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    สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.
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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 

สำหรับชุดขอมูลแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

 

1. ความเปนมา 

 การพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอนุรกัษดินและน้ำ เปนภารกิจหลกัทีส่ำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อรักษาความชุมช้ืน
ในดิน และใชเก็บกักน้ำในฤดูฝนไวใชในฤดูแลง หรือในชวงฝนทิ้งชวง ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการประสานงานและ
เรงรัดการพัฒนาแหลงน้ำ ไดเสนอคณะรัฐมนตรีโดยมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2524 ใหหนวยงานตาง ๆ 
ดำเนินการพัฒนาแหลงน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน จึงเริ่มดำเนินการงานพัฒนาแหลงน้ำขนาดเลก็ต้ังแตป 2524 เปนตนมา 
 การพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำเปนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินที่ตองถายโอนภารกิจดานแหลงน้ำ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการกำหนด
ข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ซึ่งได
ดำเนินการพัฒนาแหลงน้ำทั้งในพื้นที่สาธารณะตามการขอรับสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) หรือ
เกษตรกรและในเขตพัฒนาที่ดินเพื่อการอนุรักษดินและน้ำสามารถกอสรางกระจายไปในทองถ่ินที่หางไกลและ
ทุรกันดารไดเกือบทุกทองที่ เพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำใชสำหรับ 
การเพาะปลูกและเปนแหลงน้ำเพื่อการเกษตร จากฐานขอมูลบัญชีรายการงานพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดิน
และน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน ต้ังแตปงบประมาณ 2524-2562 รวมผลงานงานแหลงน้ำทั้งสิ้น 9,455 แหง และมีการ 
สงมอบ-รับมอบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียบรอย รวมจำนวน 2,947 แหง (คิดเปนรอยละ 31.16) ซึ่ง
รายการผลงานงานแหลงน้ำที่เหลือที่ยังไมมีการสงมอบ-รับมอบ รวมจำนวน 6,508 แหง (คิดเปนรอยละ 68.84)  
กรมพัฒนาที่ดินตองดำเนินการศึกษาวางแผนและทำการสำรวจออกแบบแหลงน้ำที่ชำรุดเสียหายที่สงผลให
หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมรับมอบงานแหลงน้ำ พรอมตองออกแบบและดำเนินการปรบัปรุง ซอมแซม
งานแหลงน้ำ ใหอยูในสภาพดี ใชงานได พรอมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตองของโครงการ กอนสงมอบให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริหารจัดการและบำรุงรักษาแหลงน้ำที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
 การศึกษาวางแผนและการสำรวจออกแบบการพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ ตองมีการนำ
องคประกอบตาง ๆ และนำขอมูลที่ไดมาทำการวิเคราะหโครงการทั้งระบบ โดยตองวิเคราะหขอมูลในสวนพื้นที่
รอบแหลงน้ำตนทุนเพื่อการดำเนินการทำโครงการการพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำทั้งกอนและ
ภายหลังจากมีการดำเนินการของโครงการแลว ซึ่งการดำเนินการในแตละข้ันตอนของโครงการ ตองใชเวลา
คอนขางมาก และตองใชบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจ ในหลักวิชาการทางดานวิศวกรรม ดานพื้นฐานทาง
กายภาพ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอมตางๆ และดานการเกษตรกรรมของพื้นที่ โดยตองใชการบูรณาการทำงาน
รวมกันระหวางหนวยงานในพื้นที่ กลาวคือ การดำเนินการวางแผนและศึกษาโครงการตองกำหนดรูปแบบ 
การดำเนินงานโครงการใหสอดคลองกันเปนข้ันเปนตอนอยางเหมาะสม ทำใหผูที่ศึกษาหรือผูนำไปใชในการ
ปฏิบัติงานสามารถเขาใจและนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ืองต้ังแตเริ่มดำเนินงานของโครงการ
จนถึงการดำเนินการโครงการแลวเสร็จตรงตามเปาหมายที่วางไว 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

 สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลแหลงน้ำ
เพื่อการอนุรักษดินและน้ำข้ึน เพื่อใหผูที่สนใจทั่วไป ไมวาจะเปนเจาหนาที่ภาครัฐ/เอกชน/นักศึกษา/เกษตรกร 
สามารถเขาถึงขอมูลได โดยผูรับบริการสามารถนำขอมูลไปใชตามวัตถุประสงค ไดมีการกำหนดมาตรการ  หรือ
กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน ตองกัน เปนปจจุบัน มั่นคง และ
ปลอดภัย ตรงตามความตองการผูใช และพรอมใช มีนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลแหลงน้ำเพื่อ 
การอนุรักษดินและน้ำที่มีประสทิธิภาพ ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
เพื่อใชประกอบในการวางแผนและศึกษาโครงการโดยละเอียดรอบคอบจะชวยทำใหมองเห็นภาพของการ
ดำเนินการในทุกข้ันตอนไดชัดเจนข้ึน สามารถมองเห็นและทราบถึงปญหาอุปสรรคตางๆ กอนดำเนินการ โดย
สามารถเตรียมการปองกันแกไขปดโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนใหมีความเสี่ยงนอยลงทำใหมีโอกาสมากข้ึนที่
การดำเนินการโครงการประสบผลสำเร็จ เกิดความคุมคาในการลงทุนของภาครัฐไดเปนอยางดีและเกิดประโยชน
สูงสุดแกเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรในพื้นที่ไดเปนอยางมั่นคงและย่ังยืนตอไป 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อใหกรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ  
ที่มีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ  
 2.2 เพื่อใหกรมพัฒนาที่ดิน มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูล  โดยกำหนดสิทธิ 
หนาที่ ความรับผิดชอบ ของผูครอบครองและผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล 7 ข้ันตอน (Create, 
Collect/Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 
 2.3 เพื่อใหมีการกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.4 เพื่อใหมีการกำหนดมาตรการ  หรือกระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ใหขอมูลมี 
ความถูกตอง ครบถวน ตองกัน เปนปจจุบัน ตรงตามความตองการผูใช และพรอมใช 

3. ขอบเขต 

 3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับน้ี บังคับใชกับผูดูแลขอมูล ผูใชขอมูลและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับขอมูล
แหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ 
 3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับน้ี ครอบคลุมหนวยงานที่เปนเจาของขอมูลแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ 
ไดแก สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  

4. นิยาม 

คำ ความหมาย 
แห ล ง น้ ำ เพื่ อ ก าร
อนุรักษดินและน้ำ 

เปนการพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก เพื่อรักษาความชุมช้ืนในดิน และใชเก็บกักน้ำในฤดูฝนไว
ใชในฤดูแลง หรือในชวงฝนทิ้งชวง ใหสามารถมีแหลงน้ำไวใชเพื่อการเกษตรไมวาจะเปน
การทำนาหรือปลูกพืชนอกฤดูกาลและชวงฤดูแลง ไดอยางนอยปละ 1 ครั้งโดยคัดเลือก
พื้นที่จากคำขอของเกษตรกรและองคการบริหารสวนทองถ่ินที่ย่ืนความจำนงมายังกรมฯ 
ตามความเหมาะสมและลำดับความสำคัญ  ไดแก งานอางเก็บน้ำ งานขุดลอกหนองและบึง
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

คำ ความหมาย 
ธรรมชาติ งานสระเก็บน้ำ งานฝายน้ำลน งานขุดลอกลำหวย งานระบบคลองสงน้ำ  
งานระบบทอสงน้ำ งานปรับปรุงแหลงน้ำธรรมชาติเพื่อพัฒนาแหลงผลิตชุมชน  

ขอมูล ขอมูลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำที่ดำเนินการ โดย
กรมพัฒนาที่ดิน ประกอบดวย คำขอ/คำรอง เพื่อขอรับการสนับสนุนในดานการพัฒนา
แหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำจากหนวยงานองคการปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ที่
พื้นที่โครงการต้ังอยู หรือหนวยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ ขอมูลสภาพพื้นที่เขตพัฒนาที่ ดิน 
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ขอมูลอุทกวิทยา สภาพและลักษณะของดิน ขนาดพื้นที่ 
รับน้ำ ปริมาณความตองการการใชน้ำตนทุนเพื่อการเกษตร ชนิดของพืชที่เพาะปลูก ขอมูล
ที่ต้ัง ขนาด และรายละเอียดของแหลงน้ำในพื้นที่ดำเนินการ แบบแปลนงานกอสราง 
รายการประมาณราคากลางงานกอสราง และเปาหมายการดำเนินการ ขอมูลผล 
การดำเนินงานโครงการพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ 

ธรรมาภิบาลขอมลู
ภาครัฐ 
(Data Governance 
for Government) 

การกำหนดสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารจัดการ
ขอมูลทุกข้ันตอน  เพื่อใหการไดมาและการนำไปใชขอมูลของหนวยงานภาครัฐถูกตอง 
ครบถวน เปนปจจุบัน  รักษาความเปนสวนบุคคล  และสามารถเช่ือมโยงกันได  
อยางมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย  

ช้ันความลับ รูปแบบและขอกำหนดของการจัดช้ันความลับของขอมลู เพือ่ปองกันการเขาถึงและ
สามารถนำขอมลูไปใชไดอยางเหมาะสมโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ความ
มั่นคงของประเทศ ความลับทางราชการ และความเปน 
สวนบุคคล พรอมทัง้ตรวจสอบสทิธ์ิของหนวยงานทีส่ามารถนำขอมูลไปใชไดตามบทบาท
และภารกจิตามกฎหมาย โดยกรมพัฒนาที่ดินกำหนดช้ันความลับตามระเบียบวาดวยการ
รักษาความลับของทางราชการพ.ศ. 2544 ประกอบดวย 

1) ลบัทีสุ่ด (Top Secret) หมายถึง ขอมลูขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงที่สุด 

2) ลบัมาก (Secret) หมายถึง ขอมูลขาวสารลบัซึง่หากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง 

3) ลบั (Confidential) หมายถึง ขอมูลขาวสารลบัซึง่หากเปดเผยทัง้หมดหรือเพียง
บางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ 

บัญชีขอมูล 
(Data Catalog) 

เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดขอมูล  ที่จำแนกแยกแยะ โดยการจัดกลุมหรือจัด
ประเภทขอมูลที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมของสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน  

ภารกิจถายโอน ขอมูลภารกิจที่ถายโอนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และแผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
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คำ ความหมาย 
มติคณะรัฐมนตร ี ผลการตัดสินใจรวมกันของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษ

ดินและน้ำ 
ผูรับบริการ 
 

ผูที่มาติดตอกับหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน  ในการขอขอมูลเพื่อนำไปใชประโยชนในการ
พัฒนาที่ดิน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน การสำรวจออกแบบงานกอสราง การ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ และการศึกษาวิจัย ไดแก เกษตรกร หมอดินอาสา นักวิชาการ นักวิจัย 
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชนสถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป เปนตน 

ผูครอบครองขอมลู 
(Data Owner) 

เปนบุคคลที่ทำหนาที่รับผิดชอบดูแลขอมูลโดยตรง สรางความมั่นใจวาการบริหารจัดการ
ขอมูลสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือกฎหมาย ทบทวนและอนุมัติการ
ดำเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูล คือ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 

ศูนยกลางขอมลูเปด 
ภาครัฐ 

ศูนยกลางในการเปดเผยขอมลูเปดภาครฐัที่สำนักงานพฒันารัฐบาลดิจทิัล (องคการ
มหาชน) จัดใหมีข้ึน เพื่อใหหนวยงานของรัฐนำขอมลูเปดภาครัฐมาเปดเผยในรปูแบบขอมูล
ดิจิทัลตอสาธารณะ  ปจจุบัน ใหบริการขอมูลที่ Data.go.th   
 

ศูนยกลางขอมลูเปดภาครัฐ ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อทำใหผูใชบริการทั้งภาค
ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหนวยงานของรัฐ สามารถคนหาและเขาถึงขอมูลทีม่ี
คุณภาพของภาครัฐไดงาย โดยมีเปาหมายสงูสุดเพื่อสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาล เกิดความ
รวมมือของภาครัฐ และสรางการมสีวนรวมของภาคประชาชน โดยการดำเนินการของ
ศูนยกลางขอมลูภาครัฐน้ันสรางมลูคา ทั้งในดานของความโปรงใส การมีสวนรวม การ
ปรับปรงุ หรือพฒันาสินคาและบริการใหม การสรางนวัตกรรม การปรบัปรุงประสิทธิภาพ 
และประสทิธิผลในการใหบริการของภาครัฐ และการเพิ่มมลูคาใหกับหนวยงานราชการเอง 
โดย “ขอมูลเปด” น้ันนอกจากจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการแลวยังชวยลด
คาใชจายของหนวยงานราชการได 

การสำรองขอมูล 
(Backup) 

การจัดทำสำเนาชุดขอมูลแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ ในสื่อบันทึกขอมูล (External 
Storage) 

การทำลายขอมลู ไมมีการทำลายขอมูลแตจะมีการปรับปรุงใหมีความทันสมัยในชวงปตางๆ ซึ่งเปนลักษณะ
การเก็บถาวร 

วงจรชีวิตขอมูล  
(Data Life Cycle) 

ลำดับข้ันตอนของขอมูลต้ังแตเริ่มสรางขอมูลไปจนถึงการทำลายขอมูล  ประกอบดวย  
7 ข้ันตอน ไดแก  1. การสรางขอมูล (Create)  2. การรวบรวมและจัดเก็บขอมูล 
(Collect/Store)  3. การคัดแยกขอมูล (Classify)  4. การประมวลผลหรือใชขอมูล 
(Process/Use)  5 .การป กป ดห รื อ เป ด เผ ย  (Concealment/Disclosure)  6 .ก าร
ตรวจสอบขอมูล (Inspect)  7. การทำลายขอมูล (Dispose) 
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ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

คำ ความหมาย 
พจนานุกรมขอมลู  
(Data Dictionary) 

ตารางหรือขอมูลที่ใชอธิบายรายละเอียดของขอมูลในแตละแถวหรือคอลัมน 

เมทาดาตา 
(Metadata) 

คำอธิบายชุดขอมูล เพื่อใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางของขอมูล เน้ือหาสาระ 
รูปแบบการจัดเก็บ แหลงขอมูล และสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล 
 

5. การเผยแพรและการทบทวน 

 เอกสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ  ภายใตกรอบธรรมาภิ
บาลขอมูลภาครัฐ(Data Governance Framework) ฉบับน้ีมีการเผยแพรผานเว็บไซตกรมพัฒนาที่ ดินที่  
https://www.ldd.go.th/ และกำหนดใหมีการทบทวนทุกปและตามความเหมาะสม 
6. การกำหนดสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบของผูครอบครองขอมูล และผูควบคุมขอมลู ตามวงจรชีวิตขอมลู  
 (Create, Collect/Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 
  6.1 การสรางขอมูล (Create) เปนการสรางขอมูลข้ึนมาใหม โดยการบันทึกขอมูลเขาสูฐานขอมูล มีข้ันตอนดังน้ี 
  6.1.1) การกำหนดสิทธิ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน เปน
ผูกำหนดสิทธิใหกับเจาหนาที่ของหนวยงาน สามารถเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลตามหนาที่ความรับผิดชอบ 
   6.1.2) หนาท่ีความรับผิดชอบในการนำเขาขอมูลและการเขาถึงขอมูล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน เปนผูมอบหมายใหมีเจาหนาที่ภายในหนวยงานเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบ 
   6.1.2.1) การนำเขาขอมูล เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีหนาที่นำเขาขอมูลแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดิน
และน้ำ ซึ่งประกอบดวยขอมูลขอความ (text: doc and pdf) และตาราง (excel) ไดแก  
     - ลักษณะโครงการแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ ไดแก อางเก็บน้ำ ขุดลอกหนองและบึง
ธรรมชาติ สระเก็บน้ำ ฝายน้ำลน ขุดลอกลำหวย ระบบคลองสงน้ำ ระบบทอสงน้ำ ปรับปรุงแหลงน้ำธรรมชาติเพื่อ
พัฒนาแหลงผลิตชุมชน 
     - สถานที่ ต้ังโครงการ ไดแก บาน หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด โดยจัดขอมูลตามพื้นที่ ต้ังของ
โครงการที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 
     - เลขรหัสโครงการ เลขที่แบบ  
     - ปงบประมาณที่กอสราง เลขที่สัญญากอสราง วันที่กอสรางแลวเสร็จ 
     - ผลประโยชนที่ไดรับ เปนจำนวนครอบครัว จำนวนไร 
     - ขนาดของโครงการ เปน ความจุ (ลบ.ม.) ความยาว (ม.) หรือความสูง (ม.) 
     - ประมาณราคาเบื้องตน ระบุ ราคา ณ วันที่ และราคาน้ำมัน (บาท/ลิตร) 
     - คาพิกัดโครงการ ระบบ UTM และ ระบบ LAT/LONG 
     - รายการประกอบแบบแปลน (ถามีใหระบุ) ไดแก เอกสารคำขอรับการสนับสนุนโครงการ 
เอกสารใบนำช้ีสถานที่ หนังสืออนุญาตใหใชที่ดิน หนังสือยินยอมที่สาธารณะ มติที่ประชุมของหนวยงานของ
องคการปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ที่พื้นที่โครงการต้ังอยู และเอกสารสงมอบโครงการแหลงน้ำ 



6 

นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

     - เอกสารการตรวจสอบพื้นที่ปาไมถาวร ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน รักษาพันธุ
สัตวปา หามลาสัตวปา ปฏิรูปที่ดิน นิคมสหกรณ หรือ พื้นที่อื่นๆ โดย สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 
(สสผ.) กรมพัฒนาที่ดิน หรือ เอกสารการตรวจสอบพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน โดย สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
   6.1.2.2) การเขาถึงขอมูล เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย สามารถเขาถึงขอมูลไดทุกรายการโดยสามารถอาน
ไดอยางเดียว 
 

 6.2 การรวบรวมและจัดเก็บขอมูล (Collect/Store) เปนการจัดเก็บขอมูลที่เกิดจากกระบวนการสรางขอมูล
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดินกำหนดสิทธิใหกับเจาหนาที่ใชระบบฐานขอมูลแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและ
น้ำ ที่ไดรับมอบหมายในการสรางฐานขอมูล (Database) สำหรับจัดเก็บขอมูลแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ 
มีหนาที่ในการสราง แกไข ลบโครงสรางฐานขอมูล เพื่อใหสามารถรองรับการจัดเก็บขอมูลแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษ
ดินและน้ำ และที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง ครบถวน และเพื่อใหมีขอมูลถูกจัดเก็บอยางมีระเบียบ งายตอการใชงาน 
และสามารถนำไปประมวลผลตามความตองการไดอยางรวดเร็ว โดยจัดเก็บขอมูลใน Server ของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีการสำรอง (Back up) ในฮารดดิสก (Hard disk) และตรวจสอบทุก 6 เดือน เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากขอมูลเกิดความเสียหายหรือสูญหาย 
 

 6.3 การคัดแยกขอมูล (Classify) เปนการคัดแยกขอมูลเพื่อจัดแบงขอมูลออกเปนกลุมตามรูปแบบการใชงาน 
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดินกำหนดสิทธิใหกับเจาหนาที่ที่ใชระบบฐานขอมูลแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดิน
และน้ำ ที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ในการจัดแบงขอมูลตามกลุม และจัดรูปแบบตรงกับการใชงานของผูใชงานแต
ละกลุม เพื่อใหการกำหนดมาตรการปองกันและจำกัดการใชงานทำไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
โดยจัดทำขอมูลเปน 2 ระดับ ดังน้ี 
   (1) ระดับทั่วไป ขอมูลทั่วไปของโครงการแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ ที่สงผลตอการเกษตร ใหกับ
ประชาชนทั่วไป ไดแก ลักษณะโครงการแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ ไดแก อางเก็บน้ำ ขุดลอกหนองและบึง
ธรรมชาติ สระเก็บน้ำ ฝายน้ำลน ขุดลอกลำหวย ระบบคลองสงน้ำ ระบบทอสงน้ำ ปรับปรุงแหลงน้ำธรรมชาติเพื่อ
พัฒนาแหลงผลิตชุมชน, สถานที่ต้ังโครงการ ไดแก บาน หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด โดยจัดขอมูลตามพื้นที่ต้ังของ
โครงการที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12, ขนาดของโครงการ เปน ความจุ (ลบ.ม.) 
ความยาว (ม.) หรือความสูง (ม.), ปงบประมาณที่กอสราง, เลขที่สัญญากอสราง, วันที่กอสรางแลวเสร็จ, คาพิกัด
โครงการ ระบบ UTM และ ระบบ LAT/LONG และวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
  (2) ระดับเชิงลึก สำหรับนำขอมูลไปใชวิเคราะหและวางแผนดานตางๆ ใหกับหนวยงานภายในและ
หนวยงานที่มีความรวมมือ ไดรับอนุญาตเปนรายกรณี รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูล ไดแก ขอมูลสภาพพื้นที่ 
เขตพัฒนาที่ดิน ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ขอมูลอุทกวิทยา สภาพและลักษณะของดิน ขนาดพื้นที่รับน้ำ 
ปริมาณความตองการการใชน้ำตนทุนเพื่อการเกษตร ชนิดของพืชที่เพาะปลูก ขอมูลที่ต้ัง ขนาด และรายละเอียด
ของแหลงน้ำในพื้นที่ดำเนินการ แบบแปลนงานกอสราง รายการประมาณราคากลางงานกอสราง 
 

 6.4 การประมวลผลหรือใชขอมูล (Process/Use) สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดินกำหนดสิทธิใหกับ 
เจาหนาที่ที่ใชระบบฐานขอมลูแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำที่ไดรับมอบหมาย มีหนาที่ใหนำขอมูลที่จัดเก็บมา
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ประมวลผล วิเคราะหขอมูลและจัดทำรายงานสำหรับผูใชงานกลุมตาง ๆ ตามความรับผิดชอบ เพื่อนำขอมูล
เหลาน้ันมาใชงานใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค และมีการบันทึกประวัติการประมวลผลและการใชขอมูลเพื่อให
สามารถตรวจสอบยอนกลับได 
 

 6.5 การปกปดหรือเปดเผย (Concealment/Disclosure) สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดินกำหนดสทิธิให 
  (1) คณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ัง ทำหนาที่พิจารณาระดับการเปดเผยที่ไดกำหนดไว และกำหนดเงื่อนไข
ผูนำขอมูลไปใช 
  (2) เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ทำหนาที่เปดเผยขอมูลตามหลักการ 
 

 6.6 การตรวจสอบขอมูล (Inspect)   
  เจาหนาที่ที่ใชระบบฐานขอมูลแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำที่ไดรับมอบหมายมีหนาที่ 
  (1) ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพขอมูล เพื่ อใหขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy) ขอมูลมีความ 
ครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness)  
ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช (Availability) กอนเขาสู 
ฐานขอมูล โดยกำหนดเงื่อนไขในการนำเขาและแกไขขอมูล เชน เงื่อนไขการตรวจสอบความครบถวนของ 
  (2) ตรวจสอบไดวาการเปดเผยขอมูลไดถูกดำเนินการอยางเหมาะสมหรือเปนไปตามแนวทางที่ ได 
กำหนดไว 
 

 6.7 การทำลายขอมูล (Dispose)  
  เปนขอมูลที่ตองจัดเก็บขอมูลแบบถาวร (Archive) จะไมมีการทำลายขอมูลที่อยูในเครื่องแมขาย 

7. ระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูล  ตามวงจรชีวิตขอมูล (Create, Collect/Store, 
Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 

  7.1 การสรางขอมูล (Create) 
   ชุดขอมูลแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำมีระบบและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูล ตามวงจร
ชีวิตขอมูล ดังน้ี 
   - จัดทำขอมูลขอความ (text: doc and pdf) และตาราง (excel) 
   - จัดทำบัญชีขอมูลที่มีความถูกตองครบถวน และเปนปจจุบัน 
 

 7.2 การรวบรวมและจัดเก็บขอมูล (Collect/Store) 
   - จัดเก็บขอมูลขอมูลแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำใน server ของหนวยงาน 
   - มีการสำรองขอมูลใน Harddisk และตรวจสอบอุปกรณจัดเก็บทุก 6 เดือน 
   - จัดเก็บฐานขอมูลใน server กรมฯ (ศทส.) สำหรับขอมูลในระดับทั่วไป เพื่อใหบริการออนไลน 
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 7.3 การคัดแยกขอมูล (Classify) โดยจัดทำขอมูลเปน 2 ระดับ ดังน้ี 
   (1) ระดับทั่วไป ขอมูลทั่วไปของโครงการแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ ที่สงผลตอการเกษตร ใหกับ
ประชาชนทั่วไป ไดแก ลักษณะโครงการแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ ไดแก อางเก็บน้ำ ขุดลอกหนองและบึง
ธรรมชาติ สระเก็บน้ำ ฝายน้ำลน ขุดลอกลำหวย ระบบคลองสงน้ำ ระบบทอสงน้ำ ปรับปรุงแหลงน้ำธรรมชาติเพื่อ
พัฒนาแหลงผลิตชุมชน, สถานที่ต้ังโครงการ ไดแก บาน หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด โดยจัดขอมูลตามพื้นที่ต้ังของ
โครงการที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12, ขนาดของโครงการ เปน ความจุ (ลบ.ม.) 
ความยาว (ม.) หรือความสูง (ม.), ปงบประมาณที่กอสราง, เลขที่สัญญากอสราง, วันที่กอสรางแลวเสร็จ, คาพิกัด
โครงการ ระบบ UTM และ ระบบ LAT/LONG และวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
   (2) ระดับเชิงลึก สำหรับนำขอมูลไปใชวิเคราะหและวางแผนดานตางๆ ใหกับหนวยงานภายในและ
หนวยงานที่มีความรวมมือ ไดรับอนุญาตเปนรายกรณี รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูล ไดแก ขอมูลสภาพพื้นที่เขต
พัฒนาที่ดิน ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ขอมูลอุทกวิทยา สภาพและลักษณะของดิน ขนาดพื้นที่รับน้ำ ปริมาณ
ความตองการการใชน้ำตนทุนเพื่อการเกษตร ชนิดของพืชที่เพาะปลูก ขอมูลที่ต้ัง ขนาด และรายละเอียดของ 
แหลงน้ำในพื้นที่ดำเนินการ แบบแปลนงานกอสราง รายการประมาณราคากลางงานกอสราง 
 

 7.4 การประมวลผลหรือใชขอมูล (Process/Use) มีการจัดการ ดังน้ี 
  - การประมวลผลและการใชขอมูล ตองดำเนินการโดยเจาหนาที่ซึ่งมีสิทธิตามที่กำหนด 
  - ตองมีการบันทึกประวัติการประมวลผลและการใชขอมูล เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนกลับได 
 

 7.5 การปกปดหรือเปดเผย (Concealment/Disclosure)  
  จัดระดับการเปดเผยขอมูลสำหรับเผยแพร มีการจัดการดังน้ี 
    ระดับการเปดเผย จะถูกกำหนดใหเหมาะสมตามขอบเขตที่สามารถเปดเผยได ประกอบดวย 
    ระดับท่ี 1 ขอมูลที่มีสามารถเผยแพรสูสาธารณะ ไดทุกรูปแบบ รวมทั้งเช่ือมโยงไปสูแหลงขอมูลอื่น ๆ 
ในบริบทที่เกี่ยวของได อยูภายใตเงื่อนไขและขอกำหนดของสัญญาอนุญาตของศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 
    ระดับท่ี 2 ขอมูลที่สามารถเปดเผยใหกับบคุคลหรือองคกรเปนรายกรณี แตตองมีการจำกัดตัวแปรอื่น
ที่อาจเช่ือมโยงถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึงได 
    ระดับท่ี 3 ขอมูลที่สามารถเปดเผยไดเฉพาะขอมูลเชิงสรุปหรือเชิงสถิติเทาน้ัน 
    ระดับท่ี 4 ขอมูลที่เปดเผยไดเฉพาะหนวยงานของรัฐที่มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย 
    ระดับท่ี 5 ขอมูลที่ไมเปดเผย หรือไมจำเปนตองเปดเผยใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกองคกร 
 

 7.6 การตรวจสอบขอมูล (Inspect) 
  มีการติดตาม ตรวจสอบ ความถูกตองสมบูรณของขอมูล โดยแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ
และการนำไปใช เพื่อนำมาปรับปรุงขอมูล อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
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 7.7 การทำลายขอมูล (Dispose) 
  เปนขอมูลที่ตองจัดเก็บขอมูลแบบถาวร (Archive) เพื่อนำมาใชในการปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความละเอียด
และถูกตองมากข้ึน  

8. การกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล เน่ืองจากขอมูลขอมูลแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดิน
และน้ำ ประกอบดวยขอมูลเปด และขอมูลภายในหนวยงาน จึงมีการกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและการใช
ประโยชนจากขอมูลในแตละระดับ ดังน้ี 

 8.1 ขอมูลเปด สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถนำไปใชประโยชนได โดยไมมีขอจำกัด ใหบริการผานเว็บไซตของ
กรมพัฒนาที่ดิน ขอมูลประกอบดวย ลักษณะโครงการแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ ไดแก อางเก็บน้ำ  
ขุดลอกหนองและบึงธรรมชาติ สระเก็บน้ำ ฝายน้ำลน ขุดลอกลำหวย ระบบคลองสงน้ำ ระบบทอสงน้ำ ปรับปรุง
แหลงน้ำธรรมชาติเพื่อพัฒนาแหลงผลิตชุมชน, สถานที่ต้ังโครงการ ไดแก บาน หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด โดยจัด
ขอมูลตามพื้นที่ต้ังของโครงการที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12, ขนาดของโครงการ 
เปน ความจุ (ลบ.ม.) ความยาว (ม.) หรือความสูง (ม.), ปงบประมาณที่กอสราง, เลขที่สัญญากอสราง, วันที่กอสราง
แลวเสร็จ, คาพิกัดโครงการ ระบบ UTM และ ระบบ LAT/LONG และวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
 

 8.2 ขอมูลภายในหนวยงาน ซึ่ งหมายถึงหนวยงานภายในกรมพัฒนาที่ ดิน หนวยงานราชการ และ
สถาบันการศึกษา โดยเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายพิจารณาใหบริการขอมูลเปนรายกรณี ตามกฎหมายภารกิจและ
วัตถุประสงคของการใชงาน หามเผยแพรหรือสงตอใหบุคคลอื่น แจงขอรับและใหบริการผานระบบหรือหนังสือ
ราชการ ขอมูลประกอบดวย ขอมูลสภาพพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ขอมูลอุทกวิทยา 
สภาพและลักษณะของดิน ขนาดพื้นที่รับน้ำ ปริมาณความตองการการใชน้ำตนทุนเพื่อการเกษตร ชนิดของพืชที่
เพาะปลูก ขอมูลที่ต้ัง ขนาด และรายละเอียดของแหลงน้ำในพื้นที่ดำเนินการ แบบแปลนงานกอสราง รายการ
ประมาณราคากลางงานกอสราง 

9. กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล 

 9.1 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพขอมูล 

 เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทำการตรวจสอบคุณภาพขอมูลแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ เพื่อใหขอมูล 
มีความถูกตอง ครบถวน ตองกัน เปนปจจุบัน ตรงตามความตองการของผูใชและพรอมใชกอนเขาสูฐานขอมูล โดย
การตรวจสอบขอมูลแหลงน้ำเพือ่การอนุรักษดินและน้ำตองสอดคลองกับแบบแปลนงานกอสราง, รายการประมาณ
ราคากลางงานกอสราง ระบุ ราคา ณ วันที่  และราคาน้ำมัน (บาท/ลิตร) สอดคลองและยึดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, รายการประกอบแบบแปลน  
(ถามี ใหระบุ) ไดแก เอกสารคำขอรับการสนับสนุนโครงการ เอกสารใบนำช้ีสถานที่ หนังสืออนุญาตใหใชที่ดิน 
หนังสือยินยอมที่สาธารณะ มติที่ประชุมของหนวยงานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ที่พื้นที่โครงการ
ต้ังอยู, เอกสารสงมอบโครงการแหลงน้ำ และเอกสารการตรวจสอบพื้นที่ปาไมถาวร ปาสงวนแหงชาติ อุทยาน
แหงชาติ วนอุทยาน รักษาพันธุสัตวปา หามลาสัตวปา ปฏิรูปที่ดิน นิคมสหกรณ หรือ พื้นที่อื่น ๆ โดย สำนัก
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ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

เทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ (สสผ.) กรมพัฒนาที่ดิน หรือ เอกสารการตรวจสอบพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน โดย 
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
 

 9.2 การประเมินคุณภาพขอมู ล เพื่ อใหขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy) ขอมูลมีความครบถวน
(Completeness) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness) ขอมูลตรงตาม
ความตองการของผูใช (Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช (Availability) ดังน้ี 

 

คุณภาพขอมลู รูปแบบการประเมนิ การประเมิน 
1. ขอมูลมีความถูกตอง 
(Accuracy) 

ประเมินความถูกตองกับขอมูลจริง
ในสนาม 

1. ลงพื้ นที่ ต รวจสอบ ข อมู ล จริ ง ใน
ภาคสนาม 

2. รอยละความถูกตองของขอมูล 
 

2. ขอมูลมีความครบถวน 
(Completeness) 

ประเมินหนวยแผนที่ที่ไมมีขอมูล 1. วิเคราะหความสมบูรณครบถวนดวย
ระบบคอมพิวเตอร 

2. รอยละความสมบูรณของขอมูล 
 

3. ขอมูลมีความตองกัน 
(Consistency) 

1. เปรียบเทียบกับขอมูลแหลงน้ำใน
อดีต 

2. เป รีย บ เที ย บ กั บ ส ภ าพ แ ล ะ
ลักษณะของดิน ขนาดพื้นที่รับ
น้ำ ปริมาณความตองการการใช
น้ำตนทุนเพื่อการเกษตร ชนิด
ของพืชที่เพาะปลูก 

1. วิเคราะหเปรียบเทียบกับขอมูลแหลง
น้ำในอดีต และสภาพและลักษณะ
ของดิน ขนาดพื้นที่รับน้ำ ปริมาณ
ความตองการการใชน้ำตนทุนเพื่อ
การเกษตร ชนิดของพืชที่เพาะปลูก 

2. รอยละความตองกัน 

4. ขอมูลมีความเปนปจจุบัน 
(Timeliness) 
 

1. เปรียบเทียบกับขอมูลภาพถาย
ดาวเทียม 

2. เปรียบเทียบกับขอมูลปริมาณ
ความตองการการใชน้ำตนทุน
เพื่อการเกษตร 

3. เปรียบเทียบกับขอมูลชนิดของ
พืชที่เพาะปลูก 

4. พิจารณาวันเดือนปที่ผลิตขอมูล 

1. วิเคราะหเปรียบเทียบกับขอมูลภาพ
ถายดาวเทียมและขอมูลปริมาณ
ความ 
ต อ ง ก า ร ก า ร ใช น้ ำ ต น ทุ น เพื่ อ
การเกษตรและขอมูลชนิดของพืชที่
เพาะปลูก 

2. รอยละความเปนปจจุบัน 
3. ความทันสมัยของขอมูล 

5 . ข อ มู ล ต ร งต าม ค วาม
ตองการของผูใช 
 (Relevancy) 

ประเมินความพึงพอใจของ 
ผูใชบริการ 
 

1. สำรวจแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ 

2. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

คุณภาพขอมลู รูปแบบการประเมนิ การประเมิน 
6. ขอมลูมีความพรอมใช 
(Availability) 
 

ประเมินระยะเวลาและข้ันตอนใน
การใหบริการขอมูล 

1. ตรวจสอบระยะเวลาและขั้นตอนในการ
ใหบริการขอมูล 

2. ประเมินความสะดวกและรวดเร็วในการ
ใหบริการขอมูล 
 

10. กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

  10.1 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
  10.2 พระราชบัญญัติเผยแพรขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 
  10.3 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) 
  10.4 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
  10.5 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  10.6 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2524 เห็นชอบใหกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการพัฒนาแหลงน้ำ 
  10.7 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
  10.8 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
  10.9 แผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 
  10.10 แผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
  10.11 นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

คำอธิบายขอมูล (Metadata) 
พจนานกุรมขอมูล (Data Dictionary) 

 

(สำหรับชุดขอมลูแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ) 
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คำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) 

 

ลำดับท่ี ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

1 เลขที่เมทาดาตา กำหนดเลขที่ใหเปน Unique 009 

2 ช่ือขอมูล ช่ือของขอมูลที่กำหนดโดยหนวยงานเจาของเรื่อง ขอมูลแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ 

3 เจาของขอมูล  ช่ือบุคคล ช่ือสวนงาน หรือช่ือหนวยงานที่รับผิดชอบ
ขอมูล และที่อยูที่สามารถติดตอได 

สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 

4 คำสำคัญ  หัวขอ คำ หรือวลี ที่ใชสำหรับการคนเรื่องที่ตองการได แหลงน้ำ 

5 คำอธิบายอยางยอ บทคัดยอของขอมูลหรือ Abstract ที่บงบอกถึง
เน้ือความในขอมูลอยางส้ัน 

ระบบน้ีจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกและแสดงขอมูล
ความกาวหนาของการดำเนินการกอสราง 
แหลงน้ำในพื้นที่ตาง ๆ การบันทึกขอมูลแบง
ออกเปน 2 สวนหลัก คือ ในสวนของการบันทึก
ขอมูลเริ่มตน  ซ่ึงรับผิดชอบโดยสำนักวิศวกรรม
เพื่อการพัฒนาที่ดิน เปนการบันทึกขอมูลเพื่อ
ระบุวาจะมีการกอสรางแหลงน้ำขนาดเล็กใน
จังหวัดใด  จำนวนก่ีบอ  และในสวนที่สองคือ
การบันทึกขอมูลความกาวหนาในการกอสราง 
ซ่ึงรับผิดชอบโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 
มีหนาที่บันทึกขอมูลเก่ียวกับสถานที่กอสราง   
รายละเอียดของสัญญา   ความกาวหนาใน 
การกอสราง  และการเบิกจายเงินงบประมาณ 

6 ผูสนับสนุนหรือผูรวม
ดำเนินการ  

ผูที่สนับสนุนหรือผูรวมดำเนินการเก่ียวกับขอมูล เชน 
เจาของผลิตภัณฑ (Product Owner) , สวนควบคุม
คณุภาพ 

 

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

30 กันยายน 2562 

8 วันที่ทำการเปล่ียนแปลงขอมูล
ลาสุด  

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

30 กันยายน 2562 

9 แหลงที่มา แหลงที่มา เชน จากโครงการสำรวจ การสำรวจและเก็บขอมูล  

10 หนวยยอยที่สุดที่มีขอมูล  หนวยยอยหรือขอบเขตที่ยอยที่สุดที่มีขอมูล 
เชน หมูบาน จังหวัด ภาค ประเทศ 

บุคคล 

 สถานประกอบการ 

 ครัวเรือน 

 หมูบาน 

 ตำบล 
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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  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.............................. 

 



ภาคผนวก 3

ชื่อชุดข้อมูล 

(Dataset Name)

(1)

ชื่อตารางข้อมูล 

(Table Name)

(2)

ชื่อฟิลด์ 

(Field Name)

(3)

คําอธิบายฟิลด์ 

(Field Description)

(4)

ขอบเขตข้อมูล

(Data Scope)

(5)

รูปแบบของ

ข้อมูล 

( Format)

(6)

เงื่อนไข

การกรอกข้อมูล 

(Conditions)

(7)

แหล่งอ้างอิง/แหล่งที่มาของข้อมูล 

(Reference/Data Source)

(8)

ข้อมูลส่วนบุคคล 

(Personal Data)

(9)

ขอบเขต

การเผยแพร่ข้อมูล 

(Data Dissemination)

(10)

ระดับชั้น

ความลับ

(11)

RSV ProjectID รหัสโครงการการก่อสร้างแหล่งน้ํา 10 nvarchar บังคับ Mandatory สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี

RSV ProjectType รหัสลักษณะโครงการ 2 nvarchar บังคับ Mandatory สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี

RSV FiscalYear ปีงบประมาณ 4 nvarchar บังคับ Mandatory สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

RSV Village หมู่บ้าน (พื้นที่ก่อสร้าง) 50 nvarchar บังคับ Mandatory ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มี

RSV Moo หมู่ที่ (พื้นที่ก่อสร้าง) 10 nvarchar ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มี

RSV Zone โซนค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ 2 

(เลือกได้เฉพาะ Zone 47 หรือ 48)

nvarchar UTM 

(THE UNIVERSE TRANSEVERSE MERCATOR) 

ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มี

RSV CoordinationE พิกัดทางทิศตะวันออก (E) 20 nvarchar UTM 

(THE UNIVERSE TRANSEVERSE MERCATOR) 

ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

RSV CoordinationN พิกัดทางทิศเหนือ (N) 20 nvarchar UTM 

(THE UNIVERSE TRANSEVERSE MERCATOR) 

ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

RSV PlanNumber แบบเลขที่ (เลขที่แบบการก่อสร้าง) 20 nvarchar สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี

RSV BenefitHousehold จํานวนครอบครัวที่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ํา int สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มี

RSV BenefitArea ขนาดพื้นที่ (ไร่) ที่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ํา 9 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง decimal สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มี

RSV Volume ขนาดความจุ (ลบ. ม.) 8 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง decimal สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

RSV Length ขนาดความยาว (ม.) 6 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง decimal สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

RSV Height ขนาดความสูง (ม.) 4 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง decimal สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

RSV CostEstimate ราคากลาง (บาท) 11 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง decimal สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มี

RSV DateContractBegin วันเริ่มสัญญา 8 nvarchar บังคับ Mandatory สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

RSV DateContractEnd วันสิ้นสุดสัญญา 8 nvarchar บังคับ Mandatory สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

RSV Company ผู้ประกอบการ (บริษัทผู้รับจ้าง) 50 nvarchar สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

ProjectType ProjectType อธิบายชนิดของลักษณะโครงการ 50 nvarchar สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มี

Bureau BureauID รหัสหน่วยงาน 4 nvarchar ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มี

Bureau Bureau หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน 100 nvarchar ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มี

Bureau Region สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต (1-12) 2 nvarchar ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มี

PAT Pcode รหัสจังหวัด 2 nvarchar ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี

PAT Acode รหัสอําเภอ 2 nvarchar ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี

PAT Tcode รหัสตําบล 2 nvarchar ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี

PAT Pname จังหวัด 50 nvarchar ไม่เปน็ข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

PAT Aname อําเภอ 50 nvarchar ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

PAT Tname ตําบล 50 nvarchar ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ ไม่มี

PAT Pshortname ตัวย่อจังหวัด 3 nvarchar ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มี

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

สําหรับชุดข้อมูแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา

ข้อมูลแหล่งน้ําเพื่อ

การอนุรักษ์ดินและน้ํา
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