8.75cm

6.1 สถานีพฒ
ั นาทีด่ น
ิ กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้ง 69 หมูที่ 7 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทร (02) 453-2216 โทรสาร (02) 453-2217

8.75cm

9.05cm

9.05cm

6.7 สถานีพฒ
ั นาทีด่ น
ิ พระนครศรีอยุธยา
ที่ตั้ง 92/2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร (035) 345-882 โทรสาร (035) 345-893

แผนที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

6.8 สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
6.2 สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
ที่ตั้ง 83 หมู 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง
จ.ชัยนาท 17120
โทร (056) 466-184 โทรสาร (056) 466-185

6.3 สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
ที่ตั้ง 12 หมู 3 ต.องครักษ อ.องครักษ
จ.นครนายก 26120
โทร (037) 391-298 โทรสาร (037) 391-298

6.4 สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
ที่ตั้ง 98 หมู 3 ต.ทุงขวาง อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม 73140
โทร (034) 355-186 โทรสาร (034) 355-186

6.5 สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
ที่ตั้ง 83/18 ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
โทร (02) 595-0626 โทรสาร (02) 595-0641

6.6 สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
ที่ตั้ง 56 หมู 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลําผักกูด
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทร (02) 577-3375 โทรสาร (02) 577-3375
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ที่ตั้ง 422/1 หมู 6 ต.นิคมสรางตนเอง
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร (036) 658-354-6 โทรสาร (036) 658-179

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

6.9 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
ที่ตั้ง 74หมู 4 บานโพธิ์เขียว ต.ทับตีเหล็ก
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร (035) 454-081 โทรสาร (035) 454-081

6.10 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
ที่ตั้ง 90/1 หมู 14 ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร (02)174-4002 โทรสาร (02)174-4004

6.11 สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
ที่ตั้ง 36 หมู 8 ต.พุกราง
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทร (036) 733-126 โทรสาร (036) 733-127

6.12 สถานีพัฒนาที่ดินสิงหบุรี
ที่ตั้ง 151/3 หมู 7 ต.บางมัญ
อ.เมือง จ.สิงหบุรี
โทร (036) 524-580 โทรสาร (036) 524-579

6.13 สถานีพัฒนาที่ดินอางทอง
ที่ตั้ง 11 หมู 2 ต.เทวราช
อ.ไชโย จ.อางทอง
โทร (035) 862-056-7 โทรสาร (035) 862-057

จัดทําโดย

กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

56 หมู 2 ถ.รังสิต-องครักษ คลอง 7
ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทมุธานี 12110
http://www.r01.ldd.go.th
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9.05cm

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

จังหวัดปทุมธานี

9.05cm

บทบาทหนาที่
พันธกิจและวิสัยทัศน
บทบาทหนาที่
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 มีหนาที่ที่ไดรับจาก
กรมพัฒนาที่ดินโดยภาพรวม คือ การสํารวจ
จําแนก วิเคราะห วิจัยและพัฒนาที่ดิน เพื่อ
การเกษตรอยางยัง่ ยืนรวมทัง้ การขยายผลใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกรัฐ ประชาชน และ เกษตรกร
ซึ่ ง จะเห็ น ว า สํ า นั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เขต 1 มี
ศักยภาพในการสํารวจและจําแนกดินรวมทัง้ การ
วิเคราะหวิจัย ในการพัฒนาดิน เพื่อการเกษตร
ใหยั่งยืนในการที่จะขยายผลใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกรัฐ ประชาชนและเกษตรกร

8.75cm

หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1
1. ฝายบริหารทั่วไป
• งานธุรการ
• งานการเงิน บัญชี-พัสดุ
• งานแผนงานและติดตามประเมินผล
โทร (02)577-3371 โทรสาร (02)577-5428

8.75cm

4. กลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่
• สํ า รวจและจั ด ทํ า แผนที่ ร ะดั บ ขอบเขต
อยางละเอียด
• สํ า รวจหาข อ มู ล และจั ด ทํ า แผนที่ ก าร
ถือครองที่ดิน
โทร (02) 577-3371 โทรสาร (02) 577-5428

พันธกิจ
สํ า นั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เขต 1
จังหวัด ปทุมธานี มีพื้นที่รับผิดชอบ 13
จังหวัดภาคกลาง คือ กรุงเทพมหานคร
ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
สุ พ รรณบุ รี สมุ ท รปราการ สระบุ รี
สิ ง ห บุ รี อ า งทอง โดยมี ห น า ที่ ศึ ก ษา
สํารวจ วิเคราะหและวิจยั ขอมูลดินและ
ที่ดินเพื่อการวางแผนการใชที่ดินและ
เพื่อการปรับใชพื้นที่ บริการวิเคราะห
และตรวจสอบดิน นํ้า ปุย ดําเนินการ
ผลิตและจัดหาเมล็ดพันธุพืชเพื่อการ
อนุรักษดินและนํ้าและการปรับปรุงดิน
รวมทั้ ง ถ า ยทอดเทคโนโลยี ด  า นการ
พั ฒ นาที่ ดิ น แก ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
หมอดินอาสา และเกษตรกรทั่วไป
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1.ศึกษา สํารวจ และวิเคราะหขอมูลดินและ
ที่ดิน เพื่อการวางแผนการใชที่ดิน
2.ศึกษาและทดสอบผลงานวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาที่ดินเพื่อการปรับใชในพื้นที่
3.ผลิตพันธุพืชชนิดตาง ๆ เพื่อการอนุรักษดิน
และนํ้า และการปรับปรุงบํารุงดิน
4.ใหบริการวิเคราะห และตรวจสอบดิน นํา้ ปุย
พืช และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5.ดําเนินการเกีย่ วกับการพัฒนาทีด่ นิ ในไรนาใน
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
6.ถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินแก
หนวยงานที่เกี่ยวของและเกษตรกร
7.ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

วิสัยทัศน
มุงพัฒนาที่ดิน ยินดีใหบริการ
เนนมาตรฐานเพื่อการพัฒนาที่ดิน

2. กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
• ศึกษา วิจัยทดสอบ สาธิตการพัฒนาที่ดิน
• ใหคาํ ปรึกษาทางวิชาการแกหนวยปฏิบตั งิ าน
ของสถานีพัฒนาที่ดิน และรวมงานกับสวน
กลางในการจั ด การอบรม เผยแพร
ประชาสัมพันธและการจัดนิทรรศการ
โทร (02)577-3372 โทรสาร (02)577-5428

3. กลุมวางแผนการใชที่ดิน
• สํารวจ จําแนกดิน อยางละเอียดระดับไรนา
• ศึ ก ษา สํ า รวจ วิ เ คราะห ข  อ มู ล ภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม
• สํารวจสภาพการใชทดี่ นิ และวางแผนการใช
ที่ดินอยางละเอียดระดับไรนา
โทร (02)577-3373 โทรสาร (02)577-5428

5. กลุมวิเคราะหดิน
• วิเคราะหดิน นํ้า พืช และประเมินความอุดม
สมบูรณของดิน
• ใหบริการวิเคราะหดินเคลื่อนที่
โทร (02) 577-5052 โทรสาร (02) 577-5053

6. สถานีพัฒนาที่ดิน
• ในสังกัดสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 มีหนา
ที่ปฏิบัติการในการพัฒนาที่ดิน การสาธิต
การฝกอบรมผูนําเกษตรกรและเผยแพร
กิจกรรมของงานพัฒนาที่ดินในเขตรับผิด
ชอบ พรรอมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานของ
หนวยงานพัฒนาที่ดินตางๆ (ระดับอําเภอ)
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