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หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2557 

 

 
แบบฟอร์มใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาต ิ

(Thailand Public Service Awards) ประจ าปี พ.ศ. 2557 
 

ประเภท            รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 

                               รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 

               รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 

               รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 

       รางวัลการบริการอย่างยั่งยืน 

     ชือ่ผลงาน :       …………………………………………………………………………………………………………….. 

    ชื่อส่วนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : ……………………………………………………………………………………………… 

ชื่อผู้ประสานงาน………………………………………….. ต าแหน่ง ………………………………………… 

ส านัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ………………………………… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………… เบอร์โทรสาร…………………………………… 

e – Mail…………………………………………………….  

 

 

 

การให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ 

 
กลุ่มจ าแนกประเภทที่ดิน (สสผ.)   กรมพัฒนาที่ดิน 

 

กลุ่มจ าแนกประเภทที่ดิน (สสผ.)   กรมพัฒนาที่ดิน 

 นายวิภูพัฒน์  สถิตยุทธการ 

 

ผู้อ านวยการกลุ่มจ าแนกประเภทที่ดิน 

 ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 

 

02-579-0390 

089-925-7662 02-579-0390 

Vipupat03@hotmail.com 
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แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 

 

 

ค าอธิบาย :  กรณีหน่วยงานที่ ส่งสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ  
 รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ  รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนา
 การบริการที่เป็นเลิศ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ตามประเภทรางวัลที่ส่งสมัคร 

 
ชื่อผลงาน  :     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ชื่อหน่วยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
   รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 

 

 โปรดท าเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงานของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 
    เป็นผลงานที่พัฒนาการให้บริการ โดยการน าหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยุกต์ใช้ 

  เป็นผลงานที่พัฒนาจนส าเร็จมาไม่เกิน 3 ปี 

  ผลงานไม่เป็นรูปแบบเช่นเดียวกับผลงานที่เคยได้รับรางวัลแล้ว หรือเป็นรูปแบบคล้ายคลึงกัน 
  (สามารถตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลได้จากเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ.ร. และ 
  รายละเอียดผลงานในหนังสือ Best Practices) 

  เป็นผลงานที่มีการพัฒนาบริการต่อยอดจากผลงานที่เคยได้รับรางวัล 

   เป็นผลงานที่มีลักษณะบูรณาการงานบริการจากหลายหน่วยงานมาให้บริการในสถานที่เดียว  

  เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการ  
  (e-Service) 

  เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ 

  เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและการ 
  ให้บริการเชิงรุก 

  เป็นผลงานที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

 

 

 

การให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ 

กลุ่มจ าแนกประเภทที่ดิน (สสผ.)   กรมพัฒนาที่ดิน 
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แบบฟอร์ม 2   แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการ 
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แบบฟอร์มบทสรุปสาระส าคัญของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) 

 
ประเภทรางวัล  :     …………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อผลงาน  :     ………………………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อหน่วยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
สรุปผลงานโดยย่อ :  
 
 1. โปรดสรุปเนื้อหาของผลงาน โดยมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A 4 ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 16 โดยครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้ 
  1.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
  1.2 แนวทางในการปรับปรุงบริการ 
  1.3 สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงบริการ 
  1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1.5 จุดเด่นของผลงาน และปัจจัยความส าเร็จ 
 2. โปรดจัดส่งบทความโดยแนบไฟล์ผ่านระบบออนไลน์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ 

กลุ่มจ าแนกประเภทที่ดิน (สสผ.)   กรมพัฒนาที่ดิน 

 

การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 

 



สรุปผลงานโดยย่อ 

 เดิมการให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร เพ่ือใช้ประกอบในการออกเอกสารสิทธิ และ/หรือ 
เพ่ือใช้วางแผนประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับที่ดิน จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนที่สนใจ จะต้อง
ดําเนินการผ่านขั้นตอนด้านเอกสารและข้ันตอนการบริหารงานในส่วนราชการ หรือในบางครั้งผู้ขอรับบริการ
อาจจะต้องเดินทางมาที่กรมพัฒนาที่ดินซึ่งทําให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลาเดินทางมาติดต่อ โดยหน่วยงาน
เองใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละเรื่องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 20 วันทําการซึ่งอาจจะล่าช้าต่อขบวนการ 
หรือ/และ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในส่วนที่เก่ียวข้อง 

 กรมพัฒนาที่ดินจึงพัฒนาแนวทางการให้บริการเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวและเป็นอีกทางเลือก
หน่ึงในการขอรับบริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร จึงปรับปรุงการให้บริการเป็นการให้บริการตรวจสอบ
แนวเขตป่าไม้ถาวรเบ้ืองต้นผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วไม่ยุ่งยากลดขั้นตอนการดําเนินการ 
ผู้รับบริการสามารถดําเนินการด้วยตนเองตามต้องการได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 นาที  เมื่อการให้บริการ
ดังกล่าวดําเนินการเรียบร้อยแล้วจํานวนผู้ที่ขอรับบริการแบบเดิมที่ส่งเอกสารเพ่ือการตรวจสอบก็จะมีปริมาณ
งานที่ลดลง ทําให้ผู้ปฏิบัติมีความสะดวกในการปฏิบัติงานมีเวลาในการพัฒนาขีดความสามารถของตนและ
ข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น โดยผู้ขอรับบริการเองก็มีความสะดวก มีข้อมูล กล้าที่จะตัดสินใจและวางแผน
พัฒนาที่ดินของตนให้ทันต่อสภาวะเศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วย่ิงในปัจจุบัน 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ 
ผู้รับบริการที่มีทางเลือกในการขอรับบริการท่ีสะดวกรวดเร็วมีข้อมูลในการตัดสินใจเพ่ือพัฒนาท่ีดินของตนเอง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีข้อมูลในการตรวจสอบเบ้ืองต้น เกิดความสะดวกและตรวจสอบได้ทันทีหน่วยงานก็ได้รับ
ความเช่ือมั่นในการให้บริการที่เสมอภาคและเป็นการพัฒนาบุคคลและข้อมูลให้มีความทันสมัยต่อเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้น โดยเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่นๆ ในการให้บริการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐอ่ืนๆเช่น แนวเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ แนวเขตป่าอนุรักษ์ต่างๆ แนวเขตพ้ืนที่ธนารักษ์  แนวเขตพ้ืนที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม เป็นต้น  

จากการพัฒนาการให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรผ่านระบบออนไลน์ที่มีจุดเด่นในความ
รวดเร็วและความเม่นยําในการตรวจสอบในระยะเวลาอันสั้น ประกอบกับเป็นหน่วยงานแรกท่ีให้บริการ
ตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐผ่านระบบออนไลน์ จึงเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอ่ืนในการพัฒนาการให้บริการ
อย่างเสมอภาค โดยมีปัจจัยในความสําเร็จได้แก่ การจัดทําข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวรบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
มาตราส่วน 1 : 4,000 ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย พัฒนากระบวนการและระบบในการทํางาน เร่งรัดให้เป็นไป
ตามกลยุทธ์ อีกทั้งมีการติดตามตรวจสอบและประมวลผลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์โดยมีการประชาสัมพันธ์
ผลงาน ให้เป็นที่รู้จักและการเข้าถึงข้อมูล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ด 
พ.ศ. 2555-2559 ก่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน และมุ่งหวังให้สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการ 
 

1. ปัญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะริเริ่มการปรับปรุง  

(อธิบาย ความเป็นมา ปัญหา และความส าคัญที่น ามาสู่การริเริ่มกิจกรรม /โครงการ เพ่ือการแก้ปัญหา  
โดยให้เขียนประเด็นที่เป็นหัวใจส าคัญ แนวโน้ม และเงื่อนไขของสถานการณ์ รวมทั้งกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบด้วย) 
(ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 

ในปี พ.ศ. 2503 สมัยที่ ฯพณฯ สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ปรารภและบัญชาว่า
ต้องการจะรักษาพ้ืนที่ของประเทศไทยไว้เป็นป่าไม้สมบัติของชาติร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ประเทศไทย ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยได้มหีนังสือ ที่ 5343/2503 ลงวันที่ 7 เมษายน 2503 เรื่องการส ารวจจ าแนกประเภทที่ดิน 
ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีความว่า กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วชี้แจงว่า การเตรียมการเพื่อด าเนินงาน
ตามโครงการส ารวจจ าแนกประเภทที่ดินในขณะที่ยังไม่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณแผ่น ประจ าปี 
พ.ศ. 2504 นั้น กระทรวงมหาดไทยได้เตรียมการที่จะด าเนินการตามล าดับ โดยอาศัยมาตรา 7 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ซึ่งต่อมาเม่ือปี พ .ศ. 2506 เมื่อได้มีการจัดตั้งกรมพัฒนาที่ดินจึงมีการถ่ายโอนอ านาจให้เป็น
หน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน จนกระท่ังได้มี พระราชบัญญัติพัฒนา ที่ดิน พ .ศ. 2526 และ พ .ศ. 2551 ภารกิจ
ด าเนินการจ าแนกประเภทที่ดินเป็นหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่จะมุ่งเน้นจ าแนกประเภทที่ดินเป็น 2 ประเภท 
เพ่ือก าหนดเขตท่ีป่าไม้ ซึ่งกรมป่าไม้จะได้ด าเนินการสงวนคุ้มครองและดูแลรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป 
กับก าหนดเขตที่ดินทีจ่ะน ามาจัดสรรให้ประชาชนใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบการท ามาหาเลี้ยงชีพ 

 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินจะไม่ด าเนินการในพ้ืนที่ที่เป็นที่ดินของรัฐ  
เว้นแต่พ้ืนที่ดังกล่าวได้มีการแจ้งการครอบครองก่อนประมวลกฎหมายที่ดินท ากิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน พ้ืนที่
ป่าต่างๆ ได้แก่ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ เป็นต้น ดังนั้น ก่อนที่กรม
ที่ดินจะด าเนินการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จึงจะต้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวก่อน กรมท่ีดินหรือผู้ที่ต้องการออก
เอกสารสิทธิ์ที่ดินก็จะขอรับบริการสอบถามและตรวจสอบ ข้อมูลและแนวเขตป่าไม้ถาวรมายังกรมพัฒนาที่ดิน
ในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก (ปีละประมาณ 400 เรื่อง และมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ) และในแต่ละเรื่องจะ ใช้
ระยะเวลาการด าเนินการประมาณ 20 วัน ซึ่งผลการ ตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวร จะมีทั้งอยู่นอกหรืออยู่ในเขต  
ป่าไม้หรือคาบเกี่ยวแนว เขตป่าไม้ถาวร เพราะสิ่งที่กรมพัฒนาที่ดินด าเนินการตรวจสอบนั้นมีผลกระทบ  
มีผลประโยชน์ มีผลต่อมูลค่าที่ดินต่างๆมากมาย ในขณะเดียวกันกรมพัฒนาที่ดินในฐานะเป็นผู้ ตรวจสอบควร
ระมัดระวัง เพราะว่าการด าเนินการตรวจสอบต่างๆ มีเอกสาร หลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ เพราะฉะนั้น  
สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก 

 ในเรื่องของการด าเนินการตรวจสอบแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ กรมพัฒนาที่ดินได้ท าความตกลง
เอาไว้อย่างชัดเจน ว่าควรท าอะไรอย่างไร หน้าที่ของหน่วยงานท าอะไร หน้าที่ของผู้ที่อยู่ในพื้นท่ีจะท าอะไร  
ได้แบ่งหน้าที่กันไว้อย่างชัดเจน ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงผู้ที่เข้ามารับผิดชอบด าเนินงาน สิ่งที่ตกลงกันไว้แต่เดิม
จึงเริ่มสับสน เริ่มไม่เข้าใจในภารกิจที่ว่านี้ว่าแต่ละส่วนควรมีหน้าที่อย่างไร 
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จากความส าคัญในการด าเนินการดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดินจึงต้องพัฒนาการ ให้บริการตรวจสอบแนว
เขตป่าไม้ ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ที่จะใช้ระยะเวลาในการด าเนินการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร
เบื้องต้น ไม่เกิน 20 นาทีแก่ประชาชนผู้สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเกิด
ประโยชน์สูงสุดซึ่งการบริการนี้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานแรกที่ให้บริการด้านการต รวจสอบแนวเขตท่ีดิน
ของรัฐแบบออนไลน์ และเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่นๆ ที่มีแนวเขตท่ีดินของรัฐที่จะพัฒนาด้านการบริการ
ต่อไป 
 
2. ผู้น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ผู้ด าเนินการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ  

(ระบุว่าใครมีส่วนร่วมในการออกแบบและ/หรือด าเนินการ ให้รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ทั้ง ข้าราชการ 
หน่วยงานของรัฐ สถาบัน ประชาชน องค์กรเอกชน ภาคเอกชน ฯลฯ) (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 

 - ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน  เป็นผู้น าเสนอ การให้บริการตรวจสอบ
แนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งเป็นการต่อยอด จากโครงการจัดท าแนวเขตป่าไม้ถาวรบน
แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1 : 4,000 ซ่ึงเดิมได้จัดท าจงัหวดัเชยีงรายน าร่องเป็นจังหวดัแรก จงึได้น า
ข้อมูลโครงการจัดท าแนวเขตป่าไม้ถาวรบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1 : 4,000 นี้ เข้าระบบ
อินเตอร์เน็ตให้บริการประชาชนเพื่ อตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร เบื้องต้น  แล้วได้จัดท าการวิจัยในการ
ให้บริการดังกล่าวแก่ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง วันที่ 1 – 10 ธันวาคม 
2551 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 102 ราย ซึ่งผลการวิจัยในความพึงพอใจในการให้บริการตรวจสอบแนวเขต
ป่าไมถ้าวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ ผลปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ามีระบบนี้ขึ้น เมื่อได้ทราบ
รายละเอียดและทดลองใช้แล้ว ปรากฏว่ามีความพึงพอใจเป็นส่วนใหญ่และได้ให้ข้อเสนอแ นะ ข้อคิดเห็น ซึ่งได้
น ามาปรับปรุงระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปัจจุบันได้ด าเนินการแล้ว จ านวน 16 จังหวัด และก าลัง
ด าเนินการเพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด เพื่อมุ่งหวังให้บริการในส านัก งานพัฒนาที่ดินเขต 3 ครอบคลุม จังหวัด
นครราชสีมา, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีการ ร้องขอให้มีการบริการนี้
อย่างเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปั ญหาด้านที่ดินแก่ราษฎร อธิเช่น ปัญหาที่ดินบริเวณวังน้ าเขียว ซึ่งประชาชนเข้าท า
ประโยชน์ในที่ดินโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลด้านที่ดินของรัฐว่าจะสามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้หรือไม่ หรือเอกสาร
ที่มีนั้นจะมีแนวโน้มว่าจะ ถูกต้องหรือไม่ จึงก่อให้เกิดปัญหาเป็น อย่างมาก การให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่า
ไม้ถาวรสามารถตรวจสอบข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นได้ ก่อนที่จะท าให้เกิดความเสียหายด้านต่างๆ เช่น 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินทั้งบุคคล และของรัฐ เป็นต้น พร้อมทั้งการด าเนินการบริการนี้สร้างความเชื่อม่ัน
ให้กับหน่วยงานในความโปร่งใสด้านการบริกา รและเป็นการพัฒนาข้อมูล เพ่ือแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น  
ในเชิงรุก พร้อมทั้งเป็นทางเลือกเพ่ิมใหม่จากการให้บริการแบบเดิมท่ีสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความ
เชื่อมั่นในการพัฒนาทรัพยากรทั้งของรัฐและราษฎรต่อไป 
 
3. ผลงานที่เป็นความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 

    (ให้อธิบายให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นความคิดริเริ่มในการพัฒนาบริการ และแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นรูปแบบใหม่  
    ระบแุนวคิด/แรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มที่ท าให้การปรับปรุงบริการประสบความส าเร็จ  
    (ความยาวไม่เกิน 1,400 ค า)   

 - เดิมแนวเขตป่าไม้ ถาวรจะปรากฏอยู่บนแผนที่จ าแนกประเภทที่ดิน ที่จัดท าบนแผนที่ภูมิประเทศ
ของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000 ล าดับชุด  L708 และ L7017 ที่เป็นข้อมูลแผนที่ชนิดเดียว  
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ที่หน่วยงานราชการต่างๆใช้ร่วมกันในขณะนั้น ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีก็ถูกจัดท าอยู่บนแผนที่ดังกล่ าว 
หรือที่เรียกกันว่า “แผนที่การจ าแนกประเภทที่ดิน มาตราส่วน 1 : 50,000” โดยมีรายละเอียดค่าพิกัด 
รายละเอียดชนิดความสูง และข้อมูลอื่นๆปรากฏ  ซึ่งผู้ใช้แผนที่ก็จะต้อง พิจารณาจากรายละเอียดที่ปรากฎอยู่
ในแผนที่เพื่อเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และจินตนาการให้เป็นลักษณะภูมิประเทศจริง ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องมีความรู้
ด้านแผนที่ จึงจะ พิจารณาหรือวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง ปัจจุบัน หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 12 
เมษายน 2531 มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่ในการตรวจและรับรองแนวเขตป่าไม้ถาวรในระวางออก
โฉนด มาตราส่วน 1 : 4,000 และได้มีแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1 : 4,000 เป็นฐา นข้อมูลใหม่  
กรมพัฒนาที่ดินจึงอนุมัติโครงการให้จัดท าแผนที่ป่าไม้ถาวรบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1 : 4,000 
ซึ่งเป็นการพัฒนาแผนที่ตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นให้มีความถูกต้องชัดเจน โดยผู้ใช้สามารถ มองเห็นสภาพภูมิ
ประเทศท่ีปรากฏอยู่บนแผนที่ภาพถ่ายได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ง่าย และสะดวกรวดเร็ว แก่ผู้ใช้ โดยผู้ใช้ไม่ต้อง
จินตนาการหรือ มีความรู้ด้านแผนที่มาก่อน จากคุณสมบัติของแผนที่ดังกล่าวและกลไกความสะดวกด้าน
อินเตอร์เน็ต ประกอบกับความต้องการขอรับบริการในด้านการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเพื่อใช้ใน การออก
เอกสารสิทธิ และ/หรือ เพื่อใช้วางแผนประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับท่ีดินจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนที่
สนใจมีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ท าให้ กรมพัฒนาที่ดินจะต้องจัดท าข้อมูลเพื่อการให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้
ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์และเป็นทางเลือกหนึ่งในการให้บริการ ซึ่งสะดวก โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการ
ด าเนินงานด้านเอกสาร และขั้นตอนการบริหารงานในส่วนราชการ ในบางครั้ง ราษฎรหรือผู้ประสานอาจจะ
ต้องเดินทางมาที่กรมพัฒนาที่ดิน ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ และอาจจะท าให้เกิดความล่าช้าต่ อ
ขบวนการ หรือ/และ อาจจะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการให้บริการตรวจสอบแนว
เขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบ ออนไลน์นี้ กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานแรกที่ให้บริการตรวจสอบแนวเขต
ที่ดินของรัฐ ที่ปรากฎอยู่บนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1 : 4,000  ผ่าน ระบบ ออนไลน์   
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ท าให้ประชาชนผู้สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ,  
กรมป่าไม้ , กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมที่ดิน , ส านักงานการปฏิรูป ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
เป็นต้น ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้น และเกิดประโยชน์สูงสุ ด อีกท้ัง
เป็นการรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ป่าตามยุทธศาสตร์ และการพัฒนาในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งให้ความส าคัญ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและเขตอนุรักษ์เพ่ือมุ่งสู่สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 ต่อไป 
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4. กลยุทธ์ที่น ามาใช้ให้การพัฒนาบริการประสบผลส าเร็จ 

(สรุปวัตถุประสงค์หลักและกลยุทธ์ที่ใช้ว่ามีวิธีการอย่างไร และแผนปฏิบัติการในการน ากลยุทธ์ไปสู่การ 
ปฏิบัติ ใครเป็นผู้ด าเนินการ) (ความยาวไม่เกิน 1,400 ค า) 

 - วัตถุประสงค์หลักของ การให้บริการ ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร เบื้องต้นผ่านระบบ ออนไลน์   
เพ่ือเป็นทางเลือกในการขอรับ บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเกิด
ประโยชน์สูงสุดและเป็นการพัฒนาข้อมูลและแผนที่ป่าไม้ถาวรตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 

 -  กลยุทธที่ใช้ มีวิธีการ และแผนปฏิบัติการ ซึ่งด าเนินการโดยกลุ่มจ าแนกประเภทที่ดิน  
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน ดังนี้ 
    1. ทบทวนขบวนการให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเดิม ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 
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    2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและพิจารณาต่อยอดโครงการจัดท าแผนที่ป่าไม้ถาวรบนแผนที่ภาพถ่าย

ออร์โธสี  มาตราส่วน 1 : 4,000 โดยจัดท ารายละเอียด การให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรผ่านระบบ
ออนไลน์น าร่องจังหวัดเชียงราย  พร้อมท าวิจัยความพึงพอใจในโครงการ และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง และ
เสนอกรมฯ เพ่ือขออนุมัติด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป 

    3. เมื่อกรมฯ อนุมัติจัดท าแผนการด าเนินการและแผนการใช้งบประมาณ และก าหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย 

    4. จัดท าข้อมูลและแผนที่เพ่ือน าเข้าสู่ระบบออนไลน์ 
    5. เชื่อมโยงและปรับปรุงข้อมูลและให้บริการข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเป้าหมายรวมของ

โครงการคือ สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั้งประเทศ จ านวน 68 จังหวัด ที่มีแนวเขตป่าไม้ถาวร ภายใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือให้ส าเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตามที่กรมฯได้อนุมัติงบประมาณ  

    6. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้น ผ่านระบบออนไลน์  
ในงานและสถานที่ต่างๆ อธิเช่น งานวิชาการและงานนิทรรศการต่างๆ เป็นต้น 

  
 
 
5. ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการ 

(ระบุทรัพยากรทั้งด้านการเงิน เทคนิค ทรัพยากรบุคคล ผู้สนับสนุนทางการเงินของการด าเนินโครงการและ
อธิบาย วิธีการจัดสรรหรือกระจายทรัพยากร) (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 

 1.) ทรัพยากรการเงิน มีดังนี ้

      - งบประมาณท่ีได้รับการด าเนินการให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นแบบออนไลน์
ได้รับการอนุมัติจากการกรมพัฒนาที่ดิน ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
 
 

ล าดับท่ี ปีงบประมาณ งบประมาณ/บาท เป้าหมาย 

1 2554 160,000 3,448 ระวาง                 
(3 จังหวัด) 

2 2555 54,163 624 ระวาง                     
(3 จังหวัด) 

3 2556 480,000 3,534 ระวาง                 
(9 จังหวัด) 

4 2557 480,000 2,920 ระวาง                 
(2 จังหวัด) 
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      โดยมีรายละเอียดงบประมาณตัวอย่างปีงบประมาณ 2557 ดังนี้ 

      • งบด าเนินงาน รวมทั้งสิ้น จ านวน  480,000  บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

        (1)  ค่าตอบแทน 
     - ค่าอาหารท าการนอกเวลา  จ านวน     100,000  บาท 

        (2)  ค่าใช้สอย 
     (2.1) ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน     264,000  บาท 
     (2.2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  จ านวน       30,000  บาท 

        (3)  ค่าวัสด ุ
     (3.1) วัสดุคอมพิวเตอร์   จ านวน       40,000  บาท 
     (3.2) วัสดุในการจัดท าแผนที่  จ านวน       46,000  บาท 

  งบประมาณด าเนินการดังกล่าวท าให้โครงการสามารถจัดการและด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย
และระยะเวลาที่ก าหนด 

 2.) ทรัพยากรดา้นบุคคล มีดังนี ้
      1. นายช่างส ารวจอาวุโส      จ านวน   1   อัตรา ด าเนินการควบคุมการท างาน 

      2. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการ   จ านวน   3   อัตรา ด าเนินการวางแผนและตรวจสอบ  
ความถูกต้องข้อมูล 

      3. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์     จ านวน   1   อัตรา ด าเนินการน าเข้า, ประมวลผล 
         และพัฒนาข้อมูล 

      4. ลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมา      จ านวน   2   อัตรา ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูล 

รวมทั้งสิ้น   7   อัตรา 

  อัตราก าลังทั้งหมดปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ อย่างไม่ซ้ าซ้อน โดยประสานและเชื่อมต่อ
การท างานให้สมบูรณ์ 

 
6. ขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาการบริการและการน าไปปฏิบัติ 
 

6.1 ล าดับขั้นตอนในการพัฒนา  
(อธิบายขั้นตอนและล าดับเหตุการณ์การด าเนินงานหลักในการริเริ่มพัฒนา การบริการจนถึงขั้นวางแผน  
การพัฒนา) (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 

  6.1.1 ขั้นตอนการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเดิม (เฉพาะราย) 

         1.  รวบรวมข้อมูลและแผนที่บริเวณท่ีร้องขอให้ตรวจสอบ ซึ่งได้มีการลงนามรับรองแล้ว 
         2.  จัดท าแผนที่ในรูปแผ่นใสในมาตราส่วน 1:50,000 
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         3.  น าไปทับซ้อนกับแผนที่จ าแนกประเภทที่ดิน 
         4.  สรุปผลและจัดท าเอกสารอ้างอิง 
         5.  ตรวจสอบกับแนวเขตป่าไม้ถาวรที่กรมพัฒนาที่ดินได้เคยรับรองไว้ในระวางที่ใช้ในการออก
เอกสารสิทธิ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2531 
         6.  ตรวจสอบ สรุปผล 
         7.  น าเสนอ ส านักฯ เพื่อพิจารณาลงแจ้งให้หน่วยงานที่ร้องขอทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ส่วนในกรณีท่ีดินแปลงที่ขอตรวจมีการตรวจและรับรองแนวเขตป่าไม้ถาวร ในระวางรูปถ่ายทางอากาศ
หรือระหว่างแผ่นใส มาตราส่วน 1:4,000  จะต้องน าส าเนาระวางรูปถ่ายทางอากาศหรือระวางแผ่นใสที่
ได้มีการตรวจและรับรองแนวเขตป่าไม้ถาวรแล้วมาพิจารณาตรวจสอบด้วย เพื่อให้มีคว ามสอดคล้องกับ
แนวเขตท่ีตรวจและรับรองแนวเขตไปแล้ว และเป็นการตรวจสอบต้นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอีกครั้งหนึ่ง 

 
รวมระยะเวลาในการด าเนินการ 20 วัน 

(ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินและหน่วยงานอื่นๆ 26 หน่วยงาน) 
 

  6.1.2 ขั้นตอนในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรผ่านระบบออนไลน์ 
   - เข้าสู่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th/ldd/ 
   - คลิ๊กท่ีรวมเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน Ldd Website  

- เลือกเมนู ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ http://osm.ldd.go.th/home.php 
- คลิ๊กท่ีการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรมาตราส่วน 1 : 4,000  
- เลือกภาค แล้วเลือกจังหวัด อ าเภอและต าบล ที่ต้องการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร  

รวมระยะเวลาในการด าเนินการ ไม่เกิน 20 นาที 
(ขึ้นอยู่กับความเร็วของระบบ Internet) 

       ซ่ึงเดิมการให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรผา่นระบบอินเตอร์เนต็ได้ให้บรกิารด้านข้อมู ล
เป็นรายจังหวัด  โดยการสืบค้นเป็นรายระวาง ซึ่งต่อไปเมื่อครอบคลุมทั้งประเทศแล้ว จะปรับปรุ งและ
พัฒนาการสืบค้นได้เป็นรายป่าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง สามารถสืบค้นโดยค่าพิกัดพร้อมทั้งเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลด้านอื่นๆ เช่น รายงานการประชุมและมติคณะรัฐมนตรีรายป่านั้นๆ เป็ นต้น และข้อมูลอื่นๆ  
ที่เป็นผลผลิตข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินต่อไป 
 
6.2  ล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติ 

(อธิบายขั้นตอนและล าดับเหตุการณ์การด าเนินงานหลักในการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ) 
(ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 

   ขั้นตอนในการจัดท าข้อมูล การให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาว รเบื้องต้น ผ่านระบบ ออนไลน์   
มีดังนี ้

    - น าข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวรที่ปรับบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี  มาตราส่วน 1 : 4,000 มาจัดท า
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ pdf  โดยการใช้โปรแกรม arc gis 9.2 ตามข้ันตอนดังนี ้
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1) สร้าง template  layout โดยให้มีองค์ประกอบครบตามมาตรฐานการท าแผนที่ของ
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการส ารวจและท าแผนที่ โดยใช้โปรแกรมarc gis 9.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) น าข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวร,index ระวาง 1:4,000 , ขอบเขตการปกครอง( อ าเภอ,ต าบล),ข้อมูล 
ถนน ,ทางน้ า ,สถานที่ส าคัญ        มาแสดงพร้อมแสดงรายละเอียดข้อมูล     
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3) เปิดข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน 1:4,000 ตามระวางที่ต้องการด าเนินการ 

  

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4) ส่งออกแผนที่เป็นไฟล์ภาพ  ในรูปแบบ PDF และ*.JPG  เลือกที่จัดเก็บและตั้งชื่อ 
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5) น าภาพ   *.JPG  ที่ได้มาท าการ  SLICE (ตัด)  เพ่ือสะดวกในการอัพโหลด 

 

6) น าภาพที่ได้จากการ  SLICE  มาลงในหน้า WEB 
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7) แทรกเครื่องมือ  ย่อ-ขยายภาพ  และท าการ LINK  ให้กับ WEB 

 
 

8) ท าการอัพโหลด WEB เข้าเครื่อง SEVER  และทดสอบระบบ 
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         6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 

         (อธิบายวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์) (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 

- จากตัวชี้วัดในกลยุทธ์ได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องมีข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวรบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี 
มาตราส่วน 1 : 4,000 ทั้งประเทศ (จ านวน 68 จังหวัด ) ในระบบ อินเตอร์เน็ต และการ ให้บริการ
ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นแบบออนไลน์นั้นมุ่งเน้นความส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 

   1.) มุ่งเน้นให้ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจ โดยระยะเริ่มต้น การด าเนินการได้ส ารวจ ความพึงพอใจ
ในการด าเนินการ เมื่อเดือนธันวาคม 2551 ซึ่งผลการส ารวจ ผลปรากฏว่าบุคคลส่วนใหญ่พึงพอใจ และ
ได้ข้อเสนอแนะในโครงการเพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาระบบในปัจจุบัน 

   2.) การด าเนิน การให้บริการตรวจสอบป่าไม้ถาวรผ่านระบบออนไลน์ นี้สร้างความน่าเชื่อถือแก่
หน่วยงาน เนื่องจากการบริการดังกล่าว ท าให้ภาพลักษณ์ของหน่วยงานด้านการให้บริการที่มีความ
เสนอภาคกัน ให้บริการที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยงาน และเป็นแบบเชิงรุก 

   3.) จากเทคโนโลยีในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลทางด้านแผนที่ที่มีความทันสมัยขึ้น ทั้งในระบบ
ดิจิตอลของภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม พร้อมทั้งเทคนิคและเครื่องมือทางด้านภูมิ
สารสนเทศได้มีการพัฒนายิ่งๆขึ้น หน่วยงานก็จึงต้องพัฒนาทางด้านบุคคลและข้อมูลให้มีความทันสมัย
จึงท าให้มีการพัฒนา การให้บริการต่างๆ  และ การให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร เบื้องต้นผ่าน
ระบบออนไลน์นี้ก็เป็นการด าเนินการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นและจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปใน
อนาคต 

- จากความพึงพอใจ ความเชื่อม่ันในหน่วยงาน การพัฒนาบุคคลและข้อมูล นับว่ามีผลส าเร็จระดับหนึ่ง
โดยจะเห็นได้จากจ านวนของผู้สนใจและใช้บริการที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะปรากฎจ านวน
ผู้ใช้บริการในระบบที่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

 
7. ปัญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 
   (ระบุปัญหา อุปสรรคหลักที่พบระหว่างการด าเนินการและวิธีการจัดการกับปัญหา)  
    (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 

 7.1) เนื่องจากฐานข้อมูลในการด าเนินงานจะต้องน าเข้าข้อมูลในระวางที่ได้ตรวจสอบและรับรองแนวเขตป่า
ไม้ถาวรบนระวาง มาตราส่วน 1 : 4,000 ซ่ึงด าเนนิการตามมติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2531 
โดยกรมพัฒนาที่ดินจะต้องตรวจสอบและรับรองแนวเขตป่าไม้ถาวรบนระวางมาตราส่วน 1 : 4,000 ให้กับ
กรมท่ีดิน เพ่ือใช้ประกอบในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินต่อไป ซึ่งมีปริมาณจ านวนมาก (ทั้งประเทศประมาณ 
40,000 ระวาง ) โดยน ามาประกอบในการจัดท าข้ อมูลเพื่อ การให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร
เบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ ในทางปฏิบัติจะต้องน าเอาส าเนาข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดมาน าเข้า หากแต่ใน
ปัจจุบันส าเนาบางส่วนไม่สามารถสืบค้นได้ เกิดความช ารุด สูญหาย จึงท าให้ต้องจัดท าข้อมูลขึ้นใหม่ ซึ่ง
อาจจะท าให้ข้อมูลเกิดความคล าดเคลื่อนจากข้อมูลที่เคยด าเนินการไว้เดิม จึงจะต้องประสานขอรับระวาง
จากกรมที่ดินที่เคยด าเนินการไว้เดิม ซ่ึงอาจจะท าให้ต้องใช้เวลาในการด าเนินงานให้ส าเร็จ  โดยต้องมี
ระยะเวลาเพิ่มข้ึน และในปัจจุบันยังไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งจะต้องเร่งรีบจัดท า
ข้อมูลให้สมบูรณ์ต่อไป โดยจะต้องประสานและวางแผนงานล่วงหน้าก่อนการด าเนินการกับกรมที่ดิน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนในระยะเวลาอันสั้น 
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 7.2) โปรแกรมสืบค้น จะต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งๆขึ้น ซึ่งจะต้องได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งทางด้านทรัพยากรด้านบุคคลและงบประมาณมากยิ่งขึ้น  โดยจะต้องจัดท า
แผนงานและโครงการ เพ่ือเสนอกรมฯ ในการขอรับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนา ด าเนินงาน และ
ระบบสืบค้นต่อไป 

 
8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการพัฒนาบริการ 

(อธิบาย ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ/ผลกระทบเชิงบวก และวิธีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ ใครคือ
ผู้ได้รับประโยชน์) (ความยาวไม่เกิน 1,400 ค า) 

- จากผลลัพธ์ของการด าเนินการ  ได้แก่ ผู้รับบริการสามารถมีทางเลือกในการขอรับบริการตรวจสอบแนว
เขตป่าไม้ถาวรได้หลากหลาย และได้ประโยชน์สูงสุดนั้นหมายความว่าป ระชาชนผู้สนใจและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สามารถเลือกวิธีที่จะตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรได้โดนวิธีส่งเอกสารหรือมาตรวจสอบด้วย
ตัวเอง ณ ส านักเทค โนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ /สถานีพัฒนาที่ดิน /ส านักงานเขตพัฒนาที่ดิน กรม
พัฒนาที่ดิน หรือใช้วิธีตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีการที่รับบริการมี
ความสะดวก รวดเร็ว เป็นอย่างยิ่ง ดั่งจะเห็นได้จากจ านวนผู้เข้าใช้บริการในระบบมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
ข้อมูลก็สามารถสืบค้นได้จากรายชื่อหมู่บ้าน หรือสืบค้นได้จากรายชื่อระวางเป็นรายจังหวัด ประชาชนที่
สนใจ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นได้ตามความต้องการ ผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งจึงไม่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องมาขอรับบริการแบบเดิมท่ีต้องส่งเอกสารหรือเดินทางมาด้วยตนเอง ท าให้ลดภาระของ
หน่วยงานได้จ านวนหนึ่ง หน่วยงานเองก็ได้รับความเชื่อม่ันในการให้บริการที่เสมอภาค และในการพัฒนา
บุคคลและข้อมูลให้มีความทันสมัยต่อเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 

- เมื่อประชาชนที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นได้แล้ว ก็จะ
สามารถวางแผนเกี่ยวกับการบริการจัดการในด้านที่ดินได้ เช่น ประชาชน สามารถที่จะซื้อหรือพัฒนาที่ดิน
ในบริเวณที่ต้องการด้วยความมั่นใจ  เมื่อเอาต าแหน่งที่ดินดังกล่าวมาตรวจสอบแล้ว ปรากฎว่าเป็นที่ดินใน
เขตป่าไม้ถาวรก็จะท าให้บุคคลนั้นมีข้อมูลที่จะตัดสินใจว่าจะด าเนินการต่อไปอย่างไรที่จะไม่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อทรัพย์สิน และทรัพยากรของตนและของชาติต่อไป เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าจ านวนผู้บุก
รุกที่ดินของรัฐมีจ านวนมาก การให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ นี้จึง
เป็นการด าเนินการ ต้นแบบในที่ดินของรัฐต่างๆ ที่น่าจะน าเอาไปด าเนินการเพื่อให้ประชาชนที่สนใจและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีข้อมูลที่ชัดเจน น ามาเผยแพร่และให้บริการ ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จะลดลง 
และลดข้อขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างรัฐกับราษฎรหรือแม้แต่ราษฎรกับราษฎรเอง ปัญหา ต่างๆที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันก็จะค่อยๆลดลงในอนาคต 

 
9. การสร้างความยั่งยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ 

(อธิบายถึงวิธีการที่ท าให้เกิดความยั่งยืนในแง่ต่าง ๆ เช่น การเงิน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
สถาบันและกฎระเบียบ เป็นต้น และอธิบายว่าหาก การพัฒนาการบริการ หรือ ความคิดริเริ่มนี้ถูกจ าลอง
แบบหรือเผยแพร่สู่การบริการสาธารณะ ในระดับชาติ และ /หรือ นานาชาติ จะสามารถน าไปขยายผลได้
อย่างไร) (ความยาวไมเ่กิน 700 ค า) 

- จากฐานข้อมูล การให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร เบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์  อยู่ในรูปแบบ
เชิงเลข สามารถท่ีจะน าไปพัฒนา วิเคราะห์ ด าเนินการกับฐานข้อมูล ภูมิสารสนเทศ อ่ืนๆ ไว้ได้เป็นอย่างดี 
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ข้อมูลที่มีรายละเอียดปรากฎบนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นรายระวา ง มาตราส่วน  1 : 4,000 จึง
นับว่าเป็นฐานข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆได้ยึดเป็นฐานข้อมูลในการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่มีแนวเขตเป็นที่ดินของรัฐ เช่นเดียวกับกรมพัฒนาที่ดินที่ดูแล ข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวร ได้แก่ 
กรมป่าไม้ก ากับดูแลป่าสงวนแห่งชาติ กรมอุ ทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก ากับดูแลแนวเขตป่า
อนุรักษ์ต่างๆ กรมธนารักษ์ก ากับดูแลแนวเขตท่ีดินธนารักษ์ ส านักงานปฏิรูปที่ดินก ากับดูแลแนวเขตปฏิรูป
ที่ดิน เป็นต้น เหล่านี้ล้วนสามารถน าเอาข้อมูลมาวิเคราะห์น าเสนอให้เห็นถึงแนวเขตท่ีดินของรัฐทั้ง
ประเทศอย่างชัดเจ น ซึ่งจะท าให้ราษฎรเข้าใจและรับทราบในแนวเขตท่ีดินของรัฐ ลดการบุกรุกที่ดินของ
รัฐ ลดข้อขัดแย้งระหว่างรัฐและราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถน าไปใช้ในการวังผังเมือง ผังภาค และ
สามารถน าไปใช้ในการก าหนดแผนหรือมาตรการในการใช้ที่ดิน ก่อให้เกิดความยั้งยืนในทรัพยากรของชาติ  
หรือแม้แต่พัฒนาที่ไปถึงในแถบอาเซียน ก็จะเป็นการรักษาทรัพยากรของภูมิภาคและของทวีป จนกระท่ัง
ของโลกให้มีความยั่งยืนต่อไป 

 
10. บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินการพัฒนาบริการ คืออะไร 

 (อธิบายถึงองค์ประกอบหลักท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการด าเนินการพัฒนาบริการ 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินการต่อไปในอนาคต) (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 

- องค์ประกอบหลักท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ 

   1. การจัดท าข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้น ผู้จัดท าจะต้องมีความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการ 
ด าเนินการเป็นอย่างดี และมี ความละเอียดเป็นอย่างสูง เนื่องจากข้อมูลจะเก่ียวข้องกับสิทธิ์ในที่ดินจึง มี
ความส าคัญ และต้องมีความละเอียดสูง หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นใหม่ 
การน าเสนอข้อมูลก็จะต้องจัดท าข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกิด ขึ้น ดังนั้น 
ข้อมูลจะต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ถูกต้องอยู่เสมอ หากตรวจสอบและน าเสนอข้อมูล
คลาดเคลื่อน ผู้รับบริการก็จะฟ้องและเป็นคดีความเช่นเจ้าหน้าที่บางคนในอดีต 

   2. การจัดท าข้อมูลเพื่อน าเสนอและให้บริการให้ครอบคลุมทั้งประเทศในระยะเวลาอันสั้น นั้น 
ผู้รับผิดชอบการด าเนินการจะต้องน าเสนอรายละเอียด การด าเนินการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ให้ได้รับงบประมาณในการด าเนินการที่เพ่ิมข้ึน 

   3. การสืบค้นจะต้องพัฒนาวิธีการสืบค้น ให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว แก่ผู้ขอรับบริการ ผู้จัดท า
จะต้องพัฒนาบุคคลากรและพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 

   4. การบริหารจัดการโครงการจะต้องวางแผน ติดตามและประเมินผล เพื่อน ามาซึ่งการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 

   5. การประสานงานกับหน่วยงานอื่นจะต้องมีการวางแผน และแผนงานที่ชัดเจน ซึ่งเดิมไม่ได้วางแผน
และแผนงานไว้ ท าให้จะต้องรอข้อมูลเป็นเวลานา น ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานและล่าช้า 
จึงต้องวางแผนและมีแผนงานที่ชัดเจน 
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