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ค ำน ำ 

คณะท ำงำนจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนพิจำรณำโครงกำร ฝ่ำยพิจำรณำโครงกำร  
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 2  กรมชลประทำน  ได้จัดท ำคู่มือกำรพิจำรณำโครงกำรเบื้องต้น ในระดับส ำนักงำน
ชลประทำนท  ขึ้น  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนชลประทำนที่ 2  ใช้เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม
มำตรฐำน  สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรควำมรู้  
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ของกรมชลประทำน  พ.ศ.2560-2564  พันธกิจที่ 1  จัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual)  ให้ครบทุกกระบวนงำนของกรมชลประทำนประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  
กำรจัดท ำพัฒนำคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ.256๒  กรมชลประทำน
ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนมีคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้ครบถ้วนทุกกระบวนงำน 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรใช้เทคโนโลยีกับงำนด้ำนพิจำรณำโครงกำรเบื้องต้น  เป็นกระบวนกำร
พิจำรณำโครงกำร  ประกอบด้วย  อนุมัติแผนงำนศึกษำเบื้องต้น  ก ำหนดจุดพิกัดที่ตั้งของโครงกำร  พิจำรณำ
ข้อมูลเบื้องต้น (ในสนำม)  ก ำหนดขอบเขตเพ่ือเลือกใช้โปรแกรม  ใช้ข้อมูลที่ได้มำใช้ในโปรแกรม  เสนอ 
พค.ชป.2  และจัดข้อมูลที่ได้พร้อมแนบในเล่มรำยงำนพิจำรณำโครงกำรเบื้องต้น  ทั้งนี้คณะท ำงำนได้
ด ำเนินกำรศึกษำ  รวมรวมข้อมูล  วิเครำะห์รำยละเอียดของงำน  วำงผังกระบวนงำน  และเขียนเป็นคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน  ส ำหรับเป็นองค์ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่และเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน 

คณะท ำงำนหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ  คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรใช้เทคโนโลยีกับงำนด้ำนพิจำรณำ
โครงกำรเบื้องต้นเล่มนี้  จะเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนชลประทำนที่ 2  กรมชลประทำน  
ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นยุทธศำสตร์ของกรมชลประทำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ     
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำกรมชลประทำนไปสู่องค์กรอัจฉริยะตำมเป้ำหมำยต่อไป 
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1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาโครงการเบื้องต้น สามารถน าโปรแกรมและ
เครื่องมือทางเทคโนโลยีเบื้องต้นคือ Agri-Map และ ArcGIS เพ่ือประยุกต์ใช้งานตรวจสอบข้อมูลระบบ
ชลประทาน 

1.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาโครงการเบื้องต้นของหน่วยงานมีมาตรฐานและ
คุณภาพ 

1.3 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่เข้ามาท างาน/บรรจุใหม่ได้ศึกษาและน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

1.4 เพื่อจัดท ารายงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้นให้มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถน าไปใช้
ในการส ารวจ ออกแบบ ได้ตามยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน  

 
2. ขอบเขต 

คู่มือการใช้เทคโนโลยีกับงานด้านพิจารณาโครงการเบื้องต้น  ฉบับนี้ ครอบคลุมขอบเขต
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดท ารายงานพิจารณาโครงการเบื้องต้น ดังนี้ 

2.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพิจารณาโครงการเบื้องต้น ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
ชลประทาน 

2.2 การตรวจสอบจุดที่ตั้งของโครงการที่ด าเนินการพิจารณาว่าอยู่ในพ้ืนที่ทับซ้อน , พ้ืนที่
อุทยาน, พ้ืนที่ป่าไม,้ พ้ืนที่อนุรักษ ์หรือไม ่

2.3 การก าหนดขอบเขตของโครงการ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและถูกต้องในการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ 

2.4 สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการศึกษาข้ันต่อไปได้ และน าไปใช้งานร่วมกับโครงการอื่นๆ 
 
3. ค ำจ ำกัดควำม 

Agri-Map คือ ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) 
ArcGIS(Geograpic Information System) คือ กระบวนการท างานเกี่ยวกับข้อมูลเชิง

พ้ืนที่ (spatial data) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการก าหนดข้อมูลเชิงบรรยายหรือข้อมูลคุณลักษณะ 
(attribute data) และสารสนเทศ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ ที่มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งในเชิงพ้ืนที่ (spatial 
data) เช่น ต าแหน่งบ้าน ถนน แม่น้ า เป็นต้น ในรูปของ ตารางข้อมูล และฐานข้อมูล 

แผนที่ 1 ต่อ 50,000 คือ แผนที่ที่แสดงลักษณะภูมิประเทศโดยเป็นแผนที่ของกรมทหาร มี
มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 ซึ่งจะใช้แผนที่นี้เป็นหลักเพราะมีรายละเอียดปกคลุมทั้งประเทศและความละเอียด
มากที่สุด สามารถใช้เป็นแผนที่พ้ืนฐานในการใช้ข้อมูลตามระบบ GIS ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในเรื่องของพิกัดจุด
ที่ตั้งเป็นต้น  

คู่มือกำรปฏิบัตงิำน 
คู่มือกำรพิจำรณำโครงกำรเบื้องต้นในระดับส ำนักงำนชลประทำน 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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น้ ำท่ำ คือ ปริมาณน้ าฝนที่ไหลบนผิวดินหลังฝนตก รวมกันเป็นล าธาร ห้วย และเป็นแม่น้ าใน
ที่สุด หรือเป็นปริมาณน้ าส่วนที่เหลือจากฝนทั้งหมดซึ่งสูญหายบางส่วนสู่ชั้นดิน และการระเหย ตลอดจนการ
ดูดซึมไปใช้โดยพืช 

พื้นที่ชลประทำน คือ พ้ืนที่ภายในเขตโครงการชลประทานส่วนที่ได้รับน้ าจากระบบส่งน้ า   
ต่างๆ และสามารถน าน้ าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการเพาะปลูกได้ โดยทั่วไปพ้ืนที่ชลประทานจะมีจ านวนน้อยกว่า
พ้ืนที่ทั้งหมดของโครงการ ซึ่งตามปกติแล้วพ้ืนที่ชลประทานมักจะมีประมาณร้อยละ 80 - 90 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด  

พค.ชป.2 คือ หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม ส านักงานชลประทานที่ 2 
 
4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 4.1 หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม ส านักงานชลประทานที่ 2 มีหน้าที่
รับผิดชอบในการพิจารณา ก ากับ ดูแล การด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนรวมถึงแก้ปัญหาที่
ยุ่งยากซับซ้อน 

 4.2 วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ/ช านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา รวบรวม 
ประเมินผล และค านวณตามหลักทางวิศวกรรม วิเคราะห์ ตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ของ
โครงการเบื้องต้น 

4.3 วิศวกรชลประทาน และ นายช่างโยธา มีหน้าที่รับผิดชอบในการร่วมด าเนินการพิจารณา
ความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้น 
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สรุปกระบวนกำรคู่มือกำรใช้เทคโนโลยีกับงำนด้ำนพิจำรณำโครงกำรเบื้องต้น 
 

กระบวนการคู่มือการใช้เทคโนโลยีกับงานด้านพิจารณาโครงการเบื้องต้น  ประกอบด้วย
ขั้นตอนส าคัญ  ดังนี้ 

1.  อนุมัติแผนงานศึกษาเบื้องต้น 
2.  ก าหนดจุดพิกัดที่ตั้งของโครงการ 
3.  พิจารณาข้อมูลเบื้องต้น (ในสนาม) 
4.  รวบรวม  วิเคราะห์  ทดสอบ  ข้อมูลเบื้องต้น 
5.  ก าหนดขอบเขตเพ่ือเลือกใช้โปรแกรม 
6.  ใช้ข้อมูลที่ได้มาใช้ในโปรแกรม 
7.  เสนอ พค.ชป.2 
8.  จัดท าข้อมูลที่ได้ พร้อมแนบในเล่มรายงานพิจารณาโครงการเบื้องต้น 
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 Work Flow  กระบวนกำรคู่มือกำรใช้เทคโนโลยีกบังำนด้ำนพิจำรณำโครงกำรเบื้องต้น 
 
ล าดับที่     ผังกระบวนการ     เวลา (วัน) 
 
   1             1 
 
 

 
   2             1 
 

 
   3             1 
 

 
4             1 
 

 
 
5             1 
 
 
6             1 
 
 
 
7             2 
 
 

 
8             3 
 
 

รวมเวลาทั้งหมด  10  วัน 
 

อนุมัติแผนงานศึกษาเบื้องต้น 

ก าหนดจุดพิกัดที่ต้ังของโครงการ 

พิจารณาข้อมูลเบื้องต้น (ในสนาม) 

ใช้ข้อมูลที่ได้มาใช้ในโปรแกรม 

  

ก าหนดขอบเขตเพ่ือเลือกใช้โปรแกรม 

เสนอ พค.ชป.2 

จัดข้อมูลที่ได้ พร้อมแนบในเล่มรายงาน
พิจารณาโครงการเบื้องต้น 

รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ  

ข้อมูลเบื้องต้น 

Yes 

No 
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5. Work Flow กระบวนกำร 
ชื่อกระบวนกำร : คู่มือการใช้เทคโนโลยีกับงานด้านพิจารณาโครงการเบื้องต้น 
ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญของกระบวนกำร : คู่มือการใช้เทคโนโลยีกับงานด้านพิจารณาโครงการเบื้องต้น 
 

ล ำดับ ผังกระบวนกำร 
ระยะเวลำ 

(วัน) 
รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ 

 
1 
 

 
1  

ศึกษาและจัดท าแผนงานศึกษาความ
เหมาะสมเบื้องต้น  

แผนงานเตรียมความพร้อมศึกษา
ความเหมาะสมเบื้องต้น 

พค.ชป.2 

 
2 
 

 
1 

วางแผนการปฏิบัติงานศึกษาพิกัดหัว
งานเบื้องต้น 

วางพิกัดโครงการแบบคร่าวๆ 
พร้อมวางพ้ืนที่รับประโยชน์ 

พค.ชป.2 และ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

 
3 
 

 
1 

พิจารณาข้อมูลในสนามและสอบถาม
ข้อมูลราษฎรในพื้นที่ 

ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถ
ก าหนดจุดที่ตั้งโครงการได้ 

พค.ชป.2 และ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

 
4 
 
 

 
1 

รวบรวม  วิเคราะห์  ตรวจสอบ  ข้อมูล
ที่ได้จากสนาม 

ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถน าไป
พิจารณาได้ 

พค.ชป.2 และ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

 
5 
 
 

 
1 

น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวางขอบเขตของ
โครงการ 

สามารถวางโครงการและ
พิจารณาได้ครอบคลุมทั้งหมด 

พค.ชป.2 และ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

ใช้ข้อมูลที่ได้มาใช้ในโปรแกรม 

อนุมัติแผนงานศึกษาเบื้องต้น 

ก าหนดจุดพิกัดท่ีตั้งของโครงการ 

พิจารณาข้อมูลเบื้องต้น (ในสนาม) 

  

รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ 
ข้อมูลเบื้องต้น 

5 

No 
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ล ำดับ ผังกระบวนกำร 
ระยะเวลำ 

(วัน) 
รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ 

6 

 

 1 น าข้อมูลที่ถูกต้องมาลงในโปรแกรมที่
เลือกใช้ 

ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการพิจารณา
โครงการเบื้องต้น 

พค.ชป.2 และ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

7  
 

 
2  ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรมที่น ามา

พิจารณาโครงการ 

ได้ข้อมูลและรายละเอียดของ
โครงการที่ถูกต้องและตามหลัก
วิศวกรรม 

พค.ชป.2 

8 

 

  3 
จัดท าข้อสรุปที่ได้เพ่ือแนบในรายงาน
พิจารณาโครงการเบื้องต้น 

น าจากโปรแกรมแนบในรายงาน
พิจารณาโครงการเบื้องต้นเพ่ือ
เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือลงนาม
ต่อไป 

พค.ชป.2 และ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

6 

เสนอ พค.ชป.2 

จัดข้อมูลที่ได้ พร้อมแนบในเล่มรายงาน
พิจารณาโครงการเบื้องต้น 

ใช้ข้อมูลที่ได้มาใช้ในโปรแกรม 

 

Yes 

No 
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6.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

รำยละเอียดงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระเบียบ  เอกสำร  บันทึก 
แนวทำงแบบฟอร์มที่ใช ้

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขกำรปฏิบัติงำน 

1. อนุมัติแผนงานศึกษาเบื้องต้น ศึกษาและจัดท าแผนงานศึกษาความ
เหมาะสมเบื้องต้น 

1. หนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย 
2. รายละเอียดแผนงานที่ขอรับการ
จัดสรร 

พค.ชป.2 ต้องได้รับการอนุมัติแผนการ
ปฏิบัติการจาก ผวศ.ชป.2 

2. วางแผนการท างาน ประชุมคณะท างานและวางแผนการ
ท างาน ระยะเวลา และมอบหมาย
หน้าที่ 

มีตารางการด าเนิน งาน/แผนงาน
ปฏิบัติงาน 

พค.ชป.2 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น จ ะ ต้ อ งมี ก า ร
วางแผนงานและหน้าที่ 

3. พิจารณาข้อมูล 
    (ในส านักงาน) 

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในส านักงานและ
วางโครงการแบบคร่าวๆ เพ่ือความ
สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ในการออก
สนามจริง 

1. แ ผ น ที่ ข อ งก ร ม ท ห าร  1  ต่ อ 
50,000 

พค.ชป.2 และ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ต้องมีข้อมูลเบื้องต้นหรือจุดที่ตั้ง
โครงการก่อน 

4. พิ จ ารณ าข้ อ มู ล  (งาน ใน
สนาม) 

น าข้อมูลที่ศึกษาในส านักงานมา
ตรวจสอบกับข้อมูลในสนาม และน าไป
สอบเทียบกัน 

1. แผนที่ของกรมทหาร 1 ต่อ 
50,000 
2. สมุดบันทึกข้อมูลจากราษฎร 

พค.ชป.2 และ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ต้องรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจาก
ราษฎรให้ได้มากที่สุด 

5. ตรวจสอบ และวิเคราะห์ 
น าข้อมูลที่ลงในโปรแกรมที่ใช้ในการ
พิจารณาโครงการเบื้องต้น 

 ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ข้ อ มู ล ให้ ถู ก ต้ อ ง 
ค รบ ถ้ วน  จึ งค่ อ ย น าข้ อ มู ล
เบื้องต้นลงในโปรแกรม 

6. . จัดวางข้อมูลลงในปรแกรม 
(แบบร่าง) 

วางข้อมูลบนพิกัดที่ตั้งฝาย/อ่าง พร้อม
ทั้งพ้ืนที่ส่งน้ า ลงในโปรแกรม 

 ผู้ปฏิบัติงาน น าข้อมูลที่ ได้มาวางโครงการ
เบื้องต้นลงในโปรแกรม พร้อม
ทั้งพิมพ์ออกมาตรวจสอบ 

 

7 
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รำยละเอียดงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระเบียบ  เอกสำร  บันทึก 

แนวทำงแบบฟอร์มที่ใช ้
ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขกำรปฏิบัติงำน 

7. ตรวจสอบ/แก้ไข ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  พค.ชป.2 พค.ชป.2 จะต้องด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ใน
โปรแกรมท่ีเนื่องจากมี
ประสบการณ์ 

8. จัดท าแผนที่ (ตัวจริง) 
จัดท าสรุปข้อมูลที่ได้ลงในโปรแกรม 

 ผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีการปรับแก้ข้อมูลต่างๆ ให้
ถูกต้อง สมบูรณ์ 

9. จัดท ารูปเล่มรายงาน พิมพ์แล้วจัดเข้าในรายงานเล่มพิจารณา
โครงการเบื้องต้น พร้อมส าเนาส่ง 

รูป เล่มพิจารณาโครงการเบื้ องต้น 
สชป.2 

พค.ชป.2 และ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ต้องมีการปรับแก้ข้อมูลต่างๆ ให้
ถูกต้อง สมบูรณ์ 

10. เสนอรายงานแก่ 
      ผู้บังคับบัญชา 

เสนอ พค.ชป.2, ผวศ.ชป.2 และ 
ผส.ชป.2 ตามล าดับต่อไป 

รูป เล่มพิจารณาโครงการเบื้ องต้น 
สชป.2 

พค.ชป.2 จั ดท า เล่ ม รายงาน พิ จารณ า
โครงการเบื้องต้นแล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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7.  ระบบติดตำมและประเมินผล 
 

กระบวนการ 
 

มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม/ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 

1. วางแผนการท างาน วางแผนในการจัดเตรียมข้อมูล มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก่ อ น ที่ จ ะ
ปฏิบัติงาน 

ความถูกต้องของข้อมูล
เริ่มต้น 

พค.ชป.2 

2. ติดต่อ/ประสานงาน ติดต่อกับเจ้าของพ้ืนที่และเจ้าหน้าที่ของ
โครงการชลประทานที่ประจ าในจังหวัดนั้นๆ 

ความถูกต้องของพื้นที่และข้อมูล
ที่ได้รับว่ามีความถูกต้องและตรง
กับการติดต่อไปเบื้องต้น 

จุ ด พิ กั ดที่ ตั้ ง โครงการ
ถูกต้องตามข้อมูลที่ ได้
วางแผนไว้ในเบื้องต้น 

ผู้ปฏิบัติงาน 

3. พิจารณาข้อมูล  
   (ในส านักงาน) 

พิจารณาข้อมูลในแผนที่และบันทึกข้อมูลที่
จ าเป็นต้องใช้ออกสนาม 

ข้อมูลครบถ้วนพร้อมกับแผนที่
ส าหรับดูงานสนาม 

ความพร้อมของข้อมูลใน
ส านักงาน 

ผู้ปฏิบัติงาน 

4. พิ จ ารณ าข้ อมู ล  (งาน ใน
สนาม) 

พิจารณาข้อมูลในสนามและบันทึกข้อมูลที่
จ าเป็นต้องใช้ในการค านวณตามหลักวิศวกรรม
ชลประทาน 

ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง แม่นย า
สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้
จัดเตรียมมาจากส านักงาน 

ความถูกต้องและเป็นไป
ตามของมูลของราษฎร 

ผู้ปฏิบัติงาน 

5. ตรวจสอบ และวิเคราะห์ ตรวจสอบการค านวณและวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของโครงการที่ได้พิจารณาเอาไว้เบื้องต้น 

ตรวจสอบความถูกต้องของพ้ืนที่
โครงการที่ ได้พิจารณาว่าพิกัด
และข้อมูลถูกต้องหรือไม ่

จุ ด พิ กั ดที่ ตั้ ง โครงการ
ถูกต้องตามข้อมูลที่ ได้
วางแผนไว้ในเบื้องต้น 

พค.ชป.2 

6. จัดท ามูลลงในโปรแกรม 
   (แบบร่าง) 

พิมพ์ข้อมูลเพื่อน ามาตรวจสอบ ในโปรแกรมจะต้องมีพิกัดข้อมูล
ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ 

ความถูกต้องของข้อมูลใน
โปรแกรมและเหมาะสม
ของต าแหน่งที่ตั้ง 

ผู้ปฏิบัติงาน 

7. ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลใน 
   โปรแกรม 

พิมพ์แผนข้อมูลในโปรแกรมเพ่ือน ามาตรวจสอบ ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์หรือไม ่

ถ้ า ถู ก ต้ อ ง ก็ น า ไ ป
ด าเนินการต่อ แต่ถ้าไม่
ถูกต้องน ากลับไปแก้ไข 

พค.ชป.2 
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กระบวนการ 
 

มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม/ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 

8. จัดท าข้อมูลฉบับสมบูรณ์ พิมพ์ข้อมูลพร้อมพิกัดที่ตั้งโครงการ ตรวจสอบถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลที่ถูกต้องใช้ในการ
จัดท าเล่มพิจารณา
โครงการเบื้องต้น สชป.2 

ผู้ปฏิบัติงาน 

9. จัดท ารูปเล่มรายงาน น าข้อมูลประกอบการท ารายงานการศึกษา
โครงการเบื้องต้น 

 มีเล่มพิจารณาโครงการ
เบื้องต้น สชป.2 

ผู้ปฏิบัติงาน 

10. เสนอรายงาน รายงานเอกสารและไฟล์ดิจิตอล มีเอกสารพร้อมส าหรับลงนาม มีการลงนามเห็นชอบใน
รายงาน 

พค.ชป.2 
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8.  เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 คู่มือการใช้ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) 
8.2 คู่มือการใช้โปรแกรมArcGIS เบื้องต้น 
8.3 การจัดท าแผนที่ภาพถ่าย โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 
8.4 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
8.5 คู่มือการปฏิบัติงานการผลิตแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี กรมป่าไม้ 2549 

 
9.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

9.1 แบบฟอร์มการจัดท าเล่มรายงานเบื้องต้น ส านักงานชลประทานที่ 2 
9.2 แบบฟอร์มการจัดท าแผนที่ภาพถ่าย ส านักงานชลประทานที่ 2  
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกท่ีแนบ 
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ภำคผนวก 
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1.คู่มือกำรใช้ระบบแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) 
Agri-Map Online  คือ แผนที่ เป็นเครื่องมือแสดงผลข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศพร้อมระบบ

แนะน าผลการปรับเปลี่ยน กิจกรรมการผลิตด้วยพืชทดแทนในรูปแบบเว็บแผนที่แบบออนไลน์ ซึ่งอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ จากทุกที่ทุกเวลาผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตส าหรับ Agri-Map Online 
นับเป็นการบูรพาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้พัฒนา Agri-Map Online และมี กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการให้ชุดข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) รวมถึงการให้ความร่วมมือในการทดสอบ และให้ข้อแนะน่าในการพัฒนา Agri-Map 
Online เพ่ือให้ใช้เป็น เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ Agri-Map Online ใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการเกษตรไทย 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ข้อมูลมีการปรับ ข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพ่ิมความสะดวกต่อการใช้งาน สามารถ
เข้าถึงข้อมูลพร้อมกับติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง รอบ ด้าน ครอบคลุมการ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งบริหารจัดการทรัพยากรน ้า การเพาะปลูกและผลผลิต ด้านการเกษตรได้ตั้งแต่ระดับ
จังหวัดจนถึงต าบล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ในมิติของปัจจัยการผลิต อุปสงค์และ
อุปทาน โดยแสดงการใช้พ้ืนที่เกษตรกรรมชองแต่ละจังหวัดให้เกิดความสมดุลและมีเป้าหมายส าหรับบริหาร 
จัดการสินค้าเกษตร การใช้พ้ืนที่เกษตรกรรม การพัฒนาแหล่งน ้าทั้งบนดินและแหล่งน ้าใต้ดิน ที่ส าคัญเป็นการ
น่าเทคโนโลยี เข้ามาประยุกต์ใช้กับ ข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือ และแก้ปัญหา
ให้กับเกษตรกรไทย ในรายพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี 

ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ภายใต้ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมพัฒนาระบบ แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map 
Online) เพ่ือให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงไต้ผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://agri-
map-online.moac.go.th/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://agri-map-online.moac.go.th/
http://agri-map-online.moac.go.th/


14 
 

1.1 รูปแบบของการใช้งาน (Agri-Map Online) 
 Login เพ่ือเข้าสู่โปรแกรม Agri-Map คลิกท่ี เริ่มใช้งาน 

 

 
 

  1.1.1 องค์ประกอบหน้าหลักของระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก
ออนไลน์ (Agri-Map Online) 

  หน้าเว็บหลักของ Agri-Map Online นั้น แบ่งองค์ประกอบการท างานเป็น      
4 ส่วน ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งในแต่ละส่วนนั้นมีเครื่องมือที่แตกต่างกันไปตามคุณลักษณะการใช้งานของระบบ 
Agri-Map Online โดยผู้ใช้สามารถ ศึกษารายละเอียดการใช้งาน 
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1.2. น าพิกัดที่ได้จากภาคสนาม(ต าแหน่งฝายหรืออ่าง)ลงในโปรแกรมเป็นค่าพิกัดแบบ
decimal 

1.3. การใช้งานระบบแผนที่เกษตรและแหล่งน้ า  

 Agri-Map Online นั้น ออกแบบให้ผู้ใช้ เลือกท างานกับข้อมูลผ่านกลุ่มเมนูที่จัดเตรียม
ไว้ทางส่วนที่ 2 (Menu Categories) ในกรอบทางขวาของหน้าต่างการท างานระบบ โดยมีรายละเอียดการ
ท างานในกลุ่มเมนูที่ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการเชิงรุก (2) การปลูกพืชทดแทน (3) ขั้นข้อมูล 12 
กลุ่ม โดยมีรายละเอียดตัวอย่างประกอบการใช้งาน  

 ส่วนนี้เป็นเมนูเครื่องมือเพ่ือการน าเสนอข้อมูลแผนที่พร้อมรายละเอียดทางสถิติ ที่ได้รับ
จากงานบูรพาการแผนที่  จากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agri-Map) 
เพ่ือเป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตร ไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกพ้ืนที่ มีการปรับข้อมูลให้
ทันสมัย และพัฒนาเพ่ิมความสะดวกการใช้งาน ให้ เกิดการ เข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตาม
ข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นเมนูย่อยในกลุ่มเมนูการ บริหารจัดการเชิงรุกนี้ จึง
จัดแบ่งข้อมูลเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 

1.3.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
1.3.2 พ้ืนที่เพาะปลูกในขั้นความเหมาะสมต่างๆ  
1.3.3 ขั้นความเหมาะสมของดินส่าหรับเพาะปลูก  
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1.3.4 เขตความเหมาะสมส าหรับสัตว์น้ า 
1.3.5 แหล่งน้ า 
1.3.6 ที่ตั้งโรงงาน และแหล่งรับซื้อ 

1.4. ข้อมูลเกษตรกร 
 

 

 
2.คู่มือกำรใช้โปรแกรมArcGIS เบื้องต้น 

1. ต้องมีคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งโปรแกรม Arc map (ArcGIS) และศึกษาวิธีการใช้งานด้วย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. ขั้นตอนกำรใช้โปรแกรมArcGis เบื้องต้น 
2.1 น าเข้าข้อมูลพิกัด หรือ ข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่เข้าโปรแกรม Arc GIS ต่อด้วยการน าเข้า

ข้อมูลออร์โธสีเชิงเลข เข้าสู่โปรแกรมด้วย 
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2.2 เพ่ิมข้อมูลลงในแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี คือ 
2.2.1. Title  หัวข้อของข้อมูลแผนที่ ชนิด ชื่อของแผนที่  
2.22. Text    ข้อมูลตัวอักษรทั่วไป ใช้อธิบายบอกรายละเอียดอ่ืน  ๆของแผนที่ 
2.2.3. Legend  ข้อมูลสัญลักษณ์ต่างๆ ที่แสดงลงในแผนที่ 
2.2.4. North Arrow สัญลักษณ์แสดงทิศทางของแผนที่ 
2.2.5. Scale Bar สัญลักษณ์แสดงมาตราส่วนของแผนที่ 
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1. ข้อมลู Title
  

5. Scale Bar 

3. Legend 

4. North Arrow 

2. ข้อมูล Text ต่ำงๆ 




