขอมูลเพื่อเสนอแนะนโยบายและแผนงาน
ที่เกี่ยวของกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และโครงการพิเศษ
2. ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนงาน โครงการ
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและโครงการพิเศษ และนําแผนไปสูการปฏิบัติ

กลุมประสานงานและติดตาม
มีหนาที่
1. จัดทําระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการพิเศษ
ของกรม
2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการพิเศษของกรม
3. ประสานงานการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและโครงการพิเศษกับหนวยงานของกรม
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
4. รวบรวมและรายงานขอมูลการขยายผลและ
การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการพิเศษของกรม
- -

กลุมบริหารโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ
มีหนาที่
1. ติดตามและประเมินผล การดําเนินงานโครงการ
ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปายตามพระราชดําริ
และโครงการศูนยพัฒนาไมผลตามพระราชดําริ
2. ประสานงานโครงการศูนยบริการและพัฒนา
ลุมน้ําปายตามพระราชดําริและโครงการศูนยพัฒนา
ไมผลตามพระราชดําริ กับหนวยงานของกรม
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สํานักผูเชี่ยวชาญ
มีอํานาจหนาที่
1) ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาวิชาการดานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ และ/หรือ รวมดําเนินการศึกษา คนควา
วิจัยและพัฒนาวิชาการดานตาง ๆ ตามนโยบายกรมฯ
กับผูเชี่ยวชาญที่สังกัดสถาบัน/สํานัก
2) วางแผน และรวมวางแผน รวมทั้งจัดทํากรอบโครงการ
วิจัยกับผูเชี่ยวชาญที่สังกัดสถาบัน/สํานัก เกี่ยวกับแผนงาน
โครงการ ที่เกี่ยวของ ภายใตยุทธศาสตรงานวิจัยและพัฒนา
ของกรมวิชาการเกษตร
3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่กรมฯ มอบหมาย

- -

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
กองการยาง
มีอํานาจหนาที่
1) ควบคุมการผลิต การคา การสงออก และการนําเขา
ยางตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยาง
2) ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับยางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยาง
3) ใหการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการเกี่ยวกับยาง
และใหบริการวิเคราะห ตรวจสอบคุณภาพยาง

ฝายบริหารทั่วไป
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

4) ใหบริการวิชาการและเทคโนโลยีแกเจาหนาที่
สวนราชการ เกษตรกร และเอกชนที่เกี่ยวของ
5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับรับมอบหมาย

กลุมควบคุมยางตามพระราชบัญญัติ

กลุมวิชาการ

มีหนาที่
ควบคุมการผลิต การคา การสงออก และการนําเขายาง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยาง

มีหนาที่
ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับยางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยาง

กลุมพัฒนาระบบมาตรฐานยาง
มีหนาที่
ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
และควบคุมกํากับมาตรฐานยาง เพื่อปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยาง

ศูนยควบคุมยาง
มีหนาที่
1. ควบคุมการผลิต การคา การสงออก และการนําเขายาง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับยาง เพื่อสนับสนุนการปฏบัติงาน
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยางในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
3. ใหบริการวิเคราะห ตรวจสอบคุณภาพยางในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ

แบงงานภายในเปน 1 ฝาย 2 กลุม ดังนี้
1. ฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป
2. กลุมวิชาการ มีหนาที่
ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับยางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยาง และใหบริการ
วิเคราะห ตรวจสอบคุณภาพยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
- -

3. กลุมปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยาง มีหนาที่
ควบคุมการผลิต การคา การสงออก และการนําเขายาง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยางในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุพืช
มีอํานาจหนาที่
1) ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
2) วางแผนการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุชั้นพันธุขยาย
ใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตร
และชั้นพันธุจําหนายเฉพาะพันธุพืชควบคุมเฉพาะ
ตามกฎหมายวาดวยพันธุพืช

ฝายบริหารทั่วไป
มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

3) ใหบริการตรวจสอบเพื่อรับรองระบบการผลิต
เมล็ดพันธุ คุณภาพเมล็ดพันธุ และสุขอนามัยพืช
ของเมล็ดพันธุพืชใหแกภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
4) ใหบริการวิชาการและเทคโนโลยีแกเจาหนาที่
เกษตรกร เอกชน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับรับมอบหมาย

กลุมบริหารโครงการและวางแผนการผลิต
มีหนาที่
1. วิเคราะหและจัดทําแผนงานวิจัยและแผนการผลิต
เมล็ดพันธุใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตร
2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
3. บริหารจัดการกองทุนเมล็ดพันธุพืช
4. จัดทําฐานขอมูลองคความรูเมล็ดพันธุ
5. ใหบริการดานเมล็ดพันธุแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Serivce)

กลุมวิชาการ
มีหนาที่
1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
2. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ

- -

กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุพืช

มีหนาที่
1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพเมล็ดพันธุพืช และกําหนดมาตรฐานเมล็ดพันธุ
2. ใหบริการตรวจสอบเพื่อรับรองระบบการผลิต
เมล็ดพันธุ คุณภาพเมล็ดพันธุ สุขอนามัยพืช
ของเมล็ดพันธุพืช และแปลงผลิตเมล็ดพันธุ ใหแก
ภาครัฐ เอกชน เกษตกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ควบคุม กํากับ ดูแลกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุพืช
และประเมินขีดความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
ที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับความสามารถ
4. ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุพืช (ตอ)
ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืช
มีหนาที่
1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานเมล็ดพันธุ
2. บริหารการผลิตเมล็ดพันธุชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายเฉพาะพันธุพืชควบคุมเฉพาะ
ตามกฎหมายวาดวยพันธุพืชโดยประสานและผลิตเมล็ดพันธุในพื้นที่และกระจายเมล็ดพันธุ
ไปยังเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุ
3. ใหบริการตรวจสอบเพื่อรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ คุณภาพเมล็ดพันธุ สุขอนามัยพืช
ของเมล็ดพันธุพืช และแปลงผลิตเมล็ดพันธุใหแกภาครัฐ เอกชน เกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ
แบงงานภายในเปน 1 ฝาย 2 กลุม ดังนี้
1. ฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป
2. กลุมวิจัย มีหนาที่
(1) ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานเมล็ดพันธุ
(2) ใหบริการตรวจสอบเพื่อรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ คุณภาพเมล็ดพันธุ
สุขอนามัยพืชของเมล็ดพันธุพืช และแปลงผลิตเมล็ดพันธุใหแกภาครัฐ เอกชน
เกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(3) ควบคุม กํากับ ดูแลกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุพืชและประเมินขีดความสามารถ
หองปฏิบัติการทดสอบที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับความสามารถ
3. กลุมผลิตเมล็ดพันธุ มีหนาที่
(1) บริหารการผลิตเมล็ดพันธุชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายเฉพาะพันธุพืช
ควบคุมเฉพาะตามกฎหมายวาดวยพันธุพืชโดยประสานและผลิตเมล็ดพันธุในพื้นที่
และกระจายเมล็ดพันธุไปยังเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุ
(2) ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุแกภาครัฐ เอกชน เกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ

- -

กรมวิชาการเกษตร (ตอ)
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล จังหวัดสตูล
มีหนาที่
ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช/เทคโนโลยีการเกษตร
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช/
สาขาวิชาตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร
และใหบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิต
ในพื้นที่รับผิดชอบใหแกเกษตรกร ภาคเอกชน
และเจาหนาที่หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
แบงงานภายในออกเปน 1 ฝาย 2 กลุม ดังนี้
1. ฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานแผนงาน
และงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล
และงานธุรการทั่วไป

2. กลุมวิจัยและพัฒนา มีหนาที่
(1) ศึกษา วิจัย พัฒนา และทดสอบพืช/เทคโนโลยี
การเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
(2) ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช/สาขาวิชา ตามแผนงาน/
โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร
3. กลุมบริการวิชาการ มีหนาที่
(1) บริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตในพื้นที่
รับผิดชอบ ถายทอดเทคโนโลยี ตรวจสอบรับรองปจจัย
การผลิต และบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ใหแก เกษตรกร
ภาคเอกชน และเจาหนาที่หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งรับผิดชอบงานโครงการพิเศษ
(2) ควบคุม กํากับ ตามกฎหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ

- -

- -

- -

