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    สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.
2562 กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบในการบริหาร
จัดการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ     
    กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูล (Data Policy) ของ 
กรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)  เพื่อให้ชุดข้อมูลต่าง ๆ ของ 
กรมพัฒนาที่ดิน มีการกำหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ครอบครองและผู้ควบคุมข้อมูล ตามวงจรชีวิต
ข้อมูล (Create, Collect/Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 
มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ ้มครองข้อมูลตามวงจรชีวิตข้อมูล มีการกำหนดกฎเกณฑ์  
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล รวมถึงมีการกำหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ  ประเมิน
คุณภาพข้อมูล ให้มีความถูกต้อง (Accuracy) มีความครบถ้วน (Completeness) ข้อมูลมีความต้องกัน 
(Consistency) เป ็นปัจจ ุบ ัน (Timeliness) ตรงตามความต้องการของผู ้ ใช ้ (Relevancy) และข้อมูล 
มีความพร้อมใช้ (Availability) ตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)  เพื่อให้การได้มา
ของข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้งาน มีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเป็น 
ส่วนบุคคลและนำไปเชื ่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัต ิ
สำหรับชุดข้อมูลป่าไม้ถาวร 

ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครฐั (Data Governance Framework) 
 

1. ความเป็นมา 

 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่ 1 ได้กำหนดให้ม ีการจำแนกประเภทที ่ด ินของ 
ประเทศไทย การจำแนกประเภทที่ดินจะเป็นการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง ให้รักษาพื้นที่ไว้เป็น 
ป่าไม้ถาวร ส่วนที่สอง เป็นที่ดินทำกินและกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 ให้
มีการสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน โดยมีการกำหนดพื้นที่ที่จะใช้ในการสำรวจ จำนวน 1,300 แปลง ที่เรียกว่า  
“ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504” อย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นการกำหนด 
เขตโดยประมาณ ดังนั ้นจึงมอบหมายให้คณะกรรมการจำแนกประเภทที่ดินทำการสำรวจอีกครั ้งหนึ่ง ต่อมา  
เมื ่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2506 คณะรัฐมนตรีได้มีมติว่า เมื ่อคณะกรรมการจำแนกประเภทที่ดินกำหนดว่า  
พื้นที่ใดสมควรสงวนเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่แน่นอนเสร็จในจังหวัดใดแล้ว ขอให้เขตป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2504 สำหรับท้องที่จังหวัดนั้นเป็นอันยกเลิก และให้ถือเขตพื้นที่ป่าไม้ตามที่คณะกรรมการจำแนก
ประเภทที ่ด ินได ้จำแนกไว้เป ็นพื ้นที ่ป ่าไม ้ถาวร  การจำแนกประเภทที ่ด ินได้อย ู ่ในการดำเนินการของ 
กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ต่อมากรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน  
พ.ศ. 2551 ซึ่งอำนาจหน้าที่การจำแนกประเภทที่ดินอยู่ในมาตรา 16 และอำนาจคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
ตามมาตรา 9(1) ในพระราชบัญญัตินี้  ดังนั ้นข้อมูลป่าไม้ถาวร จึงอยู ่ภายใต้การดูแลของกรมพัฒนาที่ดิน  
โดยสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 
 สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทำข้อมูลป่าไม้ถาวรในรูปแบบ Shapefile 
โดยจัดทำจากแผนที ่จำแนกประเภทที ่ด ินที ่สามารถแสดงผลด้วยโปรแกรมสารสนเทศทางภูม ิศาสตร์  
เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบในการวางแผน การศึกษา การพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์ในการถือครองที่ดิน 
และการออกเอกสารสิทธิที่ดินต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลป่าไม้ถาวรมีการกำหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ครอบครองและผู้ควบคุมข้อมูล ตาม
วงจรชีวิตข้อมูล รวมถึงการจัดการระบบบริหารและกระบวนการจัดการ การคุ้มครองข้อมูล การกําหนดกฎเกณฑ์
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล การกําหนดมาตรการหรือกระบวนการตรวจสอบประเมินคุณภาพข้อมูล 
เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกัน เป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการผู้ใช้และพร้อมใช้ ภายใต้
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษา
ความเป็นส่วนบุคคล และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อให้กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูลป่าไม้ถาวรที่มีประสิทธิภาพภายใต้
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
 2.2 เพื่อให้กรมพัฒนาที่ดินมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ้มครองข้อมูลป่าไม้ถาวรโดยกำหนด
สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ครอบครองและผู้ควบคุมข้อมูล ตามวงจรชีวิตข้อมูล (Create, Collect/Store, 
Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 
 2.3 เพื่อให้มีการกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูลป่าไม้ถาวร กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

 2.4  เพื่อให้มีการกำหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพข้อมูล ให้ข้อมูลมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ต้องกัน เป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการผู้ใช้ และมีความพร้อมใช ้

3. ขอบเขต 

 3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ บังคับใช้กับผู้ดูแลข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ป่าไม้ถาวร 
 3.2 ขอบเขตข้อมูลตามนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ ครอบคลุมเฉพาะข้อมูลป่าไม้ถาวรและป่าไม้ ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 มาตราส่วน 1: 50,000 ที่ได้จากการจำแนกประเภทที่ดิน 

4. นิยาม 

คำ ความหมาย 
ป่าไม้ถาวร ป่าไม้ถาวร คือ พื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 ให้รักษาไว้

เป็นพื้นที่ป่าไม้แล้ว ต่อจากนั้นได้มีการสำรวจหาข้อมูลเกี่ยวกับดินการถือครอง  การ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน  คุณภาพชั้นลุ่มน้ำ  แล้วนำเสนอคณะอนุกรรมการจำแนกประเภท
ที่ดินประจำจังหวัดพิจารณาความเห็นขั้นต้นแล้วผ่านไปยังคณะเจ้าหน้าที่วิชาการ 
คณะอนุกรรมการอำนวยการจำแนกประเภทที่ดิน คณะกรรมการจำแนกประเภท
ที่ดิน และคณะรัฐมนตรีตามลำดับ พิจารณาว่าพื้นที่ส่วนใดที่จะรักษาไว้เป็นป่าไม้
ถาวร 

ป ่ า ไ ม้ ต า ม ม ติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ
ว ั น ที่  1 4 
พฤศจิกายน 2504 

พื้นที่ที่กําหนดเขตป่าคร่าวๆ เพื่อที่ทางราชการจะได้ดำเนินการสำรวจและจำแนก
ต่อไปว่าพื้นที่บริเวณใดให้เป็นป่าไม้ถาวร หรือพื้นที่ใดไม่เหมาะสมให้เป็นป่าไม้ถาวร 
เท่านั้น (ตามการตีความของสํานักงานกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 775/2561) 

มติคณะรัฐมนตร ี ผลการตัดสินใจรวมกันของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกประเภทที่ดิน 
การจำแนกประเภท
ที่ดิน 

การจำแนกประเภทที่ดิน เป็นการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก ่
1) พื้นที่รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร 
2) พื้นที่จัดสรรเพ่ือการเกษตรกรรมหรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

แ ผ น ท ี ่ จ ำ แ น ก
ประเภทที่ดิน 

แผนที่ที่แสดงแนวเขตป่าไม้ถาวรและพื้นที่ที่จำแนกออกจากป่าไม้ถาวร ซึ่งเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีและรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลป่าไม้ถาวร ข้อมูลป่าไม้ถาวรที่ดำเนินการโดยกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน ประกอบด้วย ข้อมูลชื่อพ้ืนที่
ป่าไม้ถาวร ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ถาวร และวันที่ประกาศใช้ข้อมูล โดยจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบ Shapefile มาตราส่วน 1: 50,000 

Shapefile ไฟล์ที่เก็บข้อมูลเวคเตอร์ (Vector) ข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) และชั้นข้อมูล 
แต่ละประเภทไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับ Shapefile หนึ่งๆ จะประกอบไปด้วยไฟล์
อย่างน้อย 3 ไฟล์ ที่มีการอ้างอิงถึงกันและกันและไม่สามารถขาดไฟล์หนึ่งไฟล์ใดได ้

ผู้ครอบครองข้อมูล 
(Data Owner) 

ผู้ครอบครองชุดข้อมูลป่าไม้ถาวร คือ กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการ
สำรวจและทำแผนที่  กรมพัฒนาที่ดิน 

ผู้ควบคุมข้อมูล  
(Data Controller) 

กรมพัฒนาที่ดินมอบหมายให้ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบชุดข้อมูลป่าไม้ถาวร 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูลป่าไม้ถาวร กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

คำ ความหมาย 
การสำรองข้อมูล 
(Backup) 

การจัดทำสำเนาชุดข้อมูลป่าไม้ถาวร  ในสื่อบันทึกข้อมูล (External Storage) 
 

การทำลายข้อมูล การลบข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูล หรือการบันทึกข้อมูลชุดใหม่แทนที่ข้อมูลเดิมที่
สิ้นสุดหรือหมดอายุการจัดเก็บ ทำให้ข้อมูลเดิมไม่สามารถนำมาใช้งานได ้

5. การเผยแพร่และการทบทวน 

 เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูลป่าไม้ถาวรทางการเกษตร ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาคร ัฐ  (Data Governance Framework)  ฉบ ับน ี ้  ม ีการเผยแพร ่ผ ่ านเว ็บไซต ์กรมพ ัฒนาท ี ่ด ินที่  
https://www.ldd.go.th/ และมีกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี และตามความเหมาะสม 

6. การกำหนดสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบและกระบวนการจัดการคุ้มครองชุดข้อมูลตามวงจรชีวิตข้อมูล  

 (Create, Collect/Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 

 เพื่อให้การบริหารจัดการชุดข้อมูลป่าไม้ถาวรมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการนำไปใช้ประโยชน์จึง
ได้มีการกำหนดสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบและกระบวนการจัดการ ข้อมูลตามวงจรชีวิตข้อมูล มีรายละเอียด
ดังนี้ 

ชื่อกิจกรรม 
การกำหนดสิทธ ิ
/ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการจดัการ/คุ้มครอง 

1. การสร้าง
ข้อมูล (Create): 

กลุ่มจำแนก
ประเภทที่ดิน 

กำหนดสิทธิเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มในการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลตาม
หน้าที ่ความรับผิดชอบ ด้านการจัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ตามที่กำหนดในพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)   

2. การรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูล 
(Collect/Store): 

กลุ่มจำแนก
ประเภทที่ดิน 

ข้อมูลป่าไม้ถาวรที่เกิดจากกระบวนการสร้างข้อมูลจะบันทึกในสื่อ
บันทึกข้อมูลภายนอก (External Hard disk) ซึ่งมีความพร้อมสำหรับ
การประมวลผลและเรียกใช้งาน การบันทึกข้อมูล 
ในฐานข้อมูลจะจัดเก็บโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การ
จัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระเบียบและง่ายต่อการใช้งาน ทั้งนีน้อกจาก
การบันทึกข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลภายนอก ของกลุ่มจำแนกประเภท
ที ่ดินแล้ว ยังมีการจัดเก็บข้อมูลใน Server ของศูนย์เทคโนโลยี
ส า ร สน เทศและก า รส ื ่ อ ส า ร  ร วมถ ึ ง มี ก า ร ส ำ รอ งข ้ อ มู ล 
ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยสำรองข้อมูลในทุกเดือน เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดความเสียหายหรือสูญหาย 
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ชื่อกิจกรรม 
การกำหนดสิทธ ิ
/ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการจดัการ/คุ้มครอง 

3. การคัดแยก
ข้อมูล (Classify): 

กลุ่มจำแนก
ประเภทที่ดิน 

จำแนกหมวดหมู่ข้อมูล โดยข้อมูลป่าไม้ถาวรเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นชั้น
ความลับ การเปิดเผยและให้บริการข้อมูลป่าไม้ถาวรเป็นไปตามคำ
ร้องขอ ซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ 

4. การประมวล 
ผลหรือใช้ข้อมูล 
(Process/Use): 

กลุ่มจำแนก
ประเภทที่ดิน 

นำข้อมูลที่จัดเก็บมาประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนที่
ให้กับผู้ขอรับบริการ ตามความรับผิดชอบ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมา
ใช้งานให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และมีการบันทึกประวัติการ
ประมวลผลและการใช้ข้อมูลเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

5.การปกปิดหรือ
เปิดเผย 
(Concealment
/Disclosure) 

กลุ่มจำแนก
ประเภทที่ดิน 

ทำหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลตามหลักการเปิดเผย
ข้อมูลและระดับการเปิดเผยที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 7.5 ในกรณีการขอ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน สามารถทำบันทึก
ข้อความขอรับบริการข้อมูลจากกลุ่มจำแนกประเภทที่ดินได้โดยตรง 
หากเป็นการขอข้อมูลจากบุคคลหรือองค์กรภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน 
ต้องยื่นหนังสือคำขอรับบริการข้อมูลผ่านกรมพัฒนาที่ดิน 

6.การตรวจสอบ
ข้อมูล (Inspect) 

กลุ่มจำแนก
ประเภทที่ดิน 

(1) ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูลตามมาตรฐานงานวิชาการด้าน
แผนท ี ่  เพ ื ่ อ ให ้ ข ้ อม ู ลม ี ความถ ูกต ้ อง  ( Accuracy)ครบถ ้ วน 
(Completeness) ม ีความต ้องก ัน (Consistency) เป ็นป ัจจ ุบัน 
(Timeliness) ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) และพร้อม
ใช้ (Availability) ก่อนเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยกำหนดเงื่อนไขในการนำเข้า
และแก้ไขข้อมูล เช่น เงื่อนไขการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 
ความซ้ำซ้อน และคำผิด เป็นต้น เพื ่อให้ข้อมูลในระบบได้รับการ
ตรวจสอบให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการโดยอัตโนมัติ  

(2) เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
สามารถให้คำอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบ ที่ใช้ได้ถูกดำเนินการอย่าง
เหมาะสมหรือเป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ 

7. การทำลาย
ข้อมูล 
(Dispose) 

 จะไม่มีการทำลายข้อมูลที่อยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลภายนอก และสำรอง
ข้อมูลตามระยะเวลาที ่กำหนด เพื ่อหลีกเลี ่ยงความเสียหายที่จะ
เกิดขึ ้นหากข้อมูลเกิดความเสียหายหรือสูญหาย และชุดข้อมูลที่
สำรองนี้ มีการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร (Archive) ตั้งแต่เริ ่มมีการ
ดำเนินการ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
ย้อนกลับ โดยกลุ่มจำแนกประเภทที่ดินเป็นผู้ดูแลข้อมูล 
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7. การกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล มีการจัดการดังนี้ 

 ข้อมูลป่าไม้ถาวรสามารถเปิดเผยให้กับบุคคลหรือองค์กรเป็นรายกรณี จึงมีการกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึง
เฉพาะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ประชาชนทั่วไปนำไปใช้ประโยชน์ 
สามารถเข้าถึงไดโ้ดยส่งคำร้องขอรับบริการได้ที่กรมพัฒนาที่ดิน 

8. กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ 

 ได้กำหนดกระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพข้อมูล ดังน้ี 

 8.1 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพเจ้าหน้าที่กลุ่มจำแนกประเภทที่ดินทำการตรวจสอบและแก้ไข
คุณภาพข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ต้องกัน เป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และ
พร้อมใช้ก่อนเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยการตรวจสอบข้อมูลป่าไม้ถาวรต้องสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรแีละรายงาน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ถาวร 

 8.2 การประเมินคุณภาพข้อมูล  ทำการประเมินคุณภาพข้อมูลป่าไม้ถาวรอยู่บนหลักการของวงจรชีวิต
ข้อมูล ประกอบด้วย  ข้อมูลมีความถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลมีความครบถ้วน (Completeness) ข้อมูลมี
ความต้องกัน (Consistency) ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
(Relevancy) และข้อมูลมีความพร้อมใช้ (Availability) ดังนี ้ 

คุณภาพข้อมลู รูปแบบการประเมิน การประเมิน 

1. ข้อมูลมีความถกูต้อง 
(Accuracy) 

ตรวจสอบจากแผนที่ข้อมูลมติ
คณะรัฐมนตรีและรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ที่ดิน 

หากข้อมูลป่าไม้ถาวรมีความถูกต้องขอบเขต
ป่าไม้ถาวรต้องมีความสอดคล้องกับแผนที่
ข ้อมูลมติคณะรัฐมนตรีและรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 

2. ข้อมูลมีความครบถ้วน 
(Completeness) 

ตรวจสอบข้อมูลเชิงบรรยาย 
ข้อมูลป่าไม้ถาวร 

หากข้อมูลเชิงบรรยาย ป่าไม้ถาวร ไม่เป็นค่าว่าง 
แสดงถึงข้อมูลที่นำเข้ามีความครบถ้วน 

3. ข้อมูลมีความตอ้งกัน 
(Consistency) 

ตรวจสอบชื่อป่าไม้ถาวรให้มี
ค ว า ม ต ้ อ ง ก ั น ก ั บ ม ติ
คณะรัฐมนตรี 

ช ื ่อป ่าไม ้ถาวรท ี ่อย ู ่ ใน Shapefile กับ
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ที่ดินมีความต้องกัน 

4. ข้อมูลมีความเป็น
ปัจจุบัน (Timeliness) 

ข้อมูลป่าไม้ถาวรเป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีที ่เกี ่ยวข้อง 
(ฉบับล่าสุด) 

เมื่อตรวจสอบข้อมูล หากพบข้อมูลป่าไม้
ถาวร สอดคล้องกับแผนที่จำแนกประเภท
ที่ดินและมติคณะรัฐมนตรีฉบับล่าสุดของ
ป่านั้นๆ แสดงว่าข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน  

5. ข้อมูลตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 
(Relevancy) 

ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

สำรวจแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

6. ข้อมูลมีความพร้อมใช้ 
(Availability) 

ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูล
ป่าไม้ถาวร เมื่อเรียกใช้ข้อมูล
ผ่านสื่อบันทึกข้อมูลภายนอก 

สื่อบันทึกข้อมูลภายนอกสามารถเปิดใช้
งานและเข้าถึงข้อมูลได้ และข้อมูลในสื่อ
บันทึกข้อมูลภายนอกสามารถแสดงผล



6 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูลป่าไม้ถาวร กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

คุณภาพข้อมลู รูปแบบการประเมิน การประเมิน 

ผ ่ าน โปรแกรมทางด ้ านสารสน เทศ
ภูมิศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน แสดงว่าข้อมูล
มีความพร้อมใช้ 

 นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลตามรูปแบบข้อมูล (Data Format) ขอบเขตของข้อมูล (Data 
Scope)  เง ื ่ อนไขการกรอกข ้อม ูล (Conditions)  มาตรฐาน/แหล ่งอ ้างอ ิ ง/แหล ่งท ี ่มาของข ้อมูล 
(Standard/Reference/Data Source) ตามภาคผนวกพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

9. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 9.1  พระราชบัญญัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
 9.2  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
 9.3  พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
 9.4  นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 
 9.5  แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัย อันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (IT Contingency Plan) 
 9.6  มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

คำอธิบายข้อมูล (Metadata) 
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

 

(สำหรับชุดข้อมูลป่าไม้ถาวร) 
 
 



บัญชีรายชื่อขอ้มูล (Data Catalog) 

ลำดับที่ ชื่อรายการ รายละเอียด 

1 ชื่อข้อมูล ข้อมูลป่าไม้ถาวร 

2 ผู้ประมวลผลขอ้มูล หน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมข้อมูลให้จัดเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูล หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้ควบคุมข้อมูล
กำหนด ได้แก่ กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

3 คำสำคัญ ป่าไม้ถาวร 

4 คำอธิบายอย่างย่อ ป่าไม้ถาวร คือ พื้นที่ซึ ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื ่อวันที ่ 14 พฤศจิกายน 2504 ให้รักษาไว้เป็นพื ้นที ่ป่าไม้แล้ว 
ต่อจากนั้นได้มีการสำรวจหาข้อมูลเกี่ยวกับดินการถือครอง  การใช้ประโยชน์ที่ดิน  คุณภาพชั้นลุ่มน้ำ  แล้วนำเสนอ
คณะอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัดพิจารณาความเห็นขั้นต้นแล้วผ่านไปยังคณะเจ้าหน้าที่วิชาการ 
คณะอนุกรรมการอำนวยการจำแนกประเภทที่ดิน คณะกรรมการจำแนกประเภทที่ดิน และคณะรัฐมนตรีตามลำดับ 
พิจารณาว่าพื้นที่ส่วนใดที่จะรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร หรือส่วนใดจะจำแนกเป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรมหรือใช้ประโยชน์
อย่างอื่น โดยคณะรัฐมนตรี ก็จะยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504    และถือมติคณะรัฐมนตรี
ใหม่แทนมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดพื้นที่ใหม่นี้จะเป็นการกำหนดพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยพื้นที่ส่วนที่เหลือจะถูกจำแนก
ออกเป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรมหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไป 

5 รูปแบบการจัดเก็บ Database 

 

 

 

 

 

 



คำอธิบายข้อมูล (Metadata) 

เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata)  ข้อมูลป่าไม้ถาวร 

ลำดับที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 

1 เลขที่เมทาดาตา กำหนดเลขที่ให้เป็น Unique 008 

2 ชื่อข้อมูล ชื่อของข้อมูลที่กำหนดโดยหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ข้อมูลป่าไม้ถาวร 

3 เจ้าของข้อมูล  ชื่อบุคคล ชื่อส่วนงาน หรือชื่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมูล และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 

กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่  กรมพัฒนาที่ดิน 

4 คำสำคัญ  หัวข้อ คำ หรือวลี ที่ใช้สำหรับการค้นเรื่องที่
ต้องการได้ 

ป่าไม้ถาวร 

5 คำอธิบายอย่างย่อ บทคัดย่อของข้อมูลหรือ Abstract ที่บ่งบอกถึง
เนื้อความในข้อมูลอย่างสั้น 

ป่าไม้ถาวร คือ พื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 ให้รักษาไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้
แล้ว ต่อจากนั้นได้มีการสำรวจหาข้อมูลเกี่ยวกับดินการถือครอง  การใช้ประโยชน์ที่ดิน  คุณภาพชั้นลุ่มน้ำ  
แล้วนำเสนอคณะอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัดพิจารณาความเห็นขั้นต้นแล้วผ่านไปยัง
คณะเจ้าหน้าที่วิชาการ คณะอนุกรรมการอำนวยการจำแนกประเภทที่ดิน คณะกรรมการจำแนกประเภท
ที่ดิน และคณะรัฐมนตรีตามลำดับ พิจารณาว่าพื้นที่ส่วนใดที่จะรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร หรือส่วนใด  
จะจำแนกเป็นที ่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรมหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น โดยคณะรัฐมนตรี ก็จะยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504    และถือมติคณะรัฐมนตรีใหม่แทนมติคณะรัฐมนตรื  
ที่กำหนดพื้นที่ใหม่นี ้จะเป็นการกำหนดพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยพื้นที่ส่วนที่เหลือจะถูกจำแนกออกเป็น  
ที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรมหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไป 

6 ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วม
ดำเนินการ  

ผู้ที่สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล 
เช่น เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product Owner) , ส่วน
ควบคุมคุณภาพ 

- 

7 วันที่เริ่มต้นสร้าง วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นใช้ข้อมูล (รูปแบบ YYYY-
MM-DD เช่น 2015-02-25) 

26/2/2553 

8 วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลล่าสุด  

วัน เดือน ปี ล่าสุดที่มีการปรับปรุงข้อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD เช่น 2015-02-25) 

2564 



ลำดับที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 

9 แหล่งที่มา แหล่งที่มา เช่น จากโครงการสำรวจ จากแผนที่จำแนกประเภทที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000, จากโครงการจัดทำแผนที่แนวเขตป่าไม้ถาวรบน
แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน 1 : 4,000 

10 หน่วยย่อยที่สุดที่มีข้อมูล  หน่วยย่อยหรือขอบเขตที่ย่อยที่สุดที่มีข้อมูล 
เช่น หมู่บ้าน จังหวัด ภาค ประเทศ 

บุคคล 

 สถานประกอบการ 

 ครัวเรือน 

 หมู่บ้าน 

 ตำบล 

อำเภอ 

 จังหวัด 

 ภาค 

 ประเทศ 

 อื่น ๆ.............................. 
11 รูปแบบการเก็บข้อมูล  รูปแบบที่บันทึกข้อมูล เช่น Database  CSV/XLS 

VDO 
 Database 

 CSV/XLS 

 XML/JSON 

 Image/Diagram 

 VDO 
 Text/Document 

 เอกสารกระดาษ 

  อื่น ๆ….Shape File (Polygon)....... 

12 ภาษาที่ใช้  ภาษาที่ใช้ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น 

  ภาษาไทย 

  ภาษาอังกฤษ 

จีน 



ลำดับที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 

 ญี่ปุ่น 

 อื่น ๆ.............................. 

13 URL  ระบุ URL ที่สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลได้ - 

14 ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ขอบเขตหรือพื้นที่ในการนำเสนอข้อมูล เช่น 
ภายในหน่วยงาน  ระหว่างหน่วยงาน 

 ภายในหน่วยงาน 

 ระหว่างหน่วยงาน 

 ประเทศไทย 

 ระหว่างประเทศ 

 ไม่จำกัดขอบเขต 

15 สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล  สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งอธิบายระดับการเข้าถึง
ข้อมูล เช่น View Modify 

 View 

 Modify 
16 สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล สิทธิ์ สัญญา หรือข้อตกลงในการใช้ชุดข้อมูล เช่น 

สัญญาอนุญาตสำหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ (License 
for Open Government Data) 

 ใช้โดยอิสระ 
 ให้เมื่อร้องขอ 
 สัญญาอนุญาต 
 ขอบเขตความร่วมมือ 
 อื่น ๆ.............................. 

 

 

 

 

 

 



คำอธบิายข้อมูล (Metadata) 
เมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) 

 

ลำดับ ชื่อฟิลดข์้อมูล ประเภทข้อมูล ขนาดข้อมูล Mandatory (M/O/C) คำอธบิายฟิลด์ หมายเหตุ 

1 FLName_T Text 250 Mandatory ชื่อพื้นที่ป่า (ภาษาไทย) ข้อมูลเปิด 

2 FLName_E Text 250 Mandatory ชื่อพื้นที่ป่า (ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลเปิด 

3 Area_Rai Text 50 Mandatory เนื้อที่ที่ดิน ข้อมูลเปิด 

4 Date_Reg Text 50 Mandatory วันที่ประกาศใช้ข้อมูล ข้อมูลเปิด 

5 Authority_ Code Text 50 Mandatory รหัสหน่วยงานถือครอง ข้อมูลเปิด 

 
  



พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
สำหรบัชุดข้อมูลป่าไม้ถาวร 

 

 

ชื่อตารางข้อมูล 

(Table Name)

(2)

ชื่อฟิลด์ 

(Field Name)

(3)

คําอธิบายฟิลด์ 

(Field Description)

(4)

รูปแบบของข้อมูล 

(Data Format)

(5)

รูปแบบของข้อมูล 

(Data Format)

(5)

ขอบเขตของข้อมูล 

(Data Scope)

(6)

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล 

(Conditions)

(7)

แหล่งอ้างอิง/แหลงที่มาของข้อมูล 

(Reference/Data Source)

(8)

ข้อมูลส่วนุคคล 

(Personal Data)

(9)

ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล 

(Data Dissemination)

(10)

ระดับชั้นความลับ

(11)

FLName_T ชื่อพื้นที่ป่า (ภาษาไทย) Text ชื่อป่าไม้ถาวรตามมติ

คณะรัฐมนตรี

250 บังคับ Mandatory มติคณะรัฐมนตรีหรือรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน

ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล ภายในขอบเขตความร่วมมือ ไม่มี

FLName_E ชื่อพื้นที่ป่า (ภาษาอังกฤษ) Text ชื่อป่าไม้ถาวรตามมติ

คณะรัฐมนตรี 

250 บังคับ Mandatory ตารางชื่อป่าไม้ถาวร กลุ่มจําแนก

ประเภทที่ดิน

ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล ภายในขอบเขตความร่วมมือ ไม่มี

Area_Rai เนื้อที่ที่ได้จากการคํานวณ

ด้วยโปรแกรมสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์

Text rai

“ไร่-”

50 บังคับ Mandatory มติคณะรัฐมนตรีหรือรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน

ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล ภายในขอบเขตความร่วมมือ ไม่มี

Date_Reg วันที่ประกาศ Text วันที่เริ่มต้นใช้ข้อมูล 50 บังคับ Mandatory มติคณะรัฐมนตรีหรือรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน

ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล ภายในขอบเขตความร่วมมือ ไม่มี

Authority_ Code รหัสหน่วยงานถือครอง Text Authotity_Code.LUT

 ตามมาตรฐาน กมร. 

50 บังคับ Mandatory มติคณะรัฐมนตรีหรือรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน

ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล ภายในขอบเขตความร่วมมือ ไม่มี



ที่ปรึกษา 
 

นางสาวภัทราภรณ์   โสเจยยะ 
รองอธิบดีด้านบริหาร 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

ดร.มนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม 
ผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 

 นายสมโสถติ ์ด าเนินงาม 
ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 

              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
1. นางสาวศิริพรรณ ทิมทับ ผู้อ านวยการกลุ่มจ าแนกประเภทที่ดิน 
2. นายพชร เสมียนรัมย์ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




