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    สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.
2562 กำหนดใหหนวยงานรัฐจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน เพื่อเปนกรอบในการบริหาร
จัดการขอมูลของหนวยงานของรัฐ     
    กรมพัฒนาที ่ดิน ไดจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูล (Data Policy) ของ 
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 
สำหรับชุดขอมูลหมอดินอาสา  

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
 

1. ความเปนมา  

 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดมีการคัดเลือกและแตงต้ังเกษตรกรในพื้นที่ใหเปนหมอดิน
อาสา ตั ้งแต ป พ.ศ.2538 เพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที ่ทุกหมู บาน โดยการคัดเลือกและแตงต้ัง
เกษตรกรที่สนใจงานดานการพัฒนาที่ดิน และสมัครใจเปนอาสาสมัครของกรมพัฒนาที่ดิน มีความตองการ
พรอมที่จะเขารับการอบรมรับความรูการใชเทคโนโลยีและผลิตภัณฑของกรมพัฒนาที่ดินและนำไปใชพัฒนา
รูปแบบการทำการเกษตรของตนเองและมีความเปนผูนำสามารถถายทอดความรูสูเกษตรกรภายในหมูบานหรอื
พื ้นที ่อื ่นได ทั ้งนี ้ หมอดินอาสาของกรมพัฒนาที ่ดิน แบงออกเปน 4 ระดับ ตามรูปแบบการปกครองของ
ประเทศไทย ไดแก หมอดินอาสาประจำหมูบาน หมอดินอาสาประจำตำบล หมอดินอาสาประจำอำเภอ และ 
หมอดินอาสาประจำจังหวัด โดยปจจุบันมีจำนวนหมอดินอาสาทุกระดับปฏิบัติงานอยูทั่วประเทศจำนวนกวา 
77,000 คน 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน จึงไดจัดทำระบบบริหารจัดการฐานขอมูล 
หมอดินอาสา เพื่อใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบสามารถจัดการขอมูล ผานระบบ Internet ไดแบบ Online Real 
Time และผู บริหารสามารถนำขอมูลที ่ไดไปประกอบการวางแผน เพื ่อจัดสรรเปาหมาย บริหารจัดการ
งบประมาณ ประกอบการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยังสามารถตรวจสอบและแกไขขอมูลของ
หมอดินอาสาใหมีความเปนปจจุบันไดอยางรวดเร็ว 
 ดังนั้น เพื่อใหฐานขอมูลหมอดินอาสา มีการกำหนดสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบของผูครอบครองและ 
ผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล (create, collect, classify, process/use, store, publish /disclose, 
inspect, terminate)  มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล มีการ
กำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล รวมถึงมีการกำหนดมาตรการ หรือ กระบวนการ
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ไดแก ถูกตอง ครบถวน สอดคลองกัน เปนปจจุบัน ตรงตามความตองการ
ผู ใช และพรอมใช ตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) จึงจำเปนตอง
จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลหมอดินอาสา ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data 
Governance Framework)  เพื่อใหการไดมาและการนำขอมูลไปใช ถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน มั่นคง
ปลอดภัย รักษาความเปนสวนบุคคล และนำไปเช่ือมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย  สามารถ
นำไปใชกอใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อใหกรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับขอมูลหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดินที่มีการ
จัดเก็บอยางเปนระบบและมีการนำไปใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบธรรมาภิบาลของ
หนวยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)  
 2.2  เพื่อใหกรมพัฒนาที่ดินมีระบบการบรหิารจัดการและคุมครองขอมูลที่เหมาะสม โดยการกำหนดสิทธิ 
หนาที่ ความรับผิดชอบของผูครอบครองและควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล (Data Life Cycle) 
 2.3 เพื่อใหมีการกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ  
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

 2.4 เพื ่อใหมีการกำหนดมาตรการ หร ือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ให ขอมูล 
มีความถูกตอง ครบถวน ตองกัน เปนปจจุบัน ตรงตามความตองการผูใช และพรอมใช  

3. ขอบเขต 

 3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบบัน้ี บังคับใชกับผูดูแลขอมูล ผูใชขอมูลและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับขอมูล
หมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน 
 3.2 ขอบเขตขอมูลตามนโยบายและแนวปฏิบัติน้ี ครอบคลุมเฉพาะขอมูลหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน 
ที่ไดดำเนินการผานระบบบริหารจัดการขอมูลหมอดินอาสา 

4. นิยาม 

คำ ความหมาย 
หมอดินอาสา เกษตรกรทีส่นใจงานพัฒนาที่ดินและสมัครใจเปนอาสาสมัครของกรมพฒันาที่ดิน

พรอมที่จะทำการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีและผลิตภัณฑของกรมพัฒนาที่ดิน
และใหคำแนะนำแกเกษตรกรทั่วไป ในหมูบาน 

ขอมูล ขอมูลหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ประกอบดวยขอมลูสวนบุคคล ขอมูล
ทางการเกษตรของหมอดินอาสาที่เกี่ยวของกับ การประยุกตใชในดานการเกษตร 

ระดับของหมอดินอาสา แบงออกเปน 4 ระดับ ตามรูปแบบการปกครองของประเทศไทย ไดแก  
หมอดินอาสาประจำหมูบาน หมอดินอาสาประจำตำบล  
หมอดินอาสาประจำอำเภอ และ หมอดินอาสาประจำจังหวัด   

ช้ันความลับ รูปแบบและขอกำหนดของการจัดช้ันความลับของขอมลู เพือ่ปองกันการเขาถึง
และสามารถนำขอมลูไปใชไดอยางเหมาะสมโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ความมั่นคงของประเทศ ความลบัทางราชการ และความเปนสวน
บุคคล พรอมทั้งตรวจสอบสิทธ์ิของหนวยงานทีส่ามารถนำขอมูลไปใชไดตาม
บทบาทและภารกิจตามกฎหมาย โดยกรมพฒันาที่ดินกำหนดช้ันความลับตาม
ระเบียบวาดวยการรักษาความลบัของทางราชการพ.ศ. 2544 ประกอบดวย 

1) ลบัทีสุ่ด (Top Secret) หมายถึง ขอมลูขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมด
หรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรฐัอยางรายแรง
ที่สุด 

2) ลบัมาก (Secret) หมายถึง ขอมูลขาวสารลบัซึง่หากเปดเผยทั้งหมดหรือ
เพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรฐัอยางรายแรง 
3) ลบั (Confidential) หมายถึง ขอมูลขาวสารลบัซึง่หากเปดเผยทัง้หมดหรือ
เพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรฐั 

ในกรณีชุดขอมูลหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ไมมีขอมูลทีม่ีช้ันความลับแต
มีขอมูลสวนบุคคล  ซึ่งจะใชภายในหนวยงาน ไดแก ขอมูลสวนบุคคล 
ประกอบดวยเลขประจำตัวประชาชน วัน/เดือน/ปเกิด เบอรโทรศัพท 

ขอมูลสวนบุคคล 
 

ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึง่ทำใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันได ไมวาทางตรงหรือ
ทางออม เชน เลขประจำตัวประชาชน ช่ือ นามสกุล เบอรโทรศัพท บานเลขที ่
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

คำ ความหมาย 
เจาของขอมูล 
สวนบุคคล 

ตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมลูสวนบุคคลน้ัน 

ผูครอบครองขอมลู 
(Data Owner) 

บุคคลที่ทำหนาทีร่ับผิดชอบดูแลขอมูลโดยตรง สรางความมัน่ใจวาการบริหาร
จัดการขอมูลสอดคลองกบันโยบาย มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือกฎหมาย 
ทบทวนและอนุมัติการดำเนินการตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกบัขอมลู เชน การ
เปลี่ยนแปลงคำอธิบายขอมลู (Metedata) และเกณฑการทำดาตาคลีนซิ่ง (Data 
Cleansing) นอกจากน้ี ยังมหีนาที่ในการใหสิทธิในการเขาถึงขอมูลและจัดช้ัน
ความลับของขอมูล  

การสำรองขอมูล การจัดทำสำเนา (Backup) ชุดขอมลูหมอดินอาสาในสื่อบันทึกขอมลูประเภท
ตางๆ 

การทำลายขอมลู การลบขอมลูในสื่อบันทกึขอมูล หรือการบันทึกขอมูลชุดใหมแทนที่ขอมลูเดิมที่มี
การเปลี่ยนแปลง สิ้นสุดหรอืหมดอายุการจัดเก็บ ทำใหขอมลูเดิมไมสามารถ
นำมาใชงานได  

ศูนยกลางขอมลูเปด
ภาครัฐ (Open 
Government 
Platform) 

ศูนยกลางในการเปดเผยขอมลูเปดภาครฐัที่สำนักงานพฒันารัฐบาลดิจทิัล 
(องคการมหาชน) จัดใหมีข้ึน เพื่อใหหนวยงานของรัฐนำขอมูลเปดภาครัฐมา
เปดเผยในรปูแบบขอมลูดิจิทลัตอสาธารณะ  ปจจุบัน ใหบรกิารขอมลูที่ 
Data.go.th  

พจนานุกรมขอมลู (Data 
Dictionary) 

ตารางหรือขอมลูที่ใชอธิบายรายละเอียดของขอมูลในแตละแถวหรือคอลมัน 

เมทาดาตา 
(Metadata) 

คำอธิบายชุดขอมูล เพื่อใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกบัโครงสรางของขอมูล 
เน้ือหาสาระ รูปแบบการจัดเก็บ แหลงขอมูล และสิทธ์ิในการเขาถึงขอมลู 

5. การเผยแพรและการทบทวน 

   เอกสารนโยบายและแนวปฏิบ ัต ิสำหรับชุดขอมูลหมอดินอาสา กรมพัฒนาที ่ด ิน ภายใตกรอบ 
ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) ฉบับน้ี มีการเผยแพรผานเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดินที่ 
https://www.ldd.go.th/ และมีกำหนดใหมีการทบทวนทุกป หรือตามความเหมาะสม 

6. การกำหนดสิทธิ หนาท่ีความรับผิดชอบของผูครอบครองขอมูล และผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล 
(Create, Collect/Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 

   6.1 การสรางขอมูล (Create) เปนการสรางขอมูลข้ึนมาใหม โดยการบันทึกขอมูลเขาสูฐานขอมูล ผูที่
เกี่ยวของในการบันทึกขอมูล ประกอบดวย 
    1) เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน 
    1.1) การกำหนดสิทธิ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร เปนผู กำหนดสิทธิใหกับ
เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน ในการเขาระบบบริหารจัดการขอมูลหมอดินอาสาจากเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน โดย
สามารถเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลหมอดินอาสาตามหนาที่ความรับผิดชอบ 
    1.2) หนาท่ีความรับผิดชอบในการนำเขาขอมูลและการเขาถึงขอมูล   
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     1.2.1) การนำเขาขอมูล เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน จะตองลงช่ือเขาใชระบบฯ โดยนำเขา
ขอมูลบุคคลหมอดินอาสาในจังหวัดตนเอง ประกอบดวย เลขบัตรประจำตัวประชาชน คำนำหนาช่ือ  
ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปเกิด ที่อยู (เลขที่ หมู จังหวัด อำเภอ ตำบล เบอรโทร) ขอมูลจำเพาะของหมอดิน
อาสา เชน การเปนผูนำชุมชน รางวัลที่เคยไดรับจากกรมพัฒนาที่ดิน การเปนสมาชิกกลุมเครอืขายที่ดำเนินงาน
ตามกิจกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เชน กลุมเครือขาย PGS กลุมเกษตรอินทรีย เปนสมาชิกกลุมเครือขายที่จัดต้ัง
ตามกฎหมาย เชน กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมสหกรณการเกษตร การครองตำแหนงแบงออกเปน 4 ระดับ  
(หมอดินอาสาประจำหมูบาน หมอดินอาสาประจำตำบล หมอดินอาสาประจำอำเภอ และ หมอดินอาสาประจำ
จังหวัด)  
     1.2.2) การเขาถึงขอมูล เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน สามารถเขาถึงขอมูลหมอดินอาสาใน
จังหวัดตนเอง เพื่อปรับปรุง ตรวจสอบแกไขขอมูลใหมีความถูกตองและเปนปจจุบัน 
   2) เจาหนาที ่กลุ มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือขาย กองวิจัยและ
พัฒนาการจัดการท่ีดิน 
    2.1) การกำหนดสิทธิ  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดนิ เปนผูกำหนดสิทธิใหกับเจาหนาที่
ของกลุมวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือขาย สามารถดูขอมูลหมอดินอาสาทั่วประเทศ 
    2.2) หนาที่ความรับผิดชอบในการเขาถึงขอมูล กลุมวิจัยและพฒันาหมอดินอาสาและบรหิาร
จัดการเครือขาย สามารถเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลหมอดินอาสาทั่วประเทศ 
 

  6.2 การรวบรวมและจัดเก็บขอมูล (Collect/Store) เปนการจัดเก็บขอมูลที่เกิดจากกระบวนการ
สรางขอมูล  
    โปรแกรมเมอรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูพัฒนาระบบฐานขอมูลหมอดิน
อาสา สำหรับจัดเก็บขอมูลหมอดินอาสา โดยมี  กลุมวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือขาย
เปนผูกำกับดูแล  
   นอกจากนี้ สำหรับการจัดเก็บ เจาหนาที่ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำหนาที่ใน
การสำรองขอมูล (Backup) ตามระยะเวลาที่กำหนดคือ ทำการสำรองขอมูลผานระบบอัตโนมัติทุกวัน เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากขอมูลเกิดความเสียหายหรือสูญหาย  
   การจัดเก็บขอมูลจะแบงเปน 2 สวน 1) จัดเก็บบน Server ที่หองควบคุมระบบแมขาย ของ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 2) จัดเก็บบน External HHD 
 

  6.3 การคัดแยกขอมูล (Classify) เปนการคัดแยกขอมูลเพื่อจัดแบงขอมูลออกเปนกลุมตามรูปแบบ
การใชงาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดสิทธิใหกับโปรแกรมเมอร ใหมีหนาที่ในการเขียน
โปรแกรมจัดแบงขอมูลตามกลุม และจัดรูปแบบตรงกับการใชงานของผูใชงานแตละกลุม เพื่อใหการกำหนด
มาตรการปองกันและจำกัดการใชงานทำไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

  6.4 การประมวลผลหรือใชขอมูล (Process/Use)  
   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดสิทธิใหกับโปรแกรมเมอรใหมีหนาที่ในการเขียน
โปรแกรมนำขอมูลที่จัดเก็บมาประมวลผล วิเคราะหขอมูลตามความรับผิดชอบ เพื่อนำขอมูลเหลาน้ันมาใชงาน
ใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค  
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  6.5 การปกปดหรือเปดเผย (Concealment/Disclosure) 
   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดสิทธิใหเจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทำหนาที่เปดเผยขอมลูตามหลักการและระดับการเปดเผยที่ไดกำหนดไว  
 

  6.6 การตรวจสอบขอมูล (Inspect)  
   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดสิทธิใหโปรแกรมเมอร มีหนาที่เขียนโปรแกรม
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพขอมูล เพื ่อใหขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy)  ขอมูลมีความครบถวน 
(Completeness) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness)  ขอมูลตรง
ตามความตองการของผูใช (Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช (Availability) กอนเขาสูฐานขอมูล  โดย
กำหนดเงื่อนไขในการนำเขาและแกไขขอมูล เชน เงื่อนไขการตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
เพื่อใหขอมูลในระบบไดรับการตรวจสอบใหมีคุณภาพ ไมเกิดความซ้ำซอน และตรงตามความตองการโดย
อัตโนมัติ 
 

  6.7 การทำลายขอมูล (Terminate)  
   ขอมูลหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน เปนขอมูลบุคคลซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อหมอดินอาสา
ลาออก หรือเสียชีวิต (มีการจัดเก็บขอมูลของคนที่ลาออก หรือเสียชีวิต จะเปลี่ยนสถานะขอมูลในระบบจาก 
Active เปน Inactive) 

 

7. ระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล  

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

  ขอมูลหมอดินอาสา มีการสราง ปรับปรุงและใชงานขอมูลรวมกันจากเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดินที่
รับผิดชอบ ตามข้ันตอนการจัดทำระบบฐานขอมูล ดังน้ี 
     1. เจาหนาทีส่ถานีพัฒนาที่ดิน นำเขาขอมูลหมอดินอาสาในจังหวัดตนเองตามแบบฟอรมที่กำหนด
ผานระบบบริหารจัดการขอมูลหมอดินอาสาจากเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน 
   2. เจาหนากลุมวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือขาย กองวิจัยและพัฒนาการ
จัดการที่ดิน รับขอมูลหมอดินอาสาทั่วประเทศไปใชงาน โดยนำขอมูลที่ไดไปประกอบการวางแผน เพื่อจัดสรร
เปาหมาย บริหารจัดการงบประมาณ และยังสามารถตรวจสอบและแกไขขอมูลของหมอดินอาสาใหมีความเปน
ปจจุบันไดอยางรวดเร็ว 
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   ตารางแสดงระดับการเขาถึงขอมูล ขอมูลที่เขาถึงได วิธีการรวบรวมขอมูล ระดับชั้นความลับและ
ชองทางการเขาถึงขอมูล 

ระดับการเขาถึง
ขอมูล 

ขอมูลท่ีเขาถึงได วิธีการรวบรวมขอมูล ระดับชั้น

ความลับ 

ชองทางการเขาถึง 

1. ขอมลูที่ใชใน

หนวยงาน โดย

จำกัดการเขาถึง

เฉพาะเจาหนาทีท่ี่

ไดรับมอบหมาย

ตามภารกิจ 

1. ขอมลูสวน

บุคคล (เลข

ประจำตัว

ประชาชน ช่ือ 

นามสกลุ 

บานเลขที่ วัน 

เดือน ปเกิด) 

เจาหนาที่ สพด. บันทึกขอมลูผาน

ระบบ ที ่

http://lddmordin.ldd.go.th/A

ddEdit.aspx?Act=AddNew 

 

 

 

ไมลับ http://lddmordin.ld

d.go.th/AddEdit.asp

x?Act=AddNew 

2. ขอมลูที่

ใหบรกิารระหวาง

หนวยงาน และ

ขอมูลเปดภาครัฐ 

ที่ประชาชน

สามารถเขาถึงได 

ขอมูลเปด 

(ช่ือ นามสกลุ  

ที่อยู ระดับของ

หมอดินอาสา) 

เจาหนาที่ สพด. บันทึกขอมลูผาน

ระบบที่ 

http://lddmordin.ldd.go.th/A

ddEdit.aspx?Act=AddNew 

เปดเผย http://lddmordin.ld

d.go.th/lddmordin0

1.0.html 

 

หมายเหตุ : รายละเอียดขอมูล ดูไดที่ภาคผนวก พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)  
 

  จากขั้นตอนดำเนินการและตารางระดับการเขาถึงขอมูล ดังกลาว ชุดขอมูลหมอดินอาสา กรมพฒันา
ที่ดิน มีระบบและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล ดังน้ี  
 

  7.1 การสรางขอมูล (Create) มีการจัดการ ดังน้ี 
    1) ขอมูลนำเขา ประกอบดวยขอมูลบุคคลหมอดินอาสา ขอมูลจำเพาะของหมอดินอาสา ขอมูล
ระดับของหมอดินอาสา ผูนำเขาขอมูล คือ เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน 
   2) การนำเขาขอมูล เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน นำเขาขอมูลหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน โดย 
Login ผาน URL : http://lddmordin.ldd.go.th/login.aspx 
 

  7.2 การรวบรวมและจัดเก็บขอมูล (Collect/Store) มีการจัดการ ดังน้ี 
   โปรแกรมเมอรออกแบบฐานขอมูลและเขียนโปรแกรมจัดเก็บขอมูลหมอดินอาสาใหสอดคลองกับ
ความตองการ และวัตถุประสงคในการดำเนินงาน โดยจัดเก็บขอมูลเปาหมาย ที่ไดจากการนำเขาขอมูลลงใน
ระบบบรหิารจัดการฐานขอมูล MS SQL Server เพื่อใหขอมูลถูกจัดเก็บอยางมีระเบยีบ งายตอการใชงาน และ
สามารถนำไปประมวลผลตามความตองการไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งมีนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ที่มีการกำหนดการเขาถึงขอมูลดวยช่ือผูใชงานและรหัสผาน  พรอมทั้งจัดใหมี
ระบบสํารองขอมูล เพื ่อเตร ียมความพรอมกรณีฉ ุกเฉ ิน ใหสามารถใชงานสารสนเทศได ตามปกติ  
อยางตอเน่ือง  
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  7.3 การคัดแยกขอมูล (Classify) มีการจัดการ ดังน้ี 
   โปรแกรมเมอรเขียนโปรแกรมจัดการขอมูลโดยคัดแยกขอมูลตามหนาที่และรูปแบบการใชงานของ
ผูใชงานแตละกลุม ขอมูลหมอดินอาสาเปนขอมูลสวนบุคคลที่ใชในหนวยงาน โดยจำกัดการเขาถึงเฉพาะ
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามภารกิจ สำหรับเจาหนาที่กลุมวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการ
เครือขาย กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ที่รับผิดชอบขอมูลเปาหมาย โปรแกรมเมอรออกแบบใหเขาถึง
ขอมูลในรูปแบบฐานขอมูลหมอดินอาสาแยกตามรายจังหวัด และภาพรวมทั่วประเทศ รวมไปถึงเมื่อจัดทำ
ขอมูลเปดเพื่อเผยแพร โปรแกรมเมอรไดออกแบบที่จะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน เลขที่บัตรประชาชน 
วัน/เดือน/ปเกิด แตใหบริการเฉพาะขอมูลชื่อ นามสกุล ที่อยูในรูปแบบตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับของ 
หมอดินอาสา 
 

  7.4 การประมวลผลหรือใชขอมูล (Process/Use) มีการจัดการ ดังน้ี 
   โปรแกรมเมอรนำขอมูลที่จัดเก็บมาประมวลผล วิเคราะหขอมูล โดยเขียนโปรแกรมเพื่อนำขอมูล
เหลานั้นมาใชงานใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค และนักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทำการสำรองขอมูล (Backup) ลงในอุปกรณสำรองขอมูลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นหากขอมูลเกิดความเสียหายหรือสูญหาย  โดยกําหนดใหมีการสํารองขอมูลทุกวัน ตามนโยบายระบบ
สารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศ ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

  7.5 การปกปดหรือเปดเผย (Concealment/Disclosure) มีการจัดการ ดังน้ี 
   หลักการเปดเผยขอมูล 
    1) เปดเผยขอมูลที ่สามารถนำใชประโยชนได ใหมากที ่ส ุดเทาที ่จะทำได และตองไมขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใดๆ 
    2) มีการปองกันในกรณีที่จำเปนตองเปดเผย มีการกำหนดระดับการเปดเผยขอมูล ขอมูลใดบาง 
ที่ไมควรถูกเผยแพร หรือไมควรถูกเผยแพรอยางเต็มรูปแบบ จะตองพิจารณา ความเปนสวนตัว การรักษา 
ความปลอดภัย ความลับ สิทธิทางกฎหมาย 
    3) ขอมูลควรจะถูกเปดเผยจากแหลงที่เก็บขอมูลโดยตรง ที่แสดงรายละเอียดแบบรายการขอมูล 
หรือไมทำใหอยูรูปแบบขอมูลสรุป (Summary Data) 
    4) ควรมีการเปดเผยเมทาดาตาควบคูไปกับขอมูลที่ถูกเปดเผย 
 

    ระดับการเปดเผย จะถูกกำหนดใหเหมาะสมตาม 
    ขอบเขตที่สามารถเปดเผยได ประกอบดวย 
     ระดับที ่ 1 ขอมูลที ่มีสามารถเผยแพรสู สาธารณะ ไดทุกรูปแบบ รวมทั ้งเชื ่อมโยงไปสู
แหลงขอมูลอื่นๆ ในบริบทที่เกี่ยวของได อยูภายใตเงื่อนไขและขอกำหนดของสัญญาอนุญาตของศูนยกลาง
ขอมูลเปดภาครัฐ 
     ระดับท่ี 2 ขอมูลที่สามารถเปดเผยใหกบับุคคลหรอืองคกรเปนรายกรณี แตตองมีการจำกัดตัว
แปรอื่นที่อาจเช่ือมโยงถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึงได 
     ระดับท่ี 3 ขอมูลที่สามารถเปดเผยไดเฉพาะขอมูลเชิงสรุปหรือเชิงสถิติเทาน้ัน 
     ระดับท่ี 4 ขอมูลที่เปดเผยไดเฉพาะหนวยงานของรัฐที่มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย 
     ระดับท่ี 5 ขอมูลที่ไมเปดเผย หรือไมจำเปนตองเปดเผยใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
องคกร จะเขาถึงไดเฉพาะผูไดรับอนุญาตเทาน้ัน 
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     สำหรับการเผยแพรขอมูล ดูรายละเอียดไดที่ภาคผนวก พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ที่
คอลัมน ขอบเขตการเผยแพรขอมูล 
 

  7.6 การตรวจสอบขอมูล (Inspect) มีการจัดการ ดังน้ี 
   โปรแกรมเมอร เขียนโปรแกรมตรวจสอบขอมูลกอนขอมลูจะถูกนำเขาสูฐานขอมูล เพื่อใหขอมูลมี
ความถูกตอง (Accuracy)  ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) 
ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness)  ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) และขอมูลมีความ
พรอมใช (Availability)  
 

  7.6 การทำลายขอมูล (Dispose) มีการจัดการ ดังน้ี 
   ขอมูลหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน เปนขอมูลบุคคลซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อหมอดินอาสา
ลาออก หรือเสียชีวิต การลบขอมูลหมอดินอาสาในสื่อบันทึกขอมูล หรือการบันทึกขอมูลหมอดินอาสาชุดใหม
แทนที่ขอมูลเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำใหขอมูลเดิมไมสามารถนำมาใชงานได  

8. การกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล  

   เนื่องจากขอมูลหมอดินอาสา ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล และขอมูลที่ไมเปนขอมูลสวนบุคคล จึงมี
การกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล เฉพาะเจาหนาที่ในหนวยงาน ที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่
ความรับผิดชอบ  สำหรับขอมูลที่ไมเปนขอมูลสวนบุคคล เชน ช่ือตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับของหมอดิน
อาสา กำหนดใหประชาชนทั ่วไปนำไปใช ประโยชน สามารถเข าถ ึงได   โดยเผยแพรผ านเว็บไซต  
http://lddmordin.ldd.go.th/lddmordin01.0.html (ดูรายละเอียดไดที ่ภาคผนวก พจนานุกรมขอมูล 
(Data Dictionary) ที่คอลัมน ขอมูลสวนบุคคลและคอลัมนขอบเขตการเผยแพรขอมูล)  

9. กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล  

   ไดกำหนดกระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ดังน้ี 
  9.1 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพขอมูล  เจาหนาที ่โปรแกรมเมอร เขียนโปรแกรมทำการ
ตรวจสอบคุณภาพขอมูล เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy)  ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) 
ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness)  ขอมูลตรงตามความตองการ
ของผูใช (Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช (Availability) กอนเขาสูฐานขอมูล  

1) ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชนเกษตรกรที่สมัครเปนหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ดังน้ี 

1.1)  ตองเปนเลขบัตรฯ ที่ไมซ้ำกับในฐานขอมูล หากกรอกเลขบัตรฯ ซ้ำกัน ระบบจะแจง

เตือนวาขอมูลเลขบัตรฯ ดังกลาวไมถูกตอง เพื ่อปองกันมิใหมีขอมูลซ้ำซอนกันในระบบ สงผลใหขอมูล 

หมอดินอาสามีความถูกตอง  

1.2)  ตองเปนตัวเลขจำนวน 13 หลัก ตามรูปแบบของเลขบัตรประจำตัวประชาชนเทาน้ัน จะ

ไมสามารถกรอกตัวเลขเกิน 13 หลักได และหากมีการกรอกนอกเหนือจากรูปแบบตัวเลข เชน กรอกเปน

ตัวหนังสือ หรือกรอกตัวเลขไมครบ 13 หลัก ระบบจะแจงเตือนวากรอกขอมูลไมถูกตอง  เพื่อใหขอมูลมีความ

ถูกตอง ครบถวน  

2) กำหนดใหเลือก คำนำหนาชื่อหมอดินอาสา ตามตัวเลือก ดังนี้ นาย นาง นางสาว หรือพิมพ คำ

นำหนาที่ไมมีในตัวเลือก ในชอง อื่นๆ (ระบ)ุ เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน ตรงตามความตองการ 
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3) กำหนดใหเลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล ตามตัวเลือกที่กำหนดไวตามขอมูลขอบเขตการปกครอง

ของประเทศไทยในปจจบุัน  โดยเลือกจังหวัดตามรายช่ือ 77 จังหวัดของประเทศไทย  เลือกอำเภอตามขอบเขต

จังหวัดที่เลือก และเลือกตำบลตามขอบเขตอำเภอและจังหวัดที่ไดเลือกไว  เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง พรอม

ใช สอดคลองกัน และปองกันความผิดพลาดของขอมูลที่อาจจะเกิดจากการพิมพผิด 

4) กำหนดใหเลือกขอมูลกิจกรรมที่ทำรวมกับกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบดวย ไดรับมอบหมายใหเปน

วิทยากรในการอบรม  มีศูนยเรียนรู  มีสระน้ำไรนาของกรมพัฒนาที่ดิน มีกระเปา LDD Test Kit มีกระเปา pH 

Test Kit มีแปลงขยายพันธุแฝก มีแปลงขยายเมล็ดพันธุพืชปุยสด หรือพิมพกิจกรรมที่ไมมีในตัวเลือกในชอง 

อื่นๆ(ระบุ) เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน ตรงตามความตองการ 

5) กำหนดใหเลือกขอมูลจำเพาะของหมอดินอาสา ประกอบดวย เปนผูนำชุมชน เคยไดรับรางวัล

จากกรมพัฒนาที่ดิน ไดลงทะเบียนเกษตรกรแลว เปนประธานกลุมหมอดินอาสาในพื้นที่ เพื่อใหขอมูลมีความ

ถูกตอง พรอมใช และปองกันความผิดพลาดของขอมูลที่อาจจะเกิดจากการพิมพผิด 

5.1) กำหนดใหเลือกกลุมเครือขายที่ดำเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาที่ดิน ประกอบดวย กลุม

เครือขาย PGS กลุมเกษตรอินทรีย กลุมลดใชสารเคมี กลุมโรงงานปุยงบ CEO จังหวัด กลุมเครือขายหญาแฝก 

หรือพิมพกลุมเครือขายที่ไมมีในตัวเลอืกในชอง อื่นๆ(ระบุ) เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน ตรงตามความ

ตองการ 

5.2) กำหนดใหเลือกการเปนสมาชิกกลุมเครือขายที่จัดต้ังตามกฎหมาย ประกอบดวย กลุม

วิสาหกิจชุมชน กลุมสหกรณการเกษตร หรือพิมพการเปนสมาชิกกลุมฯ ที่ไมมีในตัวเลือกในชอง อื่นๆ(ระบุ) 

เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน ตรงตามความตองการ 

6) กำหนดใหเลือกการดำรงตำแหนงหมอดินอาสา ประกอบดวย คนใหม คนเกา เพื่อใหขอมูลมี

ความถูกตอง พรอมใช และปองกันความผิดพลาดของขอมูลที่อาจจะเกิดจากการพิมพผิด 

6.1) กำหนดใหเลือกการครองตำแหนง ประกอบดวย หมอดินอาสาประจำหมูบาน หมอดิน

อาสาประจำตำบล หมอดินอาสาประจำอำเภอ หมอดินอาสาประจำจังหวัด เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง พรอม

ใช และปองกันความผิดพลาดของขอมูลที่อาจจะเกิดจากการพิมพผิด 

7) กำหนดใหเลือกวันที่สมัคร ประกอบดวย วันที่ เดือน ป พ.ศ. ตามตัวเลือกที่กำหนดไว เพื่อให

ขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน พรอมใช และปองกันความผิดพลาดของขอมูลที่อาจจะเกิดจากการพิมพผิด 

  9.2 การประเมินคุณภาพขอมูล  ทำการประเมินคุณภาพขอมูล เพื ่อใหขอมูลมีความถูกตอง 
(Accuracy)  ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) ขอมูลมีความเปน
ปจจุบัน (Timeliness)  ขอมูลตรงตามความตองการของผู ใช (Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช 
(Availability) ดังน้ี 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

 

หัวขอคุณภาพขอมูล วิธี/รูปแบบการประเมิน เกณฑท่ีใชพิจารณา 
1. ขอมูลมีความถูกตอง 

(Accuracy) 
กรอกขอมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน  
ตรวจสอบจากทะเบียนราษฎร ของ
กรมการปกครอง ผาน Linkage Center 

หากกรอกเลขบัตรฯ ไดถูกตอง 
แสดงวาขอมูลหมอดินอาสาไม
เก ิดการซ้ำซอนของบุคคล มี
ความถูกตอง  

2. ขอมูลมีความครบถวน 
(Completeness) 

ตรวจสอบขอมลูในฐานขอมลู ที่ระบบ
บังคับใหตองกรอก เชน ช่ือ-สกลุ ที่อยู 
วัน/เดือน/ปเกิด 

หากขอมูลในฐานขอมูลที ่เก็บ
ขอมูลชื ่อ-สกุล ไมเปนคาวาง 
แสดงวาขอมูลที ่นำเขามีความ
ครบถวน 

3. ขอมูลมีความตองกัน 
(Consistency) 

ตรวจสอบช่ือหมอดินอาสาที่ไดรบัการ
คัดเลือกจากสถานีพัฒนาที่ดิน ที่ไดรับ
การอนุมัติจากผูอำนวยการสถานีพัฒนา
ที่ดินแตละจงัหวัด 

หากรายช่ือหมอดินอาสาใน
ระบบถูกตองตามใบสมัครที่
สถานีพัฒนาที่ดินแตละจงัหวัด 
มีอยูแสดงวาขอมลูมีความ
ตองกัน คือเปนชุดขอมลู
เดียวกัน 

4. ขอมูลมีความเปนปจจุบัน 
(Timeliness) 

ใหอัพเดทขอมลูผานชองทางออนไลน เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินทำ
การอัพเดทขอมูลหมอดินอาสา
ใหเปนปจจุบัน  

5. ขอมูลตรงตามความ
ตองการของผูใช 
(Relevancy) 

ตรวจสอบขอมลูที่แสดงผลในระบบ  
เพื่อคัดเลือกฝกอบรม แจกปจจัยการ
ผลิต หรือคัดเลือกเปนหมอดินดีเดน 
 
ผูที่ไดประโยชนจากขอมูล หมอดิน 
เจาหนาที่ สพด เจาหนาที่ กวจ ผูบริหาร  

ห า ก แ ส ด ง ข อ ม ู ล ต ร ง ต าม
วัตถุประสงคของระบบ แสดงวา
ขอมูลตรงตามความตองการ
ของผูใช  

6. ขอมูลมีความพรอมใช 
(Availability) 

ตรวจสอบรายช่ือ จำนวน ระดับของ
หมอดินอาสา ตามรายจังหวัด หรือทั่ว
ประเทศ 

หากสามารถเขาใชงานขอมูลใน
ระบบฯ ได ท ุกคร ั ้ งท ี ่ม ีการ
ตรวจสอบ แสดงว าข อม ูลมี
ความพรอมใช 

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

10. กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

10.1 พระราชบัญญัติเผยแพรขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 

10.2 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

10.3 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 

10.4 ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินวาดวยการบริหารงานหมอดินอาสา พ.ศ.2553 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

10.5 นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 

10.6 แผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัย อันอาจมีผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร (IT Contingency Plan) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

คำอธิบายขอมูล (Metadata) 
พจนานกุรมขอมูล (Data Dictionary) 

 

(สำหรับชุดขอมูลหมอดินอาสา) 
 
 



ภาคผนวก 1 
 

คำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) 
 

ลำดับท่ี ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

1 เลขที่เมทาดาตา กำหนดเลขที่ใหเปน Unique 010 

2 ช่ือขอมูล ช่ือของขอมูลที่กำหนดโดยหนวยงานเจาของเรื่อง ขอมูลหมอดินอาสา 

3 เจาของขอมูล  ช่ือบุคคล ช่ือสวนงาน หรือช่ือหนวยงานที่รับผิดชอบ
ขอมูล และที่อยูที่สามารถติดตอได 

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

4 คำสำคัญ  หัวขอ คำ หรือวลี ที่ใชสำหรับการคนเรื่องที่ตองการได หมอดินอาสา , อาสาสมัครกรมพัฒนาที่ดิน , 
หมอดินหมูบาน  

5 คำอธิบายอยางยอ บทคัดยอของขอมูลหรือ Abstract ที่บงบอกถึง
เน้ือความในขอมูลอยางส้ัน 

เปนระบบฐานขอมูลสำหรับรวบรวมขอมูลหมอ
ดินอาสาทั่วประเทศ และเพื่อสรางเครือขายของ
กรมฯ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรฯตอไป 

6 ผูสนับสนุนหรือผูรวม
ดำเนินการ  

ผูที่สนับสนุนหรือผูรวมดำเนินการเก่ียวกับขอมูล เชน 
เจาของผลิตภัณฑ (Product Owner) , สวนควบคุม
คณุภาพ 

 

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

2002-01-01 

8 วันที่ทำการเปล่ียนแปลงขอมูล
ลาสุด  

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

2020-02-01 

9 แหลงที่มา แหลงที่มา เชน จากโครงการสำรวจ 
 

10 หนวยยอยที่สุดที่มีขอมูล  หนวยยอยหรือขอบเขตที่ยอยที่สุดที่มีขอมูล 
เชน หมูบาน จังหวัด ภาค ประเทศ 

บุคคล 

 สถานประกอบการ 

 ครัวเรือน 

 หมูบาน 

 ตำบล 

 อำเภอ 

 จังหวัด 

 ภาค 

 ประเทศ 

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

11 รูปแบบการเก็บขอมูล  รูปแบบที่บันทึกขอมูล เชน Database  CSV/XLS  
VDO 

 Database 

 CSV/XLS 

 XML/JSON 
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ลำดับท่ี ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

 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)

ขอบเขต

การเผยแพร่ข้อมูล 

(Data Dissemination)

(10)

ระดับชั้นความลับ

(11)

ข้อมูลหมอดินอาสา AppMordin IDNumber เลขที่บัตรประชาชน nvarchar 255 บังคับ Mandatory เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ไม่มี

Title คํานําหน้าชื่อ nvarchar 50 บังคับ Mandatory เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ไม่มี

Firstname ชื่อ nvarchar 50 บังคับ Mandatory เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ไม่มี

Lastname นามสกุล nvarchar 50 บังคับ Mandatory เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ไม่มี

DoB วันเดือนปีเกิด nvarchar 8 (วัน 2 เดือน 2 ปีพ.ศ. 2) บังคับ Mandatory เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ไม่มี

HomeAddress บ้านเลขที่ nvarchar 50 เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ไม่มี

HomeMoo หมู่ nvarchar 50 เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ไม่มี

HomeT ตําบล nvarchar 50 บังคับ Mandatory เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ไม่มี

HomeA อําเภอ nvarchar 50 บังคับ Mandatory เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ไม่มี

HomeP จังหวัด nvarchar 50 บังคับ Mandatory เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ไม่มี

TelNo หมายเลขโทรศัพท์ nvarchar 50 เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ไม่มี

ActLec ได้รับมอบหมายให้เป็นวทิยากรในการอบรม nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

ActCen มีศูนย์เรียนรู้ nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

ActRsv มีสระน้ําไร่นาของกรมพัฒนาที่ดิน nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

ActLDD มีกระเป๋า LDD Test Kit nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

ActPH มีกระเป๋า pH Test Kit nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

ActVer มีแปลงขยายพันธุ์แฝก nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

ActGrM มีแปลงขยายเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

ActOth กิจกรรมอื่น ๆ ที่ทําร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน nvarchar 255 ไม่มี

DtaLdr เป็นผู้นําชุมชน nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

DtaPrz เคยได้รับรางวัลจากกรมพัฒนาที่ดิน nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

DtaReg ได้ลงทะเบียนเกษตรกรแล้ว nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

NwkSdc เป็นประธานกลุ่มหมอดินในพื้นที่ nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

NwkPGS กลุ่มเครือข่าย pgs nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

NwkOgn กลุ่มเกษตรอินทรีย์ nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

NwkChm กลุ่มลดใช้สารเคมี nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

NwkCEO กลุ่มโรงงานปุ๋ยงบ CEO จังหวัด nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

NwkVer กลุ่มเครือข่ายหญ้าแฝก nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

NwkOth กลุ่มเครือข่ายอื่น ๆ ที่ดําเนินงานตามกจิกรรมพัฒนาที่ดิน nvarchar 255 ไม่มี

LgoCmn กลุ่มวิสาหกิจชุมชน nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

LgoCoo กลุ่มสหกรณ์การเกษตร nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

LgoOth กลุ่มเครือข่ายที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่น ๆ nvarchar 255 ไม่มี

SD_Status การดํารงตําแหน่งหมอดินอาสา nvarchar 20 ไม่มี

SDocV เป็นหมอดินหมู่บ้าน nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

SDocT เป็นหมอดินตําบล nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

SDocA เป็นหมอดินอําเภอ nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

SDocP เป็นหมอดินจังหวัด nvarchar 1 (0 ไม่เป็น, 1 เป็น) ไม่มี

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

สําหรับชุดข้อมูลหมอดินอาสา
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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)

ขอบเขต

การเผยแพร่ข้อมูล 

(Data Dissemination)

(10)

ระดับชั้นความลับ

(11)

Rmk หมายเหตุ nvarchar 255 ไม่มี

RecDate วันที่บันทึก nvarchar 8 (วัน 2 เดือน 2 ปีพ.ศ. 2) ไม่มี

RecTime เวลาบันทึก nvarchar 8 ไม่มี

RecUser ผู้ใช้ที่บันทึก nvarchar 20 ไม่มี

EditDate วันที่แก้ไข nvarchar 8 (วัน 2 เดือน 2 ปีพ.ศ. 2) ไม่มี

EditTime เวลาแก้ไข nvarchar 8 ไม่มี

EditUser ผู้ใช้ที่แก้ไข nvarchar 20 ไม่มี

ApplyDate วันที่สมัคร nvarchar 8 (วัน 2 เดือน 2 ปีพ.ศ. 2) ไม่มี

Active เป็นข้อมูลที่ใช้งาน nvarchar 1 ไม่มี

HomeV หมูบ้าน nvarchar 50 ไม่มี

HomePCode รหัสจังหวัด nvarchar 2 ไม่มี

HomeACode รหัสอําเภอ nvarchar 2 ไม่มี

HomeTCode รหัสตําบล nvarchar 2 ไม่มี

Bureau BureauID รหัสหน่วยงาน nvarchar 4 ไม่มี

Bureau ชื่อหน่วยงาน nvarchar 100 ไม่มี

Province จังหวัด nvarchar 2 ไม่มี

Region เขต nvarchar 2 ไม่มี

CoordinatorRank PCode รหัสจังหวัด nvarchar 2 ไม่มี

PName จังหวัด nvarchar 20 ไม่มี

Zone โซน nvarchar 4 (47/48/4748) ไม่มี

LONGmin ค่าลองจิจูดต่ําสุด decimal 5 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม่มี

LATmin ค่าละติจูดต่ําสุด decimal 5 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม่มี

LONGmax ค่าลองจิจูดสูงสุด decimal 5 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม่มี

LATmax ค่าละติจูดสูงสุด decimal 5 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม่มี

Xmin47 ค่า X ต่ําสุดเมื่ออยู่ในโซน 47 decimal 10 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม่มี

Ymin47 ค่า Y ต่ําสุดเมื่ออยู่ในโซน 47 decimal 10 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม่มี

Xmax47 ค่า X สูงสุดเมื่ออยู่ในโซน 47 decimal 10 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม่มี

Ymax47 ค่า Y สูงสุดเมื่ออยู่ในโซน 47 decimal 10 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม่มี

Xmin48 ค่า X ต่ําสุดเมื่ออยู่ในโซน 48 decimal 10 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม่มี

Ymin48 ค่า Y ต่ําสุดเมื่ออยู่ในโซน 48 decimal 10 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม่มี

Xmax48 ค่า X สูงสุดเมื่ออยู่ในโซน 48 decimal 10 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม่มี

Ymax48 ค่า Y สูงสุดเมื่ออยู่ในโซน 48 decimal 10 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม่มี

MordinLog ID รหัส int 0 ไม่มี

Username ชื่อผู้ใช้ที่เรียกดูข้อมูลหมอดิน nvarchar 10 ไม่มี

IDNumber เลขที่บัตรประชาชนของหมอดินที่ถูกเรียกดูข้อมูล nvarchar 13 ไม่มี

ReadDate วันที่เรียกดูข้อมูล nvarchar 8 ไมม่ี

ReadTime เวลาที่เรียกดูข้อมูล nvarchar 8 ไม่มี

PAT Pcode รหัสจังหวัด nvarchar 2 ไม่มี

Acode รหัสอําเภอ nvarchar 2 ไม่มี

Tcode รหัสตําบล nvarchar 2 ไม่มี



ภาคผนวก 3

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)

ขอบเขต

การเผยแพร่ข้อมูล 

(Data Dissemination)

(10)

ระดับชั้นความลับ

(11)

Pname จังหวัด nvarchar 50 ไม่มี

Aname อําเภอ nvarchar 50 ไม่มี

Tname ตําบล nvarchar 50 ไม่มี

PnameE จังหวัด (เขียนด้วยอักษรภาษาอังกฤษ) nvarchar 50 ไม่มี

AnameE อําเภอ (เขียนด้วยอักษรภาษาอังกฤษ) nvarchar 50 ไม่มี

TnameE ตําบล (เขียนด้วยอักษรภาษาอังกฤษ) nvarchar 50 ไม่มี

Pshortname ตัวย่อจังหวัด nvarchar 3 ไม่มี
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