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รายงานประจำปี 2551

นายศิริพงษ์ อินทรมงคล
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน

น.ส.นวลรัตน์ ภุมรินทร์ นายสมพร  ผาตนิาวนิ นายเจตน ์ ลอ่ใจ

นายอนกูุล สุจินัย นายชยัรัตน์ วรรณรักษ์ นายภษิูต วิวัฒนว์งศว์นา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าส่วน
พัฒนาเทคโนโลยีและบริการ

หัวหน้าส่วน
สำรวจจำแนกดนิท่ี 1

หัวหน้าส่วน
สำรวจจำแนกดนิท่ี 2

หัวหน้าส่วน
สำรวจจำแนกดนิท่ี 3

หัวหน้าส่วนมาตรฐาน
การสำรวจจำแนกดินและท่ีดิน

รายงานประจำปี 2551

ผู้บริหารสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินผู้บริหารสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
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นายสหสัชยั  คงทน นายศิริวัฒน์  ศิริสงิห์ นางวลยัรัตน์  วรรณปยิะรตัน์

นายนาวกิ  ดาราพงษ์ นายวีรชยั  กาญจนาลยั นายธรีะยทุธ  จติต์จำนงค์

นายสเุทพ  ชติุรัตนพันธ์ุ

หัวหน้าส่วน
วางแผนการใช้ท่ีดินท่ี 1

หัวหน้าส่วน
วางแผนการใช้ท่ีดินท่ี 2

หัวหน้าส่วน
วางแผนการใช้ท่ีดินท่ี 3

หัวหน้าส่วน
วิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดินท่ี 1

หัวหน้าส่วน
วิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดินท่ี 2

หัวหน้าส่วน
เศรษฐกิจท่ีดิน

หัวหน้าส่วน
วิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน
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อตัรากำลงั สำนกัสำรวจดนิและวางแผนการใชท่ี้ดิน ปีงบประมาณ 2551
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อตัรากำลังอัตรากำลัง
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ภารกิจ

การแบ่งส่วนราชการ

วิสัยทศัน์

แนะนำสำนักแนะนำสำนัก
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ฝ่ายอำนวยการ

ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ

ส่วนมาตรฐาน

สว่นสำรวจจำแนกดนิที ่1-3

การสำรวจจำแนกดินและที่ดิน

หน้าที่รับผิดชอบหน้าที่รับผิดชอบ
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สว่นวางแผนการใชท้ีด่นิที ่1-3

สว่นเศรษฐกจิทีด่นิ

ส่วนวจัิยและวนิิจฉัยคุณภาพดิน
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ผลการดำเนินงาน
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การปรับปรุงแผนท่ีสภาพการใชท่ี้ดิน
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พืชพลังงานทดแทนพืชพลังงานทดแทน
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การกำหนดเขตการใชท่ี้ดินระดับตำบล
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การกำหนดเขตการใชท่ี้ดิน
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การจัดการดินและธาตุอาหารพืชเบ้ืองต้น
เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด ตามกลุ่มชุดดิน
(ข้าว ข้าวโพด ถ่ัว มันสำปะหลงั อ้อย ปาลม์น้ำมัน ยางพารา มังคุด ทุเรียน ล้ินจ่ี ลำไย สับปะรด)
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การปนเป้ือนของธาตุโลหะหนักในดิน
ของอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
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ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย
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    ⌫

โครงการนิคมการเกษตร
พืชอาหารและพลังงานทดแทน
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โครงการความร่วมมือพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา
“Cooperation on Agricultural Development through Contract Farming (AC-4)
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ACM
ECS

ภายใตก้รอบ ACMECS (ไทย-ลาว)



สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช ้ที ่ด ิน | 41

⌦⌫⌦⌫⌫ 
⌫⌫⌦

  
⌫⌫ ⌫
   
 ⌫      ⌫ 
 ⌫
⌫ 
 ⌫ 
 

 ⌫ 
⌫ 
⌦⌫


 
 ⌫⌫⌫
 ⌫⌫
⌦⌫⌫
⌫⌫



42

รายงานประจำปี 2551

   

โครงการความร่วมมือพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา
“Cooperation on Agricultural Development through Contract Farming (AC-4)

รายงานประจำปี 2551

ภายใตก้รอบ ACMECS (ไทย-กัมพูชา)
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ความร่วมมือวิจัยระหว่าง
กรมพัฒนาที่ดินกับ JIRCAS ประเทศญี่ปุ่น
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ระบบเรียกใช้ภูมิสารสนเทศดิน (SoilView 3.0)
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 ⌫

โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช
โปรแกรมการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง
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 ⌫

การฝึกอบรมด้านการสำรวจจำแนกดิน
แก่เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค
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ป ร ะ ม ว ล ภ า พ กิ จ ก ร ร ม

คณะเจา้หนา้ท่ีของกรมพฒันาทีดิ่น ถวายรายงานเรือ่ง การศกึษาสภาพพืน้ทีป่ลกูยาสบูทีไ่ด้รับผลกระทบจากการเกดิน้ำท่วม
ในจงัหวดัสโุขทยั เมือ่วนัที ่27 มถินุายน 2551 ณ จงัหวดันครพนม

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงทอดพระเนตรสภาพพืน้ท่ี
และลกัษณะของชดุดินภฟู้า บรเิวณศูนยภู์ฟ้าพัฒนาฯ จงัหวัดนา่น
เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2551
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ป ร ะ ม ว ล ภ า พ กิ จ ก ร ร ม

การประชุมสัมมนาวิชาการสำนักสำรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน เร่ือง กรมพัฒนาท่ีดิน : การสนองนโยบายของรฐัด้านการกำหนดเขตการใชท่ี้ดิน
เพ่ือการผลติพืชอาหารและพชืพลงังานทดแทนของประเทศไทย  ณ โรงแรมระยองรสีอรท์ จงัหวดัระยอง วันที ่24-25 กนัยายน 2551

สำนกัสำรวจดนิและวางแผนการใชท้ีดิ่น รว่มจดันทิรรศการในงานครบรอบวนัสถาปนากรมพฒันาทีดิ่น ปทีี ่45 วันที ่23-25 พฤษภาคม 2551
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ในป ี งบประมาณ 2551
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ป ร ะ ม ว ล ภ า พ กิ จ ก ร ร ม
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ก า รปฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ต า มภ า รก ิ จ ห ล ั ก
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ป ร ะ ม ว ล ภ า พ กิ จ ก ร ร ม

การฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการลุ่มน้ำโดยเทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ เพ่ือประเมินความเส่ือมโทรมของทรพัยากรท่ีดิน
วันที ่7-12 กนัยายน 2551 ณ โรงแรมโนโวเทล รมิเพ รสีอรต์ จงัหวดัระยอง

เว็บไซต ์“ความรูเ้รือ่งดนิสำหรบัเยาวชน”  http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_osl/easysoils/index.htm
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