รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนตาม ว.5/2542
1.1 หลักฐานการมอบหมายงาน
เรื่องที่ 1 การพัฒนาระบบจัดเก็บ สืบค้น และระบบบริการแผนทีแ่ ละข้อมูลทางแผนที่
เรื่องที่ 2 การจัดทําแผนทีแ่ สดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่องที่ 3 แนวทางการจัดทําแผนทีแ่ สดงความลาดชันของพื้นที่จากข้อมูลแบบจําลองระดับสูงเชิงเลขด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
1.2 งบประมาณทีใ่ ช้ดําเนินการในการจัดทําผลงานทีเ่ สนอให้ประเมิน
ลําดับที่

ชื่อเรื่อง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

1

การพัฒนาระบบจัดเก็บ
กรมพัฒนาที่ดิน
สืบค้น และระบบบริการ
แผนทีแ่ ละข้อมูลทางแผนที่

2

การจัดทําแผนที่แสดง
ความลาดชันของพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์

3

แนวทางการจัดทําแผนที่
แสดงความลาดชันของพื้นที่
จากข้อมูลแบบจําลอง
ระดับสูง เชิงเลขด้วยระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์

กรมพัฒนาที่ดิน

-

จํานวนงบประมาณ

หมายเหตุ

14,494,400 บาท

30,000 บาท

งบประมาณปี 2560
ดําเนินการ 20 จังหวัด
(600,000 บาท)

-

-

1.3 แบบสรุปผลงานของผูข้ อรับการประเมิน
ผลงานเรื่องที่ 1
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบจัดเก็บ สืบค้น และระบบบริการแผนทีแ่ ละข้อมูลทางแผนที่
ผูด้ ําเนินการ
1. จ่าสิบเอก ราชวัลย์ กันภัย
เป็นหัวหน้าโครงการ ปฏิบัติงาน 80 เปอร์เซ็นต์
2. นางสาวปวีณา เปรมเจริญ
เป็นผู้ร่วมดําเนินงาน ปฏิบัติงาน 10 เปอร์เซ็นต์
3. นายธรรมรัตน์ พ้นพาล
เป็นผู้ร่วมดําเนินงาน ปฏิบัติงาน 10 เปอร์เซ็นต์
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ขั้นตอนและวิธดี ําเนินการ
1. จัดเตรียมและพัฒนาแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่และดัชนีข้อมูล (Data Index) สืบค้นข้อมูล
1.1 รวบรวมและจําแนกประเภทของแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ที่สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ
ทําแผนที่ ดูแล รับผิดชอบในการจัดทํา จัดเก็บและให้บริการแก่หน่วยงานของกรมพัฒ นาที่ดินและหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน
1.2 กําหนดรูปแบบและวิธีการในการจัดทําและพัฒนาแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ให้สามารถนําเข้า
ในระบบจัดเก็บและระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้งาน ประกอบด้วย ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขและภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000
ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข ชั้นข้อมูลเส้นชั้นความสูง แบบจําลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 หมุดหลักฐาน
ภาคพื้นดิน และชั้นข้อมูลพื้นฐานสําหรับใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูลได้แก่ ชั้นข้อมูลเขตปกครอง ระดับตําบล อําเภอ
จังหวัด ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ชั้นข้อมูลเส้นทางน้ํา แหล่งน้ํา และชั้นข้อมูลดัชนีระวางแผนที่ สําหรับการสืบค้น
1.3 จัดทําและพัฒนาแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ และดัชนีระวางแผนที่สําหรับการสืบค้นข้อมูลภายใน
ระบบจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศของกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
จํานวนแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่จัดเก็บในระบบฯและสามารถให้บริการได้
2. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บ สืบค้นและให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
2.1 จัดทําแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และควบคุม ดูแลการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการ
จัดเก็บ สืบค้นและให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบจัดเก็บ สืบค้น และระบบบริการแผนที่และข้อมูลทาง
แผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
2.3 ศึกษา วิเคราะห์คุณ ลักษณะเฉพาะของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมประยุกต์ของระบบ
จัดเก็บ สืบค้น และระบบบริการแผนที่ให้สามารถรองรับแผนที่และข้อมูลทางแผนที่และใช้งานได้อย่างเหมาะสม
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ท่ตี ้องการ
2.4 จั ด ทํ ารายละเอี ย ด คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของระบบคอมพิ ว เตอร์เพื่ อ การจั ด เก็ บ ผลสื บ ค้ น และ
ให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ และรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งานและผู้ขอรับบริการ
3. พัฒนารูปแบบ ขัน้ ตอน และวิธีการในการจัดเก็บ สืบค้น และการให้บริการแผนทีแ่ ละข้อมูลทางแผนที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน
3.1 ศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องในด้านการให้บริการแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ รวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
3.2 กําหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการในการจัดเก็บ สืบค้นและการให้บริการแผนที่และข้อมูล
ทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
3.3 นําเข้าแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ในระบบจัดเก็บและระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

3
3.4 ทดสอบการใช้งานระบบจัดเก็บ สืบค้นและระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของ
กรมพัฒนาที่ดิน
บทสรุป
การพัฒ นาระบบจัด เก็บ สืบ ค้น และระบบบริก ารแผนที่แ ละข้อ มูล ทางแผนที่ มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ
พัฒ นาแผนที่ ข้อมูล ทางแผนที่แ ละดัชนี (Index) สําหรับ สืบค้น ข้อมูล ที่อยู่ในระบบจัดเก็บ ข้อมูล สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามประเภทและ
จํานวนของแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่จัดเก็บไว้ภายในระบบฯ และเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
จั ด เก็ บ ประมวลผล สื บ ค้ น และให้ บ ริ ก ารแผนที่ แ ละข้ อ มู ล ทางแผนที่ ผ่ า นอิ น เตอร์ เน็ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยการรวบรวมแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศที่จัดหาหรือ
ผลิตไว้สําหรับให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นํามาพัฒนา ปรับปรุงหรือจัดทําขึ้นใหม่เพื่อให้
ข้อมูลมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งทําการศึกษา รายละเอียดคุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์
ทั้งในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่จะนํามาใช้เพื่อการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
การสืบค้นข้อมูล GIS ในรูปแบบ วิธีการและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการในการ
จัดเก็บ สืบค้น และการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ให้มีความทันสมัย ใช้งานได้
อย่างประสิทธิภาพและสอดคล้องกับตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบและผู้ขอรับบริการ
ผลการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว ทํ าให้ กรมพั ฒ นาที่ดินมี ระบบคอมพิ วเตอร์เพื่อการจัดเก็ บ
สืบค้นและให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่ทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบ ผู้ให้บริการและผู้ขอรับบริการ เนื่องจากแผนที่
ข้อมูลทางแผนที่ และดัชนีสําหรับสืบค้นข้อมูลในรูปแบบของข้อมูลราสเตอร์และข้อมูลเวคเตอร์ที่นําเข้าและ
จัดเก็บอยู่ในระบบฯ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนและสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
เงื่อนไขและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ โดยผู้ขอรับบริการทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน
สามารถสืบค้นข้อมูล และขอรับบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หรือมาติดต่อขอรับบริการที่หน่วยงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
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ผลงานเรื่องที่ 2
ชื่อเรื่อง การจัดทําแผนทีแ่ สดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ผูด้ ําเนินการ
1. จ่าสิบเอก ราชวัลย์ กันภัย เป็นหัวหน้าโครงการ ปฏิบัติงาน 70 เปอร์เซ็นต์
2. นางสาวปวีณา เปรมเจริญ เป็นผู้ร่วมดําเนินงาน ปฏิบัติงาน 30 เปอร์เซ็นต์
ขั้นตอนและวิธดี ําเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพชรบูรณ์สําหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานโครงการจัดทํา
แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่
1.1.1 ข้อมูลและแผนทีล่ ักษณะทางธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:250,000 จัดทําเมื่อปี พ.ศ.2552
โดยกรมทรัพยากรธรณี
1.1.2 ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจังหวัดเพชรบูรณ์ จากศูนย์ภมู ิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยาโดยสถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูลคาบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2524 – 2553 และสถิติ
ภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559
1.๑.3 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2557-2559 จากสํานักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์และ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
1.1.4 ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ํา
จากกรมพัฒนาที่ดิน และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากกรมป่าไม้
1.2 แผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดเพชรบูรณ์สําหรับใช้ในการวิเคราะห์ความลาดชันและ
จัดทําแผนทีแ่ สดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่
1.2.1 แผนทีภ่ ูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนทีท่ หาร
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
1.2.2 ข้อมูลขอบเขตการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ มาตราส่วน 1: 50,000 จัดทําและปรับปรุง
เมื่อปี พ.ศ.2556 โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
1.2.3 แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ปี พ.ศ.2559 มาตราส่วน 1: 25,000 สํารวจและ
จัดทําโดย กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
1.2.4 ภาพถ่ ายออร์ โธสี เชิ งเลข มาตราส่ วน 1:4,000 โครงการจั ดทํ าแผนที่ เพื่ อ การบริ ห าร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
1.2.5 แบบจํ าลองระดั บสู งเชิ งเลข มาตราส่ วน 1:4,000 โครงการจัดทํ าแผนที่ เพื่ อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
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1.2.6 เส้ น ชั้ น ความสู งเชิ งเลขมาตราส่ วน 1:4,000 โครงการจั ด ทํ าแผนที่ เพื่ อ การบริ ห าร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
2. นําเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ จําแนกความลาดชันและ
จัดทําแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
3. วิเคราะห์และจําแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4. จัดทําชั้น ข้อมูล ความลาดชัน ของพื้น ที่ให้อยู่ในรูป แบบข้อ มูล เชิงเส้น (Vector) ประเภทรูปปิดหรือ
โพลีกอน (Polygon)
5. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและลักษณะทางกายภาพที่อาจมีผลกระทบต่อความลาดชัน
ของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
6. สํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของพื้นที่ไปจากเดิม
7. จัดทําและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน
8. จัดทําแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ
บทสรุป
การจัดทําแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และจําแนก
ความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จากข้อมูลแบบจําลองระดับสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน ต่อจากนั้นจึงนําผลที่ได้
ไปจัดทําชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วนําไปวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับแผนที่สภาพการใช้
ที่ ดิน และแผนที่ ดินด้ วยเทคนิ ค การซ้อนทั บ (Overlay Technique) เพื่ อวิเคราะห์ พื้ นที่ ที่ เกิ ดการเปลี่ย นแปลง
ลักษณะทางกายภาพเพื่อนําปรับปรุงชั้นข้อมูลความลาดชันให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ
แล้วจึงนํามาจัดทําแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และรายงานการดําเนินโครงการ
ผลการวิเคราะห์และจําแนกความลาดชันของพื้นที่ พบว่าพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีความลาดชัน 0-2
เปอร์เซ็นต์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.06 รองลงมาได้แก่ พื้นที่ความลาดชัน 20-35เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 14.13 พื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.77 พื้นที่ความลาดชัน 35-50
เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.60 พื้นที่ความลาดชันมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ หรือ คิดเป็นร้อยละ 10.01
และพื้นที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.20 ตามลําดับ ซึ่งผลจากการดําเนินงานดังกล่าว
ถูกนํามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําชั้นข้อมูลความลาดชันในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ประเภท
Shape file มีโครงสร้างแบบเวกเตอร์ (Vector) ประเภทพื้นที่รูปปิด (Polygon) และข้อมูลตารางคุณ ลักษณะ
(Attribute Table) และจั ด ทํ าแผนที่ แ สดงความลาดชั น ของพื้ น ที่ จั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ แ ละรายงานการดํ าเนิ น
โครงการ สําหรับให้บริการแก่หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานภายนอกนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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ผลงานเรื่องที่ 3
ชื่อเรื่อง แนวทางการจัดทําแผนทีแ่ สดงความลาดชันของพื้นที่จากข้อมูลแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผูด้ ําเนินการ
จ่าสิบเอก ราชวัลย์ กันภัย

เป็นหัวหน้าโครงการ ปฏิบัติงาน 100 เปอร์เซ็นต์

ขั้นตอนและวิธดี ําเนินการ
1. ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดและคุณลักษณะของข้อมูลภูมิสารสนเทศที่นํามาใช้ดําเนินการ
2. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ความลาดชันของพื้นที่
3. ศึกษาหลักเกณฑ์การจําแนกและจัดชั้นความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน
4. ศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์และจําแนกชัน้ ความลาดชันของพื้นที่จากแบบจําลองระดับสูง
เชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
5. ศึกษาแนวทางและวิธีการในการตรวจพิจารณาความถูกต้องแผนที่แสดงความลาดชั้นของพื้นที่ทั้งใน
สํานักงานและในภูมิประเทศ
6. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในข้อ 1 – 5 เพื่อนํามาจัดเรียง ลําดับเนื้อหาของคู่มือการวิเคราะห์และจัดทํา
แผนทีแ่ สดงความลาดชันของพื้นที่รายจังหวัดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
7. จัดทําเอกสารแนวทางการจัดทําแผนทีแ่ สดงความลาดชันของพื้นที่จากข้อมูลแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
บทสรุป
เอกสารวิชาการเรื่อ ง แนวทางการจั ดทํ าแผนที่ แ สดงความลาดชัน ของพื้ น ที่ จากข้อ มู ล แบบจํ าลอง
ระดับสูงเชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ฉบับนี้ ได้ทําการศึกษาและจัดทําขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการจัดทําแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน ใช้เป็น
แนวทางในการจัดทําแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่และการจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการฯได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยผู้จัดทําได้ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การสํารวจและจัดทําแผนที่ รวมทั้ง ทักษะ ความชํานาญ
และประสบการณ์การทํางานของผู้จัดทําในเรื่องดังกล่าว นํามาเรียบเรียง เนื้อหาหลักแนวคิด ขั้นตอน วิธีการ
วิเคราะห์และจําแนกชั้นความลาดชันของพื้นที่จากแบบจําลองระดับสูงเชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ตามหลักเกณฑ์การจําแนกและจัดชั้นความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน การจัดทําแผนที่แสดงความลาดชัน
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบประเมินความถูกต้องของแผนที่ ที่จัดทําขึ้นในเบื้องต้น รวมทั้งการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินโครงการฯ
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ในปีงบประมาณ 2560 สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ โดยกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ ได้นําเสนอแนวทางการจัดทําแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ฉบับนี้ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์
ความรู้และแนวทางการดําเนินงานให้แก่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติงานโครงการจัดทําแผนที่แสดงความ
ลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน สําหรับใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผลจาการดําเนินการดังกล่าวทําให้
สามารถจัดทําแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่และรายงานผลการดําเนินโครงการฯ ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตาม
เป้ า ประสงค์ ที่ กํ าหนดไว้ จํ า นวน 24 จั งหวั ด โดยจะใช้ เป็ น แนวทางในการดํ า เนิ น งานโครงการดั งกล่ าวใน
ปีงบประมาณต่อไป จนครบทั้งประเทศ

