
 

1. บทน า    

1.1  หลักการและเหตุผล 

กรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่ในการจัดท าส ามะโนที่ดินตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดินปี 
พ.ศ. 2551  ซึ่งหมายถึงการส ารวจภาวะการถือครองที่ดินอย่างละเอียด รายชื่อเกษตรกร ข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกบัการสถิติตามกฎหมายว่าด้วยสถิติในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการท าส ามะโนที่ดินในอดีตที่ผ่านมาการด าเนินการส ารวจและจัดท าแผนที่การถือครองที่ดิน
นับเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมีขั้นตอนต่างๆมากมาย เนื่องจากแผนที่ฐานของประเทศเป็นแผนที่ภูมิประเทศ
มาตราส่วน 1 : 50,000 ซึ่งไม่สามารถชี้จ าแนกรายละเอียดรูปแปลงที่ดินได้ในแผนที่ท าให้การ
ตรวจสอบแปลงที่ดินในแผนที่ได้ ปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลจากแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน  
1 : 4,000 รวมทั้งแผนที่ที่ผลิตจากภาพถ่ายจากดาวเทียมท าให้แผนที่มีความละเอียดถูกต้องสูงใน
ระดับรายแปลง สามารถมองเห็นรายละเอียดรูปแปลงในแผนที่ได้อย่างชัดเจนและมีความทันสมัยของ
ข้อมูลมากกว่าในอดีตจึงท าให้การด าเนินการจัดท าแผนที่การถือครองที่ดินด้านการเกษตรรายแปลง
สามารถด าเนินการได้ในระดับที่มีความถูกต้องสูงสามารถน าไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับงานด้านต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการเห็นการพัฒนาการเกษตรกรรม โดยมุ่งหวังให้ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางและให้เกิด
ประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง ท าให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข การด าเนินการดังกล่าวนี้ จ าเป็นต้องมีแผนที่
ถือครองที่ดินทางการเกษตรระดับรายแปลงรวมทั้งฐานข้อมูลเกษตรกรที่มีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในงานการวางแผนตามนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตรได้อย่าง
ถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส ารวจภาวะการถือครองที่ดินด้านการเกษตรอย่างละเอียด รายชื่ อเกษตรกร 
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรรวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับการสถิติตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการท าส ามะโนที่ดิน 

 
2.  วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

2.1  เพื่อเป็นการน าเสนอกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการส ารวจจัดท า  
ส ามะโนที่ดินของส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน  

2.2  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก รับทราบขั้นตอนการด าเนินการ 
2.3 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินน าคู่มือไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งยังเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
2.4 เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามการปฏิบัติงานได้ทุกข้ันตอน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
การจัดท าส ามะโนที่ดินเพือ่การพัฒนาที่ดิน 



2.5 เพ่ือใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงาน 
2.6 เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ 

3.  ขอบเขต (เชิงเนื้อหา และเชิงเวลา) 

3.1  ขอบเขตเชิงเนื้อหา  

คูมือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมการสรุปผลการด าเนินงานและขั้นตอนเฉพาะในพ้ืนที่
เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าของกรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้โครงการ “60 พรรษา สยามราชกุมารี 60 เขต
ปฐพีพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งเริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน (2561) โดย
คัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าจ านวน 5 พ้ืนที่ ใน 12 ส านักงานเขตพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ โดยใช้
วิธีการส ารวจด้วยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกร และมีแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี (แผนที่ข้อมูลภาพ
ดาวเทียม) มาตราส่วน 1 :4,000 เป็นเครื่องมือให้เกษตรกรช่วยน าชี้แปลงถือครองที่ดินทาง
การเกษตรบนแผนที่ภาพถ่ายฯ โดยผลที่ได้จากการปฏิบัติงานประกอบด้วยรายงานการวิเคราะห์
ข้อมูลตามหัวข้อการสัมภาษณ์ ข้อมูลตาราง แผนภูมิสรุปการวิเคราะห์ และแผนที่เฉพาะเรื่องประเภท
ต่าง ๆ ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าด าเนินการในพื้นที่ 

3.2  ขอบเขตเชิงเวลา  

 ปฏิบัติงานพื้นท่ีประมาณ  600,000 ไร่ / ๑ ปีงบประมาณ (ยังด าเนินการอยู่) 
 

4.  ค าจ ากัดความและมาตรฐานวิชาการที่เกี่ยวข้อง   

4.1  ค าจ ากัดความ 

 จากนิยามของค าจ ากัดความอ้างอิงตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551  มีดังนี ้

 “การพัฒนาที่ดิน” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ต่อดินหรือที่ดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และคุณภาพของดินหรือที่ดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น และหมายความรวมถึงการ
ปรับปรุงดิน หรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ หรือขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะการใช้
ประโชน์ และการอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือรักษาดุลธรรมชาติ หรือเพ่ือความเหมาะสมในการใช้ที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 
 “ส ามะโนที่ดิน” หมายความว่า การส ารวจ ภาวะการถือครองที่ดินอย่างละเอียด รายชื่อ
เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร ที่อยู่อาศัย การพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม 
 “ที่ดิน” หมายความว่า ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
 “เกษตรกรรม” หมายความว่า การท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า และกิจการ
อ่ืนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

4.2  มาตรฐานวิชาการและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

  4.2.1 ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมพัฒนา
ที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564) 

  4.2.2 ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณของส านักนายกรัฐมนตรี (2526) 
  4.2.3 คู่มือการจัดท ารายงานโครงการจัดท าส ามะโนที่ดิน (2558) 



  4.2.4 ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลง
ที่ดินในที่ดินของรัฐ กมร. (กรมที่ดิน:2554) 
 
5.  ผู้รับผิดชอบ   

ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่  
ควบคุม กลุ่มส ารวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ ๑ และที่ ๓ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส ารวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ ๑ (นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการพิเศษ) 
 ควบคุม ตรวจสอบ ความถูกต้องของการปฏิบัติงานในโครงการจัดท าส ามะโนที่ดิน 
ผู้อ านวยการกลุ่มส ารวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ ๓ (นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการพิเศษ) 
 ควบคุม ตรวจสอบ ความถูกต้องของการปฏิบัติงานในโครงการจัดท าส ามะโนที่ดิน 
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการ 
 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยข้อมูลแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม และข้อมูลเชิงพ้ืนที่ อ่ืน 
ๆ เพ่ือพิจารณาวิธีการในการส ารวจ รังวัดเพ่ือการจัดท าแผนที่และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ  แผนที่
กายภาพเชิงเส้นทางการเกษตร โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน ๑: ๔,๐๐๐ และ ๑:
๒๕,๐๐๐ เป็นแผนที่ฐาน เช่น แผนที่ถือครองที่ดินอย่างละเอียด เพ่ือจัดท าส ามะโนที่ดินด้าน
เกษตรกรรม ฯลฯ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ วางแผนหรือร่วม
ด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน และ  แก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด ประสานการท างาน
ร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่ สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงทางวิชาการเก่ียวกับงาน
ด้านการส ารวจ การจัดท าแผนที่และการจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้ที่สนใจแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนผู้เกี่ยวข้อง 
นายช่างส ารวจอาวุโส/นายช่างส ารวจช านาญงาน/นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน/  
นายช่างศิลป์อาวุโส/นายช่างศิลป์ช านาญงาน/พนักงานราชการ/จ้างเหมาเอกชน 
  จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการส ารวจและจัดท าแผนที่การถือครองที่ดิน
ด้านการเกษตรรายแปลง มาตราส่วน 1:4,000 จัดท าแบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการส ารวจข้อมูลโดย
วิธีการสัมภาษณ์เกษตรกร ด าเนินการส ารวจข้อมูลภาคสนามโดยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับ
ภาวะการถือครองที่ดินอย่างละเอียด รายชื่อเกษตรกร ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
และอ่ืน ๆ จัดท าแผนที่การถือครองที่ดินด้านการเกษตรรายแปลงอย่างละเอียด มาตราส่วน 
1:4,000 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศและด าเนินงานทางด้านสถิติ     เพ่ือ
จัดท าส ามะโนที่ดินเพ่ือการพัฒนาที่ดิน จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
 
 
 



6.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานในโครงการจัดท าส ามะโนที่ดิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตาม 
งบประมาณ และระยะเวลาที่ถูกก าหนดไว้ จึงได้มีการก าหนดแผนการด าเนินงานไว้ดังต่อไปนี้ 

๖.1 จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพ่ือใช้ในการส ารวจและจัดท าแผนที่การถือครอง
ที่ดินด้านการเกษตรรายแปลง มาตราส่วน 1:4,000 ได้แก่ 
  1. ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน 
  2. ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) 
  3. ข้อมูลแผนที่เขตการปกครอง ของกรมการปกครอง 
  4. ข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเชิงเลข ของส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 
  5. ข้อมูลแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินเชิงเลข ของกรมที่ดิน 
  6. ข้อมูลแผนที่เขตชลประทาน ของกรมชลประทาน 
  7. ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน ของหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ 
  8. ข้อมูลแผนที่เขตป่าไม้ และที่ดินของรัฐ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  9. ข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดนิ ของกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
  10. ข้อมูลแผนที่ทางกายภาพเชิงเส้น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  11. ข้อมูลแผนที่จากโครงการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาที่ดิน ของส านัก
เทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

๖.2 จัดท าแบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการส ารวจข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกร 
๖.3 ด าเนินการส ารวจข้อมูลภาคสนามโดยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับภาวการณ์ 

ถือครองที่ดินอย่างละเอียด รายชื่อเกษตรกร ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และอ่ืนๆ  
๖.4 จัดท าแผนที่การถือครองที่ดินด้านการเกษตรรายแปลงอย่างละเอียด มาตราส่วน  

1 : 4,000 
๖.5 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศและด าเนินงานทางด้านสถิติ เพื่อ

จัดท าส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
 ๖.6 จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 



Work Flow กระบวนการ 
การจัดท าส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน 

ตัวชี้วัดโครงการ: ร้อยละความส าเร็จของการส ารวจและจัดท าส ามะโนที่ดิน
เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

 

ที ่
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ขั้นตอน รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประมาณ
ปลายปีงบฯ
ก่อนหน้า 

 จัดท าแผนการด าเนินงาน
จัดท าส ามะโนที่ดินเพื่อ
การพัฒนาท่ีดิน 
 

ภารกิจของกรม
พัฒนาท่ีดิน 

ผอ.สผภ.๑ 
ผอ.สผภ.๓ 

2 ๕ วัน  คัดเลือกพ้ืนท่ีตาม
กิจกรรมของสพข. สพด. 

ภารกิจของกรม
พัฒนาท่ีดิน 

สพข.๑-๑๒ 

3 
 

๒ วัน  ร่างหนังสือเพื่อยืนยัน
พื้นที่ด าเนินการ 

ระเบียบงาน   
สารบรรณ ส านัก
นายกรัฐมนตร ี

เจ้าหน้าท่ี 
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

4 
 

๕ วัน  ตรวจสอบกับกิจกรรมของ 
สพข. สพด. 

ภารกิจของกรม
พัฒนาท่ีดิน 

สพข. สพด. 

5 3 วัน  ร่างหนังสือต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล
แผนที่ 

ระเบียบงาน   
สารบรรณ ส านัก
นายกรัฐมนตร ี

เจ้าหน้าท่ี 
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

6 ๕ วัน  รวบรวมข้อมลูแผนที่
เชิงเลข และฐานข้อมลูที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานต้น
สังกัด (ดูแล
รับผิดชอบในพ้ืนท่ี
ด าเนินงาน) 

เจ้าหน้าที ่
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

7 ๒ วัน  ตรวจสอบข้อมลูแผนท่ี
เชิงเลข และฐานข้อมลูที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานต้น
สังกัด (ดูแล
รับผิดชอบในพ้ืนท่ี
ด าเนินงาน) 

เจ้าหน้าท่ี 
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

 

คัดเลือกพื้นที่ด าเนินงาน
โดยวิเคราะห์หาพืน้ที่

ด าเนนิงานที่อยู่นอกเขต
ป่าตามกฎหมาย 

จัดท าหนงัสือยืนยัน
พื้นที่ด าเนนิงาน 

จัดท าหนงัสือเพื่อ
ขอรับการสนับสนนุ
ข้อมูลที่ใช้ในการ
จัดท าส ามะโนฯ 

จัดท าแผนการด าเนินงาน
จัดท าส ามะโนที่ดินเพื่อ

การพัฒนาที่ดิน 

 
ตรวจสอบ 

พื้นที่ว่าถูกต้องตาม 
แผนการด าเนินงาน 
ของ สพข.หรือไม่  

รวบรวมขอ้มูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์
ข้อมูลพืน้ฐานที่ใชก้าร

ด าเนนิงาน 

รวบรวมขอ้มูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์
ข้อมูลพืน้ฐานที่ใชก้าร

ด าเนนิงาน 



ที ่
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ขั้นตอน รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

8 3 วัน  จัดท าแผนที่การถือครอง
ที่ดินทางการเกษตร
เบื้องต้นบนภาพถ่ายออร์
โธสี มาตราส่วน 
1:4,000 เพื่อแนบ
หนังสือและใช้ปฏิบตัิงาน
ภาคสนาม 

คู่มือการจัดท า
รายงานโครงการ
จัดท าส ามะโน
ที่ดิน 

เจ้าหน้าท่ี 
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

9 1 วัน  ร่างหนังสือเพื่อขอเข้า
ปฏิบัต ิ
งานในพ้ืนท่ี 

ระเบียบงาน   
สารบรรณ ส านัก
นายกรัฐมนตร ี

เจ้าหน้าท่ี 
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

10 1 วัน  ร่างหนังสือเพือ่ขอรับการ
สนับสนุนข้อมลูจาก
หน่วยงานเจ้าของพื้นทีใ่น
การจัดท าส ามะโนฯ 

ระเบียบงาน   
สารบรรณ ส านัก
นายกรัฐมนตร ี

เจ้าหน้าท่ี 
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

11 5 วัน  ประชุมหารือเพื่อปรับปรุง
แบบสอบถาม และ
รูปแบบการจดัเก็บข้อมลู 

คู่มือการจัดท า
รายงานโครงการ
จัดท าส ามะโน
ที่ดิน 

เจ้าหน้าที ่
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

12 ๕ วัน   ถ่ายเอกสารแบบสอบถาม
เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

 เจ้าหน้าท่ี 
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

13 ๑๓ วัน  ปฏิบัติงานภาคสนามโดย
การสัมภาษณ/์ช้ีแปลง
ที่ดินบนแผนที่ภาพถ่าย
ออร์โธสี มาตราส่วน 
1:4000 

คู่มือการจัดท า
รายงานโครงการ
จัดท าส ามะโน
ที่ดิน 

เจ้าหน้าที ่
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

14 ๑๓ วัน  ตรวจสอบความครบถ้วน
ของข้อมูลจากการ
ปฏิบัติงานสนาม  

คู่มือการจัดท า
รายงานโครงการ
จัดท าส ามะโน
ที่ดิน 

เจ้าหน้าท่ี 
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

จัดท าแผนที่การถอื
ครองที่ดินทาง

การเกษตรเบ้ืองต้นบน
ภาพถ่ายออร์โธสี 

มาตราส่วน 1:4,000  

จัดท าหนงัสือเพื่อ
ประสานเข้าพื้นที่

ปฏิบัติงานและนัดหมาย 
วันเวลา สถานที่ในพื้นที่

ด าเนนิงาน 

จัดท าหนงัสือเพื่อ-ขอรับ
การสนับสนนุข้อมูลที่ใช้
ในการจัดท าส ามะโนฯ 

เพิ่มขอ้สอบถามและ
ก าหนดรูปแบบการ

บันทึกข้อมูล 

จัดท าส าเนา
แบบสอบถามเพือ่ใช้
ปฏิบัติงานภาคสนาม 

สัมภาษณ์/ชี้แปลงที่ดนิบน
แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี 
มาตราส่วน 1:4000 

 
ตรวจสอบ 

จ านวนแปลงที่ดินของเกษตรกร
ว่าครบถ้วนตามพื้นที่ด าเนินงาน

หรือไม่  

 

ไม่ครบ 

ครบ 



ที ่
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ขั้นตอน รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

15 30 วัน  ปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปของ
ฐานข้อมูลเชิงเลขโดยการ
บันทึกฐานข้อมูลจาก
แบบสอบถามลงใน
โปรแกรมสเปรดชีท 

คู่มือการจัดท า
รายงานโครงการ
จัดท าส ามะโน
ที่ดิน 

เจ้าหน้าท่ี 
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

16  5 วัน  ตรวจสอบคุณภาพของ
ข้อมูลจากการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม  

คู่มือการจัดท า
รายงานโครงการ
จัดท าส ามะโน
ที่ดิน 

เจ้าหน้าท่ี 
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

17 15 วัน  แก้ไข ปรับปรุง ตรวจสอบ 
ข้อมูลแผนท่ี 

คู่มือการจัดท า
รายงานโครงการ
จัดท าส ามะโน
ที่ดิน 

เจ้าหน้าท่ี 
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

18 3 วัน  เชื่อมโยงฐานข้อมูลจาก
การบันทึกแบบสอบถาม
กับแผนท่ี โดยใช้เทคนิค
ด้าน GIS 

คุณลักษณะพิเศษ
ของโปรแกรมดา้น
ภูมิสารสนเทศ 

เจ้าหน้าท่ี 
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

19 2 วัน  ตรวจสอบฐานข้อมูล
ต าแหน่งในแปลงท่ีดินใน
แผนที่ด้วยโปรแกรมด้าน
ภูมิสารสนเทศว่าถูกต้อง
หรือไม ่
 

คุณลักษณะพิเศษ
ของโปรแกรมดา้น
ภูมิสารสนเทศ 

เจ้าหน้าท่ี 
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

20 5 วัน  ใช้เทคนิคด้าน GIS และ
โปรแกรมด้านการจัดการ
ฐานข้อมูล 

คุณลักษณะพิเศษ
ของโปรแกรมดา้น
ภูมิสารสนเทศ 

เจ้าหน้าท่ี 
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

21 5 วัน  สร้างแผนทีเ่ฉพาะเรื่อง
ตามหัวข้อท่ีใช้ใน
แบบสอบถาม 

คู่มือการจัดท า
รายงานโครงการ
จัดท าส ามะโน
ที่ดิน 

เจ้าหน้าท่ี 
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

จัดท าการวิเคราะห ์
ข้อมูลดว้ยค าส่ัง pivot 
table จากโปรแกรม 
สเปรดชทีตามหัวข้อที่
ใช้ในแบบสอบถาม 

บันทึกฐานข้อมูลจาก
แบบสอบถามลงใน
โปรแกรมสเปรดชที 

ตรวจสอบ 
การบันทึกฐานข้อมลูจาก
แบบสอบถามถูกต้องตาม

แบบฟอร์มหรือไม่  

 

ไม่ครบ 

ครบ 

บันทึก จัดท าแผนทีแ่ละ
ข้อมูลแผนที่การถอืครอง
ที่ดินทางการเกษตรด้วย

โปรแกรม 

เชื่อมโยงฐานข้อมูลจาก
การบันทกึแบบสอบถาม

กับแผนที ่

ครบ 

ตรวจสอบฐานข้อมลูต าแหนง่
ในแปลงที่ดินในแผนที่ด้วย

โปรแกรมด้านภูมสิารสนเทศ
ถูกต้องหรือไม ่

 

จัดท าแผนที่เฉพาะด้าน
ตามหัวขอ้ที่ใช้ใน
แบบสอบถาม 

ไม่ครบ 

 



ที ่
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ขั้นตอน รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

22 5 วัน  สร้างแผนภูมิจากผลการ
วิเคราะหจ์าก
แบบสอบถาม 

คู่มือการจัดท า
รายงานโครงการ
จัดท าส ามะโน
ที่ดิน 

เจ้าหน้าที ่
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

23 5 วัน  ตรวจสอบผลลัพธ์ว่า
สอดคล้องกับข้อมลูจาก
การส ารวจหรือไม่ โดยใช้
ผลเทียบระหว่างแผนที่ 
และฐานข้อมลูที่ได ้

คู่มือการจัดท า
รายงาน
โครงการจัดท า
ส ามะโนที่ดิน 

เจ้าหน้าที่ 
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

24 5 วัน  บันทึกแผนทีแ่ละข้อมลู 
แผนที่เฉพาะดา้นท้ังหมด 
ในรูปแบบข้อมูลภมูิ
สารสนเทศ (shp)  
และในรูปแบบแผนท่ีภาพ  
(.jpg) ใช้เทคนิคของ
โปรแกรม GIS 

คู่มือการจัดท า
รายงานโครงการ
จัดท าส ามะโน
ที่ดิน 

เจ้าหน้าท่ี 
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

25  ๒๐ วัน  ท ารูปเลม่รายงานผลการ
ด าเนินการ 

คู่มือการจัดท า
รายงานโครงการ
จัดท าส ามะโน
ที่ดิน 

เจ้าหน้าท่ี 
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

26 3 วัน  ตรวจสอบคุณภาพเนื้อหา 
และรูปเลม่รายงาน 

คู่มือการจัดท า
รายงานโครงการ
จัดท าส ามะโน
ที่ดิน 

ผอ.สผภ.๑  
ผอ.สผภ.๓ 

27 3 วัน  ร่างหนังสือส่งรูปเล่ม
รายงาน พร้อมแผนท่ี 
และข้อมลูแผนที ่

คู่มือการจัดท า
รายงานโครงการ
จัดท าส ามะโน
ที่ดิน 

เจ้าหน้าท่ี 
สผภ.๑  
สผภ.๓ 

28 ประมาณต้น
ปีงบฯ ถัดไป 

 ติดตามผลการด าเนินงาน  ผอ.สผภ.๑ 
ผอ.สผภ.๓ 

 
หมายเหตุ  :   สผภ.  ย่อมาจาก กลุ่มส ารวจและผลิตแผนที่และภาพถ่าย 
  สพข. ย่อมาจาก ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
  สพด. ย่อมาจาก สถานีพัฒนาที่ดิน 

จัดท าแผนภมูิ 
ตารางขอ้มูลตามหัวขอ้ที่

ใช้ในแบบสอบถาม 

ตรวจสอบ 
ผลลัพธ์ว่าสอดคลอ้งกบัข้อมลู

จากการส ารวจหรือไม่  
 

ไม่สอดคล้อง 

สอดคล้อง 

บันทึกแผนที่ และขอ้มูล 
แผนที่เฉพาะด้านทั้งหมด 

ในรูปแบบข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ (shp)  

และในรูปแบบแผนที่ภาพ  
(.jpg) 

จัดท ารายงานการจัดท า
ส ามะโนที่ดนิเพือ่การ

พัฒนาทีด่ิน 

ตรวจสอบ 
เนื้อหา และรูปเลม่รายงานว่า

ถูกต้องตามเกณฑ์หรือไม ่
 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

จัดท าหนงัสือส่งรูปเล่ม
รายงาน พรอ้มแผนที่ 

และขอ้มูลแผนที ่
 

ติดตามผลการด าเนินงาน 



 
7.  ระบบติดตามและประเมินผล  

การประชุมรายงานความก้าวหน้าประจ าเดือนโดย ผอ.สผภ.๑ และ ผอ.สผภ.๓ 
 
8.  แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน    

 แบบสอบถามโครงการจัดท าส ามะโนที่ดินเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
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