
ศูนย์ข้อมูลด้านสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน



ภาพแสดงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบต่างๆของ บจธ. กับฐานข้อมูลกลาง

ฐานข้อมูลกลาง
เชิงบริหาร

EIS

GIS

ข้อมูลภายนอกระบบขอใช้บริการระบบส ารวจข้อมูลระบบสินเชื่อ

Mobile App.

รูปแปลงที่ดิน

ข้อมูลภายใน บจธ. ข้อมูลภายนอก

รายงานเชิงบริหาร
จ านวนผู้ไร้ที่ดินท ากินเรียงตามล าดับความเดือดร้อนแต่ละพื้นที่
จ านวนผู้ไร้ที่ดินท ากินเรียงตามล าดับศักยภาพแต่ละพื้นที่

จ านวนผู้จะสูญเสียสิทธิเรียงตามล าดับความเดือดร้อนแต่ละพื้นที่
จ านวนที่ดินไม่ใช้ประโยชน์แต่ละพื้นที่

จ านวนผู้ขอใช้บริการจาก บจธ. แยกตามประเภทแต่ละพื้นที่





การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล
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แผนปฏิบัติงาน
ศูนยข์้อมูลด้านสิทธิและ
การใช้ประโยชน์ในที่ดิน

การพัฒนาทีมงานการพัฒนาเครื่องมือ/ระบบ

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือ

เครือข่าย
Geographic information system 

(GIS)
การให้บริการข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร

การให้บริการข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอก



1. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล
1.1 บริหารข้อมูลจากแบบส ารวจเกษตรกร 36 พื้นที่

1.1.1 การเขียนผังงาน Flowchart ส าหรับการจัดการข้อมูลที่ได้มาจากแบบส ารวจเกษตรกร

1.1.2 การคัดเลือกผู้จะสูญเสียสิทธิ ผู้ไร้ที่ดินท ากิน ที่ดินไม่ใช้ประโยชน์

1.1.3 การจัดเรียงล าดับผู้จะสูญเสียสิทธิ ผู้ไร้ที่ดินท ากิน

1.1.4 รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน

1.2 การก ากับดูแลทีมส ารวจ

1.2.1 แบ่งหน้าท่ีในการก ากับดูแลแต่ละพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่แต่ละท่าน

1.2.2 การประสาน/ติดตามการส ารวจข้อมูลเกษตรกร 36 พ้ืนท่ี

1.3 การจัดเวรดูแลศูนย์ ตอบข้อซักถามต่างๆ

1.4 การท าคู่มือปฏิบัติงาน

1.5 ปฏิทินการปฏิบัติงาน

1.6 รายงานความคืบหน้า



1. ท าค าสั่งศูนย์ข้อมูลด้านสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน พร้อมค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
2. จัดท าระบบรายงานการปฏิบัติงานจากมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบด าเนินงาน
3. จัดท าไฟล์ Excel เพื่อให้ผู้ดูแลแต่ละพื้นที่ใช้บันทึกข้อค าถามและปัญหาที่มหาวิทยาลัยรายงานให้ทราบ
4. สร้างปฏิทินเตือนงานล่วงหน้า 7 วันก่อนครบก าหนดส่งงวดงาน เพื่อให้ผู้ดูแลพื้นที่แจ้งเตือนมหาวิทยาลัย
ที่ด าเนินงานในแต่ละพื้นที่
5. จัดท าแฟ้มเอกสารส่วนกลาง และ Folder กลาง เพื่อจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการส ารวจ
เกษตรกรใน 36 พื้นที่ เพื่อความสะดวกในการอัพเดตข้อมูลและค้นหา
6. จัดให้มีการประชุมคณะท างานทุกวันพฤหัสบดี เพื่ออัพเดตการด าเนินงาน

แผนการด าเนินการศูนย์ข้อมูลด้านสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน



แผนภาพแสดงภารกิจด้านสิทธิในที่ดิน

ภารกิจด้านที่ดิน

ผู้ไร้ที่ดินท ากิน ผู้จะสูญเสียสิทธิในที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน



แผนภาพแสดงการจ าแนกผู้ไร้ที่ดินท ากิน

ผู้ไร้ที่ดินท ากิน

เช่าที่ดินท ากิน

ไม่เคยมีที่ดินท าการเกษตร
เป็นของตนเอง

เคยมีที่ดินท าการเกษตร
เป็นของตนเอง

เช่าที่ดินของคนอ่ืน เช่าที่ดินที่เคยเป็นของตนเอง

เกษตรกรรับจ้าง

ไม่เคยมีที่ดินท าการเกษตร
เป็นของตนเอง

เคยมีที่ดินท าการเกษตร
เป็นของตนเอง

เกษตรกรให้ท าฟรี

ไม่เคยมีที่ดินท าการเกษตร
เป็นของตนเอง

ให้ท าการเกษตรฟรีในที่ดิน
ของคนอ่ืน

เคยมีที่ดินท าการเกษตรเป็นของตนเอง ให้ท าการเกษตรฟรีในที่ดินที่เคยเป็นของตนเอง

อาชีพอ่ืนที่ต้องการท าการเกษตร

ไม่เคยมีที่ดินท าการเกษตร
เป็นของตนเอง

เคยมีที่ดินท าการเกษตร
เป็นของตนเอง



แผนภาพแสดงการจ าแนกผู้จะสูญเสียสิทธิในที่ดิน

ผู้จะสูญเสียสิทธิในที่ดิน

มีหนี้

ในระบบ

ขายฝาก จ านอง ใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน

นอกระบบ

ไม่มีหนี้

สภาพความเป็นอยู่ไม่ดี มีที่ดินน้อยไม่เพียงพอ

เช่า/ซื้อที่ดินเพิ่มได้ เช่า/ซื้อที่ดินเพิ่มไม่ได้



เกณฑ์การคัดเลือกและจัดล าดับผู้ไร้ที่ดินท ากิน
เกณฑ์การคัดเลือก การจัดล าดับ

ความเดือดร้อน
แรงงานในครัวเรือน(ส.1 ข.5) มี ไม่มี
ภาระค่าใช้จ่าย(ส.2 ข.25) ต่ า สูง
หนี้สิน(ส.2 ข.26,27,28,29) ต่ า สูง
รายได้(ส.2 ข.22,23,24) สูง ต่ า
ครอบครัว คู่สมรสมีที่ดิน คู่สมรสไม่มีที่ดนิ
ที่ดินของบุพการี บุพการีมีที่ดิน บุพการีไม่มีที่ดนิ
ประกอบอาชีพอื่น(ส.1 ข.9) มี ไม่มี

ศักยภาพ
สามชิกกลุ่มกองทุน(ส.1 ข.13) เป็นสมาชิก ไม่เป็นสมาชิก
การวางแผนบัญช(ีส.1 ข.14,15,16) ไม่มี มี
ศักยภาพแปลงที่ดิน(ส.3 ข.4,5,6,7,8) ต่ า สูง
ศักยภาพการผลิต/การจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร ต่ า สูง
(ส.5 ข.1,2,3)

น้อย มากผู้ไร้ที่ดินท ากิน

ผู้จะสูญเสียสิทธิในที่ดิน



2. การพัฒนาเครื่องมือ/ระบบ

ออกแบบแบบฟอร์ม 

• แบบฟอร์มส ารวจข้อมูลเกษตรกร

• แบบฟอร์มส ารวจผู้ไร้ที่ดินท ากิน

พัฒนาโปรแกรม
• โปรแกรมบันทึกข้อมูลจากแบบส ารวจ

• Mobile App.

• โปรแกรมรับแจ้งผ่านเว็บ

• การเชื่อมโยงข้อมูลของโปรแกรม

- ภายในองค์กร

- ภายนอกองค์กร

• ระบบ Single Sign on

• ระบบรักษาความปลอดภัย

Hardware

• อุปกรณ์รองรับการจัดเก็บข้อมูล

• ค านวณการปรับปรุงอุปกรณ์ตามปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น



3.พัฒนาทีมงาน

การศึกษาดูงาน

การฝึกอบรม

ขอค าแนะน าจากที่ปรึกษาโครงการ

เพิ่มอัตตราก าลัง



4. การประสานความร่วมมือ
หน่วยงานภายนอก ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล หมายเหตุ

กรมที่ดิน รูปแปลงที่ดิน
ทะเบียนที่ดิน

ใช้ในงานGIs,ตรวจสอบที่ดิน
ตรวจสอบสถานะที่ดิน,
ทะเบียนที่ดิน

กรมการปกครอง ทะเบียนราษฎร์ ตรวจสอบทะเบียนบุคคล

กรมส่งเสริมการเกษตร ทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบทะเบียนบุคคลที่เป็น
เกษตรกร

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แผนที่ภาษี ตรวจสอบด้านการท าประโยชน์ที่ดนิ,
การสร้างมูลค่าในที่ดิน

เศรษฐกิจการคลัง ทะเบียนคนจน ตรวจสอบผู้มีรายได้น้อย,
ผู้ไร้ที่ดินท ากิน

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ภาพถ่ายทางอากาศ
ภาพถ่ายดาวเทียม

แปลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน,
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจละสังคม ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี

ส านักงานสถติิแห่งชาติ ข้อมูลทางสถิติ เป็นข้อมูลขั้นต้นประกอบการตดัสนิใจ



5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สื่อสิ่งพิมพ์

สื่ออิเล็กทรอนิคส์โรลอัพ

โปสเตอร์,แผ่นพับ

หนังสือ

เว็บไซต์

คลิปวีดีโอ

infographic



6. เครือข่าย

อัพเดทข้อมูล

ตัวแทน บจธ. (สาขา)



7. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

• การออกแบบรายงาน

-GIS

- กราฟ

- ตาราง

• การผลิตรายงาน

- รายอาทิตย์

- รายเดือน

- รายไตรมาส

- รายปี

7.1 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร 
7.2 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานภายนอก



8. GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)


