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    สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.
2562 กําหนดใหหนวยงานรัฐจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน เพ่ือเปนกรอบในการบริหาร
จัดการขอมูลของหนวยงานของรัฐ     

    กรมพัฒนาท่ีดิน ไดจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติสําหรับชุดขอมูล (Data Policy) ของ 
กรมพัฒนาท่ีดิน ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance)  เพ่ือใหชุดขอมูลตาง ๆ ของ 
กรมพัฒนาท่ีดิน มีการกําหนดสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบของผูครอบครองและผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิต
ขอมูล (Create, Collect/Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 
มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล มีการกําหนดกฎเกณฑ 
การเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล รวมถึงมีการกําหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมิน
คุณภาพขอมูล ใหมีความถูกตอง (Accuracy) มีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน 
(Consistency) เปนปจจุบัน (Timeliness) ตรงตามความตองการของผู ใช  (Relevancy) และขอมูล 
มีความพรอมใช (Availability) ตามแนวทางธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance)  เพ่ือใหการไดมา
ของขอมูลและการนําขอมูลไปใชงาน มีถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ม่ันคงปลอดภัย รักษาความเปน 
สวนบุคคลและนําไปเชื่อมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพ  ขอมูลสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(ราง) นโยบายและแนวปฏิบัติสําหรับชุดขอมูลการใชที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

 

1. ความเปนมา 

 ท่ีผานมากระทรวงเกษตรและสหกรณ มอบหมายให กรมพัฒนาท่ีดินจัดทําฐานขอมูลการใชท่ีดินในรูปแบบ
ของแผนท่ีในมาตราสวนตางๆ ซ่ึงในปจจุบันอยูท่ีมาตราสวน 1:25,000 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือนําไปใชศึกษา
สถานการณการใชท่ีดินของประเทศ ติดตามการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน ใชศึกษาวิเคราะหนโยบายท่ีดินของประเทศ 
ท้ังนี้รวมถึงนโยบายดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมนอกจากนี้ยังใชเปนขอมูลสนับสนุนการดําเนินงานตางๆ 
เชน กําหนดเขตการใชท่ีดินเพ่ือนําไปสูการวางแผนการใชท่ีดิน วางแผนการจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทาง
การเกษตร แผนบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ํา รวมถึงดําเนินงานตามนโยบายท่ีสําคัญและเรงดวนของประเทศ  

 กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน จึงไดจัดทําขอมูลการใชท่ีดิน เพ่ือใหผูท่ีสนใจท่ัวไป ไมวา
จะเปนเจาหนาท่ีภาครัฐ/เอกชน/นักศึกษา/เกษตรกร สามารถเขาถึงขอมูลได แสดงผลขอมูลในลักษณะ
สารสนเทศภูมิศาสตร ตาราง และรูปภาพ โดยผูรับบริการสามารถนําขอมูลไปใชตามวัตถุประสงค ขอมูลการใช
ท่ีดินสามารถแสดงใหเห็นถึงประเภทการใชท่ีดินในเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงจําแนกเปน 3 ระดับ โดยในระดับท่ี 1 จะแบง
ประเภทการใชท่ีดิน เปน 5 ประเภทหลักประกอบดวย พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีปาไม 
แหลงน้ํา และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ สวนในระดับท่ี 2 แยกยอยจากประเภทการใชท่ีดินหลัก และ 3 จําแนกยอยจากการใช
ท่ีดินระดับ ๒ ใหมีความละเอียดเพ่ิมมากข้ึนผูใชสามารถนําขอมูลมาตัดสินใจแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตอง 
แมนยํา รวดเร็ว ทันเวลา ภายใตสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 ดังนั้นเพ่ือใหฐานขอมูลการใชท่ีดินมีการกําหนดสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบของผูครอบครองและผูควบคุม
ขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล (create/collect, store classify, process/use, concealment/disclosure, 
inspect, dispose) มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล มีการกําหนด
กฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล รวมถึงมีการกําหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพขอมูล ไดแก ถูกตอง ครบถวน สอดคลองกัน เปนปจจุบัน ตรงตามความตองการผูใช และพรอม
ใช ตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) จึงจําเปนตองจัดทํานโยบายและแนว
ปฏิบัติสําหรับชุดขอมูลการใชท่ีดินภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework)  
เพ่ือใหการไดมาและการนําขอมูลไปใช ถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ม่ันคงปลอดภัย รักษาความเปนสวนบุคคล 
และนําไปเชื่อมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพ และม่ันคงปลอดภัย  สามารถนําไปใชกอใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี
และมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหกรมพัฒนาท่ีดิน มีนโยบายและแนวปฏิบัติสําหรับชุดขอมูลการใชท่ีดินท่ีมีประสิทธิภาพภายใต
กรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

2.2 เพ่ือใหกรมพัฒนาท่ีดินมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูลการใช ท่ีดิน  
โดยกําหนดสิทธิ  หนาท่ี  ความรับผิดชอบของผูครอบครองและผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล 
(create/collect, store classify, process/use, Concealment/disclosure, inspect, dispose) 

2.3 เพ่ือใหมีการกําหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
2.4 เพ่ือใหมีการกําหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ใหขอมูลมีความ

ถูกตอง ครบถวน ตองกัน เปนปจจุบัน ตรงตามความตองการผูใช และพรอมใช 
 

3. ขอบเขต 

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ บังคับใชกับผูดูแลขอมูล ผูใชขอมูลและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับขอมูล
การใชท่ีดิน 

3.2 ขอบเขตขอมูลตามนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ ครอบคลุมเฉพาะขอมูลการใชท่ีดินมาตราสวน 1: 
25,000 ท่ีไดดําเนินการโดยกองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

4. นิยาม 

คํา ความหมาย 
การใชท่ีดิน พ้ืนท่ีท่ีมีการนําท่ีดินมาใชสนองความตองการของมนุษยในดานตางๆ เชน 

เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและท่ีอยูอาศัย รวมถึงสิ่งปกคลุมดินอ่ืนๆ 
เชน พ้ืนท่ีปา พ้ืนท่ีน้ํา เปนตน   

ระดับของชั้นขอมูล แบงเปน 3 ระดับ ประกอบดวย 
ระดับท่ี 1 แบงประเภทการใชท่ีดิน เปน 5 ประเภทหลัก ประกอบดวย พ้ืนท่ีชุมชนและ
สิ่งปลูกสราง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีปาไม แหลงน้ํา และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  
ระดับท่ี 2 แบงตามกลุมของการใชท่ีดินท่ีแยกยอยจากระดับ 1 
ระดับท่ี 3 แบงตามประเภทของการใชท่ีดินท่ีแยกยอยจากระดับ 2 (เปนระดับท่ีมี
ความละเอียดท่ีสุด) 

ขอมูลการใชท่ีดิน ขอมูลการใชท่ีดินท่ีดําเนินการโดยกรมพัฒนาท่ีดิน ประกอบดวยขอมูลในรูปของ
แผนท่ีซ่ึงประกอบดวยคําบรรยายประเภทการใชท่ีดินเชิงบรรยายท่ีจัดเก็บในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรในรูปแบบดิจิทัลไฟล (นามสกุล .shp) และในลักษณะตารางท่ี
ระบุประเภทการใชท่ีดินพรอมเนื้อท่ีมีหนวยเปนตารางเมตรและไร ในระดับมาตรา
สวน 1: 25,000 

ชั้นความลับ 
 

 

รูปแบบและขอกําหนดของการจัดชั้นความลับของขอมูล เพ่ือปองกันการเขาถึงและ
สามารถนําขอมูลไปใชไดอยางเหมาะสมโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ความม่ันคงของประเทศ ความลับทางราชการ และความเปนสวนบุคคล พรอมท้ัง
ตรวจสอบสิทธิ์ของหนวยงานท่ีสามารถนําขอมูลไปใชไดตามบทบาทและภารกิจตาม
กฎหมาย  โดยกรมพัฒนาท่ีดินกําหนดชั้นความลับตามระเบียบวาดวยการรักษา

นโยบายและแนวปฏิบัติสําหรับชุดขอมูลการใชท่ีดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
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คํา ความหมาย 
ความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ประกอบดวย 

1) ลับท่ีสุด (Top Secret) หมายถึง ขอมูลขาวสารลับซ่ึงหากเปดเผยท้ังหมดหรือ
เพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงท่ีสุด 

2) ลับมาก (Secret) หมายถึง ขอมูลขาวสารลับซ่ึงหากเปดเผยท้ังหมดหรือเพียง
บางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง 

3) ลับ (Confidential) หมายถึง ขอมูลขาวสารลับซ่ึงหากเปดเผยท้ังหมดหรือ
เพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ 
ในกรณีชุดขอมูลการใชท่ีดินไมมีขอมูลท่ีมีชั้นความลับแตจะมีระดับของการเปดเผย
ซ่ึงสามารถเปดเผยใหกับบุคคลหรือองคกรเปนรายกรณีท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูมี
อํานาจตัดสินใจ ไดแก ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดินหรือผูอํานวยการ
กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

ผูครอบครอง กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
ผูควบคุม กรมพัฒนาท่ีดิน 
ศูนยกลางขอมูล
เปดภาครัฐ 

Data.go.th หรือ ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อทําใหผูใชบริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหนวยงานของ
ร ัฐ  สามารถคนหาและเข าถ ึงข อม ูล ที ่ม ีค ุณภาพของภาคร ัฐ ได ง าย โดยมี
เปาหมายสูงสุดเพื่อสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาล เกิดความรวมมือของภาครัฐ 
และสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน โดยการดําเนินการของศูนยกลาง
ขอมูลภาครัฐนั้นสรางมูลคา ทั้งในดานของความโปรงใส การมีสวนรวม การ
ปรับปรุง หรือพัฒนาสินคาและบริการใหม การสรางนวัตกรรม การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใหบริการของภาครัฐ และการเพิ่มมูลคา
ใหกับหนวยงานราชการเอง โดย “ขอมูลเปด” นั้นนอกจากจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใหบริการแลวยังชวยลดคาใชจายของหนวยงานราชการ
ไดโดยสามารถ ท้ังนี้สามารถสืบคนขอมูลเบื้องตนไดจาก Website 

การสํารองขอมูล การจัดทําสําเนา (Backup) ชุดขอมูลการใชท่ีดินในสื่อบันทึกขอมูลประเภทตาง ๆ 
การทําลายขอมูล เปนการทําลายขอมูลท่ีมีชวงอายุเกินชวงใชงานหรือไมไดใชงานแลว 
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5. การเผยแพรและการทบทวน 

 เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติสําหรับชุดขอมูลการใชท่ีดินภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data 
Governance Framework) ฉบับนี้มีการเผยแพรผานเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดินท่ี https://www.ldd.go.th/ และผาน
เว็บไซตกองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน http://webapp.ldd.go.th/lpd/ โดยมีการทบทวน
ขอมูลทุกปหรือตามชวงเวลาท่ีกําหนด 

6. การกําหนดสิทธิ หนาท่ีความรับผิดชอบและกระบวนการจัดการคุมครองชุดขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล  

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

 6.1 การสรางขอมูล (Create/collect) เปนการสรางขอมูลข้ึนมาใหม โดยการบันทึกขอมูลเขาสู
ฐานขอมูล ผูท่ีเก่ียวของในการบันทึกขอมูล 
   1) เจาหนาท่ีกลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

1.1) การกําหนดสิทธิ กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน เปนผูกําหนดสิทธิใหกับเจาหนาท่ีของกลุม
วิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ีดินใหสามารถสรางเพ่ิม ลบ แกไขขอมูลตามหนาท่ี
ความรับผิดชอบ 

1.2) หนาท่ีความรับผิดชอบในการนําเขาขอมูลและการเขาถึงขอมูล 
   1.2.1) การนําเขาขอมูล กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ีดินมี
หนาท่ีกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินงานและประเภทการใชท่ีดิน ซ่ึงจัดทําในระดับมาตราสวน 1:25,000 
   1.2.2) การเขาถึงขอมูล กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน
สามารถเขาถึงขอมูลการใชท่ีดินในทุกพ้ืนท่ีดําเนินการและในทุกระดับชั้นขอมูล โดยสามารถอาน วิเคราะห 
ประมวลผล แกไข ปรับปรุง เผยแพร รายงานผล ขอมูลได 
   2) เจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 

 2.1) การกําหนดสิทธิ กรมพัฒนาท่ีดิน เปนผูกําหนดสิทธิใหกับเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดิน
เขตท่ีไดรับมอบหมายสามารถอาน วิเคราะห ประมวลผล รายงานผล ขอมูลได 
    2.2) หนาท่ีความรับผิดชอบในการนําเขาขอมูลและการเขาถึงขอมูล 
    2.2.1) การนําเขาขอมูล เจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตท่ีไดรับมอบหมาย ไมมีหนาท่ี 
ในการนําเขาขอมูลโดยตรง แตสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใหมีความทันสมัยและตรงตามสภาพ
ความเปนจริง และแจงกลับมายังกลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน เพ่ือ
ปรับปรุงขอมูลตอไป 
     2.2.2) การเขาถึงขอมูล เจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต สามารถเขาถึงขอมูลการใช
ท่ีดินไดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของแตละสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตในทุกระดับชั้นขอมูล โดยสามารถอาน วิเคราะห 
ประมวลผล และเผยแพรขอมูลไปยังสถานีพัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
   3) เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน 

 3.1) การกําหนดสิทธิ กรมพัฒนาท่ีดิน เปนผูกําหนดสิทธิใหกับเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินท่ี
ไดรับมอบหมายไดรับมอบหมายสามารถอาน วิเคราะห ประมวลผล รายงานผล ขอมูลได  
    3.2) หนาท่ีความรับผิดชอบในการนําเขาขอมูลและการเขาถึงขอมูล 
    3.2.1) การนําเขาขอมูล เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินท่ีไดรับมอบหมาย ไมไดรับสิทธิในการ
นําเขาขอมูลโดยตรง แตสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใหมีความทันสมัยและตรงตามสภาพความ
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เปนจริง และแจงกลับมายังกลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน เพ่ือปรับปรุง
ขอมูลตอไป 
      3.2.2) การเขาถึงขอมูล เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน สามารถเขาถึงขอมูลการใชท่ีดินไดใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบในทุกระดับชั้นขอมูล โดยสามารถอาน วิเคราะห ประมวลผล รายงานผล ขอมูลได 
 6.2  การจัดเก็บขอมูล (Store) เปนการจัดเก็บขอมูลท่ีเกิดจากกระบวนการสรางขอมูลในรูปแบบ ดิจิทัลไฟล 
(นามสกุล .shp) โดยกองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กําหนดสิทธิใหกับเจาหนาท่ีกลุมวิเคราะหสภาพการใช
ท่ีดินท่ี เปนผูจัดเก็บขอมูลการใชท่ีดิน ซ่ึงจะจัดเก็บขอมูลใน hard disk, external hard disk Server 
นอกจากนี้ยังกําหนดสิทธิให เจาหนาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังมีการสํารอง (Back up) ใน 
Hard disk หรือ sever ของหนวยงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากขอมูลเกิดความเสียหายหรือ
สูญหายไมวาจากกรณีใด ๆ ก็ตาม 
 6.3 การคัดแยกขอมูล (Classify) เปนการคัดแยกขอมูลเพ่ือจัดแบงขอมูลออกเปนกลุมตามรูปแบบการใช
งานของกองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน ซ่ึงไดกําหนดสิทธิใหกับเจาหนาท่ีกลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน ใหมี
หนาท่ีในการจัดแบงขอมูลตามระดับท่ีกําหนดคามคํานิยาม พรอมท้ังใหสัญลักษณ คําอธิบาย ตาม data 
dictionary ใหตรงกับการนําไปใชงานของผูใชงานแตละกลุม ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค เพ่ือใหการกําหนด
มาตรการปองกันและจํากัดการใชงานทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการคัดแยกขอมูลเปน 
3 ระดับ ดังนี้ 

1) ระดับท่ี 1 เปนขอมูลการใชท่ีดินท่ีจําแนกในระดับใหญ ท่ีประกอบดวย 5 ประเภทหลัก  
- พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง  
- พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
- พ้ืนท่ีปาไม 
- พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 
- พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 

2) ระดับท่ี 2 เปนขอมูลการใชท่ีดินท่ีจําแนกเปนกลุมยอยจาก ระดับท่ี 1 เชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม แยกเปน 
พืชไร พืชสวน ไมยืนตน พ้ืนท่ีแหลงน้ํา แยกเปนแหลงน้ําตามธรรมชาติ แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน เปนตน 

3) ระดับท่ี 3 เปนขอมูลการใชท่ีดินท่ีจําแนกเปนประเภทการใชท่ีดินท่ีมีความละเอียดมากกวาระดับท่ี 2 
โดยจะระบุชนิดของการใชท่ีดิน เชน พืชไร แยกเปน มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด ถ่ัวเหลือง ฯ พ้ืนท่ีแหลงน้ํา เชน 
อางเก็บน้ํา ลําคลอง คลองชลประทาน ฯ 

6.4 การประมวลผลหรือใชขอมูล (Process/use)  
   กองนโยบายและแผนการใชท่ีดินกําหนดสิทธิให เจาหนาท่ีกลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน รวมกับ 
เจาหนาท่ีศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร เจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต และเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน 
มีหนาท่ีในการนําขอมูลการใชท่ีดินท่ีจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาประมวลผล วิเคราะหขอมูล 
แสดงผล และจัดทํารายงานสําหรับผูใชงานกลุมตาง ๆ ตามความรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดการนําขอมูลเหลานั้น
มาใชงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของแตละกลุมผูใชงาน 
 6.5 การปกปดหรือเปดเผย (Concealment/disclosure) กําหนดการเขาถึงตามหนวยงาน รัฐ เอกชน
แบงเปน 5 ระดับ 
   กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน เปนผูกําหนดใหเปดเผยขอมูลการใชท่ีดินแบงตามระดับของขอมูล
และกลุมของผูรับบริการ มีรายละเอียดดังนี้  
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 1) ขอมูลการใชท่ีดินระดับท่ี 1 และ 2 เปดเผยใหกับผูขอรับบริการทุกกลุม โดยลงทะเบียนผานระบบ 
ดินออนไลน ท่ี http://dinonline.ldd.go.th/Login.aspx?service=3  

2) ขอมูลการใชท่ีดินระดับ 3 เปดเผยใหกับเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ในกรณีท่ีเปนบุคคลหรือ
องคกรข้ึนอยูกับดุลพินิจของกรมพัฒนาท่ีดิน และตองทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลมายังกรมพัฒนาท่ีดิน 
พรอมชื้แจงเหตุผล ความจําเปน ของการนําขอมูลไปใชงาน 
 6.6 การตรวจสอบขอมูล (Inspect) 
   กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน ประกอบไปดวย นักวิชาการเกษตร และเจาหนาท่ีของกลุมวิเคราะห
ภาพการใชท่ีดิน มีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบขอมูลการใชท่ีดินมีความถูกตอง (Accuracy) ขอมูลมีความ
ครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness) 
ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช (Availability) กอนเขาสูการ
เผยแพร หากมีขอแกไขมอบหมายใหผูรับผิดชอบจัดทําขอมูลตองปรับแกขอมูลกอนนําเผยแพร 
 6.7 การทําลายขอมูล (Dispose) 
   ขอมูลการใชท่ีดินไมมีการทําลายขอมูลแตจะดําเนินการจัดเก็บขอมูลแบบถาวร (Archive) จะไมมีการ
ทําลายขอมูลท่ีอยูในเครื่องแมขาย เนื่องจากเปนขอมูลท่ีตองนําไปใชตรวจสอบ เปรียบเทียบ และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินตามชวงเวลาตางๆ แตไมสามารถนําขอมูลแผนท่ีการใชท่ีดินไปเปนหลักฐานอางอิงทาง
กฎหมายได  ซ่ึงกลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดินมีหนาท่ีในการดําเนินงานดังกลาวขางตน 
7. ระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล (create/collect, store 
classify, process/use, concealment/disclosure, inspect, dispose) 
 ขอมูลการใชท่ีดิน มีการสราง ปรับปรุง และใชงาน จากเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ตามข้ันตอนการ
ดําเนินงาน และมีการคุมครองขอมูล ดังนี้ 
 7.1 การสรางขอมูล (Create/Collect) ซ่ึงดําเนินการโดยเจาหนาท่ีกลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดินมี
ข้ันตอนดังนี้ 
   - กําหนดขอบเขตดําเนินงานในแตละปงบประมาณ  
   - จัดเตรียมภาพถายทางอากาศสี หรือขอมูลภาพดาวเทียมในขอบเขตดําเนินงาน ดําเนินการแปล
ภาพเบื้องตนพรอมเขียนวงรอบของประเภทการใชท่ีดินและคําอธิบายในระดับตางๆ ท้ังนี้หากพบวาเปนพ้ืนท่ี
เดิมท่ีเคยดําเนินงานในชวงปกอน ๆ สามารถนําขอมูลเกามาเปรียบเทียบได 
   - ออกสํารวจ/ตรวจสอบภาคสนาม  
   - นําเขาขอมูลสูระบบสารสนเทศภูมิศาสตรตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว (ตามมาตราสวนพรอมระดับ
ของการใชท่ีดิน 3 ระดับ) ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาไดดังนี้ 
   1) ขอมูลนําเขา ประกอบดวย 

 1.1) วงรอบ (boundary) ของประเภทการใชท่ีดินพรอมคําอธิบายท้ัง 3 ระดับ ผูนําเขาขอมูล คือ 
เจาหนาท่ีกลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

 1.2) สัญลักษณและคําอธิบายของประเภทการใชท่ีดินท้ัง 3 ระดับ ผูนําเขาขอมูล คือ เจาหนาท่ี
กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
   2) การนําเขาขอมูล 
    เจาหนาท่ีเจาหนาท่ีกลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ีดินนําเขาขอมูล
การใชท่ีดินผานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของ ดิจิทัล ไฟล นามสกุล .shp 
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7.2 การจัดเก็บขอมูล (Store) มีการจัดการดังนี้ 
   กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน มีหนาท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีเกิดจาก
กระบวนการสรางขอมูล โดยมีการสรางโฟลเดอรในการจัดเก็บอยางมีระเบียบ งายตอการใชงาน ซ่ึงจะจัดเก็บ
ขอมูลใน hard disk, external hard diskและมี sever กลางในการจัดเก็บขอมูล หากมีการแกไขปรับปรุงขอมูล จะ
นําขอมูลใหมไปทดแทนขอมูลเดิม ท้ังนี้เจาของชิ้นงานยังสามารถเก็บขอมูลเดิมเดิมไวไดเพ่ือใชเปนหลักฐาน
อางอิงในการแกไข และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังมีการสํารอง (Back up) ใน Hard disk 
หรือ sever ของหนวยงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากขอมูลเกิดความเสียหายหรือสูญหายไมวา
จากกรณีใด ๆ ก็ตาม 

7.3 การคัดแยกขอมูล (Classify) มีการจัดการดังนี้ 
จากฐานขอมูลขอมูลภาพดาวเทียมรวมกับการสํารวจภาคสนามนําขอมูลการใชท่ีดินท่ีไดมาจําแนกเปน 

3 ระดับ โดยแยก field จะประกอบดวย 3 field  ซ่ึง ระดับ 1 เปนขอมูลท่ีจําแนกการใชท่ีดินเปนกลุมใหญๆ 
ระดับท่ี 2 เปนขอมูลท่ีมีความละเอียดเพ่ิมข้ึน เชน ในกรณีท่ีเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม จะระบุวาเปนพืชไร พืชสวน 
ไมยืนตน ระดับท่ี 3 จะลงรายละเอียดถึงประเภทการใชท่ีดิน ท่ีมีความละเอียดมากกวาในระดับ 2 โดยจะระบุ
ถึงชนิดพืช เชน พืชไร จะระบุวา เปนมันสําปะหลัง ขาวโพด ออย เปนตน 

7.4 การนําขอมูลท่ีจัดเก็บมาประมวลผล (Process/use) มีการจัดการดังนี้ 
1) เจาหนาท่ีของกลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต และสถานีพัฒนาท่ีดิน

รวมกับ ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร มีหนาท่ีในการนําขอมูลการใชท่ีดินท่ีจัดเก็บในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรมาประมวลผล วิเคราะหขอมูล แสดงผล และจัดทํารายงานสําหรับผูใชงานกลุมตาง ๆ 

2) บุคคลหรือองคกรภายนอกท่ีไดรับความอนุเคราะหขอมูลไปแลวสามารถ ประมวลผล วิเคราะห
ขอมูล แสดงผล และจัดทํารายงาน ภายใตขอบเขตของขอมูลท่ีไดรับและตามเหตุผลความจําเปนท่ีระบุไวใน
เอกสารขอความอนุเคราะหขอมูล 
 7.5 การเผยแพรขอมูล (Concealment/disclosure) มีการจัดการดังนี้ 

หลักการเปดเผยขอมูล 
1) เปดเผยขอมูลท่ีสามารถนําใชประโยชนไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดและตองไมขัดตอกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับใดๆ 
2) มีการปองกันในกรณีท่ีจําเปนตองเปดเผย มีการกําหนดระดับการเปดเผยขอมูล ขอมูลใดท่ีไมควร

ถูกเผยแพร หรือไมควรถูกเผยแพรอยางเต็มรูปแบบ จะตองพิจารณา ความเปนสวนตัว การรักษาความ
ปลอดภัย ความลับ สิทธิทางกฎหมาย (การปองกันอาจแยกเปนแบบ Online และ Offline) 

3) ขอมูลควรจะถูกเปดเผยจากแหลงท่ีเก็บขอมูลโดยตรง ท่ีแสดงรายละเอียดแบบรายการขอมูล 
หรือไมทําใหอยูรูปแบบขอมูลสรุป (Summary Data) 

4) ควรมีการเปดเผยเมทาดาตา ควบคูไปกับขอมูลท่ีถูกเปดเผย 
     ระดับการเปดเผย จะถูกกําหนดใหเหมาะสมตามขอบเขตท่ีสามารถเปดเผยได ประกอบดวย 
     ระดับท่ี 1 ขอมูลท่ีมีสามารถเผยแพรสูสาธารณะ ไดทุกรูปแบบ รวมท้ังเชื่อมโยงไปสูแหลงขอมูล
อ่ืนๆ ในบริบทท่ีเก่ียวของได อยูภายใตเง่ือนไขและขอกําหนดของสัญญาอนุญาตของศูนยกลางขอมูลเปด
ภาครัฐ 
     ระดับท่ี 2 ขอมูลท่ีสามารถเปดเผยใหกับบุคคลหรือองคกรเปนรายกรณี แตตองมีการจํากัดตัวแปร
อ่ืนท่ีอาจเชื่อมโยงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งได 
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    ระดับท่ี 3 ขอมูลท่ีสามารถเปดเผยไดเฉพาะขอมูลเชิงสรุปหรือเชิงสถิติเทานั้น 
     ระดับท่ี 4 ขอมูลท่ีเปดเผยไดเฉพาะหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
     ระดับท่ี 5 ขอมูลท่ีไมเปดเผย หรือไมจําเปนตองเปดเผยใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกองคกร 
จะเขาถึงไดเฉพาะผูไดรับอนุญาตเทานั้น 
     สําหรับการเผยแพรขอมูลการใชท่ีดินสามารถดูรายละเอียดไดท่ีภาคผนวกในสวนของพจนานุกรม
ขอมูล (Data Dictionary) ท่ีคอลัมนขอบเขตการเผยแพรขอมูล 
 7.6 การตรวจสอบขอมูล (Inspect) มีการจัดการดังนี้ 

 เจาหนาท่ีกลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดินมีหนาท่ีตรวจสอบขอมูลเพ่ือใหขอมูลมี ความถูกตอง 
(Accuracy)  ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) ขอมูลมีความ
เปนปจจุบัน (Timeliness) ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช 
(Availability) กอนนําไปเผยแพร โดยมีรายละเอียดในขอ 9 กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล 
 7.7 การทําลายขอมูล (Dispose) มีการจัดการดังนี้ 
   ขอมูลการใชท่ีดิน ไมมีการทําลายขอมูลแตจะดําเนินการจัดเก็บขอมูลแบบถาวร (Archive) โดยจะไม
มีการทําลายขอมูลท่ีอยูในเครื่องแมขาย เนื่องจากเปนขอมูลท่ีตองนําไปใชตรวจสอบ เปรียบเทียบ การใชท่ีดิน ใน
อดีต ชวงเวลาตาง ๆ เพ่ือศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน ท้ังนี้ยังสามารถนําไปใชเปนหลักฐาน
อางอิงทางกฎหมายได  

 

8. การกําหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล มีการจัดการดังนี้ 
 การเขาถึงขอมูลการใชท่ีดิน สามารถแยกเปน ขอมูลท่ีใชในหนวยงาน และขอมูลท่ีใหบริการระหวาง

หนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้  

  

ผูใชประโยชน ขอมูลท่ีเขาถึงได 
ระดับช้ัน 

การเปดเผย 
ชองทาง/วิธีการ/เง่ือนไขการเขาถึง 

1. ขอมูลท่ีใชใน
หนวยงาน โดย
จํากัดการเขาถึง
เฉพาะเจาหนาท่ี
ท่ีไดรับ
มอบหมายตาม
ภารกิจ 
(เจาหนาท่ีของ
กรมพัฒนาท่ีดิน) 
 
 
 
 
 

ขอมูลการใชท่ีดิน
ในระดับ 1, 2 และ 
3 

เจาหนาท่ีกลุม
วิเคราะหสภาพการใช
ท่ีดิน กองนโยบายและ

แผนการใชท่ีดินมี
หนาท่ีกําหนดพ้ืนท่ี 

เตรียมขอมูลเบื้องตน 
สํารวจ/ตรวจสอบ
ภาคสนาม นําเขา 

ปรับปรุง โดยใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 

- ลงทะเบียนและขอรับบริการผาน ดิน
ออนไลน หรือ 
http://dinonline.ldd.go.th/Login.asp
x?service=3 
- ทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูล 
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ผูใชประโยชน ขอมูลท่ีเขาถึงได 
ระดับช้ัน 

การเปดเผย 
ชองทาง/วิธีการ/เง่ือนไขการเขาถึง 

2.ขอมูลท่ี

ใหบริการระหวาง

หนวยงาน และ

ขอมูลเปดภาครัฐ 

ท่ีประชาชน

สามารถเขาถึงได 

 

ขอมูลการใชท่ีดิน
ในระดับ 1, 2 และ 
3 

เจาหนาท่ีกลุม
วิเคราะหสภาพการใช
ท่ีดิน กองนโยบายและ

แผนการใชท่ีดินมี
หนาท่ีกําหนดพ้ืนท่ี 

เตรียมขอมูลเบื้องตน 
สํารวจ/ตรวจสอบ
ภาคสนาม นําเขา 

ปรับปรุง โดยใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 

- ลงทะเบียนและขอรับบริการผาน ดิน
ออนไลน หรือ 
http://dinonline.ldd.go.th/Login.asp
x?service=3 
- ทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูล 
 

 
9. กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ไดกําหนดกระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล
การใชท่ีดิน ดังนี้ 
 9.1 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพขอมูล คณะกรรมการวิชาการกองฯ จะมีตรวจสอบคุณภาพขอมูล 
เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy) ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน 
(Consistency) ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness) ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) 
และขอมูลมีความพรอมใช (Availability) กอนเผยแพรดังนี้ 

ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดินจะมอบหมายเจาหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพของขอมูลการ
ใชท่ีดิน โดยเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจะรวบรวมขอมูลท่ีดําเนินการเสร็จมาตรวจสอบ ใหเเปนไปตาม
มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS :Fundamental Geographic Data Set) ตาม
ขอกําหนดดานคุณภาพขอมูล ไดแก  
1. ความถูกตองเชิงตําแหนง (positional accuracy) 
2. ความครบถวนของขอมูล (completeness) 
3. ความถูกตองของของขอมูลลักษณะประจํา (thematic accuracy)  
4. ความสอดคลองทางตรรกะ (logical consistency)  
และจัดทํา Mata data ของขอมูล กอนนําเผยแพร 

 9.2 การประเมินคุณภาพขอมูล ทําการประเมินคุณภาพขอมูลการใชท่ีดินอยูบนหลักการขอมูลมีความ
ถูกตอง (Accuracy) ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) ขอมูลมี
ความเปนปจจุบัน (Timeliness) ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช 
(Availability) ดังนี้ 
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หัวขอคุณภาพขอมูล รูปแบบการประเมิน เกณฑใชพิจารณา 

1. ขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy) 1 )  ก า รนํ า ชั้ น ข อ มู ล ว ง ร อ บ 
(boundary)ประเภทการใชท่ีดิน
ในพ้ืนท่ีใกลเคียงมาตอกัน เชน 
จังหวัดติดกัน 
2) ใหเจาหนาท่ีสลับกันตรวจสอบ
โดยวิธีการสุมตรวจโดยใชประ
บวนการสารสนเทศภูมิศาสตร 

1) หากพบวาตอกันและมี
คําอธิบายเหมือนกันแสดงวา
ถูกตองหรือในกรณีท่ีคําอธิบาย
แตกตาง กันใหตรวจสอบกับ
ฐานขอมูลและวงรอบ 
2) หากพบวาขอมูลในตารางมี
ความสอดคลองกันท่ัง 3 ระดับ 
และไมมีการใสสัญลักษณหรือ
คําอธิบายผิด ถือวาถูกตอง 
3) ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลเชิงตําแหนง โดยการสุม
ตัวอยางเพ่ือทําการตรวจสอบ
ขอมูลแผนท่ีและสภาพการใชท่ีดิน
จริง จากขอมูลการใชท่ีดินระดับ 2 
หากความถูกตองต่ํากวารอยละ 80 
ถือวาไมผานมาตรฐาน 

2. ขอมูลมีความครบถวน 
(Completeness) 

 

1) ตรวจสอบขอมูลในฐานขอมูล 
ใหเปนไปตามขอกําหนดใน Data 
Dictionary 
2) ขอมูลแลวเสร็จในขอบเขต
พ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

1) หากขอมูลในฐานขอมูลท่ีเก็บ
เปนไปตามตามขอกําหนดใน 
Data Dictionary แสดงวา
ขอมูลท่ีนําเขามีความครบถวน 
2) ขอมูลแลวเสร็จเต็มพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย เชน 1 จังหวัด 

3. ขอมูลมีความตองกัน 
(Consistency) 

ประ เภทการ ใช ท่ี ดิ น มีความ
สอดคลองกันท้ัง 3 ระดับ 

ในฐานขอมูลขอมูลคําอธิบายท่ี
ระบุประเภทการใช ท่ีดิน ใน
ระดับ 3 ตองเปน สวนยอยของ
ระดับ 2 และระดับ 2 ตองเปน
สวนยอยของระดับ 1 เชน 
ระดับ 3 เปน A302 ระดับ 2 
ตองเปน A3 และระดับ 1 ตอง
ข้ึนตนดวย A 

4. ขอมูลมีความเปนปจจุบัน 
(Timeliness) 
 

ความสัมพันธของระยะเวลาของ
ขอมูลภาพดาวเทียมหรือจาก
แหลงอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท่ีนํามาใช
จัดทําขอมูลในเบื้องตน รวมกับ
ชวงเวลาการออกสนามและ
จัดทําขอมูล  

หากพบวาจากขอมูลเบื้องตนท่ี
เตรี ยมในสํ านัก งานมีความ
สอดคลองหรือตรงกับชวงเดือน
หรือป ท่ีดําเนินการสภาพการใช
ท่ี ดิ น จ ริ ง จ า ก ก า ร สํ า ร ว จ
ภาคสนามแสดงวาขอมูลมีความ

นโยบายและแนวปฏิบัติสําหรับชุดขอมูลการใชท่ีดิน 
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หัวขอคุณภาพขอมูล รูปแบบการประเมิน เกณฑใชพิจารณา 

เปนปจจุบนั 
5. ขอมูลตรงตามความตองการของ

ผูใช (Relevancy) 
ตรวจสอบจากการขอความ
อนุเคราะหขอมูลการใชท่ีดิน 
และแบบสํารวจความพึงพอใจ 

- หากพบวาเม่ือมีผูนําขอมูลไป
ใชแลวไมมีการมาขอคําอธิบาย
เพ่ิมเติมหรือแจงความบกพรอง
ของขอมูลแสดงวาขอมูลตรงกับ
ความตองการของผูใช 
- คําตอบจากสาํรวจความพึงพอใจ 

6. ขอมูลมีความพรอมใช 
(Availability) 

 

ตรวจสอบจากการใหบริการ/
เผยแพร ขอมูลการใชท่ีดิน  

หากสามารถเขาใชงานขอมูลได
ทุ ก ค รั้ ง  ส าม า รถ ใ ช ง า น ได
ตลอดเวลาServer ไม Down 
Time แสดงว าขอ มูล มีความ
พรอมใช  

 นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบคุณภาพขอมูลตามรูปแบบขอมูล (Data Format) ขอบเขตของขอมูล (Data 
Scope)  เ ง่ื อน ไขการกรอกข อ มูล  (Conditions) มาตรฐาน/แหล งอ า ง อิ ง /แหล ง ท่ีมาของข อ มูล 
(Standard/Reference/Data Source) ตามภาคผนวก พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 
 
10. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ เพ่ิมกฎกระทรวงแบงสวนราชการ อํานาจหนาท่ีมาตรฐาน  

 10.1 พระราชบัญญัติเผยแพรขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 
10.3 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

 10.3 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
 10.4 นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ กรมพัฒนาท่ีดิน 
 10.5 แผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัย อันอาจมีผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (IT Contingency Plan) 
 10.6 คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติ. 2556. มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 
(FGDS) ชั้นขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน.  แหลงท่ีมา: http://www.lddservice.org/ 
services/PDF/paper academic /FGDS_landUse.pdf, 20 กันยายน 2564 

10.7 United States Department of The Interior.  1845. A Land Use and Land Cover 
Classification System for Use with Remote Sensor Data, แหลงท่ีมา: https://pubs.usgs.gov/ 
pp/0964/report.pdf, 20 กันยายน 2564. 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติสําหรับชุดขอมูลการใชท่ีดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

คำอธิบายขอมูล (Metadata) 
พจนานกุรมขอมูล (Data Dictionary) 

 

(สำหรับชุดขอมูลการใชท่ีดิน) 
 
 



ภาคผนวก 1 
 

คำอธิบายขอมลู (Metadata) ขอมูลการใชท่ีดิน  

ลำดับท่ี ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

1 เลขที่เมทาดาตา กำหนดเลขที่ใหเปน Unique 003 

2 ช่ือขอมูล ช่ือของขอมูลที่กำหนดโดยหนวยงานเจาของเรื่อง ขอมูลการใชที่ดิน 

3 เจาของขอมูล  ช่ือบุคคล ช่ือสวนงาน หรือช่ือหนวยงานที่รับผิดชอบ
ขอมูล และที่อยูที่สามารถติดตอได 

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

4 คำสำคัญ  หัวขอ คำ หรือวลี ที่ใชสำหรับการคนเรื่องที่ตองการได การใชที่ดิน ที่ดิน การใชประโยชนดิน จังหวัด  

ป พ.ศ. 

5 คำอธิบายอยางยอ บทคัดยอของขอมูลหรือ Abstract ที่บงบอกถึง
เน้ือความในขอมูลอยางส้ัน 

ขอมูลการใชที่ดินเปนขอมูลที่ไดจากการสำรวจ 
จำแนกสภาพการใชที่ดินปจจุบัน (Present 
Land Use) ใชเปนขอมูลในการกำหนดนโยบาย
และวางแผนการใชที่ดิน 

6 ผูสนับสนุนหรือผูรวม
ดำเนินการ  

ผูที่สนับสนุนหรือผูรวมดำเนินการเก่ียวกับขอมูล เชน 
เจาของผลิตภัณฑ (Product Owner) , สวนควบคุม
คณุภาพ 

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

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

2015-10-01  

8 วันที่ทำการเปล่ียนแปลงขอมูล
ลาสุด  

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

2017 - 2018 

9 แหลงที่มา แหลงที่มา เชน จากโครงการสำรวจ การวิเคราะหขอมูลดาวเทียมรวมกับการสำรวจ

และเก็บขอมูลภาคสนาม 

10 หนวยยอยที่สุดที่มีขอมูล  หนวยยอยหรือขอบเขตที่ยอยที่สุดที่มีขอมูล 
เชน หมูบาน จังหวัด ภาค ประเทศ 

บุคคล 

 สถานประกอบการ 

 ครัวเรือน 

 หมูบาน 

 ตำบล 

อำเภอ 

 จังหวัด 

 ภาค 

 ประเทศ 

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

11 รูปแบบการเก็บขอมูล   Database 



ภาคผนวก 2 
 

ลำดับท่ี ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

รูปแบบที่บันทึกขอมูล เชน Database  CSV/XLS  
VDO 

 CSV/XLS 

 XML/JSON 

 Image/Diagram 

 VDO 

 Text/Document 

 เอกสารกระดาษ 

  อ่ืน ๆ….Shape File (Polygon)....... 

12 ภาษาที่ใช  ภาษาที่ใช เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญ่ีปุน 

  ภาษาไทย 

  ภาษาอังกฤษ 

จีน 

 ญ่ีปุน 

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

13 URL  ระบุ URL ที่สามารถเขาถึงชุดขอมูลได - 

14 ขอบเขตที่เผยแพรขอมูล ขอบเขตหรือพื้นที่ในการนำเสนอขอมูล เชน ภายใน
หนวยงาน  ระหวางหนวยงาน 

 ภายในหนวยงาน 

 ระหวางหนวยงาน 

 ประเทศไทย 

 ระหวางประเทศ 

 ไมจำกัดขอบเขต 

15 สิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล  สิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล ซ่ึงอธิบายระดับการเขาถึง
ขอมูล เชน View ผูใชบริการ   Modify เจาหนาที่
กลุมวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน 

 View 
 Modify 

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

 ใชโดยอิสระ 
 ใหเม่ือรองขอ 
 สัญญาอนุญาต 
 ขอบเขตความรวมมือ 
 อ่ืน ๆ.............................. 

 

 



ภาคผนวก 3

ชื่อชุดข้อมูล 

(Dataset Name)

(1)

ชื่อตารางข้อมูล 

(Table Name)

(2)

ชื่อฟิลด์ 

(Field Name)

(3)

คําอธิบายฟิลด์ 

(Field Description)

(4)

รูปแบบของข้อมูล 

(Data Format)

(5)

ขอบเขตของข้อมูล 

(Data Scope)

(6)

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล 

(Conditions)

(7)

แหล่งอ้างอิง/แหลงที่มาของข้อมูล 

(Reference/Data Source)

(8)

ข้อมูลส่วนุคคล 

(Personal Data)

(9)

ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล 

(Data Dissemination)

(10)

ระดับชั้นความลับ

(11)

ข้อมูลการใช้ที่ดิน LU_ชื่อย่อจังหวัด_ปี 

พ.ศ.ที่ผลิตข้อมูล

Shape รูปแบบของข้อมูล Polygon Geometry ไม่มี บังคับ Mandatory Auto ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

OBJECTID ลําดับของข้อมูล (Polygon) Numeric Long บังคับ Mandatory Auto ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

LU_ID_L1 รหสัการใชป้ระโยชนท์ีดินระดบั 1 

(Level1)

Numeric Double บังคับ Mandatory ตารางการจําแนกใช้การประโยชนที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน

ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

LU_ID_L2 รหสัการใชป้ระโยชนท์ีดินระดบั 2 

(Level2)

Numeric Double บังคับ Mandatory ตารางการจําแนกใช้การประโยชนที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน

ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

LU_ID_L3 รหสัการใชป้ระโยชนท์ีดินระดบั 3 

(Level3)

Numeric Double บังคับ Mandatory ตารางการจําแนกใช้การประโยชนที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน

ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

LU_CODE รหสัการใชป้ระโยชนท์ีดินระดบั 3 

(Level3)

Text 14 บังคับ Mandatory ตารางการจําแนกใช้การประโยชนที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน

ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

LU_DES_TH รายละเอียดการใชป้ระโยชนท์ีดิน

ระดบั 3 (ภาษาไทย)

Text 100 บังคับ Mandatory ตารางการจําแนกใช้การประโยชนที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน

ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

LU_DES_EN รายละเอียดการใชป้ระโยชนท์ีดิน

ระดบั 3 (ภาษาองักฤษ)

Text 100 บังคับ Mandatory ตารางการจําแนกใช้การประโยชนที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน

ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

LU_DES รายละเอียดการใชป้ระโยชนท์ีดิน

นอกเหนือจาก LU_DES_TH

Text 150 ไม่บังคับ Optional ตามการสํารวจข้อมูลภาคสนาม ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

LUL1_CODE รหสัการใชป้ระโยชนท์ีดินระดบั 1 

(Level1)

Text 14 บังคับ Mandatory ตารางการจําแนกใช้การประโยชนที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน

ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

LUL2_CODE รหสัการใชป้ระโยชนท์ีดินระดบั 2 

(Level2)

Text 14 บังคับ Mandatory ตารางการจําแนกใช้การประโยชนที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน

ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

Shape_Area เนือทีราย Polygon หนว่ยเป็น

ตารางเมตร

Numeric Double บังคับ Mandatory คํานวณจากการใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

Rai เนือทีราย Polygon หนว่ยเป็นไร่ Numeric Double บังคับ Mandatory คํานวณจากการใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

Prov ชื่อย่อจังหวัด Text 14 บังคับ Mandatory ตารางอังกฤษย่อชื่อจังหวัดที่ใช้ในงาน

สารบรรณพจนานุกรมนักเรียน ฉบับ

เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 (ฉบับ

ปรับปรุง)

ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

Year ปีที่ปรับปรุงข้อมูล ปี ค.ศ. 4 

หลัก เช่น 2020

Text 4 บังคับ Mandatory ไมม่ี ไม่เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

Author ชื่อ-นามสกุล ผู้ปรับปรุงข้อมูล Text 150 บังคับ Mandatory เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นข้อมุลส่วนบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ไม่มี

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

สําหรับชุดข้อมูล การใช้ที่ดิน 
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คณะผู้จัดท า 
 

     กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
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