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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

56 หมู 2 ถ.รังสิต-องครักษ คลอง 7

ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทมุธานี 12110

http://www.r01.ldd.go.th

จัดทําโดย

กลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผนที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

6.1 สถานพีฒันาทีด่นิกรงุเทพมหานคร

ที่ตั้ง 69 หมูที่ 7 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล 

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

โทร (02) 453-2216 โทรสาร (02) 453-2217

6.7 สถานพีฒันาทีด่นิพระนครศรอียธุยา
ที่ตั้ง 92/2  ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร (035) 345-882 โทรสาร (035) 345-893

6.8 สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
ที่ตั้ง 422/1 หมู 6 ต.นิคมสรางตนเอง

อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทร (036) 658-354-6 โทรสาร (036) 658-179

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

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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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

จังหวัดปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี

 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 
จังหวัด ปทุมธานี มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 13 
จังหวัดภาคกลาง คือ กรุงเทพมหานคร 
ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี 
สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สระบุรี 
สิงหบุรี อางทอง โดยมีหนาที่ศึกษา 
สาํรวจ วเิคราะหและวจิยัขอมลูดนิและ
ที่ดินเพื่อการวางแผนการใชที่ดินและ
เพื่อการปรับใชพื้นที่ บริการวิเคราะห
และตรวจสอบดิน นํ้า ปุย ดําเนินการ
ผลิตและจัดหาเมล็ดพันธุพืชเพ่ือการ
อนุรักษดินและนํ้าและการปรับปรุงดิน
รวมท้ังถายทอดเทคโนโลยีดานการ
พัฒนาท่ีดินแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
หมอดินอาสา และเกษตรกรท่ัวไป

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 มีหนาที่ที่ไดรับจาก
กรมพัฒนาที่ดินโดยภาพรวม คือ การสํารวจ
จําแนก วิเคราะห วิจัยและพัฒนาที่ดิน เพื่อ
การเกษตรอยางย่ังยนืรวมทัง้การขยายผลใหเกดิ
ประโยชนสูงสุดแกรัฐ ประชาชน และ เกษตรกร 
ซึ่งจะเห็นวาสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 มี
ศกัยภาพในการสาํรวจและจาํแนกดนิรวมทัง้การ 
วิเคราะหวิจัย ในการพัฒนาดิน เพื่อการเกษตร
ใหยั่งยืนในการท่ีจะขยายผลใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกรัฐ ประชาชนและเกษตรกร

• งานธุรการ 
• งานการเงิน บัญชี-พัสดุ 
• งานแผนงานและติดตามประเมินผล
 โทร (02)577-3371 โทรสาร (02)577-5428

• สํารวจและจัดทําแผนที่ ระดับขอบเขต
อยางละเอียด

• สํ า รวจหาข  อมู ลและจั ดทํ าแผนที่ ก าร
ถือครองท่ีดิน

 โทร (02) 577-3371 โทรสาร (02) 577-5428

• ศึกษา วิจัยทดสอบ สาธิตการพัฒนาท่ีดิน
• ใหคาํปรึกษาทางวิชาการแกหนวยปฏิบตังิาน
ของสถานีพัฒนาท่ีดิน และรวมงานกับสวน
กลางในการ จัดการอบรม  เผยแพร  
ประชาสัมพันธและการจัดนิทรรศการ

 โทร (02)577-3372 โทรสาร (02)577-5428

• วิเคราะหดิน นํ้า พืช และประเมินความอุดม
สมบูรณของดิน

• ใหบริการวิเคราะหดินเคลื่อนท่ี
 โทร (02) 577-5052 โทรสาร (02) 577-5053

• สาํรวจ จาํแนกดนิ อยางละเอยีดระดบัไรนา
• ศึกษา สํารวจ วิ เคราะห ข อมูลภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม

• สาํรวจสภาพการใชทีด่นิและวางแผนการใช
ที่ดินอยางละเอียดระดับไรนา

 โทร (02)577-3373 โทรสาร (02)577-5428

• ในสังกัดสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 มีหนา
ที่ปฏิบัติการในการพัฒนาที่ดิน การสาธิต 
การฝกอบรมผูนําเกษตรกรและเผยแพร
กิจกรรมของงานพัฒนาที่ดินในเขตรับผิด
ชอบ พรรอมท้ังควบคุมการปฏิบัติงานของ
หนวยงานพัฒนาท่ีดินตางๆ (ระดับอําเภอ)

 1.ศึกษา สํารวจ และวิเคราะหขอมูลดินและ
ที่ดิน เพื่อการวางแผนการใชที่ดิน
 2.ศึกษาและทดสอบผลงานวิจัยเก่ียวกับการ
พัฒนาที่ดินเพื่อการปรับใชในพื้นที่
 3.ผลิตพันธุพืชชนิดตาง ๆ เพื่อการอนุรักษดิน
และนํ้า และการปรับปรุงบํารุงดิน
 4.ใหบริการวเิคราะห และตรวจสอบดนิ นํา้ ปุย 
พชื และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
 5.ดาํเนินการเก่ียวกับการพัฒนาท่ีดนิในไรนาใน
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 6.ถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินแก
หนวยงานที่เกี่ยวของและเกษตรกร
 7.ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

มุงพัฒนาที่ดิน ยินดีใหบริการ
เนนมาตรฐานเพื่อการพัฒนาที่ดิน

บทบาทหนาที่ 1. ฝายบริหารทั่วไป

4. กลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่

2. กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน 5. กลุมวิเคราะหดิน

3. กลุมวางแผนการใชที่ดิน 6. สถานีพัฒนาที่ดิน

พันธกิจ

วิสัยทัศน

บทบาทหนาที่บทบาทหนาที่

 พันธกิจและวิสัยทัศน พันธกิจและวิสัยทัศน

หนวยงานในสังกัดสํานักงานหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

พัฒนาที่ดินเขต 1พัฒนาที่ดินเขต 1
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