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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๒ ให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  มีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะนโยบาย  มาตรการ
และวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  รวมทั้งจัดทําและให้บริการข้อมูลข่าวสารการเกษตรอย่างถูกต้อง  
รวดเร็ว  และทั่วถึง  โดยศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  ติดตามและประเมินผล  เพื่อให้
การเกษตรของประเทศมีความพร้อมสําหรับการแข่งขันในตลาดโลกและเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจการเกษตรและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร  เสนอแนะนโยบาย  มาตรการ  และจัดทํา

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  รวมทั้งวิเคราะห์แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณของกระทรวง 
(๓) ศึกษาและวิจัยระบบเศรษฐกิจ  การผลิต  การตลาด  ระบบการจัดฟาร์ม  การทําธุรกิจเกษตร  

ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร 
(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทํา  และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูลเตือนภัยเศรษฐกิจ

การเกษตร  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางระบบเครือข่ายและระบบการเชื่อมโยงสารสนเทศการเกษตรของกระทรวง 
(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  ติดตาม  และประเมินผลความก้าวหน้า  ความสําเร็จ  ตลอดจน

ผลกระทบของการดําเนินงานตามมาตรการ  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณด้านการเกษตร 
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(๖) ศึกษา  วิเคราะห์  สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ  เสนอแนะนโยบาย
และท่าทีในการเจรจาทางด้านการค้าและด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ  ภายใต้กรอบทวิภาคี  
พหุภาคี  อนุภูมิภาค  และภูมิภาค  ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบจากการลงนามภายใต้อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศต่อภาคการเกษตรของไทย  รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและจัดทํายุทธศาสตร์ที่เก่ียวกับการเกษตร
ต่างประเทศ   

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน  หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
(๓) กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
(๔) ศูนย์ประเมินผล 
(๕) ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 
(๖) - (๑๔)  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่  ๑ - ๙ 
(๑๕) สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
ข้อ ๔ ในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลัก 

ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงาน
ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลัก

ในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงาน 
ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่เลขาธิการเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในสํานักงาน 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  และประสานการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  และงบประมาณ  

รวมทั้งติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสํานักงาน 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การบริหารงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานท่ี

และยานพาหนะของสํานักงาน 
(๕) บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงาน  รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ

และลูกจ้างของสํานักงาน 
(๖) ดําเนินการเก่ียวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของสํานักงาน 
(๗) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  งานนิติกรรมและสัญญา   

งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
สํานักงาน 

(๘) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสํานักงาน 
(๙) ดําเนินงานอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสํานักงาน 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร  รวมทั้งวิเคราะห์  และเสนอแนะ

นโยบาย  มาตรการ  และจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการ  รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจ  และแผนพัฒนา

พื้นที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะกรอบนโยบายในการจัดทํางบประมาณ  รวมทั้งวิเคราะห์

ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ  จัดทําแผนงานและโครงการ  ตลอดจนประมวลผลการดําเนินงานและ 
การใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวง 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําข้อเสนอนโยบาย  มาตรการ  แนวทาง  การพัฒนาเก่ียวกับ
ประชากรเกษตร  สินเชื่อการเกษตรและการพัฒนาสถาบันเกษตรกร  องค์กรเกษตรกร  ตลอดจน 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทําข้อเสนอนโยบาย  มาตรการ  แนวทาง  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
และบริหารจัดการ  ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการลงทุน 
ด้านการเกษตร 
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(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๘ กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ  นโยบายเกษตรต่างประเทศ  ตลอดจน

ข้อตกลงและเงื่อนไขทางด้านการค้าสินค้า  และการลงทุนภาคเกษตร  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้านการเกษตร  ความม่ันคงด้านอาหาร  และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ   
ทั้งระดับทวิภาคี  พหุภาคี  และองค์การระหว่างประเทศ   

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะนโยบายและท่าทีในการเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและ
การลงทุนภาคเกษตร  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร  ความม่ันคงด้านอาหารและ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ  ภายใต้กรอบการค้าเสรี  ข้อตกลงระหว่างประเทศ  
และองค์การระหว่างประเทศ 

(๓) เสนอแนะนโยบายและจัดทํายุทธศาสตร์ที่เก่ียวกับการเกษตรต่างประเทศ 
(๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกรณี  และวิเคราะห์ผลกระทบ  เพื่อเสนอแนะแนวทาง  

และมาตรการรองรับผลกระทบเชิงบวกและลบ  รวมทั้งมาตรการเยียวยา  อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตาม
พันธกรณีข้อตกลงระหว่างประเทศ  ตลอดจนประสานการดําเนินงาน  และติดตามผลการดําเนินงาน 
ตามมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น 

(๕) ทําหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการสํารองข้าวฉุกเฉิน 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ ศูนย์ประเมินผล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  พัฒนาเทคนิคและระบบการติดตามประเมินผล  รวมทั้งให้คําปรึกษาด้านการติดตาม

และประเมินผลแก่หน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวง 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และดําเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการ  แผนงาน  และโครงการต่าง ๆ  
ของกระทรวง  รวมทั้งโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  และดําเนินการประเมินผลความสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงาน
ตามมาตรการ  แผนงาน  โครงการต่าง  ๆ  ของกระทรวง  รวมท้ังโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ 

(๔) เสนอผลการติดตาม  ผลการประเมิน  และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ  นโยบาย 
และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  คณะกรรมการอื่น ๆ  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 



หน้า   ๘ 
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ข้อ ๑๐ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิจัยและพัฒนา  วางแผน  และจัดทําข้อมูลการเกษตรเก่ียวกับการผลิต  การใช้ปัจจัย

การผลิต  และต้นทุนการผลิตของพืช  ปศุสัตว์  ประมง  ตลอดจนข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร  รวมทั้ง
วิเคราะห์ผลและรายงานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และพัฒนาวิธีการพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร  รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์
การผลิตสินค้าเกษตรและความเสียหายจากการเกิดภัยที่มีผลกระทบต่อด้านการเกษตร 

(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  พัฒนา  และจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบข้อมูลระยะไกล 
ในการจําแนกสภาพการใช้ที่ดิน  การประกอบกิจกรรมการเกษตร  และแหล่งเหมาะสมของการผลิตสินค้าเกษตร  
เพื่อใช้สนับสนุนการวางแผนพัฒนาการเกษตรและการกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ 

(๔) ศึกษา  กําหนดวิธีการ  และจัดทําทะเบียนเก่ียวกับเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการ 
ในด้านการเกษตร 

(๕) ศึกษา  พัฒนา  และจัดวางระบบฐานข้อมูลการเกษตร  ระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย 
การสื่อสารข้อมูล  ระบบคอมพิวเตอร์  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของกระทรวง 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่  ๑ - ๙  มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําข้อมูลการเกษตร  รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และรายงานผลการติดตาม  ผลการประเมินความสําเร็จ  และผลกระทบของ

การดําเนินงานตามมาตรการ  แผนงาน  และโครงการต่าง  ๆ 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่สําคัญในระดับท้องถิ่น 
(๔) ศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตรในระดับ

กระทรวงที่นําไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค  รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการจัดทําแผนงานและโครงการแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับพื้นที่ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและระบบการจัดการฟาร์มในเชิงเศรษฐกิจ 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยแนวทางการแปรรูปสินค้าเกษตรและการทําธุรกิจของสถาบัน

เกษตรกร 
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(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร 
(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจสูงสุดจากการใช้ทรัพยากรในฐานะ

เป็นปัจจัยการผลิต 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ใหไ้ว้  ณ  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ปีติพงศ์  พึ่งบุญ  ณ  อยุธยา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ
ที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


