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2 รายงานประจำปี 2549

นายชมุพล  ลลิติธรรม
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน

น.ส.นวลรัตน์ ภุมรินทร์ นางจรรยา  อนิทรังษี นายเจตน ์ ลอ่ใจ

นายอดุล  พร้อมจรรยากลุ นายอสิรา  อนุรักษ์พงศธร นายภษิูต วิวัฒนว์งศว์นา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าส่วน
พัฒนาเทคโนโลยีและบริการ

หัวหน้าส่วน
สำรวจจำแนกดินท่ี 1

หัวหน้าส่วน
สำรวจจำแนกดนิท่ี 2

หัวหน้าส่วน
สำรวจจำแนกดนิท่ี 3

หัวหน้าส่วนมาตรฐาน
การสำรวจจำแนกดินและท่ีดิน

ผู้บริหาร



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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อตัรากำลัง

อตัรากำลงั สำนกัสำรวจดนิและวางแผนการใชท่ี้ดิน ปีงบประมาณ 2549
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5สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช ้ท ี ่ด ิน

แนะนำสำนัก
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ภารกิจ

การแบ่งส่วนราชการ

วิสัยทัศน์
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หน้าที ่รับผิดชอบ
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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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การสำรวจและทำแผนทีดิ่น
มาตราสว่น 1:25,000
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การปรบัปรุงฐานขอ้มลูดนิ มาตราสว่น 1:25,000
ลงบนแผนทีภ่าพถา่ยออรโ์ธสเีชงิเลข
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ดว้ยภาพถา่ยทางอากาศส ีป ี2549-2550
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การสำรวจ
และคาดการณ์ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ปีการผลิต 2549
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16 รายงานประจำปี 2549

การกำหนดเขตการใช้ท่ีดินระดับตำบล
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18 รายงานประจำปี 2549

การจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟู
ทรพัยากรดนิระดบัตำบล
457 ตำบลในภาคใต ้และ 468 ตำบลในภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (บางสว่น)
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การสำรวจศึกษาจัดทำ
แผนการจัดการดินเค็มแบบบูรณาการ
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22 รายงานประจำปี 2549

การจดัทำพิกัดภูมิศาสตร์ของตำแหนง่หลมุเจาะ
ของชดุดินจากรปูถ่ายทางอากาศทีใ่ช้สำรวจดนิภาคสนาม
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แผนท่ีกลุ่มชุดดิน...รายจงัหวัด
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ของประเทศไทย...
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และการจดัการดนิเพือ่เพ่ิมผลผลติในพืน้ทีภ่าคเหนอื
การใช้แบบจำลองเพือ่ประเมนิผลผลิตข้าวโพด
(จ.เพชรบรูณ ์จ.นครสวรรค ์และ จ.น่าน)



26 รายงานประจำปี 2549

⌫
 
⌦   ⌫ 
⌫ ⌫
 ⌫ ⌫


  ⌫  ⌫

     ⌫
   
⌫
  ⌫  ⌫  
  ⌫  ⌫  
  ⌫  ⌫  
  ⌫  ⌫  
  ⌫  ⌫  
  ⌫  ⌫  
  ⌫  ⌫  

⌫
⌫⌫  

      
 ⌫     
 ⌫  
⌫  
        ⌫

   
    ⌫ ⌫
     

⌫
 ⌫  

⌫  ⌫   
 ⌫ ⌫   
   
⌫   
⌫
⌫ 
⌫⌫ ⌫ 
⌫⌫  
⌫ ⌫   ⌫
⌫   
⌫ 
  ⌫ ⌫
  ⌫ ⌫  
  ⌫ 
 ⌫ ⌫  
⌫
⌫  ⌫ 
 ⌫   ⌫
    ⌫ ⌫
     

⌫⌫ ⌫⌫
   ⌫   ⌫
   ⌫

การประเมนิผลผลติยางพารา
ในพ้ืนท่ีดอนภาคใตข้องประเทศไทย
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การใชแ้บบจำลองการปลกูพืช
เพือ่ประเมนิผลผลติขา้วตามชดุดนิตา่งๆ ในภาคกลาง
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ความเหมาะสมของดนิและภมิูอากาศ
สำหรบัปลกูพืชเศรษฐกจิในจงัหวดันครสวรรค์
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บรเิวณทีไ่ดร้บัผลกระทบจากนำ้ปา่ไหลหลาก
และดนิโคลนถลม่ จ.อุตรดติถ์
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เพือ่ประเมนิความเสือ่มโทรมของทรพัยากรทีด่นิ

WORKSHOP ON GIS...
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ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน

ดร.สมเจตน ์ จันทวฒัน์
ท่ีปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์พิเศษด้านทรัพยากรดินทางการเกษตร,

เกษตรผสมผสาน, การอนุรักษ์ดินและน้ำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายมนตร ี คงตระกลูเทยีน
ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร
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รายงานสรุปการบรรยายพิเศษ...ในการเสวนาวิชาการ สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน 14-15 กันยายน 2549

กับนวัตกรรมเกษตรไทย
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เอกสารวชิาการป ี2549

ประมวลภาพกจิกรรม และ
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งานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ดิน

ผลสำเร็จจากความร่วมมือ..ร่วมใจ

“พิธีเปดิพิพิธภัณฑดิ์น” ในวันสถาปนากรมพฒันาทีดิ่นครบรอบ 43 ปี (23 พฤษภาคม 2549)

รางวลัชนะเลศิการประกวดกจิกรรม 5ส
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