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คู่มือการปฏบิตัิงาน 
 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
1.1 เพื่อให้กรมพัฒนาท่ีดิน มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

ท่ีแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และเป็นการสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีได้
มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดท่ีส าคัญของ
กระบวนการ 

1.2 เพื่อเป็นหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อใช้ส าหรับการพัฒนา
และการเรียนรู้ของผู้ท่ีเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน
ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

1.3 เพื่อใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการ ได้รับรู้ เข้าใจกระบวนการ
ปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวเพื่อขอการรับบริการได้ตรงกับความต้องการ 

1.4 เพื่อจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน ของส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี  

 
2. ขอบเขต  

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการจัดท า พัฒนาและปรับปรุงข้อมูล
พื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลผลิตซึ่งประกอบด้วย ช้ันข้อมูลท่ีต้ังหมู่บ้าน ช้ันข้อมูลเส้นทาง
คมนาคม และช้ันข้อมูลแหล่งน้ าเป็นรายจังหวัด ตามแผนงาน/โครงการและงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรแต่ละ
ปีงบประมาณ ดังนี้  

2.1 ขั้นตอน วิธีการจัดท า พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์ของคู่มือการ
ปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นผลมาจากการศึกษามาตรฐาน ข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental 
Geographic Data Set : FGDS) ของประเทศ เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา 
คุณลักษณะ คุณภาพ ของช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม ช้ันข้อมูลเขตการปกครอง (ระดับหมู่บ้าน) และช้ันข้อมูล
แหล่งน้ า โดยพิจารณาให้สอดคล้อง เหมาะสมกับศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงานท่ีจัดท าช้ันข้อมูล
และความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภายในหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
ตามแผนงาน/โครงการและงบประมาณเป็นหลักส าคัญ 

2.2 การจัดท า พัฒนาและปรับปรุง ช้ันข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์ของคู่มือการ
ปฏิบัติงานฉบับนี้ ใช้ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ข้อมูลปี พ.ศ.2545-2546 ซึ่งเป็นผลผลิต
จากโครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นแผนท่ีฐาน (Base map) ส าหรับการอ้างอิงเชิงต าแหน่ง ขนาด รูปร่าง และเนื้อท่ี ร่วมกับแผนท่ีและข้อมูล
ทางแผนท่ีอื่น ๆ ท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลเพื่อมาใช้ในการด าเนินการครั้งนี้ โดยใช้โปรแกรม Arc GIS เวอร์ช่ัน 10 
ในการจัดท าและผลิตข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน 



2.3 การจัดท า พัฒนาและปรับปรุง ช้ันข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์ของคู่มือการ
ปฏิบั ติงานฉบับนี้ ใช้ข้อมูลเขตการปกครอง เขตจังหวัด เขตอ าเภอ เขตต าบล จากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2556 

 
3. ค าจ ากัดความ 

มาตรฐาน คือ ส่ิงท่ีเอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ท้ังในด้านปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจหรืออยู่ในระดับท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน ได้แก่ ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 

กระบวนงาน (Workflow) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท ากันตามล าดับอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ต้นจนจบ 
โดยกิจกรรมนั้นจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อได้รับแรงกระตุ้นจาก Input และเมื่อกิจกรรมแรกด าเนินการเสร็จส้ินแล้วก็จะส่งมอบ
ภาระให้กิจกรรมอื่นๆ ท าต่อกันไปจนกระท่ังจบกิจกรรมในกระบวนงาน หรือจนกว่ากิจกรรมสุดท้าย จะไม่
สามารถท างานได้อีกต่อไป 

ข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพท่ีจัดท าขึ้นด้วย
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปแบบของข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial data) โดยใช้ข้อมูลจากแผนท่ีฐานและ
ข้อมูลทางแผนท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ น ามาพัฒนา ปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่ให้อยู่ในรูปแบบและมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญของการจัดท าข้อมูลเพื ่อการใช้งานด้านการพัฒนาที่ดิน 
ตามภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนที่ฐาน (Base map) หมายถึง แผนท่ีท่ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานด้านการส ารวจและจัดท าแผนท่ี
ซึ่งเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และมีการน าไปใช้งานในด้านต่าง ๆ อย่างแพร่หลายท่ัวท้ังประเทศ 
ได้แก่ แผนท่ีภูมิประเทศ มาตรส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L 7018 ซึ่งจัดท าโดยกรมแผนท่ีทหาร แผนท่ี
ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการ
จัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น 

ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) หมายถึง ช้ันข้อมูล
ท่ีมีศักยภาพสูงท่ีสามารถน ามาใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการ
อ้างอิงเพื่อเพิ่มเติมช้ันข้อมูลในด้านอื่น ๆ ได้ ซึ่งข้อมูลประเภทนี้เกี่ยวข้องกับลักษณะของภูมิประเทศท่ัวไป 
โดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ได้ก าหนดช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศไทยไว้ท้ังหมด 
13 ช้ันข้อมูล คือ ช้ันข้อมูลแปลท่ีดิน ช้ันข้อมูลเขตการปกครอง ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม ช้ันข้อมูลเขตชุมชน/
อาคาร ช้ันข้อมูลป่าไม้ ช้ันข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า ช้ันข้อมูลอุทกศาสตร์ ช้ันข้อมูลหมุด
หลักฐานแผนท่ี ช้ันข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ช้ันข้อมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศ ช้ันข้อมูลแผนท่ีภาพถ่าย
ทางอากาศ และช้ันข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หมายถึง ข้อมูลจ านวนมากท่ีกระจัดกระจายอยู่ท้ังภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร ท่ีเกิดขึ้นจากพัฒนาการของเทคโนโลยี และระบบต่าง ๆ ท่ีเป็นไปอย่างก้าวกระโดดในยุคปัจจุบัน 
ท าให้องค์กรมีการเก็บข้อมูลเป็นจ านวนมากไว้ เพียงแต่ข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบท่ีองค์กรสามารถ



น าไปใช้ได้ทันทีหรืออาจมีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรบางอย่างแฝงอยู่ โดย Big Data มีคุณลักษณะส าคัญ 
4 อย่างคือ ต้องเป็นข้อมูลท่ีมีจ านวนมากขนาดมหาศาล (Volume) มีความซับซ้อนหลากหลาย (Variety) มักจะ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา (Velocity) และยังไม่สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลท่ีสมบูรณ์เพื่อน ามาใช้
ในการประกอบการพิจารณาได้ (Veracity) 

พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) หมายถึง ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ ของข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีจัดท าขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างข้อมูล โครงสร้าง
ตารางข้อมูล โครงสร้างดัชนีสืบค้น กฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารฐานข้อมูล 

ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) หมายถึง ข้อมูลท่ีบ่งบอกรายละเอียดของคุณลักษณะพื้นฐาน ความเป็นมา 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าข้อมูล ระบบพิกัดอ้างอิง ช่วงเวลาในการจัดท าข้อมูลคุณภาพของข้อมูล เงื่อนไข
ในการเข้าถึงและการใช้งาน เจ้าของและผู้ให้บริการข้อมูล และรายละเอียดอื่น  ๆ เพื ่อให้ผู้ใช้สามารถ
ประเมินได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการน ามาใช้งานหรือไม่ เพียงใด 

ลายน้ า (Water mark) หมายถึง รูปภาพหรือข้อความ ท่ีผู้จัดท ามาใส่ไว้บนฉากหลังของเอกสารหรือ
แฟ้มข้อมูลเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือลิขสิทธิ์ในเอกสารหรือแฟ้มข้อมูลนั้น ๆ  

 
4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการมอบหมายให้
ด าเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน  

ผู้เชี่ยวชาญด้านส ารวจและท าแผนที่ภาพถ่าย มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในการให้ค าปรึกษาแนะน า
ด้านวิชาการ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของช้ันข้อมูลเส้นทาง
คมนาคม ช้ันข้อมูลขอบเขตการปกครอง (ระดับหมู่บ้าน) และช้ันข้อมูลแหล่งน้ า ในการด าเนินการจัดท า พัฒนา
และปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อก าหนด
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) ของประเทศ โดยพิจารณาให้
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน และ งบประมาณ
ท่ีได้รับตามแผนงาน/โครงการในแต่ละปี  

ผู้อ านวยการกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในการ
ก ากับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและค่าเป้าหมายที่วางไว้  และรายงานผล
การด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามล าดับช้ัน 

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ในการวางแผนการด าเนินงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้ และตรวจสอบคุณภาพ ความสมบูรณ์ ครบถ้วนของข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อก าหนด
และค่าเป้าหมายของโครงการท่ีก าหนดไว้ และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามล าดับช้ัน 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ในการจัดท า พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานกลาง
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อก าหนดและค่าเป้าหมายของโครงการ
ท่ีก าหนดไว้ 



ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สนับสนุนช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม ได้แก่ ถนนทางหลวงแผ่นดิน 
ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงท้องถิ่น ทางหลวงพิเศษ ทางรถไฟ และ เส้นทางคมนาคมอื่น ๆ  

กรมแผนที่ทหาร สนับสนุนแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L 7018 
กรมการปกครอง สนับสนุนแผนท่ีขอบเขตการปกครอง ต าบล อ าเภอ จังหวัด และข้อมูลรายช่ือหมู่บ้าน 
กรมชลประทาน สนับสนุนแผนท่ีเขตพื้นท่ีชลประทาน แม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าชลประทาน  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนช้ันข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม แหล่ง

น้ า สถานท่ีราชการและสถานท่ีส าคัญต่าง ๆ เช่น วัด โรงเรียน ท่ีว่าการอ าเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรมโยธาธิการและผังเมือง สนับสนุนแผนท่ีและช้ันข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง 

 
5. Work Flow กระบวนการท างาน 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสาร 
อ้างอิง 

1  วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา งบประมาณ และการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนงานและ
งบประมาณท่ีได้รับ 

ผู้ควบคุม
การ

ปฏิบัติงาน 

30 วัน 
(ต.ค.-พ.ย.) 

  

2 
 
 
 

 รวบรวม วิเคราะห์และคัดแยกประเภทของ
แผนที่และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้
ด าเนินงานทั้งจากหน่วยงานของกรมพัฒนา
ที่ดินและหน่วยงานภายนอก  

เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 

30 วัน   

3  จัดท า พัฒนาและปรับปรุงชั้นข้อมูลพ้ืนฐาน
กลางสารสนเทศภูมิศาสตรจ์ากแผนที่และ
ข้อมูลทั้งจากหน่วยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน
และหน่วยงานภายนอก โดยใช้ภาพถ่ายออร์โธ
สีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 เป็นแผนที่ฐาน
ในการอ้างอิงเชิงต าแหน่ง ขนาดและรูปร่าง 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 

90 วัน  ข้อก าหนดของ
มาตรฐาน 
โครงสร้าง 
เน้ือหา 
คุณลักษณะ 
คุณภาพ ของ
ชุดข้อมูลภมูิ
สารสนเทศ
พ้ืนฐาน 
(FGDS) 

4  ตรวจสอบชั้นข้อมูลพ้ืนฐานกลางสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้อง
หรือไม ่หากพบข้อผิดพลาดให้ส่งกลับไปแก้ไข 

ผู้ควบคุม
การ

ปฏิบัติงาน 

15 วัน  ข้อก าหนดของ
มาตรฐาน 
โครงสร้าง 
เน้ือหา 
คุณลักษณะ 
คุณภาพ ของ
ชุดข้อมูลภมูิ
สารสนเทศ
พ้ืนฐาน 
(FGDS 

No 

จัดท า พัฒนา และ
ปรับปรุงชั้นข้อมูล

พ้ืนฐานกลาง
สารสนเทศภูมศิาสตร ์

ตรวจสอบชั้นข้อมูล
พื้นฐานกลางสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มีความสมบูรณ์

ครบถ้วนและถูกต้อง
หรือไม่ 

วางแผนการ
ด าเนินงาน 

Yes 

รวบรวมแผนที่และ
ข้อมูลสารสนเทศ

ภูมิศาสตร ์
 



ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสาร 
อ้างอิง 

5  จัดท าพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary)
และค าอธิบายข้อมูล(metadata)ของชั้นข้อมูล
พ้ืนฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร ์
 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 

15 วัน   

6  จัดท าลายน้ า(water mark)ลงในชั้นข้อมูล
พ้ืนฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือแสดง
ลิขสิทธ์ิของกรมพัฒนาท่ีดิน แล้วท าการ
คัดลอกข้อมูลลงบนสื่อคอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 

5 วัน   

7  ส่งมอบชั้นข้อมูลพ้ืนฐานกลางสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ได้แก่ชั้นข้อมูลที่ต้ังหมู่บ้าน ชั้น
ข้อมูลเส้นทางคมนาคม และชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 
ข้อมูลประกอบได้แก่ พจนานุกรมข้อมูล 
เมตาดาต้า ส าหรับให้บริการผ่านระบบ
เครือข่ายภายในของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ผอ.กผท. 5 วัน 
(มี.ค. และ

ก.ย.) 

  

8  ติดตาม/รายงานผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงานและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ให้ 
กรม ทราบ 
 

ผอ.สสผ. 
ผอ.กผท. 

 
 

5 วัน 
(มี.ค. และ 

ก.ย.) 

- สงป.
301  

 
 

 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

6.1 วางแผนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผนงานและงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในแต่ละปี 
จากกรมพัฒนาท่ีดิน (กองแผนงาน) โดยก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ และกิจกรรมท่ีต้อง
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ตามแผนงานและโครงการท่ีก าหนดไว้ 

6.2 รวบรวม วิเคราะห์และคัดแยกประเภทของแผนท่ีและข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีใช้ด าเนินงาน
ท้ังในส่วนของกรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานภายนอก โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจะต้องด าเนินการรวบรวมแผนท่ี 
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องให้มีจ านวนครบถ้วนตามรายการข้อมูลท่ีก าหนดไว้ โดย
ข้อมูลท่ีจะน ามาใช้งานควรเป็นข้อมูลท่ีมีความทันสมัยหรือข้อมูลท่ีปรับปรุงปีล่าสุด แหล่งท่ีมาของข้อมูลควรเป็น
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือหน่วยงานท่ีจัดท าข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลโดยตรง หรือดาวน์โหลดข้อมูลจากแหล่งเผยแพร่และให้บริการข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตท่ีน่าเช่ือถือ 
และเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป สามารถใช้อ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการได้ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ ได้ก าหนดรายการของ
แผนท่ี ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

จัดท าลายน้ า (Water 
mark) คัดลอกข้อมูล
พ้ืนฐานกลาง GIS ลง
บนสื่อคอมพิวเตอร์ 

ส่งมอบชั้นข้อมูลพ้ืนฐาน
กลางสารสนเทศภูมิศาสตร์
และข้อมูลประกอบเพ่ือ

บริการผ่านระบบเครือข่าย
ภายในของกรมพัฒนาที่ดิน 

จัดท าพจนานุกรม
ข้อมูลและเมตาดาตา 

ติดตาม/
ประเมินผล 



6.2.1 ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า จัดท าเมื่อปี พ.ศ.2550-2553 ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเป็นข้อมูลท่ีได้รับการสนับสนุนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้แผนท่ีและ
ข้อมูลทางแผนท่ีกับกรมพัฒนาท่ีดิน เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2551 

6.2.2 ช้ันข้อมูลเส้นทางน้ า เป็นข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขมาตรา
ส่วน 1: 4,000  โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.2545-2546 

6.2.3 ช้ันข้อมูลขอบเขตการปกครอง มาตราส่วน 1: 50,000 จัดท าและปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2556 
โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยเขตต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นช้ันข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูลเวคเตอร์ ชนิดรูปปิดหรือโพลีกอน (Polygon) จัดเก็บในรูปแบบของ Shape file 

6.2.4 ช้ันข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดิน มาตราส่วน 1: 25,000 ส ารวจและจัดท าโดย กองนโยบาย
และแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน เป็นช้ันข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูลเวคเตอร์ ชนิดรูปปิด
หรือโพลีกอน (Polygon) จัดเก็บในรูปแบบของ Shape file ของแต่ละจังหวัด โดยจะมีการปรับปรุงแผนท่ีและ
ช้ันข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดินเป็นประจ าในทุกๆ 2-5 ปี 

6.2.5 ช้ันข้อมูลต าแหน่งท่ีต้ังหมู่บ้าน จัดท าเมื่อปี พ.ศ.2553 โดยกลุ่มจัดการและบริการแผนท่ี
และข้อมูลทางแผนท่ี ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี  เป็นช้ันข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภท
ข้อมูลเวคเตอร์ ชนิดจุด (Point) จัดเก็บในรูปแบบของ Shape file 

6.2.6 เส้นช้ันความสูงเชิงเลข (Contour) มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเภทข้อมูลเวคเตอร์ ชนิดเส้น 
(Line) จัดเก็บในรูปแบบของ Shape file 

6.2.7 แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 
โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็น
ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.2545-2546 ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี กรม
พัฒนาท่ีดิน เป็นช้ันข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูลราสเตอร์ (Raster) ความละเอียดจุดภาพ (Pixel 
Size) เท่ากับ 5 เมตร จัดเก็บเป็นระวางมาตรฐานในรูปแบบของ ERDAS IMAGINE File Format (img) 

6.2.8 แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L 7018 จัดท าโดยกรมแผนท่ี
ทหาร เป็นข้อมูลภาพแผนท่ีประเภทข้อมูลราสเตอร์ (Raster) จัดเก็บข้อมูลเป็นระวางมาตรฐานขนาด 15x15 
ลิปดา ในรูปแบบของ Tiff File 

6.2.9 ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข (Ortho Photo) มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนท่ี
เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.2545-2546 
เป็นช้ันข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูลราสเตอร์ (Raster) ความละเอียดจุดภาพ (Pixel Size) เท่ากับ 
1 เมตร จัดเก็บเป็นระวางมาตรฐานในรูปแบบของ Tiff File 

6.2.10 ภาพดาวเทียม Google maps เป็นข้อมูลภาพดาวเทียมแสดงลักษณะสภาพภูมิประเทศ
ทางกายภาพ ซึ่งให้บริการในรูปแบบของระบบบริการภาพแผนท่ีออนไลน์ (Web Map Service: WMS) เข้าถึง 
ได้จาก https://www.google.com/  



6.3 จัดท า พัฒนา และปรับปรุงชั้นข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์จากแผนที่และข้อมูล 
ท้ังจากหน่วยงานของกรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานภายนอก โดยใช้ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1: 4,000 
เป็นแผนท่ีฐานในการอ้างอิงเชิงต าแหน่ง ขนาด และรูปร่าง  

จัดท าข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน  เป็นรายจังหวัด โดยใช้
ขอบเขตการปกครอง มาตราส่วน 1: 50,000 ซึ่งจัดท าและปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2556 เป็นขอบเขตของพื้นท่ี 
ในการจัดท าข้อมูลของแต่ละจังหวัด ก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการ คือ จัดท า พัฒนา และปรับปรุงช้ัน
ข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทจุด (point) เส้น (line) หรือรูปปิดหลายเหลี่ยม (Polygon) 
ในระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Base Management System : RDBMS) เพื่อ
จัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ีหรือเรียกว่า จีโอดาต้าเบส (Geodatabase) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลท่ี
สนับสนุนการบันทึกและจัดการข้อมูลเชิงพื้นท่ี จัดเก็บข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ประเภทรูปลักษณ์ 
ความสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงโครงข่าย ข้อมูลโทโปโลยี ข้อมูลตาราง ข้อมูลราสเตอร์ และข้อมูลแคตตาล็อก รวมท้ัง
องค์ประกอบอื่น ๆ ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

6.3.1 การจัดท าช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคมในรูปแบบเวคเตอร์ (Vector) รูปลักษณ์ของข้อมูล 
ประเภทเส้น (line) โดยใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดท าเมื่อปี พ.ศ.2550-2553 
น ามาพัฒนาและปรับปรุง รูปร่าง ขนาด ความกว้าง ความยาว ประเภทผิวทาง ทิศทาง และลักษณะประจ า 
ให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อก าหนดของการจัดท าข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
โดยใช้แผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 และแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 
เป็นแผนท่ีฐาน ร่วมกับการน าช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคมจากหน่วยงานหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องน ามา
ซ้อนทับกับแผนท่ีฐานดังกล่าว  ส าหรับการพิจารณาจัดท า แก้ไข ปรับปรุงช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม ให้มีความ
สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยมีแนวทางและวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) จัดท าและปรับปรุงช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากการวิเคราะห์อ่านแปล ตีความ ลักษณะทางกายภาพ 
รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ต าแหน่ง พิกัด รูปร่าง ขนาด ความกว้าง ความยาว และทิศทางของเส้นทางคมนาคม 
จากแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 และรายละเอียดท่ีปรากฏจากภาพดาวเทียม Google maps 
(เข้าถึงได้จาก https://www.google.com) 

2) ก าหนดช่ือเส้นทางคมนาคม ข้อมูลลักษณะประจ า และรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องใช้การ
อ้างอิงจากข้อมูลเชิงบรรยายช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

3) จ าแนกช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม ดังนี้ 
(1) จ าแนกตามลักษณะพื้นผิวทาง โดยก าหนดรหัสหมายเลขประจ าลักษณะพื้นผิวทาง 

ดังนี้ 
 
 
 
 
 



รหัสหมายเลข 1 หมายถึง พื้นผิวคอนกรีต (Concrete)  
 

 
ภาพประกอบท่ี 1 ถนนคอนกรีต (Concrete) 
 

รหัสหมายเลข 2 หมายถึง พื้นผิวลาดยาง (Asphalt)  
 

 
ภาพประกอบท่ี 2 ถนนลาดยาง (Asphalt) 

 
รหัสหมายเลข 3 หมายถึง พื้นผิวลูกรัง (Laterite)  

 

 
ภาพประกอบท่ี 3 ถนนลูกรัง (Laterite) 

 
รหัสหมายเลข 4 หมายถึง พื้นผิวอื่น ๆ เช่น ถนนดิน หรือถนนอิฐชนิดต่าง ๆ  

 
ภาพประกอบท่ี 4 ถนนอิฐบล็อกรหัสหมายเลขประจ าเส้นทางคมนาคม 



(2) จ าแนกประเภทตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โดยก าหนดรหัสหมายเลขประจ าหน่วยงาน  
รหัสหมายเลข 1 หมายถึง ทางหลวงแผ่นดิน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมทางหลวง โดยทางหลวง

แผ่นดินจะก าหนดหมายเลขประจ าเส้นทางคมนาคม ประกอบด้วยตัวเลขต้ังแต่ 1- 4 ตัวเลข เช่นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3192 เป็นต้น 

 

 
ภาพประกอบท่ี 5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพประกอบท่ี 6 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3192 
 

รหัสหมายเลข 2 หมายถึง ทางหลวงชนบท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมทางหลวงชนบท ซึ่งรหัส
หมายเลขประจ าทางหลวงชนบทประกอบด้วยตัวอักษรย่อของจังหวัด 2 ตัวและตัวเลข 4 ตัว เช่น ทางหลวงชนบท 
ชย.4036 เป็นต้น 

 

 
ภาพประกอบท่ี 7 ทางหลวงชนบท ชย. 4036  



รหัสหมายเลข 3 หมายถึง ทางหลวงพิเศษ หน่วยงานรับผิดชอบ คือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
เช่น ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) 

 

 
ภาพประกอบท่ี 8 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 9 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) 

 
รหัสหมายเลข 4 หมายถึง ทางรถไฟ หน่วยงานรบัผิดชอบ คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย เช่น 

ทางรถไฟสายเหนือ ทางรถไฟสายใต้ เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 10 ทางรถไฟสายเหนือ 
 



 
ภาพประกอบท่ี 11 ทางรถไฟสายใต้ 
 

รหัสหมายเลข 5 หมายถึง ถนนท้องถิ่น หน่วยงานรับผิดชอบ คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
ถนนท้องถิ่น ชย.4246 (บ้านโนนข่า-บ้านกุดหัวช้าง) ถนน อบต.บ้านโสกสายบ้านหนองบัวเพวัน–บ้านหัวหนอน  

 

 
ภาพประกอบท่ี 12 ถนนท้องถิ่น ชย. 4246 (บ้านโนนข่า - บ้านกุดหัวช้าง) 
 

 
ภาพประกอบท่ี 13 ถนน อบต. บ้านโสกสายบ้านหนองบัวเพวัน–บ้านหัวหนอน 
 

รหัสหมายเลข 6 หมายถึง ถนนอื่น ๆ เช่น ถนนคอนกรีต ถนนลาดยางบดอัด ถนนดิน ทางล าเลียง 
ซึ่งไม่มีหมายเลขถนนหรือช่ือถนน เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีสร้างขึ้นเพื่อเช่ือมต่อภายในชุมชนหรือพื้นท่ี
เกษตรกรรม เป็นต้น  

 



 
ภาพประกอบท่ี 14 ถนนในจังหวัดชัยภูมิท่ีไม่มีหมายเลขถนนและช่ือถนน 
 

 
ภาพประกอบท่ี 15 ถนนในจังหวัดชัยภูมิท่ีไม่มีหมายเลขถนนและช่ือถนน 
 

4) จัดเก็บไฟล์ช้ันข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์ ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม
ในรูปแบบ Shape file ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเชิงพื้นท่ีรูปแบบเวคเตอร์ (Vector) ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย
ในปัจจุบันและเป็นรูปแบบท่ีสามารถใช้งานได้ด้วยซอฟต์แวร์ GIS โดยท่ัวไป 

6.3.2 การจัดท าช้ันข้อมูลแหล่งน้ าในรูปแบบเวคเตอร์ (Vector) รูปลักษณ์ของข้อมูล ประเภท
เส้น (Polyline) หรือรูปปิดหลายเหล่ียม (polygon) โดยใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ซึ่งจัดท าเมื่อปี พ.ศ.2550-2553 น ามาพัฒนา ปรับปรุง รูปร่าง ขนาด ความกว้าง ความยาว ประเภท
แหล่งน้ า ทิศทางการไหลของน้ า และข้อมูลลักษณะประจ า ให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อก าหนดของการจัดท า
ข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน โดยใช้แผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 
1: 4,000 และแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 เป็นแผนท่ีฐาน ร่วมกับการน าช้ันข้อมูลเส้นทาง
คมนาคมจากหน่วยงานหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องน ามาซ้อนทับกับแผนท่ีฐานดังกล่าวส าหรับการ
พิจารณาจัดท า แก้ไข ปรับปรุงช้ันข้อมูลแหล่งน้ าให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยมี
แนวทางและวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) จัดท าและปรับปรุงช้ันข้อมูลแหล่งน้ าให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากการวิเคราะห์อ่านแปล ตีความ ลักษณะทางกายภาพ รูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ ต าแหน่ง พิกัด รูปร่าง ขนาด ความกว้าง-ยาว และทิศทางของเส้นทางน้ า จากแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 และรายละเอียดท่ีปรากฏจากภาพดาวเทียม Google maps (เข้าถึงได้จาก 
https://www.google.com) 



2) ก าหนดประเภทของแหล่งน้ า เช่น เขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ า หนอง บึง สระน้ า บ่อน้ า 
แม่น้ า คลอง ล าห้วย ล าธาร และทางน้ าไหล เป็นต้น ข้อมูลลักษณะประจ าและรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง ใช้การ
อ้างอิงจากแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร ข้อมูล
ภูมิสารสนเทศจากหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง และจากภาพดาวเทียม Google maps (เข้าถึงได้จาก 
https://www.google.com) 

3) จ าแนกช้ันข้อมูลพื้นท่ีแหล่งน้ า รูปลักษณ์ประเภทรูปปิดหลายเหล่ียม (polygon) โดย
ก าหนดรหัสชนิดของแหล่งน้ า ดังนี้ 

3.1) จ าแนกและก าหนดรหัสประเภทของแหล่งน้ า ท่ีมีรูปลักษณ์ประเภทรูปปิดหลาย
เหล่ียม (polygon) มีรูปร่างเป็นแนวยาว โดยสัดส่วนของขนาดความกว้างและความยาวแตกต่างกันเป็นอย่างมาก 

 
รหัสหมายเลข 1 แหล่งน้ าประเภท ทางน้ าสายหลัก เช่น แม่น้ า ล าห้วย ล าธาร ล าคลอง ท่ีมี

ลักษณะทางกายภาพ รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ และช่ือทางน้ าสายหลักอ้างอิงจากแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 
1: 50,000 ล าดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร หรือข้อมูลภูมิสารสนเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และจากภาพดาวเทียม Google maps (เข้าถึงได้จาก https://www.google.com) 

 

 
ภาพประกอบท่ี 16 ทางน้ าสายหลัก 

 
รหัสหมายเลข 2 หมายถึง แหล่งน้ าประเภท ทางน้ ามีน้ าไหลตลอดปี ได้แก่ ห้วย ล าธาร คลอง 

หรือทางน้ าไหลท่ีแยกออกมาจากทางน้ าสายหลักหรือไหลมารวมกับทางน้ าหลัก ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
และสามารถสร้างรูปปิดของทางน้ าดังกล่าวได้จากภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ท้ังนี้ให้ใช้การ
พิจารณาจากสัญลักษณ์ทางน้ าเส้นทึบสีน้ าเงินท่ีปรากฏบนแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50 ,000 โดยให้
จัดท า หรือปรับปรุง และแก้ไข ต าแหน่งท่ีต้ัง ขนาด รูปร่าง ทิศทางให้สอดคล้องกับรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์
ท่ีปรากฏบนภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 
 



 
ภาพประกอบท่ี 17 ทางน้ ามีน้ าไหลตลอดปี 

 
หมายเลข 3 หมายถึง แหล่งน้ าประเภท ทางน้ ามีน้ าไหลไม่ตลอดปี ได้แก่ ห้วย ล าธาร คลอง 

ทางน้ าไหล หรือเป็นเส้นทางน้ าท่ีแยกออกมาจากทางน้ าสายหลักหรือไหลมารวมกับทางน้ าหลักหรือทางน้ า
ในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถสร้างรูปปิดของแหล่งน้ าหรือทางน้ า  ดังกล่าว
ได้จากภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ท้ังนี้ให้ใช้การพิจารณาจากสัญลักษณ์ทางน้ าเส้นประสีน้ าเงิน 
บนแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000  โดยให้จัดท าหรือปรับปรุงและแก้ไข ต าแหน่งท่ีต้ัง ขนาด รูปร่าง 
ทิศทาง ให้สอดคล้องกับรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ปรากฏบนภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 

 

 
ภาพประกอบท่ี 18 ทางน้ ามีน้ าไหลไม่ตลอดปี 

 
รหัสหมายเลข 4 หมายถึง แหล่งน้ าประเภท คลองชลประทาน ได้แก่ คลองส่งน้ า คูส่งน้ า หรือ

ระบบชลประทานในรูปแบบอื่น ๆ ท่ีปรากฏลักษณะทางกายภาพให้เห็นอย่างชัดเจนบนแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 และ สัญลักษณ์ทางน้ าเส้นทึบสีน้ าเงินท่ีปรากฏบนแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 
1: 50,000 ในลักษณะเป็นแนวเส้นตรงและมีรูปแบบของแหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งจะใช้วิธีการตรวจสอบ
สภาพภูมิประเทศจากเว็บไซต์ Google Map ด้วยเทคโนโลยี Google Street View ซึ่งเป็นการส ารวจพื้นท่ีต่าง ๆ 
ท่ัวทุกมุมโลก ในมุมมองภาพแบบพาโนรามาของต าแหน่งต่าง ๆ โดยให้จัดท าหรือปรับปรุงและแก้ไข ต าแหน่ง
ท่ีต้ัง ขนาด รูปร่าง ทิศทางให้สอดคล้องกับรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ปรากฏบนภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
มาตราส่วน 1: 4,000 
 



 
ภาพประกอบท่ี 19 ประตูระบายน้ าคลองชลประทาน 
 

รหัสหมายเลข 5 หมายถึง แหล่งน้ าประเภท คลอง หนอง บึง กุด มาบ ฝายน้ าล้น และแหล่งน้ า
อื่น ๆ ท่ีปรากฏบนแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 แต่ไม่ปรากฏข้อมูลบนแผนท่ีภูมิ
ประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 และข้อมูลแหล่งน้ าของหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังในส่วนของแหล่งน้ าท่ีเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยให้จัดท าหรือปรับปรุงและแก้ไข ต าแหน่งที่ตั้ง  ขนาด 
รูปร่าง ทิศทางให้สอดคล้องกับรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ปรากฏบนภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน  
1: 4,000 
 

 
ภาพประกอบท่ี 20 ฝายน้ าล้น 
 

3.2) จ าแนกและก าหนดรหัสด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ประเภทของแหล่งน้ าท่ีมี
รูปลักษณ์ประเภทรูปปิดท่ีมีสัดส่วนขนาดความกว้างความยาวที่ชัดเจนและมีขนาดใกล้เคียงกัน  

 
รหัส PL หมายถึง แหล่งน้ าประเภท แหล่งน้ ามีน้ าตลอดปี ได้แก่ บ่อน้ า สระน้ า ท่ีแสดงสัญลักษณ์

ปรากฏบนแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018 โดยมีลักษณะเป็นพื้นท่ีรูปปิดสีน้ าเงิน
และปรากฏรูปลักษณะของแหล่งน้ าบนภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4 ,000 ณ ต าแหน่งเดียวกัน
โดยประมาณ โดยให้จัดท าหรือปรับปรุงและแก้ไข ต าแหน่งท่ีต้ัง ขนาด รูปร่าง ทิศทาง ให้สอดคล้องกับรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ที่ปรากฏบนภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 



 

 
ภาพประกอบท่ี 21 แหล่งน้ ามีน้ าตลอดปี 
 

รหัส IL หมายถึง แหล่งน้ าประเภท แหล่งน้ ามีน้ าไม่ตลอดปี โดยพิจารณาจากสัญลักษณ์แหล่งน้ า
หรือบ่อน้ า ท่ีปรากฏบนแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018 ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้น
วงรอบปิดสีน้ าเงินสลับสีขาว ซ้อนทับบนแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 พิจารณา
รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ปรากฏเป็นพื้นท่ีแหล่งน้ าหรือบ่อน้ า ณ ต าแหน่งเดียวกัน 
 

 
ภาพประกอบท่ี 22 แหล่งน้ ามีน้ าไม่ตลอดปี 
 

รหัส RS หมายถึง แหล่งน้ าประเภท อ่างเก็บน้ า โดยพิจารณาจากสัญลักษณ์แหล่งน้ า ท่ีปรากฏบน
แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018   ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นวงรอบปิดสีน้ าเงินทึบและ
มีช่ืออ่างเก็บน้ า (Reservoir) ซ้อนทับบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 พิจารณา
รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ปรากฏเป็นพื้นท่ีแหล่งน้ า ณ ต าแหน่งเดียวกัน 

 



 
ภาพประกอบท่ี 23 อ่างเก็บน้ า 

 
รหัส FP หมายถึง แหล่งน้ าประเภท บ่อน้ าในไร่นา โดยพิจารณาจ าแนกรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 

ท่ีปรากฏบนแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ร่วมกับการพิจารณาสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ 
หรือลักษณะของพื้นที่ที่ใกล้เคียง ซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ทั้งนี้เมื่อ ซ้อนทับกับแผนท่ี
ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018 อาจจะไม่ปรากฏสัญลักษณ์หรือช่ือแหล่งน้ า หรือบ่อน้ า 
ณ ต าแหน่งเดียวกัน  
 

 
ภาพประกอบท่ี 24 บ่อน้ าในไร่นา 
 

4) จัดเก็บไฟล์ช้ันข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
ในรูปแบบ Shape file ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเชิงพื้นท่ีรูปแบบเวคเตอร์ (Vector) ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย 
ในปัจจุบันและเป็นรูปแบบท่ีสามารถใช้งานได้ด้วยซอฟต์แวร์ GIS โดยท่ัวไป 

6.3.3 การจัดท าช้ันข้อมูลต าแหน่งท่ีต้ังหมู่บ้าน โดยใช้ข้อมูลต าแหน่งท่ีต้ังหมู่บ้าน ของกลุ่ม
จัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี ซึ่งจัดท าไว้เมื่อปี พ.ศ.2553 น ามาพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขโดยใช้
แผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีฯ เป็นแผนท่ีฐาน โดยน ามาซ้อนทับกับ
แผนท่ีภูมิประเทศ และข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณารูปแบบ ลักษณะการกระจายตัว 
อาณาเขต ความกว้าง หรือขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของกลุ่มบ้าน ป้ายช่ือหมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศ และข้อมูลทาง
กายภาพของพื้นท่ี ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental Geographic 
Data Set: FGDS) โดยมีข้อก าหนดคุณลักษณะของการจัดท าท่ีส าคัญ ดังนี้ 



1) รูปลักษณ์ของช้ันข้อมูลต าแหน่งท่ีต้ังหมู่บ้าน รูปแบบข้อมูลเชิงเส้นหรือข้อมูลเวคเตอร์ 
(Vector) รูปลักษณ์ของข้อมูล ประเภท จุด (Point) 

2) ช่ือหมู่บ้าน ใช้การอ้างอิงจากช่ือหมู่บ้านท่ีแสดงบนแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 
1: 50,000 ล าดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร และจากฐานข้อมูลอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา 

3) ต าแหน่งพิกัดท่ีต้ังหมู่บ้าน ให้อ้างอิงจากการอ่าน แปล ตีความ รายละเอียดจาก
ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 โดยให้ใช้แนวทางการพิจารณาจัดท าช้ันข้อมูลต าแหน่งท่ีต้ัง
หมู่บ้าน ดังนี้ 

กรณีที่ 1 แผนท่ีภูมิประเทศซ้อนทับบนแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข พบกลุ่มบ้านหนึ่งกลุ่ม
ปรากฏใกล้ป้ายช่ือหมู่บ้านบนแผนท่ีภูมิประเทศเพียงป้ายเดียว ให้ก าหนดช่ือหมู่บ้านตามป้ายช่ือนั้น และก าหนด
ต าแหน่งพิกัดท่ีต้ังหมู่บ้านบริเวณตรงกลางกลุ่มบ้านท่ีปรากฏบนแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 

 

 
ภาพประกอบท่ี 25 กลุ่มบ้านหนึ่งกลุ่ม 
 

กรณีที่ 2 แผนท่ีภูมิประเทศซ้อนทับบนแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข พบกลุ่มบ้านพร้อมป้ายช่ือ
หมู่บ้านหลายกลุ่มซึ่งไม่ซ้ ากันบนแผนท่ีภูมิประเทศ และบนแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมีกลุ่มบ้านกระจายอยู่ท่ัวไป 

  

 
ภาพประกอบท่ี 26 กลุ่มบ้านหลายกลุ่ม 
 

ก าหนดช่ือหมู่บ้าน โดยพิจารณาแนวของการเรียงตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า
อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลัง และพิจารณากลุ่มบ้านตามแนวของการเรียงตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษของ
ป้ายช่ือหมู่บ้านบนแผนท่ีภูมิประเทศ ดังนี้ 



1) ป้ายช่ือหมู่บ้านมีอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียงตัวในแนวเดียวกันอยู่
ด้านหน้า ให้พิจารณาเลือกกลุ่มบ้านท่ีอยู่ด้านหน้าของป้ายช่ือหมู่บ้าน และก าหนดต าแหน่งพิกัดท่ีต้ังหมู่บ้าน
บริเวณตรงกลางกลุ่มบ้านท่ีปรากฏบนแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มบ้านท่ี
ปรากฏบนแผนท่ีภูมิประเทศ  

 

 
ภาพประกอบท่ี 27 กลุ่มบ้านท่ีอยู่ด้านหน้าตัวอักษรของป้ายช่ือหมู่บ้าน 
 

2) ป้ายช่ือหมู่บ้านมีอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรียงตัวในแนวเดียวกันอยู่ด้านหลัง 
ให้พิจารณาเลือกกลุ่มบ้านท่ีอยู่ด้านหลังของป้ายช่ือหมู่บ้าน และก าหนดต าแหน่งพิกัดที่ตั้งหมู่บ้านบริเวณ
ตรงกลางกลุ่มบ้านท่ีปรากฏบนแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มบ้านที่ปรากฏ
บนแผนท่ีภูมิประเทศ 

 

 
ภาพประกอบท่ี 28 กลุ่มบ้านท่ีอยู่ด้านหลังตัวอักษรของป้ายช่ือหมู่บ้าน 

 

กรณีที่ 3 แผนท่ีภูมิประเทศซ้อนทับบนแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข พบป้ายช่ือกลุ่มบ้านบนแผนท่ี
ภูมปิระเทศ ไม่สอดคล้องกับการกระจายตัวของกลุ่มบ้านปรากฏบนแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขให้พิจารณา
ก าหนดป้ายช่ือหมู่บ้านบนแผนท่ีภูมิประเทศท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มบ้านท่ีปรากฏบนแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีมากท่ีสุด 
โดยก าหนดชื่อหมู่บ้านตามป้ายชื่อหมู่บ้านนั้น และก าหนดต าแหน่งพิกัดที่ตั้ งหมู่บ้านบริเวณตรงกลาง
กลุ่มบ้านท่ีใกล้เคียงกับป้ายช่ือมากท่ีสุด  



 
ภาพประกอบท่ี 29 กลุ่มบ้านไม่สอดคล้องกับป้ายช่ือหมู่บ้าน 
 

กรณีที่ 4 แผนท่ีภูมิประเทศซ้อนทับบนแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข ไม่ปรากฏกลุ่มบ้านบนแผนท่ี
ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข ให้พิจารณากลุ่มบ้านและป้ายช่ือหมู่บ้านบนแผนท่ีภูมิประเทศเป็นหลัก โดยก าหนด
ต าแหน่งพิกัดท่ีต้ังหมู่บ้านบนแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข บริเวณกึ่งกลางระหว่างตัวอักษรภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษตัวแรกบนป้ายช่ือหมู่บ้าน ซึ่งปรากฏกลุ่มบ้านอยู่ด้านหน้าตัวอักษร พร้อมท้ังระบุข้อความ
“K1 ตรวจสอบกลุ่มบ้าน” ในตารางข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute) คอลัมน์ (Field) ช่อง Remark 

 

 
ภาพประกอบท่ี 30 กลุ่มบ้านท่ีปรากฏบนแผนท่ีภูมิประเทศแต่ไม่ปรากฏอยู่บนภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 

 
กรณีที่ 5 แผนท่ีภูมิประเทศซ้อนทับบนแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข พบกลุ่มบ้าน แต่ไม่ปรากฏ

ป้ายช่ือหมู่บ้านบนแผนท่ีภูมิประเทศ ให้พิจารณาก าหนดช่ือหมู่บ้านโดยซ้อนทับข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่น ท่ีเกี่ยวข้อง
และเช่ือถือได้ เช่น ช้ันข้อมูลต าแหน่งท่ีต้ังหมู่บ้าน ท่ีจัดท าขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 โดยก าหนดต าแหน่งพิกัดท่ีต้ัง
หมู่บ้านบริเวณกึ่งกลางกลุ่มบ้านท่ีปรากฏแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข พร้อมท้ังระบุข้อความ “K2 ตรวจสอบ
กลุ่มบ้าน” ในตารางข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute) คอลัมน์ (Field) ช่อง Remark (อ้างอิงช่ือหมู่บ้านตามช้ันข้อมูล
ท่ีต้ังต าแหน่งหมู่บ้าน ปี พ.ศ.2553) 
 



 
ภาพประกอบท่ี 31 ไม่พบป้ายช่ือหมู่บ้านในแผนท่ีภูมิประเทศแต่มีกลุ่มบ้านปรากฏบนภาพถ่ายออร์โธสี 
 

กรณีที่ 6 แผนท่ีภูมิประเทศซ้อนทับบนแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขและขอบเขตการปกครอง
ระดับต าบล พ.ศ.2556 พบว่าต าแหน่งกลุ่มบ้านท่ีปรากฏบนแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสี  อยู่ในเขตการปกครอง
ระดับต าบล 2 ต าบล ให้พิจารณาก าหนดช่ือหมู่บ้านตามป้ายช่ือหมู่บ้านท่ีอยู่บริเวณกลุ่มบ้านท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด 
หรือหากป้ายช่ือหมู่บ้านไม่ชัดเจน ให้พิจารณาจากข้อมูลสารสนเทศอื่นท่ีเกี่ยวข้องและเช่ือถือได้  

 

 
ภาพประกอบท่ี 32 ต าแหน่งกลุ่มบ้านอยู่ในเขตการปกครองระดับต าบล 2 ต าบล 

 
(4) จัดเก็บไฟล์ช้ันข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์ช้ันข้อมูลต าแหน่งท่ีต้ัง

หมู่บ้าน ในรูปแบบ Shape file ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเชิงพื้นท่ีรูปแบบจุด (point) ท่ีใช้งานกันอย่างแพร่หลาย
ในปัจจุบันและเป็นรูปแบบท่ีสามารถใช้งานได้ด้วยซอฟต์แวร์ GIS โดยท่ัวไป 

6.4 ตรวจสอบช้ันข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ 
หากพบข้อผิดพลาดให้ส่งกลับไปแก้ไข 

6.5 จัดท าพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) และค าอธิบายข้อมูล(metadata) ของช้ันข้อมูล
พื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน ดังนี้ 

6.5.1 จัดท าพจนานุกรม (data dictionary) ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า และ
ช้ันข้อมูลท่ีต้ังหมู่บ้าน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental 
Geographic Data Set: FGDS) โดยพิจารณาน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานด้านการพัฒนาท่ีดิน ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 



1) จัดท าพจนานุกรม (data dictionary) ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม  
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ชั้นข้อมูลถนน (Road) 

Layer name  :  Road_อักษรย่อภาษาอังกฤษระดับจังหวัด 
Layer Description  :  ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคมช่ือจังหวัด 
Feature Class  :  เส้น (Poly Line) 
Table Name :  Road_อักษรย่อภาษาอังกฤษระดับจังหวัด 
Data Source  :  กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี  
  ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
ตารางท่ี 1 พจนานุกรมของข้อมูล (Data Dictionary) ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
 

 
 

Field Name Field Name Field Type Field 
Size 

Description /Explanation 
Geodatabase Shape file 

FID FID Object ID - 0,1,2,3,…………………………………x 
Shape Shape Geometry Type Polyline รูปลักษณ์ข้อมูล ประเภท เส้น (PolyLine) 
Road_No Road_No Text/String 30 รหัสหมายเลขประจ าเส้นทางคมนาคม 
Road_Name Road_Name Text/String 200 ชื่อภาษาไทย 

Road_SF_Type Road_SF Text/String 10 

รหัสหมายเลขประจ าประเภทพื้นผิวทาง 
1 = คอนกรีต (Concrete) 
2 = ลาดยาง (Asphalt) 
3 = ลูกรัง (Laterite) 
4 = อื่น ๆ เช่น ดิน อิฐบล็อค 
5 = รางรถไฟ 

No_Lane No_Lane Short Integer 4 จ านวนช่องทางการจราจร 

Road_Width Road_Width Short Integer 4 ความกวา้งถนน 
Length Length Float 7/4 ความยาวของเส้นถนน 

Owner_Org Owner_Org Short Integer 4 

รหัสหมายเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 = กรมทางหลวง (DOH) 
2 = กรมทางหลวงชนบท (DRR) 
3 = กรมทางพิเศษแห่งประเทศไทย(EXAT) 
4 = การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) 
5 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LAO) 
6 = อื่น ๆ (Other) 

Province_ID Prov_ID Short Integer 4 รหัสหมายเลขประจ าพื้นที่เขตจังหวัด 

Province_Name_T Prov_Nam_T Text/String 20 ชื่อจังหวัดภาษาไทย 

Province_Name_E Prov_Nam_E Text/String 20 ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ 



2) จัดท าพจนานุกรม (data dictionary) ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า  
2.1) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ชั้นข้อมูลพื้นที่แหล่งน้ า (WTR_BODY) 

Layer name  :  WTR_BODY_อักษรย่อภาษาอังกฤษระดับจังหวัด 
Layer Description  :  ช้ันข้อมูลพื้นท่ีแหล่งน้ าช่ือจังหวัด 
Feature Class  :  พื้นท่ี (Polygon) 
Table Name :  WTR_BODY_อักษรย่อภาษาอังกฤษระดับจังหวัด 
Data Source  :  กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี  
 ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
ตารางท่ี 2 พจนานุกรมของข้อมูล (Data Dictionary) ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า 
 

Field Name Field Name Field Type Field 
Size 

Description /Explanation 
Geodatabase Shape file 

FID FID Object ID - 0,1,2,3,…………………………………x 

Shape Shape Geometry Type Polygon รูปลักษณ์ข้อมูล ประเภท พ้ืนที่ (Polygon) 

WB_ID WB_ID Short Integer 4 รหัสหมายเลขประจ าแหล่งน้ า 

WB_Type WB_Type Text/String 10 

รหัสชนิดของพ้ืนที่แหล่งน้ า 
1 = ทางน้ าสายหลัก 
2 = ทางน้ ามีน้ าไหลตลอดปี 
3 = ทางน้ ามีน้ าไหลไม่ตลอดปี 
4 = คลองชลประทาน 
5 = คลอง / หนอง / บึง 
PL = แหล่งน้ ามีน้ าตลอดปี 
IL = แหล่งน้ ามีน้ าไม่ตลอดปี 
RS = อ่างเก็บน้ า 
FP = บ่อน้ าในไร่นา 

WB_Name_T WB_Name_T Text/String 100 ชื่อแหล่งน้ าภาษาไทย 

WB_Name_E WB_Name_E Text/String 100 ชื่อแหล่งน้ าภาษาอังกฤษ 

Province_ID Prov_ID Short Integer 4 รหัสหมายเลขประจ าพ้ืนที่เขตจังหวัด 

Province_Name_T Prov_Nam_T Text/String 20 ชื่อจังหวัดภาษาไทย 

Province_Name_E Prov_Nam_E Text/String 20 ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ 

 
 
 



2.2) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ชั้นข้อมูลเส้นทางน้ า (Stream) 
Layer name  :  Stream_อักษรย่อภาษาอังกฤษระดับจังหวัด 
Layer Description  :  ช้ันข้อมูลเส้นทางน้ าช่ือจังหวัด 
Feature Class  :  เส้น (Poly Line) 
Table Name :  Stream_อักษรย่อภาษาอังกฤษระดับจังหวัด 
Data Source  :  กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี  
  ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
ตารางท่ี 3 พจนานุกรมของข้อมูล (Data Dictionary) ช้ันข้อมูลเส้นทางน้ า 
 

Field Name Field Name Field Type Field Size Description /Explanation 

Geodatabase Shape file 

FID FID Object ID - 0,1,2,3,…………………………………x 

Shape Shape Geometry Type Polyline รูปลักษณ์ ประเภท Line 

STR_ID STR_ID Short Integer 4 หมายเลขประจ าเส้นทางน้ า 

STR_Type STR_Type Text/String 10 เส้นทางน้ า 

Province_ID Prov_ID Short Integer 4 หมายเลขประจ าจังหวัด 

Province_Name_T Prov_Nam_T Text/String 20 ชื่อจังหวัด ภาษาไทย 

Province_Name_E Prov_Nam_E Text/String 20 ชื่อจังหวัด ภาษาอังกฤษ 

 
3) การจัดท าพจนานุกรม (data dictionary) ชั้นข้อมูลต าแหน่งที่ต้ังหมู่บ้าน 

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ช้ันข้อมูล Village_อักษรย่อภาษาอังกฤษระดับจังหวัด 
Layer name  :  Village_อักษรย่อภาษาอังกฤษระดับจังหวัด 
Layer Description  :  ช้ันข้อมูลต าแหน่งท่ีต้ังหมู่บ้านช่ือจังหวัด 
Feature Class  :  จุด (Point) 
Table Name :  Village_อักษรย่อภาษาอังกฤษระดับจังหวัด 
Data Source  :  กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี  
  ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4 พจนานุกรมของข้อมูล (Data Dictionary) ช้ันข้อมูลต าแหน่งท่ีต้ังหมู่บ้าน 
 

Field Name Field Name Field Type Field 
Size 

Description /Explanation 

Geodatabase Shape file 

FID FID Object ID - 0,1,2,3,…………………………………x 

Shape Shape Geometry 
Type 

Point รูปลักษณ์ข้อมูล ประเภท จุด (Point) 

Village_Name_T Vill_Nam_T Text/String 50 ชื่อหมู่บ้านภาษาไทย 

Village_Name_E Vill_Nam_E Text/String 50 ชื่อหมู่บ้านภาษาอังกฤษ 

Tambon_Name_T Tam_Nam_T Text/String 50 ชื่อต าบลภาษาไทย 

Tambon_Name_E Tam_Nam_E Text/String 50 ชื่อต าบลภาษาอังกฤษ 

Tambon_ID Tam_ID Longt Intrger 9 รหัสหมายเลขประจ าพ้ืนที่เขตต าบล 

District_Name_T Dist_Nam_T Text/String 50 ชื่ออ าเภอภาษาไทย 

District_Name_E Dist_Nam_E Text/String 50 ชื่ออ าเภอภาษาอังกฤษ 

District_ID Dist_ID Short Intrger 4 รหัสหมายเลขประจ าพ้ืนที่เขตอ าเภอ 

Province_Name_T Prov_Nam_T Text/String 20 ชื่อจังหวัดภาษาไทย 

Province_Name_E Prov_Nam_E Text/String 20 ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ 

Province_ID Prov_ID Short Intrger 4 รหัสหมายเลขประจ าพ้ืนที่เขตจังหวัด 

horizontalDatum horizontal Text/String 10 รหัสพ้ืนหลักฐานทางราบ (1=WGS 84/2=Indian 
1975) utmZone utmZone Text/String 10 ค่าหมายเลขประจ าโซน UTM (Z47N/Z48N) 

easting easting Float 7 ค่าพิกัดตะวันออกในระบบพิกัด UTM (เมตร) 

northing northing Float 7 ค่าพิกัดเหนือในระบบพิกัด UTM (เมตร) 

Remark Remark Text/String 100 หมายเหตุ 

 
6.5.2 จัดท าค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า และ

ช้ันข้อมูลท่ีต้ังหมู่บ้าน ซึ่งการจัดท ารายการค าอธิบายข้อมูล (Metadata) คือการอธิบายเนื้อหาของชุดข้อมูล 
(Data Content) และคุณภาพของชุดข้อมูล (Data Quality) อ้างอิงจากรายการค าอธิบายข้อมูลตามมาตรฐาน 
ISO19115 ซึ่งเป็นข้อก าหนดหรือข้อบังคับส าหรับหัวข้อ ( Item) ของการอธิบายข้อมูลตามโครงสร้างของ
มาตรฐาน ได้แก่ ส่วนหลัก (Mandatory) ส่วนท่ีเป็นเงื่อนไข (Conditional) ส าหรับองค์ประกอบของ 
Metadata ท่ีก าหนดไว้เป็นทางเลือกหรือตัวเลือก (Optional) นั้น มีข้อก าหนดไว้ว่าจะอธิบายหรือไม่อธิบายก็ได้ 
เพราะส่วนนี้เป็นส่วนช่วยสนับสนุนหรือเพิ่มเติมรายละเอียดให้กับ Metadata ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ ให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถอธิบายถึงท่ีมาของข้อมูล ความสมบูรณ์ของข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การโอนถ่าย
ข้อมูล และความเหมาะสมในการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข (Digital)  

ส าหรับการจัดท าค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า 
และช้ันข้อมูลท่ีต้ังหมู่บ้าน ภายใต้กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อการพัฒนาท่ีดิน อ้างอิงตามมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental Geographic 
Data Set: FGDS) โดยพิจารณาน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานด้านการพัฒนาท่ีดิน  



ตารางท่ี 5 รายการค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า และช้ันข้อมูล 
ท่ีต้ังหมู่บ้าน 

 
รายการ Metadata รายละเอียดของ Metadata 

1. ช่ือชุดข้อมูล ............................................................................................. 
2. วัน เดือน ปี ท่ีจัดท าข้อมูล ............................................................................................. 

3. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
-หน่วยงานท่ีจัดท าข้อมูล 
-หน่วยงานท่ีให้บริการข้อมูล 
-หน่วยงานควบคุมก ากับดูแล 

 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 

4. บทคัดย่อซึ่งอธิบายชุดข้อมูล ............................................................................................. 
5. วัตถุประสงค์ของการจัดท าข้อมูล ............................................................................................. 

6. ความเป็นมาและกระบวนการ 
   จัดท าข้อมูล 

............................................................................................. 
 

7. ต าแหน่ง ท่ีต้ังและขอบเขตของ 
    พื้นท่ีครอบคลุมของชุดข้อมูล 

ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัด..................... 
- พิกัดยูทีเอ็มมุมล่างซ้าย 

N = xxxxxx.xxxxx เมตร 
E =  xxxxxx.xxxxx   เมตร 

- พิกัดยูทีเอ็มมุมบนขวา 
N = xxxxxx.xxxxx เมตร 
E =  xxxxxx.xxxxx  เมตร 

8. ระบบพิกัดอ้างอิง ............................................................................................. 

9. ประเภทหัวข้อของชุดข้อมูล …………………………………………………………………………………. 

10. มาตราส่วนของชุดข้อมูล ............................................................................................. 

11. รูปแบบของชุดข้อมูล ………………………………………………………………………………… 

12. ขอบเขตของข้อมูล ขอบเขตเนื้อหา   : ……………………………………………………… 
ขอบเขตทางเวลา : ……………………………………………………… 

13. ชนิดการบันทึกข้อมูลเชิงพื้นท่ี ………………………………………………………………………………… 

14. URL ท่ีเช่ือมโยงไปสู่ข้อมูล ………………………………………………………………………………… 

15. ช่ือมาตรฐาน  Metadata ............................................................................................. 



รายการ Metadata รายละเอียดของ Metadata 

16. การติดต่อเกี่ยวกับข้อมูล  
     Metadata 

ช่ือ-สกุล  : ………………………………………………………………… 
ท่ีอยู่      : ………………………………………………………………… 
โทรศัพท์ : …………………………………………………………………. 
อีเมล์     : ........................................................................... 

17. วัน เดือนปีท่ีจัดท าMetadata ............................................................................................. 

18. เนื้อหาข้อมูล 
 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
19. คุณภาพของข้อมูล ............................................................................................. 

20. หน่วยงานท่ีให้บริการ ............................................................................................. 

21. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการใช้ข้อมูล ............................................................................................. 

22. หน่วยงานท่ีติดต่อขอรับข้อมูล ............................................................................................. 

 
6.6 จัดท าลายน้ า (water mark) ลงในช้ันข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อแสดงลิขสิทธิ์

ของกรมพัฒนาท่ีดิน แล้วท าการคัดลอกข้อมูลลงบนส่ือคอมพิวเตอร์ 
6.7 ส่งมอบช้ันข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์  ได้แก่ ช้ันข้อมูลท่ีต้ังหมู่บ้าน ช้ันข้อมูล

เส้นทางคมนาคม และช้ันข้อมูลแหล่งน้ า ข้อมูลประกอบได้แก่ พจนานุกรมข้อมูล เมตาดาต้า ส าหรับให้บริการ
ภายในของกรมพัฒนาท่ีดิน 

6.8 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน ตามแผนงานและค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการ
ส ารวจและท าแผนท่ี รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(สงป.301) ประจ าทุก 3 เดือน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(แบบติดตาม ปค.5) ประจ าทุก 6 เดือน 
 
7. เอกสารอ้างอิง 

ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 2556. ข้อก าหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา 
คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

 
8. แบบฟอร์มที่ใช ้

8.1 แบบฟอร์ม รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (สงป.301)  

8.2 แบบฟอร์ม รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ
ติดตาม ปค.5)  



9. มาตรฐานงาน 
ข้อก าหนดของมาตรฐาน โครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน 

(FGDS) และแนวทางการจัดท าข้อข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดินตามมติของ
คณะท างานด าเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
ได้แก่ มาตรฐานข้อก าหนดช้ันข้อมูลแหล่งน้ า มาตรฐานข้อก าหนดช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม และมาตรฐาน
ข้อก าหนดช้ันข้อมูลเขตการปกครอง (ต าแหน่งท่ีต้ังหมู่บ้าน) 
 
10. ระบบติดตามและประเมินผล  

10.1 ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน 
1) รายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี (สงป.301)  

ประจ าทุก 3 เดือน 
2) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5) 

ประจ าทุก 6 เดือน 
 

10.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศ

เพื่อการพัฒนาท่ีดินเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



http://www.ngis.go.th/home/wpcontent/uploads/2019/03/ 
FundamentalGeographicDataSet_FGDS.pdf 

 

 
 
 
 
 

http://www.ngis.go.th/home/wpcontent/uploads/2019/03/


แผน/ผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 
 



รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5) 
 

 


