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กําหนดใหหนวยงานรัฐจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน เพื่อเปนกรอบในการบริหารจัดการ
ขอมูลของหนวยงานของรัฐ ประกอบกับสำนักวิทยาศาสตรเพื ่อการพัฒนาที่ดิน  และกลุ มวิเคราะหดิน  
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการตรวจวิเคราะหดิน  และนำขอมูล 
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ผลขอมูลวิเคราะหดินไปใชผานระบบ e-Service ไดแบบ Online Real Time  ซึ่งชุดขอมูลวิเคราะหดินน้ี 
จัดเปนหนึ่งในชุดขอมูลที่มีมูลคาสูง (High Value Data Sets) ที่กรมพัฒนาที่ดินมอบหมายใหจัดทำนโยบาย
และแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลดังกลาว  ตามแนวทางการจัดทำ Data Governance 
   ดังนั้น จึงไดจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติสําหรับชุดขอมูลวิเคราะหดินขึ้น  เพื่อใหขอมูลดัง 
กลาว อยูภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework)  โดยมีขอบเขต นิยาม 
การเผยแพรและการทบทวน การกําหนดสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบของผูครอบครองและผูควบคุมขอมูล  
ตามวงจรชีวิตขอมูล  มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล  มีการ
กําหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล รวมถึงมีการกําหนดมาตรการ  หรือกระบวนการ
ตรวจสอบประเมินคุณภาพขอมูล เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน สอดคลองกัน เปนปจจุบัน ตรงตาม
ความตองการผูใชและพรอมใช  ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
 

1. ความเปนมา  

 ภารกิจหลักที ่สำคัญประการหนึ ่งของกรมพัฒนาที่ดิน  คือการวิเคราะหตรวจสอบดิน  สอดคลองตาม
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551  โดยกรมฯ ไดมอบหมายใหหนวยงานสวนกลาง ไดแก สำนักวิทยาศาสตร
เพื่อการพัฒนาที่ดิน  (สวด.) และหนวยงานภูมิภาค ไดแก กลุมวิเคราะหดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12  
(สพข. 1-12) รวมทั้งหมด 13 หนวยงาน เปนหนวยงานที่ดำเนินการ  ซึ่งผลที่ไดจากการวิเคราะหตรวจสอบดิน 
ไดแก รายงานขอมูลผลวิเคราะหดิน    เมื่อไดมีการรวบรวมใหเปนหมวดหมูจากโปรแกรมรายงานผลที่ใช  จัดเปน 
ชุดขอมูลวิเคราะหดิน  โดยมีความสำคัญในการนำไปใชประโยชนในดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน เชน  
การประเมินคุณภาพดิน  การปรบัปรุงบำรุงดิน การสำรวจและจำแนกดิน การอนุรักษดินและน้ำ การใชประโยชน
จากน้ำในดิน เปนตน 
 อยางไรก็ตาม แมวาขอมูลผลวิเคราะหดิน จะมีประโยชนแกผูรับบริการในการนำไปใชในงานพัฒนาที่ดิน ตามที่
กลาวมาขางตน  แตการบริหารจัดการขอมูลที่อำนวยความสะดวกแกผูรับบริการก็ยังมีขอจำกัดบางประการ เชน 
การจัดเก็บขอมูล ซึ่งยังเปนการจัดเก็บแบบกระจายไปตามหนวยงานตาง ๆ  ไมสามารถเชื่อมโยงถึงกันได  ดาน 
การเปดเผยขอมูล แตละหนวยงานก็มีรูปแบบที่แตกตางกัน ความยากงายในการอนุญาตใหเขาถึงขอมูล  การขอใช
ขอมูล  หรือระดับการรักษาความลับของขอมูล  ดานคุณภาพของขอมูล ในเรื่องความถูกตอง ความครบถวน  
ความตองกัน ความเปนปจจุบัน ความตองการใชงาน และความพรอมใช   แตละหนวยงานก็ยังมีร ูปแบบ 
การประเมินคุณภาพขอมูลที่แตกตางกัน ซึ่งในทุก ๆ ดานที่กลาวมาทั้งหมด  เนื่องมาจากการขาดการวางแผน 
ในการบริหารจัดการขอมูลวิเคราะหดิน  ทั้งระบบบริหารและกระบวนการจัดการขอมูลหรือวงจรชีวิตของขอมูล   
ขาดการบูรณาการขอมูล แตละหนวยงานตางฝายตางดำเนินการ ซึ่ง ณ ปจจุบัน สำนักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนา
ที่ดิน  ไดปรับปรุงและนำรูปแบบการใหบริการระบบ e-Service ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตรมาใช  โดยพัฒนา
โปรแกรมบริหารจัดการผลวิเคราะหดิน (Soil Analysis Management System) เป นการใชความสามารถ 
ดานเทคโนโลยีที่รองรับในปจจุบัน การดำเนินงานตาง ๆ  ผานเว็บไซด เปนการใหบริการแบบ Single Window 
และบริการเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพิ่มความรวดเร็วในการติดตอ ตอบสนองความตองการของ
ผูมาติดตอขอใชบริการตรวจวิเคราะหดิน  เพื่อแกปญหาดังกลาวในเบื้องตน  แตทั้งน้ี เพื่อใหการนำขอมูลวิเคราะห
ดินไปใชกอใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  จะตองอาศัยธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 
(Data Governance for Government) มาชวยในการกำกับและทำใหการบริหารจัดการขอมูลวิเคราะหดิน  
มีข้ันตอน ระบบ และแบบแผนเดียวกัน มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน  ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูรับบริการในการนำขอมูล
วิเคราะหดินไปใชตอไป  
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลวิเคราะหดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อใหกรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลวิเคราะหดินที่มีประสิทธิภาพ ภายใต
กรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ  
 2.2 เพื่อใหกรมพัฒนาที่ดิน มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูล  โดยกำหนดสิทธิ 
หนาที่ ความรับผิดชอบของผูครอบครองและผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล 7 ข้ันตอน  
 2.3 เพื่อใหมีการกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.4 เพื่อใหมีการกำหนดมาตรการ  หรือกระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ใหขอมูลมีความถูกตอง 
ครบถวน ตองกัน เปนปจจุบัน ตรงตามความตองการผูใช และพรอมใช 

3. ขอบเขต 

 3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี ้ ครอบคลุมขอมูลวิเคราะหตัวอยางดินจากหองปฏิบัติการ รวมไปถึง
ตัวอยางน้ำ พืช ปุย และสิ่งปรับปรุงดิน  ที่ไดดำเนินการผานระบบ e-Service ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร  
 3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับน้ี ครอบคลุมหนวยงานที่เปนเจาของขอมูลผลวิเคราะหดิน ไดแก สวด. 
(หนวยงานสวนกลาง)  และกลุมวิเคราะหดิน สพข. 1-12 (หนวยงานสวนภูมิภาค)  รวม 13 หนวยงาน 
 3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับน้ี  บังคับใชสำหรับผูครอบครองขอมูล (Data Owners) ทีมบริหารจัดการ
ขอมูล (Data Management Team) ผูสรางขอมูล (Data Creators)  และผูรับบริการ 

4. นิยาม 

คำ ความหมาย 

ขอมูลวิเคราะหดิน 
 

ขอมูลรายงานผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางดิน น้ำ พืช ปุ ย และสิ ่งปรับปรุงดิน  
ในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน เชน รายงานผลวิเคราะหดินทางเคมี กายภาพ 
สิ่งแวดลอม แรและจุลสัณฐาน เปนตน 

ระบบ e-Service 
 

การจัดการบริการตาง ๆ  ของภาครัฐใหกับประชาชนผานชองทางออนไลน เพื่อเปนการ
เพิ ่มชองทางใหกับประชาชนในการติดตอและขอรับบริการจากภาครัฐ ซึ ่งชองทาง
ดังกลาวสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางสะดวกรวดเร็วและ
ประหยัด เน่ืองจากผูใชสามารถรับบริการตาง ๆ ผานชองทางออนไลน แทนการเดินทาง
มาติดตอที ่หนวยงานหรือสำนักงาน รวมถึงชวยลดชองวางและความเหลื่อมล้ำใน 
การเขาถึงขอมูลและบริการภาครัฐตาง  ๆ  ได นอกจากน้ี ภาครัฐก็สามารถช้ีแจงและ
เผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนตอการเขารับบริการแกประชาชนไดอยางทั่วถึง ซึ่งเมื่อใด 
ก็ตามที่ผูใชงานทำรายการผานระบบ e-Service ระบบจะบันทึกรายละเอียดทั้งหมด 
เก็บไวในรูปแบบออนไลนที่ชวยลดการตรวจสอบและประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสาร
ของเจาหนาที่รัฐได   
สำหรับระบบ e-Service  ในที่น้ีคือโปรแกรม e-Service ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร 
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คำ ความหมาย 

ธรรมาภิบาลขอมลู
ภาครัฐ 
(Data Governance 
for Government) 

การกำหนดสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารจัดการ
ขอมูลทุกขั้นตอน  เพื่อใหการไดมาและการนำไปใชขอมูลของหนวยงานภาครัฐถูกตอง 
ครบถวน เปนปจจุบัน  รักษาความเปนสวนบุคคล  และสามารถเชื่อมโยงกันไดอยาง 
มีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย  โดยใชขอมูลเปนหลักในการขับเคลื่อนประเทศ 

ผูรบับรกิาร 
 

ผูที่มาติดตอกับหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน  ในการนำตัวอยางดินมาตรวจวิเคราะหเพื่อ
นำไปใชประโยชนในการพัฒนาที่ดิน ไดแก เกษตรกร หมอดินอาสา นักวิชาการ นักวิจัย 
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป เปนตน 

กลุมงาน 
 

กรมพัฒนาที่ดินมกีลุมงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบในเรื่องขอมูลวิเคราะหดิน ดังตอไปน้ี 
     หนวยงานสวนกลาง ไดแก สำนักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน ประกอบดวย 7 
กลุมงาน ไดแก 1. กลุมวิจัยเคมีดิน  2. กลุมวิจัยกายภาพดิน  3. กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมดิน 
4. กลุมวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน 5. กลุ มวิเคราะหวิจัยพืชปุ ยและสิ ่งปรับปรุงดิน  
6. กลุมมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะหดิน  7. กลุมวิทยบริการ 
     หนวยงานสวนภูม ิภาค ไดแก สำนักงานพัฒนาที ่ด ินเขต 1-12  ประกอบดวย   
กลุมวิเคราะหดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 รวม 12 กลุมงาน 

ขอมูลสวนบุคคล 
(Personal Data) 

ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันไดไมวาทางตรงหรือทางออม เชน 
ชื่อ สกุล ที่อยู เลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท อีเมล เปนตน  สำหรับ เจาของ
ขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) ตามกฎหมายไมไดใหคำนิยามไว  แตโดยหลักการ
ทั่วไปแลวหมายถึง บุคคลที่ขอมูลน้ันระบุไปถึง 

 

5. การเผยแพรและการทบทวน 

 เอกสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรบัชุดขอมูลวิเคราะหดิน  ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data 
Governance Framework) ฉบับน้ี มีการเผยแพรผานเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดินที่ https://www.ldd.go.th/ โดยมี
การทบทวนทุกปและตามความเหมาะสม 

6. การกำหนดสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบของผูครอบครองขอมูล และผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล  

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

 หนวยงานสวนกลาง 
   ผู อำนวยการสำนักวิทยาศาสตรเพื ่อการพัฒนาที ่ดิน  เปนผูกำหนดสิทธิ หนาที ่ความรับผิดชอบของ 
ผูครอบครองขอมูล และผูควบคุมขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล ของกลุมงานตาง ๆ   
  ผูครอบครองขอมูลสวนบุคคล ไดแก กลุมมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะหดิน 
  ผูครอบครองขอมูล ไดแก กลุมงานตาง ๆ ในสำนักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
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 หนวยงานสวนภูมิภาค 
  ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 เปนผูกำหนดสิทธิ หนาที่ความรับผิดชอบของผูครอบครอง
ขอมูล และผูควบคุมขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล ของกลุมวิเคราะหดิน  
  ผูครอบครองขอมูล และขอมูลสวนบุคคล ไดแก กลุมวิเคราะหดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 
 ผูที่มีบทบาทและเกี่ยวของกับขอมูลวิเคราะหดิน  ตามวงจรชีวิตขอมูล ประกอบดวย 
  - ผูดูแลระบบ (admin)  ของโปรแกรม e-Service ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร 
  - ผู อำนวยการกลุ มฯ จากหนวยงานสวนกลาง ไดแก กลุ มวิจัยเคมีดิน กลุ มวิจัยกายภาพดิน กลุ มวิจัย
สิ่งแวดลอมดิน กลุมวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน กลุมวิเคราะหวิจัยพืชปุย และสิ่งปรับปรงุดิน กลุมมาตรฐานและ
พัฒนาระบบการวิเคราะหดิน และกลุมวิทยบริการ   
  - ผูอำนวยการกลุมฯ จากหนวยงานสวนภูมิภาค ไดแก กลุมวิเคราะหดิน สพข. 1-12 
  - เจาหนาที่ของกลุมฯ  ซึ่งเปนขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ หรือพนักงานจางเหมา ที่ไดรบั
มอบหมาย 
  - ผูรับบริการ ไดแก เกษตรกร หมอดินอาสา นักวิชาการ นักวิจัย เจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐ หนวยงาน
เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป 

  6.1 การจัดทำ (Create) 
  - ผูรับบริการเปนผูนำเขาขอมูล  โดยการสรางขอมูลจากใบสงตัวอยางบันทึกในโปรแกรมเริ่มตน โดยการย่ืน
ความจำนงในการสงตัวอยางดินเพื่อวิเคราะห  ซึ่งจะตองลงทะเบียนผูใชงานในระบบกอน  แลวจึงทำหนาที่กรอก
ขอมูลรายละเอียดการสงตัวอยางดินเขาสูโปรแกรม e-Service หรือ http://osd101.ldd.go.th/osdlab  
  - ผูดูแลระบบ และเจาหนาที่กลุมงานที่ไดรับมอบหมาย  เปนผูที่ใชสิทธิในการเขาถึงขอมูล และสามารถลบ 
เพิ่ม แกไขขอมูลใหมีความถูกตองไดในทุกขอมูลวิเคราะหดิน 

 6.2 การจัดเก็บ (Collect/Store) 
  - เจาหนาที่กลุมงานที่ไดรับมอบหมายจาก ผอ. กลุมฯ จะเปนผูทำหนาที่ดูแลและจัดเก็บขอมูล รวมไปถึง 
การสำรอง (Backup) ขอมูล 
  - ผูดูแลระบบ เปนผูที่ใชสิทธิในการเขาถึงทุกขอมูลวิเคราะหดิน 

 6.3 การจำแนกหมวดหมู (Classify) 
  ขอมูลวิเคราะหดินไมมีระดับชั้นความลับ  แตจะมีขอมูลสวนบุคคลของผูรบับริการที่ไมสามารถเปดเผยได  
ซึ่งผูอำนวยการกลุมฯ จะเปนผูพจิารณาการเปดเผยขอมูลในกรณีที่มีความจำเปน 
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 6.4 การประมวลผลหรือใชขอมูล (Process/Use) 
  ดำเนินการตามข้ันตอนกระบวนงาน ดังน้ี 

 

ขั้นตอน กระบวนงาน ผูดำเนินการ 
1 ย่ืนความจำนง และกรอกขอมูลใบสงตัวอยางในโปรแกรม e-Service ผูรบับริการ 
2 ตรวจสอบขอมูลความถูกตอง ทบทวนคำขอรับบริการ เจาหนาที ่
3 รับและเตรียมตัวอยาง เจาหนาที ่
4 นำตัวอยางไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ  เจาหนาที ่
5 ประมวลผลขอมูลและจัดทำรายงานในโปรแกรม e-Service เจาหนาที ่
6 ตรวจสอบและลงนามรายงานผลวิเคราะหในโปรแกรม e-Service ผอ. กลุมฯ 
7 ยืนยันในโปรแกรม e-Service รับรายงานผลวิเคราะหแลว ผูรบับริการ 
8 ประเมินความพึงพอใจในโปรแกรม e-Service ผูรบับริการ 

 6.5 การปกปดหรือเปดเผย (Concealment/Disclosure) 
  - ผูอำนวยการกลุม  เปนผูที่มีสิทธิในการปกปดหรือเปดเผยขอมูลผลวิเคราะหดินไดตามความจำเปน 
  - ผูดูแลระบบ เปนผูที่ใชสิทธิในการเขาถึงทุกขอมูลวิเคราะหดินได แตไมสามารถเปดเผยขอมูลวิเคราะหดิน 
หากไมไดรับอนุญาตจากผูอำนวยการกลุม 
  - หนวยงานกรมฯ สามารถนำขอมูลผลวิเคราะหดินไปใชในการตอยอดได เชน นำไปจัดทำฐานขอมูล 
ความอุดมสมบูรณของดิน  นำไปจัดทำแผนที ่นำขอมูลไปใชในการศึกษาวิจัยเฉพาะดาน หรือการวิจัยเชิงลึก เปนตน 

  6.6 การตรวจสอบ (Inspect) 
  - เจาหนาที่กลุ มงานที่ไดรับมอบหมาย  เปนผู ตรวจสอบใบสงตัวอยาง  และขั ้นตอนความถูกตองของ 
การกรอกขอมูลตาง ๆ 
  - เจาหนาที่กลุมงาน ที่เปนผูวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการ  จะเปนผูตรวจสอบขอมูลผลวิเคราะหที่ได   
  - ผู อำนวยการกลุ ม เปนผูลงนามในรายงานผลวิเคราะห และกำหนดวิธีการเพื ่อที ่จะใชตรวจสอบ 
ผลวิเคราะหใหมีความถูกตอง แมนยำมากย่ิงข้ึน 
  - ผูรบับริการ สามารถตรวจสอบผลวิเคราะหที่ได  เพื่อนำไปใชตามวัตถุประสงค และประเมินความพึงพอใจ 
  - ผูดูแลระบบ เปนผูที่ใชสิทธิในการเขาถึงทุกขอมูลวิเคราะหดินได 

 6.7 การทำลาย (Dispose) 
  ขอมูลผลวิเคราะหดินจะทำการเก็บแบบถาวร (Archive) ไมมีการทำลายขอมูลจากเครื่องแมขาย เน่ืองจาก
ขอมูลผลวิเคราะหดินที ่เปลี ่ยนแปลงในระยะเวลายาวนานสามารถนำไปจัดทำฐานขอมูลหรือศึกษาในเชิง
ประวัติศาสตรได  ทั้งน้ี ผูดูแลระบบจะเปนผูเก็บรักษาและทำการสำรองขอมูลไมใหเกิดการสูญเสีย 
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7. ระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูล  ตามวงจรชีวิตขอมูล 

  7.1 การจัดทำ (Create) 
  การกรอกขอมูลการสงตัวอยางดินในโปรแกรม e-Service ระบบจะบันทึกขอมูลโดยอัตโนมัติ  โดยขอมูลที่
นำเขา (Input) จะประกอบดวยสวนหลัก ๆ ดังน้ี 
  - ขอมูลของเจาของตัวอยาง เชน ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู หนวยงาน สถานที่หรือ
ชองทางการติดตอและการรับผลวิเคราะหดิน 
  - ขอมูลของตัวอยาง เชน ชนิด จำนวน แหลงที่มา จุดพิกัดดิน ช้ันดิน วันที่เก็บตัวอยาง และรายละเอียดอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของ 
  - ขอมูลรายการวิเคราะหที ่จำเปน วิธีการวิเคราะห ตามมาตรฐานหองปฏิบัติการ หรือตามมาตรฐาน  
ISO 17025  สำหรับการกำหนดรายการวิเคราะหจะตองสอดคลองกับสิ่งที่ตองการศึกษาในโครงการหรืองานวิจัย 
รวมถึงประโยชนจากการนำขอมูลผลวิเคราะหดินไปใช  
  - ขอมูลช่ือโครงการ/ช่ืองานวิจัย การนำขอมูลผลวิเคราะหดินไปใชประโยชน   

 7.2 การจัดเก็บ (Collect/Store) 
  ขอมูลตาง ๆ ที่ถูกกรอกเขามาในโปรแกรม e-Service  จะถูกจัดเก็บไวในรูปของฐานขอมูลผลวิเคราะหดิน 
(Database Management System – DBMS)  การจัดเก็บจะทำอยางเปนระบบเพื่อใหงายตอการปรับปรุง แกไข 
เพิ่มเติม ใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน  งายตอการสืบคนและเรียกใชเพื่อการประมวลผล  อีกทั้ง
ยังมีระบบปองกันขอมูลไมใหสูญหายหรือสามารถกู คืนกลับมาไดอีกดวย  หากจะมีการลบขอมูลจะตองมี
ผูดำเนินการ  ซึ่งจะไมติดตั้งระบบเพื่อใหลบขอมูลออกเองโดยอัตโนมัติ  นอกจากนั้นยังตองมีระบบการสำรอง
ขอมูล (Backup) ดวย 

 7.3 การจำแนกหมวดหมู (Classify) 
  ขอมูลวิเคราะหดิน เปนขอมูลที่ไมมีชั้นความลับ  แตมีขอมูลสวนบุคคล  ซึ่งจะใชภายในหนวยงาน เชน 
ขอมูลชื ่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู  เปนตน  สำหรับขอมูลในสวนที่เปนผลวิเคราะหดิน   
กลุมงานเจาของขอมูลสามารถนำมาใชประโยชนตอได  เชน การสังเคราะหขอมูลเพื่อนำมาจัดทำฐานขอมูล การ
จัดทำแผนที่ประเมินความอุดมสมบูรณของดิน  หรือการจัดทำขอมูลคุณภาพของปุยและวัสดุปรับปรุงดิน เปนตน 

 7.4 การประมวลผลหรือใชขอมูล (Process/Use) 
  เปนการนำขอมูลกรอกเขาโปรแกรม e-Service  ตามขั ้นตอนตาง  ๆ  ตั ้งแตการยืนยันใบสงตัวอยาง   
รับตัวอยาง  เตรียมตัวอยาง  กรอกผลวิเคราะห ยืนยันรายงานผลวิเคราะหดิน ไปจนถึงผูรับบริการไดรับรายงาน 
ผลวิเคราะหดินดังกลาว   

 7.5 การปกปดหรือเปดเผย (Concealment/Disclosure) 
  กลุมงานเจาของขอมูลสามารถปกปดหรือเปดเผยขอมูลวิเคราะหดิน  หรือนำผลวิเคราะหดินไปศึกษา ใชงาน 
ตอยอดได  แตทั้งนี้จะตองไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลหากไมไดรับอนุญาตจากผูรับบริการกอน  อีกทั้งขอมูล
รายงานผลวิเคราะหดินจะรับรองเฉพาะตัวอยางดินที่สงมาเทาน้ัน 
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  ระดับการเปดเผยขอมูลวิเคราะหดิน มีดังน้ี 
   1) ผูรับบริการเปนเกษตรกร จะไดรับรายงานผลวิเคราะหดิน  พรอมกับคำแนะนำการจัดการดินตาม 
คาวิเคราะหดิน 
   2) ผูรับบริการที่ไมใชเกษตรกร  จะไดรับรายงานผลวิเคราะหดิน 
   3) สำหรับหนวยงานอื ่น ๆ หร ือผู ที ่มาขอความอนุเคราะหขอมูลผลวิเคราะหดิน ทาง ผอ.กลุม  
จะพิจารณาตามความเหมาะสม เชน มีการลงนามรวมกัน (MOU) ระหวางหนวยงาน การทำหนังสือแจงเปน 
ลายลักษณอักษร หรือการนำผลวิเคราะหดินไปใชเพื่อเปนประโยชนแกเกษตรกร เปนตน 

 7.6 การตรวจสอบ (Inspect) 
  กลุมงานตาง ๆ จะตองตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวของ ดังน้ี  
   - ตรวจสอบใบสงตัวอยาง โดยมีการทบทวนคำขอรับบริการ ไดแก สภาพตัวอยาง จำนวนตัวอยาง และ
สรุปความพรอมในการรับงานบริการ  ตรวจสอบสถานะของผูสงตัวอยาง   ถาเปนหนวยงานเอกชน  จะตอง 
เสียคาธรรมเนียมการวิเคราะหตัวอยางตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราคาใชจาย
ในการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินเปนการเฉพาะราย พ.ศ. 2555 
   - ตรวจสอบความถูกตองของการกรอกขอมูลผลวิเคราะหที่ไดจากหองปฏิบัติการ ถาหากขอมูลไมถูกตอง
หรือไมแนใจ จะตองนำหลักการควบคุมมาตรฐานหองปฏิบัติการมาใช โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสม เชน  
การวิเคราะหซ้ำ การเทียบกับตัวอยางอางอิง การทำแผนภูมิควบคุม หรือการสงไปตรวจสอบตางหองปฏิบัติการ เปนตน 
   - สำหรับผูรับบริการ  จะตรวจสอบรายงานผลวิเคราะหที ่ไดร ับวาสามารถนำไปใชประโยชนไดตรง 
ตามวัตถุประสงคหรือไม อยางไร พรอมกับประเมินความพึงพอใจผานโปรแกรม e-Service โดยมีระดับของ 
ความพึงพอใจในภาพรวมของการใชงานระบบ e-Service อยูในระดับ 1 - 5 ซึ่งเปนระดับความพึงพอใจต่ำสุด 
ไปจนถึงสูงสุดตามลำดับ 

 7.7 การทำลาย (Dispose) 
  ขอมูลผลวิเคราะหดินจะทำการเก็บแบบถาวร (Archive) ไมมีการทำลายขอมูลในเครื่องแมขาย 

8. การกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล 

 ผูที่จะเขาถึงหรือใชประโยชนจากขอมูลผลวิเคราะหดินในโปรแกรม e-Service น้ัน ประกอบดวย 
  1) เจาหนาที่กรมฯ ที่มีหนาที่ใดหนาที่หนึ่งในกระบวนการวิเคราะหดิน เชน รับตัวอยางดินจนถึงรายงาน 
ผลวิเคราะหดิน  โดยจะตองลงทะเบียนขอมูลบุคคลกอน เพื่อใหไดช่ือผูใชงานและรหัสผาน  จึงจะสามารถเขาไปดู
ขอมูลในโปรแกรม  หรือไปดำเนินการดานขอมูลตามอำนาจหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ 
  2) เจาหนาที่กรมฯ ที่เปนผูสงตัวอยางดิน น้ำ พืช ปุย และวัสดุปรับปรุงดิน จะเปนผูที่มีสิทธิ์ในการเขาถึง
เฉพาะขอมูลของตนเทานั้น  โดยการลงทะเบียนขอมูลบุคคล กำหนดชื่อผูใชงานและรหัสผาน  และจะตองกรอก
ขอมูลตามใบสงตัวอยาง  จากนั้นจึงจะสามารถเขาไปติดตามสถานะหรือขั้นตอนของการวิเคราะหดิน ตลอดจน
รายงานผลวิเคราะหดินได 
  3) ผูรับบริการ หลักเกณฑเดียวกันกับเจาหนาที่กรมฯ ที่เปนผูสงตัวอยางดิน น้ำ พืช ปุย และวัสดุปรับปรุงดิน 
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  4) ผูที่ขออนุเคราะหขอมูลผลวิเคราะหดิน เพื่อใชในทางการเกษตร ทางการศึกษา ฯลฯ  ไมตองลงทะเบียน
ในโปรแกรม  แตใชวิธีการติดตอกับเจาหนาที่และทำหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษร  ทางเจาหนาที่จะเปน 
ฝายรวบรวมและใหความอนุเคราะหขอมูลตามที่เห็นควร 

9. กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล 

 9.1 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพขอมูล 
   กระบวนการตรวจสอบคุณภาพขอมูลเพื่อนำไปสูการประเมินคุณภาพขอมูลทั้ง 6 ดาน ไดแก ความถูกตอง 
(Accuracy) ความครบถวน (Completeness) ความตองกัน (Consistency) ความเปนปจจุบัน (Timeliness)  
ตรงตามความตองการของผู ใช (Relevancy) มีความพรอมใช (Availability) จะตรวจสอบจากโปรแกรม  
e-Service ในสวนของ 
   - ใบสงตัวอยาง  
   - สถานะของตัวอยาง (ข้ันตอนการดำเนินงาน) 
   - รายงานขอมูลผลวิเคราะห 
   - การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 9.2 การประเมินคุณภาพขอมลู 
คุณภาพขอมลู รูปแบบการประเมนิ การประเมิน 

1. ขอมูลมีความถูกตอง 
(Accuracy) 

ตรวจสอบขอมูลผลวิเคราะหดิน
ที่แสดงในรายงานผล 

มีการใชวิธีมาตรฐานของหองปฏิบัติการ 
เชน การวิเคราะหซ้ำ การเทียบกับตัวอยาง
อางอิง การทำแผนภูมิควบคุม หรือการ
สงไปตรวจสอบตางหองปฏิบัติการ เปนตน 

2. ขอมูลมีความครบถวน 
(Completeness) 

พิจารณาจากแบบฟอรมใบสง
ตัวอยาง  และการทบทวนคำ
ขอรับบริการ 

เจาหนาที่จะตรวจสอบวา  ผู ร ับบริการมี
การกรอกขอมูลตามแบบฟอรมครบถวน
หรือยัง  ถาครบถวนแลว  เจาหนาที่จะกด
คำสั ่ง “ยืนยัน” ในโปรแกรม  แตถายัง
กรอกขอมูลไมครบถวน  เจาหนาที่จะแจง
ผู ร ับบริการ  เพื ่อแกไขใหขอมูลครบถวน
สมบูรณ 
 

3. ขอมูลมีความตองกัน 
(Consistency) 

ตรวจสอบจากใบสงตัวอยางกับ
รายงานผลวิเคราะห 

ตรวจสอบความสอดคลองกันระหวางขอมูล
ผลวิเคราะหดิน กับพื้นที่เก็บตัวอยาง พิกัด
ดิน ชั้นดิน ชุดดิน ระยะเวลา การใสปจจัย
หรือสิ่งปรับปรุงดิน (Treatment) เปนตน 
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คุณภาพขอมลู รูปแบบการประเมนิ การประเมิน 
4. ขอมูลมีความเปนปจจุบนั 
(Timeliness) 

ตรวจสอบจากค ู  ม ือสำหรับ
ประชาชน: การวิเคราะหดิน
สำหรับเกษตรกร 

รายงานผลวิเคราะหดินที่ไดรับ ไมควรนาน
เกิน 60 วันทำการ นับจากวันสงตัวอยางดิน  
และไมเกิน 120 วันทำการ สำหรับการ
วิเคราะหดานแรและจุลสัณฐานดิน  

5. ขอมูลตรงตาม 
ความตองการของผูใช 
(Relevancy) 

ตรวจสอบขอมูลผลวิเคราะหดิน
ที่แสดงในรายงานผล 

การประเมินความพึงพอใจในโปรแกรม  
e-Service หลังจากที่ไดรับผลวิเคราะหแลว 

6. ขอมูลมีความพรอมใช 
(Availability) 

เปดโปรแกรมไดตลอดเวลา เปน
ระบบ  Se r ve r   ทำงานได
ต ล อด เ วล า  ไ ม ม ี ช ว ง ห ยุ ด 
(Downtime) 
 

สามารถเปดดูขอมูลผลวิเคราะหดินไดจาก
อ ุปกรณ ส ื ่ อส ารต  า ง  ๆ  เ ช  น  เ ครื่ อง
คอมพิวเตอร   iPad  Notebook หรือ
โทรศัพทสมารทโฟนไดตลอดเวลา 

10. กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

  10.1 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
  10.2 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราคาใชจายในการวิเคราะหตรวจสอบ
ตัวอยางดินเปนการเฉพาะราย พ.ศ. 2555 
  10.3 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
  10.4 พระราชบัญญัติเผยแพรขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 
  10.5 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
  10.6 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) 
  10.7 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
  10.8 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานขาราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2557 
  10.9 คูมือการวิเคราะหตัวอยางดิน น้ำ ปุย พืช วัสดุปรับปรุงดิน และการวิเคราะหเพื่อตรวจรับรองมาตรฐาน
สินคา (2547) เลม 1 และ 2 
  10.10 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
  10.11 เอกสารวิชาการ การสรางระบบควบคุมคุณภาพในหองปฏิบัติการวิเคราะหดิน 
  10.12 คูมือสำหรับประชาชน: การวิเคราะหดินสำหรับเกษตรกร 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

คำอธิบายขอมูล (Metadata) 
พจนานกุรมขอมูล (Data Dictionary) 

 

(สำหรับชุดขอมูลวิเคราะหดิน) 
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คำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) 
 

ลำดับท่ี ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

1 เลขที่เมทาดาตา กำหนดเลขที่ใหเปน Unique 012 

2 ช่ือขอมูล ช่ือของขอมูลที่กำหนดโดยหนวยงาน
เจาของเรื่อง 

alllab 

3 เจาของขอมูล  ช่ือบุคคล ช่ือสวนงาน หรือช่ือ
หนวยงานที่รับผิดชอบขอมูล และ 
ที่อยูที่สามารถติดตอได 

สำนักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน และ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 (กลุม
วิเคราะหดิน) 

4 คำสำคัญ  หัวขอ คำ หรือวลี ที่ใชสำหรับ 
การคนเรื่องที่ตองการได 

รายงานผลวิเคราะหดิน 

5 คำอธิบายอยางยอ บทคัดยอของขอมูลหรือ Abstract  
ที่บงบอกถึงเน้ือความในขอมูล 
อยางส้ัน 

ฐานขอมูลน้ีแสดงขอมูลผูสงรายงานผลวิเคราะห
ดิน ของผูขอรับบริการ รวบรวมโดยสำนัก
วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน และ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 (กลุมวิเคราะหดิน) 
ซ่ึงจะใชเปนประโยชนตอเกษตรกรที่มีความ
สนใจ นักวิจัย นักวิชาการ หนวยงาน สามารถ
นำขอมูลน้ีไปบูรณาการตอไปได 

6 ผูสนับสนุนหรือ 
ผูรวมดำเนินการ  

ผูที่สนับสนุนหรือผูรวมดำเนินการ
เก่ียวกับขอมูล เชน เจาของผลิตภัณฑ 
(Product Owner) , สวนควบคุม
คุณภาพ 

เจาของตัวอยาง, สำนักวิทยาศาสตรเพื่อ 
การพัฒนาที่ดิน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 
1-12 (กลุมวิเคราะหดนิ) 

7 วันที่เริ่มตนสราง วัน เดือน ป ที่เริ่มตนใชขอมูล 
(รูปแบบ YYYY-MM-DD เชน  
2015-02-25) 

พ.ศ. 2561 

8 วันที่ทำการเปล่ียนแปลง
ขอมูลลาสุด  

วัน เดอืน ป ลาสุดที่มีการปรับปรุง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MM-DD เชน  
2015-02-25)  

พ.ศ. 2563 

9 แหลงที่มา แหลงที่มา เชน จากโครงการสำรวจ จากโครงการสนับสนุนบริการแบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส 

10 หนวยยอยที่สุด 
ที่มีขอมูล  

หนวยยอยหรือขอบเขตที่ยอยที่สุดที่มี
ขอมูล 
เชน หมูบาน จังหวัด ภาค ประเทศ 

บุคคล 

 สถานประกอบการ 

 ครัวเรือน 

 หมูบาน 

 ตำบล 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลวิเคราะหดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ลำดับท่ี ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

 อำเภอ 

 จังหวัด 

 ภาค 

 ประเทศ 

 อ่ืน ๆ.............................. 

11 รูปแบบการเก็บขอมูล  รูปแบบที่บันทึกขอมูล เชน 
Database  CSV/XLS  VDO 

 Database 

 CSV/XLS 

 XML/JSON 

 Image/Diagram 

 VDO 

 Text/Document 

 เอกสารกระดาษ 

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

12 ภาษาที่ใช  ภาษาที่ใช เชน ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุน 

  ภาษาไทย 

  ภาษาอังกฤษ 

 จีน 

 ญ่ีปุน 

 อ่ืน ๆ.............................. 

13 URL  ระบ ุURL ที่สามารถเขาถึงชุดขอมูลได https://osd101.ldd.go.th/osdlab/ 

14 ขอบเขตที่เผยแพรขอมูล ขอบเขตหรือพื้นที่ในการนำเสนอ
ขอมูล เชน ภายในหนวยงาน  
ระหวางหนวยงาน 

 ภายในหนวยงาน 

 ระหวางหนวยงาน 

 ประเทศไทย 

 ระหวางประเทศ 

 ไมจำกัดขอบเขต 

15 สิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล  สิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล ซ่ึงอธิบาย
ระดับการเขาถึงขอมูล เชน  
View   Modify 

 View 
 Modify 

16 สิทธ์ิในการใชขอมูล สิทธ์ิ สัญญา หรือขอตกลงในการใชชุด
ขอมูล เชน สัญญาอนุญาตสำหรับ

 ใชโดยอิสระ 
 ใหเม่ือรองขอ 
 สัญญาอนุญาต 



ภาคผนวก 3 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลวิเคราะหดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ลำดับท่ี ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

ขอมูลเปดภาครัฐ (License for 
Open Government Data) 

 ขอบเขตความรวมมือ 
 อ่ืน ๆ.............................. 

 



ภาคผนวก 4

ชื่อชุดข้อมูล

(Dataset Name)

(1)

ชื่อตารางข้อมูล

(Table Name)

(2)

ชื่อฟิลด์ 

(Field Name)

(3)

คําอธิบายฟิลด์ 

(Field Description)

(4)

รูปแบบของข้อมูล 

(Data Format)

(5)

ขอบเขตของข้อมูล 

(Data Scope)

(6)

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล

(Conditions)

(7)

แหล่งอ้างอิง/แหลงที่มาของข้อมูล

(Reference/Data Source)

(8)

ข้อมูลส่วนบุคคล 

(Personal Data)

(9)

ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล

(Data Dissemination)

(10)

ระดับชั้นความลับ

(11)

AnalySoil SampleID รหัสตัวอย่าง nvarchar 50 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FiscalYear ปีงบประมาณ nvarchar 4 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

BureauID รหัสหน่วยงาน nvarchar 3 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

MedthodID วิธีวิเคราะห์ nvarchar 1 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

RcvID เลขที่รับ nvarchar 50 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ในหน่วยงานและแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่นของรัฐภายในประเทศได้ ไม่มี

RcvDate วันที่รับตัวอย่าง nvarchar 8 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

SenderID เลขประจําตัวประชาชนผู้ส่งตัวอย่าง nvarchar 13 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

SenderTitle คํานําหน้าชื่อผู้ส่งตัวอย่าง nvarchar 20 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

SenderFirstname ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง nvarchar 50 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

SenderLastname นามสกุลผู้ส่งตัวอย่าง nvarchar 50 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

SenderAddress บ้านเลขที่ของที่อยู่ของผู้ส่งตัวอย่าง nvarchar 20 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

SenderVillage หมู่บ้านของที่อยู่ของผู้ส่งตัวอย่าง nvarchar 50 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

SenderMoo หมู่ของที่อยู่ของผู้ส่งตัวอย่าง nvarchar 10 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

SenderRoad ถนน/ซอยของที่อยู่ของผู้ส่งตัวอย่าง nvarchar 30 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

SenderTambol ตําบลของที่อยู่ของผู้ส่งตัวอย่าง nvarchar 50 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

SenderAmphur อําเภอของที่อยู่ของผู้ส่งตัวอย่าง nvarchar 50 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

SenderProvince จังหวัดของที่อยู่ของผู้ส่งตัวอย่าง nvarchar 50 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

FarmerID เลขประจําตัวประชาชนเกษตรกร nvarchar 13 ไม่บังคับ Optional จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FarmerTitle คํานําหน้าชื่อเกษตรกร nvarchar 20 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FarmerFirstname ชื่อเกษตรกร nvarchar 50 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FarmerLastname นามสกุลเกษตรกร nvarchar 50 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FarmerAddress บ้านเลขที่ของที่อยู่ของเกษตรกร nvarchar 20 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FarmerVillage หมู่บ้านของที่อยู่ของเกษตรกร nvarchar 20 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FarmerMoo หมู่ของที่อยู่ของเกษตรกร nvarchar 10 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FarmerRoad ถนน/ซอยของที่อยู่ของเกษตรกร nvarchar 30 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FarmerTambol ตําบลของที่อยู่ของเกษตรกร nvarchar 50 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FarmerAmphur อําเภอของที่อยู่ของเกษตรกร nvarchar 50 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FarmerProvince จังหวัดของที่อยู่ของเกษตรกร nvarchar 50 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FarmerContactAddress บ้านเลขที่ของที่อยู่ที่ติดต่อได้ของเกษตรกร nvarchar 20 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FarmerContactVillage หมู่บ้านของที่อยู่ที่ติดต่อได้ของเกษตรกร nvarchar 20 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FarmerContactMoo หมู่ของที่อยู่ที่ติดต่อได้ของเกษตรกร nvarchar 10 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FarmerContactRoad ถนน/ซอยของที่อยู่ที่ติดต่อได้ของเกษตรกร nvarchar 30 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FarmerContactTambol ตําบลของที่อยู่ที่ติดต่อได้ของเกษตรกร nvarchar 50 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FarmerContactAmphur อําเภอของที่อยู่ที่ติดต่อได้ของเกษตรกร nvarchar 50 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FarmerContactProvince จังหวัดของที่อยู่ที่ติดต่อได้ของเกษตรกร nvarchar 50 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FarmerContactZipcode รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ที่ติดต่อได้ของเกษตรกร nvarchar 5 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FarmerContactTelNo โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของเกษตรกร nvarchar 20 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

FarmerContactEmail อีเมลที่ติดต่อได้ของเกษตรกร nvarchar 20 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่มี

collectTambol ตําบลจุดเก็บตัวอย่าง nvarchar 50 ไม่บังคับ Optional จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

collectAmphur อําเภอจุดเก็บตัวอย่าง nvarchar 50 ไม่บังคับ Optional จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

collectProvince จังหวัดจุดเก็บตัวอย่าง nvarchar 50 ไม่บังคับ Optional จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

CoorX พิกัด X (E) ที่เก็บตัวอย่าง nvarchar 20 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

พจนานุกรมขอ้มลู (Data Dictionary)
สําหรับชดุขอ้มลูวเิคราะหด์นิ

ข้อมูลวิเคราะห์ดิน
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ชื่อชุดข้อมูล

(Dataset Name)

(1)

ชื่อตารางข้อมูล

(Table Name)

(2)

ชื่อฟิลด์ 

(Field Name)

(3)

คําอธิบายฟิลด์ 

(Field Description)

(4)

รูปแบบของข้อมูล 

(Data Format)

(5)

ขอบเขตของข้อมูล 

(Data Scope)

(6)

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล

(Conditions)

(7)

แหล่งอ้างอิง/แหลงที่มาของข้อมูล

(Reference/Data Source)

(8)

ข้อมูลส่วนบุคคล 

(Personal Data)

(9)

ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล

(Data Dissemination)

(10)

ระดับชั้นความลับ

(11)

CoorY พิกัด Y (N) ที่เก็บตัวอย่าง nvarchar 20 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Series ชุดดิน nvarchar 100 บังคับ Mandatory จาก กสด. ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Grp กลุ่มชุดดิน nvarchar 100 บังคับ Mandatory จาก กสด. ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Texture เนื้อดิน nvarchar 100 บังคับ Mandatory จาก กสด. ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

SampleDetail รายละเอียดของตัวอย่าง nvarchar 500 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

SoilReaction ปฎิกริยาของดิน (pH1:1) decimal 4 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือปฏิบัติการของ สวด. ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

LimeReq Lime Requirement decimal 4 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือปฏิบัติการของ สวด. ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

EC ความเค็มของดิน decimal 4 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือปฏิบัติการของ สวด. ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

OrganicMatter ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน decimal 4 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือปฏิบัติการของ สวด. ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

N N decimal 4 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือปฏิบัติการของ สวด. ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

P P decimal 6 หลัก ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือปฏิบัติการของ สวด. ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

K K decimal 7 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือปฏิบัติการของ สวด. ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Ca Ca decimal 7 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือปฏิบัติการของ สวด. ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Other1 ชื่อการวิเคราะห์อื่น ๆ (1) nvarchar 100 ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือปฏิบัติการของ สวด. ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Other1Value ผลการวิเคราะห์อื่น ๆ (1) nvarchar 20 ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือปฏิบัติการของ สวด. ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Other2 ชื่อการวิเคราะห์อื่น ๆ (2) nvarchar 100 ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือปฏิบัติการของ สวด. ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Other2Value ผลการวิเคราะห์อื่น ๆ (2) nvarchar 20 ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือปฏิบัติการของ สวด. ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Plant1 พืช 1 nvarchar 255 ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Req1 ความต้องการธาตุอาหารพืช 1 nvarchar 255 ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

FerSug1A คําแนะนําปุ๋ยพืช 1 (1) nvarchar 255 ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

FerSug1B คําแนะนําปุ๋ยพืช 1 (2) nvarchar 255 ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

FerSug1C คําแนะนําปุ๋ยพืช 1 (3) nvarchar 255 ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Plant2 พืช 2 nvarchar 255 ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Req2 ความต้องการธาตุอาหารพืช 2 nvarchar 255 ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

FerSug2A คําแนะนําปุ๋ยพืช 2 (1) nvarchar 255 ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

FerSug2B คําแนะนําปุ๋ยพืช 2 (2) nvarchar 255 ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

FerSug2C คําแนะนําปุ๋ยพืช 2 (3) nvarchar 255 ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Plant3 พืช 3 nvarchar 255 ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Req3 ความต้องการธาตุอาหารพืช 3 nvarchar 255 ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

FerSug3A คําแนะนําปุ๋ยพืช 3 (1) nvarchar 255 ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

FerSug3B คําแนะนําปุ๋ยพืช 3 (2) nvarchar 255 ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

FerSug3C คําแนะนําปุ๋ยพืช 3 (3) nvarchar 255 ไม่บังคับ Optional ตามคู่มือคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

RecUser ผู้ใช้ที่บันทึกข้อมูล nvarchar 20 ไม่บังคับ Optional จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

RecDate วันที่บันทึก nvarchar 8 ไม่บังคับ Optional จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

RecTime เวลาที่บันทึก nvarchar 5 ไม่บังคับ Optional จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

ExCollectDate วันที่เก็บตัวอย่าง nvarchar 8 ไม่บังคับ Optional จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

ExCurrentPlant ชนิดพืชที่ปลูกในปัจจุบัน nvarchar 100 ไม่บังคับ Optional จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

ExZone UTM Zone nvarchar 2 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

ExLat Latitude decimal 5 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

ExLong Longitude decimal 5 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

AnnualPlanNew BureauID รหัสหน่วยงาน nvarchar 3 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

FiscalYear ปีงบประมาณ nvarchar 4 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

PlanDaM แผนของการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่โดย Double acid Method int 2 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

PlanLab แผนของวิเคราะห์ดินโดยวิธีห้องปฏิบัติการ int 2 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

ttlPlan แผนรวม int 2 ไม่บังคับ Optional จากข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดเอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี



ภาคผนวก 6

ชื่อชุดข้อมูล

(Dataset Name)

(1)

ชื่อตารางข้อมูล

(Table Name)

(2)

ชื่อฟิลด์ 

(Field Name)

(3)

คําอธิบายฟิลด์ 

(Field Description)

(4)

รูปแบบของข้อมูล 

(Data Format)

(5)

ขอบเขตของข้อมูล 

(Data Scope)

(6)

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล

(Conditions)

(7)

แหล่งอ้างอิง/แหลงที่มาของข้อมูล

(Reference/Data Source)

(8)

ข้อมูลส่วนบุคคล 

(Personal Data)

(9)

ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล

(Data Dissemination)

(10)

ระดับชั้นความลับ

(11)

Bureau ชื่อหน่วยงาน nvarchar 50 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Address ที่อยู่ nvarchar 255 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

CoordinatorRank PCode รหัสจังหวัด nvarchar 2 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

PName จังหวัด nvarchar 20 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Zone โซน nvarchar (47/48/4748) 4 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Medthod MedthodID รหัสวิธีวิเคราะห์ nvarchar 1 บังคับ Mandatory ตามคู่มือปฏิบัติการของ สวด. ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Medthod วิธีวิเคราะห์ nvarchar 50 บังคับ Mandatory ตามคู่มือปฏิบัติการของ สวด. ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

PAT Pcode รหัสจังหวัด nvarchar 2 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Acode รหัสอําเภอ nvarchar 2 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Tcode รหัสตําบล nvarchar 2 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Pname จังหวัด nvarchar 50 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Aname อําเภอ nvarchar 50 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

Tname ตําบล nvarchar 50 บังคับ Mandatory จากข้อมูลมาตรฐานของกรมการปกครอง ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี
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รองอธิบดีด้านบริหาร 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

ดร.มนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม 
ผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 

ดร.สุมิตรา วัฒนา 
ผู้อ านวยการส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 

              ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
1. นายจิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม ผู้อ านวยการกลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบ

การวิเคราะห์ดิน 
2. นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยกายภาพดิน 
3. นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน 
4. นางกมรินทร์ นิ่มนวลรัตน์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน 
5. นางจิราพร สวยสม นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 

 
 

                ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน 
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