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   สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 
2562 กำหนดใหหนวยงานรัฐจดัทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน เพื่อเปนกรอบในการบริหาร 
จัดการขอมูลของหนวยงานของรัฐ  ประกอบกับโครงการเกษตรอินทรีย เปนหนึ ่งในภารกิจสำคัญของ 
กรมพัฒนาที่ดิน  ซึ่งสอดคลองกับนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อใหเกษตรกรเขาสูการผลิต
อาหารปลอดภัย ไดมาตรฐาน  สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได   โดย 
กรมพัฒนาที ่ดินใชกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม PGS เปนเครื ่องมือสำคัญ 
ในการขับเคลื่อนโครงการดังกลาว   กรมพัฒนาที่ดินจะมีการจัดเก็บขอมลูทีเ่กี่ยวของทัง้หมดในระบบฐานขอมลู
เกษตรอินทรียออนไลนโดยมิสเตอรเกษตรอินทรียสถานีพัฒนาที่ดิน และเจาหนาที่สวนกลางสามารถตรวจสอบ
คุณสมบัติ และความกาวหนาของกลุมเกษตรกรผานเอกสารที่แนบมาในระบบฯ ชวยคัดกรองกลุมเกษตรกร
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งเปนแหลงขอมูลดานพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย  ซึ่งชุดขอมูลเกษตร
อินทรีย PGS นี้จัดเปนหนึ่งในชุดขอมูลที่มีมูลคาสูง (High value data sets) ที่กรมพัฒนาที่ดินมอบหมายให
จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลดังกลาว  ตามแนวทางการจัดทำ Data Governance 
   ดังนั้น จึงไดจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติสําหรับชุดขอมูลเกษตรอินทรีย PGS ขึ้น  เพื่อให 
ขอมูลดังกลาว  อยูภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework)  โดยมีขอบเขต 
นิยาม การเผยแพรและการทบทวน การกำหนดสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบของผูครอบครองและผูควบคุม
ขอมูล  ตามวงจรชีวิตขอมูล  มีระบบบริหารและ กระบวนการจัดการและคุมครองขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล  
มีการกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล รวมถึงมีการกำหนดมาตรการ  หรือกระบวนการ
ตรวจสอบประเมินคุณภาพขอมูล เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน สอดคลองกัน เปนปจจุบัน ตรงตาม
ความตองการผูใชงาน ซึ่งเปนผลดีตอการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ 
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(ราง) นโยบายและแนวปฏิบัติ 

สำหรับชุดขอมูลเกษตรอินทรีย PGS 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

 

1. ความเปนมา 

 โครงการเกษตรอินทรีย เปนหน่ึงในภารกิจสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายหลักของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อใหเกษตรกรเขาสูการผลิตอาหารปลอดภัย  ไดมาตรฐาน สนับสนุนการรวมกลุม

เกษตรกรใหมีความเขมแข็งและพึ่ งพาตนเองได    โดยกรมพัฒนาที่ ดินใชกระบวนการรับรองมาตรฐาน 

เกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม PGS เปนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการดังกลาว  

 กิจกรรมในโครงการฯ เริ่มจากการเปดรบัสมัครกลุมเกษตรกรทีส่นใจทำเกษตรอินทรียพรอมสนับสนุนขับเคลื่อน

กลุมเกษตรกรที่เข็มแข็งจากสวนภูมิภาค สวนกลางทำการตรวจสอบคุณสมบัติของกลุมเกษตรกร สรุปจำนวน

เกษตรกร จำนวนพื้นที่ที่รวมโครงการ เพื่อจดัสรรงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ  และการจัดอบรม

ถายทอดความรูดานเกษตรอินทรียไดอยางเหมาะสม สำหรบักลุมเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อนกลุม

เกษตรกรเขาสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียดวยระบบ PGS จะไดรับการจัดต้ังและพัฒนาเปนศูนยเรียนรู

เกษตรอินทรีย PGS เพื่อเปนแหลงเรียนรูและสรางเครือขายในพื้นที่   

 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน รวมกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ออกแบบพัฒนาระบบ

บันทึกขอมูลโครงการเกษตรอินทรีย PGS  ของกรมพัฒนาที่ดินข้ึน เพื่อใหมีการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด 

ในระบบฐานขอมูลเกษตรอินทรีย โดยใหมิสเตอรเกษตรอินทรียเปนผูนำเขาขอมูลเกษตรกรและผลการ 

ดำเนินงานตาง ๆ ที่ เกี่ยวของ เจาหนาที่สวนกลางสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และความกาวหนาของ 

กลุมเกษตรกรผานเอกสารที่แนบมาในระบบฯ ชวยคัดกรองกลุมเกษตรกร และขอมูลที่นำเขาสามารถใชประโยชน

ในการวางแผน วิเคราะห และติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาเกษตรอินทรียไดอยางมีประสิทธิภาพ    

ซึ่งผูบริหารสามารถเรียกดู แสดงผลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานไดแบบเปนสถานะปจจุบัน 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อใหกรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเกษตรอินทรีย PGS ที่มีประสิทธิภาพ 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ (Data Governance Framework) 

 2.2 เพื่อใหกรมพัฒนาที่ดิน มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูลเกษตรอินทรีย PGS  โดย

กำหนดสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบของผูครอบครองและผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล (Create, 

Collect/Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเกษตรอินทรีย PGS  กรมพัฒนาที่ดิน 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

 2.3 เพื่อใหมีการกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมลูอยางมีประสทิธิภาพ 

 2.4 เพื่อใหมีการกำหนดมาตรการ  หรอืกระบวนการตรวจสอบ ประเมนิคุณภาพขอมลู ใหขอมลูมีความถูกตอง 

ครบถวน  เปนปจจุบัน ตรงตามความตองการผูใช และพรอมใช 

3. ขอบเขต 

 3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับน้ี บังคับใชกับผูดูแลขอมูล ผูใชขอมูลและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับขอมูล 

งานโครงการเกษตรอินทรีย PGS กรมพัฒนาที่ดิน  

 3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับน้ี ครอบคลุมหนวยงานที่เปนเจาของขอมูลเกษตรอินทรีย PGS ไดแก  

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12  สถานี

พัฒนาที่ดิน (สพด.) 77 จังหวัด   ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  ศูนยปฏิบัติการ

โครงการหลวง  ศูนยปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา  ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม  ศูนยศึกษา

การพัฒนาพิกุลทอง อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ฯลฯ ภายใตสังกัดของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต (สพข.) น้ัน ๆ  

  3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับน้ี  บังคับใชสำหรบัเจาหนาที่กลุมวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาฯ (ทีมเกษตร

อินทรีย) ที่ทำหนาที่เปนผูดูแลระบบในภาพรวม  มีสิทธ์ิในการบันทึก  ตรวจสอบ เพิ่ม แกไข  และบริหารจัดการ

ขอมูลงานโครงการเกษตรอินทรีย PGS  ที่ สพด. 77 สพด. เปนผูบันทึกนำเขาขอมูล  ในสวนของสำนักงานพัฒนา

ที่ดินเขต จะทำหนาที่ดูแลขอมูลในภาพรวมของ สพด./ศูนยศึกษาฯ ภายใตสังกัดของ สพข. น้ัน ๆ  

4. นิยาม 

คำ ความหมาย 

ขอมูลงานโครงการ 
เกษตรอนิทรีย PGS  

โครงการเกษตรอินทรีย PGS ประกอบดวย  1. โครงการพฒันากลุมเกษตรกร
ผูผลิตเกษตรอินทรียดวยระบบการรบัรองแบบมสีวนรวม PGS   2. โครงการ
ฝกอบรมดานการพัฒนาเกษตรอินทรีย  3. โครงการศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย PGS 

โครงการพัฒนากลุมเกษตรกร
ผูผลิตเกษตรอินทรียดวยระบบ
การรบัรองแบบมีสวนรวม  

โครงการพัฒนากลุมเกษตรกรผูผลิตเกษตรอินทรียดวยระบบการรับรองแบบ 
มีสวนรวม  แบงออกเปน 3 กลุมยอย ไดแก กลุมใหมข้ันที่ 1  กลุมตอยอด ข้ันที่ 2  
และกลุมกาวหนาข้ันที่ 3  

โครงการฝกอบรมดานการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย 

โครงการฝกอบรมดานการพัฒนาเกษตรอินทรีย เปนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
เกษตรอินทรีย ปจจุบันมีจำนวน 5 หลักสูตร ไดแก   
1) หลักสูตร “การขับเคลื่อนเกษตรอินทรียดวยระบบการรับรองแบบมีสวนรวม 
PGS”  2) หลักสูตร”การตรวจเย่ียมฟารมเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบ 
มีสวนรวม PGS”  3) หลักสูตร “รอบรูเกษตรอินทรีย  4) หลักสูตร “การพัฒนา
ศักยภาพผูประสานงานการรับรองเกษตรอินทรียแบบมีส วนรวม PGS”   
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเกษตรอินทรีย PGS  กรมพัฒนาที่ดิน 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

คำ ความหมาย 

และ  5) หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผูตรวจประเมินฟารมในระบบการรับรอง
แบบมีสวนรวม PGS” (จำนวนและช่ือหลักสูตรสามารถปรับไดตามความ
เหมาะสม) 

โครงการศูนย เรียนรู เกษตร
อินทรีย PGS 

โครงการศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย PGS ประกอบดวย 1) จัดต้ังศูนยเรียนรูใหม  
2) ตอยอดศูนยเรียนรูเดิม 

กลุมงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 

กรมพัฒนาที่ดินมีกลุมงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบในเรื่องขอมูลงานโครงการเกษตร
อินทรีย PGS ดังตอไปน้ี 

- หนวยงานสวนกลาง ไดแก กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.)  
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (กสด.) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  (ศทส.) และกองแผนงาน (กผง.) 

- หนวยงานสวนภูมิภาคสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต (สพข.) 1-12 ไดแก  
กลุมวิชาการเพื่ อการพัฒนาที่ ดิน สถานีพัฒนาที่ ดิน (สพด.) 77 จังหวัด   
ศูนย ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  (ศขซ.)    
ศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง (ศพล.) ศูนยปฏิบัติการโครงการเกษตร
วิชญา  ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม  ศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ฯลฯ ภายใตสังกัดของสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต น้ัน ๆ  

ช้ันความลับ 
 
 

รูปแบบและขอกำหนดของการจัดช้ันเพื่อการเขาถึงและนำขอมูลไปใชไดอยาง
เหมาะสม โดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ความมั่นคงของประเทศ 
ความลับทางราชการ และความเปนสวนบุคคล พรอมทั้งตรวจสอบสิทธ์ิของ
หนวยงานที่สามารถนำขอมูลไปใชไดตามบทบาทและภารกิจตามกฎหมายกำหนด
ไว 3 ระดับ ไดแก 

1) เปนขอมูลสำหรับใชภายในหนวยงานเทาน้ัน 
2) เปนขอมูลที่สามารถแบงปนใหหนวยงานอื่นรวมใชได แตมีการกำหนดสิทธิ
ในการเขาถึงขอมูลบางประเภท 
3) เปนขอมูลสาธารณะ สามารถเขาถึงฐานขอมูลไดโดยอิสระ 

ขอมูลสวนบุคคล 
 

ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันได ไมวาทางตรงหรือ
ทางออม เชน เลขประจำตัวประชาชน ช่ือ นามสกุล เบอรโทรศัพท บานเลขที่ 

เจาของขอมูลสวนบุคคล ตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลน้ัน 
ผูครอบครองขอมูล  
(Data owner) 

หนวยงานหรือบุคคลทีท่ำหนาทีร่ับผดิชอบดูแลขอมูลโดยตรง  สรางความมั่นใจวา
การบริหารจัดการขอมูลสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือ
กฎหมาย ทบทวนและอนุมัติการดำเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูล เชน  
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเกษตรอินทรีย PGS  กรมพัฒนาที่ดิน 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

คำ ความหมาย 

การเปลี่ยนแปลงเมทาดาตาและเกณฑการทำดาตาคลีนซิ่ง (Data Cleansing) 
นอกจากน้ี ยังมีหนาที่ในการใหสิทธิในการเขาถึงขอมูลและจัดช้ันความลับของ
ขอมูล  

การสำรองขอมูล การจัดทำสำเนา (Backup) ชุดขอมูลในสื่อบันทึกขอมูลประเภทตาง ๆ 
การทำลายขอมูล การลบขอมูลในสื่อบันทึกขอมูล หรือการบันทึกขอมูลชุดใหมแทนที่ขอมูลเดิม       

ที่มีการเปลี่ยนแปลง สิ้นสุดหรือหมดอายุการจัดเก็บ ทำใหขอมูลเดิมไมสามารถ
นำมาใชงานได 

5. การเผยแพรและการทบทวน 

 เอกสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเกษตรอินทรีย PGS  ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐฉบับ น้ี  (Data Governance Framework) ฉบับ น้ี  มีการเผยแพรผ านเว็บ ไซตกรมพัฒนาที่ ดินที่  

https://www.ldd.go.th/ และกำหนดใหมีการทบทวนทุกป และตามความเหมาะสม 

6. การกำหนดสิทธิ หนาท่ีความรับผิดชอบและกระบวนการจัดการคุมครองชุดขอมลูตามวงจรชีวิตขอมูล  

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

 เพื่อใหการบริหารจัดการชุดขอมูลเกษตรอินทรีย PGS มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการนำไปใช

ประโยชน จึงไดมีการกำหนดสิทธิ หนาที่ความรับผิดชอบและกระบวนการจัดการขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล มี

รายละเอียดดังน้ี 

ชื่อกิจกรรม 
การกำหนดสิทธิ 

/ผูรับผิดชอบ 
กระบวนการจัดการ/คุมครอง 

1. การสรางขอมูล 

(Create) 

1. เจาหนาที่

กลุมวิจัยและ

พัฒนาหมอดิน

อาสาและบริหาร

จัดการเครือขาย 

กวจ.  

(Data Owner) 

   1) กองวิจัยและพฒันาการจดัการที่ดิน (Data Owner) เปนผูมอบหมาย 

ใหเจาหนาที่กลุมวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาฯ ที่ไดรับมอบหมาย เปน 

ผูกำหนดสิทธ์ิใหกับเจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน ในการเขาใชงานระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศงานโครงการเกษตรอินทรีย PGS จากเว็บไซต 

กรมพัฒนาที่ ดิน โดยสามารถนำเขาขอมูลที่ เกี่ยวของกับเกษตรกร 

เกษตรอินทรีย PGS ภายในความรับผิดชอบของมิสเตอรเกษตรอินทรีย 

สพด./ ศูนยศึกษาฯ ภายใตสงักัด สพข. น้ัน ๆ 

   2) เจาหนาที่กลุมวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการ

เครือขาย กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  รับขอมูลงานโครงการ

เกษตรอินทรียมาประมวลผลและวิเคราะหขอมูล  เพื่อจัดสรรเปาหมาย
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ชื่อกิจกรรม 
การกำหนดสิทธิ 

/ผูรับผิดชอบ 
กระบวนการจัดการ/คุมครอง 

และงบประมาณการดำเนินงานใหกับหนวยงานในระดับพื้นที่ (สพข. 

สพด. ศูนยศึกษาฯ)  และยังใชประโยชนในการติดตามความกาวหนา 

การดำเนินงานโครงการฯ อีกดวย 

 2) เจาหนาที่ 

สพด.  

ศูนยศึกษาฯ  

(มิสเตอร 

เกษตรอินทรีย) 

   เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจะไดรับ Username และ Password เขา

สูระบบฐานขอมูลเกษตรอินทรีย ในเว็บไซดกรมพัฒนาที่ดิน   โดย Login 

ผาน URL https://www.ldd.go.th/Web_PGS/04.0.html  เพื่อนำเขา

ขอมูลโครงการเกษตรอินทรีย PGS ที่สำคัญ ไดแก เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน ที่อยูเกษตรกร  ที่ต้ังแปลง เบอรโทร พื้นที่ที่ทำเกษตรอินทรีย   

ใบรับรอง ที่ต้ังศูนยเรียนรู สถานที่ฝกอบรม งบประมาณที่ไดรับ เปนตน   

ในจังหวัดของตนเอง  ตามที่กรมฯ กำหนดทุก ๆ ปงบประมาณ  โดยให

ดำเนินการนำเขาขอมูลที่จำเปนเขาในระบบ   ดังรายละเอียดตามคูมือฯ

และคลิปวีดีโออธิบายวิธีการใชงานที่ไดจัดทำข้ึน 

 3) เจาหนาที่

สำนักงานพฒันา

ที่ดินเขต (กลุม

วิชาการเพื่อการ

พัฒนาที่ดิน) 

   เจาหนาที่ที่ ไดรับมอบหมายจะไดรับ Username และ Password 

นำไปใชในการเขาระบบและติดตามความกาวหนาการดำเนินงานของ 

สพด. ศูนยศึกษาฯ ในสังกดั สพข. น้ัน ๆ  

2 การรวบรวม

และจัดเก็บขอมลู 

(Collect/Store) 

กลุมวิจัยและ

พัฒนาหมอดิน

อาสาและบรหิาร

จัดการเครือขาย 

เปนผูกำกับดูแล 

   โปรแกรมเมอรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน

ผูพัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรอินทรีย PGS  สำหรับจัดเก็บขอมูล 

กลุมเกษตรกร  

   นอกจากน้ี สำหรับการจัดเก็บ เจาหนาที่ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ทำหนาที่ในการสำรองขอมูล (Backup) ตามระยะเวลาที่

กำหนดคือ ทำการสำรองขอมูลผานระบบอัตโนมัติทุกวัน เพื่อหลีกเลี่ยง

ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากขอมูลเกิดความเสียหายหรือสูญหาย โดย

จัดเก็บบน Server ที่หองควบคุมระบบแมขาย ของศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  
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ชื่อกิจกรรม 
การกำหนดสิทธิ 

/ผูรับผิดชอบ 
กระบวนการจัดการ/คุมครอง 

3 การคัดแยก

ขอมูล (Classify) 

กลุมวิจัยและ

พัฒนาหมอดิน

อาสาและบริหาร

จัดการเครือขาย 

ขอมูลงานโครงการเกษตรอินทรีย PGS ไมมีขอมูลที่มีช้ันความลับ แตมี

ขอมูลสวนบุคคลของเกษตรกรที่ เขารวมโครงการฯ ที่สำคัญ ไดแก   

เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยูเกษตรกร  ที่ต้ังแปลง  เบอรโทร  พื้นที่

ทำเกษตรอินทรีย ที่ต้ังศูนยเรียนรู  สถานที่ฝกอบรม งบประมาณที่ไดรับ 

เปนตน โดยคัดแยกขอมูลตามหนาที่และรูปแบบการใชงานของผูใชงาน

แตละกลุม ดังน้ี 

1.  ขอมูลใชในหนวยงาน  ใชในหนวยงานของกรมพัฒนาที่ดินที่มีภารกิจ

ที่เกี่ยวของ 

2.  ขอมูลที่เผยแพรใหหนวยงานอื่น ๆ หมายถึง สามารถเผยแพรให

หนวยงานภายนอกที่มีภารกิจที่เกี่ยวของ โดยมีเงื่อนไขการใชขอมูล 

3.  ขอมูลทั่วไป หมายถึง สามารถใชเผยแพรไดโดยไมมีเงื่อนไข 

4. การประมวลผล

หรือใชขอมูล 

(Process/Use) 

กลุมวิจัยและ

พัฒนาหมอดิน

อาสาและบริหาร

จัดการเครือขาย 

   วิเคราะหขอมูลกลุมเกษตรกร/เกษตรกรที่เขารวมโครงการตามพื้นที่ที่

ทำเกษตรอินทรีย  และประเภทกลุมยอย เพื่อจัดทำรายงาน 

5 การปกปดหรือ

เปดเผย 

(Concealment/

Disclosure) 

1) กลุมวิจัยและ

พัฒนาหมอดิน

อาสาและบริหาร

จัดการเครือขาย 

2) สำนักงาน

พัฒนาที่ดินเขต/

สถานีพัฒนา

ที่ดิน 

3) กรมพัฒนา

ที่ดิน 

   - ขอมลูงานโครงการเกษตรอินทรีย PGS ไมมีขอมลูที่มีช้ันความลับ  

แตมีขอมูลสวนบุคคลของเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ  ที่สำคัญ ไดแก 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน  ที่อยูเกษตรกร   ที่ต้ังแปลง  เบอรโทร  

พื้นที่ทำเกษตรอินทรีย ที่ต้ังศูนยเรียนรู  สถานที่ฝกอบรม  งบประมาณที่

ไดรับ เปนตน ซึง่สามารถเขาไปดูขอมลูไดที่ https://www.ldd.go.th/ 

Web_PGS/04.0.html และ https://organicmoac.ldd.go.th/ 

agriculture/#/report-8 

    - กลุมวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาฯ เปนผูที่ใชสิทธ์ิในการเขาถึงทุก

ขอมูลได  แตไมสามารถเปดเผยขอมูลที่สำคัญได หากไมไดรับอนุญาตจาก

ผูอำนวยการกอง 

6. การตรวจสอบ
ขอมูล  
(Inspect) 

กลุมวิจัยและ

พัฒนาหมอดิน

อาสาและบริหาร

   - โปรแกรมเมอร เขียนโปรแกรมตรวจสอบขอมูลกอนขอมูลจะถูก

นำเขาสูฐานขอมูล เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy) ขอมูลมีความ

ครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) ขอมูล
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ชื่อกิจกรรม 
การกำหนดสิทธิ 

/ผูรับผิดชอบ 
กระบวนการจัดการ/คุมครอง 

 จัดการเครือขาย มีความเปนปจจุบัน (Timeliness) ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช 

(Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช (Availability)  

    - กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (Data Owner) มอบหมายให

กลุมวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือขาย ตรวจสอบ

ขอมูลงานโครงการเกษตรอินทรีย ที่สถานีพัฒนาที่ดินเปนผูนำเขาขอมูล

มาในระบบฐานขอมูล วามีความถูกตองและครบถวนหรือไม เพื่อมา

ประมวลผล วิเคราะหขอมูล ใชในการจัดสรรเปาหมายและงบประมาณ

การดำเนินงานใหกับหนวยงานในระดับพื้นที่ 

7. การทำลาย 

(Dispose) 

สถานีพัฒนา

ที่ดิน/ 

ศูนยศึกษาฯ/

สำนักงานพฒันา

ที่ดินเขต 

ขอมูลเกษตรกรเปนขอมูลบุคคลซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกษตรกรไม

สมัครใจทำเกษตรอินทรียแลว และลาออกจากการเปนสมาชิกกลุม จะ

เปลี่ยนสถานะเปนไมสงักัดกลุม  แตขอมูลยังคงอยูในระบบ ถาไมมีการลบ

ขอมูลเกษตรกรน้ันออก 

 

7. การกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมลู มีการจัดการดังน้ี 

 เน่ืองจากขอมูลเกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย PGS ไมมีขอมูลที่มีช้ันความลับ แตมีขอมูลสวนบุคคลของ

เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ  ที่สำคัญ ไดแก เลขบัตรประจำตัวประชาชน  ที่อยูเกษตรกร  ที่ต้ังแปลง  เบอรโทร  

พื้นที่ทำเกษตรอินทรีย ที่ต้ังศูนยเรียนรู  สถานที่ฝกอบรม  งบประมาณที่ไดรับ เปนตน  ผูที่จะเขาถึงฐานขอมูล

เกษตรอินทรีย PGS ของกรมพัฒนาที่ดิน น้ัน ประกอบดวย 

 1. บุคคลทั่วไป สามารถเรียกดูขอมูลเกษตรกรได เชน ช่ือกลุม ช่ือ-นามสกุล ที่อยู ที่ต้ังแปลง สถานะใบรับรอง 

เผยแพรผานเว็บไซต https://organicmoac.ldd.go.th/agriculture/#/report-8 

 2. เจาหนาที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต/เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน ที่ไดรับมอบหมายและมีผูที่มี Username 

และ Password สามารถเรียกดูขอมูลรายช่ือกลุมเกษตรกร/เกษตรกรที่เขารวมโครงการเกษตรอินทรีย PGS ขอมูล

คูมือการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย PGS คลิปวีดีโอ และขอมูลที่เกี่ยวของกับเกษตรอินทรีย เผยแพรผาน

เว็บไซต  https://www.ldd.go.th/Web_PGS/04.0.html 

 3. หนวยงานอืน่ ๆ สามารถเรียกดูขอมูลพื้นที่ที่ผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม เผยแพร

ผานเว็บไซต https://organicmoac.ldd.go.th/agriculture/#/report-8 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเกษตรอินทรีย PGS  กรมพัฒนาที่ดิน 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

  4. กลุมวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาฯ ไดรับมอบหมายจากกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (Data Owner) 

ใหเปนผูดูแลระบบฐานขอมูล สามารถนำเขาขอมูล แกไข ตรวจสอบขอมูลไดทั้งหมด 

8. กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ไดกำหนดกระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพของขอมูล

เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy) ครบถวน (Completeness) มีความตองกัน (Consistency) เปนปจจุบัน 

(Timeliness) ตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) และมีความพรอมใช (Availability) กอนเขาสูฐานขอมูล มี

รายละเอียด ดังตอไปน้ี 

 8.1 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพขอมูล กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (Data Owner) มอบหมาย

ใหกลุมวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือขาย ตรวจสอบขอมูลงานโครงการเกษตรอินทรีย ที่

สถานีพฒันาที่ดินเปนผูนำเขาขอมูลมาในระบบฐานขอมูล วามีความถูกตองและครบถวนหรือไม เพื่อมาประมวลผล 

วิเคราะหขอมูล ใชในการจัดสรรเปาหมายและงบประมาณการดำเนินงานใหกับหนวยงานในระดับพื้นที ่

 8.2 การประเมินคุณภาพขอมูล ทำการประเมินคุณภาพขอมูลเกษตรอินทรีย PGS อยูบนหลักการของวงจร

ชีวิตขอมูล ประกอบดวย ขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy) ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมี

ความตองกัน (Consistency) ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness) ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช 

(Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช (Availability) ดังน้ี 

หัวขอคุณภาพขอมูล รูปแบบการประเมนิ เกณฑใชพิจารณา 

1. ขอมูลมีความถูกตอง 
(Accuracy) 

กรอกขอมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน 

ตรวจสอบจากทะเบียนราษฎร ของ

กรมการปกครอง ผาน Linkage Center 

หากกรอกเลขบัตรฯ ได ถูกตอง 

แสดงวาขอมูลเกษตรกรไมเกิดการ

ซ้ำซอนของบุคคลมีความถูกตอง  

2. ขอมูลมีความครบถวน 
(Completeness) 

ตรวจสอบขอมูลในฐานขอมูล ที่ระบบ

บังคับใหตองกรอก เชน ช่ือ-สกุล ที่อยู

เกษตรกร  

หากขอมูลในฐานขอมูลที่ เก็บ

ขอมูล ช่ือ -สกุล  ไม เป นค าวาง 

แสดงวาขอมูลที่นำเขามีความ

ครบถวน 

3. ขอมูลมีความตองกัน 
(Consistency) 

ตรวจส อบ ราย ช่ือ กลุ ม เกษตรก ร /

เกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกจากสถานี

พัฒนาที่ ดิน โดยไดรับการอนุมั ติจาก

ผูอำนวยการสถานีพัฒนาที่ ดินแตละ

จั งห วัด  และท ำบันทึ กสรุป ผลการ

คัดเลือกกลุมเกษตรกรมายังกลุมวิจัย

และพฒันาหมอดินอาสาฯ กวจ.  

ห าก ราย ช่ื อ กลุ ม เกษ ตรก ร /

เกษตรกรในระบบถูกตองตามที่

สถานีพัฒนาที่ดินแตละจังหวัดทำ

บันทึกแจงมายังกลุม วิจัยและ

พัฒนาหมอดินอาสาฯ กวจ.แสดง

วาขอมูลมีความตองกัน คือเปน

ชุดขอมูลเดียวกัน 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเกษตรอินทรีย PGS  กรมพัฒนาที่ดิน 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

หัวขอคุณภาพขอมูล รูปแบบการประเมนิ เกณฑใชพิจารณา 

4. ขอมูลมีความเปนปจจุบัน 
(Timeliness) 
 

อัพเดทผานชองทางออนไลน เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ ดินทำ

การอัพเดทขอมูลกลุมเกษตรกร/

เกษตรกรใหเปนปจจุบัน  

5. ขอมูลตรงตามความ
ตองการของผูใช 
(Relevancy) 

   - ตรวจสอบขอมูลที่แสดงผลในระบบ

เพื่ อคัดเลือกกลุมเกษตรกรที่มีความ

พรอมและเหมาะสมในการเข ารวม

โครงการฯ และไดขอมูลมาวิเคราะห

เปาหมายพื้นที่การดำเนินงานโครงการฯ 

เสนอกรมฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ

และอนุมัติงบประมาณ 

    - ผูที่ ไดประโยชนจากขอมูลกลุ ม

เกษตรกรคือเจาหนาที่ สพด เจาหนาที่ 

กวจ.  ผูบริหาร  

ห า ก แ ส ด ง ข อ มู ล ต ร ง ต า ม

วัตถุประสงคของระบบ แสดงวา

ขอมูลตรงตามความตองการของ

ผูใช  

6. ขอมูลมีความพรอมใช 
(Availability) 

ตรวจสอบรายช่ือ จำนวนกลุม แตละข้ัน

แตละจังหวัดในรายงาน ทุก สพด. 

หากสามารถเขาใชงานขอมูลใน

ร ะ บ บ ฯ  ได ทุ ก ค รั้ ง ที่ มี ก า ร

ตรวจสอบ แสดงวาขอมูลมีความ

พรอมใช 

 

9. กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

9.1 พระราชบัญญัติเผยแพรขอมลูขาวสาร พ.ศ.2540 

9.2 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

9.3 ระเบียบวาดวยการรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ.2544 

9.4 นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ กรมพฒันาที่ดิน 

9.5 แผนรองรบัสถานการณฉุกเฉินจากภัย อันอาจมผีลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(IT Contingency Plan) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

คำอธิบายขอมูล (Metadata) 
พจนานกุรมขอมูล (Data Dictionary) 

 

(สำหรับชุดขอมูลเกษตรอินทรีย PGS) 
 
 



 
 

คำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) 
 

ลำดับท่ี ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

1 เลขที่เมทาดาตา กำหนดเลขที่ใหเปน Unique 018 

2 ช่ือขอมูล ช่ือของขอมูลที่กำหนดโดยหนวยงานเจาของเรื่อง ขอมูลเกษตรอินทรีย PGS 

3 เจาของขอมูล  ช่ือบุคคล ช่ือสวนงาน หรือช่ือหนวยงานที่รับผิดชอบ
ขอมูล และที่อยูที่สามารถติดตอได 

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

4 คำสำคัญ  หัวขอ คำ หรือวลี ที่ใชสำหรับการคนเรื่องที่ตองการได เกษตรอินทรีย PGS 

5 คำอธิบายอยางยอ บทคัดยอของขอมูลหรือ Abstract ที่บงบอกถึง
เน้ือความในขอมูลอยางส้ัน 

 

6 ผูสนับสนุนหรือผูรวม
ดำเนินการ  

ผูที่สนับสนุนหรือผูรวมดำเนินการเก่ียวกับขอมูล เชน 
เจาของผลิตภัณฑ (Product Owner) , สวนควบคุม
คณุภาพ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

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

2563 

8 วันที่ทำการเปล่ียนแปลงขอมูล
ลาสุด  

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

2563 

9 แหลงที่มา แหลงที่มา เชน จากโครงการสำรวจ การสำรวจและเก็บขอมูล 
 

10 หนวยยอยที่สุดที่มีขอมูล  หนวยยอยหรือขอบเขตที่ยอยที่สุดที่มีขอมูล 
เชน หมูบาน จังหวัด ภาค ประเทศ 

  บุคคล 

 สถานประกอบการ 

 ครัวเรือน 

 หมูบาน 

☑ ตำบล 

 อำเภอ 

 จังหวัด 

 ภาค 

 ประเทศ 

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



 
 

ลำดับท่ี ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

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 http://webapp.ldd.go.th/Soilservice/ 

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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Data Dictionary 

ตารางขอมลูเกษตรกร    
     
ช่ือตัวแปล 
ภาษาอังกฤษ ช่ือภาษาไทย คำอธิบาย 

ระดับการ
เปดเผย รูปแบบ 

id ลำดับ ลำดับท่ีระบบสรางขึ้น 3 integer 

tax_id หมายเลขบตัรประชาชน หมายเลขบตัรประชาชน 3 character varying (13) 

prefix_title คำนำหนาชื่อ คำนำหนาชื่อ 3 character varying (255) 

first_name ชื่อเกษตรกร ชื่อเกษตรกร 3 character varying (255) 

last_name นามสกุลเกษตรกร นามสกุลเกษตรกร 3 character varying (255) 

address_no บานเลขท่ี บานเลขท่ี 3 character varying (255) 

village_title ชื่อหมูบาน ชื่อหมูบาน 3 character varying (255) 

moo_no หมูท่ี หมูท่ี 3 character varying (255) 

soi ซอย ซอย 3 character varying (255) 

road ถนน ถนน 3 character varying (255) 

postcode รหัสไปรษณีย รหัสไปรษณีย 3 character varying (255) 

amphur_code อำเภอ อำเภอ 3 character varying (4) 

district_code ตำบล ตำบล 3 character varying (8) 

province_code จังหวัด จังหวัด 3 character varying (2) 
organic_status สถานะ สถานะความตองการเกษตร

อินทรีย 
1 ตองการ 
0 ไมตองการ 

3 boolean 

phone_number หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรศัพท 3 character varying (255) 

updated_at วันท่ีปรับปรุงขอมูล วันท่ีปรับปรุงขอมูล 3 
timestamp with time 
zone 

update_by ผูปรับปรุงขอมูล ผูปรับปรุงขอมูล 3 character varying (255) 
 



2 

 

ตารางขอมลูฟารมเกษตรกร    
     

ช่ือตัวแปล 
ภาษาอังกฤษ ช่ือภาษาไทย คำอธิบาย 

ระดับการ
เปดเผย รูปแบบ 

id ลำดับ ลำดับท่ีระบบสรางขึ้น 3 integer 

farm_no หมายเลขฟารม หมายเลขฟารม 3 character varying (255) 

th_title ชือ่ฟารม ชื่อฟารม 3 character varying (2000) 

farmer_id หมายเลขลำดับเกษตรกร 
หมายเลขลำดับเกษตรกร 
จากตารางขอมูลเกษตรกร 3 integer 

address_no บานเลขท่ี บานเลขท่ี 3 character varying (255) 

village_title ชื่อหมูบาน ชื่อหมูบาน 3 character varying (255) 

moo_no หมูท่ี หมูท่ี 3 character varying (255) 

soi ซอย ซอย 3 character varying (255) 

road ถนน ถนน 3 character varying (255) 

postcode รหัสไปรษณีย รหัสไปรษณีย 3 character varying (255) 

amphur_code อำเภอ อำเภอ 3 character varying (4) 

district_code ตำบล ตำบล 3 character varying (8) 

province_code จังหวัด จังหวัด 3 character varying (2) 

e_coordinate พิกัด Y พิกัด Y 3 character varying (255) 

n_coordinate พิกัด X พิกัด X 3 character varying (255) 

zone_coordinate ประเภท ZONE ZONE 47, 48 3 integer 

updated_at วันท่ีปรับปรุงขอมูล วันท่ีปรับปรุงขอมูล 3 timestamp with time zone 

update_by ผูปรับปรุงขอมูล ผูปรับปรุงขอมูล 3 character varying (255) 
 



3 

 

ตารางขอมลูแปลง    
     

ช่ือตัวแปล 
ภาษาองักฤษ 

ช่ือภาษาไทย คำอธิบาย 
ระดับการ
เปดเผย 

รูปแบบ 

id ลำดับ ลำดับที่ระบบสรางขึ้น 3 integer 

farm_id หมายเลขลำดับฟารม 
หมายเลขลำดับฟารมจากตาราง 
ขอมูลฟารมเกษตรกร 3 integer 

field_no หมายเลขแปลง หมายเลขแปลง 3 integer 

th_title ช่ือแปลง ช่ือแปลง 3 character varying (2000) 

status สถานะแปลง สถานะแปลง 3 boolean 

rai จำนวนพื้นที ่(ไร) จำนวนพื้นที ่(ไร) 3 numeric 

ngan จำนวนพื้นที ่(งาน) จำนวนพื้นที ่(งาน) 3 numeric 

wa จำนวนพื้นที ่(วา) จำนวนพื้นที ่(วา) 3 numeric 

updated_at วันที่ปรับปรุงขอมูล วันที่ปรับปรุงขอมูล 3 
timestamp with time 
zone 

update_by ผูปรับปรุงขอมูล ผูปรับปรุงขอมูล 3 character varying (255) 

 



4 

 

ตารางขอมลูผลิตภัณฑอินทรีย    
     

ช่ือตัวแปล 
ภาษาอังกฤษ 

ช่ือภาษาไทย คำอธิบาย 
ระดับการ
เปดเผย 

รูปแบบ 

id ลำดับ ลำดับที่ระบบสรางขึ้น 3 integer 

field_id หมายเลขลำดับแปลง  
หมายเลขลำดับแปลง 
จากตารางขอมูลแปลง 3 integer 

is_major_produce สถานะ สถานะการเปนผลผลิตหลัก 3 boolean 

market สถานที่จำหนาย สถานที่จำหนาย 3 character varying (4000) 

producer_desc ชนิดผลิตภัณฑอินทรีย ชนิดผลิตภัณฑอินทรีย 3 character varying (2000) 

producer_quantity จำนวนชนิดผลิตภัณฑอินทรีย จำนวนชนิดผลิตภัณฑอินทรีย 3 numeric 

ms_producer_unit 
หนวยนับชนิดผลิตภัณฑ
อินทรีย หนวยนับชนิดผลิตภัณฑอินทรีย 3 integer 

ms_product_type ประเภทผลิตภัณฑอินทรีย ประเภทผลิตภัณฑอินทรีย 3 integer 

ms_product_id ผลิตภัณฑอินทรีย ผลิตภัณฑอินทรีย 3 integer 

product_quantity จำนวนผลิตภัณฑอินทรีย จำนวนผลิตภัณฑอินทรีย 3 numeric 

product_unit_id หนวยนับผลิตภัณฑอินทรีย หนวยนับผลิตภัณฑอินทรีย 3 integer 

updated_at วันที่ปรับปรุงขอมูล วันที่ปรับปรุงขอมูล 3 
timestamp with time 
zone 

update_by ผูปรับปรุงขอมูล ผูปรับปรุงขอมูล 3 character varying (255) 



5 

 

ตารางขอมลูใบรับรองเกษตรอินทรีย    
     

ช่ือตัวแปล 
ภาษาองักฤษ 

ช่ือภาษาไทย คำอธิบาย 
ระดับการ
เปดเผย 

รูปแบบ 

id ลำดับ ลำดับที่ระบบสรางขึ้น 3 integer 

farm_id หมายเลขลำดับฟารม 

หมายเลขลำดับฟารม 
จากตารางขอมูลฟารม
เกษตรกร 3 integer 

license_department หนวยงานที่ขอใบรับรอง หนวยงานที่ขอใบรับรอง 3 integer 

license_issue_department หนวยงานที่ออกใบรับรอง หนวยงานที่ออกใบรับรอง 3 integer 

license_type_certificate ประเภทใบรับรอง ประเภทใบรับรอง 3 integer 

license_certificate ช่ือใบรับรอง ช่ือใบรับรอง 3 integer 

license_no เลขที่ใบรับรอง เลขที่ใบรับรอง 3 character varying (255) 

license_issue_date วันที่ออกใบรับรอง วันที่ออกใบรับรอง 3 
timestamp with time 
zone 

license_expire_date วันที่ใบรับรองหมดอายุ วันที่ใบรับรองหมดอายุ 3 
timestamp with time 
zone 

license_issue_type ประเภทการรับรอง ประเภทการรับรอง 3 character varying (255) 

license_desc รายละเอียดการรับรอง รายละเอียดการรับรอง 3 character varying (255) 

updated_at วันที่ปรับปรุงขอมูล วันที่ปรับปรุงขอมูล 3 
timestamp with time 
zone 

update_by ผูปรับปรุงขอมูล ผูปรับปรุงขอมูล 3 character varying (255) 

 



 

พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary)     
ข้อมูลเกษตรกร     
ชื่อตัวแปล 
ภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย คำอธิบาย 

ระดับการ
เปิดเผย รูปแบบ 

id ลำดับ ลำดับที่ระบบสร้างขึ้น 3 integer 

tax_id หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัตรประชาชน 3 character varying (13) 

prefix_title คำนำหนา้ชื่อ คำนำหน้าชื่อ 3 character varying (255) 

first_name ชื่อเกษตรกร ชื่อเกษตรกร 3 character varying (255) 

last_name นามสกุลเกษตรกร นามสกุลเกษตรกร 3 character varying (255) 

address_no บ้านเลขที ่ บ้านเลขที ่ 3 character varying (255) 

village_title ชื่อหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน 3 character varying (255) 

moo_no หมู่ที ่ หมู่ที ่ 3 character varying (255) 

soi ซอย ซอย 3 character varying (255) 

road ถนน ถนน 3 character varying (255) 

postcode รหัสไปรษณีย ์ รหัสไปรษณีย ์ 3 character varying (255) 

amphur_code อำเภอ อำเภอ 3 character varying (4) 

district_code ตำบล ตำบล 3 character varying (8) 

province_code จังหวัด จังหวัด 3 character varying (2) 
organic_status สถานะ สถานะความต้องการเกษตร

อินทรยี ์
1 ต้องการ 
0 ไม่ต้องการ 

3 boolean 

phone_number หมายเลขโทรศพัท ์ หมายเลขโทรศพัท ์ 3 character varying (255) 

updated_at วันที่ปรับปรุงขอ้มูล วันที่ปรับปรุงขอ้มูล 3 
timestamp with time 
zone 

update_by ผู้ปรับปรุงข้อมลู ผู้ปรับปรุงข้อมูล 3 character varying (255) 
 



 

พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) 
ข้อมูลฟาร์มเกษตรกร    
     

ชื่อตัวแปล 
ภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย คำอธิบาย 

ระดับการ
เปิดเผย รูปแบบ 

id ลำดับ ลำดับที่ระบบสร้างขึ้น 3 integer 

farm_no หมายเลขฟาร์ม หมายเลขฟาร์ม 3 character varying (255) 

th_title ชื่อฟาร์ม ชื่อฟาร์ม 3 character varying (2000) 

farmer_id หมายเลขลำดับเกษตรกร 
หมายเลขลำดับเกษตรกร 
จากตารางข้อมลูเกษตรกร 3 integer 

address_no บ้านเลขที ่ บ้านเลขที ่ 3 character varying (255) 

village_title ชื่อหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน 3 character varying (255) 

moo_no หมู่ที ่ หมู่ที ่ 3 character varying (255) 

soi ซอย ซอย 3 character varying (255) 

road ถนน ถนน 3 character varying (255) 

postcode รหัสไปรษณีย ์ รหัสไปรษณีย ์ 3 character varying (255) 

amphur_code อำเภอ อำเภอ 3 character varying (4) 

district_code ตำบล ตำบล 3 character varying (8) 

province_code จังหวัด จังหวัด 3 character varying (2) 

e_coordinate พิกัด Y พิกัด Y 3 character varying (255) 

n_coordinate พิกัด X พิกัด X 3 character varying (255) 

zone_coordinate ประเภท ZONE ZONE 47, 48 3 integer 

updated_at วันที่ปรับปรุงข้อมลู วันที่ปรับปรุงขอ้มูล 3 timestamp with time zone 

update_by ผู้ปรับปรุงข้อมลู ผูป้รับปรุงข้อมลู 3 character varying (255) 
 



 
พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) 
ข้อมูลแปลง    
     

ชื่อตัวแปล 
ภาษาอังกฤษ 

ชื่อภาษาไทย คำอธิบาย 
ระดับการ
เปิดเผย 

รูปแบบ 

id ลำดับ ลำดับที่ระบบสร้างข้ึน 3 integer 

farm_id หมายเลขลำดับฟาร์ม 
หมายเลขลำดับฟาร์มจากตาราง 
ข้อมูลฟาร์มเกษตรกร 3 integer 

field_no หมายเลขแปลง หมายเลขแปลง 3 integer 

th_title ชื่อแปลง ชื่อแปลง 3 character varying (2000) 

status สถานะแปลง สถานะแปลง 3 boolean 

rai จำนวนพื้นที่ (ไร่) จำนวนพื้นที ่(ไร่) 3 numeric 

ngan จำนวนพื้นที่ (งาน) จำนวนพื้นที่ (งาน) 3 numeric 

wa จำนวนพื้นที่ (วา) จำนวนพื้นที่ (วา) 3 numeric 

updated_at วันที่ปรับปรุงข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 
timestamp with time 
zone 

update_by ผู้ปรับปรุงข้อมูล ผู้ปรับปรุงข้อมูล 3 character varying (255) 
 



 
พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) 
ข้อมูลผลิตภณัฑ์อินทรีย ์    
     

ชื่อตัวแปล 
ภาษาอังกฤษ 

ชื่อภาษาไทย คำอธิบาย 
ระดับการ
เปิดเผย 

รูปแบบ 

id ลำดับ ลำดับที่ระบบสร้างขึ้น 3 integer 

field_id หมายเลขลำดับแปลง  
หมายเลขลำดับแปลง 
จากตารางข้อมูลแปลง 3 integer 

is_major_produce สถานะ สถานะการเป็นผลผลิตหลัก 3 boolean 

market สถานที่จำหน่าย สถานที่จำหน่าย 3 character varying (4000) 

producer_desc ชนิดผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ชนิดผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 3 character varying (2000) 

producer_quantity จำนวนชนิดผลิตภัณฑ์อินทรีย์ จำนวนชนิดผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 3 numeric 

ms_producer_unit 
หน่วยนับชนิดผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ หน่วยนับชนิดผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 3 integer 

ms_product_type ประเภทผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ประเภทผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 3 integer 

ms_product_id ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 3 integer 

product_quantity จำนวนผลิตภัณฑ์อินทรีย์ จำนวนผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 3 numeric 

product_unit_id หน่วยนับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ หน่วยนับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 3 integer 

updated_at วันที่ปรับปรุงข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 
timestamp with time 
zone 

update_by ผู้ปรับปรุงข้อมลู ผู้ปรับปรุงข้อมูล 3 character varying (255) 



 
พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) 
ข้อมูลใบรับรองเกษตรอินทรยี์    
     

ชื่อตัวแปล 
ภาษาอังกฤษ 

ชื่อภาษาไทย คำอธิบาย 
ระดับการ
เปิดเผย 

รูปแบบ 

id ลำดับ ลำดับที่ระบบสร้างขึ้น 3 integer 

farm_id หมายเลขลำดับฟาร์ม 

หมายเลขลำดับฟาร์ม 
จากตารางข้อมูลฟาร์ม
เกษตรกร 3 integer 

license_department หน่วยงานที่ขอใบรับรอง หน่วยงานที่ขอใบรับรอง 3 integer 

license_issue_department หน่วยงานที่ออกใบรับรอง หน่วยงานที่ออกใบรับรอง 3 integer 

license_type_certificate ประเภทใบรับรอง ประเภทใบรับรอง 3 integer 

license_certificate ชื่อใบรับรอง ชื่อใบรับรอง 3 integer 

license_no เลขที่ใบรับรอง เลขทีใ่บรับรอง 3 character varying (255) 

license_issue_date วันที่ออกใบรับรอง วันที่ออกใบรับรอง 3 
timestamp with time 
zone 

license_expire_date วันที่ใบรบัรองหมดอายุ วันที่ใบรับรองหมดอายุ 3 
timestamp with time 
zone 

license_issue_type ประเภทการรับรอง ประเภทการรับรอง 3 character varying (255) 

license_desc รายละเอียดการรับรอง รายละเอียดการรับรอง 3 character varying (255) 

updated_at วันที่ปรับปรุงข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 
timestamp with time 
zone 

update_by ผู้ปรับปรุงข้อมูล ผู้ปรับปรุงข้อมูล 3 character varying (255) 
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