คู่มือการปฏิบัติงาน
การสารวจสามะโนที่ดินทางการเกษตร
ส่วนสารวจและผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ ๓
สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่
กรมพัฒนาที่ดิน

สารบัญ
ตอนที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หัวข้อ
วัตถุประสงค์
ผังกระบวนการทางาน
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
คาจากัดความ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร
ระบบการติดตามและประเมินผล

๑. วัตถุประสงค์
คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนเทคโนโลยีการสารวจและ
ผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ ๓ (สทผ.๓) สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่
(สสผ.) ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๒. ผังกระบวนการทางาน
ลาดับ

กระบวนงาน

๑.พื้นที่เป้าหมาย
๑

๑.๓จัดทาแผนที่พื้นที่
เป้าหมายเพื่องานสนาม
เพื่อสารวจภาคสนาม

๒. สารวจภาคสนาม
๒

๑.๑ข้อมูลแผนที่การถือครองที่ดิน
ที่ได้จาก สปก .กรมที่ดิน กรมธนารักษ์
และการสารวจเชิงตาแหน่งของสานัก
เทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ของ
กรมพัฒนาที่ดิน

ใช้เวลา (PT/WT)

ผู้รับผิดชอบ

๒ เดือน

สทผ.๓

๒เดือน

สทผ.๓

๒ เดือน

สทผ.๓

๑.๒แผนที่การซ้อนทับข้อมูล
สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบนแผนที่
ภาพถ่ายออร์โธสี และ/หรือ ภาพจาก
ดาวเทียมบนพื้นหลักฐานเดียวกัน
๒.๑ การนัดหมายผู้นาชุมชนเพื่อ
-ชี้แจงลักษณะการดาเนินงาน
กาหนดพื้นที่เป้าหมายการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่๒.๒ ราษฎรนาชี้พื้นที่ในแผนที่

๒.๔ สารวจสามะโน
ที่ดินทางการเกษตร

๓

๒.๓ ราษฎรนาชี้พื้นที่เพื่อการสารวจ
(ในกรณีไม่ปรากฏรูปแปลงบนแผนที่)
ภาพถ่าย)

๓.รวบรวม
ข้อมูล
๓.๑นาเข้าข้อมูลเชิงอรรถาธิบายจากการสารวจสามะโน
ฯ
๓.๒ จัดทาแผนที่ที่ได้จากการสารวจฯ และการนาชี้
๓.๓เชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ลาดับ

กระบวนงาน

๔
ไม่สมบูรณ์

๔.วิเคราะห์ข้อมูล (GIS)

ใช้เวลา (PT/WT)

ผู้รับผิดชอบ

๒ เดือน

สทผ.๓

๒ เดือน

สทผ.๓

สมบูรณ์

๕.สรุปผลการดาเนินงานและการตรวจสอบในพื้นที่
๕.๑ ผลิตแผนที่การถือครองที่ดิน
๕

๕.๒ จัดทารายงาน
๕.๓ จัดทาแผนที่บนเวบไซท์ของสสผ.
๕.๔ บันทึกเพื่อรอปรับปรุงข้อมูลในอนาคต

๓. ขอบเขต
เป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งในสานักงานและการปฏิบัติงานสนาม ในบางกรณีต้อง
ปฏิบัติการสารวจแผนที่การถือครองที่ดินด้วยเครื่องสารวจตาแหน่งด้วยดาวเทียมโดยเทคนิคการรังวัด
แบบจลน์ (Real Time Kinematic) สาหรับพื้นที่ที่ไม่มีรูปแปลงที่ดิน การสัมภาษณ์สามะโนที่ดิน
เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศ
(Geoinformatics)
ตลอดจนการนาเสนอข้อมูลแผนที่บนระบบเครือข่ายของสานัก
๔. ความรับผิดชอบ
๔.๑ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่(ผอ.สสผ.)
มีบทบาทหน้าที่ กากับดูแลข้าราชการ พนักงานราชการใน สสผ. ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง ของกรมพัฒนาที่ดิน
๔.๒ผู้อานวยการส่วนเทคโนโลยีการสารวจและผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ ๓ (สทผ.๓)
บทบาทหน้าที่ สั่งการและ กากับดูแลข้าราชการ พนักงานราชการใน สทผ.๓. ให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง ของกรมพัฒนาที่ดิน และ สสผ.
๔.๓หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีการสารวจ
มีบทบาทหน้าที่ สัง่ การและกากับดูแล การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มฯ ด้านการสารวจ
ตาแหน่งด้วยดาวเทียม และการทาแผนที่การถือครองที่ดินในกรณีที่ไม่มีรูปแปลงในระวางแผนที่ของ
ที่ดินจังหวัด
๔.๔หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ
มีบทบาทหน้าที่ สัง่ การและกากับดูแล การดาเนินการของ เจ้าหน้าที่ในกลุ่มฯ ด้านการวาง
แผนการดาเนินการ ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูลการสารวจสามะโน
ที่ดินทางการเกษตร และการจัดทาข้อมูลแผนที่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตของ สสผ.
๔.๕ เจ้าหน้าทีใ่ นกลุ่มฯ
มีบทบาทหน้าที่ จัดทาหนังสือ ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ
สัมภาษณ์สามะโนที่ดิน แผนที่เพื่อการสารวจสามะโนที่ดินทางการเกษตร รายงานผลการดาเนินงาน
และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามลาดับชั้น

๕. คาจากัดความ
การสารวจตาแหน่งด้วยดาวเทียม
เป็นวิธีการรังวัดหาพิกัดตาแหน่งโดยอาศัยการรังวัดระยะทางจากจุดที่ต้องการทราบค่าพิกัด
ไปยังดาวเทียมที่ทราบตาแหน่งในอวกาศโดยมีสถานีภาคพื้นดินคอยติดตามและควบคุมการเคลื่อนที่
ของดาวเทียมตลอดเวลาทาให้ทราบค่าวงโคจรหรือตาแหน่งของดาวเทียมณเวลาที่รังวัดได้ซึ่งข้อมูลที่
ได้จากการรังวัดนี้จะนาไปใช้คานวณเพื่อพยากรณ์ตาแหน่งหรือวงโคจรของดาวเทียมล่วงหน้าแล้วส่ง
ข้อมูลไปยังดาวเทียมในอวกาศโดยดาวเทียมแต่ละดวงก็จะส่งข้อมูลนี้กลับมาให้ผู้ใช้มาพร้อมกับ
คลื่นวิทยุความถี่สูงซึ่งถ้าหากต้องการทราบค่าพิกัดตาแหน่งของจุดใดๆก็สามารถนาเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม (Receiver) ไปตั้งณตาแหน่งนั้นซึ่งสามารถหาค่าพิกัดของตาแหน่งได้ซึ่งจะให้ค่าความ
ถูกต้องพิกัดตาแหน่งประมาณ๒๕เมตรจนถึงในระดับมิลลิเมตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการและ
เครื่องมือที่นามาใช้ในการสารวจรังวัด
การทาแผนที่การถือครองที่ดิน
เป็นการผลิตแผนที่จากการรังวัดข้อมูลด้วยกล้องสารวจ เครื่องรังวัดหาพิกัดเชิงตาแหน่งใน
พื้นที่ที่มี การเข้าไปทาประโยชน์บน พื้นที่ ซึ่งผลผลิตที่ได้จะมีลักษณะเป็นแผนที่รูปแปลงที่ดิน และมี
คาอธิบายข้อมูล ซึ่งเป็นได้ทั้งแผนที่กระดาษ และข้อมูลแผนที่เชิงเลข
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น มีอานาจหน้าที่
ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนในท้องถิ่นนั้น
แบบสัมภาษณ์สามะโนที่ดิน
การสัมภาษณ์มีจุดมุ่งหมายทานองเดียวกับการใช้แบบสอบถาม แต่มีความแตกต่างกันตรง
วิธีการ กล่าวคือ การสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์เป็นฝ่ายซักถามโดยการพูด ผู้ตอบก็ตอบโดยการพูดแล้วผู้
สัมภาษณ์เป็นฝ่ายบันทึกคาตอบ ส่วนการใช้แบบสอบถาม ผู้ตอบตอบโดยการเขียนตอบลงใน
แบบสอบถาม โดยข้อมูลที่ต้องการจะตีกรอบในระดับครัวเรือน ทั้งทางด้านการใด้มาของที่ดิน การใช้
ประโยชน์ในที่ดิน รายได้ ลักษณะครัวเรือน เป็นต้น การสัมภาษณ์จะได้ข้อมูลที่ดีหรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่
กับผู้สัมภาษณ์เป็นสาคัญ ในการสัมภาษณ์บางกรณีก็มีการใช้แบบสัมภาษณ์ช่วยเป็นแนวทางสาหรับผู้
สัมภาษณ์ แต่ในบางกรณีก็ไม่ได้ใช้แบบสัมภาษณ์ประกอบการสัมภาษณ์แต่อย่างใด ดังนั้นถือว่าตัวผู้
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนแบบสัมภาษณ์เป็นเพียงเครื่องช่วยบันทึกข้อมูลด้วย
เช่น แถบบันทึกเสียง โดยได้รับความยินยอมจากผู้ถูกสัมภาษณ์
แผนที่
แผนที่ คือ สิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่ปรุงแต่งขึ้น โดย
แสดงลงในพื้นแบนราบ ด้วยการย่อให้เล็กลงตามขนาดที่ต้องการและอาศัยเครื่องหมายกับสัญลักษณ์
ที่กาหนดขึ้น สาหรับข้อมูลแผนที่ที่ใช้ในการดาเนินการ คือแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วนใหญ่
ซึ่งจะมีรายละเอียดที่ผู้ให้ข้อมูลสามารถลาดับแปลงถือครองที่ดิน ได้ง่ายและสะดวกต่อการตีความ

สามะโนที่ดินทางการเกษตร
หมายความว่า การสารวจ ภาวะการถือครองที่ดินอย่างละเอียดรายชื่อเกษตรกรเกี่ยวกับการ
ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ที่อยู่อาศัย เพื่อการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม
ข้อมูลแผนที่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต
ทาหน้าที่จัดการกับข้อมูลแผนที่ประเภทต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลให้สามารถนาเสนอ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในรูปแบบของรูปภาพ ( Bit-Map) ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือหมายถึง
เทคโนโลยีที่แบ่งปันข้อมูลทางภูมิศาสตร์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้
ข้อมูลนั้นได้
๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑.คัดลอกทะเบียนประวัติการครอบครองพื้นที่ของเกษตรกรจากสานักงานที่ดิน พร้อมทา
สาเนาแปลงที่ดินจากแผนที่กระดาษ (ร.ว.๙) ในพื้นที่ พร้อมลงบันทึกลงในโปรแกรมสานักงาน
(Excel)
๒.รวบรวมแผนที่ทุกประเภท เช่น แผนที่การถือครองที่ดิน แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข
(บินถ่ายประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๖) ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง IKONOS เป็นต้น ปรับเข้าสู่
ข้อมูลเชิงเลข โดยการกราดภาพด้วยเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner A๐) พร้อมกับใช้โปรแกรมด้านภูมิ
สารสนเทศรังวัดข้อมูลเชิงเรขาคณิต ( Rectified) เพื่อปรับข้อมูลแผนที่ทั้งหมดให้อยู่บนพื้นหลักฐาน
แผนที่เดียวกัน (WGS ๘๔ Datum Zone ๔๗)
๓.ออกแบบ แบบสัมภาษณ์สามะโนที่ดินทางการเกษตร จากแบบสัมภาษณ์ของสานัก
นโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และจากวัตถุประสงค์ของ แต่ละโครงการ โดยขอความ
อนุเคราะห์จากผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ กาหนดแนวทางของการจัดทา
ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมการได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน
๔.จัดทาแผนที่การถือครองที่ดิน (ที่ได้จาก ๑) ซ้อนทับบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี และ/หรือ
ภาพดาวเทียม (ที่ได้จาก ๒) มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ พร้อมแสดงรายชื่อผู้ถือครองบนแผนที่ที่ได้ เพื่อ
เตรียมใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการสอบถามข้อมูลขณะสัมภาษณ์ในพื้นที่ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลรูปแปลง
ให้ดาเนินการสารวจเชิงตาแหน่งของสานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
๕.ประสานงานกับ
องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยทาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์จากกรมพัฒนาที่ดินถึงนายอาเภอ เพื่อถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พร้อมนัดหมาย เวลาและสถานที่การเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวก
รวดเร็วของทั้งผู้รับข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล

๖.การสัมภาษณ์ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
๖.๑ ให้เกษตรกร หรือ ผู้ถูกสัมภาษณ์ นาหลักฐานการยืนยันของตนเอง หรือบัตร
ประจาตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่
๖.๒ เจ้าหน้าที่บันทึกหลักฐาน และ/หรือ เอกสารดังกล่าว เพื่อเป็นฐานข้อมูล หรือ
ไว้เพื่อตรวจสอบในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
๖.๓ ใช้แผนที่ (ที่ได้จากข้อ ๔) ให้เกษตรกรหรือผู้ให้สัมภาษณ์ นาชี้ที่ตั้งของแปลง
ตนเองโดยอาศัยการเทียบเคียงจากสิ่งที่ปรากฏบนแผนที่ เช่น ถนน ทางน้า สิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น
เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับ จากแบบสัมภาษณ์มีความถูกต้องเชิงตาแหน่ง ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ทาการ
สเก๊ต หรือทาแผนที่ฉบับร่าง เพื่อบันทึกไว้ใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
(ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลรูปแปลง ให้ดาเนินการเข้าสารวจเพื่อทาแผนที่การถือครองที่ดินในกรณีพิเศษ)
๖.๔ ผู้สัมภาษณ์ ดาเนินการสัมภาษณ์ ตามแบบสอบถามที่ได้ออกแบบไว้
๗.บันทึกข้อมูลสัมภาษณ์ที่ได้ ลงในโปรแกรมสานักงาน พร้อมทั้งสร้างคอลัมน์สาหรับเชื่อม
ข้อมูลกับระบบภูมิสารสนเทศ
๘.วิเคราะห์ข้อมูลจากตารางข้อมูลอรรถาธิบายที่ได้จากระบบภูมิสารสนเทศ โดยอธิบายผล
เป็นข้อมูลทางสถิติ กราฟ และรูปแผนที่ประกอบ พร้อมทั้งการจัดทางานนาเสนอ รูปเล่มรายงาน
ตลอดจนการจัดทาข้อมูลแผนที่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต
๗. กฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๘. การบันทึกและการจัดเก็บเอกสาร
๘.๑การจัดเก็บ
ชื่อเอกสาร
๑.แบบสัมภาษณ์
โครงการจัดพัฒนาตามพระราช
ประสงค์ฯหนอง
พลับ-กลัดหลวง
๒.แผนที่ภาพถ่าย
โครงการจัดพัฒนาตามพระราช
ประสงค์ฯหนอง
พลับ-กลัดหลวง

รหัสเอกสาร
NP-CS-๐๐๑

สถานที่เก็บ
สทผ.๓

ผู้รับผิดชอบ
สทผ.๓

NP-OT-๐๐๒

สทผ.๓

สทผ.๓

การจัดเก็บ
ระยะเวลา
เรียงตามปีที่
๑ ปี
ดาเนินการ
(ทาลายเอกสาร)
(ข้อมูลกระดาษ)
(ข้อมูลกระดาษ)

๑ ปี
(ทาลายเอกสาร)

ชื่อเอกสาร
๓.ข้อมูลเชิงเลข
โครงการจัดพัฒนาตามพระราช
ประสงค์ฯหนอง
พลับ-กลัดหลวง
๔.แบบสัมภาษณ์
โครงการพัฒนา
พื้นที่บ้านสวน
อาแพง
๕.แผนที่ภาพถ่าย
โครงการพัฒนา
พื้นที่บ้านสวน
อาแพง
๖.ข้อมูลเชิงเลข
โครงการพัฒนา
พื้นที่บ้านสวน
อาแพง
๗.แบบสัมภาษณ์
โครงการพัฒนา
ลุ่มน้าแม่ตาว
อ.แม่สอด ตาก
๘.แผนที่ภาพถ่าย
โครงการพัฒนา
ลุ่มน้าแม่ตาว
อ.แม่สอด ตาก
๙.ข้อมูลเชิงเลข
โครงการพัฒนา
ลุ่มน้าแม่ตาว
อ.แม่สอด ตาก

รหัสเอกสาร
NP-DG-๐๐๓

สถานที่เก็บ
สทผ.๓

ผู้รับผิดชอบ
สทผ.๓

การจัดเก็บ
(ข้อมูลเชิงเลข)

ระยะเวลา
-

AP-CS-๐๐๔

สทผ.๓

สทผ.๓

(ข้อมูลกระดาษ)

๑ ปี
(ทาลายเอกสาร)

AP-OT-๐๐๕

สทผ.๓

สทผ.๓

(ข้อมูลกระดาษ)

๑ ปี
(ทาลายเอกสาร)

AP-DG-๐๐๖

สทผ.๓

สทผ.๓

(ข้อมูลเชิงเลข)

-

MT-CS-๐๐๔

สทผ.๓

สทผ.๓

(ข้อมูลกระดาษ)

๑ ปี
(ทาลายเอกสาร)

MT-OT-๐๐๕

สทผ.๓

สทผ.๓

(ข้อมูลกระดาษ)

๑ ปี
(ทาลายเอกสาร)

MT-DG-๐๐๖

สทผ.๓

สทผ.๓

(ข้อมูลเชิงเลข)

-

๘.๒ ผู้มีสิทธิเข้าถึง
เอกสารทุกชนิดเจ้าหน้าที่ทุกระดับของสทผ.๓ สามารถเข้าค้นข้อมูลได้

