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นางสาวนฤมล  ชมแสง 

ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
 
ประวัติการศกึษา 
ปี 2522  - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 
                มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
              - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ภูมิศาสตร์) 
                มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ประวัติการรับราชการ 
ปี 2531   นักวิชาการพัสดุ 3  
    ส านักงานการประถมศึกษา 
    จังหวัดปราจีนบุรี 
ปี 2531   เจ้าหน้าท่ีแผนที่ภาพถ่าย 3 
    ฝ่ายส ารวจท าแผนที่ระดับและขอบเขต  
               กองแผนที่และการพิมพ ์กรมพัฒนาท่ีดิน 
ปี 2532   เศรษฐกร 3 
               ฝ่ายส ารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน 
    ในระดับไร่นา 
               งานส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม  
    ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  
    กรมพัฒนาท่ีดิน 
ปี 2533   เจ้าหน้าท่ีแผนที่ภาพถ่าย 4 
               ฝ่ายแผนท่ีจากภาพถ่ายทางอากาศ 
               กองแผนที่และการพิมพ ์กรมพัฒนาท่ีดิน 
ปี 2536   เจ้าหน้าที่แผนท่ีภาพถ่าย 5 
    ฝ่ายแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศและ
    ภาพจากดาวเทียม 
ปี 2541   เจ้าหน้าที่แผนท่ีภาพถ่าย 6 ว 
    ฝ่ายแผนท่ีจากรูปถ่ายทางอากาศและ 

   ภาพจากดาวเทียม  
ปี 2547   เจ้าหน้าที่แผนท่ีภาพถ่าย 7 ว 
    ฝ่ายส ารวจและท าแผนท่ีภูมิประเทศ  
    กองแผนที ่

บทสัมภาษณพ์ิเศษ นางสาวนฤมล ชมแสง ผูอ้ านวยการส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี 
 

โครงการสกัดความรู้จากผู้รู้ (Best Practice) 
แผนการจัดการความรู้กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   

 ผอ.นฤมล ชมแสง ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการส ารวจและ
ท าแผนที่ (สสผ.) ได้เล่าประวัติและประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มรับราชการว่า 
หลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ได้ท างาน
บริษัทเอกชนอยู่สักพัก จึงได้มาท างานเป็นลูกจ้างที่กรมพัฒนาที่ดิน 
ก่อนที่จะบรรจุเข้ารับราชการสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี และต่อมาได้โอนมารับราชการที่กรมพัฒนาที่ดินต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 3 กองแผนที่และการพิมพ์ แล้วย้ายไป
ปฏิบัติงานในต าแหน่งเศรษฐกร 3 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ใน         
ปี  พ.ศ. 2532 และในปี  พ.ศ. 2533 ได้ย้ายกลับมาอยู่ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 4 กองแผนที่และการพิมพ์ ซึ่งต่อมาก็ได้เติบโต
ในหน้าที่ราชการข้ึนตามล าดับ โดยในปี พ.ศ. 2558 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านส ารวจและท าแผนที่ภาพถ่าย และได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่              
ในปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน 
 

การถ่ายทอด/การสอนงานในช่วงท่ีเริ่มรับราชการ 
 ผอ.นฤมล  ชมแสง เล่าว่าครั้งแรกที่มาเป็นลูกจ้างที่กรมพัฒนา
ที่ดิน ได้ท างานที่กองแผนที่กับคุณพัทยา อนันตริยกุล  ได้เรียนรู้งานด้าน
พัสดุจากท่าน และนอกเหนือจะได้ความรู้ เรื่องการท างานแล้ว ที่มี
ประโยชน์และน ามาใช้ได้ถึงทุกวันนี้คือ ท่านสอนให้เป็นคนที่มีระเบียบ
วินัย ต่อมาก็ย้ายมาท างานด้านวิชาการกับ ผอ.วรรณรัตน์  โททอง                     
ซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ให้ความรู้และประสบการณ์มากมายในการท างาน
โดยงานแรกที่ได้รับมอบหมายคือ การแปลเอกสารการประชุมเกี่ยวกับ
เรื่องแผนที่ ซึ่งไม่มีความรู้ พ้ืนฐานด้านแผนที่มาก่อนเลย จึงไปศึกษา
เพ่ิมเติมในสาขาภูมิศาสตร์ (แผนที่) ที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการท างานอย่างมาก นอกจากการไปศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติม
ด้วยตนเองแล้ว ยังมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เช่น เมื่อกองแผนที่
มีโปรแกรมหรือเครื่องมือใหม่ๆ ก็จะได้รับเลือกให้เป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติและ
เรียนรู้ก่อนอยู่เสมอ และนอกจากผู้บังคับบัญชา คือ ผอ.วรรณรัตน์ แล้ว
ยังมีรุ่นพี่ๆ นายช่างส ารวจหลายๆ ท่าน ช่วยสอนงาน โดยวิธีการสอนงาน 
ของพวกท่านเหล่านั้นคือ การให้ลงมือปฏิบัติงานจริง ท าให้รู้ทั้งทฤษฎี 
และการปฏิบัติ จึงท าให้เรารู้ขั้นตอนการท างานเป็นล าดับ เราก็จะ
สามารถวิเคราะห์ปัญหา รู้วิธีแก้ไขปัญหา จนสามารถปฏิบัติงานได้ประสบ
ผลส าเร็จ 
 “การได้รับการถ่ายทอดและสอนงานจากหัวหน้างานและ          
พี่ ๆ ใน กองแผนที่ อีกทั้งได้รับโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ           
ท าให้มีประสบการณ์และความรู้ จนประสบผลส าเร็จมาถึงทุกวันนี้” 
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ประวัติการรับราชการ 
ปี 2551   นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายช านาญการ 
    ฝ่ายส ารวจและท าแผนท่ีถือครองท่ีดิน   
ปี 2554   นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายช านาญการพิเศษ 
    ฝ่ายส ารวจและท าแผนท่ีถือครองท่ีดิน   
ปี 2555   นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายช านาญการพิเศษ 
    กลุ่มส ารวจและผลิตแผนท่ีและภาพถ่ายท่ี 1   
               ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี 
ปี 2558   ผู้เช่ียวชาญด้านส ารวจและท าแผนท่ีภาพถ่าย 
    ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี 
ปี 2560 - 2561 
   ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการส ารวจและ
   ท าแผนท่ี 

สสผ. กับการขับเคลื่อนวิสยัทัศน์ พันธกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 
 กรม พั ฒ น าที่ ดิ น ได้ ก าหนดยุ ทธศาสตร์ด้ านการเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วย การส ารวจ จ าแนกดิน 
วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ ซึ่งการด าเนิน
ภารกิจตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุผลส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้องมี
ข้อมูลและเทคโนโลยีด้านการส ารวจและท าแผนที่ที่มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว แม่นย าสูง และเป็นปัจจุบัน  
 ส ำนักเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนที่ (สสผ.) เป็นส ำนักที่ 
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรส ำรวจ รังวัด จัดท ำแผนที่และจัดท ำฐำนข้อมูล  
ส ำนักฯ จัดท ำข้อมูลทั้งจำกกำรส ำรวจภำคสนำม โดยปัจจุบันใช้
เทคโนโลยีกำรส ำรวจรังวัดด้วยระบบดำวเทียม (GPS)กำรจัดท ำแผนที่
ด้วยข้อมูลจำกกำรส ำรวจระยะไกล (Remote Sensing) ผลิตข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศภูมิศำสตร์  (GIS)  ซึ่ งนอกจำกกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้แล้ว ยังได้
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐ เช่น โครงกำรปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร มำตรำส่วน 1:4,000 (One Map) ด้วยภำรกิจเหล่ำนี้ส ำนักฯ จึงจะต้องมีหน้ำที่ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย
ทั้งหลักกำรองค์ควำมรู้ทฤษฎี และวิทยำกำรเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ 

 

กำรพัฒนำต่อยอดในกำรปฏิบัติงำน และ/หรือเป็นแนวทำงในกำรแก้ไข
ปัญหำ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของงำน  น ำมำก ำหนดเป็นหลักกำรหรือเป็น
แนวทำงที่ส ำคัญเพ่ือเป็นต้นแบบเพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลให้แก่หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทั้งภำยในส ำนักและภำยในกรมฯ  สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรพ้ืนที่ทั้งทำงด้ำนกำรเกษตรด้ำนเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ
ประเทศด้ำนอ่ืนๆได้อย่ำงถูกต้องมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  

   ภารกิจหลักของส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่  
 สสผ. มีภารกิจหลัก ได้แก่ การส ารวจ วิเคราะห์และจัดท าแผนที่ 
การปรับปรุง ผลิต และให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ท าการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส ารวจและท าแผนที่  ดังนั้นกล่าวโดยสรุป 
งานของ สสผ. แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 
 1. งานด้านการส ารวจและจัดท าแผนที่เช่น การจัดท าแผนที่ส ามะโน
ที่ดินเพ่ือการเกษตร การส ารวจและจัดท าแผนที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในโครงการส ารวจจ าแนกประเภทที่ดินl(OnelMap)lการจัดท าฐานข้อมูลป่า
ไม้ถาวร การปรับปรุงแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีด้วยข้อมูลดาวเทียม เป็นต้น 
 2. งานด้านการให้บริการแผนที่ และข้อมูล ทางแผนที่  ได้แก่            
การให้บริการแผนที่และข้อมูลแผนที่จากโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 
การให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรและพ้ืนที่ความลาดชัน           35 
เปอร์เซ็นต์ การบริการแผนที่ลายเส้นให้อยู่ในรูปข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เป็นต้น 
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 3. งานวิจัย ซึ่ง สสผ. เป็นส านักวิชาการ ดังนั้นนักวิชาการ ทุกคนของส านักฯ ต้องมีงานวิจัย 
 4. งานถ่ายทอดเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ สสผ. ในฐานะส านักส่วนกลางที่เป็นส านักด้านวิชาการถือได้ว่าเราอยู่
ใกล้วิวัฒนาการทางด้านการส ารวจและท าแผนที่มากกว่าส่วนภูมิภาค ดังนั้นนอกจากเราจะจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ วิวัฒนาการ
ให้แก่บุคลากรในส านักแล้ว ยังท าหน้าที่จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการส ารวจท าแผนที่ให้กับส านักงานพัฒนาที่ดินเขตด้วย 
   

การบริหารงาน  คน  ของส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
 ผอ.นฤมล  ชมแสง กล่าวว่าโดยส่วนตัวมองว่า สสผ. มีวัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบ “พ่ีปกครองน้อง” จึงท าให้มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดี ส่งผลให้การท างานราบรื่น แม้มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น ทุกคนจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหา ท าให้
ปัญหาอุปสรรคนั้นๆ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  แต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สสผ. ก าลังประสบปัญหาก าลังคนไม่เพียงพอ มีข้าราชการ
เพียงกลุ่มงานละแค่ 2 – 3 คน  ซึ่งหากค านวณศักยภาพการท างานจากก าลังคนที่มีอยู่ ก็ต้องบอกว่าเป็นภาระหน้าที่ที่หนัก
พอสมควร เบื้องต้นวิธีแก้ปัญหาของ สสผ. คือ การจ้างลูกจ้างจ้างเหมามาช่วยปฏิบัติงานร่วมกับข้าราชการ และพนักงาน
ราชการ ซึ่งขณะนี้ สสผ. มีลูกจ้างจ้างเหมาอยู่ประมาณ 80 คน อยู่ในแต่ละกลุ่มงาน ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยข้าราชการผู้ควบคุม
โครงการ  ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมข้อมูล  การจัดท าแผนที่  

การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใช้ IT และการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 สสผ. เป็นส านักที่ใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ (IT) 
มานาน ตั้ งแต่  ปี  พ .ศ. 2530 ตั้ งแต่คอมพิวเตอร์แบบ            
8 bit ดังนั้น การขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงไม่มีผลกระทบ
ต่อบุคลากร และเพราะ สสผ. ได้มีการพัฒนาการใช้เครื่องมือ
ส ารวจ และโปรแกรมการจัดท าแผนที่มาอย่างต่อเนื่อง แต่มอง
ว่าปัญหาอุปสรรคส าคัญอยู่ที่การมีข้อจ ากัดด้านวัสดุครุภัณฑ์
ในระบบราชการมากกว่า ด้วยข้อจ ากัดเหล่านั้นท าให้การ
จัดซื้อ การบ ารุงรักษา การ upgrade software ท าได้ยาก 
งานก็อาจมีอุปสรรคไม่สามารถบรรลุตามท่ีตั้งวัตถุประสงค์ไว้ได้ 
 

 

เทคนิคและข้อคิดในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ที่จะมาเป็น ผอ. สสผ. คนต่อไป 
 ผอ.นฤมล  ชมแสง ได้ให้ข้อคิดส าหรับผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่ง ผอ.สสผ. คนต่อไปว่า หากผู้ที่ได้ขึ้นด ารงต าแหน่งเป็น 
ผอ.สสผ. คนต่อไป ถ้าเป็นคนที่อยู่ภายใน สสผ. เอง ก็คงไม่มีปัญหาในการปรับตัว เพราะดังที่กล่าวมาแล้วว่าวัฒนธรรมในการ
ท างานที่ สสผ. เป็นแบบรุ่นพี่ รุ่นน้อง หรือ “พ่ีปกครองน้อง” แต่ถ้ามาจากที่อ่ืน สิ่งที่ต้องท าความเข้าใจและปรับตัว คือ 
 1. การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของ สสผ. ควรที่จะเปิดใจรับวัฒนธรรมขององค์กร เปิดใจ รับรู้ รับฟัง และรับทราบ
และต้องไม่ใช่การเรียนรู้อย่างจับผิด อาจจะมีสิ่งใดที่ต้องแก้ไข ก็ควรท าด้วยใจที่เอ้ืออาทร เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็น แล้ว
จึงวิเคราะห์ตัดสิน ก็จะเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเห็นว่าการท างานใน สสผ. ควรท างานเป็นทีม ช่วยกันคิด 
ช่วยกันแก้ปัญหา งานจึงจะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 2. การเรียนรู้งาน เพราะงานของ สสผ. เป็นงานเฉพาะด้านพอสมควร นอกจากนั้นยังมีระเบียบ กฎหมาย  เข้ามา
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องศึกษาให้ถ่องแท้ ยึดตามระเบียบแบบแผนที่ถูกต้อง 
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ผลงานที่ภูมใจมากที่สุด 
 ผอ.นฤมล  ชมแสง มีความภูมิใจกับผลงานทุกๆ ผลงาน           
ที่ได้ท างานร่วมมือกับทีมงานภายใน สสผ. แต่ถ้าพูดในภาพรวมของ
องค์กร มีความเห็นว่าผลงานที่ประสบความส าเร็จและใช้ประโยชน์ใน
วงกว้างของ สสผ. น่าจะเป็นงานจัดท าแผนที่ในโครงการจัดท าแผนที่
เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งผลงานที่ได้ออกมาอยู่ในรูปของข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย
ออร์โธสี  มาตราส่วน 1 :4,000 ข้อมูลเส้นชั้นความสูง ข้อมูล
แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ถึงแม้ว่าโครงการจะเสร็จสิ้นมากว่า 10 
ปีแล้วก็ตาม (เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2550) แต่ทุกวันนี้ก็ยังคงใช้ข้อมูล
จากโครงการในการปฏิบัติงานอยู่ โครงการนี้เริ่มด าเนินการบินถ่าย 

 

ภาพ ในปี 2545 – 2547 และเริ่มส ารวจ รังวัด และจัดท าแผนที่สิ้นสุดโครงการในปี 2550 โดยมีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก และเมื่อจัดท าข้อมูลส าเร็จแล้ว ก็มีภารกิจที่ต้องด าเนินการต่อในเรื่องของการให้บริการข้อมูล  
กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบด าเนินการ โดย สสผ. ท าหน้าที่ในการจัดเก็บรักษาข้อมูล และให้บริการ
ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ  
 

มุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของงานด้านแผนที่และภูมิสารสนเทศ 
 งานด้านส ารวจและท าแผนที่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่าง
มาก จะเห็นได้ว่าขณะนี้การส ารวจรังวัดจัดท าแผนที่ด้วยกล้องส ารวจ 
เช่น กล้อง Total Station แทบจะไม่มีให้เห็น เดี๋ยวนี้เราใช้เครื่องมือ
ส ารวจด้วยระบบดาวเทียมกัน และอาจจะท าแผนที่ด้วยการใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมากขึ้น และแผนที่เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น มี
ความทันสมัยขึ้น เช่น แผนที่จากข้อมูลดาวเทียม การใช้ UAV ในการ
บินถ่ายภาพ ท าให้แผนที่เป็นที่ยอมรับ ในชีวิตประจ าวันแผนที่จะเข้า
มามีส่วนร่วมมากขึ้น และใช้กันอย่างกว้างขวางขึ้นโดยทั่วไป ดังนั้น
บุคลากรทางด้านส ารวจและท าแผนที่ก็ต้องพัฒนาตนเอง เรียนรู้
เทคโนโลยี และวิวัฒนาการให้ทันต่อความก้าวหน้าที่จะมีข้ึนในอนาคต 

 

สิ่งท่ีอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพื่อปรับปรุงบทบาทภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 
 เนื่องด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ท าหน้าที่ให้บริการการตรวจสอบข้อมูลแก่หน่วยงาน
ภายนอกอยู่ 2 เรื่อง เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร และพ้ืนที่ความลาด
ชัน 35 เปอร์เซ็นต์  และปัจจุบันนี้ทั้ง 2 โครงการก็มีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ในการจัดท าข้อมูลเพ่ือให้สามารถใช้เป็นข้อมูลกลางได้ โดยทั้ง 2 โครงการนี้  สสผ. ได้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอยู่ ซึ่งถ้าโครงการประสบผลส าเร็จเมื่อใดก็จะช่วยลด
บทบาทภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินในเรื่องการตรวจสอบฯ ลงอย่างมาก ท าให้สามารถใช้
เวลาในการด าเนินการด้านวิชาการอื่นๆ ให้มากขึ้นได้โครงการเหล่านั้น คือ 

 1. โครงการจัดท าข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 
1:4,000 (One Map) ข้อมูลที่กรมพัฒนาที่ดินเกี่ยวข้องโดยตรง ก็ได้แก่ ข้อมูลแนว
เขตป่าไม้ถาวร ปัจจุบันด าเนินการเสร็จไปประมาณ 70 % แล้วซึ่งถ้าโครงการนี้ส าเร็จก็
จะช่วยลดภาระงานของสสผ.และ สพข. - สพด. ได้เป็นอย่างมากในการตรวจสอบ
ข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวร ให้แก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิ                
ส่วนหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินต่อจากนี้มองว่าคือ จะเป็นเพียงผู้ดูแลฐานข้อมูล ไม่ว่าจะ 
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เป็นเส้นแนวเขต มติ ค.ร.ม. หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูลของเราจะต้องมีความถูกต้องและครบถ้วน  ซึ่งหากมีข้อพิพาทก็
ต้องกลับมาดูท่ีฐานข้อมูลที่กรมพัฒนาที่ดิน 
 2. โครงการจัดท าแผนที่เขตที่เขา ภูเขา และพ้ืนที่ความลาดชัน 35 เปอร์เซ็นต์ มาตราส่วน 1:4,000 เป็นโครงการที่
มีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นเจ้าภาพ ซึ่ง สสผ. ก็ได้เข้าไปเป็น
คณะท างาน ผลงานเรื่องการท าข้อมูลส าเร็จแล้วประมาณ 50 % 
 

ข้อคิด/คติประจ าใจ   “ท าทุกอย่าง เต็มตามประสิทธิภาพที่มี และท่ีดีที่สุด” 
 
 

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
โดย กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที ่

 
 
 
 


