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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

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

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ขอ้ ๒ ให้กรมพัฒนาที่ดิน  มีภารกิจเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน 
ในพื้นที่เกษตรกรรม  การสํารวจและจําแนกดิน  การกําหนดบริเวณการใช้ที่ดิน  การควบคุมการใช้ที่ดิน
บริเวณที่มีการใช้หรือทําให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด  การอนุรักษ์ดินและน้ํา  การปรับปรุง
บํารุงดิน  การผลิตแผนที่และทําสํามะโนที่ดิน  การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน  
ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างย่ังยืน  
โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๒) ศึกษา  สํารวจ  วิเคราะห์  และจําแนกดินเพื่อกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน  

การกําหนดบริเวณการใช้ที่ดิน  การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทําให้เกิดการปนเปื้อนของ
สารเคมีหรือวัตถุอื่นใด  การกําหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ํา  รวมทั้งติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน 

(๓) ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ํา  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร
ในไร่นา  การปรับปรุงบํารุงดิน  การผลิตและใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน  การจัดการที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 

(๔) ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน  น้ํา  พืช  ปุ๋ย  พร้อมให้คําแนะนําเพื่อการอนุรักษ์
ดินและน้ํา  การปรับปรุงบํารุงดิน  และอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาดิน 
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(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  และผลิตแผนที่ภาพถ่าย  จัดทําสํามะโนที่ดิน  และพัฒนาระบบแผนที่ฐาน
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้  การพัฒนาการผลิต  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร  
และอื่น ๆ 

(๖) ถ่ายทอดผลการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน  รวมทั้ง 
สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาที่ดินและด้านอื่น ๆ 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองการเจ้าหน้าที่ 
(๓) กองคลัง 
(๔) กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
(๕) กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
(๖) กองแผนงาน 
(๗) กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
(๘) กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
(๙) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(๑๐) - (๒๑)  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๑ - ๑๒ 
(๒๒) สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ 
(๒๓) สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
(๒๔) สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
ข้อ ๔ ในกรมพัฒนาที่ดิน  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี   
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมพัฒนาที่ดิน  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนา 

การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี   
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  งานนิติกรรมและสัญญา   

งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 
(๔) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของกรม 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองการเจ้าหน้าที่  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองคลัง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การบริหารงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานท่ี  

และยานพาหนะของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเพื่อ 

การปรับปรุงบํารุงดิน  เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ควบคุมศัตรูพืช  และรักษาสิ่งแวดล้อม   
(๒) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์  ผลิตและรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
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(๓) วิจัยการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี
จุลินทรีย์ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม 

(๔) ศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร  วัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

(๕) เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการ  การจัดทําฐานข้อมูลจุลินทรีย์และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
ชีวภาพทางดิน  เพื่อการถ่ายทอดและสร้างเครือข่ายการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๐ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  สํารวจ  วิเคราะห์  และวิจัยข้อมูลด้านกายภาพ  ภาวะเศรษฐกิจสังคม  สภาพการใช้

ที่ดิน  นโยบาย  และข้อกฎหมาย  เพื่อวางแผนและกําหนดเขตการใช้ที่ดิน  ตลอดจนการประสานแผน
เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ 

(๒) ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายที่ดินของประเทศ  นโยบายการใช้ที่ดินของรัฐ  นโยบาย 
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  และติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน  เพื่อสนับสนุน
การวางแผนการใช้ที่ดิน  และเสนอแนะการกําหนดนโยบายการใช้ที่ดินทางการเกษตร   

(๓) วิจัย  พัฒนา  และวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 
(๔) ศึกษา  สํารวจ  จําแนก  วิเคราะห์  และจัดทําแผนที่และข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ําเพื่อจัดทํา 

แผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา 
(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยการประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
(๖) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเกษตรกร 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณของกรมให้สอดคล้องกับนโยบาย

และแผนแม่บทของกระทรวง  รวมทั้งเร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําแผนงานวิจัย  รวมทั้งประสานงาน  จัดทําทะเบียนวิจัย   

และรวบรวมผลงานวิจัยของกรม 
(๓) ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและ

ความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ดิน  รวมทั้งจัดการประชุมและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย 
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(๔) พัฒนาระบบมาตรฐานงานของกรมและติดตามผลการดําเนินงาน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและน้ํา  การปรับปรุง

บํารุงดิน  วิธีการป้องกันและแก้ไขความเสื่อมโทรมของดิน  จัดทํารูปแบบการพัฒนาที่ดินและการจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เกษตรกรรม  เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

(๒) ติดตามผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อดินและน้ํา  ประเมินความเสียหายจากความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรดินและน้ํา  พัฒนาการกักเก็บคาร์บอนด้วยระบบการปลูกพืช  รวมทั้งวิจัยและพัฒนา 
การจัดการที่ดินเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน 

(๓) รวบรวม  ศึกษา  และวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่ดิน 
(๔) สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินและในด้านอื่น ๆ 
(๕) จดัทําฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา  การปรับปรุงบํารุงดิน  การจัดการที่ดินเพื่อบรรเทา

ภาวะโลกร้อน  การพัฒนาที่ดินและภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมอดินอาสา  และเครือข่ายด้วยระบบสารสนเทศ 
(๖) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องและเกษตรกร 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  สํารวจ  จําแนก  วิเคราะห์และวิจัยทรัพยากรดิน  และจัดทําแผนที่ดินเพื่อเป็นข้อมูล

ในการพัฒนาพื้นที่ 
(๒) ศึกษา  วิจัย  คุณสมบัติของดิน  ความเหมาะสมของดิน  วินิจฉัยคุณภาพของท่ีดิน  และ

กําลังการผลิตของดิน  ติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์และคุณสมบัติของทรัพยากรดิน   
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ที่ดินและพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 

(๓) กําหนดมาตรฐานการสํารวจจําแนกดิน  พัฒนาระบบฐานข้อมูลดิน  และประยุกต์ใช้
ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดิน 

(๔) ศึกษา  พัฒนา  เทคนิค  และวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน  
และให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เกษตรกร  และประชาชน 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแม่บทระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน 
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(๒) ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ  จัดวางระบบฐานข้อมูล  
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และระบบการสื่อสารข้อมูลของกรม 

(๓) เป็นศูนย์กลางข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านดินของกระทรวง  และเป็นศูนย์ฝึกอบรมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศการเกษตร 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๕ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๑ - ๑๒  มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  สํารวจ  และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน  เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา 
(๒) ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาที่ดิน  ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่ 
(๓) รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่  ตลอดจนวิเคราะห์  สนับสนุน  

ผลิต  และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา 
(๕) ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน  น้ํา  พืช  ปุ๋ย  และอื่น  ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
(๖) ผลิตพันธุ์พืชต่าง ๆ  เพื่อนํามาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ําและการปรับปรุงบํารุงดิน 
(๗) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเกษตรกร 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํารวจ  วิเคราะห์  และจัดทําแผนที่ถือครองที่ดินอย่างละเอียด  เพื่อจัดทําสํามะโนที่ดิน

ด้านเกษตรกรรม 
(๒) ปรับปรุง  ผลิต  และให้บริการแผนที่ภาพถ่ายและข้อมูลทางแผนที่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ  

ทั่วประเทศ 
(๓) วิเคราะห์และตรวจสอบที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร  เขตเขา  ภูเขา  และพื้นที่ที่มีความลาดชัน

เกินร้อยละสามสิบห้า  รวมทั้งปรับปรุงแผนที่จําแนกที่ดินโดยใช้แผนที่ภาพถ่ายเป็นแผนที่ฐาน 
(๔) ศึกษา  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและการทําแผนที่  เพื่อกําหนดมาตรฐาน 

การสํารวจและการทําแผนที่ 
(๕) สํารวจ  ตรวจสอบ  ดูแลรักษา  และซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดินของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๗ สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ทดสอบ  และตรวจสอบดิน  น้ํา  พืช  ปุ๋ย  ปรับปรุงดิน  และอื่น ๆ  

ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ดิน 
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(๒) กําหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน 
(๓) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องและเกษตรกร 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๘ สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยวิศวกรรมอนุรักษ์ดินและน้ํา  เพื่อพัฒนาและกําหนดรูปแบบ

การอนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้วิธีทางวิศวกรรม 
(๒) กําหนดมาตรฐานการสํารวจ  การออกแบบ  และการก่อสร้างทางวิศวกรรม 
(๓) ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น  เพื่อวางแผนและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา  โดยใช้วิธี

ทางวิศวกรรม 
(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโครงสร้างดิน  โดยใช้วิธีทางวิศวกรรม

เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างย่ังยืน 
(๕) วางแผน  สํารวจ  ออกแบบ  และควบคุมการก่อสร้างงานแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา  

งานระบบอนุรักษ์ดินและน้ําด้วยมาตรการวิธีกล  และงานทางด้านสถาปัตยกรรม 
(๖) วางแผน  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  และให้คําปรึกษาเก่ียวกับการซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล

และยานพาหนะของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


