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    สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.
2562 กำหนดใหหนวยงานรัฐจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน เพื่อเปนกรอบในการบริหาร
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กรมพัฒนาที่ดิน ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance)  เพื่อใหชุดขอมูลตาง ๆ ของ 
กรมพัฒนาที่ดิน มีการกำหนดสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบของผูครอบครองและผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิต
ขอมูล (Create, Collect/Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 
มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ มครองขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล มีการกำหนดกฎเกณฑ 
การเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล รวมถึงมีการกำหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมิน
คุณภาพขอมูล ใหมีความถูกตอง (Accuracy) มีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน 
(Consistency) เป นปจจ ุบ ัน (Timeliness) ตรงตามความตองการของผ ู  ใช  (Relevancy) และขอมูล 
มีความพรอมใช (Availability) ตามแนวทางธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance)  เพื่อใหการไดมา
ของขอมูลและการนำขอมูลไปใชงาน มีถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเปน 
สวนบุคคลและนำไปเชื ่อมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพ  ขอมูลสามารถนำไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่ 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(ราง) นโยบายและแนวปฏิบัติ 

สำหรับชุดขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

 

1. ความเปนมา 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ มอบหมายให  กรมพ ัฒนาท ี ่ด ินจ ัดทำโครงการแหลงน้ำในไร นา 
นอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ำในไรนา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเมตร และใหเกษตรกรมีสวนรวมใน 
การออกคาใชจาย 2,500 บาท/บอ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการบรรเทาสภาพปญหาภัยแลง การขาดแคลน
น้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร เพื่อเกษตรกรในพื้นที่นอกเขต
ชลประทานไดมีแหลงน้ำที่เหมาะสมกับการเกษตร เปนการสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลัก
ทฤษฎีใหมอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  โดยจะสำรวจความตองการของเกษตรกรที่มีความสนใจแจงความจำนง
เขารวมโครงการดวยความสมัครใจ ซึ่งเกษตรกรจะตองกรอกรายละเอียดความตองการลงในใบสมัคร และ
เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน จะเรียงลำดับความตองการเปนขอมูลรวบรวมเก็บไว  
  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน จึงไดจัดทำระบบบริหารจัดการแหลงน้ำใน 
ไรนานอกเขตชลประทาน เพื่อใหเกษตรกรสามารถยื่นคำขอแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน ผานระบบ 
Internet ไดแบบ Online Real Time และแสดงผลขอมูลในลักษณะสารสนเทศภูมิศาสตร ผูบริหารสามารถ
นำขอมูลที่ไดไปประกอบการวางแผน เพื่อจัดสรรเปาหมาย บริหารจัดการงบประมาณ ประกอบการตัดสินใจ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยังสามารถตรวจสอบ รวมถึงการติดตามการดูแลรักษา การใชประโยชนจาก
แหลงน้ำ ซึ่งจะสามารถแสดงใหเห็นถึงตำแหนงที่ตั้ง ขนาดของพื้นที่ ในแผนการปฏิบัติงานตาง ๆ รวมทั้ง
องคประกอบและปจจัยอืน่ ๆ  ในเชิงพื้นที่ ซึ่งจะทำใหสามารถนำขอมูลมาตัดสินใจแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยาง
ถูกตอง แมนยำ และรวดเร็วทันเวลากับสถานการณ 
  ดังน้ัน เพื่อใหฐานขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน มีการกำหนดสิทธ์ิ หนาที่ ความรับผิดชอบของ
ผู ครอบครองและผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล (Create, Collect/Store, Classify, Process/Use, 
Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose)  มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูล
ตามวงจรชีวิตขอมูล มีการกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล รวมถึงมีการกำหนดมาตรการ 
หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ไดแก ถูกตอง ครบถวน สอดคลองกัน เปนปจจุบัน ตรง
ตามความตองการผูใช และพรอมใช ตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
จึงจำเปนตองจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน ภายใตกรอบ
ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework)  เพื่อใหการไดมาและการนำขอมูลไปใช ถูกตอง 
ครบถวน เปนปจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเปนสวนบุคคล และนำไปเช่ือมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และมั่นคงปลอดภัย  สามารถนำไปใชกอใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

2. วัตถุประสงค 

  2.1 เพื่อใหกรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน 
ที่มีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
 2.2 เพื่อใหกรมพัฒนาที่ดิน มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูล โดยกำหนดสิทธ์ิ 
หนาที่ ความรับผิดชอบของผูครอบครองและผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล(Create, Collect/Store, 
Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose)  
 2.3 เพื่อใหมีการกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ  
 2.4 เพื่อใหมีการกำหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ใหขอมูลมีความ
ถูกตอง ครบถวน ตองกัน เปนปจจุบัน ตรงตามความตองการผูใช และพรอมใช  

3. ขอบเขต 

  3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ บังคับใชกับผูดูแลขอมูล ผูใชขอมูลและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับขอมูล
แหลงน้ำในนานอกเขตชลประทาน 
  3.2 ขอบเขตขอมูลตามนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ ครอบคลุมเฉพาะขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขต
ชลประทาน ที่ไดดำเนินการผานระบบบรหิารจัดการขอมลูแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน  

4. นิยาม 

คำ ความหมาย 
แหลงน้ำในไรนานอก
เขตชลประทาน 

แหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน เปนการขุดสระน้ำในไรนา ขนาด 1,260 
ลูกบาศกเมตร โดยมีวัตถุประสงค เพือ่เปนการบรรเทาสภาพปญหาภัยแลง  
การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเกบ็กักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของ
เกษตรกร เพื่อเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานไดมีแหลงน้ำทีเ่หมาะสมกับ
การเกษตร 

ขอมูล ขอมูลการดำเนินงานโครงการแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทานที่ดำเนินการ
โดยกรมพฒันาที่ดิน ประกอบดวยขอมลูสวนบุคคลและขอมลูเอกสารสทิธ์ิใน
พื้นที่ขุดแหลงน้ำของเกษตรกรผูขอแหลงน้ำ ขอมูลที่ต้ัง ขนาด และรายละเอียด
ของแหลงน้ำ เปาหมายและขอมลูผลการดำเนินงานโครงการแหลงน้ำในไรนา 
นอกเขตชลประทาน โดยจัดเกบ็ขอมลูในรปูแบบขอมูลที่มีโครงสรางดวย
ฐานขอมูล (Database) 

ช้ันความลับ 
 

รูปแบบและขอกำหนดของการจัดช้ันความลับของขอมลู เพือ่ปองกันการเขาถึง
และสามารถนำขอมลูไปใชไดอยางเหมาะสมโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ความมั่นคงของประเทศ ความลบัทางราชการ และความเปน 
สวนบุคคล พรอมทัง้ตรวจสอบสทิธ์ิของหนวยงานทีส่ามารถนำขอมูลไปใชไดตาม
บทบาทและภารกิจตามกฎหมาย โดยกรมพฒันาที่ดินกำหนดช้ันความลับตาม
ระเบียบวาดวยการรักษาความลบัของทางราชการพ.ศ. 2544 ประกอบดวย 

1) ลบัทีสุ่ด (Top Secret) หมายถึง ขอมลูขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมด
หรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรฐัอยางรายแรง
ที่สุด 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

คำ ความหมาย 
2) ลบัมาก (Secret) หมายถึง ขอมูลขาวสารลบัซึง่หากเปดเผยทั้งหมดหรือ

เพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรฐัอยางรายแรง 
3) ลบั (Confidential) หมายถึง ขอมูลขาวสารลบัซึง่หากเปดเผยทัง้หมดหรือ

เพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรฐั 
ในกรณีชุดขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน ไมมีขอมูลทีม่ีช้ัน

ความลับแตมีขอมลูสวนบุคคล  ซึ่งจะใชภายในหนวยงาน ไดแก ขอมูลสวนบุคคล 
ประกอบดวยเลขประจำตัวประชาชน ช่ือและนามสกุล บานเลขที่ ขอมลูเลขที่
โฉนดของเอกสารสิทธ์ิ   

ขอมูลสวนบุคคล 
 

ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึง่ทำใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันได ไมวาทางตรงหรือ
ทางออม ไดแก เลขประจำตัวประชาชน ช่ือ นามสกลุ เบอรโทรศัพท บานเลขที ่

เจาของขอมูล ตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมลูสวนบุคคลน้ัน  
ระดับการเปดเผยขอมลู รูปแบบและขอกำหนดในการเปดเผยขอมลู แบงตามระดับการเปดเผยขอมูล ดังน้ี 

1) ขอมลูที่ใชภายในหนวยงาน หมายถึง ขอมลูที่ใชภายในหนวยงานของกรม
พัฒนาที่ดินที่มีภารกิจที่เกีย่วของ  

2) ขอมูลที่เผยแพรใหหนวยงานอื่น หมายถึง ขอมูลที่เผยแพรใหเฉพาะหนวยงาน
ภายนอกที่มีภารกิจที่เกี่ยวของ โดยมีเงื่อนไขการใชขอมูล  

3) ขอมูลที่ใหบริการแบบเปด (Open Data) หมายถึง ขอมูลที่สามารถใชเผยแพร
ไดโดยไมมีเงื่อนไข  

ขอมูลเปดภาครัฐ 
(Open Government 
Data) 

ขอมูลทีห่นวยงานของรัฐตองเปดเผยตอสาธารณะตามกฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการในรปูแบบขอมูลดิจิทลัทีส่ามารถเขาถึงและใชไดอยางเสรี ไม
จำกัดแพลตฟอรม ไมเสียคาใชจาย เผยแพร ทำซ้ำหรือใชประโยชนไดโดยไม
จำกัด 

ศูนยกลางขอมลูเปด
ภาครัฐ (Open 
Government 
Platform) 

ศูนยกลางในการเปดเผยขอมลูเปดภาครฐัที่สำนักงานพฒันารัฐบาลดิจทิัล 
(องคการมหาชน) จัดใหมีข้ึน เพื่อใหหนวยงานของรัฐนำขอมูลเปดภาครัฐมา
เปดเผยในรปูแบบขอมลูดิจิทลัตอสาธารณะ  ปจจุบัน ใหบรกิารขอมลูที่ 
Data.go.th   
ศูนยกลางขอมลูเปดภาครัฐ ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อทำให
ผูใชบริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหนวยงานของรัฐ 
สามารถคนหาและเขาถึงขอมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐไดงาย โดยมี
เปาหมายสูงสุดเพื่อสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาล เกิดความรวมมือของภาครัฐ 
และสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน โดยการดำเนินการของ
ศูนยกลางขอมูลภาครัฐน้ันสรางมูลคา ทั้งในดานของความโปรงใส การมี
สวนรวม การปรับปรุง หรือพัฒนาสินคาและบริการใหม การสรางนวัตกรรม 
การปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใหบริการของภาครัฐ และ
การเพิ่มมูลคาใหกับหนวยงานราชการเอง โดย “ขอมูลเปด” น้ันนอกจาก
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

คำ ความหมาย 
จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการแลวยังชวยลดคาใชจายของ
หนวยงานราชการได 

การสำรองขอมูล การจัดทำสำเนาชุดขอมูลการดำเนินงานโครงการแหลงน้ำในไรนานอกเขต
ชลประทาน  (Backup) ในสื่อบันทึกขอมูล 

การทำลายขอมลู การลบขอมลูในสื่อบันทกึขอมูล หรือการบันทึกขอมูลชุดใหมแทนที่ขอมลูเดิมที่
สิ้นสุดหรือหมดอายุการจัดเกบ็ ทำใหขอมลูเดิมไมสามารถนำมาใชงานได  

ผูครอบครองขอมลู 
(Data Owner) 

ผูครอบครองขอมลู หรือเจาของขอมลู (Data Owners) เปนบุคคลที่ทำหนาที่
รับผิดชอบดูแลขอมูลโดยตรง สรางความมั่นใจวาการบรหิารจัดการขอมูล
สอดคลองกบันโยบาย มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือกฎหมาย  ทำการ ทบทวนและ
อนุมัติการดำเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขอมลู เชน การเปลี่ยนแปลงเมทาดา
ตาและเกณฑการทำดาตาคลีนซิ่ง (Data Cleansing) นอกจากน้ี ยังหนาที่ในการ
ใหสิทธ์ิในการเขาถึงขอมลูและจัดช้ันความลบัของขอมลู  
ผูครอบครองขอมลู  (Data Owners) ของชุดขอมลูแหลงน้ำในไรนานอกเขต
ชลประทาน ประกอบดวย  

1) สถานีพัฒนาที่ดิน  
2) สำนักงานพฒันาที่ดินเขต  
3) กองแผนงาน 
4) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูควบคุมขอมลู (Data 
Controller)   

หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหควบคุม ดูแลขอมูล ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมอบหมาย  
สำนักวิศวกรรมเพื ่อการพัฒนาที ่ด ิน เป นหนวยงานที ่ร ับผิดชอบขอมูลใน
ฐานขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน  

ผูรบับริการ 
 

ประชาชน เกษตรกรและหมอดินอาสา ที ่แจงความประสงคขอสมัครเขารวม
โครงการแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน โดยผูที่เขารวมโครงการฯ ตอง
ยอมรับเงื่อนไขการเขารวมโครงการฯ ที่กรมพัฒนาที่ดินระบุ คือ 
     1. จะตองมีสวนรวมในการสนับสนุนคาใชจายในการดำเนินการขุดสระน้ำ
จำนวน 2,500 บาทตอบอ ใหผูรับจาง 
     2. พื ้นที ่ซึ ่งจะดำเนินการกอสราง แหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน 
1,260 ลูกบาศกเมตร ตองเปนของผูสมัคร โดยเปนผูถือครองที่ดินหรือเปน
เจาของที่ดินในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเปนผูทำกินในที่ดินน้ัน
โดยตองมีหลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่หนวยงานรัฐผูรับผิดชอบ ไดแก กรมที่ดินหรือ
สำนักงานการปฏิรปูที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปนผูออกให และมีหนังสือยินยอมให
เขาดำเนินการขุดสระน้ำ 
     3. เปนที่ที่พื้นที่อยูนอกเขตชลประทาน และบริเวณที่ขาดแคลนระบบที่จะ
จัดสงน้ำไปถึงไดตลอดป และประสบปญหาขาดแคลนน้ำเปนประจำหรือแลง
ซ้ำซาก 
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คำ ความหมาย 
วงจรชีวิตขอมูล  
(Data Life Cycle) 

ลำดับข้ันตอนของขอมูลต้ังแตเริม่สรางขอมูลไปจนถึงการทำลายขอมูล  
ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ไดแก 1. การสรางขอมลู (Create)  2. การรวบรวมและ
จัดเกบ็ขอมลู (Collect/Store)  3. การคัดแยกขอมลู (Classify)  4. การ
ประมวลผลหรือใชขอมลู (Process/Use)  5.การปกปดหรือเปดเผย 
(Concealment/Disclosure)  6.การตรวจสอบขอมลู (Inspect)  7. การทำลาย
ขอมูล (Dispose) 

พจนานุกรมขอมลู  
(Data Dictionary) 

ตารางหรือขอมลูที่ใชอธิบายรายละเอียดของขอมูลในแตละแถวหรือคอลมัน 

เมทาดาตา 
(Metadata) 

คำอธิบายชุดขอมูล เพื่อใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกบัโครงสรางของขอมูล เน้ือหา
สาระ รปูแบบการจัดเก็บ แหลงขอมูล และสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล 
 

5. การเผยแพรและการทบทวน 

  เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทานภายใตกรอบธรรมาภิ
บาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) ฉบับนี้ มีการเผยแพรผานเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดินที่ 
https://www.ldd.go.th/ และมีกำหนดใหมีการทบทวนความสอดคลองระหวางนโยบายขอมูลกับการ
ดำเนินการทุกป 

6. การกำหนดสิทธิ์ หนาที่ความรับผิดชอบของผูครอบครองขอมูล และผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิต
ข อม ูล  (Create/Collect, Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, 
Dispose)    

 หนวยงานสวนกลาง 
   ผู อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื ่อการพัฒนาที ่ดิน เปนผู กำหนดสิทธ์ิ หนาที ่ความรับผิดชอบของ 
ผูครอบครองขอมูล และผูควบคุมขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล  
  ผู อำนวยการกองแผนงาน เปนผู กำหนดสิทธ์ิ หนาที ่ความรับผิดชอบของผูครอบครองขอมูล และ 
ผูควบคุมขอมูลตามแผนและผลการดำเนินงานแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน 
  ผูครอบครองขอมูลสวนบุคคล ไดแก  กลุมวางโครงการ (สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน) 
  ผูครอบครองขอมูล ไดแก กลุมวางโครงการ (สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน)  กลุมแผนงาน (กอง
แผนงาน) 
 หนวยงานสวนภูมิภาค 
  ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 เปนผูกำหนดสิทธ์ิ หนาที่ความรับผิดชอบของผูครอบครอง
ขอมูล และผูควบคุมขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล ของสถานีพัฒนาที่ดิน 
  ผูครอบครองขอมูล และขอมูลสวนบุคคล ไดแก ผูอำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน 
 ผู ที่ม ีบทบาทและเกี ่ยวของกับขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน  ตามวงจรชีวิตขอมูล 
ประกอบดวย 
  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูดูแลระบบ (Administrator)  ของระบบแหลงน้ำใน 
ไรนานอกเขตชลประทาน 
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  ผูอำนวยการกลุมฯ จากหนวยงานสวนกลาง ไดแก กลุมวางโครงการ (สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ดิน) กลุมแผนงาน (กองแผนงาน)   
  ผู อำนวยการจากหนวยงานสวนภูมิภาค ไดแก ผู อำนวยการสำนักงานพัฒนาที ่ดินเขต 1-12 และ 
ผูอำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน 
  เจาหนาที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดิน  ซึ่งเปนขาราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจางประจำ หรือพนักงานจางเหมา ที่ไดรับมอบหมาย 
  ผูรับบริการ ไดแก ประชาชน เกษตรกร และหมอดินอาสา 
 
 เม ื ่อพ ิจารณาตามวงจรช ีว ิตข อม ูล 7 ข ั ้นตอน (Create/Collect, Store, Classify, Process/Use, 
Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) ในสวนของผูครอบครองขอมูล (Data Owner)  
   6.1 การจัดทำ (Create) เปนการสรางขอมูลขึ ้นมาใหม โดยการบันทึกขอมูลเขาสูฐานขอมูล ผูที่
เกี่ยวของในการบันทึกขอมูล แกไขขอมูล 
   1) เกษตรกรท่ีสมัครเขารวมโครงการฯ  
    1.1) การกำหนดสิทธิ ์เกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการฯ ผานระบบบริหารจดัการแหลงน้ำในไร
นานอกเขตชลประทานไดจากเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน หลังจากสมัครเขารวมโครงการฯ เรียบรอยแลว จะถูก
กำหนดสิทธ์ิใหตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ไดลงทะเบียนไวในระบบฯ 
    1.2) หนาท่ีความรับผิดชอบในการนำเขาขอมูลและการเขาถึงขอมูล   
       1.2.1) การนำเขาขอมูล เกษตรกรที่จะสมัครเขารวมโครงการฯ จะตองลงทะเบียนผาน
ระบบฯ โดยการนำเขาขอมูล ประกอบดวย เลขบัตรประจำตัวประชาชน คำนำหนาชื่อ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู
เกษตรกร (เลขที่ หมู ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย เบอรโทร.ติดตอ) พื้นที่ในการขุดสระน้ำ (เลขที่ 
หมู  ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล) ประเภทเอกสารสิทธิ ์  เลขที ่เอกสารสิทธิ ์ พิกัดที ่ตองการขุดสระน้ำ  
ช่ือ-นามสกุล ผูติดตอได เบอรโทร รายละเอียดการถือครองที่ดิน รายไดเฉลี่ยตอป  
       1.2.2) การเขาถึงขอมูล เกษตรกรที่ลงทะเบยีนเขารวมโครงการฯ ผานระบบฯ แลว สามารถ
เขาถึงขอมูลไดเฉพาะการตรวจสอบสถานะขอมูลการลงทะเบียนของตนเองเทาน้ัน 

 

   2) เจาหนาท่ีกองแผนงาน 
    2.1) การกำหนดสิทธิ์  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผู กำหนดสิทธ์ิใหกับ
เจาหนาที่ของกองแผนงาน สามารถเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลตามหนาที่ความรับผิดชอบ 
    2.2) หนาท่ีความรับผิดชอบในการนำเขาขอมูลและการเขาถึงขอมูล   
       2.2.1) การนำเขาขอมูล เจาหนาที ่กองแผนงานมีหนาที ่นำเขาขอมูลกำหนดเปาหมาย 
แหลงน้ำประจำปงบประมาณ  กำหนดจำนวนเปาหมายแหลงน้ำของแตละจังหวัด    
       2.2.2) การเขาถึงขอมูล เจาหนาที่กองแผนงาน สามารถเขาถึงขอมูลรายงานไดทุกรายงาน 
ซึ่งระบบแหลงน้ำฯ มีรายงานทั้งหมด 15 รายงาน แบงเปนหมวดหมูใหญ ๆ ได 4 หมวดหมู ประกอบดวย  
1) การสมัครเขารวมโครงการ 2) แผนการดำเนินงาน 3) ผลการดำเนินงาน และ 4) ขอมูลการกอสราง 
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   3) เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน 
    3.1) การกำหนดสิทธิ์  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร เปนผูกำหนดสิทธ์ิใหกับ
เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน สามารถเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลตามหนาที่ความรับผิดชอบ 
    3.2) หนาท่ีความรับผิดชอบในการนำเขาขอมูลและการเขาถึงขอมูล   
       3.2.1) การนำเขาขอมูล เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน มีหนาที่นำเขาขอมูลเกษตรกรและ
ขอมูลผู รับเหมารายใหม พรอมทั ้งสามารถปรับปรุงขอมูลเกษตรกรที่ไดรับการอนุมัติใหขุดสระน้ำ เชน  
ขอมูลคาพิกัด และรูปภาพประกอบการขุดสระน้ำ  
       3.2.2) การเขาถึงขอมูล เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินสามารถเขาถึงขอมูลรายงานที่สำคัญ
และจำเปน ทั้งหมด 8 รายงาน แบงเปนหมวดหมูใหญ ๆ ไดทั้งหมด 3 หมวดหมู ประกอบดวย 1) การสมัครเขา
รวมโครงการฯ 2) แผนการดำเนินงาน 3) ผลการดำเนินงาน 
 
   4) เจาหนาท่ีสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 
    4.1) การกำหนดสิทธิ์  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร เปนผูกำหนดสิทธ์ิใหกับ
เจาหนาที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ตามหนาที่
ความรับผิดชอบ 
    4.2) หนาท่ีความรับผิดชอบในการนำเขาขอมูลและการเขาถึงขอมูล   
       4.2.1) การนำเขาขอมูล เจาหนาที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ไดรับมอบหมาย มีหนาที่
ตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรและอนุมัติตามเปาหมายประจำปงบประมาณ  
       4.2.2) การเขาถึงขอมูล เจาหนาที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต สามารถเขาถึงขอมูลรายงานที่
สำคัญและจำเปน ทั ้งหมด 8 รายงาน แบงเปนหมวดหมูใหญๆ ไดทั ้งหมด 3 หมวดหมู ประกอบดวย  
1) การสมัครเขารวมโครงการฯ 2) แผนการดำเนินงาน 3) ผลการดำเนินงาน 
 
  6.2 การจัดเก็บ (Collect/Store)   
    ขอมูลที่เกิดจากกระบวนการสรางขอมูล ไดบันทึกในฐานขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน  
โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร มีหนาที่ในการจัดเก็บขอมูลบนเครื่องแมขาย ใหมีความพรอมใช
ตลอดเวลา  

 

   6.3 การคัดแยกขอมูล (Classify)   
    สถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต กองแผนงาน และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทำหนาที่กำหนดและตรวจสอบช้ันความลับของขอมูล รวมไปถึงตรวจสอบวา ขอมูลรายการใดสามารถ
เปดเผยไดโดยไมขัดตอระเบียบขอบังคับ  
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  6.4 การประมวลผลหรือใชขอมูล (Process/Use)  
ขั้นตอน กระบวนงาน ผูดำเนินการ 

1 สมัครเขารวมโครงการฯ 
- แจงความประสงคเขารวมโครงการฯ ผานเจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน 

หมอดินอาสา และระบบแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน 

ผูรบับริการ 

2 กำหนดเปาหมาย 
- กำหนดเปาหมายใหแกสถานีพัฒนาที่ดินในแตละปงบประมาณ 

เจาหนาที ่
กองแผนงาน 

3 คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ 
- นำเขา ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไขขอมูลเกษตรกร ขอมูลผูรับเหมาให

เปนปจจุบัน  
- คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการฯ ตามลำดับกอน-หลังของการ

สมัครเขารวมโครงการฯ เสนอใหผูอำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินทราบ
และพิจารณา  

- แจงผลการคัดเลือกเขารวมโครงการฯ ใหเกษตรกรทราบ  
- นำเสนอรายช่ือเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ใหสำนักงานพัฒนาที่ดิน

เขต พิจารณาตามจำนวนเปาหมายของแตละตำบล อำเภอ 

เจาหนาที ่
สถานีพัฒนาที่ดิน 

4 รวบรวม/ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรตามเปาหมาย 
- รวบรวม ตรวจสอบ รายช่ือเกษตรกรตามเปาหมายที่สถานีพัฒนาที่ดิน

นำเสนอในภาพรวมของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เสนอผูอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตทราบและพิจารณา  

- แจงผลการอนุมัติ รวมทั้งแจงใหสถานีพัฒนาที่ดิน แกไขปรับปรุง กรณี
มีขอมูลไมถูกตองหรือจำนวนรายชื่อเกษตรกรที่นำเสนอ ไมครบตาม
เปาหมายที่กำหนด 

- นำเสนอรายชื ่อเกษตรกรที ่ถูกตอง ครบถวนตามเปาหมาย ใหกอง
แผนงาน พิจารณาเพื่ออนุมัติรายชื่อเกษตรกรเขารวมโครงการฯ ตาม
เปาหมายในแตละปงบประมาณ 

เจาหนาที ่
สำนักงานพฒันา

ที่ดินเขต 

5 อนุมัติเกษตรกรเขารวมโครงการตามเปาหมาย 
- รวบรวม และตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที ่เขารวมโครงการฯ ของ 

แตละสถานีพัฒนาที่ดิน ใหครบถวน ถูกตองตามเปาหมาย  
- นำเสนอผูอำนวยการกองแผนงานพิจารณาอนุมัติ  
- แจงผลการอนุมัติกลับไปยังสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนา

ที่ดิน 
- อนุมัติงบประมาณการขุดสระน้ำของแตละสถานีพัฒนาที่ดิน 

เจาหนาที ่
กองแผนงาน 

6 ดำเนินการขุดสระน้ำ และบันทึกขอมูลผลการขุดสระน้ำ 
- ตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรที่ผานการอนุมัติใหเขารวมโครงการฯ  
- เปลี ่ยนแปลงรายชื ่อเกษตรกรที ่ตองการยกเลิกเขารวมโครงการฯ 

พรอมทั้งคัดเลือกคนเกษตรกรรายใหมแทน (อาจจะมีหรือไมมีก็ได) 

เจาหนาที ่
สถานีพัฒนาที่ดิน 
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ขั้นตอน กระบวนงาน ผูดำเนินการ 
- คัดเลือกผูรับเหมาเพื่อดำเนินการขุดสระน้ำ  
- ประสานงานกับเกษตรกรและผูรับเหมา  
- รวบรวมเงินสมทบจากเกษตรกรรายละ 2,500 บาท/บอ 
- นำเขาขอมูลสัญญาจางขุดสระน้ำ  
- ตรวจสอบขนาดของสระน้ำที่ขุดเสร็จ  
- เก็บภาพและคาพิกัดตำแหนงการขุดสระน้ำ  
- บันทึกภาพการขุดสระน้ำ และคาพิกัดในระบบฯ  
- รายงานผลการดำเนินการเปนระยะ จนกวาจะแลวเสร็จและมีการ 

สงมอบสระน้ำ 
7 ติดตาม/ประสานงานการขุดสระน้ำ 

- ใหคำปรึกษา/ติดตาม/ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ือเกษตรกรของ
แตละสถานีพัฒนาที่ดิน 

- ใหคำปรึกษาดานเทคนิคในการขุดสระน้ำแกสถานีพัฒนาที่ดิน 
- ติดตาม/ตรวจสอบผลการบันทึกขอมูลการขุดสระน้ำของแตละสถานี

พัฒนาที่ดิน 
- สรุปผลการดำเนินงานในแตละปงบประมาณเสนอกรมพัฒนาที ่ดิน

ทราบ 

เจาหนาที ่
สำนักงานวิศวกรรม
เพื่อการพัฒนาที่ดิน 

8 สำรองและใหบริการขอมูล 
- สำรองขอมูล ตามรอบการสำรองขอมูลที่กำหนดไว 
- ใหบริการขอมูลตำแหนงการขุดสระน้ำ (ไมมีขอมูลสวนบุคคล) เมื่อมี

การขอรับบริการ 

เจาหนาที ่
ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 

   ขอมูลในฐานขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน ไดรับการประมวลผลหรือใชขอมูลโดย
ผูใชงานดังน้ี  

1. ผูบริหารตรวจสอบสถิติจากรายงานในระบบ Dashboard   
2. เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน ใชขอมูลเกษตรกรที่ลงทะเบียนในระบบ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ 

เปนไปตามเงื่อนไขการเขารับบริการ  คำนวณจำนวนคำขอ เปนตน 
3. กองแผนงาน ประมวลผลสถิติจากขอมูลเปาหมายและจำนวนผูเขารวมโครงการ 

 

  6.5 การปกปดหรือเปดเผย (Concealment/Disclose) 
     การปกปดและเปดเผยขอมูล ผูรับผิดชอบคือ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักวิชาการ
คอมพิวเตอร/นักวิชาการแผนที่ภาพถาย) ทำหนาที่ตรวจสอบและพิจารณาเปดเผยขอมูลตามหลักการเปดเผย
ขอมูลและระดับการเปดเผยที่ไดกำหนดไว ในขอ 7.5  
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   6.6 การตรวจสอบ (Inspect)  
    1. สถานีพัฒนาที ่ดิน ตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเกษตรกรที่จะนำเขาในฐานขอมูล 
แหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน รวมทั้งเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
   2. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบคุณภาพของขอมูล ตามหลักเกณฑขอ 9.2 
การประเมินคุณภาพขอมูล   

 

   6.7 การทำลาย (Dispose)  
    ขอมูลการดำเนินงานโครงการแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน จะไมมีการทำลายขอมูลที่อยูใน
เครื่องแมขาย และมีการสำรองขอมูล (Backup) ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะ
เกิดขึ ้นหากขอมูลเกิดความเสียหายหรือสูญหาย  และชุดขอมูลที ่สำรองนี ้ มีการจัดเก็บขอมูลแบบถาวร 
(Archive) ต้ังแตเริ่มมีการดำเนินโครงการ เน่ืองจากเปนขอมูลที่ตองพรอมสำหรับการตรวจสอบยอนกลับ โดย
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนผูดูแลขอมูล  

 

7. ระบบบร ิหารและกระบวนการจ ัดการและค ุ มครองข อม ูล ตามวงจรช ีว ิตข อม ูล(Create, 
Collect/Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 

 ขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน มีการสราง ปรับปรุงและใชงานขอมูลรวมกันจากผูใชหลายกลุม 
ตามข้ันตอนการดำเนินโครงการแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน ดังน้ี 

 

  ขั้นตอนการดำเนินโครงการแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน 
    1) เกษตรกรแจงความประสงคเขารวมโครงการฯ ผานเจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา และ
ระบบออนไลน 
   2) เจาหนาที่ของกองแผนงาน กำหนดเปาหมายใหแกสถานีพัฒนาที่ดินเมื่อเริ่มปงบประมาณ  
   3) เจาหนาที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน นำเขา ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไขขอมูลเกษตรกร ขอมูลผูรับเหมาให
เปนปจจุบัน คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการฯ ตามลำดับกอน-หลังของการสมัครเขารวมโครงการฯ ให
ผูอำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินทราบและพิจารณา แจงผลการคัดเลือกเขารวมโครงการฯ ใหเกษตรกรทราบ 
และนำเสนอรายช่ือเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ใหสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต พิจารณาตามจำนวนเปาหมาย
ของแตละตำบล อำเภอ  
   4) เจาหนาที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต รวบรวม ตรวจสอบ รายชื่อเกษตรกรตามเปาหมายที่สถานี
พัฒนาที่ดินนำเสนอในภาพรวมของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เสนอผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาทีดิ่นเขตทราบ
และพิจารณา แจงผลการอนุมัติ รวมทั้งแจงใหสถานีพัฒนาที่ดิน แกไขปรับปรุง กรณีมีขอมูลไมถูกตองหรือ
จำนวนรายชื่อเกษตรกรที่นำเสนอ ไมครบตามเปาหมายที่กำหนด และนำเสนอรายชื่อเกษตรกรที่ถ ูกตอง 
ครบถวนตามเปาหมาย ใหกองแผนงาน พิจารณาเพื่ออนุมัติรายช่ือเกษตรกรเขารวมโครงการฯ ตามเปาหมาย
ในแตละปงบประมาณ 
  5) เจาหนาที่ของกองแผนงาน รวบรวม และตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ของแตละ
สถานีพัฒนาที่ดิน ใหครบถวน ถูกตองตามเปาหมาย นำเสนอผูอำนวยการกองแผนงานพิจารณาอนุมัติ และ
แจงผลการอนุมัติกลับไปยังสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดิน 
   6) เจาหนาที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ผานการอนุมัติใหเขารวมโครงการฯ 
คัดเลือกผูรับเหมาเพื่อดำเนินการขุดสระน้ำ ประสานงานกับเกษตรกรและผูรับเหมา นำเขาขอมูลสัญญาจางขุด
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สระน้ำ ตรวจสอบขนาดของสระน้ำที่ขุดเสร็จ เก็บภาพและคาพิกัดตำแหนงการขุดสระน้ำ บันทึกภาพการขุด
สระน้ำ และคาพิกัดในระบบฯ รายงานผลการดำเนินการเปนระยะ จนกวาจะแลวเสร็จและมีการสงมอบสระน้ำ 
   6.1) ในกรณีที่เกษตรกรไดอนุมัติการขุดสระน้ำในปงบประมาณนั้นๆ ตองการขอยกเลิกการขุด 
สระน้ำ เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน จะตองคัดเลือกเกษตรกรรายใหมตามลำดับกอน-หลัง ที่มีการลงทะเบียน
เขารวมโครงการฯ เขามาทดแทนเกษตรกรรายที่ขอยกเลิกตามตำบล และอำเภอเดิมที่เกษตรกรขอยกเลิก โดย
คัดเลือกรายช่ือเกษตรกรที่ยกเลิกและเกษตรกรรายใหมที่นำมาแทนที่ นำเสนอสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เพื่อ
พิจารณา ถารายช่ือถูกตองครบถวน เจาหนาที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต นำเสนอกองแผนงานพิจารณาอนุมัติ 
แตถารายช่ือไมถูกตอง ไมครบถวนตามเปาหมาย แจงใหเจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินแกไข ใหถูกตอง ครบถวน
ตามเปาหมายตอไป 
   6.2) ในกรณีที่เกษตรกรที่ลงทะเบียนเขารวมโครงการฯ ยังไมไดรับการพิจารณาใหเขารวมโครงการฯ 
มีความตองการขอยกเลิกการเขารวมโครงการฯ เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินรวบรวม และนำ นำเสนอรายช่ือให 
ผูอำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน พิจารณายกเลิกเกษตรกรออกจากระบบไดเลย และถาหากเกษตรกรรายที่ 
ขอยกเลิกเขารวมโครงการฯ ไปแลวน้ัน มีความตองการสมัครเขารวมโครงการฯ อีกครั้ง ก็สามารถสมัครเขารวม
โครงการฯ ไดอีก 
  จากขอมูลในโครงการแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน สามารถสรุประดับการเขาถึงขอมูล ขอมูลที่
เขาถึงได วิธีการรวบรวมขอมูล  ระดับช้ันความลับ และชองทางการเขาถึงไดดังตาราง 
 
 ตารางแสดงระดับการเขาถึงขอมูล ขอมูลที่เขาถงึได วิธีการจัดทำและเขาถึงขอมูล ระดับชั้นความลับ
และชองทางการเขาถึงขอมูล 

 

ระดับการเขาถึง
ขอมูล 

ขอมูลท่ีเขาถึงได วิธีการจัดทำและเขาถึงขอมลู ชองทางการเขาถึง 

1. ขอมลูที่ใชใน

หนวยงาน โดย

จำกัดการเขาถึง

เฉพาะเจาหนาทีท่ี่

ไดรับมอบหมาย

ตามภารกิจ 

1. ขอมลูสวนบุคคล 

(เลขประจำตัว

ประชาชน ช่ือ 

นามสกลุ บานเลขที่ 

ขอมูลเอกสารสิทธ์ิ

ที่ดิน) 

2. ขอมลูเปาหมาย 

พื้นที่และผลการ

ดำเนินงานในความ

รับผิดชอบของ

หนวยงาน 

 

เกษตรกรหรือเจาหนาที่ สพด. 

บันทึกและเขาถึงขอมูลผานระบบ 

ที่ http://eis.ldd.go.th/ 

borjiew/php/workspace.php 

 

 

 

เจาหนาที่ สพด. สพข. กผง. 

บันทึกขอมลูและเขาถึงผานระบบ

ที่ http://eis.ldd.go.th/ 

lddeis/Login.aspx 

http://eis.ldd.go.th/ 

lddeis/Login.aspx 

2. ขอมลูที่

ใหบรกิารระหวาง

ขอมูลเปด 

(พิกัดตำแหนงแหลง

เจาหนาที่ สพด. บันทึกขอมลูและ

เขาถึงผานระบบที่ 

https://data.go.th/ 



12 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

หนวยงาน และ

ขอมูลเปดภาครัฐ 

ที่ประชาชน

สามารถเขาถึงได 

 

น้ำ ขอมูลตำบล 

อำเภอ จังหวัดของ

ที่ต้ังแหลงน้ำ) 

http://eis.ldd.go.th/ 

lddeis/Login.aspx 

หมายเหตุ : รายละเอียดขอมูล ดูไดที่ภาคผนวก พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)  
 

  จากขั้นตอนดำเนินการและตารางระดับการเขาถึงขอมลู ดังกลาว ชุดขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขต
ชลประทาน มีระบบและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล ดังน้ี 

 

   7.1 การจัดทำ (Create)  มีการจัดการ ดังน้ี 
   1) ขอมูลที่นำเขา เปนการสรางขอมูลขึ้นมาใหมโดยผูรับผิดชอบบันทึกขอมูลผานระบบออนไลน  
ประกอบดวย 
    1.1) ขอมูลเกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน  
    1.2) ขอมูลเปาหมายแหลงน้ำประจำปงบประมาณ 
    1.3) ขอมูลเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการฯ 
    1.4) ขอมูลสัญญาผูรับเหมาและรายละเอียดการขุดบอน้ำ 
   2) วิธีการนำเขาขอมูล  
    2.1) เกษตรกร/เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน สามารถลงทะเบียนเขารวมโครงการแหลงน้ำในไรนา 
นอกเขตชลประทาน ผานเว็บแอปพลเิคชัน โดยเขาที่ URL :  http://eis.ldd.go.th/borjiew/php/workspace.php  
    2.2) เจาหนาที่กองแผนงาน นำเขาขอมูลจัดสรรเปาหมายแหลงน้ำประจำปงบประมาณ โดย 
Login ผาน URL : http://eis.ldd.go.th/lddeis/Login.aspx  
    2.3) เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน นำเขาขอมูลเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลอืกใหเขารวมโครงการ
แหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน โดย Login ผาน URL : http://eis.ldd.go.th/lddeis/Login.aspx 
    2.4) เจาหนาที ่ที ่ไดร ับมอบหมายจากผู อำนวยการสำนักงานพัฒนาที ่ดินเขต ใหทำหนาที่
ตรวจสอบขอมูลเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกจากสถานีพัฒนาที่ดิน พิจารณาเสนอผูอำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขตและแจงผลพิจารณาอนุมัติ ผาน URL : http://eis.ldd.go.th/lddeis/Login.aspx 
    2.5) เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน นำเขาขอมูลสัญญาผูรับเหมาและรายละเอียดการขุดบอน้ำ โดย 
Login ผาน URL : http://eis.ldd.go.th/lddeis/Login.aspx 

 

  7.2 การจัดเก็บ (Collect/Store)  มีการจัดการ ดังน้ี 
    ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกแบบฐานขอมูลและเขียนโปรแกรมจัดเก็บขอมูล 
แหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทานในระบบฐานขอมูล (Database) ใหสอดคลองกับความตองการ และ
วัตถุประสงคในการดำเนินงาน โดยจัดเก็บขอมูลการสมัครเขารวมโครงการ  ขอมูลเปาหมาย รายละเอียดพื้นที่
ดำเนินการและขอมูลผลการดำเนินงาน ที่ไดจากการนำเขาขอมูลลงในระบบบริหารจัดการฐานขอมูล MS SQL 
Server เพื่อใหขอมูลถูกจัดเก็บอยางมีระเบียบ งายตอการนำไปใชงาน และสามารถนำไปประมวลผลตาม 
ความตองการไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งมนีโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

http://eis.ldd.go.th/lddeis/Login.aspx
http://eis.ldd.go.th/lddeis/Login.aspx
http://eis.ldd.go.th/lddeis/Login.aspx
http://eis.ldd.go.th/lddeis/Login.aspx
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ที่มีการกำหนดการเขาถึงขอมูลดวยชื่อผูใชงานและรหัสผาน  พรอมทั้งจัดใหมีระบบสำรองขอมูล เพื่อเตรียม
ความพรอมกรณีฉุกเฉิน ใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเน่ือง 
 
  7.3 การคัดแยกขอมูล (Classify) มีการจัดการ ดังน้ี 
    ขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน มีทั้งขอมูลที่ใชภายในหนวยงาน และขอมูลที่เปดเผยได 
เน่ืองจากมีทั้งขอมูลสวนบุคคลและขอมูลสาธารณะ  เมื่อจำแนกหมวดหมูขอมูลตามหนาที่และรูปแบบการใช
งานของผูใชงานแตละกลุม สามารถแบงขอมูลออกเปน ขอมูลรายละเอียดของแหลงน้ำในไรนานอกเขต
ชลประทานพรอมพิกัดที่ตั้ง ซึ่งจัดเปนขอมูลสาธารณะ เปนขอมูลที่ไมเปนความลับ สามารถเปดเผยได และ
ขอมูลสวนบุคคลของเกษตรกรที่เขารวมโครงการแหลงน้ำฯ ประกอบดวยช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ขอมูลการติดตอ ซึ่งเปนขอมูลที่ใชภายในหนวยงาน จำกัดการเขาถึงเฉพาะเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตาม
ภารกิจ   สำหรับเจาหนาที่กองแผนงานที่รับผิดชอบขอมูลจำนวนเปาหมายแหลงน้ำ  มีการออกแบบระบบให
เขาถึงขอมูล สรุปภาพรวมการดำเนินโครงการ  ทั้งนี้ เมื่อจัดทำขอมูลเปดเพื่อเผยแพร จะไมเปดเผยขอมูล 
สวนบุคคล แตใหบริการเฉพาะขอมูลที่ต้ังแหลงน้ำในรูปแบบตำบล อำเภอ จังหวัดและคาพิกัดของแหลงน้ำซึ่ง
เปนขอมูลสาธารณะ สามารถเปดเผยได 
 
  7.4 การประมวลผลหรือใชขอมูล (Process/Use) มีการจัดการ ดังน้ี 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาระบบใหนำขอมูลที่จัดเก็บมาประมวลผล วิเคราะหขอมูล 
จัดทำรายงาน  และไดสำรองขอมูล (Backup) ลงในอุปกรณสำรองขอมูล เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นหากขอมูลเกิดความเสียหายหรือสูญหาย  โดยกำหนดใหมีการสำรองขอมูลทุกวัน ตามนโยบายระบบ
สารสนเทศและระบบสำรองของสารสนเทศ ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 
  7.5 การปกปดหรือเปดเผย (Concealment/Disclose) มีการจัดการ ดังน้ี 
   หลักการเปดเผยขอมูล 
    1) เปดเผยขอมูลที ่สามารถนำใชประโยชนได ใหมากที ่สุดเทาที ่จะทำได และตองไมขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใดๆ 
    2) มีการปองกันในกรณีที่จำเปนตองเปดเผย มีการกำหนดระดับการเปดเผยขอมูล ขอมูลใดบางที่
ไมควรถูกเผยแพร หรือไมควรถูกเผยแพรอยางเต็มรูปแบบ จะตองพิจารณา ความเปนสวนตัว การรักษา 
ความปลอดภัย ความลับ สิทธิทางกฎหมาย 
    3) ขอมูลควรจะถูกเปดเผยจากแหลงที่เก็บขอมูลโดยตรง ที่แสดงรายละเอียดแบบรายการขอมูล 
หรือไมทำใหอยูรูปแบบขอมูลสรุป (Summary Data) 
    4) ควรมีการเปดเผยเมทาดาตาควบคูไปกับขอมูลที่ถูกเปดเผย 
   ระดับการเปดเผย จะถูกกำหนดใหเหมาะสมตามขอบเขตที่สามารถเปดเผยได ประกอบดวย 
    ระดับท่ี 1 ขอมูลที่มีสามารถเผยแพรสูสาธารณะ ไดทุกรูปแบบ รวมทั้งเช่ือมโยงไปสูแหลงขอมูล
อื่นๆ ในบริบทที่เกี่ยวของได อยูภายใตเงื่อนไขและขอกำหนดของสัญญาอนุญาตของศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 
    ระดับที่ 2 ขอมูลที่สามารถเปดเผยใหกับบุคคลหรือองคกรเปนรายกรณี แตตองมีการจำกัด 
ตัวแปรอื่นที่อาจเช่ือมโยงถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึงได 
    ระดับท่ี 3 ขอมูลที่สามารถเปดเผยไดเฉพาะขอมูลเชิงสรุปหรือเชิงสถิติเทาน้ัน 
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    ระดับท่ี 4 ขอมูลที่เปดเผยไดเฉพาะหนวยงานของรัฐที่มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย 
    ระดับท่ี 5 ขอมูลที่ไมเปดเผย หรือไมจำเปนตองเปดเผยใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกองคกร 
จะเขาถึงไดเฉพาะผูไดรับอนุญาตเทาน้ัน 

 

    สำหรับการเผยแพรขอมูล มีการเผยแพรเฉพาะขอมูลที่ไมใชขอมูลสวนบุคคล โดยอนุญาตใหนำไปใช
งานตอยอดโดยไมมีเงื ่อนไขผาน data.go.th ทั้งนี ้ ขอมูลสวนบุคคลจะไมมีการเผยแพร ยกเวนกรณีที่มี 
การรองขอตามภารกิจหรือหนาที่ตามกฎหมาย  ดูรายละเอียดรายการที่เผยแพรไดจากภาคผนวก พจนานุกรม
ขอมูล (Data Dictionary) ที่คอลัมน ขอบเขตการเผยแพรขอมูล 

 

  7.6 การตรวจสอบ (Inspect) มีการจัดการ ดังน้ี 
   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบเงื่อนไขตรวจสอบขอมูลกอนนำเขาสูฐานขอมูล เพื่อใหขอมูล 
มีความถูกตอง (Accuracy)  ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) 
ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness)  ขอมูลตรงตามความตองการของผู ใช (Relevancy) และขอมูลมี 
ความพรอมใช (Availability)  
 
  7.7 การทำลาย (Dispose) มีการจัดการ ดังน้ี 
   เน่ืองจากขอมูลการดำเนินงานโครงการแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน เปนขอมูลที่ตองจัดเก็บ
ขอมูลแบบถาวร (Archive) เพื่อใหพรอมสำหรับการตรวจสอบ  ดังนั้น ขอมูลในโครงการแหลงน้ำในไรนาจะ 
ไมมีการทำลายขอมูลที่อยูในเครื่องแมขาย  

 

8. การกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล  

   เนื่องจากขอมูลในโครงการแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล และ
ขอมูลที่ไมเปนขอมูลสวนบุคคล จึงมีการกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล เฉพาะเจาหนาที่ใน
หนวยงาน ที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่ความรับผิดชอบ ประกอบดวยเจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน  เจาหนาที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เจาหนาที่กองแผนงาน เฉพาะผูที่ไดรับมอบหมายความรับผิดชอบโดยตรง และ
บุคคลภายนอกที่มีการรองขอตามภารกิจหรือหนาที่ตามกฎหมาย  สำหรับขอมูลที่ไมเปนขอมูลสวนบุคคล เชน 
ช่ือตำบล อำเภอ จังหวัดที่เปนที่ต้ังของแหลงน้ำ  กำหนดใหประชาชนทั่วไปนำไปใชประโยชน สามารถเขาถึงได  
โดยเผยแพรผานเว็บไซต data.go.th ซึ ่งมีบริการขอมูลแหลงน้ำพรอมพิกัดที ่ต ั ้งและคำอธิบายข อมูล                  
(ดูรายละเอียดไดที่ภาคผนวก พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 

 

9. กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล  

  ไดกำหนดกระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ดังน้ี 
   9.1 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพขอมูล  เจาหนาที่โปรแกรมเมอร เขียนโปรแกรมทำการตรวจสอบ
คุณภาพขอมูล เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy)  ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมี
ความตองกัน (Consistency) ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness)  ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช 
(Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช (Availability) กอนเขาสูฐานขอมูล ดังน้ี 
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1) ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเกษตรกรที่ลงทะเบียนเขารวมโครงการฯ ดังน้ี 

1.1) ตองเปนเลขบัตรฯ ที่ไมซ้ำกับในฐานขอมูล หากกรอกเลขบัตรฯ ซ้ำกัน ระบบจะแจงเตือน

วามีขอมูลเลขบัตรฯ ดังกลาวในฐานขอมูลแลว เพื่อปองกันมิใหมีขอมูลซ้ำซอนกันในระบบ สงผลใหขอมูลที่

เกษตรกรกรอกมีความถูกตอง ตรงตามความตองการของเกษตรกร 

1.2) ตองเปนตัวเลขจำนวน 13 หลัก ตามรูปแบบของเลขบัตรประจำตัวประชาชนเทาน้ัน จะไม

สามารถกรอกตัวเลขเกิน 13 หลักได และหากมีการกรอกนอกเหนือจากรูปแบบตัวเลข เชน กรอกเปน

ตัวหนังสือ หรือกรอกตัวเลขไมครบ 13 หลัก ระบบจะแจงเตือนวากรอกขอมูลไมถูกตอง  เพื่อใหขอมูลมีความ

ถูกตอง ครบถวน ตรงตามความตองการของเกษตรกร 

2) กำหนดใหเลือก คำนำหนาชื่อเกษตรกร ตามตัวเลือก ดังนี้ นาย นาง นางสาว เพื่อใหขอมูล 

มีความถูกตอง พรอมใช และปองกันความผิดพลาดของขอมูลที่อาจจะเกิดจากการพิมพผิด 

3) กำหนดใหเลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล ตามตัวเลือกที่กำหนดไวตามขอมูลขอบเขตการปกครอง

ของประเทศไทยในปจจบุัน  โดยเลือกจังหวัดตามรายช่ือ 77 จังหวัดของประเทศไทย  เลือกอำเภอตามขอบเขต

จังหวัดที่เลือก และเลือกตำบลตามขอบเขตอำเภอและจังหวัดที่ไดเลือกไว  เพื ่อใหขอมูลมีความถูกตอง  

พรอมใช สอดคลองกัน และปองกันความผิดพลาดของขอมูลที่อาจจะเกิดจากการพิมพผิด 

4) ตรวจสอบคาตำแหนงพิกัดพื้นที ่ในการขุดแหลงน้ำ ใหอยูภายในขอบเขตประเทศไทย และ

ขอบเขตจังหวัด เพื่อใหคาตำแหนงพิกัดที่บนัทึกและการแสดงตำแหนงบนแผนที่มีความถูกตอง สอดคลองกับ

ตำแหนงพิกัดในขอบเขตจังหวัดและขอบเขตประเทศไทย  เพื่อปองกันการกรอกคาตำแหนงพิกัดผิดพลาด ซึ่ง

จะสงผลใหการแสดงตำแหนงพิกัดบนแผนที่ผิดพลาดดวย โดยอาจจะแสดงตำแหนงออกนอกประเทศไทยได  

5) กำหนดใหเลือกประเภทเอกสารสิทธิ์ ตามตัวเลือกที่กำหนดไว ประกอบดวย น.ส.3  น.ส.3 ก  

น.ส.2  น.ส.2 ก  ส.ป.ก.4-01  ส.ป.ก.4-14  ส.ป.ก.4-18  น.ค.3  ก.ส.น.5  ส.ค.1  คทช.  พื้นที่โครงการพระราชดำริ  

เพื่อปองกันการผิดพลาดจากการพิมพผิด การเคาะวรรคไมเหมือนกัน อันอาจมีผลใหขอมูลไมถูกตอง   

6) กำหนดใหเลือกการถือครองที่ดิน ตามตัวเลือกที่กำหนดไว ประกอบดวย ของตนเอง เชา เชาซื้อ 

เพื่อใหไดขอมูลถูกตอง ตรงตามความตองการ  
 

  9.2 การประเมินคุณภาพขอมูล  ทำการประเมินคุณภาพขอมูล เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy)  
ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) ขอมูลมีความเปนปจจ ุบัน 
(Timeliness)  ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช (Availability) ดังน้ี 

 

คุณภาพขอมลู รูปแบบการประเมนิ การประเมิน 
1. ขอมูลมีความถูกตอง 

(Accuracy) 
กรอกขอมูลตำแหนงพิกัดพื้นที่ในการ
ขุดแหลงน้ำในระบบฯ 

หากแสดงตำแหนงพิกัดในแผนที่ได
ถูกตอง แสดงวาขอมลูพิกัดที่กรอก
เขาไปมีความถูกตอง 

2. ขอมูลมีความครบถวน 
(Completeness) 

ตรวจสอบขอมลูในฐานขอมลู ที่ระบบ
บังคับใหตองกรอก เชน ช่ือ-สกลุ 

หากขอมูลในฐานขอมูลที่เก็บขอมูล
ชื ่อ-สกุล ไมเปนคาวาง แสดงวา
ขอมูลที่นำเขามีความครบถวน 
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คุณภาพขอมลู รูปแบบการประเมนิ การประเมิน 
3. ขอมูลมีความตองกัน 

(Consistency) 
ตรวจสอบช่ือเกษตรกรที่ไดรบัการ
คัดเลือกจากสถานีพัฒนาที่ดิน ทีส่งไป
ใหสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตอนุมัติใน
ระบบฯ 

หากระบบแสดงรายช่ือเกษตรกรที่
คัดเลือก ตรงกันทัง้ 2 หนาจอ ทั้ง
สวนของสถานีพฒันาที่ดินกบัสวน
ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 
แสดงวาขอมูลมีความตองกัน คือ
ชุดขอมูลเดียวกัน แสดงเหมือนกัน
ทั้ง 2 สวน 

4. ขอมูลมีความเปน
ปจจุบัน (Timeliness) 

กรอกขอมูลเกษตรกรทีส่มัครเขารวม
โครงการฯผานระบบฯ 

เม ื ่อเรียกดูขอมูล หากพบขอมูล
เกษตรกรที่กรอกเขาไปใหม ปรากฏ
ขึ้นทันทีที่กรอกขอมูลเสร็จ แสดง
วาขอมูลมีความเปนปจจุบัน แบบ 
Real time 

5. ขอมูลตรงตามความ
ตองการของผูใช 
(Relevancy) 

ตรวจสอบขอมลูที่แสดงผลในรายงาน ห า ก แ ส ด ง ข  อ ม ู ล ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงคของรายงาน แสดงวา
ขอมูลตรงตามความตองการของ
ผูใช  

6. ขอมูลมีความพรอมใช 
(Availability) 

ตรวจสอบการใหบริการระบบแหลงน้ำ
ในไรนานอกเขตชลประทาน  

หากสามารถเขาใชงานขอมูลใน
ระบบฯ ไดทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ 
แสดงวาขอมูลมีความพรอมใช 

 

    นอกจากน้ี จะมีการตรวจสอบคุณภาพขอมูลตามรูปแบบขอมูล (Data Format) ขอบเขตของขอมูล 
(Data Scope) เง ื ่อนไขการกรอกขอมูล (Conditions) มาตรฐาน/แหลงอางอิง/แหลงที ่มาของขอมูล 
(Standard/Reference/Data Source) ตามภาคผนวก พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)  

10. กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ  

  10.1 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2557 
  10.2 พระราชบัญญัติเผยแพรขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 
  10.3 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 
  10.4 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
  10.5 มติคณะร ัฐมนตร ี  29 ม ิถ ุนายน 2547 เห ็นชอบในหล ักการโครงการแหลงน ้ำในไร นา 
นอกเขตชลประทาน 
  10.6นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 
  10.7 แผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัย อันอาจมีผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (IT Contingency Plan) 
  10.8 คูมือการดำเนินงานโครงการแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

คำอธิบายขอมูล (Metadata) 
พจนานกุรมขอมูล (Data Dictionary) 

 

(สำหรับชุดขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน) 
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คำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) 

 

ลำดับท่ี ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

1 เลขที่เมทาดาตา กำหนดเลขที่ใหเปน Unique 006 

2 ช่ือขอมูล ช่ือของขอมูลที่กำหนดโดยหนวยงานเจาของเรื่อง ขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน 

3 เจาของขอมูล  ช่ือบุคคล ช่ือสวนงาน หรือช่ือหนวยงานที่รับผิดชอบ
ขอมูล และที่อยูที่สามารถติดตอได 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กองแผนงาน 

4 คำสำคัญ  หัวขอ คำ หรือวลี ที่ใชสำหรับการคนเรื่องที่ตองการได แหลงน้ำในไรนา  บอจ๋ิว  บอน้ำ 

5 คำอธิบายอยางยอ บทคัดยอของขอมูลหรือ Abstract ที่บงบอกถึง
เน้ือความในขอมูลอยางส้ัน 

ขอมูลแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน เปน 
ขอมูลการขดุสระน้ำในไรนา ขนาด 1,260 
ลูกบาศกเมตร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการ
บรรเทาสภาพปญหาภัยแลง การขาดแคลนน้ำ 
และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำ
การเกษตรของเกษตรกร เพื่อเกษตรกรในพื้นที่
นอกเขตชลประทานไดมีแหลงน้ำที่เหมาะสมกับ
การเกษตร 

6 ผูสนับสนุนหรือผูรวม
ดำเนินการ  

ผูที่สนับสนุนหรือผูรวมดำเนินการเก่ียวกับขอมูล เชน 
เจาของผลิตภัณฑ (Product Owner) , สวนควบคุม
คณุภาพ 

- 

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

2557 

8 วันที่ทำการเปล่ียนแปลงขอมูล
ลาสุด  

วัน เดือน ป ลาสุดที่มีการปรับปรุงขอมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD เชน 2015-02-25) 

2562 

9 แหลงที่มา แหลงที่มา เชน จากโครงการสำรวจ การรายงานจากระบบทะเบียน 

10 หนวยยอยที่สุดที่มีขอมูล  หนวยยอยหรือขอบเขตที่ยอยที่สุดที่มีขอมูล 
เชน หมูบาน จังหวัด ภาค ประเทศ 

บุคคล 

 สถานประกอบการ 

 ครัวเรือน 

 หมูบาน 

 ตำบล 

อำเภอ 

 จังหวัด 
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ลำดับท่ี ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

 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  ระบุ URL ที่สามารถเขาถึงชุดขอมูลได - 

14 ขอบเขตที่เผยแพรขอมูล ขอบเขตหรือพื้นที่ในการนำเสนอขอมูล เชน ภายใน
หนวยงาน  ระหวางหนวยงาน 

 ภายในหนวยงาน 

 ระหวางหนวยงาน 

 ประเทศไทย 

 ระหวางประเทศ 

 ไมจำกัดขอบเขต 

15 สิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล  สิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล ซ่ึงอธิบายระดับการเขาถึง
ขอมูล เชน View   Modify 

 View 
 Modify 

16 สิทธ์ิในการใชขอมูล สิทธ์ิ สัญญา หรือขอตกลงในการใชชุดขอมูล เชน 
สัญญาอนุญาตสำหรับขอมูลเปดภาครัฐ (License for 
Open Government Data) 

 ใชโดยอิสระ 
 ใหเม่ือรองขอ 
 สัญญาอนุญาต 
 ขอบเขตความรวมมือ 
 อ่ืน ๆ.............................. 
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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/แหล่งที่มาของข้อมูล 

(Reference/Data Source)

(8)

ข้อมูลส่วนบุคคล 

(Personal Data)

(9)

ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล 

(Data Dissemination)

(10)

ระดับชั้น

ความลับ

(11)

OFFICE_ID หมายเลขสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต int 0 บังคับ Mandatory ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

STATION_NAME ชื่อสถานีพัฒนาที่ดิน varchar 120 บังคับ Mandatory ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

REQUEST_IDNUMBER เลขบัตรประจําตัวของประชาชนเกษตรกร varchar 13 บังคับ Mandatory เลขบัตรประชาชน  13 หลัก เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

REQUEST_TITLENAME คํานําหน้า varchar 16 บังคับ Mandatory เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

REQUEST_NAME ชื่อ varchar 64 บังคับ Mandatory เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

REQUEST_SURNAME นามสกุล varchar 260 บังคับ Mandatory เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

BUDGET_YEAR ปีงบประมาณ int 0 บังคับ Mandatory ปี พศ ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

BUDGET_TYPE รูปแบบงบประมาณ int 0 บังคับ Mandatory 0=ปกติ, 1=กลาง, 2=เพิ่มเติม ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

REQUEST_ADDRESS บ้านเลขที่ของที่ตั้งบ่อ text 0 บังคับ Mandatory ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

REQUEST_MOO หมู่ของที่ตั้งบ่อ varchar 32 บังคับ Mandatory ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

REQUEST_STREET ถนนของที่ตั้งบ่อ varchar 128 บังคับ Mandatory ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

TAM_NAMT ตําบลของที่ตั้งบ่อ nvarchar 80 บังคับ Mandatory ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

AMP_NAMT อําเภอของที่ตั้งบ่อ nvarchar 80 บังคับ Mandatory ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

PROV_NAMT จังหวัดของที่ตั้งบ่อ nvarchar 80 บังคับ Mandatory ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

REQUEST_ADDRESS2 บ้านเลขที่ของที่เกษตรกร varchar 128 บังคับ Mandatory เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

REQUEST_MOO2 หมู่ของที่เกษตรกร varchar 64 บังคับ Mandatory เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

REQUEST_STREET2 ถนนของที่เกษตรกร varchar 128 บังคับ Mandatory เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

TAM_NAMT2 ตําบลของที่เกษตรกร nvarchar 80 บังคับ Mandatory เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

AMP_NAMT2 อําเภอของที่เกษตรกร nvarchar 80 บังคับ Mandatory เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

PROV_NAMT2 จังหวัดของที่เกษตรกร nvarchar 80 บังคับ Mandatory เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

REQUEST_ZIPCODE รหัสไปษณีย์ของที่เกษตรกร varchar 5 บังคับ Mandatory เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

DIG_REALPOS_X พิกัด E ที่ตั้งบ่อ float 53 บังคับ Mandatory Zone 48 ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

DIG_REALPOS_Y พิกัด N  ที่ตั้งบ่อ float 53 บังคับ Mandatory Zone 48 ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

สําหรับชุดข้อมูลแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน

แหล่งน้ําในไร่นานอก

เขตชลประทาน



ที่ปรึกษา 
 

นางสาวภัทราภรณ์   โสเจยยะ 
รองอธิบดีด้านบริหาร 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

ดร.มนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม 
ผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 

ดร.ธนากร  นาเชียงใต้ 
ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 

ส านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
1. นายวีระพงษ์ พิกุลประยงค์ ผู้อ านวยการกลุ่มวางโครงการ 
2. นายธนภัทร งามด ี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน 
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