
 

  

ระดับ สูง ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม 

จํานวน 1 5 31 1 4 42 

 

ฝายบริหารท่ัวไป 5 
 

เจาพนักงานธุรการ (อว) 

 

กลุมติดตามและประเมินผล 10 
 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชพ) 

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  (ปก/ชก)   -  5 

 
 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)    -  4 
 

กลุมแผนงาน     6 
 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชพ) 
 

 

แผนภูมิการแบงงานและอัตรากําลังของสวนราชการในกรมสงเสริมการเกษตร    

 
 

กลุมโครงการและงบประมาณ 9 

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชพ) 
 

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  (ปก/ชก)  -  8 

 
 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก/ชก)  -  9 

 

นักวิเทศสัมพันธ  (ปก/ชก)     -  5 

 

กลุมวิเทศสัมพันธ 6 

นักวิเทศสัมพันธ (ชพ) 
 

 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก/ชก)    -  4 

 

กลุมประสานการชวยเหลือเกษตรกร 
ผูประสบภัยธรรมชาติ 
 

5 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชพ) 
 

 

กองแผนงาน 

ผูอํานวยการ สูง  

ขรก. - 42 
ลจป. - 4 
พรก. - 18 
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กองแผนงาน  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนารูปแบบและระบบการจัดท าแผนงาน โครงการงบประมาณ การติดตาม การประเมินผลและการรายงาน  
  (๒) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนยุทธศาสตร์ โครงการงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานของกรม 
  (๓) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านการส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
  (๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช 
  (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม  ซึ่งได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งเอาไวด้ังนี้ 
 ผู้อ านวยการ ระดับสูง จ านวน 1 ต าแหนง่ ในฐานะผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ์วางแผน การปฏิบัติงาน มอบหมาย  
ก ากับ ติดตามและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบ การจัดท าแผนงาน โครงการส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ การติดตาม ประเมิน รายงานผล  
งานด้านการต่างประเทศและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาตแิละปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป    มีหน้าที ่
  1) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
      3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  
     4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
     5) บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
     6) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน 
     7) ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  เจ้าพนักงานธรุการอาวุโส จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้าฝ่าย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย 
ก ากับ ติดตามและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านงานแผนงาน งานบุคลากร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานการประชุม และงานบริหารทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย  
     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน หรือช านาญงาน จ านวน 4 ต าแหนง่ มีหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคลากร งานการประชุม     
งานประสานราชการทั่วไปของกอง งานพิมพ์ และแจกจา่ยเอกสารราชการ งานบันทึกและประมวลผลข้อมลูทางคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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  2. กลุ่มแผนงาน  มีหน้าที ่
      1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการจัดท าแผนงานส่งเสริมการเกษตร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการของชุมชน 
     2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประสานงาน เพื่อพัฒนาระบบการวางแผนของกรมส่งเสริมการเกษตรให้ครบวงจรและเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการ รวมทั้ง
ก าหนดกรอบแนวทางส่งเสริมการเกษตร เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของกรมส่งเสริมการเกษตร 
     3) ส่งเสรมิ สนบัสนุน ประสานงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า และจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เอกสารวิชาการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกบัวิชาการด้านนโยบาย ยทุธศาสตร์ และแผนงาน 
      4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

  นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน           
การปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ไดแ้ก่ การศึกษา วิเคราะห ์วิจัย และเสนอแนะการจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์  
แผนส่งเสริมการเกษตร แผนปฏิบัติการประจ าป ีการพัฒนาระบบการวางแผนและเช่ือมโยงให้เกิดบูรณาการ การจัดท าระบบฐานข้อมูล ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนเพื่อ
สนับสนุนการบริการและตัดสินใจของผู้บรหิาร การประสานงาน ให้ค าปรึกษา แนะน าและเผยแพรค่วามรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 5 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะ
ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละทิศทางการจัดท าแผนส่งเสริมการเกษตร แผนปฏิบัติการประจ าป ีประสานงานเพื่อพัฒนาระบบการวางแผนของกรมส่งเสริมการเกษตร และ
เชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการ จัดท าและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนเพือ่สนับสนุนการบริหารและตัดสินใจของผู้บรหิาร  ให้ค าปรึกษา แนะน า  
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    

 3. กลุ่มโครงการและงบประมาณ  มีหน้าที ่
       1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะการก าหนดนโยบาย และพัฒนารูปแบบระบบการจัดท าและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งก าหนดกรอบ  
และประสานการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนการใช้จ่ายเงินของกรมส่งเสริมการเกษตร 
      2) เป็นศูนย์กลางในการบริหาร ประสานงานและควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าและบริหารโครงการและงบประมาณของหน่วยงาน 
ในสังกัดกรมสง่เสริมการเกษตร 
      3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพื่อใช้ในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมส่งเสริมการเกษตร 
      4) ส่งเสรมิ สนับสนุน ประสานงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า และจัดท าคูม่ือปฏิบัติงาน เอกสารวิชาการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับวิชาการด้านการจัดท าและบริหาร 
โครงการและงบประมาณ 
      5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม  มีหนา้ทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ์วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการก าหนดนโยบาย การวางระบบและรูปแบบการจัดท าและบริหารโครงการและงบประมาณ     
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดท าแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ยงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตร การใหค้ าปรึกษา แนะน า  
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านการจัดท าและบรหิารโครงการและงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 8 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการวิเคราะห์ และพัฒนาการจัดท าและ
บริหารโครงการและงบประมาณ รวมทั้งการจัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การให้ค าปรึกษา แนะน า และเผยแพรค่วามรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านการจัดท าและ
บริหารโครงการและงบประมาณ การประสานงานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
  4. กลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าที ่
      1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
      2) วัดผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งจัดท าดัชนีช้ีวัด 
      3) ด าเนินการติดตาม ประเมินผล/โครงการ ระบบงานส าคัญตามนโยบายและจัดท ารายงานภาพรวมน าเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวขอ้ง 
      4) ศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคเพื่อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงการด าเนินงาน 
      5) เป็นศูนย์กลางในการบริหาร ประสานงาน และควบคมุการติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของงานส่งเสริมการเกษตร 
      6) ประสาน สง่เสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา จัดท าคู่มือปฏิบัติและเผยแพร่วิชาการด้านการติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
      7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการ
ปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงานด้านการก าหนด พัฒนา วางแผนงานด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ การติดตามประเมินผล และการรายงานผล
การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร การให้ค าปรึกษา แนะน า และเผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับวิชาการด้านการติดตาม ประเมินผล และรายงาน การประสานงานกับหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 9 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกีย่วกับงานด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งร่วมก าหนด พัฒนาระบบ และเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานตามระบบที่ก าหนด การให้ค าปรึกษา แนะน าและเผยแพร่
ความรูเ้กี่ยวกับวิชาการด้านการติดตาม ประเมินผล และรายงาน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ มีหนา้ที่ 
      1) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ทิศทาง ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบทวิภาคี พหุภาคี อาเซียน และองค์การระหว่างประเทศ 
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนความร่วมมือด้านส่งเสริมการเกษตรกับต่างประเทศ ตลอดจนเพ่ือพัฒนารูปแบบและระบบการด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ 
      2) ศึกษา วิเคราะห์ รายงานสถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
      3) ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศและการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างประเทศ 
      4) ศึกษา วิเคราะห์แสวงหาและด าเนินการบริหารจัดการทุนที่ได้รับจากแหล่งทุนต่าง ๆ รวมทั้งจัดแผนงาน/งบประมาณในการจัดส่งข้าราชไปต่างประเทศชั่วคราว 
      5) ติดต่อ ประสานงาน เจรจากับสถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ เพื่อขยายความสัมพันธ์ ด้านงานส่งเสริมการเกษตรกับต่างประเทศ 
      6) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ 
      7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 นักวเิทศสัมพนัธ์ช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหนา้กลุ่ม มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน การปฏิบตัิงาน
มอบหมาย  ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนารูปแบบและระบบการด าเนินความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเกษตรระหว่างประเทศ งานโครงการ
ระหว่างประเทศ งานการบริหารจัดการทุนต่างประเทศ  การจัดท าแผนงาน งบประมาณต่างประเทศ งานด้านสารสนเทศการเกษตรระหว่างประเทศ การให้ค าปรึกษา แนะน า
เกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวเิทศสัมพนัธป์ฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 5 ต าแหน่ง มีหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหารจดัการทุน งานแผนงาน โครงการความ
ร่วมมือด้านส่งเสริมการเกษตรและข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรต่างประเทศ และการประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศ การให้ค าปรกึษา แนะน าเกี่ยวกับงานด้าน
ต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  6. กลุ่มประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภัยธรรมชาต ิ มีหน้าที่ 
       1) วางแผน ก าหนดรูปแบบ และวางระบบการปฏิบัติในการขอรับความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติ 
ในด้านพืชผลการเกษตร 
      2) ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการให้ความช่วยเหลือ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ 
      3) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้าและวางแผนระยะยาวในการฟื้นฟูเกษตรกรและพืน้ที่เสียหาย อนัเกิดจากภัยพิบัติซ้ าซากและพื้นที่ทั่วไป  
      4) ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน           
การปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ งานเตือนภัยและการวางแผนระยะยาวในการฟื้นฟู 
เกษตรกรและพื้นที่เสียหายอันเกดิจากการประสบภัยธรรมชาติและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตักิารหรือช านาญการ จ านวน 4 ต าแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกีย่วกับงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์   
การเกิดภัยพิบัติ การขอรับความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย งานจัดสรรงบประมาณและรายงานผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย การประสานงานกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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