
กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการส านกังานปลดักระทรวง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

----------------- 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

แผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออก 

กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

 

  ข้อ ๑  ให้ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกจิ 

เกี่ยวกบัการเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของ 

กระทรวงเป็นแผนปฏบัิติ จัดสรรทรัพยากร ให้บรรลุเป้าหมายและเกดิผลสมัฤทธิ์ตามภารกจิของ 

กระทรวง เพ่ือเป็นศูนย์การบริหารราชการของกระทรวง โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมูล เพ่ือเสนอแนะรัฐมนตรีเพ่ือใช้ในการก าหนด 

นโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 

  (๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 

  (๓) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏบัิติงาน โครงการและโครงการ 

พิเศษ 

  (๔) ด าเนินการและประสานงานกบัองค์การหรือหน่วยงานเกี่ยวกบักจิการ 

ด้านการเกษตรต่างประเทศ 

  (๕) ด าเนินการเกี่ยวกบัการตรวจราชการของกระทรวง 

  (๖) ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

  (๗) ให้ค าปรึกษา และเสนอแนะในด้านกฎหมาย 

  (๘) ปฏบัิติงานเกี่ยวกบัการพัฒนาเกษตรที่สูงซ่ึงเป็นโครงการหลวง 

  (๙) ประชาสมัพันธแ์ละเผยแพร่กจิกรรม ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร 

  (๑๐) ปฏบัิติการท าฝนและพัฒนาเทคโนโลยีการท าฝนเพ่ือการเกษตร  

การอุปโภคบริโภค และการเกบ็กกัน า้ ปฏบัิติงานด้านการบินและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุน 

การปฏบัิติงานด้านการเกษตร 



  (๑๑) ปฏบัิติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 

ปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

  ข้อ ๒  ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง ดังต่อไปนี้  

  ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 

      (๑) กองกลาง 

      (๒) กองการเจ้าหน้าที่ 

      (๓) กองคลัง 

      (๔) กองการเกษตรต่างประเทศ 

      (๕) กองเกษตรสารนิเทศ 

      (๖) กองตรวจและประสานราชการ 

      (๗) กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมย่ังยืน 

      (๘) กองนิติการ 

      (๙) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    (๑๐) สถาบันเกษตราธกิาร 

    (๑๑) ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 

    (๑๒) ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ 

    (๑๓) ส านักฝนหลวงและการบินเกษตร 

    (๑๔) ส านักพัฒนาเกษตรที่สูง 

  ข. ราชการบริหารส่วนภมูิภาค 

      ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

 

  ข้อ ๓  ส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

  ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 

      (๑) กองกลาง มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

            (ก) ปฏบัิติงานสารบรรณของส านักงานปลัดกระทรวงและของ 

กระทรวง 

            (ข) ด าเนินการเกี่ยวกบังานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของ 

ส านักงานปลัดกระทรวง 

            (ค) ด าเนินการอื่นใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วน 

ราชการใดของส านักงานปลัดกระทรวง 

            (ง) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงานอื่นที่ 

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 



      (๒) กองการเจ้าหน้าที่ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

            (ก) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวง 

เว้นแต่การฝึกอบรม 

            (ข) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

      (๓) กองคลัง มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

            (ก) ด าเนินการเกี่ยวกบัการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ 

การพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะของส านักงานปลัดกระทรวง และที่ราชพัสดุที่อยู่ในอ านาจ 

หน้าที่ของกระทรวง 

           (ข) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

      (๔) กองการเกษตรต่างประเทศ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

            (ก) ติดต่อและประสานงานกบัต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและ 

ความร่วมมือทางการเกษตร และการค้าสนิค้าเกษตร 

            (ข) ด าเนินการเกี่ยวกบังานเลขานุการขององค์การระหว่างประเทศ 

ด้านการเกษตร ตามที่ได้รับมอบหมาย 

            (ค) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศต่าง ๆ และ 

ประชาสมัพันธผ์ลงานด้านการเกษตรต่างประเทศ 

            (ง) สนับสนุนและประสานงานกบัส านักงานที่ปรึกษาการเกษตร 

ต่างประเทศ 

            (จ) อ านวยความสะดวกในการติดต่อด้านพิธกีารทางการทูต 

            (ฉ) เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเวที 

นานาชาต ิ

            (ช) ร่างและจัดท าความตกลงด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยกบั 

ประเทศคู่สญัญา และให้ค าปรึกษาในการพิจารณาจัดท าความตกลงกบัต่างประเทศ 

            (ซ) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

      (๕) กองเกษตรสารนิเทศ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

            (ก) ศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวสารเพ่ือประชาสมัพันธ์ 

การปฏบัิติราชการของหน่วยงานในสงักัดกระทรวง 

            (ข) เผยแพร่กจิกรรม ความรู้ และความก้าวหน้าทางการเกษตร รวมทั้ง 

จัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือประชาชน 

            (ค) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงานอื่น 



ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

      (๖) กองตรวจและประสานราชการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

            (ก) ด าเนินการเกี่ยวกบัการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 

            (ข) รับเร่ืองราวร้องทุกข์และประสานราชการกบัหน่วยงานในสงักัด 

กระทรวง ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภมูิภาคและผู้แทนกระทรวงประจ าจังหวัด 

            (ค) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

      (๗) กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมย่ังยืน มีอ านาจ 

หน้าที่ดังต่อไปน้ี 

           (ก) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท านโยบาย มาตรการ แผนงาน เพ่ือการ 

พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมย่ังยืน เสนอคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยี 

เพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมย่ังยืน 

           (ข) ประสานงานและเช่ือมโยงเครือข่าย การด าเนินการด้านเทคโนโลยี 

การเกษตรและเกษตรกรรมย่ังยืนระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรชุมชน 

           (ค) อ านวยการให้เกิดการบ่มเพาะผลงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

การเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ และเกษตรกรรมย่ังยืนเพ่ือประโยชน์ทางเศษฐกจิระดับ 

รากหญ้าและเกษตรอุตสาหกรรม 

           (ง) เป็นผู้แทนกระทรวงในการประชุมเจรจาระหว่างประเทศทางด้าน 

ความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตรและเกษตรกรรมย่ังยืน 

           (จ) ผลักดันให้เกดิความคุ้มครองผลงานทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ 

และภมิูปัญญาท้องถิ่นที่เกดิจากคนไทยอย่างรวดเรว็และทั่วถึง 

           (ฉ) ปฏบัิติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

      (๘) กองนิติการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

            (ก) ด าเนินการเกี่ยวกบังานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งาน 

นิติกรรมและสญัญา งานเกี่ยวกบัความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ 

ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงหรือกระทรวง 

            (ข) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

      (๙) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

            (ก) จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏบัิติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของกระทรวง 

            (ข) ด าเนินการเกี่ยวกบัการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 



การสื่อสารของหน่วยงานในสงักดักระทรวง 

            (ค) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้ค าปรึกษา 

แนะน าหรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 

            (ง) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

     (๑๐) สถาบันเกษตราธกิาร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

              (ก) ศึกษา วิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ รูปแบบ และยุทธศาสตร์ในการบริหาร 

พัฒนาข้าราชการของกระทรวง 

              (ข) เป็นองค์กรในการให้บริการทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่ 

เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาข้าราชการระดับสงูและทรัพยากรบุคคลของกระทรวง 

              (ค) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

      (๑๑) ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

               (ก) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนงานตามนโยบายด้านการเกษตร 

ต่างประเทศของกระทรวง 

               (ข) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามนโยบาย มาตรการ และภาวะความ 

เคล่ือนไหวทางการเกษตรในต่างประเทศ 

               (ค) เป็นผู้แทนกระทรวง ในการเจรจาเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้าน 

มาตรการที่มิใช่ภาษีของสนิค้าเกษตร ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ 

               (ง) เป็นผู้แทนประเทศไทยเพ่ือเข้าร่วมประชุมเจรจาในองค์กรระหว่าง 

ประเทศหรือระหว่างประเทศเกี่ยวกบัการเกษตรตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง 

               (จ) เสริมสร้างความสมัพันธร์ะหว่างรัฐบาล องค์กรต่างประเทศหรือ 

ระหว่างประเทศและเผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตรของไทย 

               (ฉ) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

      (๑๒) ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

               (ก) ศึกษา วิเคราะห์ จัดท านโยบายและแผนงานของส านักงาน 

ปลัดกระทรวง รวมทั้งบูรณาการแผนงานโครงการตามกฎหมาย 

               (ข) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏบัิติตามโครงการพระราชด าริ 

และโครงการพิเศษ รวมทั้งประสานติดตามการปฏบัิติงานของส่วนราชการในสงักดักระทรวงใน 

โครงการดังกล่าว 

               (ค) วิเคราะห์และจัดท างบประมาณ เสนอแนวทางการจัดสรร 

งบประมาณประจ าปี  รวมทั้งประสานงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน 



ปลัดกระทรวง 

               (ง) ประสานและติดตามการด าเนินการของส านักงานเกษตรและ 

สหกรณ์จังหวัด 

               (จ) ด าเนินการเกี่ยวกบังานป้องกนัและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ และ 

การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ 

               (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกบังานบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร งาน 

กองทุนวิจัย และกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร 

               (ช) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

      (๑๓) ส านักฝนหลวงและการบินเกษตร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

               (ก) ปฏบัิติงานการท าฝนเพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ใช้น า้ทั่วไป 

และเพ่ือเพ่ิมปริมาณน า้ในพ้ืนที่การเกษตรและเข่ือนเกบ็กกัน า้ รวมทั้งด าเนินการวิจัยและพัฒนา 

เทคโนโลยีการท าฝน 

               (ข) ปฏบัิติงานด้านการบินและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏบัิติงาน 

ด้านการเกษตร 

               (ค) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

      (๑๔) ส านักพัฒนาเกษตรที่สงู มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

               (ก) ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย และจัดท าแผนในการปฏบัิติงานโครงการ 

หลวงและการพัฒนาเกษตรที่สูง 

               (ข) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่สูง เพ่ือ 

ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรในเขตพ้ืนที่สูง 

               (ค) ด าเนินการเกี่ยวกบังานเลขานุการของคณะกรรมการและประสาน 

งานมูลนิธิโครงการหลวง 

               (ง) เป็นศูนย์กลางอ านวยการส่งเสริมการปฏบัิติงานของหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ตามโครงการหลวง 

               (จ) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  ข. ราชการบริหารส่วนภมูิภาค 

      ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

      (ก) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ภายใน 

จังหวัด 

      (ข) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏบัิติการโครงการพัฒนาการ 



เกษตรและสหกรณ์และเสนอแนวทางและติดตามการใช้งบประมาณประจ าปีของส่วนราชการใน 

สงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

      (ค) ก ากบั ดูแล ควบคุม ประสาน และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ 

ปฏบัิติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

      (ง) ควบคุมก ากบัดูแลข้าราชการและลูกจ้างในสงักัดกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ในจังหวัด 

      (จ) ก ากบัดูแลหน่วยงานในสงักดักระทรวงให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม 

กฎหมาย 

      (ฉ) ด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

      (ช) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงานอื่นที่ 

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

     ให้ไว้  ณ  วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

                   สรอรรถ กล่ินประทุม 

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------- 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราช 

บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติว่า  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน 

รัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และ 

ให้ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกบับทบัญญัติ 

ดังกล่าว สมควรแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 

ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการดังกล่าวให้เหมาะสมกบัสภาพของงาน  จึงจ าเป็นต้องออก 

กฎกระทรวงน้ี 

 

[รก.๒๕๔๕/๑๐๓ก(เล่มที่ ๑)/๒๐๔/๙ ตุลาคม ๒๕๔๕] 

 

 

ชไมพร/แก้ไข 

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
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