
1. ข้ันตอนการด าเนินงานของส านักพัฒนา แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนท่ี 1 
1. เลือกกลุ่มบ้านเป้าหมาย  รวบรวม และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกโดยดู

องค์ประกอบด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ข้อจ ากัด
ด้านกฎหมาย ข้อมูลด้านแผนที่ต่างๆ (คัดเลือกพื้นที่ด าเนินงาน โดยหารือกับผู้จัดการลุ่มน้ า – เป็นหมู่บ้านหลัก, 
หมู่บ้านเน้นงานส่งเสริม, หมู่บ้านตามนโยบาย) 

2. จัดประชุมช้ีแจงและจัดเวทีชุมชน สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย    
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน ร่วมวางแผน และนัดหมายผู้น าชุมชน ผู้จัดการลุ่มน้ า เจ้าหน้าที่โครงการ
ขยายผลประจ าพื้นที่ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลที่ดินรายแปลง โดยมี
ขั้นตอน ดังน้ี 

1) รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลในด้านต่างๆ ของกลุ่มบ้านเป้าหมาย ได้แก่ ข้อมูลด้านกายภาพ แผนที่
แสดงชั้นคุณภาพลุ่มน้ า แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ข้อมูลด้านสังคม และประชากร ข้อมูลด้านกฎหมาย เป็นต้น 

2) ชี้แจงการด าเนินงานโครงการให้ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ยอมรับ และพร้อมให้ความ
ร่วมมือ  

3) จัดต้ังคณะท างานร่วมกับชุมชนในการส ารวจข้อมูลชุมชน และข้อมูลที่ดินรายแปลงของเกษตรกร  
 

   
 
 
3. การส ารวจข้อมูลในพ้ืนท่ี โดยมีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกับคณะท างานในชุมชน พร้อมทั้งจัดเตรียม
เคร่ืองมือในการส ารวจ ได้แก่ แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม หรือข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ 
เคร่ืองบันทึกต าแหน่งพิกัด GPS ข้อมูลด้านสิทธิที่ดิน เป็นต้น แบ่งเป็น 2 ส่วนดังน้ี  

3.1 การส ารวจข้อมูลชุมชน ซึ่งมีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ี 
- เก็บต าแหน่งพิกัดบ้าน 

ภาพท่ี 1 การจัดประชุมชี้แจงและจัดเวทีชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 
 



- เก็บต าแหน่งโครงสร้างพื้นฐาน 
- ถ่ายรูปภาพเจ้าของบ้านและบ้านที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายโครงสร้างพื้นฐาน 
ภายหลังจากการส ารวจข้อมูลชุมชน น าข้อมูลทั้งหมดมาจัดท ารายงานการส ารวจข้อมูลชุมชน เพื่อใช้

ประกอบการตัดสินใจเพื่อการวางแผนและวิเคราะห์ชุมชนต่อไป 

ภาพท่ี 2 ตัวอย่างรายงานการเก็บต าแหน่งบ้าน และโครงสร้างพื้นฐาน บ้านห้วยโทน                                 
โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลือ จ.น่าน 

3.2 การส ารวจข้อมูลที่ดินรายแปลง  
- เก็บต าแหน่งแปลงของเกษตรกร ซึ่งได้ข้อมูลเป็นไฟล์รูปแบบจุด (point) นามสกุล.GPX 
- เก็บแบบส ารวจที่ดินรายแปลง ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรลงในแบบฟอร์มส ารวจที่ดินราย

แปลง  
- ถ่ายรูปภาพเจ้าของแปลงและรูปแปลงของเกษตรกร 
ภายหลังจากการส ารวจข้อมูลที่ดินรายแปลง น าข้อมูลที่ได้จาก GPS ไปท าการน าเข้าข้อมูลเพื่อท า

การวาดรูปพื้นที่แปลงให้สมบูรณ์และน ามาจัดท ารายงานการส ารวจที่ดินรายแปลงประกอบกับรูปถ่ายเจ้าของ
แปลงและที่ดินรายแปลงของเกษตรกร 

 



   
ภาพท่ี 3 การเก็บข้อมูลชุมชนและแบบส ารวจที่ดินรายแปลง  

 
 

    
 

ภาพท่ี 4 การส ารวจที่ดินรายแปลงของเกษตรกร 
 
 

4. การกรอกแบบสอบถาม โดยบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลที่ดินรายแปลง (Cropland) ผ่าน Web 
Application ซึ่งสามารถท างานได้ทั้งแบบ Online และ Offline (ในกรณีที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต)        
โดยตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกมีทั้งหมด 4 ส่วน มีดังน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวเจ้าของรายแปลง เช่น   
  - รหัสแปลง 
  - พื้นที่ขยายผล 
  - ชื่อโครงการขยายผลโครงการหลวง 
  - ชื่อ – นามสกุลเจ้าของแปลง 
  - บัตรประจ าตัวบุคคล 
  - หมายเลขบัตรประจ าตัว 



  - ที่อยู ่
  - เอกสารสิทธิ์ถือครอง 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลรายละเอียดแปลงเกษตรกร เช่น   
  - ชนิดพืชที่ปลูก 
  - จ านวนพื้นที่ 
  - ข้อมูลต้นทุนการผลิต 
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลการส่งเสริมและสนับสนุนของของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ปัญหาทางด้านการเกษตร 
และความต้องการในการสนับสนุนจากหน่วยงาน เช่น 
  - กิจกรรมที่หน่วยงานต่าง  ๆ ให้การส่งเสริม 
  - การน าไปใช้ประโยชน์ 
  - การส่งเสริมจากหน่วยงานอื่น ๆ 
  - ความถี่ที่ได้รับ หรือปริมาณกล้าไม้/วัสดุทางการเกษตรที่ได้รับ 
  - อัตราการรอดตายของพืชที่น าไปปลูก 
  - ปัญหาทางด้านการเกษตร 
  - ความต้องการในการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
 ส่วนท่ี 4 รายละเอียดต้นทุนการผลิต เช่น 

- เมล็ดพันธุ์/กล้าไม ้
- ปุ๋ย 
- ยา/ฮอร์โมน 
- แรงงาน 

 
หมายเหตุ : ระบบฐานข้อมูลสรสนเทศรายแปลง  http://cropland.hrdi.or.th/ 

 



5. น าเข้าข้อมูลท่ีดินรายแปลงท่ีได้จากการส ารวจจาก GPS  ซึ่งเป็นข้อมูลในรูปแบบจุด (point) ให้อยู่
ในรูปแบบพื้นที่รูปปิด (polygon) ดิจิไทต์ข้อมูลรูปแบบพื้นที่ปิด (Polygon) ด้วยโปรแกรมทางระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)  ดังภาพที่ 5 
 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ตัวอย่างการน าเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงบ้านท่าขี้เหล็ก จาก GPS จากข้อมูลแบบจุด   
              (point) ให้อยู่ในรูปแบบพื้นที่รูปปิด (polygon) ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

 

 

6. จัดท าข้อมูล shapefile ท่ีดินรายแปลงและเช่ือมโยงข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีกับฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์
ท่ีดินรายแปลง (Cropland) ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ดังภาพที่ 6 – 8 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 ตัวอย่างการเชื่อมข้อมูลเชิงพื้นที่กับฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในระบบฐานข้อมูล 
                ที่ดินรายแปลง (Cropland) บ้านท่าขี้เหล็ก พร้อมทั้งจัดท าข้อมูล shapefile การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
                รายแปลงสมบูรณ์ ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ภาพท่ี 7 ตัวอย่างข้อมูลเชิงพื้นที่บ้านท่าขี้เหล็กก่อนการเชื่อมข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากฐานข้อมูลที่ดิน 
                รายแปลง (Cropland) บ้านท่าขี้เหล็ก  โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ าปิงตอนบน 
                บ้านปางแดงใน จ.เชียงใหม ่

 

ภาพท่ี 8 ตัวอย่างข้อมูลเชิงพื้นที่บ้านท่าขี้เหล็กหลังการเชื่อมข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากฐานข้อมูลที่ดิน 
   รายแปลง (Cropland) บ้านท่าขี้เหล็ก โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ าปิงตอนบน 
   บ้านปางแดงใน จ.เชียงใหม ่

 



7. จัดท าแผนท่ีท่ีดินรายแปลงในแต่ละพื้นที่ของพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อให้ทีมส ารวจ
ที่ดินรายแปลงน าแผนที่ดังภาพที่ 9 กลับไปประชาคมกับคนในชุมชนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น 
ขอบเขตพื้นที่แปลงเกษตรกร รายชื่อเจ้าของแปลง  เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 9 แผนที่การใช้ประโยชน์ทีดินและที่ดินรายแปลงบ้านท่าขี้เหล็ก ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการ  
               หลวงลุ่มน้ าปิงตอนบนบ้านปางแดงใน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
 

 

 



8. จัดประชาคมและตรวจสอบกับคนในชุมชนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ขอบเขตพื้นที่
แปลงเกษตรกร รายชื่อเจ้าของแปลง หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เป็นต้น  

9. แก้ไขและปรับปรุงข้อมูล shapefile ท่ีดินรายแปลงของเกษตรกร เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลถูกต้อง 
หลังจากน้ันส่งข้อมูลให้ทีม GIS ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักยุทธศาสตร์และแผน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนการด าเนินงานของสถาบันในด้านต่าง ๆ ต่อไป 

 
ส่วนท่ี 2 

 
1.  การอัพเดทฐานข้อมูลท่ีดินรายแปลง โดยแบ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูล       

3 ส่วน ดังน้ี 
1.1 ทีมส ารวจรายแปลง  สามารถท าการเพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล shapefile ที่ดินรายแปลง  

โดยต้องมีขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
1) ในกรณีที่คนในชุมชนต้องการแก้ไขข้อมูลรายชื่อเจ้าของแปลง หรือมีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

ขอบเขตแปลงของเกษตรกร ชุมชนต้องมีการรับรองผลการประชาคมที่ได้จากการประชาคมของคนในชุมชนและมี
การยอมรับข้อตกลงร่วมกันก่อน โดยท าเป็นหนังสือขอแก้ไขข้อมูลที่ดินรายแปลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อม
ทั้งมีการลงลายมือชื่อของคณะกรรมการในหมู่บ้านและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือนายกเทศมนตรีใน
ชุมชนน้ัน 

2) ให้คนในชุมชนน าหนังสือขอแก้ไขข้อมูลที่ดินรายแปลงที่มีการรับรองผลการประชาคมมาแจ้งให้ 
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์โครงการขยายผลโครงการหลวงที่อยู่ภายในชุมชนน้ัน เพื่อแสดงความจ านงในการแก้ไขข้อมูล 

3) เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์โครงการขยายผลโครงการหลวงน าหนังสือดังกล่าวมาแจ้งให้กับทีมส ารวจ
ที่ดินรายแปลงเพื่อให้ด าเนินการเพิ่มเติม ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลต่อไป 
หมายเหตุ กรณกีารอัพเดทฐานข้อมูลเพิ่มเติม ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล shapefile ที่ดินรายแปลงไม่สามารถท าได้ 

1.2 เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์โครงการขยายผลโครงการหลวง สามารถท าการเพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 
โดยบันทึกลงในฐานข้อมูลที่ดินรายแปลง (Cropland) ดังน้ี 

- ชนิดพืชที่สถาบันส่งเสริม 
- พื้นที่ปลูก 
- จ านวนกล้าไม้/เมล็ดพันธุ์ 
- ปีที่เพาะปลูก 
 
 



1.3 ผู้จัดการลุ่มน้ า การเพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่เป็นค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะส าหรับเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์โครงการขยายผลโครงการหลวง โดยสามารถบันทึกลงในฐานข้อมูลที่ดินรายแปลง ซึ่งข้อมูลที่สามารถ
อัพเดท มีดังน้ี 

- การใช้พื้นที่ 
- การดูแลรักษาพืช 
- โรคและแมลง 
- ข้อห้ามและค าสั่งในการปฏิบัติงานในพื้นที่แปลงของเกษตรกร 
- การน าไปใช้งานในด้านต่าง  ๆ ของสถาบัน เช่น ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมงานและอาชีพ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


