
 

ระดับ สูง ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 6 31 1 14 53 

 

นักทรัพยากรบุคคล  (ปก/ชก)   -  6 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  2 

 
 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  3 
 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร  
 
 

นักทรัพยากรบุคคล  (ปก/ชก)   -  6 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  2 

 
 

นักทรัพยากรบุคคล  (ปก/ชก) -  6 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  4 
 

นิติกร  (ปก/ชก)    -  7 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  1 

 

นักทรัพยากรบุคคล  (ปก/ชก)   -  3 
เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  -  2 

 
 

นักทรัพยากรบุคคล  (ปก/ชก)   -  3 

ฝายบริหารท่ัวไป 4 
 

เจาพนักงานธุรการ (อว) 

 

กลุมทะเบียนประวัติและ 
บําเหน็จความชอบ 

 

11 

 

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 
 
 

กลุมสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 1 9 
 

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 
 

 

กลุมวินัยและนิติการ 9 
 

นิติกร (ชพ) 

 

กลุมสวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ 
 

    6 
 

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 
 

 

กองการเจาหนาที ่

ผูอํานวยการ สูง  

ขรก. - 53 
ลจป. - 9 
พรก. - 27 

กลุมสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 2 
 

  4 
 

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 
 

 

กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 
 

   9 
 

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 
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กองการเจ้าหน้าที่  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม เว้นแต่การฝึกอบรม 
  (2) ด าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม 
   (3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น 
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม 
  (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

  แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม  คือ 
           ผู้อ านวยการ ระดับสูง จ านวน 1 ต าแหนง่ ในฐานะผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน มอบหมายก ากับ ติดตาม
และแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการบรหิารงานบุคคลของกรม (เว้นแตก่ารฝึกอบรม) ด าเนินการเกีย่วกับการเสริมสร้างวินยัและพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม งานกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

  1. ฝ่ายบรหิารทั่วไป  มีหน้าที่  
    1) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
       2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
       3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  
       4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

   5) บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
       6) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน 
      7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                เจ้าพนักงานธรุการอาวุโส จ านวน 1 ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มีหนา้ที่รับผิดชอบควบคุม ก ากับดูแลงานธุรการ งานสาร
บรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินบัญชี และพัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล การจัดท าแผนงาน โครงการ
งบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประชุมของหน่วยงาน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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                เจ้าพนกังานธุรการปฏิบตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 3 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งาน
การเงินบัญชแีละพัสดุ งานยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล การจัดท าแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน บริหารจัดการ
งบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ
หน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2. กลุ่มพฒันาระบบงานและอัตราก าลัง    มีหน้าที ่
    1) ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือเสนอแนะนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลของกรม 

   2) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อก าหนดระเบียบ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของกรม 
   3) ปรับปรุงระบบงานและวิธีปฏิบัติงานของส่วนราชการของกรม 
     4) วางแผนอัตราก าลังคนของกรม  
   5) การก าหนดต าแหน่ง การตัดโอน และการเกลี่ยอัตราก าลัง 
   6) ประเมินบุคคลและผลงาน 
  7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ปฏิบัติงานในฐานะผู้อ านวยกลุ่มมีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม ก ากับ
ดูแลวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนะนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลของกรม ก าหนดระเบียบ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของกรม ปรับปรุง
ระบบงานและวิธีปฏิบัติงานของส่วนราชการของกรม วางแผนอัตราก าลงัคนของกรม การก าหนดต าแหน่ง การตัดโอน และการเกลี่ยอัตราก าลัง ประเมินบุคคลและผลงานและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                นักทรัพยากรบคุคลปฏบิตักิารหรือช านาญการ จ านวน 6 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดระเบียบ มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตราก าลัง การปรับปรุงระบบงาน  ด าเนินการเก่ียวกับการประเมินบุคคลและผลงาน การให้ค าปรกึษาแนะน าและเผยแพร่ความรู้
ด้านการพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม นิเทศ ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 2 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่วยบุคลากรในด้านการพัฒนาระบบงาน การวางแผน
อัตราก าลัง งานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์เอกสารราชการ งานประชุม การรวบรวมข้อมูลและจดัท าสถิติอัตราก าลัง การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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       3. กลุ่มสรรหาและบรรจแุต่งตั้ง 1  มีหน้าที่ 
   1) ศึกษา พัฒนาระบบงานสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง  

   2) วางแผนและด าเนินการสรรหาข้าราชการ การบรรจ ุแต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ การโอนอัตราเงินเดือน การช่วยราชการ และการขอบรรจกุลับเข้ารับราชการ 
   3) ด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
   4) ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการระดับส านัก/กอง  

    5) ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ 
  6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย    

 

                นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ในฐานะผูอ้ านวยกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม ก ากับดูแล 
การพัฒนาระบบงานสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง วางแผนและด าเนินการสรรหาข้าราชการ การบรรจ ุแต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ การโอนอัตราเงินเดือน การช่วยราชการ และการขอ
บรรจกุลับเข้ารบัราชการ การเลื่อนระดับข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการระดับ
ส านัก/กอง ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    

 

                นักทรัพยากรบคุคลปฏบิตักิารหรือช านาญการ จ านวน 6 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบงานสรรหา บรรจุและ
แต่งต้ัง วางแผนและด าเนินการสรรหาข้าราชการ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ การโอนอัตราเงินเดือน การชว่ยราชการ และการขอบรรจกุลับเข้ารับราชการ การเลื่อนระดับ
ข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี และหัวหน้าสว่นราชการระดับส านัก/กอง ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑก์ารสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
                

                เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 2 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่วยบุคลากรในด้านการด าเนินการสรรหาข้าราชการ  
การบรรจ ุแต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ การโอนอัตราเงินเดือน การช่วยราชการ และการขอบรรจกุลับเข้ารับราชการ การเลื่อนระดับข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการระดับส านัก/กอง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
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 4. กลุ่มสรรหาและบรรจแุต่งตั้ง 2    มีหนา้ที่ 
   1) ศึกษา พัฒนาระบบงานเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง 
   2) ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
   3) ด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนสายงานและเลื่อนระดับลูกจ้างประจ า การจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 
   4) ด าเนินการเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามคุณวุฒิ 
   5) ด าเนินการน าเข้าข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง 
   6) ใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล การจัดท าเงินเดือน และการจัดท าข้อมูลประกอบ 
  การน าเข้าระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง 
   7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย    

   

                นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม ก ากับดูแล 
การพัฒนาระบบงานเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง การประเมินผลการปฏบิัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าตอบแทนพนักงานราชการ การเปลี่ยนสายงานและ
เลื่อนระดับลูกจ้างประจ า การจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามคุณวุฒิ การน าเข้าข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ าและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและหลักเกณฑท์ี่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลการจัดท าเงินเดือน และการจัดท าข้อมูลประกอบ การน าเข้าระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย     

  

                นักทรัพยากรบคุคลปฏบิตักิารหรือช านาญการ จ านวน 3 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์พัฒนาระบบงานเลื่อนเงินเดือนและ
ค่าจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าตอบแทนพนักงานราชการ การเปลี่ยนสายงานและเลื่อนระดับลูกจ้างประจ า การจ้างและเลิก
จ้างลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามคุณวุฒิ การน าเข้าข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ทีใ่ช้จัดท าเงินเดือน และการจัดท าข้อมูลประกอบ การน าเข้าระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
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 5. กลุ่มทะเบยีนประวตัิและบ าเหน็จความชอบ    มีหนา้ที่ 
    1) ควบคุมทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ รวมทั้งการประมวลรายงาน สถิติ ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารงานบุคคล 

  2) ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการลาทุกประเภท ยกเว้นการลาศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย และการลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 
   3) ด าเนินการขอรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการที่เกษียณอายุ หรือลาออก และงานบ าเหน็จความชอบ 
   4) ด าเนินการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   5) ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ข้าราชการผู้รับบ าเหน็จบ านาญ และลกูจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือน 
   6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                 นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง  ปฏิบัติงานในฐานะผู้อ านวยการกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม 
ก ากับดูแลการควบคุมทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ รวมทั้งการประมวลรายงาน สถิติ ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารงานบุคคล ด าเนินการ
ตามระเบียบว่าด้วยการลาทุกประเภท ยกเว้นการลาศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย และการลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ การขอรับบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการที่เกษียณอายุ หรือลาออก และงานบ าเหน็จความชอบ การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ ข้าราชการผู้รับบ าเหน็จบ านาญ และลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

                 นักทรัพยากรบคุคลปฏบิตักิารหรือช านาญการ จ านวน 6 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์การควบคุมทะเบียนประวัติข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ รวมทั้งการประมวลรายงาน สถิติ ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารงานบุคคล ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการลาทุกประเภท ยกเว้นการลา
ศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย และการลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ การขอรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการที่เกษียณอายุ หรือลาออก และงานบ าเหน็จ
ความชอบ การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์การจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ข้าราชการผู้รับบ าเหน็จบ านาญ และลกูจ้างประจ า
ผู้รับบ าเหน็จรายเดือน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่วยบุคลากรในด้านการจัดท าประวัติข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ รวมทั้งการประมวลรายงาน สถิติ ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารงานบุคคล ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการลาทุกประเภท ยกเว้นการลา
ศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย และการลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ การขอรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการที่เกษียณอายุ หรือลาออก และงานบ าเหน็จ
ความชอบ การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์การจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ข้าราชการผู้รับบ าเหน็จบ านาญ และลูกจ้างประจ า
ผู้รับบ าเหน็จรายเดือนและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
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 6. กลุ่มวินัยและนิติการ  มีหน้าที ่
    1) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนในการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการกระท าผิดวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 
   2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวินัย งานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และ 

งานคดีอื่นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม 
       3) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

   4) ให้ค าแนะน า ตอบข้อหารือวินิจฉัยและตคีวามปัญหาขอ้กฎหมายของกรมแก่หน่วยงานในสังกัด 
  5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                  นิติกรช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่มวินัยและนิติการมีหน้าที่รับผิดชอบในการ ศึกษา วิเคราะห ์ควบคุม ก ากบัดูแล
วางแผนในการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการกระท าผิดวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ด าเนินการเกี่ยวกับงานวินัย งานกฎหมายและระเบียบที่
เกีย่วข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม ควบคุม ก ากับให้มกีารปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้ค าแนะน า ตอบข้อหารือวินิจฉัยและตีความปัญหาข้อกฎหมายของกรมแก่หน่วยงานในสังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

                 นิติกรปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 7 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ศึกษา วิเคราะห ์วางแผนในการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการกระท าผิด
วินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ด าเนินการเกี่ยวกับงานวินัย งานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทาง
แพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม สนับสนุนให้มกีารปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้ค าแนะน า ตอบข้อหารือวินิจฉัย
และตีความปัญหาข้อกฎหมายของกรมแก่หน่วยงานในสังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   

               เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 1 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่วยบุคลากรในด้านการวางแผนในการเสริมสร้างวินัย 
และป้องกันการกระท าผิดวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ งานวินัย งานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง อาญา งาน
คดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  7. กลุ่มสวสัดิการและเจ้าหน้าทีส่ัมพนัธ์ มีหน้าที ่
    1) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อเสนอแนะการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรม 
   2) การอ านวยการจัดสวัสดิการเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพและความมั่นคงในการด ารงชีวิตของข้าราชการลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของกรม 
   3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่สัมพันธ์สันทนาการและการกีฬา 

4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
7) กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพนัธ ์
 

                นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม ก ากับดูแลการ
พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรม การจัดสวัสดิการเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพและความมั่นคงในการด ารงชีวิตของ
ข้าราชการลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของกรม งานเจ้าหน้าที่สัมพันธ์สันทนาการและการกฬีา และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                นักทรัพยากรบคุคลปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 3 ต าแหน่ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรม การจัดสวัสดิการเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพและความมั่นคงในการด ารงชีวิตของข้าราชการลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ
ของกรม งานเจ้าหน้าที่สัมพนัธ์สันทนาการและการกีฬา และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
                

                เจ้าพนักงานธรุการปฏบิตัิงานหรือช านาญงาน จ านวน 2 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่วยบุคลากรในด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรม การจัดสวัสดิการเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพและความมั่นคงในการด ารงชีวิตของข้าราชการลูกจ้างประจ า  
และพนักงานราชการของกรม งานเจ้าหน้าที่สัมพันธส์ันทนาการและการกีฬา และปฏบิัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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