
พระราชกฤษฎีกา 

แบ่งส่วนราชการส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(ฉบบัท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

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

             ภมูิพลอดุลยเดช ป.ร. 

          ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

         เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า  

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ 

มาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้  

  มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงาน 

ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕" 

  มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกาน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจา 

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  มาตรา ๔  ให้ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอ านาจ 

หน้าเกี่ยวกบัราชการประจ าทัว่ไปของกระทรวง และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ 

ของกรมใดกรมหน่ึงในสังกดักระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากบัและเร่งรัดการปฏบัิติราชการของ 

ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏบัิติราชการของกระทรวง  

อ านาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 

   (๑) จัดท าและประสานแผนงานและโครงการพิเศษของส่วนราชการใน 

ส านักงานปลัดกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งก ากบั เร่งรัด  

ติดตาม และประเมินผลการปฏบัิติราชการตามแผนงาน งาน โครงการ และโครงการพิเศษ 

   (๒) ประชาสมัพันธ ์และเผยแพร่กจิกรรมและการปฏบัิตริาชการของ 

หน่วยงานในสงักัดกระทรวง 

   (๓) ติดต่อและประสานงานกบัองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



กบัการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ 

   (๔) ปฏบัิติงานด้านการบินเพ่ือสนับสนุนการปฏบัิติงานด้านการเกษตร 

   (๕) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกบัการพัฒนาเกษตรที่สงูซ่ึงเป็น 

โครงการหลวง 

   (๖) ฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารการเกษตรและสหกรณ์ 

   (๗) ประสานงานโครงการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานกบัหน่วยงาน 

ในส่วนภมูิภาค 

   (๘) จัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพ่ือ 

เกษตรกรรม 

   (๙) ปฏบัิติการการท าฝนเพ่ือการเกษตร 

   (๑๐) พัฒนาสถาบันเกษตรและสหกรณ์ทั้งระบบ และด าเนินการเกี่ยวกบั 

งานในความรับผิดชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ 

   (๑๑) ปฏบัิติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักงาน 

ปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  มาตรา ๕  ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ ดังน้ี 

   (๑) กองกลาง 

   (๒) กองคลัง 

   (๓) กองการเจ้าหน้าที่ 

   (๔) กองการเกษตรต่างประเทศ 

   (๕) กองเกษตรสารนิเทศ 

   (๖) กองตรวจและประสานราชการ 

   (๗) กองบินเกษตร 

   (๘) กองแผนงานและโครงการพิเศษ 

   (๙) กองพัฒนาเกษตรที่สูง 

   (๑๐) สถาบันพัฒนาผู้บริการการเกษตรและสหกรณ์ 

   (๑๑) ส านักงานเกษตรภาคกลาง 

   (๑๒) ส านักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   (๑๓) ส านักงานเกษตรภาคใต้ 

   (๑๔) ส านักงานเกษตรภาคเหนือ 

   (๑๕) ส านักงานเกษตรภาคกลาง 

   (๑๖) ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 

   (๑๗) ส านักงานปฏบัิติการฝนหลวง 



   (๑๘) ส านักงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร 

  มาตรา ๖  อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ มีดังน้ี 

   (๑) กองกลาง มีอ านาจหน้าที่ 

         (ก) ปฏบัิติงานสารบรรณของส านักงานปลัดกระทรวง 

         (ข) ด าเนินการเกี่ยวกบังานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของ 

ส านักงานปลัดกระทรวง 

         (ค) บริหารงานทั่วไปของส านักงานปลัดกระทรวง ซ่ึงมิได้ก าหนด 

ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 

         (ง) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงานอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

   (๒) กองคลัง มีอ านาจหน้าที่ 

         (ก) ด าเนินการเกี่ยวกบัการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ 

อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสกังานปลัดกระทรวง 

         (ข) ด าเนินการเกี่ยวกบัการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ  

และที่ราชพัสดุที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวง 

         (ค) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงาน 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

   (๓) กองการเจ้าหน้าที่ มีอ านาจหน้าที่ 

         (ก) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวง  

เว้นแต่การฝึกอบรม 

         (ข) จัดระบบงานและบริการงานบุคคลที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ 

กระทรวง 

         (ค) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงาน 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

   (๔) กองการเกษตรต่างประเทศ มีอ านาจหน้าที่ 

         (ก) ติดต่อและประสานงานกบัต่างประเทศด้านความช่วยเหลือ และ 

ความร่วมมือทางการเกษตร 

         (ข) ด าเนินการเกี่ยวกบังานเลขานุการขององค์การระหว่างประเทศ  

ด้านการเกษตรตามที่ได้รับมอบหมาย 

         (ค) ประสานงานกบัส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 

         (ง) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงานอื่น ๆ 

 ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 



   (๕) กองเกษตรสารนิเทศ มีอ านาจหน้าที่ 

         (ก) ประชาสัมพันธก์ารปฏบัิติราชการของหน่วยงานในสงักดักระทรวง 

         (ข) เผยแพร่กจิกรรม ความรู้ และความก้าวหน้าทางการเกษตร 

         (ค) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงาน 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

   (๖) กองตรวจและประสานราชการ มีอ านาจหน้าที่ 

         (ก) ด าเนินการเกี่ยวกบัการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 

         (ข) ประสานราชการกบัหน่วยงานของส านักงานปลัดกระทรวงในส่วน 

ภมูิภาคและผู้แทนกระทรวงประจ าจังหวัด 

         (ค) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงาน 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

   (๗) กองบินเกษตร มีอ านาจหน้าที่ 

         (ก) ปฏบัิติงานด้านการบินเพ่ือสนับสนุนการปฏบัิติงานด้านการเกษตร 

         (ข) ปฏบัิติการสื่อสารเพ่ือการเกษตร 

         (ค) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงาน 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

   (๘) กองแผนงานและโครงการพิเศษ มีอ านาจหน้าที่ 

         (ก) จัดท าแผนงาน งาน และโครงการของส านักงานปลัดกระทรวง 

         (ข) ประสานแผนงานและการปฏบัิติการตามโครงการพิเศษที่อยู่ใน 

อ านาจหน้าที่ของกระทรวง 

         (ค) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงาน 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

   (๙) กองพัฒนาเกษตรที่สูง มีอ านาจหน้าที่ 

         (ก) เสนอแนะ จัดท าแผนงาน งาน โครงการ และประสานการพัฒนา 

เกษตรที่สูงซ่ึงเป็นโครงการหลวง 

         (ข) ด าเนินการและประสางานเกี่ยวกบังานเลขานุการของคณะ 

กรรมการอ านวยการและประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง 

         (ค) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงาน 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

   (๑๐) สถาบันพัฒนาผู้บริหารการเกษตรและสหกรณ์ มีอ านาจหน้าที่ 

         (ก) ด าเนินการเกี่ยวกบัการฝึกอบรมผู้บริหารการเกษตรและสหกรณ์ 

ของหน่วยงานในสงักดักระทรวง รวมทั้งการฝึกอบรมข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง 

         (ข) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงาน 



อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

   (๑๑) ส านักงานเกษตรภาคกลาง มีอ านาจหน้าที่ 

          (ก) ประสานงานโครงการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานในเขต 

จังหวัดภาคกลาง เว้นแต่จังหวัดชัยนาท 

          (ข) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงาน 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

   (๑๒) ส านักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอ านาจหน้าที่ 

          (ก) ประสานงานโครงการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานในเขต 

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เว้นแต่จังหวัดขอนแก่น 

          (ข) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงาน 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

   (๑๓) ส านักงานเกษตรภาคใต้ มีอ านาจหน้าที่ 

          (ก) ประสานงานโครงการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานในเขต 

จังหวัดภาคใต้ เว้นแต่จังหวัดสงขลา 

          (ข) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงาน 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

   (๑๔) ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง มีอ านาจหน้าที่ 

          (ก) ประสานงานโครงการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานในเขต 

จึงหวัดภาคเหนือ เว้นแต่จังหวัดเชียงใหม่ 

          (ข) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงาน 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

   (๑๕) ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง มีอ านาจหน้าที่ 

          (ก) จัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดิน 

เพ่ือการเกษตรกรรม 

          (ข) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงาน 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

   (๑๖) ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ มีอ านาจหน้าที่ 

          (ก) ติดตามภาวะความเคล่ือนไหวทางการเกษตรในต่างประเทศ 

          (ข) เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนของประเทศไทยในองค์กร 

ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศเกี่ยวกบัการเกษตร 

          (ค) เข้าร่วมเจรจาและประสานงานเกี่ยวกบัความช่วยเหลือและความ 

ร่วมมือด้านการเกษตรในต่างประเทศ 

          (ง) ปฏบัิติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงาน 



อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

   (๑๗) ส านักงานปฏบัิติการฝนหลวง มีอ านาจหน้าที่ 

           (ก) ปฏบัิติการการท าฝนเพ่ือเพ่ิมปริมาณน า้ในพ้ืนที่การเกษตรและ 

เขื่อนเกบ็กกัน า้ 

           (ข) ปฏบัิติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงาน 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

   (๑๘) ส านักงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร มีอ านาจหน้าที่ 

           (ก) พัฒนาสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ทั้งระบบ 

           (ข) ด าเนินการเกี่ยวกบังานในความรับผิดชอบของนายทะเบียน 

สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

           (ค) ปฏบัิติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏบัิติงานของหน่วยงาน 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราช 

กฤษฎีกาน้ี 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 มีชัย  ฤชุพันธุ์ 

       รองนายกรัฐมนตรี 

 

+-----------------------------------------------------------------------

---------------------------+ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยที่เป็นการสมควรแบ่งส่วน 

ราชการภายในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสียใหม่ โดยจัดตั้งกองพัฒนา 

เกษตรที่สูง เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกบัมูลนิธโิครงการหลวง รวมทั้งรับงานบางส่วนจากมูลนิธิ 

โครงการหลวงมาด าเนินการ เพ่ือสนองพระราชด าริที่จะให้โครงการหลวงด าเนินงานด้วยความม่ันคง 

ต่อไป และเน่ืองจากมาตรา ๘  วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  

๒๕๓๔ ก าหนดว่าการแบ่งส่วนราการภายในส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมให้ 

ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในพระราชกฤษฎีกา  

จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

[รก.๒๕๓๕/๗๐/๔/๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๕] 

 

           พรพิมล/พิมพ์ 

         ๓๐ ก.ค ๒๕๔๔ 


