


เข้าสู่เวบ็ไซต์ https://geoplots.doae.go.th

เข้าสู่ระบบด้วยรหัส EC



1. ภาพรวมระบบวาดผงัแปลงเกษตรกรรมดจิทิัล

แผนภุมิ “ผงัแปลงฯ รายจงัหวดั ณ วนัปัจจุบัน”

เป็นแผนภูมิแสดงจ านวน
ผงัแปลงฯ ที่วาดเข้ามาในระบบ 
จากทุกเคร่ืองมือ ณ วนัปัจจุบัน 
รายจังหวัด



1. ภาพรวมระบบวาดผงัแปลงเกษตรกรรมดจิทิัล (ต่อ)

แผนภุมิ “สถิตกิารวาดผงัแปลงฯ 1 ต.ค. 64 – 31 ม.ีค. 65”

เป็นแผนภูมิแสดงจ านวน
ผงัแปลงฯ ที่วาดเข้ามาในระบบ 
จากทุกเคร่ืองมือ ในแต่ละวนั



1. ภาพรวมระบบวาดผงัแปลงเกษตรกรรมดจิทิัล (ต่อ)

แผนภุมิ “ผงัแปลงฯ รายจังหวดั 1 ต.ค. 64 – 31 ม.ีค. 65 (นส.4 / ไม่ใช่ นส.4)”

เป็นแผนภูมิแสดงจ านวน
ผงัแปลงฯ ที่วาดเข้ามาในระบบ 
จากทุกเคร่ืองมือ แยกจามกลุ่ม
เอกสาร แสดงรายจังหวดั โดย
สามารถดาวนโหลดผลการวาดผงั
แปลงตามกลุ่มเอกสาร รายจังหวดั 
อ าเภอ ต าบล เพ่ือติดตามผลการ
วาดผงัแปลงของจังหวดั



1. ภาพรวมระบบวาดผงัแปลงเกษตรกรรมดจิทิัล (ต่อ)

แผนภุมิ “ร้อยละของผงัแปลงฯ รายจังหวดั 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 (นส.4 / ไม่ใช่ นส.4)”

เป็นแผนภูมิร้อยละของเป้าหมายผงัแปลง
ตามกลุ่มเอกสาร ทีว่าดเข้ามาในระบบ
แสดงรายจังหวดั



1. ภาพรวมระบบวาดผงัแปลงเกษตรกรรมดจิทิัล (ต่อ)

แผนภุมิ “ผงัแปลงฯ รายจังหวดั 1 ต.ค. 64 – 31 ม.ีค. 65”

เป็นแผนภูมิแสดงจ านวน
ผงัแปลงฯ ที่วาดเข้ามาในระบบ 
วนัที ่1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65
จากทุกเคร่ืองมือ รายจังหวดั



1. ภาพรวมระบบวาดผงัแปลงเกษตรกรรมดจิทิัล (ต่อ)

แผนภุมิ “ร้อยละของเป้าหมายผงัแปลงฯ รายจังหวดั 1 ต.ค. 64 – 31 ม.ีค. 65”

เป็นแผนภูมิแสดงร้อยละของ
ผงัแปลงฯ ที่วาดเข้ามาในระบบ 
วนัที ่1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65
จากทุกเคร่ืองมือ รายจังหวดั



1. ภาพรวมระบบวาดผงัแปลงเกษตรกรรมดจิทิัล (ต่อ)

แผนที่แสดงคะแนน ตามตัวช้ีวดัรอบที ่1/65



2. วาดผงัแปลง

เมนูส าหรับค้นหากจิกรรมเพ่ือวาดผงัแปลง



2. วาดผงัแปลง (ต่อ)

การค้นหาผงัแปลง

การค้นหากจิกรรม สามารถค้นหาได้โดย
1. ค้นต าบล ระบุหรือไม่ระบุหมู่กไ็ด้
จะค้นหาเฉพาะกจิกรรมที่ยังไม่วาดผงัแปลงฯ
2. ค้นด้วยเลขประจ าตัวประชาชน
จะต้นหากจิกรรมของเกษตรกรเจ้าของเลข
ประจ าตัวประชาชนดังกล่าวทั้งหมดในอ าเภอ
3. ค้นด้วยเลขกจิกรรม activity
จะค้นแบบเจาะจงกจิกรรม



2. วาดผงัแปลง

น าเข้าผงัแปลงฯ ทีว่าดโดยโปรแกรม QGIS



2. วาดผงัแปลง

ขั้นตอนน ำเข้ำผังแปลงฯ ทีว่ำดโดยโปรแกรม QGIS ตัง้ค่ำ field activity (ท ำคร้ังเดยีว)



2. วาดผงัแปลง

ขั้นตอนน ำเข้ำผังแปลงฯ ทีว่ำดโดยโปรแกรม QGIS ตัง้ค่ำ field user_id (ท ำคร้ังเดยีว)



2. วาดผงัแปลง

ขั้นตอนน าเข้าผงัแปลงฯ ที่วาดโดยโปรแกรม QGIS ส่งออกไฟล์ csv



2. วาดผงัแปลง

ขั้นตอนน าเข้าผงัแปลงฯ ที่วาดโดยโปรแกรม QGIS



3. ค้นหาผงัแปลง



3. ค้นหาผงัแปลง

สามารถค้นหาได้จากการระบุพกิดั
แล้วกดทีปุ่่ม ไปยงัต าแหน่ง

ค้นหาด้วยพกิดั



3. ค้นหาผงัแปลง

สามารถค้นหาได้จากการระบุเลขกจิกรรม
ค้นหาด้วยเลขกจิกรรม activity



สังเกตุ : เรากรอก Lat/Long ใน ทบก.  ทาง ทบก. จะตรึงพิกัดไว้กลางอ าเภอ
หรืออยู่ตรงจุดเดียวท้ังหมด ทาง geoplots จะไปดึง Lat/Long มาแสดงก่อน 

หน้าวาดแปลง

เมื่อกดเลือกแปลงที่ต้องการวาด 
ระบบจะแสดงต าแหน่งตามที่ได้
ระบุพิกัดไว้ในระบบทะเบียน
เกษตรกร

หากไม่ได้ระบุพิกัดไว้ 
หรือพิกัดไม่ถูกต้อง
สามารถค้นหาต าแหน่งได้
โดยกรอกพิกัด Lat/Long 
หรือ X/Y 

โดยในกรณีใช้ X/Y ให้ระบุโซนด้วย



หากแปลงมีพิกัดอยู่แล้ว เลือกปุ่ม 
ไปยังต าแหน่ง X/Y หรือ ไปยัง 
ต าแหน่ง Lat/Long

หากไม่ได้ระบุพิกัดไว้ หรือพิกัดไม่ถูกต้อง
สามารถค้นหาต าแหน่งได้ โดยกรอกพิกัด 
Lat/Long หรือ X/Y 
กรณีใช้ X/Y ให้ระบุโซนด้วย
แล้วกด ไปยังต าแหน่ง 

หน้าวาดแปลง (ต่อ)



หน้าวาดแปลง (ต่อ)

หลังจากกดปุ่ม
ไปยังต าแหน่ง X/Y หรือ
ไปยังต าแหน่ง Lat/Long
จะขึ้นพิกัดในต าแหน่งที่กรอกไว้



หน้าวาดแปลง (ต่อ)



หน้าวาดแปลง (ต่อ)

เริ่มต้นการวาดโดยกดที่ปุ่ม 
วาดรูปเหลี่ยมปิด

จากน้ันคลิกซ้ายท่ีต าแหน่งมุมแปลง
ไล่ไปทีละจุด และจบการวาดด้วยการ
คลิกท่ีจุดเริ่มต้นของการวาดแปลง

คลิกซ้ายทีละจุดรอบบริเวณแปลง
แล้วกลับมาคลิกที่จุดเริ่มต้นหลังจาก
คลิกที่จุดสุดท้าย

ปุ่ม วาดรูปเหลี่ยมปิด



หน้าวาดแปลง (ต่อ)

เมื่อวาดเสร็จจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าพร้อมค านวณ
พื้นท่ีในการวาด และส่วนต่าง ระหว่างพื้นท่ี
แจ้งขึ้นทะเบียนฯ และพื้นท่ีวาด

ส่วนต่าง ระหว่างพ้ืนท่ีแจ้งข้ึนทะเบียนฯ 
และพื้นที่วาด เกินที่แจ้งข้ึนทะเบียนฯ
ให้ท าการแก้ไขวาดใหม่



ส่วนต่าง ระหว่างพ้ืนที่แจ้งขึ้นทะเบียนฯ 
และพื้นที่วาด ไม่เกินท่ีแจ้งข้ึนทะเบียนฯไว้

หน้าวาดแปลง (ต่อ)



เมื่อวาดแปลงถูกต้องแล้วกดส่งข้อมูลได้เลย

หน้าวาดแปลง (ต่อ)



หน้าวาดแปลง (ต่อ)
การแก้ไขผังแปลงฯ 
เป็นการวาดแปลงใหม่ หรือ เพิ่ม/

ลดขนาดแปลง

การคัดลอกผังแปลงฯ
กรณีที่มีเกษตรกรท าการเกษตรใน

แปลงเดียวกัน พื้นที่ท าการเกษตร
เท่ากัน อยู่ต าบลเดียวกัน และต้องมี
วันปลูกกับวันเก็บเกี่ยว ต้องไม่คาบ
เกี่ยวกันถึงจะคัดลอกแปลงได้ หรือท า
การปรับปรุงข้ามปีถึงคัดลอกแปลงได้

การแก้ไขผังแปลงฯ และการคัดลอกผังแปลงฯ
ให้คลิกที่แปลงที่ต้องการแก้ไขหรือคัดลอก
จะปรากฎหน้าต่าง ดังภาพ



สามารถกรอกเลข activity 
ค่าพิกัด Lat/Long หรือ X/Y
เพ่ือค้นหาแปลงที่วาดแล้ว

เมนู ค้นหาผังแปลงฯ



ผลลัพธ์ จะแสดงจุดพิพัดต าแหน่งที่เราค้นหา
และแสดงข้อมูลที่อยู่ในระยะ 200 เมตร

เมนู ค้นหาผังแปลงฯ (ต่อ) -> ค้นหาด้วยค่าพิกัด Lat/Long หรือ X/Y

ค่าพิกัด Lat/Long 
หรือ X/Y



เมนู ค้นหาผังแปลงฯ (ต่อ) -> ค้นหาด้วยเลข activity 

กรอกเลข activity 

ผลลัพธ์



การค้นแปลงด้วยเลข activity  
สามารถค้นแปลงเพื่อแก้ไขหรือ
ตรวจสอบว่าวาดแปลงแล้วหรือไม่

เมนู ค้นหาผังแปลงฯ (ต่อ) -> ค้นหาด้วยค่าพิกัด Lat/Long หรือ X/Y

หมายเหตุ : การแก้ไขแปลงฯ จะโดนล็อกไว้ด้วยรหัส EC ท่ีมี
สิทธิเท่านั้น กล่าวคือ ถ้า EC ท่ีจะแก้ไขผังแปลงฯ หากแปลง
นั้นไม่ได้อยู่ในอ าเภอท่ี EC นั้นดูแล ก็จะไม่สามารถแก้ไขได้



เมนู รายงานการน าเข้าผังแปลงฯ -> รายงานภาพรวมผังแปลงฯ



สามารถ
ส่งออก
รายงาน
เป็นไฟล์
ประเภท
ต่าง ๆ
โดยคลิกที่
เมนูนี้

เมนู รายงานการน าเข้าผังแปลงฯ -> 
รายงานภาพรวมผังแปลงฯ (ต่อ)

ตัวชี้วัดรอบ... ของปี.... แบ่งตามเครื่องมือท่ีน าเข้า

แปลงท่ีวาด ณ วันปัจจุบันแบ่งตามเครื่องมือท่ีน าเข้า

ภาพรวมทั้งหมดว่ามีแปลงเท่าไหร แบ่งตามเครื่องมือที่
น าเข้า (กรองมาเฉพาะที่ไม่ซ้อนทับกัน)

แปลงทั้งหมดรายจังหวัดแบ่งตามเครื่องมือที่น าเข้า

แผนที่ แสดงว่าแต่ละจังหวัดวาดไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์



เมนู รายงานการน าเข้าผังแปลงฯ -> รายงานการน าเข้าผังแปลงฯ รายวัน



เมนู รายงานการน าเข้าผังแปลงฯ -> รายงานการน าเข้าผังแปลงฯ รายวัน (ต่อ)



เมนู รายงานการน าเข้าผังแปลงฯ ->
รายงานการน าเข้าผังแปลงฯ รายวัน (ต่อ)



สามารถส่งออกรายงาน
เป็นไฟล์ประเภทต่าง ๆ

โดยคลิกที่เมนูนี้

เมนู รายงานการน าเข้าผังแปลงฯ -> รายงานการน าเข้าผังแปลงฯ รายวัน (ต่อ)



เมนู รายงานการน าเข้าผังแปลงฯ -> รายงานผังแปลงฯ วาดไม่ถูกต้อง

มีให้เลือกรายต าบลเพื่อสะดวกในการแก้ไข



เมนู รายงานการน าเข้าผังแปลงฯ -> ดาวน์โหลดผังแปลงฯ


