มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดทาสามะโนที่ดินเพือ่ การพัฒนาที่ดิน
1. บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
กรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่ในการจัดทาสามะโนที่ดินตามพระราชบัญ ญัติพัฒนาที่ดินปี
พ.ศ. 2551 ซึ่งหมายถึงการสารวจภาวะการถือครองที่ดินอย่างละเอียด รายชื่อเกษตรกร ข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งการดาเนินการเกี่ยวกับการสถิติตามกฎหมายว่าด้วยสถิติในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการทาสามะโนที่ดินในอดีตที่ผ่านมาการดาเนินการสารวจและจัดทาแผนที่การถือครองที่ดิน
นับเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมีขั้นตอนต่างๆมากมาย เนื่องจากแผนที่ฐานของประเทศเป็นแผนที่ภูมิประเทศ
มาตราส่วน 1 : 50,000 ซึ่งไม่สามารถชี้จาแนกรายละเอียดรูปแปลงที่ดินได้ในแผนที่ทาให้การ
ตรวจสอบแปลงที่ ดิน ในแผนที่ไ ด้ ปั จจุบั นมีก ารใช้ข้ อมูล จากแผนที่ภ าพถ่า ยออร์โ ธสี มาตราส่ ว น
1 : 4,000 รวมทั้งแผนที่ที่ผลิตจากภาพถ่ายจากดาวเทียมทาให้แผนที่มีความละเอียดถูกต้องสูงใน
ระดับรายแปลง สามารถมองเห็นรายละเอียดรูปแปลงในแผนที่ได้อย่างชัดเจนและมีความทันสมัยของ
ข้อมูลมากกว่าในอดีตจึงทาให้การดาเนินการจัดทาแผนที่การถือครองที่ดินด้านการเกษตรรายแปลง
สามารถดาเนินการได้ในระดับที่มีความถูกต้องสูงสามารถนาไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับงานด้านต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการเห็นการพัฒนาการเกษตรกรรม โดยมุ่งหวังให้ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางและให้เกิด
ประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง ทาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข การดาเนินการดังกล่าวนี้ จาเป็นต้องมีแผนที่
ถือครองที่ดิน ทางการเกษตรระดับรายแปลงรวมทั้งฐานข้อมูลเกษตรกรที่มีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันสามารถนามาใช้ประโยชน์ในงานการวางแผนตามนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตรได้อย่าง
ถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อส ารวจภาวะการถือครองที่ดินด้านการเกษตรอย่างละเอียด รายชื่ อเกษตรกร
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรรวมทั้งการดาเนินการเกี่ยวกับการสถิติตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทาสามะโนที่ดิน
2. วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.1 เพื่อเป็นการนาเสนอกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการสารวจจัดทา
สามะโนที่ดินของสานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน
2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก รับทราบขั้นตอนการดาเนินการ
2.3 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินนาคู่มือไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน
2.4 เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน

2.5 เพื่อใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงาน
2.6 เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่
3. ขอบเขต (เชิงเนื้อหา และเชิงเวลา)
3.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา
คูมือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมการสรุปผลการดาเนินงานและขั้นตอนเฉพาะในพื้นที่
เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้าของกรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้โครงการ “60 พรรษา สยามราชกุมารี 60 เขต
ปฐพีพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ซึ่งเริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน (2561) โดย
คัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้าจานวน 5 พื้นที่ ใน 12 สานักงานเขตพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ โดยใช้
วิ ธี ก ารส ารวจด้ ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ กษตรกร และมี แ ผนที่ ภ าพถ่ า ยออร์ โ ธสี (แผนที่ ข้ อ มู ล ภาพ
ดาวเที ย ม) มาตราส่ ว น 1:4,000 เป็ น เครื่ อ งมื อ ให้ เ กษตรกรช่ ว ยน าชี้ แ ปลงถื อ ครองที่ ดิ น ทาง
การเกษตรบนแผนที่ภาพถ่ายฯ โดยผลที่ได้จากการปฏิบัติงานประกอบด้วยรายงานการวิเคราะห์
ข้อมูลตามหัวข้อการสัมภาษณ์ ข้อมูลตาราง แผนภูมิสรุปการวิเคราะห์ และแผนที่เฉพาะเรื่องประเภท
ต่าง ๆ ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้าที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าดาเนินการในพื้นที่
3.2 ขอบเขตเชิงเวลา
ปฏิบัติงานพื้นที่ประมาณ 600,000 ไร่ / ๑ ปีงบประมาณ (ยังดาเนินการอยู่)
4. คาจากัดความและมาตรฐานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
4.1 คาจากัดความ
จากนิยามของคาจากัดความอ้างอิงตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 มีดังนี้
“การพัฒนาที่ดิน” หมายความว่า การกระทาใด ๆ ต่อดินหรือที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพของดินหรือที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น และหมายความรวมถึงการ
ปรับปรุงดิน หรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ หรือขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะการใช้
ประโชน์ และการอนุรักษ์ดินและน้าเพื่อรักษาดุลธรรมชาติ หรือเพื่อความเหมาะสมในการใช้ที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
“สามะโนที่ดิน” หมายความว่า การสารวจ ภาวะการถือครองที่ดินอย่างละเอียด รายชื่อ
เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ที่อยู่อาศัย การพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม
“ที่ดิน” หมายความว่า ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
“เกษตรกรรม” หมายความว่า การทานา ทาไร่ ทาสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้า และกิจการ
อื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
4.2 มาตรฐานวิชาการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.2.1 ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมพัฒนา
ที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
4.2.2 ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณของสานักนายกรัฐมนตรี (2526)
4.2.3 คู่มือการจัดทารายงานโครงการจัดทาสามะโนที่ดิน (2558)

4.2.4 ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลง
ที่ดินในที่ดินของรัฐ กมร. (กรมที่ดิน:2554)
5. ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่
ควบคุม กลุ่มสารวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ ๑ และที่ ๓
ผู้อานวยการกลุ่มสารวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ ๑ (นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชานาญการพิเศษ)
ควบคุม ตรวจสอบ ความถูกต้องของการปฏิบัติงานในโครงการจัดทาสามะโนที่ดิน
ผู้อานวยการกลุ่มสารวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ ๓ (นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชานาญการพิเศษ)
ควบคุม ตรวจสอบ ความถูกต้องของการปฏิบัติงานในโครงการจัดทาสามะโนที่ดิน
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชานาญการ
ศึกษา วิเคราะห์วิจัยข้อมูลแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม และข้อมูลเชิงพื้นที่ อื่น
ๆ เพื่อพิจารณาวิธีการในการสารวจ รังวัดเพื่อการจัดทาแผนที่และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ แผนที่
กายภาพเชิงเส้นทางการเกษตร โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน ๑: ๔,๐๐๐ และ ๑:
๒๕,๐๐๐ เป็ น แผนที่ ฐ าน เช่ น แผนที่ ถื อ ครองที่ ดิ น อย่ า งละเอี ย ด เพื่ อ จั ด ท าส ามะโนที่ ดิ น ด้ า น
เกษตรกรรม ฯลฯ เพื่อเป็นฐานข้อมูล ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์ วางแผนหรือร่วม
ดาเนิ นการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน และ แก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด ประสานการทางาน
ร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่ สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้ องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงทางวิชาการเกี่ยวกับงาน
ด้านการสารวจ การจัดทาแผนที่และการจัดทาข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้ที่สนใจแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนผู้เกี่ยวข้อง
นายช่างสารวจอาวุโส/นายช่างสารวจชานาญงาน/นายช่างสารวจปฏิบัติงาน/
นายช่างศิลป์อาวุโส/นายช่างศิลป์ชานาญงาน/พนักงานราชการ/จ้างเหมาเอกชน
จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการสารวจและจัดทาแผนที่การถือครองที่ดิน
ด้านการเกษตรรายแปลง มาตราส่วน 1:4,000 จัดทาแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการสารวจข้อมูลโดย
วิธีการสัมภาษณ์เกษตรกร ดาเนินการสารวจข้อมูลภาคสนามโดยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับ
ภาวะการถือครองที่ดินอย่างละเอียด รายชื่อเกษตรกร ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และอื่ น ๆ จั ด ท าแผนที่ ก ารถื อ ครองที่ ดิ น ด้ า นการเกษตรรายแปลงอย่ า งละเอี ย ด มาตราส่ ว น
1:4,000 ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศและดาเนินงานทางด้านสถิติ เพื่อ
จัดทาสามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิ น จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานในโครงการจัดทาสามะโนที่ดิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตาม
งบประมาณ และระยะเวลาที่ถูกกาหนดไว้ จึงได้มีการกาหนดแผนการดาเนินงานไว้ดังต่อไปนี้
๖.1 จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการสารวจและจัดทาแผนที่การถือครอง
ที่ดินด้านการเกษตรรายแปลง มาตราส่วน 1:4,000 ได้แก่
1. ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน
2. ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม ของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)
3. ข้อมูลแผนที่เขตการปกครอง ของกรมการปกครอง
4. ข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเชิงเลข ของสานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
5. ข้อมูลแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินเชิงเลข ของกรมที่ดิน
6. ข้อมูลแผนที่เขตชลประทาน ของกรมชลประทาน
7. ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน ของหน่วยงานรัฐอื่นๆ
8. ข้อมูลแผนที่เขตป่าไม้ และที่ดินของรัฐ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดนิ ของกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
10. ข้อมูลแผนที่ทางกายภาพเชิงเส้น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
11. ข้อมูลแผนที่จากโครงการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ดิน ของสานัก
เทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน
๖.2 จัดทาแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการสารวจข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกร
๖.3 ดาเนินการสารวจข้อมูลภาคสนามโดยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับภาวการณ์
ถือครองที่ดินอย่างละเอียด รายชื่อเกษตรกร ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และอื่นๆ
๖.4 จั ดท าแผนที่ การถื อครองที่ดิ นด้ านการเกษตรรายแปลงอย่า งละเอียด มาตราส่ ว น
1 : 4,000
๖.5 ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศและดาเนินงานทางด้านสถิติ เพื่อ
จัดทาสามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน
๖.6 จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์

Work Flow กระบวนการ
การจัดทาสามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ตัวชี้วัดโครงการ: ร้อยละความสาเร็จของการสารวจและจัดทาสามะโนที่ดิน
เพื่อการพัฒนาที่ดิน
ที่
1

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ประมาณ
ปลายปีงบฯ
ก่อนหน้า

2

๕ วัน

3

๒ วัน

4

๕ วัน

5

3 วัน

ขั้นตอน
จัดทาแผนการดาเนินงาน
จัดทาสามะโนที่ดินเพื่อ
การพัฒนาที่ดิน

คัดเลือกพื้นที่ดาเนินงาน
โดยวิเคราะห์หาพืน้ ที่
ดาเนินงานที่อยู่นอกเขต
ป่าตามกฎหมาย

จัดทาหนังสือยืนยัน
พื้นที่ดาเนินงาน

ตรวจสอบ
พื้นที่ว่าถูกต้องตาม
แผนการดาเนินงาน
ของ สพข.หรือไม่

จัดทาหนังสือเพื่อ
ขอรับการสนับสนุน
ข้อมูลที่ใช้ในการ
จัดทาสามะโนฯ

6

๕ วัน

7

๒ วัน

รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์
ข้อมูลพืน้ ฐานที่ใช้การ
ดาเนินงาน

รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์
ข้อมูลพืน้ ฐานที่ใช้การ
ดาเนินงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
จัดทาแผนการดาเนินงาน ภารกิจของกรม
จัดทาสามะโนที่ดินเพื่อ
พัฒนาที่ดิน
การพัฒนาที่ดิน
รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.สผภ.๑
ผอ.สผภ.๓

คัดเลือกพื้นที่ตาม
กิจกรรมของสพข. สพด.

ภารกิจของกรม
พัฒนาที่ดิน

สพข.๑-๑๒

ร่างหนังสือเพื่อยืนยัน
พื้นที่ดาเนินการ

ระเบียบงาน
สารบรรณ สานัก
นายกรัฐมนตรี

เจ้าหน้าที่
สผภ.๑
สผภ.๓

ตรวจสอบกับกิจกรรมของ ภารกิจของกรม
สพข. สพด.
พัฒนาทีด่ ิน

สพข. สพด.

ร่างหนังสือต่อหน่วยงานที่ ระเบียบงาน
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล
สารบรรณ สานัก
แผนที่
นายกรัฐมนตรี

เจ้าหน้าที่
สผภ.๑
สผภ.๓

รวบรวมข้อมูลแผนที่
เชิงเลข และฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงานต้น
เจ้าหน้าที่
สังกัด (ดูแล
สผภ.๑
รับผิดชอบในพื้นที่ สผภ.๓
ดาเนินงาน)

ตรวจสอบข้อมูลแผนที่
เชิงเลข และฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงานต้น
เจ้าหน้าที่
สังกัด (ดูแล
สผภ.๑
รับผิดชอบในพื้นที่ สผภ.๓
ดาเนินงาน)

ที่
8

ระยะเวลา
ดาเนินการ
3 วัน

ขั้นตอน

จัดทาแผนที่การถือ
ครองที่ดินทาง
การเกษตรเบื้องต้นบน
ภาพถ่ายออร์โธสี
มาตราส่วน 1:4,000

9

1 วัน

10

1 วัน

11

5 วัน

12 ๕ วัน

13 ๑๓ วัน

14 ๑๓ วัน

จัดทาหนังสือเพื่อ
ประสานเข้าพื้นที่
ปฏิบัติงานและนัดหมาย
วันเวลา สถานที่ในพื้นที่
ดาเนินงาน
จัดทาหนังสือเพื่อ-ขอรับ
การสนับสนุนข้อมูลที่ใช้
ในการจัดทาสามะโนฯ

เพิ่มข้อสอบถามและ
กาหนดรูปแบบการ
บันทึกข้อมูล

จัดทาสาเนา
แบบสอบถามเพือ่ ใช้
ปฏิบัติงานภาคสนาม
สัมภาษณ์/ชี้แปลงที่ดนิ บน
แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
มาตราส่วน 1:4000

ไม่ครบ
ตรวจสอบ
จานวนแปลงที่ดินของเกษตรกร
ว่าครบถ้วนตามพื้นที่ดาเนินงาน
หรือไม่
ครบ

รายละเอียดงาน
จัดทาแผนที่การถือครอง
ที่ดินทางการเกษตร
เบื้องต้นบนภาพถ่ายออร์
โธสี มาตราส่วน
1:4,000 เพื่อแนบ
หนังสือและใช้ปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม
ร่างหนังสือเพื่อขอเข้า
ปฏิบัติ
งานในพื้นที่

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
คู่มือการจัดทา
รายงานโครงการ
จัดทาสามะโน
ที่ดิน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
สผภ.๑
สผภ.๓

ระเบียบงาน
สารบรรณ สานัก
นายกรัฐมนตรี

เจ้าหน้าที่
สผภ.๑
สผภ.๓

ร่างหนังสือเพือ่ ขอรับการ ระเบียบงาน
สนับสนุนข้อมูลจาก
สารบรรณ สานัก
หน่วยงานเจ้าของพื้นทีใ่ น นายกรัฐมนตรี
การจัดทาสามะโนฯ

เจ้าหน้าที่
สผภ.๑
สผภ.๓

ประชุมหารือเพื่อปรับปรุง คู่มือการจัดทา
แบบสอบถาม และ
รายงานโครงการ
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล จัดทาสามะโน
ที่ดิน
ถ่ายเอกสารแบบสอบถาม
เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

เจ้าหน้าที่
สผภ.๑
สผภ.๓

ปฏิบัติงานภาคสนามโดย
การสัมภาษณ์/ชี้แปลง
ที่ดินบนแผนที่ภาพถ่าย
ออร์โธสี มาตราส่วน
1:4000

คู่มือการจัดทา
รายงานโครงการ
จัดทาสามะโน
ที่ดิน

เจ้าหน้าที่
สผภ.๑
สผภ.๓

ตรวจสอบความครบถ้วน
ของข้อมูลจากการ
ปฏิบัติงานสนาม

คู่มือการจัดทา
รายงานโครงการ
จัดทาสามะโน
ที่ดิน

เจ้าหน้าที่
สผภ.๑
สผภ.๓

เจ้าหน้าที่
สผภ.๑
สผภ.๓

ระยะเวลา
ดาเนินการ
15 30 วัน
ที่

ขั้นตอน

บันทึกฐานข้อมูลจาก
แบบสอบถามลงใน
โปรแกรมสเปรดชีท

16

5 วัน
ไม่ครบ
ตรวจสอบ
การบันทึกฐานข้อมูลจาก
แบบสอบถามถูกต้องตาม
แบบฟอร์มหรือไม่

17

15 วัน

18

3 วัน

19

2 วัน

5 วัน

21

5 วัน

เจ้าหน้าที่
สผภ.๑
สผภ.๓

ตรวจสอบคุณภาพของ
ข้อมูลจากการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

คู่มือการจัดทา
รายงานโครงการ
จัดทาสามะโน
ที่ดิน

เจ้าหน้าที่
สผภ.๑
สผภ.๓

แก้ไข ปรับปรุง ตรวจสอบ คู่มือการจัดทา
ข้อมูลแผนที่
รายงานโครงการ
จัดทาสามะโน
ที่ดิน

เจ้าหน้าที่
สผภ.๑
สผภ.๓

ครบ

บันทึก จัดทาแผนทีแ่ ละ
ข้อมูลแผนที่การถือครอง
ที่ดินทางการเกษตรด้วย
โปรแกรม
เชื่อมโยงฐานข้อมูลจาก
การบันทึกแบบสอบถาม
กับแผนที่

ไม่ครบ
ตรวจสอบฐานข้อมูลตาแหน่ง
ในแปลงที่ดินในแผนที่ด้วย
โปรแกรมด้านภูมสิ ารสนเทศ
ถูกต้องหรือไม่
ครบ

20

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
ปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปของ คู่มือการจัดทา
ฐานข้อมูลเชิงเลขโดยการ รายงานโครงการ
บันทึกฐานข้อมูลจาก
จัดทาสามะโน
แบบสอบถามลงใน
ที่ดิน
โปรแกรมสเปรดชีท
รายละเอียดงาน

จัดทาการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยคาสั่ง pivot
table จากโปรแกรม
สเปรดชีทตามหัวข้อที่
ใช้ในแบบสอบถาม

จัดทาแผนที่เฉพาะด้าน
ตามหัวข้อที่ใช้ใน
แบบสอบถาม

ผู้รับผิดชอบ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลจาก
การบันทึกแบบสอบถาม
กับแผนที่ โดยใช้เทคนิค
ด้าน GIS

คุณลักษณะพิเศษ เจ้าหน้าที่
ของโปรแกรมด้าน สผภ.๑
ภูมิสารสนเทศ
สผภ.๓

ตรวจสอบฐานข้อมูล
ตาแหน่งในแปลงที่ดินใน
แผนที่ด้วยโปรแกรมด้าน
ภูมิสารสนเทศว่าถูกต้อง
หรือไม่

คุณลักษณะพิเศษ เจ้าหน้าที่
ของโปรแกรมด้าน สผภ.๑
ภูมิสารสนเทศ
สผภ.๓

ใช้เทคนิคด้าน GIS และ
โปรแกรมด้านการจัดการ
ฐานข้อมูล

คุณลักษณะพิเศษ เจ้าหน้าที่
ของโปรแกรมด้าน สผภ.๑
ภูมิสารสนเทศ
สผภ.๓

สร้างแผนทีเ่ ฉพาะเรื่อง
ตามหัวข้อที่ใช้ใน
แบบสอบถาม

คู่มือการจัดทา
รายงานโครงการ
จัดทาสามะโน
ที่ดิน

เจ้าหน้าที่
สผภ.๑
สผภ.๓

ระยะเวลา
ดาเนินการ
22
5 วัน
ที่

ขั้นตอน

รายละเอียดงาน

จัดทาแผนภูมิ
ตารางข้อมูลตามหัวข้อที่
ใช้ในแบบสอบถาม

23

5 วัน

ไม่สอดคล้อง
ตรวจสอบ
ผลลัพธ์ว่าสอดคล้องกับข้อมูล
จากการสารวจหรือไม่
สอดคล้อง

24

5 วัน

25

๒๐ วัน

26

3 วัน

บันทึกแผนที่ และข้อมูล
แผนที่เฉพาะด้านทั้งหมด
ในรูปแบบข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ (shp)
และในรูปแบบแผนที่ภาพ
(.jpg)

จัดทารายงานการจัดทา
สามะโนที่ดนิ เพือ่ การ
พัฒนาทีด่ ิน

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
เนื้อหา และรูปเล่มรายงานว่า
ถูกต้องตามเกณฑ์หรือไม่
ถูกต้อง

27

3 วัน
จัดทาหนังสือส่งรูปเล่ม
รายงาน พร้อมแผนที่
และข้อมูลแผนที่

28 ประมาณต้น
ปีงบฯ ถัดไป

หมายเหตุ :

สร้างแผนภูมิจากผลการ
วิเคราะห์จาก
แบบสอบถาม

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
คู่มือการจัดทา
รายงานโครงการ
จัดทาสามะโน
ที่ดิน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
สผภ.๑
สผภ.๓

ตรวจสอบผลลัพธ์ว่า
สอดคล้องกับข้อมูลจาก
การสารวจหรือไม่ โดยใช้
ผลเทียบระหว่างแผนที่
และฐานข้อมูลที่ได้

คู่มือการจัดทา
รายงาน
โครงการจัดทา
สามะโนที่ดิน

เจ้าหน้าที่
สผภ.๑
สผภ.๓

บันทึกแผนทีแ่ ละข้อมูล
แผนที่เฉพาะด้านทั้งหมด
ในรูปแบบข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ (shp)
และในรูปแบบแผนที่ภาพ
(.jpg) ใช้เทคนิคของ
โปรแกรม GIS
ทารูปเล่มรายงานผลการ
ดาเนินการ

คู่มือการจัดทา
รายงานโครงการ
จัดทาสามะโน
ที่ดิน

เจ้าหน้าที่
สผภ.๑
สผภ.๓

คู่มือการจัดทา
รายงานโครงการ
จัดทาสามะโน
ที่ดิน
ตรวจสอบคุณภาพเนื้อหา คู่มือการจัดทา
และรูปเล่มรายงาน
รายงานโครงการ
จัดทาสามะโน
ที่ดิน

เจ้าหน้าที่
สผภ.๑
สผภ.๓

ร่างหนังสือส่งรูปเล่ม
รายงาน พร้อมแผนที่
และข้อมูลแผนที่

เจ้าหน้าที่
สผภ.๑
สผภ.๓

คู่มือการจัดทา
รายงานโครงการ
จัดทาสามะโน
ที่ดิน

ติดตามผลการดาเนินงาน
ติดตามผลการดาเนินงาน

สผภ. ย่อมาจาก กลุ่มสารวจและผลิตแผนที่และภาพถ่าย

สพข. ย่อมาจาก สานักงานพัฒนาที่ดินเขต
สพด. ย่อมาจาก สถานีพัฒนาที่ดิน

ผอ.สผภ.๑
ผอ.สผภ.๓

ผอ.สผภ.๑
ผอ.สผภ.๓

7. ระบบติดตามและประเมินผล
การประชุมรายงานความก้าวหน้าประจาเดือนโดย ผอ.สผภ.๑ และ ผอ.สผภ.๓
8. แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
แบบสอบถามโครงการจัดทาสามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน
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