
หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

  
 

 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

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

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ข้อ ๒ ให้กรมพัฒนาที่ดิน  มีภารกิจเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน 
ในพื้นที่เกษตรกรรม  การสํารวจและจําแนกดิน  การกําหนดบริเวณการใช้ที่ดิน  การควบคุมการใช้ที่ดิน
บริเวณที่มีการใช้หรือทําให้เกิดการปนเป้ือนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด  การอนุรักษ์ดินและน้ําการ
ปรับปรุงบํารุงดิน  การผลิตแผนที่และทําสํามะโนที่ดิน  การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดิน  ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างยั่งยืน  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๒) ศึกษา  สํารวจ  วิเคราะห์  และจําแนกดินเพื่อกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน 

การกําหนดบริเวณการใช้ที่ดิน  การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทําให้เกิดการปนเป้ือน 
ของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด  การกําหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ํา  รวมทั้งติดตามสถานการณ์สภาพ 
การใชท้ี่ดิน 

(๓) ศึกษา  วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน  การอนุรักษ์ดินและน้ํา  การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรในไร่นา  ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 
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(๔) ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน  น้ํา  พืช  ปุ๋ย  พร้อมให้คําแนะนําเพื่อการปรับปรุง
บํารุงดิน  การอนุรักษ์ดินและน้ํา  และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ดิน 

(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  และผลิตแผนที่ภาพถ่าย  จัดทําสํามะโนที่ดิน  และพัฒนาระบบแผนที่
ฐานเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้  การพัฒนาการผลิต  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร  
และอ่ืน ๆ 

(๖) ถ่ายทอดผลการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน  รวมทั้ง 
สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินและในด้านอ่ืน ๆ 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองการเจ้าหน้าที่ 
(๓) กองคลัง 
(๔) กองแผนงาน 
(๕) ศูนย์สารสนเทศ 
(๖) - (๑๗)  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๑ - ๑๒ 

(๑๘) สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ 
(๑๙) สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
(๒๐) สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
(๒๑) สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
(๒๒) สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน 
ข้อ ๔ ในกรมพัฒนาที่ดิน  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี   
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมพัฒนาที่ดิน  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการ

พัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

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

เก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 
(๔) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของกรม 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
(๖) ดําเนินการอ่ืนใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองการเจ้าหน้าที่  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจดัระบบงานของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

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

และยานพาหนะของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณของกรมให้สอดคล้องกับนโยบาย

และแผนแม่บทของกระทรวง  รวมทั้งเร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ในสังกัด 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําแผนงานวิจัย  รวมทั้งประสานงาน  จัดทําทะเบียนวิจัย 
และรวบรวมผลงานวิจัยของกรม 
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(๓) ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือ 
และความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ดิน  รวมทั้งการจัดประชุมและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๔) พัฒนาระบบมาตรฐานงานของกรมและติดตามผลการดําเนินงาน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ ศูนย์สารสนเทศ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแม่บทระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน 
(๒) ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ  จัดวางระบบ

ฐานข้อมูล  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และระบบการสื่อสารข้อมูลของกรม 
(๓) เป็นศูนย์กลางข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านดินของกระทรวง  และเป็นศูนย์ฝึกอบรมระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศการเกษตร 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๑ - ๑๒  มีอํานาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  สํารวจ  และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน  เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา 
(๒) ศึกษาและวจัิยเก่ียวกับการพัฒนาที่ดิน  ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่ 
(๓) รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่  ตลอดจนวิเคราะห์

สนับสนุน  ผลิต  และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา 
(๕) ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน  น้ํา  พืช  ปุ๋ย  และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง 
(๖) ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ  เพื่อนํามาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ําและการปรับปรุงบํารุงดิน 
(๗) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเกษตรกร 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ สํานักเทคโนโลยกีารสํารวจและทําแผนที่  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํารวจ  วิเคราะห์  และจัดทําแผนที่ถือครองที่ดินอย่างละเอียด  เพื่อจัดทําสํามะโนที่ดิน

ด้านเกษตรกรรม 
(๒) ปรับปรุง  ผลิต  และให้บริการแผนที่ภาพถ่ายและข้อมูลทางแผนที่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ  

ทั่วประเทศ 
(๓) วิเคราะห์และตรวจสอบที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร  เขตเขา  ภูเขา  และพื้นที่ที่มีความลาดชัน

เกินร้อยละ  ๓๕  รวมทั้งปรับปรุงแผนที่จําแนกที่ดินโดยใช้แผนที่ภาพถ่ายเป็นแผนที่ฐาน 
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(๔) ศึกษา  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและการทําแผนที่  เพื่อกําหนดมาตรฐาน 
การสํารวจและการทําแผนที่ 

(๕) สํารวจ  ตรวจสอบ  ดูแลรักษา  และซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดินของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและน้ํา  การปรับปรุง

บํารุงดิน  วิธีการป้องกันและแก้ไขความเสื่อมโทรมของที่ดิน  และการจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม  
เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดนิอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

(๒) ติดตามผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อดินและน้ํา  ประเมินความเสียหายจากความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรดินและน้ํา  พัฒนาการกักเก็บคาร์บอนด้วยระบบการปลูกพืช  รวมทั้งวิจัยและพัฒนา 
การจัดการดินเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน 

(๓) จัดทําฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา  การปรับปรุงบํารุงดิน  การจัดการที่ดิน 
และภาวะโลกร้อนด้วยระบบสารสนเทศ 

(๔) รวบรวม  ศึกษา  และวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้าน  เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่ดิน 
(๕) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเกษตรกร 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ทดสอบ  และตรวจสอบดิน  น้ํา  พืช  ปุ๋ย  ส่ิงปรับปรุงดินและอ่ืน ๆ  

ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ดิน 
(๒) กําหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน 
(๓) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเกษตรกร 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยวิศวกรรมอนุรักษ์ดินและน้ํา  เพื่อพัฒนาและกําหนดรูปแบบ

การอนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้วิธีทางวิศวกรรม 
(๒) กําหนดมาตรฐานการสํารวจ  การออกแบบ  และการก่อสร้างทางวิศวกรรม 
(๓) ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น  เพื่อวางแผนและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้วิธี

ทางวิศวกรรม 
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(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโครงสร้างดิน  โดยใช้วิธีทางวิศวกรรม  
เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างยั่งยืน 

(๕) วางแผน  สํารวจ  ออกแบบ  และควบคุมการก่อสร้างงานแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา  
งานระบบอนุรักษ์ดินและน้ําด้วยมาตรการวิธีกล  และงานทางด้านสถาปัตยกรรม 

(๖) วางแผน  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  และให้คําปรึกษาเก่ียวกับการซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล 
และยานพาหนะของกรม 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๖ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  สํารวจ  และจําแนกดิน  รวมทั้งทําแผนที่ดิน  วางแผนการใช้ที่ดินตามมาตรฐาน 

ที่กําหนด  และกําหนดบริเวณการใช้ที่ดิน 
(๒) ศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณสมบัติและคุณภาพของดินที่มีผลต่อการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร   

การวางแผนการใช้ที่ดิน  และกําหนดบริเวณการใชท้ี่ดิน 
(๓) วิจัย  พัฒนา  และวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 
(๔) วินิจฉัยความเหมาะสมของดิน  คุณภาพของดิน  และจัดทําระบบข้อมูลดิน 
(๕) ติดตามสภาพการใช้ที่ดินและวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ 
(๖) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเกษตรกร 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
พรศักดิ์  เจริญประเสริฐ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยกําหนดให้กองแผนที่เป็นสํานัก
เทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่และกองช่างเป็นสํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน  และกําหนดให้มี
กลุ ่มตรวจสอบภายในและกลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร   เพื ่อทําหน้าที ่ในการตรวจสอบการดําเนินงาน  
สนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนาการบริหารของกรมพัฒนาที่ดิน  รวมทั ้งปรับปรุงอํานาจหน้าที ่ของ 
แต่ละส่วนราชการเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  
อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 


