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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

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

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ข้อ ๒ ให้กรมชลประทาน  มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาแหล่งน้ําตามศักยภาพของลุ่มน้ํา 

ให้เพียงพอ  และจัดสรรน้ําให้กับผู้ใช้น้ําทุกประเภท  เพื่อให้ผู้ใช้น้ําได้รับน้ําอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
ตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการจัดให้ได้มาซ่ึงน้ํา  หรือกัก  เก็บ  รักษา  ควบคุม  ส่ง  ระบายหรือจัดสรรน้ํา
เพื่อการเกษตร  การพลังงาน  การสาธารณูปโภค  หรือการอุตสาหกรรม  ตามกฎหมายว่าด้วย 
การชลประทาน  กฎหมายว่าดว้ยคันและคูน้ํา  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา  ความปลอดภัยของเขื่อน 
และอาคารประกอบ  และการคมนาคมทางน้ําที่อยู่ในเขตชลประทาน  ตลอดจนดําเนินการเก่ียวกับ
กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ  ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจําปีของกรม 

(๓) ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองการเงินและบัญชี 
(๓) กองแผนงาน 
(๔) กองพัสดุ 
(๕) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๖) สํานักกฎหมายและที่ดิน 
(๗) สํานักเครื่องจักรกล 
(๘) สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
(๙) - (๒๕)  สํานักชลประทานที่  ๑ - ๑๗ 

(๒๖) สํานักบริหารโครงการ 
(๒๗) สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
(๒๘) สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๒๙) สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ 
(๓๐) สํานักวิจัยและพัฒนา 
(๓๑) สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
(๓๒) สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
ข้อ ๔ ในกรมชลประทาน  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี   
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมชลประทาน  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนา 

การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  โดยมี
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณ  และอาคารสถานที่ของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  กิจกรรม  ความรู้  ความก้าวหน้า

และผลงานของกรม 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานโรงพิมพ์ของกรม 
(๕) ดําเนินการอ่ืนใดที่มิไดกํ้าหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองการเงินและบัญชี  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  และการบริหารงบประมาณของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บท 

ของกระทรวง  รวมทั้งเร่งรัด  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี  และจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีของกรม 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองพัสดุ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม   

รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระบบงานคอมพิวเตอร์  

และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกรม 
(๓) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และระบบงาน

คอมพิวเตอร์ของกรม 
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(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ สํานักกฎหมายและที่ดิน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน  กฎหมายว่าด้วยคันและคูน้ํา  

กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่ง  อาญา   

งานคดีปกครอง  และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม  รวมทั้งการให้คําปรึกษา  วินิจฉัย   
และตีความข้อกฎหมาย 

(๓) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการชลประทาน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ สํานักเครื่องจักรกล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางแผน  ควบคุม  และบํารุงรักษาเครื่องจักรกล  ระบบไฟฟ้า  สําหรับดําเนินการก่อสร้าง  

ได้แก่  เครื่องจักรกลก่อสร้าง  เครื่องจักรกลไฟฟ้า  เครื่องจักรกลสูบน้ํา  รถนาค  รถขุด  รถแทรกเตอร์
ชนิดต่าง ๆ  เรือนาค  เรือขุด  เรือกําจัดวัชพืช  ยานพาหนะ  และเครื่องจักรกลอ่ืน ๆ 

(๒) ซ่อมแซมเครื่องจักรกล  ระบบไฟฟ้า  ได้แก่  เครื่องจักรกลก่อสร้าง  เครื่องจักรกลไฟฟ้า  
เครื่องจักรกลสูบน้ํา  รถนาค  รถขุด  รถแทรกเตอร์ชนิดต่าง ๆ  เรือนาค  เรือขุด  เรือกําจัดวัชพืช  
ยานพาหนะ  และเครื่องจักรกลอ่ืน ๆ   

(๓) ออกแบบ  จัดทํามาตรฐาน  กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  และให้คําปรึกษา 
ด้านเครื่องจักรกล  เครื่องกลและระบบไฟฟ้า 

(๔) ดําเนินการผลิต  ติดตั้ง  ซ่อมแซม  เครื่องกว้าน  บานระบาย  อุปกรณ์บังคับน้ํา  อะไหล่
เครื่องจักรกล  เครื่องทุ่นแรง  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

(๕) ให้บริการด้านยานพาหนะและขนส่งทั้งทางบกและทางน้ํา 
(๖) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และประกอบเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง  รวมทั้งพัฒนาอะไหล่  

อุปกรณ์  เครื่องกลไฟฟ้า  และประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในงานชลประทาน 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(๒) ดําเนินการก่อสร้างคันและคูน้ําตามกฎหมายว่าด้วยคันและคูน้ํา 
(๓) ดําเนินการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาในรูปแบบอ่ืน ๆ 
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(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ สํานักชลประทานที่  ๑ - ๑๗  มีอํานาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรกรรม  การอุปโภคบริโภค  การอุตสาหกรรม  

การคมนาคมทางน้ํา  การพลังงาน  และการรักษาระบบนิเวศน์ 
(๒) ควบคุมและดําเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กและขนาดกลาง  โครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  และโครงการอ่ืนตามพื้นที่ลุ่มน้ําที่กรมมอบหมาย 
(๓) วางแผน  ควบคุมและประเมินผลการบริหารจัดการน้ํา 
(๔) ดูแล  บํารุงรักษา  ซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เก่ียวกับงานชลประทาน   

และดําเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ 
(๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและพัฒนาเสริมสร้างองค์กรผู้ใช้น้ําชลประทาน   

ให้มีความเข้มแข็ง 
(๖) ดําเนินการเก่ียวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา 
(๗) ศึกษา  จัดทํารายงานเบ้ืองต้น  สํารวจและออกแบบโครงการชลประทาน  และโครงการอ่ืน

ตามพื้นที่ลุ่มน้ําตามที่กรมมอบหมาย   
(๘) ควบคุม  กํากับดูแลการใช้ที่ราชพัสดุในส่วนที่กรมรับผิดชอบ  ทางน้ําชลประทาน   

และการบริหารสินทรัพย์ของกรม 
(๙) บูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ร่วมกับจังหวัดและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

(๑๐) ให้คําปรึกษาในการบํารุงรักษาอาคารชลประทานและภารกิจที่ถ่ายโอน 
(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ สํานักบริหารโครงการ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ําและการชลประทานในระดับลุ่มน้ํา 

ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม 
(๒) ดําเนินการศึกษาเพื่อจัดทํารายงานความเหมาะสม  ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ  

ผลกระทบทางสุขภาพ  และผลกระทบด้านอ่ืน ๆ  ทั้งในระดับลุ่มน้ํา  โครงการชลประทาน  และ 
โครงการอ่ืนของกรม 

(๓) วิเคราะห์  ติดตาม  และประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ชลประทาน 

(๔) บริหารโครงการและความร่วมมือด้านการชลประทานกับต่างประเทศ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

ข้อ ๑๖  สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  เสนอแนะนโยบาย  จัดทําแผนยุทธศาสตร์เก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํา

เพื่อการเกษตร  การอุปโภคบริโภค  การอุตสาหกรรม  การคมนาคมทางน้ํา  การพลังงาน  และการรักษา
ระบบนิเวศน์  ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา  รวมทั้งกําหนดแผน  มาตรการ  
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ทางวิชาการเก่ียวกับอุทกวิทยา  การปรับปรุงบํารุงรักษาอาคารชลประทาน 
และความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ 

(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับอุทกวิทยา  การบริหาร
จัดการน้ํา  การปรับปรุงบํารุงรักษาอาคารชลประทาน  เกษตรชลประทาน  และวิศวกรรมเพื่อให้ได้
นวัตกรรม 

(๓) สํารวจ  วิเคราะห์  รวบรวม  เก็บข้อมูลและสถิติต่าง ๆ  ด้านอุทกวิทยา  อุตุนิยมวิทยา  
การบริหารจัดการน้ํา  เกษตรชลประทาน  และการปรับปรุงบํารุงรักษาอาคารชลประทาน  รวมทั้ง 
การพัฒนาฐานข้อมูลของกรม 

(๔) เฝ้าระวัง  วิเคราะห์  พยากรณ์  กํากับ  ตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการบริหาร
จัดการน้ํา  ในระดับลุ่มน้ําและโครงการชลประทานของกรม 

(๕) เผยแพร่  ให้การสนับสนุนและคําแนะนําด้านเทคนิควิชาการเก่ียวกับเรื่องน้ําและวิศวกรรม
ชลประทานแก่หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๗ สํานักบรหิารทรัพยากรบุคคล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดระบบงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม  และบุคคลภายนอก 

ที่เก่ียวข้องกับงานของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา  วิเคราะห์  และพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของกรม 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการเสริมสร้างวินัย  พัฒนาระบบคุณธรรมและคุณภาพชีวิต 

ของบุคลากรของกรม 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๘ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษาและวิเคราะห์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม 
(๒) ควบคุมและดําเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่  โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  และโครงการอ่ืนตามที่กรมมอบหมาย 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

(๓) ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ในขั้นตอน 
การเตรียมความพร้อมของโครงการและขั้นตอนการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแผน 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๙ สํานักวิจัยและพัฒนา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  และเผยแพร่งานด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานทดสอบ  และตรวจสอบคุณภาพวัสดุและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับงาน

ของกรมให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
(๓) ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  รวมทั้งผลงานวิจัยด้านการชลประทาน   

เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรม  และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องกับงานของกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๐ สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํารวจและจัดทําแผนที่ภูมิประเทศ  แผนที่ภาพถ่าย  และแผนที่ภาพดาวเทียม  ได้แก่  

การสํารวจวางโครงข่ายหมุดหลักฐาน  การสํารวจระบบส่งน้ําและระบบระบายน้ํา  การสํารวจจัดทําแผนที่
ภาคพื้นดิน  แผนที่ภาพถ่ายและแผนที่ภาพดาวเทียม 

(๒) สํารวจกันเขตชลประทาน  และประสานงานรังวัดเพื่อจัดหาที่ดิน  ออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง  และการระวังชี้แนวเขตชลประทาน 

(๓) สํารวจธรณีวิทยา  ธรณีฟิสิกส์และปฐพีกลศาสตร์  เพื่อวิเคราะห์  ประเมินสภาพธรณีวิทยา
ฐานราก  สําหรับใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาความเหมาะสมและออกแบบ  พิจารณาปรับปรุงฐานราก
และแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากสภาพธรณีวิทยา  สํารวจหาแหล่งและปริมาณสํารองวัสดุก่อสร้าง   
ศึกษาและประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหวและรอยเลื่อน  สํารวจและพัฒนาแหล่งน้ําใต้ดินเพื่อการ
พัฒนาแหล่งน้ําและการบริหารจัดการน้ําชลประทาน 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๒๑ สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการออกแบบและคํานวณงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม   

เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ํา  เขื่อนเก็บกักน้ํา  เขื่อนทดน้ํา  ระบบชลประทาน  ระบบระบายน้ํา  และงาน
ดา้นโยธาอ่ืน ๆ   

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการให้คําปรึกษา  กํากับดูแล  และกําหนดมาตรฐานงานออกแบบ 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําเอกสารประกอบการจ้างงานก่อสร้าง  งานจ้างสํารวจ  

ออกแบบ  คํานวณปริมาณและราคางานก่อสร้าง  และกําหนดรายละเอียดวัสดุ  ครุภัณฑ์ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ธีระ  วงศ์สมุทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๐ 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยปรับปรุงกองกฎหมายและที่ดิน 
เป็นสํานักกฎหมายและที่ ดิน  เปลี่ยนช่ือศูนย์สารสนเทศเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ําเป็นสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา  สํานักพัฒนาโครงสร้างและระบบ
บริหารงานบุคคลเป็นสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  และสํานักโครงการขนาดใหญ่เป็นสํานักพัฒนาแหล่งนํ้า
ขนาดใหญ่  และกําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบ
การดําเนินงาน  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริหารของกรมชลประทาน  รวมทั้งปรับปรุงอํานาจ
หน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ  เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ เพิ่มข้ึนและเหมาะสมกับสภาพของงาน 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน   
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


