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 ความเปนมาของโครงการ 

  โครงการจัดทําแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณไดผาน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543 ใหทําการบินถายรูปทางอากาศสี มาตราสวน 
1:25,000 พรอมทั้งจัดทํา แผนที่ภาพถายออรโธสี (Orthophoto) มาตราสวน 1:25,000 และแผนที่ทรัพยสิน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มาตราสวน 1:25,000 ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 
2547 อนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินงานโครงการจัดทําแผน
ที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1:4,000 และมาตราสวน 1:25,000 
ภายใตโครงการจัดทําแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตอมากระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดโอนงานโครงการจัดทําแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณในสวนของงานจัดทําแผนที่ภาพถายออรโธสี รวมท้ังงานบริการ
ขอมูลที่เปนผลผลิตของโครงการจัดทําแผนที่ เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสินของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ใหกรมพัฒนาที่ดินดําเนินการ 

 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานในการจัดเก็บและใหบริการ
แผนที่ภาพถายออรโธสีและขอมูลทางแผนที่ซ่ึงเปนผลผลิตที่ไดจากโครงการจัดทําแผนที่ เพ่ือการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณแก
หนวยงานภาครัฐ และเผยแพรขอมูลภูมิสารสนเทศของโครงการฯ
ใหแกภาครัฐและเอกชน ประกอบดวยภาพถายทางอากาศสีเชิงเลข 
มาตราสวน 1:25,000 แผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข  มาตราสวน 
1:4,000  และมาตราสวน 1:25,000  แผนที่ภาพถายออรโธสี แบบ 

Hard Copy มาตราสวน 1:4,000 และมาตราสวน 1:25,000 แบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (DEM)  มาตราสวน 
1:4,000 ขอมูลเสนช้ันความสูง (Contour) และหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน 

 



 การบริการแผนที่และขอมูลทางแผนที่ 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมพัฒนาที่ดินจะใหบริการแผนที่และขอมูลทางแผนที่แกหนวยงาน
ภาครัฐ และจะปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกรมพัฒนาที่ดินวาดวยการ
บริการแผนท่ีและขอมูลทางแผนที่  พ.ศ.2551 โดยเฉพาะในเร่ืองของ
พ้ืนที่สงวนไวเพ่ือความมั่นคงของประเทศจะยึดถือและปฏิบัติตามพระ
ราช บัญญัติคุมครองความลับในราชการพุทธศักราช 2483 ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยในการจางเอกชน
ทําการสํารวจและทําแผนที่ พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฯลฯ  อัตรา
คาบริการจะเปนไปตามประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เร่ืองอัตราคาบริการแผนที่ภาพถายออรโธสี และขอมูลทาง
แผนที่  ดังนี้ 

                                                                                                                                    อัตราคาบริการสําหรับ 
 ลําดับที่      แผนที่และขอมูลทางแผนทีท่ีใ่หบรกิาร                 หนวยนบั       หนวยราชการ 
                               (บาท/หนวย) 

 1  ภาพถายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราสวน 1:25,000 รูป 400 

 2 แผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1:4,000 ระวาง 500 

 3 แผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข  มาตราสวน 1:25,000 ระวาง 900 

 4 หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน (Ground Control Point) หมุด 300 

 5 ขอมูลแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข มาตราสวน 1:4,000 ระวาง 1,000 

 6 เสนช้ันความสูง มาตราสวน 1:4,000 ระวาง 500 

 7 แผนที่ภาพถายออรโธสี ในรูป Hard Copy ขนาด A1            ระวาง 600 

  หนวยงานภาครัฐสามารถติดตอขอรับบริการแผนที่และขอมูลทางแผนที่ไดที่สวนเทคโนโลยีการบริการ
ขอมูลภูมิสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน ช้ัน 1 อาคาร 8 ช้ัน ในวันและ
เวลาราชการ  

 

 

 

 

 



 การเผยแพรการบริการแผนที่และขอมูล ทางแผนที่ผานระบบ Internet 

  สวนเทคโนโลยีการบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่  ไดทําการ
เ ผ ย แ พ ร แ ผ น ที่ แ ล ะ ข อ มู ล ท า ง แ ผ น ท่ี ผ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต 
www.lddservices.org ซ่ึงผูขอรับบริการและผูสนใจสามารถเขาไปสืบคน
เรียกดูขอมูล ตรวจสอบขอมูลผานทาง Internet ไดดวยตนเอง นับวาเปน
อีกทางเลือกหนึ่งที่ ผูขอรับบริการสามารถตรวจสอบขอมูลกอนการ
ตัดสินใจ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูขอรับบริการไดอีกทาง
หนึ่ง 

  - เขาสูเว็บไซต www.lddservices.org  จะเขาสูหนาตางของการบริการแผนท่ีและขอมูลทางแผนที่ ผู
ขอรับบริการสามารถคลิกเลือกการเขาสูเว็บไซตภาพถายออรโธสี ซ่ึงเปนเว็บไซตที่ใชสําหรับการสืบคนแผนที่
และขอมูลทางแผนท่ี ซ่ึงจะประกอบดวยช้ันขอมูลตางๆ ไดแก ระวางแผนที่ 1:4,000/1:25,000 ขอบเขตการ
ปกครอง แมน้ํา ถนน  สถานท่ีสําคัญ การใชประโยชนท่ีดิน แนวเขตปาไมถาวร เขตความลาดชันมากกวา 35% 
เปนตน ผูขอรับบริการสามารถเรียกดูไดตามความตองการ 

  - เขาสูเว็บไซตการบริการแผนที่ฯ ซ่ึงเว็บไซตนี้จะเปนเว็บไซตแนะนําสวนเทคโนโลยีการบริการขอมูลภูมิ
สารสนเทศและผลิตภัณฑที่ใหบริการ  ซึ่งจะบอกรายละเอียดและคุณสมบัติของผลิตภัณฑแตละชนิด อัตรา
คาบริการ ขั้นตอนการขอรับบริการ  แบบฟอรมที่ใชในการขอรับบริการ  

  ผูขอรับบริการสามารถตรวจสอบสถานะของการขอรับบริการของหนวยงานวาขณะนี้อยูถึงขั้นตอนใดจาก
เว็บไซตนี้ 

 การนําแผนที่และขอมูลทางแผนที่ไปใชประโยชนในงานดานตางๆ มีดังนี้ 

  ดานการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ํา ปาไม 

  • การสํารวจการใชประโยชนที่ดินและการวางแผนการใชที่ดิน 
  • การสํารวจและวางแผนการพัฒนาท่ีดินเส่ือมโทรม 
  • การวางแผนออกแบบเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 
  • การสํารวจและจัดทําแผนที่ขอบเขตอุทยานแหงชาติ, ปาสงวนแหงชาติ เพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไมยั่งยืน 
 
 
  ดานการพัฒนาชุมชนเมือง 



  • การวางผังเมืองรวม 
  • การสํารวจสํามะโนประชากร 
  • การปองกันสาธารณะภัย 
  • การปองกันอาชญากรรม 

  ดานการคมนาคม 
  • การจัดทําระบบจราจรอัจฉริยะ 
  • การจัดทําฐานขอมูลเสนทางคมนาคมเพ่ือการปองกันอุบัติภัย 
  • การจัดวางระบบโครงขายการคมนาคม 
  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมั่นคงของมนุษย 
  • จัดทําแผนที่แสดงทรัพยสินและการจัด เก็บภาษี 
  • แผนท่ีแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
  • การปองกันการแพรกระจายของโรคติดตอ 
  • การปองกันและชวยผูประสบภัยพิบัติ 

 การบูรณาการและความรวมมือในการใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงาน 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมพัฒนาที่ดินไดลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับหนวยงานตางๆ ในการ
ใหบริการขอมูลแผนที่จากโครงการจัดทําแผนที่ เพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนขอมูลในการใชประโยชนรวมกัน เพ่ือไมให
เกิดความซํ้าซอนในการจัดทําขอมูลภูมิสารสนเทศ จากขอมูลแผนที่
โครงการจัดทําแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ   
หนวยงานที่ไดทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับกรมพัฒนาท่ีดิน มีดังนี้ 

  1. กรมชลประทาน นําขอมูลแผนที่จากโครงการฯ ไปใชดําเนินการจัดทําขอมูลภูมิสารสนเทศดาน
ชลประทาน 

  2. การไฟฟาสวนภูมิภาค นําขอมูลแผนที่จากโครงการฯไปใชดําเนินการจัดทําขอมูลขอบเขตการ
ปกครอง เสนกึ่งกลางโครงขายถนนและทางรถไฟ ตําแหนงสถานที่สําคัญ แนวเสนทางน้ําและขอบเขตแหลงน้ํา
ขนาดใหญ 

  3. กรมธนารักษ   นําขอมูลแผนที่จากโครงการฯ ไปใชดําเนินการจัดทําขอมูลภูมิสารสนเทศภูมิศาสตรที่
ราชพัสดุ  



  4. กระทรวงคมนาคม นําขอมูลแผนที่จากโครงการฯ ไปใชดําเนินการจัดทําขอมูลภูมิสารสนเทศดาน
คมนาคม 

  5. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นําขอมูลแผนที่จากโครงการฯ ไปใชดําเนินการจัดทํา
ขอมูลภูมิสารสนเทศทางดาน IT 

  6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  นําขอมูลแผนที่จากโครงการฯ ไปใชดําเนินการจัดทํา
ขอมูลภูมิสารสนเทศแนวเขตปาไมท่ัวประเทศ 

  7. กรมโยธาธิการและผังเมือง นําขอมูลแผนที่จากโครงการฯ ไปใชดําเนินการจัดทําขอมูลภูมิสารสนเทศ
การวางผังเมืองชุมชนรวม 

  เม่ือหนวยงานตางๆ ดังกลาว ไดจัดทําขอมูลภูมิสารสนเทศตามภารกิจของตนจนแลวเสร็จ  ก็จะจัดสง
สําเนาขอมูลภูมิสารสนเทศดังกลาวใหแกกรมพัฒนาที่ดินเพ่ือใหหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดใชประโยชนรวมกันตอไป   

                                          
ที่มา : จากวารสารอนุรักษดินและน้ํา ปที่ 25 ฉบับที่ 2 เมษายน 2552 

 
 


