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คู่มือการปฏิบัติงาน 

โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นที่ที่มีความไม่เหมาะสม (N) ให้ได้รับ
การปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ 

 1.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
เล็กน้อย (S3) และพื้นที่ที่มีความไม่เหมาะสม (N) 

 1.3 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนและมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต 
2. ขอบเขต 

 โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri - Map) เป็นนโยบายส าคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  มีเป้าหมายให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพตรงตาม
ศักยภาพของที่ดินและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากที่สุด โดยการก าหนดเขตเหมาะสม 
ในการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อหาความเหมาะสมของการท าการเกษตรในแต่ละพื้นที่ที่ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการผลิตสูง ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีผลก าไรที่สูงกว่าการท าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร พบว่า เกษตรกรยังใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่พื้นที่ที่มีความไม่เหมาะสม (S3, N) ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้เกิดปญญหา 
ผลผลิตต่อไร่ต่ า ต้นทุนการผลิตสูง สินค้าการเกษตรล้นตลาด ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตด้านการจัดการพื้นที่สูง
และไม่คุ้มทุนกับราคาที่เกษตรกรขายได้ ประกอบกับในปญจจุบันราคาของพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของประเทศ
อยู่ในสภาวะตกต่ าและมีความผันผวนสูง โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ( Zoning by Agri-Map)  
จึงถูกน ามาใช้แก้ไขปญญหาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ขับเคลื่อนผ่านระบบสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ โดยคณะกรรมการ
อ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายที่ส าคัญและการแก้ไขปญญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด ( Chief of 
Operation) ของแต่ละจังหวัด โดยใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงาน และวิเคราะห์พื้นที่เพื่อพิจารณาสินค้า วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ/กลุ่มจังหวัด สินค้าพืช GI 
และเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม การคมนาคมขนส่ง แหล่งรับซื้อ/โรงงาน/สหกรณ์ และ
โครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นก าหนดกิจกรรมการปรับเปลี่ยน งบประมาณ พร้อมทั้งจัดท าแผน
บูรณาการและแผนปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยใช้กลไกศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) ในการด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ ให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่มีความไม่เหมาะสม (N) และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย(S3) ให้สอดคล้องกับ
ตามความต้องการของตลาด ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจของเกษตรกร   
 ในปีงบประมาณ 2562 ด าเนินการในจังหวัดที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย 
(S3) และพื้นที่ที่มีความไม่เหมาะสม (N) 68 จังหวัด ซึ่งเป็นบริเวณที่มีผลผลิตต่ า ส่วนใหญ่พบปญญหา 
ดินอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินตื้น ดินทรายจัด น้ าท่วมขัง ดินเค็ม ตลอดจนพื้นที่มีความลาดชันสูง ยกเว้นจังหวัด
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม อ่างทอง สิงห์บุรี  
และจังหวัดปทุมธานี 
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3. ค าจ ากัดความ 

 3.1 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri - Map)  คือ  นโยบายส าคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์  มีประสิทธิภาพตรง
ตามศักยภาพของที่ดินและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากที่สุด ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้มีการประกาศเขตเหมาะสมต่อการปลูกพืช ปศุสัตว์  และประมง จ านวน 23 ชนิดสินค้า ได้แก่ พืช 13 ชนิด  
( ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน มะพร้าว ล าไย เงาะ 
ทุเรียน มังคุด และกาแฟ ปศุสัตว์ 8 ชนิด ( แกะ แพะ โคเนื้อ โคนม สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และกระบือ) และประมง  
2 ชนิด ( กุ้งทะเล และสัตว์น้ าจืด)  
 3.2 การก าหนดเขตเหมาะสมในการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง คือ การใช้ข้อมูลทางวิชาการในการ
วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลภูมิอากาศ ดิน น้ า สภาพแวดล้อม
ด้านต่างๆ น ามาประกอบกับข้อมูลความต้องการในการผลิตพืช สัตว์ ประมง ในแต่ละชนิด รวมทั้งวิเคราะห์
ร่วมกับความต้องการของตลาด เพื่อหาความเหมาะสมของการท าการเกษตรในแต่ละพื้นที่ ที่ท าให้เกิดประสิทธิ
ภาพในการผลิตสู ง  ซึ่ งจะท า ใ ห้ เกษตรกรมีผลก า ไรที่ สู งกว่ าการท า เกษตรในพื้ นที่ที่ ไม่ เหมาะสม  
โดยรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุน จูงใจ ให้ข้อมูลและค าแนะน าทางวิชาการแก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการท า
การเกษตร ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องเป็นความสมัครใจและความพึงพอใจของเกษตรกรเป็นหลัก 
 3.3 พื้นที่ท าการเกษตรไม่เหมาะสม คือ พื้นที่ท าการผลิตสินค้าเกษตรและได้ผลผลิต/ผลตอบแทนไม่
คุ้มค่ากับการลงทุน เนื่องจากที่ดินมีข้อจ ากัดที่ไม่เหมาะสมต่อความต้องการของพืชชนิดนั้น เช่น ความชื้น/น้ า  
ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ดินตื้นส่งผลให้ระบบรากพืชไม่สามารถหาอาหารได้และดินปญญหาต่างๆ เช่น ดิน
เปรี้ยว ดินเค็ม เป็นต้น ในทางปฏิบัติถ้าเกษตรกรสามารถแก้ข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ ก็ท า
ให้สามารถท าการเกษตรได้ผลผลิตที่สูงได้ เช่น มีการจัดหาน้ าชลประทาน การเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน การท า
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เป็นต้น แต่บางพื้นที่จ าเป็นต้องมีการลงทุนสูง ซึ่งอาจไม่คุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อแก้
ข้อจ ากัดเหล่านี้วิธีการหนึ่งที่เหมาะสมและลงทุนต่ าในการแก้ปญญหา คือการปรับเปลี่ยนชนิดพืชหรือท า
การเกษตรอ่ืนที่มีความเหมะสมกับพื้นที่ โดยการด าเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
(Zoning by Agri-Map) จะด าเนินการในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (N) 
 3.4 COO : Chief of Operation  คือ  คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการ
แก้ไขปญญหารภาคเกษตรระดับจังหวัด  
 3.5 Agri-Map : Agricultural Map for Adaptive Management  คือ  เป็นแผนที่ เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก  
 3.6 GI : Thai Geographical Indication  คือ  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ สินค้าที่มาจากแหล่งผลิต
เฉพาะเจาะจง โดยคุณภาพหรือเอกลักษณ์ของสินค้านั้น เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว จึงเปรียบเสมือน
เป็นแบรนด์ของท้องถิ่น ที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า  
 3.7 ศพก. ย่อมาจาก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 3.8 กนผ. ย่อมาจาก กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
 3.9 กผง. ย่อมาจาก กองแผนงาน 
 3.10 กค. ย่อมาจาก กองคลัง 
 3.11 สพข.  ย่อมาจาก ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
 3.12 สพด. ย่อมาจาก สถานีพัฒนาที่ดิน 
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4. หน้าความรับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานที่ร่วมด าเนินโครงการภายใต้แผนบูณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 10 หน่วยงาน 
ได้แก่  

1) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) 
2) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)  
3) กรมประมง (กปม.) 
4) กรมปศุสัตว์ (กปศ.) 
5) กรมวิชาการเกษตร (กวก.)  
6) กรมหม่อมไหม (มม.) 
7) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
8) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 
9) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.) 
10) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 

4.2 บทบาทหน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบโครงการ  
1) ส่วนกลาง 

- ผู้อ านวยการกองฯ  ให้นโยบายการปฏิบัติงาน สั่งการ ควบคุม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาระดับ
นโยบาย แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และตรวจสอบรายละเอียดโครงการ แบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณ  ที่
เป็นภาพรวมของโครงการทั้งหมด 

- ผู้อ านวยการกลุ่มฯ ก าหนดแผนและกรอบการด าเนินงาน พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาวิธีกา ร
ด าเนินการและติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

- นักวิชาการ / พนักงานราชการ / จ้างเหมาบริการ  ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์  
ตรวจสอบสภาพข้อมูลภาคสนาม จัดท าฐานข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน และรายงานฯ 

2) ส่วนภูมิภาค 
- ผู้อ านวยการ สพด. ก าหนดแผนและกรอบการด าเนินงาน พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาวิธีการ

ด าเนินการและติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ แบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณ  
ที่เป็นภาพรวมของโครงการภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ 

- นักวิชาการ / พนักงานราชการ / จ้างเหมาบริการ สพด.  ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ 
ต ร ว จสอบสภา พข้ อมู ล ภาคสนา ม  จั ดท า ฐ า นข้ อมู ล แผนที่ สภ า พกา ร ใ ช้ ที่ ดิ น  แล ะ ร า ย ง า นฯ  
ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ 

 
5. Work Flow กระบวนการท างาน 
 5.1 การเตรียมการโครงการ Zoning by Agri-Map ด าเนินการโดยให้หน่วยงานภูมิภาค ระดับ COO 
โดยมีสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด พิจารณาเสนอข้อมูลพื้นที่ไม่เหมาะสมจาก Agri-Map และวิเคราะห์พื้นที่เพื่อ
พิจารณาสินค้า จากข้อมูลกายภาพพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นที่ที่มีความไม่เหมาะสม (N)  
กับพืชที่เป็น Top 4 ของจังหวัด วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ/กลุ่มจังหวัด สินค้า champion พืช GI  
และเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม การคมนาคมขนส่ง (Logistics) แหล่งรับซื้อ/โรงงาน/
สหกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นก าหนดกิจกรรมการปรับเปลี่ยน งบประมาณ พร้อมทั้ง
จัดท าแผนบูรณาการและแผนปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด าเนินการร่วมกัน เพื่อสร้าง
การปรับเปลี่ยน โดยใช้กลไก ศพก. เครือข่ายภายในจังหวัดและประชารัฐ เพื่อยกระดับคนและการบริหารจัดการ 
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ภาพที่ 5.1 การเตรียมการโครงการ Zoning by Agri-Map 

 5.2 กระบวนการด าเนินงานและวางแผนการผลิต 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสาร 
อ้างอิง 

1 

 
 

- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
- เตรียมความพร้อมบุคลากร 

กนผ. ต.ค. 

  

2  

 
 

- ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ
ให้หน่วยงานในพื้นที่ทราบ 
 

กนผ. /สพด. พ.ย. 

  

3  

 
 

- ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ให้เกษตรกร 
- ลงส ารวจพื้นที่ พบผู้น า
ชุมชน หมอดินอาสา ตัวแทน
เกษตรกร 

สพด. พ.ย. 

  

4  

 
 

- รับสมัครเกษตรกรที่ 
- ลงดูแปลงเกษตรกรที่จะ
ด าเนินการ 
- วางแผนการผลิตพืชใหม่ 

สพด. 
พ.ย.- 
มี.ค. 

  

 

ช้ีแจงรายละเอียดโครงการให้
หน่วยงานในพ้ืนท่ีทราบ 

ประชาสมัพันธ์และสร้างการ
รับรู้ให้เกษตรกร สนับสนุน จูง
ใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน 

รับสมคัรเกษตรกรทีส่นใจและ
ต้องการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการ

ผลิตใหม่ในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม 

วางแผนการด าเนินงาน 
ก าหนดเป้าหมาย และวิถีตลาด  

สร้างทางเลือกให้เกษตรกร
ปรับเปลีย่น 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสาร 
อ้างอิง 

5  

 

- สพด. ร่วมกบั สพข. ออกแบบ 
ระบบอนุรักษ์ดนิและน้ า เพื่อ
ปรับโครงสรา้งการผลิตให้
เหมาะสมกบัการปรับเปลี่ยน
เป็นสินค้าชนิดใหม ่

สพข. /สพด. 
มี.ค.-
เม.ย. 
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- ส่งแบบการก่อสร้างพร้อม
ประเมินราคาการด าเนินงาน
ให้ กผง. และ กค. เพื่อ
ตรวจสอบและอนุมัติจัดสรร
งบประมาณต่อไป 

สพด. 
เม.ย.-
พ.ค. 

  

7  

 

- ก าหนดและจัดสรร
งบประมาณการด าเนิน
โครงการฯ 

กผง. / กค 
พ.ค.-
มิ.ย. 

  

8  

 
 

- การด าเนินการปรับเปลี่ยน 
- ด าเนินการปรบัเปลีย่น 
โครงสร้าง 
- ปรับปรุงดิน 
- ปลูกพืช 

สพด. 
มิ.ย.-
ก.ย. 

  

9 

 

- รายงานผลผ่านระบบ 
- รายงานผลให้ สศก. 

- สพด.  
- กผน. 

มิ.ย.-
ก.ย. 

  

10 

 

- จัดท าสรุปผลสัมฤทธ์ิของ
โครงการรายหน่วยงานและ
กิจกรรมในรปูแบบรายงาน
พร้อมภาพประกอบ 

กนผ. 

ต.ค. 
(ของปี
งบฯ

ถัดไป) 

  

 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 6.1 ก าหนดพื้นที่เป้าหมายจากพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3 และ N) จากข้อมูล Agri-Map พบว่าประเทศไทย 
มีพื้นที่ที่มีความไม่เหมาะสม (S3 และ N) เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวจ านวน 8.54 ล้านไร่ ให้ด าเนินการ
ก าหนดพื้นที่ เป้าหมายจากพื้นที่ ไม่เหมาะสมในจังหวัดและวิเคราะห์ความเหมาะสม  เพื่อปลูกพืชทดแทน  
จาก Agri-Map Online ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน ก าหนด
พื้นที่เป้าหมายจาก Agri-Map เป็นล าดับชั้นจาก จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน จนถึงกลุ่มเกษตรกร ระบุการผลิต
สินค้าเดิมและสินค้าที่ต้องการปรับเปลี่ยนการผลิต 
 6.2 ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนการผลิตเมื่อผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่จากฐานข้อมูลแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) แล้ว และเกษตรกรทราบว่าพืชที่ปลูกในปญจจุบันอยู่ในระดับไม่เหมาะสม 
(S3 หรือ N) ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

- ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้หน่วยงานในพื้นที่ทราบ 
- ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกร 

ออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ าเพื่อปรับโครงสร้างการผลิต

เหมาะสม 

จัดสรรงบประมาณด าเนินการ 

ด าเนินการปรับเปลี่ยนโดยการ
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ า  พ ร้ อ ม ส นั บ ส นุ น ก า ร
ปรับปรุงบ ารุงดิน 

ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

ส่งแบบการก่อสร้างระบบ
อนุรักษ์และน้ า 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

จัดท าสรุปผลสมัฤทธ์ิของโครงการ
รายหน่วยงาน 
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- รับสมัครเกษตรกรที่สนใจและต้องการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตใหม่ ในพื้นที่ไม่เหมาะสม  
(พร้อมทั้งระบุจ านวนเนื้อที่ท่ีจะปรับเปลี่ยน) 

- เจ้าหน้าที่เสนอกิจกรรมทางเลือกการปรับเปลี่ยนให้กับเกษตรกร ล าดับแรก ได้แก่ พืชที่เป็นสินค้าบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI Thai) ของแต่ละพื้นที่ ล าดับถัดไป ได้แก่ พืชเศรษฐกิจหลัก 13 ชนิด พืชทางเลือกชนิดอ่ืน ๆ 
ไม้เศรษฐกิจ 58 ชนิด หรือกิจกรรมบางประเภท เช่น ปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือเพาะเลี้ยงแมลง
เศรษฐกิจ ตามล าดับ 

- เมื่อเกษตรกรได้คัดเลือกพืชหรือกิจกรรมที่จะปรับเปลี่ยนได้แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินแต่ละ
จังหวัดร่วมกับเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อวางแนวทางและจัดท า
แผนการปรับเปลี่ยนการผลิต 

- ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการรายจังหวัด โดยสนับสนุนกิจกรรมการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่และ
ขับเคลื่อนผ่าน ศพก. 

- ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อหาแปลงต้นแบบและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ส าหรับเป็นพื้นที่ตัวอย่างสู่การขยายผลให้เกษตรกรรายอื่น 

- ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานโดยคณะท างานขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
- ประเมินผลโครงการในภาพรวมในปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- จัดท าแผนงาน/งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีในระยะต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา แบบฟอร์มข้อมูลที่ใช้ 
เจ้าหน้าที่
กนผ.  

1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
พื้นที ่

- ข้อมูลกายภาพ 
- ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ/ตลาด 
- พื้นที่ด าเนินงาน 
- รวบรวมข้อมูลทั้งประเทศ 
- ประมวลผลเป็นแผนที ่
 

2. เตรียมความพร้อมบุคลากร 
ประชุมให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติงานส าหรับ

บุคลากรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 

3. ก าหนดเขตพื้นที่ความเหมาะสมการผลิตสินค้า
เกษตรระดับประเทศ 

- ก าหนดข้อมูลความเหมาะสมของดิน 
- วิเคราะห์และจัดท าเป็นแผนที่เขตความเหมาะสม

ของที่ดินส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศ 
- สนับสุนนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ สพข. สพด. 
ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รวบรวมจากทุกหน่วยงานบูรณาการ 

ได้รับพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน การด าเนินงานบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

ต.ค.-พ.ย. 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.-พ.ย. 

-  แ ผ น ที่ ค ว า ม
เหมาะสมของที่ดิ น
ส า หรั บพื ชหลั กทั้ ง
ประเทศ 
- คู่มือการปฏิบัติงาน 

 
 

ต.ค.-พ.ย. 
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา แบบฟอร์มข้อมูลที่ใช้ 
 4. ติดตามผลการด าเนินงาน 

 
 
5. จัดท าผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ม.ค.-ก.ย 
 
 

ต.ค. 
(ของปีงบฯ 

ถัดไป) 

แบบฟอร์มรายงานผล
การด าเนินงาน สศก. 
 

แ บ บ ฟ อ ร์ ม ข้ อ มู ล
เกษตรกร  ต้นแบบ
ปรับเปลี่ยนการผลิต
ในพื้ นที่ ไม่ เหมาะสม 
( S3, N)  Zoning by 
Agri-Map 

เจ้าหน้าที่ 
สพด. 

 

 

 

 

 

 

เ จ้ า ห น้ า ที่  
สพด. , สพข. 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ 
สพด. 
กผง. 
กค. 

1. ก าหนดพื้นที่เป้าหมายจากพื้นที่ไม่เหมาะสม  
(S3 และ N)  

1) ศึกษาพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช (ข้าว 
ยางพารา เป็นต้น) จากฐานข้อมูล Agri-Map ซึ่งควร
เน้นไปที่ ต าบล/อ าเภอที่มีพื้นที่ไม่เหมาะสมจ านวน
มากก่อน 

2) ลงส ารวจพื้นที่ในเบื้องต้น  พบผู้น าชุมชน หมอ
ดินอาสา ตวัแทนเกษตรกรบอกวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ต.ค.-พ.ย. - แผนที่ความเหมาะสม
ของที่ดินส าหรับพืช
หลักในจังหวัดทั้ งใน
ส่วนที่ไม่เหมาะสมและ
ส่วนที่เหมาะสมส าหรับ
พืชใหม่ 

2. คัดเลือกเกษตรกร 
1) ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้หน่วยงานในพื้นที่

ทราบ 
2) ประชาสัมพันธ์สรา้งการรับรู้ให้เกษตรกร 
3) รับสมัครเกษตรกรที่สนใจและต้องการ

ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตใหม่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม 
4) ลงดูแปลงเกษตรกรที่จะด าเนินการ 
5) สรุปแผนปฏิบัติการรายชนิดสินค้าเพื่อบูรณา

การกิจกรรม โดยวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกร พื้นที่
เป้าหมายและประเภทกิจกรรมส าหรับปรับเปลี่ยน
การผลิต ให้ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจหน่วยงานบูรณาการ 

6) ออกแบบและประเมินราคาการด าเนินการ 

3. การจัดท างบประมาณ 
รวบรวมข้อมูล จ านวนพื้นที่ และแผนทั้งหมด 

เสนอค าขอส่งไปยัง กผง. เพื่อเสนอ กค. อนุมัติและ
โอนงบประมาณด าเนินการตอ่ไป 

พ.ย.-มี.ค. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ค.-มี.ค. 

แบบฟอร์มคัดเลือก
เกษตรกรเจ้าหน้าที่ 

สพด. 
กผง. 

กค. 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มขอตั้ง
งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา แบบฟอร์มข้อมูลที่ใช้ 

เจ้าหน้าที่ 
สพด 

 

 

 

 

 

. 

4. การด าเนินการปรับเปลี่ยน 
1) เมื่อได้งบประมาณแล้วประสานกับเกษตรกรนัด

หมายช่วงเวลาของการด าเนินงาน 
2) ด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในกรณีท่ีมีการซื้อ

เครื่องจักรกลเข้าท างาน 
3) ลงมือปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
4) ปรับปรุงดิน 
5) ปลูกพืช 
6) ให้ค าปรึกษาร่วมแก้ปญญหา (หากมี) 
 

ธ.ค.-มิ.ย. 
(งบประมาณ
ที่ขอจากปีที่

ผ่านมา) 

แบบฟอร์มการจัดซื้อ/
จ้าง 

5. ติดตามผล/บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน ก.ค.-ก.ย 
ปีถัดไป 

แบบฟอร์มติดตาม
ผล/บันทึกข้อมูล 

7. เอกสารอ้างอิง 
 7.1 คู่มือการประเมินคุณภาพที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ 
 7.2 แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ 

8. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 8.1 กระบวนการส ารวจความต้องการเกษตรกร 

- แบบฟอร์ม Zoning 01 แบบบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าใน
พื้นที่ไม่เหมาะสม (S3, N) ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

8.2 การรายงานผล 
- แบบฟอร์ม Zoning 02 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(ข้อมูลรายแปลง)  
- แบบฟอร์ม Zoning 03 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(รายปญกษ์) 
- แบบฟอร์มเอกสารแนบรายงาน สศก. “แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริหาร

จัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri - Map) ประจ าเดือน” เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงฯ และวางแผนการติดตามโครงการของกระทรวงฯ ต่อไป 

- แบบฟอร์มข้อมูลเกษตรกรต้นแบบปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3, N) Zoning by 
Agri-Map เพื่อจัดท าผลสัมฤทธิ์ของโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

9. เอกสารบันทึก  
 บันทึกผ่านระบบฐานข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินโดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจะต้องเข้าสู่ระบบผ่าน URL 
http://zoningbyagrimap.ldd.go.th (ทุก สพด. มี Password) ซึ่งข้อมูลที่ต้องบันทึกผ่านระบบมี 4 รายการ ดังนี้ 
 9.1 บันทึกข้อมูลผู้ใช้ 
 9.2 บันทึกการจัดการโครงการ/แนวทางการปฏิบัติ 
 9.3 บันทึกกิจกรรมย่อยของแต่ละหน่วยงาน 
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 9.4 บันทึกข้อมูลเกษตรกร/ข้อมูลการปรับเปลี่ยนแปลงที่ดิน zoning01 

10. มาตรฐานงาน 
พิจารณาเสนอข้อมูลพื้นที่ไม่เหมาะสมจาก Agri-Map และวิเคราะห์พื้นที่เพื่อพิจารณาสินค้าใหม่ จากข้อมูล

กายภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม (N, S3) กับพืชที่เป็น Top 4 ของจังหวัด วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ/กลุ่ม
จังหวัด  สินค้า champion พืช GI และเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม การคมนาคมขนส่ง 
(Logistics) แหล่งรับซื้อ/โรงงาน/สหกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

11. ระบบติดตามประเมินผล 
ทั้งนี้สามารถดูผลการด าเนินงานภาพรวมของโครงการและรายหน่วยงานผ่านระบบฐานข้อมูล   

ผ่าน URl: http://zoningbyagrimap.ldd.go.th ซึ่งมีรายการดังนี้ 
11.1 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูลรายแปลง) zoning02 
11.2 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูลรายปญกษ์) zoning03 
11.3 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูลรายเดือน) zoning04 
11.4 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูลรายจังหวัด) zoning05 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 1 
แบบบันทึกขอมูลเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

ปรับเปล่ียนการผลิตสินคาในพื้นท่ีไมเหมาะสม (S3, N) 
ภายใตโครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zoning 01 

แบบบันทึกขอมูลเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการปรับเปล่ียนการผลิตสินคาในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3, N) 
ภายใตโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 กวก.  กสก.  ส.ป.ก.  มม.  ปม.  พด.  กสส.  ปศ.  อ่ืนๆ (ระบุ)   

ผูเก็บขอมลู             
โทร       วันท่ีใหขอมูล      

1.  ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร 

1.1  ช่ือ   นามสกุล  เลขท่ีบัตรประชาชน   
ท่ีอยู (ปจจุบัน)  หมูท่ี  ช่ือบาน    
ตําบล  อําเภอ   จังหวัด   โทร   

1.2  ท่ีตั้งแปลง* 
พิกัด UTM Zone  47  48 N E  
พ้ืนท่ี   ไร 
ประเภทหนังสือสําคญัท่ีดิน  โฉนด  น.ส.3  น.ส.3 ก.  ส.ค.1   
 สปก.4-01 กลุมแปลง   ระวาง   . กสน.3 กสน.5  

2.  การใชประโยชนท่ีดิน (ใหระบุรายละเอียดของพ้ืนท่ีแปลงปรับเปล่ียน) 
 
แปลงท่ี 1  พิกัด UTM Zone  47  48 N E  

พ้ืนท่ีกอนการปรับเปลี่ยน (สินคาเดิม) 
  ขาว พ้ืนท่ี.........ไร  สับปะรด พ้ืนท่ี.........ไร  ลําไย พ้ืนท่ี.........ไร 
  ออย พ้ืนท่ี.........ไร  ยางพารา พ้ืนท่ี.........ไร  ไมผล (ทุเรียน เงาะ มังคดุ) พ้ืนท่ี.........ไร 
  มันสําปะหลัง พ้ืนท่ี.........ไร  ปาลมนํ้ามัน พ้ืนท่ี.........ไร  กาแฟ พ้ืนท่ี.........ไร 
  ขาวโพดเลี้ยงสัตว พ้ืนท่ี.........ไร  มะพราว พ้ืนท่ี.........ไร  อ่ืนๆ (ระบุ)....................... พ้ืนท่ี.........ไร 
พ้ืนท่ีหลังการปรับเปลี่ยน (สนิคาใหม) 
 พืช (ระบุชนิด)      พ้ืนท่ี   ไร 
 ประมง พ้ืนท่ี.   .ไร          
 ปศุสัตว  พืชอาหารสัตว (ระบุชนิด)      พ้ืนท่ี   ไร 
  โคนม จํานวน.........ตัว   แพะ จํานวน.........ตัว  โคเน้ือ จํานวน.........ตัว 
  กระบือ จํานวน.........ตัว   อ่ืนๆ จํานวน.........ตัว  
 เกษตรผสมผสาน พ้ืนท่ี.........ไร  สินคาหลัก คือ            

ผลการดําเนินงานการปรับเปลี่ยนการผลิต 
กิจกรรม รอยละความสําเร็จ วันท่ีดําเนินงานแลวเสร็จ 

1. สํารวจพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3, N) โดยใชแผนท่ี Agri-Map 20 %  

2. ถายทอดแผนสูจังหวัด 10 %  

3. ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานตามแผนรายจังหวัด 10 %  

4.ดําเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต (พืช/ประมง/ปศสุัตว/เกษตรผสมผสาน) 50 %  

5. รายงานความกาวหนา 10 %  

รวม 100 %  
 



Zoning 01 
 
แปลงท่ี 2  พิกัด UTM Zone  47  48 N    E   

 
พ้ืนท่ีกอนการปรับเปลี่ยน (สินคาเดิม) 
  ขาว พ้ืนท่ี.........ไร  สับปะรด พ้ืนท่ี.........ไร  ลําไย พ้ืนท่ี.........ไร 
  ออย พ้ืนท่ี.........ไร  ยางพารา พ้ืนท่ี.........ไร  ไมผล (ทุเรียน เงาะ มังคดุ) พ้ืนท่ี.........ไร 
  มันสําปะหลัง พ้ืนท่ี.........ไร  ปาลมนํ้ามัน พ้ืนท่ี.........ไร  กาแฟ พ้ืนท่ี.........ไร 
  ขาวโพดเลี้ยงสัตว พ้ืนท่ี.........ไร  มะพราว พ้ืนท่ี.........ไร  อ่ืนๆ (ระบุ)....................... พ้ืนท่ี.........ไร 
พ้ืนท่ีหลังการปรับเปลี่ยน (สนิคาใหม) 
 พืช (ระบุชนิด)        พ้ืนท่ี    ไร 
 ประมง พ้ืนท่ี    ไร  
 ปศุสัตว  พืชอาหารสัตว (ระบุชนิด)     พ้ืนท่ี  ไร 
  โคนม จํานวน.........ตัว   แพะ จํานวน.........ตัว  โคเน้ือ จํานวน.........ตัว 
  กระบือ จํานวน.........ตัว   อ่ืนๆ จํานวน.........ตัว  
 เกษตรผสมผสาน พ้ืนท่ี.........ไร  สินคาหลัก คือ            

ผลการดําเนินงานการปรับเปลี่ยนการผลิต 
กิจกรรม รอยละความสําเร็จ วันท่ีดําเนินงานแลวเสร็จ 

1. สํารวจพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3, N) โดยใชแผนท่ี Agri-Map 20 %  

2. ถายทอดแผนสูจังหวัด 10 %  

3. ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานตามแผนรายจังหวัด 10 %  

4.ดําเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต (พืช/ประมง/ปศสุัตว/เกษตรผสมผสาน) 50 %  

5. รายงานความกาวหนา 10 %  

รวม 100 %  
 

 
หมายเหตุ: * -ใหระบุรายละเอียดของแปลงท่ีดนิของเกษตรกรและควรระบุพิกัดใหใกลบริเวณกลางแปลงมากท่ีสดุ ถาเกษตรกรมีกิจกรรม

ปรับเปลีย่นมากกวาหน่ึงกิจกรรมใหระบุพิกัดบริเวณกลางของแปลงท่ีมีการปรับเปลี่ยนทุกแปลง 
  - เกษตรกรแตละรายอาจมีแปลงท่ีดินปรับเปลี่ยนไดมากกวาหน่ึงแปลง 

 



Zoning 02 

(ขอมูลรายแปลง) 
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปงบประมาณ.................... 

โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

จังหวัด...................................................    

ลําดับที ่

พิกัดแปลง(UTM) กิจกรรมปรับเปลีย่น 
หนังสือ 

สําคัญ 
ใน

ที่ดิน 

เกษตรกร 
เลขบตัร

ประชาชน 

ที่อยู (ปจจุบัน) 
หนวยงานรับผิดชอบ 

Zone X Y 
สินคา
เดิม 

สินคา
ใหม 

พ้ืนที่
(ไร) 

ชื่อ นามสกุล หมู บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1                
 

2                
 

3                
 

4                
 

5                
 

6                
 

7                
 

8                
 

9                
 

10                
 

            ผูรายงานผล  .............................................     ตําแหนง  ............................................ 
                       โทร  ...........................................Email :........................................... 
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รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปงบประมาณ ................... 
โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) จังหวัด ................. 

ประจําเดอืน……………………..ขอมูล ณ วันท่ี ..................... พ.ศ. ...................... 
              งวดท่ี 1 วันท่ี 1-15    งวดท่ี 2 วันท่ี 16-30 

ลําดับท่ี การปรับเปลี่ยนกิจกรรม กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน  

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ้ืนท่ี 
 (ไร) 

เกษตรกร 
(ราย) 

ผล ผลสะสม 
รอยละ พ้ืนท่ี 

 (ไร) 
เกษตรกร 

(ราย) 
พ้ืนท่ี 
 (ไร) 

เกษตรกร 
(ราย) 

1           

2           

3           
4           

5           

6           
7           

8           

9           

 รวม         

 
ปญหาและอุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................... 
ขอเสนอแนะ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
หมายเหตุ: สงสรุปรายงานทุกวันท่ี 15 และ 30 ของเดือนใหฝายเลขานุการโครงการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

(Email: zoningbyagrimap60@gmail.com) 
  

ผูรายงานผล………………………………………........ 

ตําแหนง…………………………………………………. 

เบอรโทร………………………………………….......... 



Zoning 03 

       (ตัวอยางแบบ Zoning 03 )  
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปงบประมาณ 2560 

โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) จังหวัด กาฬสินธุ 
ประจําเดอืน…กรกฎาคม…..ขอมูล ณ วันท่ี ..14 กรกฎาคม... พ.ศ. 2560 

            งวดท่ี 1 วันท่ี 1-15             งวดท่ี 2 วันท่ี 16-30 

ลําดับท่ี การปรับเปลี่ยนกิจกรรม กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน  

หนวยงาน พ้ืนท่ี 
 (ไร) 

เกษตรกร 
(ราย) 

ผล ผลสะสม 
รอยละ พ้ืนท่ี 

 (ไร) 
เกษตรกร 

(ราย) 
พ้ืนท่ี 
 (ไร) 

เกษตรกร 
(ราย) 

1 ออยโรงงาน และมัน
สําปะหลัง 

ปรับเปลีย่นขาวเปนออยโรงงานและมันสําปะหลัง  
(จัดอบรมเกษตรกรท่ีมีการปลูกขาวในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม) 

1200       กวก. 

2 ออยโรงงาน ปรับเปลีย่นขาวเปนออยโรงงาน (แปลงตนแบบ) (200)       กวก. 
3 มันสําปะหลัง ปรับเปลีย่นขาวเปนมันสําปะหลัง (แปลงตนแบบ)  (20)       กวก. 

4 ปลูกหมอน ปรับเปลีย่นขาวเปนปลูกหมอน 40       มม. 

5 ประมง ปรับเปลีย่นขาวเปนประมง 32.00       กปม. 
6 เกษตรผสมผสาน ปรับเปลีย่นขาวเปนเกษตรผสมผสาน 4,200       พด. 

7 ออยโรงงาน ปรับเปลีย่นขาวเปนออยโรงงาน 3,400       กสก. 

8 เกษตรผสมผสาน ปรับเปลีย่นขาวเปนเกษตรผสมผสาน 2,000       กสก. 
9 พืชอาหารสัตวเพ่ือใชเลีย้งโค

เน้ือ โคนม กระบือ และแพะ 
ปรับเปลีย่นขาว ยางพารา มันสําปะหลัง และสับปะรด เปน
พืชอาหารสัตวเพ่ือใชเลีย้งโคเน้ือ โคนม กระบือ และแพะ 

287       ปศ. 

 รวม 11,159        

ปญหาและอุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................... 
ขอเสนอแนะ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
หมายเหต:ุ สงสรุปรายงานทุกวันท่ี 15 และ 30 ของเดือนใหฝายเลขานุการโครงการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

(Email: zoningbyagrimap60@gmail.com) ผูรายงานผล………………………………………........ 

ตําแหนง…………………………………………………. 

เบอรโทร………………………………………….......... 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 2 
การบันทึกผานระบบฐานขอมูล 

(http://zoningbyagrimap.ldd.go.th) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกผานระบบฐานขอมูลของกรมพัฒนาท่ีดินโดยเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินจะตองเขาสูระบบผาน 
URL :  http://zoningbyagrimap.ldd.go.th  (ทุก สพด. มี Password) 

 
 

บันทึกขอมูลผานระบบมี 4 รายการ ดังนี้ 
1. บันทึกขอมูลผูใช 
2. บันทึกการจัดการโครงการ/แนวทางการปฏิบัติ 
3. บันทึกกิจกรรมยอยของแตละหนวยงาน 
4. บันทึกขอมูลเกษตรกร/ขอมูลการปรับเปลี่ยนแปลงท่ีดิน zoning01 

 

http://zoningbyagrimap.ldd.go.th/


 

1. บันทึกขอมูลผูใช 

 
 
 
 

2. บันทึกการจัดการโครงการ/แนวทางการปฏิบัติ 
 

 
 
 
 



3. บันทึกกิจกรรมยอยของแตละหนวยงาน 

 
 
 
 

4. บันทึกขอมูลเกษตรกร/ขอมูลการปรับเปล่ียนแปลงท่ีดิน zoning01 

 
 
 
 
 



 

คูมือการใชงานระบบบันทึกขอมูลท่ี 

URL  :  http://zoningbyagrimap.ldd.go.th/2561/manual1.pdf 
 

 

http://zoningbyagrimap.ldd.go.th/2561/manual1.pdf

