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2 รายงานประจำปี 2550

ผู้บริหาร

นายชมุพล  ลลิติธรรม
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน

น.ส.นวลรัตน์ ภุมรินทร์ นางจรรยา  อนิทรังษี นายเจตน ์ ลอ่ใจ

นายอดุล  พร้อมจรรยากลุ นายชยัรัตน์  วรรณรักษ์ นายภษิูต วิวัฒนว์งศว์นา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าส่วน
พัฒนาเทคโนโลยีและบริการ

หัวหน้าส่วน
สำรวจจำแนกดนิท่ี 1

หัวหน้าส่วน
สำรวจจำแนกดนิท่ี 2

หัวหน้าส่วน
สำรวจจำแนกดนิท่ี 3

หัวหน้าส่วนมาตรฐาน
การสำรวจจำแนกดินและท่ีดิน



3สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช ้ท ี ่ด ิน

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 2550
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แนะนำสำนัก
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ภารกิจ

การแบ่งส่วนราชการ

วิสัยทศัน์
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หน้าที่รับผิดชอบ
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ฝ่ายอำนวยการ

ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ

ส่วนมาตรฐาน

สว่นสำรวจจำแนกดนิที ่1-3

การสำรวจจำแนกดินและที่ดิน
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สว่นวเิคราะหส์ภาพการใชท้ีด่นิที ่1-2

สว่นวางแผนการใชท้ีด่นิที ่1-3

สว่นเศรษฐกจิทีด่นิ

ส่วนวจัิยและวนิิจฉัยคุณภาพดิน
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ผลการดำเนินงาน
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มาตราสว่น 1:25,000
การสำรวจและทำแผนทีดิ่น
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การปรบัปรุงแผนทีส่ภาพการใชท่ี้ดิน
ดว้ยภาพถา่ยออรโ์ธสเีชงิเลข ป ี2550-2551
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ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม CROPWATS

การกำหนดช่วงวันปลูกท่ีเหมาะสมสำหรบัอ้อย
ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม CROPWATS
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ภารกจิภาคเกษตร
กับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก

(Agriculture and Climate Change)
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การปนเป้ือนของธาตโุลหะหนักในดิน
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การเลอืกพ้ืนท่ีและแนวทางแกไ้ข
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โครงการปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจเป้าหมาย
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ป ร ะ ม ว ล ภ า พ กิ จ ก ร ร ม

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารทีรงทอดพระเนตรพพิิธภณัฑดิ์น กรมพฒันาทีดิ่น                     
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พิพิธภัณฑ์ดิน..ปรับปรุงใหม่ ในป ี2550

                    ในวนัครบรอบวนัสภาปนากรมพฒันาทีดิ่น ครบ 44 ป ีเมือ่วนัที ่23 พฤษภาคม 2550

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้โปรแกรม
สารสนเทศภมูศิาสตร ์ ในการจดัการขอ้มลูดนิ สภาพการใช้
ทีดิ่นและวางแผนการใชท้ีดิ่น เมือ่วนัที ่30 เมษายน และ วันที่
2-4 พฤษภาคม 2550
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