


 

คำนำ 
 

    สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.
2562 กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบในการบริหาร
จัดการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ     
    กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูล (Data Policy) ของ 
กรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)  เพื่อให้ชุดข้อมูลต่าง ๆ ของ 
กรมพัฒนาที่ดิน มีการกำหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ครอบครองและผู้ควบคุมข้อมูล ตามวงจรชีวิต
ข้อมูล (Create, Collect/Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 
มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ ้มครองข้อมูลตามวงจรชีวิตข้อมูล มีการกำหนดกฎเกณฑ์  
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล รวมถึงมีการกำหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ  ประเมิน
คุณภาพข้อมูล ให้มีความถูกต้อง (Accuracy) มีความครบถ้วน (Completeness) ข้อมูลมีความต้องกัน 
(Consistency) เป ็นปัจจ ุบ ัน (Timeliness) ตรงตามความต้องการของผู ้ ใช ้ (Relevancy) และข้อมูล 
มีความพร้อมใช้ (Availability) ตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)  เพื่อให้การได้มา
ของข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้งาน มีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเป็น 
ส่วนบุคคลและนำไปเชื ่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัต ิ
สำหรับชุดข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร 

ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครฐั (Data Governance Framework) 
 

1. ความเป็นมา 

 กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์เพื่อลดใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยได้มี
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์เพื่อลดใช้สารเคมีทางการเกษตร มีการส่งเสริมสาธิตขับเคลื่อนการใช้
สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรซึ่งมีเป้าหมายหลักในการรณรงค์ส่งเสริมและขยายผลเพื่อให้
เกิดกระแสในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรลดการใช้สารเคมี โดยวิทยากรระดับ
พื้นที่ของกรมพัฒนาที่ดินและวิทยากรหมอดินอาสา ที่ผ่านการอบรมจากกรมฯ แล้ว จะเข้าไปฝึกปฏิบัติอบรม
ให้ความรู้กับเกษตรกรในพื้นที่ให้กับทุกกลุ่มในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตและใช้
สารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนอุปกรณ์ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และบริการวัสดุ
การเกษตรให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งมีการตรวจเยี่ยมกลุ่ม และติดตามผลการดำเนินงาน 
เพื่อให้มีการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในพื้นที่ของเกษตรกร ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตรชนิดต่าง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 9 ผลิตภัณฑ์ (สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 7 จุลินทรีย์
ซุปเปอร์ พด.9 พด.11 พด.12 พด.13 และพด.14) หญ้าแฝกแจกจ่าย เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกัน ปอ
เทือง ถั่วพุ่มและถั่วพร้า) สารปรับปรุงดิน (ปูนมาร์ล หินปูนฝุ่น โดโลไมท์ และยิปซัม) ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ 
สารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็น และสารควบคุมแมลงศัตรูพืช เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกร
ใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร หรือกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดิน 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทำระบบการบริการวัสดุการเกษตร
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ผู้ให้บริการวัสดุการเกษตรสามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการวัสดุการเกษตร ได้แก่
ชนิดของวัสดุ ปริมาณการให้บริการ วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ และพื้นที่ที่นำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งหน่วยงาน
กรมฯ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการต่อยอดได้ เช่น นำไปพัฒนาการบริการ  ใช้เป็นแนวทางวางแผนการ
สนับสนุนวัสดุการเกษตรในปีถัดไป สถิติการให้บริการวัสดุการเกษตร  สามารถตรวจสอบย้อนกลับการใช้
ประโยชน์ในชนิดพืช และพื้นที่ได้ 
 ดังนั ้น เพื ่อให้ฐานข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร มีการกำหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้
ครอบครองและผู ้ควบคุมข้อมูล ตามวงจรชีว ิตข้อมูล (create, collect, classify, process/use, store, 
publish/disclose, inspect, terminate)  มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ้มครองข้อมูลตาม
วงจรชีวิตข้อมูล มีการกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล รวมถึงมีการกำหนดมาตรการ 
หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพข้อมูล ได้แก่ ถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกัน เป็นปัจจุบัน ตรง
ตามความต้องการผู้ใช้ และพร้อมใช้ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
จึงจำเป็นต้องจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร ภายใต้กรอบธรรมาภิ
บาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework)  เพื ่อให้การได้มาและการนำข้อมูลไปใช้ ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ สามารถนำไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อให้กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
 2.2 เพื่อให้กรมพัฒนาที่ดินมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ้มครองข้อมูลการบริการวัสดุ
การเกษตรโดยกำหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ครอบครองและผู้ควบคุมข้อมูล ตามวงจรชีวิตข้อมูล 
(Create, Collect/Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 
 2.3 เพื่อให้มีการกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4  เพื่อให้มีการกำหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพข้อมูล ให้ข้อมูลมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ต้องกัน เป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการผู้ใช้ และมีความพร้อมใช ้

3. ขอบเขต 

 3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ ครอบคลุมข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้
จากการให้บริการผ่านเครื่องอ่านบัตรโดยดำเนินการผ่านโปรแกรมบริการวัสดุการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
 3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ ครอบคลุมหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร 
ได้แก่ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน สถานีพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ศูนย์ปฏิบัติการ
พัฒนาที่ดินโครงการหลวง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
 3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้  บังคับใช้สำหรับเจ้าของข้อมูล (Data Owners) ทีมบริหารจัดการ
ข้อมูล (Data Management Team) ผู้สร้างข้อมูล (Data Creators)  และผู้ใช้ (Data Users) ข้อมูลการ
บริการวัสดุการเกษตร 
 3.4 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ ครอบคลุมการดำเนินงานของ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ในส่วน
ของการให้บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และน้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็น 
และสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 

4. นิยาม 

คำ ความหมาย 
ผู้รับบริการ 
 

     ผู้ที่มาติดต่อขอรับการสนับสนุนวัสดุทางการเกษตร กับหน่วยงานกรมพัฒนา
ที ่ดิน ได้แก่ เกษตรกร หมอดินอาสา นักวิชาการ นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป เปน็ต้น 
 

ผู้ให้บริการ 
 

     กรมพัฒนาที ่ด ินมีผ ู ้ให้บริการวัสดุการเกษตรผ่านเครื ่องอ่านบัตร  โดย  
1) กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ให้บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. น้ำหมักชีวภาพ 
สารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็น และสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 
2) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดิน และศูนย์ฯ ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของแต่ละเขต ให้บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. หญ้าแฝกแจกจ่าย เมล็ดพันธุ์พืช
ปุ๋ยสด สารปรับปรุงดิน ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็น 
และสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

คำ ความหมาย 
ข้อมูลบริการวัสดุ
การเกษตร 
 

     ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับบริการวัสดุการเกษตร เช่น จำนวนที่แจกจ่าย ชื่อผู้รับแจก 
วันที่ ประเภทของวัสดุการเกษตร 

ก อ ง
เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดิน 

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. น้ำหมักชีวภาพ สารบัดบำน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็น 
และสารควบคุมแมลงศัตรูพืช และผู้ให้บริการวัสดุการเกษตรได้แก่ ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. น้ำหมักชีวภาพ สารบัดบำน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็น และสารควบคุม
แมลงศัตรูพืช 

สำน ักงานพ ัฒนา
ที่ดินเขต 

ผู้จัดจ้างขยายเช้ือจุลินทรีย์ พด. และผู้ให้บริการวัสดุการเกษตร  
 

วัสดุการเกษตร ได้แก่ ปูน พด. ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. หญ้าแฝกแจกจ่าย เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สาร
ปรับปรุงดิน ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็น และสาร
ควบคุมแมลงศัตรูพืช 

ซุปเปอร ์พด. 1 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร สำหรับผลิตปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็ว 

ซุปเปอร ์พด. 2 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพในการหมักวัสดุอินทรีย์ลักษณะสด ใช้
สำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพ  

ซุปเปอร ์พด. 3 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน 
ซุปเปอร ์พด. 6 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับผลิตสารบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกำจัดลูกน้ำยุง

รำคาญ 
ซุปเปอร ์พด. 7 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับหมักพืชสมุนไพร เพื่อผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 
จุลินทรีย์ ซุปเปอร์ 
พด. 9 

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินกรด ดินเปรี้ยว 

พด.11 (โสนอัฟริ
กัน ปอเทือง และ
ถั่วพร้า) 

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพของ
โสนอัฟริกัน ปอเทือง และถั่วพร้า 

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์
กับพืช และสร้างฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช   

พด.13 ไมคอร์ไรซา 
สำหรับข้าวโพด 

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ช่วยเพิ่มการดูดใช้ธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะฟอสฟอรัส ส่งเสริม
การเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิตข้าวโพด 

พด.14 (อยู่ระหว่าง
พ ัฒนา ระบบ ให้
รองรับ) 

ไตรโคเดอร์มา ผงละลายน้ำ สำหรับควบคุมและกำจัดโรคพืช 

น้ำหมักชีวภาพ เป็นของเหลวที่ได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืช หรือสัตว์มีลักษณะสดอวบ
น้ำหรือมีความชื้นสูง โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ ทำให้ได้ฮอร์โมนหรือสารเสริมการ
เจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน และกรดอินทรีย์
ต่างๆ เช่น กรดอะมิโน กรดแลคติก กรดอิวมิก เป็นต้น 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

คำ ความหมาย 
สารบำบัดน ้ำเสีย
และขจัดกลิ่นเหม็น 

เป็นของเหลวที่ได้จากการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์จากเศษอาหาร เช่นผัก ผลไม้ และ
เนื้อสัตว์ โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ มีสมบัติในการบำบัดน้ำเสีย ลดกลิ่นเหม็นตาม
ท่อระบายน้ำ และทำความสะอาดคอกสัตว์ 

สารควบคุมแมลง
ศัตรูพืช 

เป็นสารที่ได้จากการหมักพืชสมุนไพรโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ ประกอบด้วยสาร
ออกฤทธิ์และสารไล่แมลงที่อยูในพืชสมุนไพร รวมทั้งกรดอินทรีย์หลายชนิด เพื่อใช้
ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช 

หญ้าแฝกแจกจ่าย หญ้าแฝกเป็นพืชตระกูลหญ้าที่ขึ้นเป็นกอ หน่อเบียดกันแน่น มีรากเป็นระบบราก
ฝอยที่สานกัน แน่นยาว หยั่งลึกในดิน มี 2 กลุ่มพันธุ์ คือหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝก
ดอน ใช้ปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 

เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด  เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วที่ปลูกเพื่อไถหรือสับกลบลงไปในดิน แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้ย่อย
สลายกลายเป็นปุ๋ยพืชสด เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่ให้บริการ ได้แก่ โสนอัฟริกัน ปอ
เทือง ถั่วพุ่มและถั่วพร้า 
 

สารปรับปรุงดิน  สารที่ได้จากธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพ
และทางเคมีเพื่อให้เหมาะแก่การปลูกพืช สารปรับปรุงดินที่ให้บริการ ได้แก่ ปูน
มาร์ล หินปูนฝุ่น โดโลไมท์ และยิปซัม 
 

ปุย๋หมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการนำซากหรือเศษเหลือจากพืชมาหมักรวมกันและ
ผ่านกระบวนการย่อยสลาย โดยกิจกรรมจุลินทรีย์ จนเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเป็น
วัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม  เปื่อยยุ่ย  ไม่แข็งกระด้าง ไม่มีกลิ่น มีสีน้ำตาลปนดำ 
 

ชั้นความลับ 
 

รูปแบบและข้อกำหนดของการจัดชั้นความลับของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงและ
สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ความมั่นคงของประเทศ ความลับทางราชการ และความเป็นส่วนบุคคล พร้อมทั้ง
ตรวจสอบสิทธิ์ของหน่วยงานที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ตามบทบาทและภารกิจตาม
กฎหมาย กำหนดไว ้3 ระดับ ได้แก่ 

1) เป็นข้อมูลสำหรับใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น 
2) เป็นข้อมูลที่สามารถแบ่งปันให้หน่วยงานอ่ืนร่วมใช้ได้ แต่มีการกำหนดสิทธิใน

การเข้าถึงข้อมูลบางประเภท 
3) เป็นข้อมูลสาธารณะ สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้โดยอิสระ 
ในกรณีชุดข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร ไม่มีข้อมูลที่มีชั้นความลับแต่มีข้อมูล

ส่วนบุคคล ซึ่งจะใช้ภายในหน่วยงาน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยเลข
ประจำตัวประชาชน ชื่อและนามสกุล บ้านเลขที่  

 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
เช่น เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

คำ ความหมาย 
 

ข้อมูลการให้บริการ รายละเอียดการให้บริการ ได้แก่ ชนิด จำนวน วัตถุประสงค์ สถานที่ที่จะนำวัสดุ
การเกษตรไปใช้งาน  
 

เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล 

ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
 

ศ ูนย ์กลางข ้อมูล
เปิดภาครัฐ 

Data.go.th หรือ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (ดำเนินการโดย สพร.) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ 
สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได้ง่าย โดยมีเป้าหมายสูงสุด
เพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล เกิดความร่วมมือของภาครัฐ และสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน โดยการดำเนินการของศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐนั้นสร้างมูลค่า ทั้ง
ในด้านของความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การปรับปรุง หรือพัฒนาสินค้าและบริการ
ใหม่ การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการให้บริการ
ของภาครัฐ และการเพิ่มมูลค่าให้กับหน่วยงานราชการเอง โดย “ข้อมูลเปิด” นั้น
นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงานราชการได้ 
 

การสำรองข้อมูล การจัดทำสำเนาชุดข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร (Backup) ในสื่อบันทึกข้อมูล 
 

การทำลายข้อมูล การลบข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูล หรือการบันทึกข้อมูลชุดใหม่แทนที่ข้อมูลเดิมที่
สิ้นสุดหรือหมดอายุการจัดเก็บ ทำให้ข้อมูลเดิมไม่สามารถนำมาใช้งานได ้
 

ผู้ครอบครองข้อมูล 
(Data Owner) 

ผู้ครอบครองข้อมูล เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลข้อมูลโดยตรง สร้างความ
มั่นใจว่าการบริหารจัดการข้อมูลสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือ
กฎหมาย  ทำการ ทบทวนและอนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น 
การเปลี ่ยนแปลงเมทาดาตาและเกณฑ์การทำดาตาคลีนซิ ่ง (Data Cleansing) 
นอกจากน้ี ยังหน้าที่ในการให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและจัดช้ันความลับของข้อมูล  
ผู้ครอบครองข้อมูล ของชุดข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร  ประกอบด้วย  

1) กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  
2) สถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด  
3) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 
4) ศูนย์ฯ 4 ศูนย ์
5) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6) กองแผนงาน 
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คำ ความหมาย 
ผู้ครอบครองข้อมูลแต่ละราย รับผิดชอบข้อมูลวัสดุและบันทึกรายการให้บริการที่ตน
เป็นผู้ดำเนินการ เช่น สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ดูแลบัญชีรายการวัสดุและบัญชี
รายการให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ 

ผ ู ้ ค วบค ุ มข ้ อมู ล 
(Data Controller)   

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ดูแลข้อมูล ซึ ่งกรมพัฒนาที ่ดิน  (Data 
Controller) มอบหมาย กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร  
 

นักวิชาการ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิจัย (ของกรมพัฒนาที่ดินเอง และของหน่วยงานภายนอก) ที่มา
ขอรบับริการ 

5. การเผยแพร่และการทบทวน 

 เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตรทางการเกษตร ภายใต้กรอบธรร
มาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) ฉบับนี้ มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดินที่ 
https://www.ldd.go.th/ และมีกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี และตามความเหมาะสม 

6. การกำหนดสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบและกระบวนการจัดการคุ้มครองชุดข้อมูลตามวงจรชีวิตข้อมูล  

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

 

ชื่อกิจกรรม 
การกำหนดสิทธ ิ
/ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการจดัการ/คุ้มครอง 

1. การสร้าง
ข้อมูล (Create): 

ผอ.กทช 
ผอ.สพข 1-
12 สพด. และ
ผอ.ศนูย ์

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ครอบครองข้อมูล และผู้ควบคุมข้อมูลตาม
วงจรชีวิตข้อมูล  

 เจ้าหน้าทีข่อ
งกทช สพข    
1-12 สพด. 
และผอ.ศูนยท์ี่
ได้รับ
มอบหมาย 

เป็นผู้บันทึกข้อมูลการให้บริการเข้าสู่ระบบผ่านโปรแกรมบริการวัสดุ
การเกษตร (http://sql.ldd.go.th/ServiceMap/PVG_Login.aspx) 
โดยข้อมูลที่นำเข้า (Input) จะประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ ดังนี ้

- ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน ที ่อยู ่ นำเข้าผ่านเครื ่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน 
(Smartcard Reader) 

- ข้อมูลการให้บริการ เช่น ชนิดวัสดุการเกษตร จำนวน วัตถุประสงค์ 
สถานที่ที่จะนำไปใช้ วันที่ให้บริการและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และสามารถเพิ่มข้อมูลได้ โดยสามารถ
เรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการให้บริการเฉพาะที่เข้ามารับ
บริการ ณ หน่วยงานของตัวเอง 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ชื่อกิจกรรม 
การกำหนดสิทธ ิ
/ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการจดัการ/คุ้มครอง 

 ผู้ดูแลระบบ 
(admin) ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

เป็นผู้ที่ใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และสามารถลบ เพิ่ม แก้ไขข้อมูลการ
ให้บริการ กรณีได้รับการแจ้งจากผู้ให้บริการ 

2. การรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูล 
(Collect/Store): 

โปรแกรมเมอร ์ เป็นผู้ที่ออกแบบระบบฐานข้อมูลบริการวัสดุทางการเกษตร 

 ผู้ให้บริการ เป็นผู้นำเข้าข้อมูลไปที่ระบบแม่ข่ายของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่บันทึกเข้ามาใน
โปรแกรมการบริการวัสดุการเกษตร จะถูกจัดเก็บไว้ในรูปของ
ฐ านข ้ อม ู ล  ( Database Management System – DBMS)  การ
จัดเก็บจะทำอย่างเป็นระบบเพื ่อให้ง ่ายต่อการปรับปรุง แก้ไข 
เพิ่มเติม ให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  ง่ายต่อการ
สืบค้นและเรียกใช้เพื่อการประมวลผล  อีกทั้งยังมีระบบป้องกันข้อมูล
ไม่ให้สูญหายหรือสามารถกู้คืนกลับมาได้อีกด้วย  หากจะมีการลบ
ข้อมูลจะต้องมีผู้ดำเนินการ  ซึ่งจะไม่ติดตั้งระบบเพื่อให้ลบข้อมูลออก
เองโดยอัตโนมัติ  นอกจากนั ้นยังต้องมีระบบการสำรองข้อมูล 
(Backup) ด้วย 

3. การคัดแยก
ข้อมูล (Classify): 

ผอ.กทช 
ผอ.สพข 1-
12 สพด. และ
ผอ.ศนูย ์

1) เป็นข้อมูลสำหรับใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น 
2) เป็นข้อมูลที่สามารถแบ่งปันให้หน่วยงานอื่นร่วมใช้ได้ แต่มีการ
กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลบางประเภท 
3) เป็นข้อมูลสาธารณะ สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้โดยอิสระ 

4. การประมวล 
ผลหรือใช้ข้อมูล 
(Process/Use): 

ผู้รับบริการ 

 

 

ยื่นความจำนง ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในบัตรประชาชนผ่านเครื่องอ่าน
บัตร ประจำตัวประชาชน  

บันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรมการบริการวัสดุการเกษตร
ตรวจสอบความถูกต้อง 

  ลงนามในแบบคำขอรับบริการ 
  ตรวจสอบและลงนามอนุมัติในแบบคำขอรับบริการ 
  ส่งมอบวัสดุการเกษตรและเอกสารแนะนำการใช้ประโยชน์ 
  ประเม ินความพึงพอใจบร ิการผ ่านโปรแกรมบริการว ัสด ุทาง

การเกษตร (เว็บแอปพลิเคชัน) 
  ประมวลผลข้อมูลและเรียกดูรายงานในโปรแกรมบริการวัสดุทาง

การเกษตร (เว็บแอปพลิเคชัน) 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
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ชื่อกิจกรรม 
การกำหนดสิทธ ิ
/ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการจดัการ/คุ้มครอง 

5.การปกปิดหรือ
เปิดเผย 
(Concealment
/Disclosure) 

ผอ.กทช 
ผอ.สพข 1-
12 สพด. และ
ผอ.ศนูย ์

เป็นผู้พิจารณาการปกปิดหรือเปิดเผยข้อมูลโดยข้อมูลที่ปกปิดคือ
ข้อมูลส่วนบุคลล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
ขอมูลที่เปิดเผยได้ได้แก่ ข้อมูลข้อมูลการให้บริการ เช่น ชนิดวัสดุ
การเกษตร จำนวน วัตถุประสงค์ สถานที่ที่จะนำไปใช้ วันที่ให้บริการ
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานของกรมฯ สามารถ
นำผลการบริการวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ในรูปแบบสถิติ
และรายงาน 

6.การตรวจสอบ
ข้อมูล (Inspect) 

ผู้ให้บริการ ตรวจสอบแบบคำขอรับบริการ โดยมีการทบทวนรายละเอียดและ
ความครบถ้วนของข้อมูลที่บันทึกในแบบคำขอรับบริการ ได้แก่ ข้อมูล
ผู้ขอรับบริการ ชนิดวัสดุการเกษตร  จำนวน  วัตถุประสงค์ สถานที่ที่
จะนำไปใช้และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่
แน่ใจ จะมีการสอบถามจากผู้รับบริการและแก้ไขให้ถูกต้อง 

ตรวจสอบแบบคำขอรับบริการ ให้ถูกต้องการลงนามเพื่อขอรับบริการ  
พร้อมกับประเมินความพึงพอใจผ่านโปรแกรม โดยมีระดับของความ
พึงพอใจในภาพรวมของการรับบริการ อยู่ในระดับ 1-5 ซึ่งเป็นระดับ
ความพึงพอใจต่ำสุดไปจนถึงสูงสุดตามลำดับ 

 ผู้รับบริการ ตรวจสอบแบบคำขอรับบริการ ให้ถูกต้องการลงนามเพื่อขอรับบริการ  
พร้อมกับประเมินความพึงพอใจผ่านโปรแกรม โดยมีระดับของความ
พึงพอใจในภาพรวมของการรับบริการ อยู่ในระดับ 1-5 ซึ่งเป็นระดับ
ความพึงพอใจต่ำสุดไปจนถึงสูงสุดตามลำดับ 

7. การทำลาย
ข้อมูล 
(Dispose) 

ผู้ดูแลระบบ การลบข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร แบบถาวรออกจากระบบ  
จะกระทำเฉพาะข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในโปรแกรมมีระยะเวลานานเกิน 
10 ปี  โดยยึดตามระยะเวลาเช่นเดียวกับระเบียบงานสารบรรณว่า
ด้วยเร ื ่องการทำลายเอกสาร  ทั ้งนี ้  ผ ู ้ด ูแลระบบจะแจ้งให้ทุก
หน่วยงานที ่เป็นเจ้าของข้อมูลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
ดำเนินการ  ยกเว้น กรณีที ่ข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตรนั้นมี
ปัญหา เช่น ยังอยู่ในขั้นตอนร้องเรียนหรือเป็นคดีความ ซึ่งไม่สามารถ
ลบข้อมูลนั ้นได้ก็จะพิจารณาเก็บข้อมูลนั ้นไว้เป็นกรณีไปจนกว่า
กระบวนการร้องเรียนเสร็จสิ ้น  หรือพิจารณาจัดเก็บ เพื ่อใช้ใน
การศึกษาข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตรในเชิงประวัติศาสตร์  ที่
จะต้องเก็บไว้อย่างถาวร เป็นต้น 

 

  



9 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
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7. การกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล มีการจัดการดังนี้ 

 ผู้ที่จะเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตรผ่านโปรแกรมบริการวัสดุการเกษตร กร
พัฒนาที่ดิน นั้น ประกอบด้วย 

 1)  ผู้ให้บริการข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลการให้บริการและผลประเมินความพึงพอใจในการรับบริการจาก
หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ โดยจะต้อง Log in ด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน  จึงจะสามารถเข้าไปดู
ข้อมูลในโปรแกรม  หรือไปดำเนินการด้านข้อมูลตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ 

 2)  หน่วยงานของกรมฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติการให้บริการวัสดุการเกษตรทั้งในภาพรวมของกรมฯ 
และจำแนกตามหน่วยงานที่ให้บริการวัสดุการเกษตร 

 3)  ประชาชน ดูข้อมูลสถิติการให้บริการวัสดุการเกษตรผ่านเว็บไซต์ 

 4)  ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผล 

 5) ข้อมูลที่เป็น Open Data ไม่มีกฎเกณฑ์ในการเข้าถึง 

8. กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ 

 8.1 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ  ตรวจสอบ 2 ขั้นตอน โดยตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายผู้ทำ
หน้าที่ตรวจทานคุณภาพและความถูกต้องข้อมูลเป็นระยะ เชน ทุก 6 เดือน แล้วทำรายงานหรือแจ้งต่อผู้บริการ
หรือ Data Owner ทราบและนำไปปรับปรุงกระบวนการนำเข้าข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 8.2 การประเมินคุณภาพข้อมูล 

หัวข้อคุณภาพข้อมูล วิธี/รูปแบบการประเมิน เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา 

1. ข้อมูลมีความถูกต้อง 
(Accuracy) 

ตรวจสอบความถ ูกต ้องของ
ข้อม ูลในระบบกับเอกสารซ้ำ 
โ ด ย แ ต ่ ง ต ั ้ ง ผ ู ้ ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ
ตรวจทาน 

- ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรง
ตามที่ระบุในแบบฟอร์มขอรับบริการ 
 

2. ข้อมูลมีความครบถ้วน 
(Completeness) 

พิจารณาและการทบทวนแบบ 
คำขอรับบริการ   

มีการบันทึกข้อมูลตามแบบคำขอรับ
บริการครบถ้วน  และเมื่อทบทวนข้อมูล
ในแบบคำขอรับบริการ มีข้อมูลชนิด
วัสดุการเกษตร จำนวนและรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว  แสดงว่าข้อมูลมี
ความครบถ้วน 
 

3. ข้อมูลมีความต้องกัน 
(Consistency) 

ตรวจสอบข้อมูลที่ให้บริการจริง
กับข้อมูลในระบบ 

ตรวจสอบการให้บริการจริง ให้ตรงกับ
ข้อมูลการให้บริการวัสดุการเกษตร ใน 
ระบบ 
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ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

หัวข้อคุณภาพข้อมูล วิธี/รูปแบบการประเมิน เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา 

4. ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน 
(Timeliness) 

ตรวจสอบสถิติการให้บริการ 
 

ข้อมูลสถิติการให้บริการมีความทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน 

5 .  ข ้ อม ู ล ต ร งตามค ว าม
ต้องการ 
ของผู้ใช้ (Relevancy) 

ประเม ินความพ ึ งพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ระดับความพึงพอใจหลังจากที ่ได้รับ
บริการแล้วผ่านโปรแกรม  
 

6. ข้อมูลมีความพร้อมใช้ 
(Availability) 

ประเม ินความพ ึ งพอใจของ
รูปแบบข้อมูลที ่พร้อมนำไปใช้
ประโยชน ์ 

ระดับความพึงพอใจของรูปแบบข้อมลูที่
พร้อมนำไปใชป้ระโยชน ์

 

9. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 9.1  พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
 9.2  พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
 9.3  พระราชบัญญัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
 9.4  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 9.5  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) 
 9.6  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
 9.7  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2557 
 9.8  คู่มือการให้บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  
 9.9  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
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ภาคผนวก 
 

คําอธิบายข้อมูล (Metadata) 
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

 
(สําหรบัชุดข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 1 - 
 

เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata)  ข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร 

ลําดับท่ี ชื่อรายการ คําอธิบาย โปรดระบุ 
1 เลขท่ีเมทาดาตา กําหนดเลขท่ีใหเ้ป็น Unique 017 

2 ช่ือข้อมลู ช่ือของข้อมูลท่ีกําหนดโดยหนว่ยงานเจ้าของเร่ือง ข้อมลูการบริการวัสดุการเกษตร 

3 เจ้าของข้อมูล  ช่ือบุคคล ช่ือส่วนงาน หรือช่ือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบขอ้มูล และที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ 

กองเทคโนโลยชีีวภาพทางดิน  ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

4 คําสําคัญ  หัวข้อ คํา หรือวลี ท่ีใช้สําหรับการค้นเร่ืองท่ี
ต้องการได้ 

วัสดุการเกษตร 

5 คําอธิบายอย่างย่อ บทคัดย่อของขอ้มูลหรือ Abstract ท่ีบ่งบอกถึง
เนื้อความในข้อมูลอย่างสั้น 

ข้อมลูบริการวัสดุการเกษตร เก็บข้อมลู
ประชาชน ท่ีขอรับบริการวัสดุการเกษตร 
จากกรมพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีอ่านข้อมูล
จากบัตรประจําตัวประชาชนผู้มาขอรับ
บริการ โดยใช้ เคร่ืองอ่านบัตรประจําตัว
ประชาชน (Smart Card Reader)  

6 ผูส้นับสนุนหรือผู้ร่วม
ดําเนินการ  

ผู้ท่ีสนับสนุนหรือผู้ร่วมดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูล 
เช่น เจ้าของผลติภัณฑ์ (Product Owner) , สว่น
ควบคุมคุณภาพ 

กองเทคโนโลยชีีวภาพทางดิน  ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  สถานีพัฒนาท่ีดิน 

7 วันท่ีเร่ิมต้นสร้าง วัน เดือน ปี ท่ีเร่ิมต้นใช้ข้อมูล (รูปแบบ YYYY-
MM-DD เช่น 2015-02-25) 

 

8 วันท่ีทําการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลล่าสุด  

วัน เดือน ปี ล่าสุดท่ีมีการปรับปรุงข้อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD เช่น 2015-02-25) 

 

9 แหล่งท่ีมา แหล่งท่ีมา เช่น จากโครงการสํารวจ การเก็บข้อมูลผูข้อรับบริการวัสดุการเกษตร 

10 หน่วยย่อยที่สุดท่ีมขี้อมูล  หน่วยย่อยหรือขอบเขตที่ย่อยท่ีสุดท่ีมีข้อมูล 
เช่น หมู่บ้าน จังหวัด ภาค ประเทศ 

บุคคล 
 สถานประกอบการ 
 ครัวเรือน 
 หมู่บ้าน 

 ตําบล 
 อําเภอ 
 จังหวัด 
 ภาค 
 ประเทศ 
 อ่ืน ๆ.............................. 
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ลําดับท่ี ชื่อรายการ คําอธิบาย โปรดระบุ 
11 รูปแบบการเก็บข้อมูล  รูปแบบท่ีบันทึกข้อมลู เช่น Database  CSV/XLS  

VDO 
 Database 
 CSV/XLS 

 XML/JSON 
 Image/Diagram 
 VDO 

 Text/Document 
 เอกสารกระดาษ 
  อื่น ๆ…........ 

12 ภาษาท่ีใช้  ภาษาท่ีใช้ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญ่ีปุ่น 

 ภาษาไทย 
  ภาษาอังกฤษ 
จีน 

 ญ่ีปุ่น 
 อ่ืน ๆ.............................. 

13 URL  ระบุ URL ท่ีสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลได้ - 

14 ขอบเขตท่ีเผยแพร่ข้อมูล ขอบเขตหรือพืน้ท่ีในการนําเสนอข้อมูล เช่น 
ภายในหน่วยงาน  ระหว่างหน่วยงาน 

ภายในหน่วยงาน 
 ระหว่างหน่วยงาน 
 ประเทศไทย 

 ระหว่างประเทศ 
 ไม่จํากัดขอบเขต 

15 สิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมลู  สิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมลู ซึ่งอธิบายระดับการเข้าถึง
ข้อมูล เช่น View   Modify 

 View 
 Modify 

16 สิทธ์ิในการใช้ขอ้มูล สิทธ์ิ สัญญา หรือข้อตกลงในการใช้ชุดข้อมูล เช่น 
สัญญาอนุญาตสําหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ (License 
for Open Government Data) 

 ใช้โดยอิสระ 
 ให้เม่ือร้องขอ 
 สัญญาอนุญาต 
 ขอบเขตความร่วมมือ 
 อ่ืน ๆ.............................. 

 

 



ชื่อชุดข้อมูล 
(Dataset Name)

(1)

ชื่อตารางข้อมูล 
(Table Name)

(2)

ชื่อฟิลด์ 
(Field Name)

(3)

คําอธิบายฟิลด์ 
(Field Description)

(4)

รูปแบบของข้อมูล 
(Data Format)

(5)

ขอบเขตของข้อมูล 
(Data Scope)

(6)

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล 
(Conditions)

(7)

แหล่งอ้างอิง/แหลงที่มาของข้อมูล 
(Reference/Data Source)

(8)

ข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data)

(9)

ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล 
(Data Dissemination)

(10)

ระดับชั้นความลับ

(11)

PVG_AccessLog Auto รหัสการเรียกดูข้อมูล int จําเป็น Auto Number ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Username ชื่อผู้ใชท้ี่เรียกดูข้อมูล nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
ID เลขที่บัตรประชาชนที่ถูกเรียกดูข้อมูล nvarchar 13 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี

ItemAccess รายการที่เรียกดู nvarchar 50
ข้อมูลบุคคล/ข้อมูลการอ่านบัตร/ข้อมูล
การขอรับบริการ ภายในหน่วยงาน ไม่มี

YMD วันเดือนปีที่เรียกดูข้อมูล nvarchar 8 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
HHMM เวลาที่เรียกดูข้อมูล nvarchar 8 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
CardReadID รหัสการอ่านบัตร int ภายในหน่วยงาน ไม่มี

PVG_Group GroupID รหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์ nvarchar 2 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
GroupName ชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ nvarchar 50 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Ord ลําดับการเรียง nvarchar 2 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Code ชื่อย่อ nvarchar 2 ภายในหน่วยงาน ไม่มี

PVG_IDCard Auto เลขที่การอ่านบัตร int ภายในหน่วยงาน ไม่มี
YMD วันเดือนปีที่อ่านบัตร nvarchar 8 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
HMS เวลาที่อ่านบัตร nvarchar 8 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Role บทบาท (ไม่ได้ใช้งาน) nvarchar 10 มีค่าเป็น R อัตโนมัติ ภายในหน่วยงาน ไม่มี
ID เลขที่บัตรประชาชน nvarchar 13 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
TitleT คํานําหน้าชื่อภาษาไทย nvarchar 30 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
FNameT ชื่อภาษาไทย nvarchar 30 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
MNameT ชื่อกลางภาษาไทย nvarchar 30 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
LNameT นามสกุลภาษาไทย nvarchar 30 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
TitleE คํานําหน้าชื่อภาษาอังกฤษ nvarchar 30 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
FNameE ชื่อภาษาอังกฤษ nvarchar 30 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
MNameE ชื่อกลางภาษาอังกฤษ nvarchar 30 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
LNameE นามสกุลภาษาอังกฤษ nvarchar 30 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
DoB วันเดือนปีเกิด nvarchar 8 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Sex เพศ nvarchar 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
AddrNum บ้านเลขที่ nvarchar 20 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Moo หมู่ nvarchar 20 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Alley ตรอก nvarchar 50 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Lane ซอย nvarchar 50 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Road ถนน nvarchar 50 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Tambol ตําบล nvarchar 30 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Amphur อําเภอ nvarchar 30 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Province จังหวัด nvarchar 30 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
CardIssueDate วันที่ออกบัตร nvarchar 8 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
CardExpireDate วันที่หมดอายุ nvarchar 8 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Username ชื่อผู้ใช้ที่อ่านบัตร nvarchar 20 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายในหน่วยงาน ไม่มี

PVG_Item ItemID รหัสผลิตภัณฑ์ nvarchar 4 บังคับ Mandatory ภายในหน่วยงาน ไม่มี
GroupID รหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์ nvarchar 2 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
ItemName ชื่อผลิตภัณฑ์ nvarchar 100 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Ord ลําดับการเรียง nvarchar 4 ภายในหน่วยงาน ไม่มี

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
สําหรับชุดข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร

ชุดข้อมูลการบริการ
วัสดุการเกษตร



ชื่อชุดข้อมูล 
(Dataset Name)

(1)

ชื่อตารางข้อมูล 
(Table Name)

(2)

ชื่อฟิลด์ 
(Field Name)

(3)

คําอธิบายฟิลด์ 
(Field Description)

(4)

รูปแบบของข้อมูล 
(Data Format)

(5)

ขอบเขตของข้อมูล 
(Data Scope)

(6)

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล 
(Conditions)

(7)

แหล่งอ้างอิง/แหลงที่มาของข้อมูล 
(Reference/Data Source)

(8)

ข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data)

(9)

ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล 
(Data Dissemination)

(10)

ระดับชั้นความลับ

(11)

Unit หน่วยนับ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
PVG_PWD UserName ชื่อผู้ใช้ nvarchar 10 บังคับ Mandatory ภายในหน่วยงาน ไม่มี

Pwd รหัสผ่าน nvarchar 20 บังคับ Mandatory ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Type ประเภทผู้ใช้ nvarchar 10 User/Admin ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Bureau รหัสหน่วยงาน nvarchar 4 ภายในหน่วยงาน ไม่มี

PVG_Service CardReadID เลขที่การอ่านบัตร int ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Zipcode รหัสไปรษณีย์ nvarchar 5 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
TelNo หมายเลขโทรศัพท์ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
eMail eMail nvarchar 50 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Job อาชีพ nvarchar 100 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Checker ผู้ตรวจสอบ nvarchar 50 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
CheckerJT ตําแหน่งผู้ตรวจสอบ nvarchar 50 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Approver ผู้อนุมัติ nvarchar 50 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
ApproverJT ตําแหน่งผู้อนุมัติ nvarchar 50 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Dispenser ผู้จ่าย nvarchar 50 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
DispenserJT ตําแหน่งผู้จ่าย nvarchar 50 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Rmk หมายเหตุ nvarchar 200 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Status สถานะ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
RecDate วันที่บันทึก nvarchar 8 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
RecTime เวลาบันทึก nvarchar 8 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
RefNum เลขที่อ้างอิง nvarchar 100 ภายในหน่วยงาน ไม่มี

PVG_ServiceDtlGrp_IMCardReadID เลขที่การอ่านบัตร int ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Obj วัตถุประสงค์ในการนําสารปรับปรุงดินไปใช้ nvarchar 200 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseV หมู่บ้านที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseT ตําบลที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseA อําเภอที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseP จังหวัดที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี

PVG_ServiceDtlGrp_LFCardReadID เลขที่การอ่านบัตร int ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Obj วัตถุประสงค์ในการนําน้ําหมักชีวภาพไปใช้ nvarchar 200 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseV หมู่บ้านที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseT ตําบลที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseA อําเภอที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseP จังหวัดที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี

PVG_ServiceDtlGrp_PDCardReadID เลขที่การอ่านบัตร int ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Obj วัตถุประสงค์ในการนําผลิตภัณฑ์ พด. ไปใช้ nvarchar 200 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseV หมู่บ้านที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseT ตําบลที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseA อําเภอที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseP จังหวัดที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี

PVG_ServiceDtlGrp_RFCardReadID เลขที่การอ่านบัตร int ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Obj วัตถุประสงค์ในการนําปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานnvarchar 200 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseV หมู่บ้านที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseT ตําบลที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseA อําเภอที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseP จังหวัดที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี



ชื่อชุดข้อมูล 
(Dataset Name)

(1)

ชื่อตารางข้อมูล 
(Table Name)

(2)

ชื่อฟิลด์ 
(Field Name)

(3)

คําอธิบายฟิลด์ 
(Field Description)

(4)

รูปแบบของข้อมูล 
(Data Format)

(5)

ขอบเขตของข้อมูล 
(Data Scope)

(6)

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล 
(Conditions)

(7)

แหล่งอ้างอิง/แหลงที่มาของข้อมูล 
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(8)

ข้อมูลส่วนบุคคล 
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(9)

ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล 
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(10)

ระดับชั้นความลับ

(11)

PVG_ServiceDtlGrp_SDCardReadID เลขที่การอ่านบัตร int 0 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
ObjCb วัตถุประสงค์ในการนําเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพฒัnvarchar 5 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Obj วัตถุประสงค์ในการนําเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพฒัnvarchar 200 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
AreaRai พื้นที่ใช้ประโยชน์ decimal 6 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseV หมู่บ้านที่นําไปใช้ nvarchar 50 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseT ตําบลที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseA อําเภอที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseP จังหวัดที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
PlantRaiType ชนิดพืชไร่ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
PlantRaiArea พื้นที่ปลูกพืชไร่ decimal 6 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ภายในหน่วยงาน ไม่มี
PlantSuanType ชนิดพืชสวน nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
PlantSuanArea พื้นที่ปลูกพืชสวน decimal 6 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ภายในหน่วยงาน ไม่มี
AbandonArea พื้นที่รกร้าง decimal 6 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ภายในหน่วยงาน ไม่มี

PVG_ServiceDtlGrp_VTCardReadID เลขที่การอ่านบัตร int 0 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
ObjCb วัตถุประสงค์ในการนํากล้าหญ้าแฝกไปใช้ (เลอืnvarchar 5 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Obj วัตถุประสงค์ในการนํากล้าหญ้าแฝกไปใช้ (ระบnvarchar 200 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
PlantArea พื้นที่ปลูก nvarchar 200 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseV หมู่บ้านที่นําไปใช้ nvarchar 50 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseT ตําบลที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseA อําเภอที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
UseP จังหวัดที่นําไปใช้ nvarchar 20 ภายในหน่วยงาน ไม่มี

PVG_ServiceDtlItem_I CardReadID เลขที่การอ่านบัตร int ภายในหน่วยงาน ไม่มี
ItemID รหัสผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน nvarchar 4 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Amount จํานวน decimal 8 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ภายในหน่วยงาน ไม่มี

PVG_ServiceDtlItem_LCardReadID เลขที่การอ่านบัตร int ภายในหน่วยงาน ไม่มี
ItemID รหัสผลิตภัณฑ์น้ําหมักชีวภาพ nvarchar 4 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Amount จํานวน decimal 8 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ภายในหน่วยงาน ไม่มี

PVG_ServiceDtlItem_PCardReadID เลขที่การอ่านบัตร int ภายในหน่วยงาน ไม่มี
ItemID รหัสผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ พด. nvarchar 4 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Amount จํานวน int ภายในหน่วยงาน ไม่มี

PVG_ServiceDtlItem_RCardReadID เลขที่การอ่านบัตร int ภายในหน่วยงาน ไม่มี
ItemID รหัสผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน nvarchar 4 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Amount จํานวน decimal 8 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ภายในหน่วยงาน ไม่มี

PVG_ServiceDtlItem_SCardReadID เลขที่การอ่านบัตร int ภายในหน่วยงาน ไม่มี
ItemID รหัสผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิ nvarchar 4 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Amount จํานวน decimal 8 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ภายในหน่วยงาน ไม่มี

PVG_ServiceDtlItem_VCardReadID เลขที่การอ่านบัตร int ภายในหน่วยงาน ไม่มี
ItemID รหัสผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิ nvarchar 4 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Amount จํานวน int ภายในหน่วยงาน ไม่มี

PVG_Survey CardReadID เลขที่การอ่านบัตร int 0 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Score คะแนน int 0 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
RecDate วันที่บันทึก nvarchar 8 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
Bureau รหัสหน่วยงาน nvarchar 4 ภายในหน่วยงาน ไม่มี
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