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    สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.
2562 กำหนดใหหนวยงานรัฐจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน เพื่อเปนกรอบในการบริหาร
จัดการขอมูลของหนวยงานของรัฐ กลุมวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบาย
และแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเปนผูครอบครอง (Data Owner) ขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลม 
จึงไดจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลมขึ้นเพื่อใหการสืบคนและ 
การเรียกใชฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลมสำหรับนักวิชาการ เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป นำขอมูล 
ไปใชใหเกิดประโยชน และตรงตามวัตถุประสงคของผูใชบริการไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
   ดังนั ้น เพื ่อใหขอมูลพื ้นที่เสี ่ยงตอการเกิดดินถลม มีขอบเขต นิยาม การเผยแพรและ 
การทบทวน การกำหนดสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบของผูครอบครอง และผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิต
ขอมูล (Create/Collect, Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 
รวมถึงการจัดการระบบบริหารและกระบวนการจัดการ การคุมครองขอมูล การกำหนดกฎเกณฑการเขาถึง
และใชประโยชนจากขอมูล การกำหนดมาตรการหรือกระบวนการตรวจสอบประเมินคุณภาพขอมูลเพื่อให
ข อม ูลม ีความถูกต อง (Accuracy) ครบถวน (Completeness) ตองก ัน (Consistency) เป นปจจ ุบัน 
(Timeliness) ตรงตามความตองการของผู ใช(Relevancy) และพรอมใช (Availability) ภายใตกรอบ 
ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน 
เปนปจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเปนสวนบุคคล และสามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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นโยบายและแนวปฏิบัติ 
สำหรับชุดขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลม 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
 

1. ความเปนมา 

 ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงที่ประสบปญหาอันเน่ืองมาจากพิบัติภัยดินถลมมายาวนาน เหตุการณดินถลม
ที่ทำใหเกิดความสูญเสียมากที่สุดที่มีการบันทึกไวเกิดเมื่อป 2531 ที่อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
หลังจากน้ันยังคงมีเหตุการณดินถลมที่กอใหเกิดความเสียหายเกดิข้ึนอยางตอเน่ืองในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะใน
บริเวณพื้นที่ลาดชัน บริเวณเชิงเขา เกิดข้ึนทั้งในภาคเหนือ และภาคใตของประเทศ โดยมีแนวโนมที่จะมีความถ่ี
และความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน 
 จากผลกระบบของภัยพิบัติดังกลาว กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จึงไดมีการจัดทำ
แผนที่พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลมทั่วประเทศไทย โดยพิจารณาปจจัยทางดานสภาพพื้นที่ เชน ความลาดชัน 
ลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะดิน การใชที่ดิน เปนตน เพื่อประเมินพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดดินถลม ซึ่ง
เปนประโยชนในการบริหารจัดการลดความเสี่ยงน้ัน และเพื่อใหผูที่สนใจทั่วไป ไมวาจะเปนเจาหนาที่ภาครัฐ/
เอกชน/นักศึกษา/เกษตรกร สามารถเขาถึงขอมูลได อยางไรก็ตามความเสี่ยงที่ประเมินขึ้นนั้นไมคงที่เทากัน
ตลอดเวลา การเกิดดินถลมน้ัน นอกจากจะข้ึนอยูกับปจจัยทางดานสภาพพื้นที่ดังกลาวแลว ยังแปรผันไปตาม
ปริมาณความช้ืนของดินที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณน้ำฝน  
 ขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลมมีประโยชนในการวางแผนเตรียมรับมือกับสถานการณภัยพิบตัิดานดิน
ถลม และประกรอบแนวทางในการปฏิบติังานของหนวยงานทัง้ใน และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
และเพื่อเปนแนวทางการขับเคลื่อนแผนการใชที่ดินเพื่อจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยไปสูการปฏิบัติ พรอมทั้งเสนอแนะ
แนวทางการใชที่ดิน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่ และสภาพภูมิสังคม 
 ดังนั ้น เพื ่อใหฐานขอมูลพื ้นที่เสี ่ยงตอการเกิดดินถลมมีการกำหนดสิทธิ หนาที ่ ความรับผิดชอบของ 
ผู ครอบครองและผู ควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล (Create, Collect/Store, Classify, Process/Use, 
Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) มีระบบบริหารและกระบวนการจดัการและคุมครองขอมลูตาม
วงจรชีวิตขอมูล มีการกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล รวมถึงมีการกำหนดมาตรการ 
หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ไดแก ถูกตอง ครบถวน สอดคลองกัน เปนปจจุบัน ตรง
ตามความตองการผูใช และพรอมใช ตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
จึงจำเปนตองจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลการใชที่ดินภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 
(Data Governance Framework)  เพื่อใหการไดมาและการนำขอมูลไปใช ถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน 
มั่นคงปลอดภัย รักษาความเปนสวนบุคคล และนำไปเชื่อมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย  
สามารถนำไปใชกอใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลพื้นที่เส่ียงตอการเกิดดินถลม กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อใหกรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลพื ้นที ่เสี่ยงตอการเกิดดินถลม 
ที่มีประสิทธิภาพภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

 2.2 เพื่อใหกรมพัฒนาที่ดินมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูลพื้นที ่เสี่ยงตอ 
การเกิดดินถลม โดยกำหนดสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบของผูครอบครองและผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิต
ขอมูล (Create, Collect/Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 

 2.3 เพื่อใหมีการกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.4 เพื ่อใหมีการกำหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ใหขอมูล 
มีความถูกตอง ครบถวน ตองกัน เปนปจจุบัน ตรงตามความตองการผูใช และพรอมใช 

3. ขอบเขต 

 3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับน้ี บังคับใชกับผูดูแลขอมูล ผูใชขอมูลและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับขอมูล
พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลม 

 3.2 ขอบเขตขอมูลตามนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี ้ ครอบคลุมเฉพาะขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอการเกิด 
ดินถลม มาตราสวน 1: 50,000 ที่ไดดำเนินการโดยกองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

4. นิยาม 

คำ ความหมาย 
ดินถลม การเคลื่อนที่ของแผนดินและขบวนการซึ่งเกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของแผนดิน 

หิน ตามแนวลาดชัน เนื่องจากแรงดึงดูดของโลก การเคลื่อนที่ของมวลเหลานี้มี
ความเร็วปานกลางถึงเร็วมาก ซึ่งในประเทศไทยโดยสวนใหญ เกิดจากฝนตกหนัก
มาก และมักเกิดพรอมกับน้ำปาไหลหลาก บริเวณเทือกเขา 

พื้นที่เสี่ยงตอการเกิด 
ดินถลม 

พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการเคลื่อนที่ของมวลดินและหินลงมาตามลาดเขาดวยอิทธิพล
ของแรงโนมถวงโลก และน้ำเขามาเกี่ยวของในการเคลื่อนตัวเสมอ 

ขอมูลพื้นทีเ่สี่ยงตอการ 
เกิดดินถลม 

ขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลมที่ดำเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบดวย
ขอมูลในรูปของแผนที่ซึ่งประกอบดวยคำบรรยายระดับความเสี่ยงตอการเกิดดินถลม
เชิงบรรยายที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในรูปแบบดิจิทัลไฟล (นามสกุล 
.shp) และในลักษณะตารางที่ระบุระดับความเสี่ยงตอการเกิดดินถลมพรอมเนื้อที่มี
หนวยเปนตารางเมตรและไร ในระดับมาตราสวน 1: 50,000 

ช้ันความลับ 
 
 

รูปแบบและขอกำหนดของการจัดชั้นความลับของขอมูล เพื่อปองกันการเขาถึงและ
สามารถนำขอมูลไปใชไดอยางเหมาะสมโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ความมั่นคงของประเทศ ความลับทางราชการ และความเปนสวนบุคคล พรอมทั้ง
ตรวจสอบสิทธิ์ของหนวยงานที่สามารถนำขอมูลไปใชไดตามบทบาทและภารกิจตาม
กฎหมาย  ในกรณีชุดขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลมไมมีขอมูลที่มีช้ันความลับแต
จะมีระดับของการเปดเผยซึ่งสามารถเปดเผยใหกับบุคคลหรือองคกรเปนรายกรณี 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูมีอำนาจตัดสินใจ ไดแก ผูอำนวยการกลุมวางแผนการ
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลพื้นที่เส่ียงตอการเกิดดินถลม กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

คำ ความหมาย 
จัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรหรือผูอำนวยการกองนโยบายและแผนการ
ใชที่ดิน ดังน้ี 

1) ขอมูลที่ใชภายในหนวยงาน หมายถึง ขอมูลที่ใชภายในหนวยงานที่ครอบครอง
ขอมูล ซึ่งอยูในรูปแบบดิจิทัลไฟล (นามสกุล .shp) ที่มีรายละเอียดของช้ันขอมูลตาง ๆ  
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

2) ขอมูลที่แชรให หนวยงานอื ่น ๆ หมายถึง ขอมูลผลจากการวิเคราะห มี
รายละเอียดของชั้นระดับความเสี่ยงตอการเกิดดินถลม ซึ่งอยูในรูปแบบดิจิทัลไฟล 
(นามสกุล .shp)  

3) ขอมูลเปดที่ทุกคนสามารถนำไปใชไดโดยอิสระ หมายถึง ขอมูลที่เปดสามารถ
ใชงานไดทั้งหมด ทุกคนสามารถที่จะใชขอมูลได ทั้งนี้ตองระบุแหลงที่มาและตองใช
เงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามที่หนวยงานที่ครอบครองกำหนด โดยขอมูลดังกลาว
จะอยูในรูปแบบไฟลภาพ ไฟลเอกสาร (นามสกุล .pdf) 

ผูครอบครองขอมลู 
(Data Owner) 

ผูที่ทำงานรวมกับเจาของขอมูลโดยตรง ทำหนาที่จัดเก็บรักษาขอมูล รวมถึง
ปองกันภัยคุกคาม ทำการสำรองดูขอมูล ในที่น้ีหมายถึง กลุมวางแผนการจัดการ
ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ผูควบคุมขอมลู  
(Data Controller) 

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล ในที่น้ี หมายถึง กรมพัฒนาที่ดิน 

ศูนยกลางขอมลูเปด
ภาครัฐ (Open 
Government 
Platform) 

ศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐที ่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน) จัดใหมีขึ้น เพื่อใหหนวยงานของรัฐนำขอมูลเปดภาครัฐมา
เปดเผยในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ  ปจจ ุบัน ให บร ิการขอมูลที่ 
Data.go.th  
ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ ดำเนินการโดยมวัีตถุประสงคหลักเพื่อทำใหผูใชบริการทั้ง
ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหนวยงานของรัฐ สามารถคนหาและเขาถึง
ขอมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐไดงาย โดยมีเปาหมายสูงสุดเพื่อสงเสริมใหเกิดธรรมาภิ
บาล เกิดความรวมมือของภาครัฐ และสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน โดยการ
ดำเนินการของศูนยกลางขอมูลภาครัฐน้ันสรางมูลคา ทั้งในดานของความโปรงใส การ
มีสวนรวม การปรับปรุง หรือพัฒนาสินคาและบริการใหม การสรางนวัตกรรม การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใหบริการของภาครัฐ และการเพิ่มมูลคา
ใหกับหนวยงานราชการเอง โดย “ขอมูลเปด” นั้นนอกจากจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการใหบริการแลวยังชวยลดคาใชจายของหนวยงานราชการไดโดยสามารถ ทั้งน้ี
สามารถสืบคนขอมูลเบื้องตนไดจาก Website 

การสำรองขอมูล การจัดทำสำเนา (Backup) ชุดขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลมในสื ่อบันทึก
ขอมูลประเภทตาง ๆ 

การทำลายขอมลู เปนการทำลายขอมูลที่มีชวงอายุเกินชวงใชงานหรือไมไดใชงานแลว 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลพื้นที่เส่ียงตอการเกิดดินถลม กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

 

5. การเผยแพรและการทบทวน 

 เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลการใชที่ดินภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data 
Governance Framework) ฉบับน้ีมีการเผยแพรผานเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดินที่https://www.ldd.go.th/ 
และผานเว็บไซตกองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน http://webapp.ldd.go.th/lpd/โดยมีการ
ทบทวนขอมูลทุกปหรือตามชวงเวลาที่เหมาะสม 

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

ชื่อกิจกรรม หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ 

กระบวนการ 

1. การสราง
ขอมูล (Create) 

กองนโยบายและ
แผนการใชที่ดิน 
(Data Owner) /
กลุมวางแผนการ
จัดการที่ดินใน
พื้นที่เสี่ยงทาง
การเกษตร  

1 การกำหนดสิทธิ กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน เปนผูกำหนด
สิทธิใหกับเจาหนาที่ของกลุมวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัย
ทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดินใหสามารถสรางเพิ่ม 
ลบ แกไขขอมูลตามหนาที่ความรับผิดชอบ 
2 หนาที่ความรับผิดชอบในการนำเขาขอมูลและการเขาถึงขอมูล 
 2.1 การนำเขาขอมูล กลุมวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัย
ทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดินมีหนาที่กำหนดพื้นที่
เปาหมายดำเนินงาน ซึ่งจัดทำในระดับมาตราสวน 1:50,000 โดยทำ
การปรับปรุงขอมูลตามชวงเวลาที่ช้ันขอมูลที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอยูในชวงเวลาประมาณ 2 – 10 ป โดยมีข้ันตอน
ดังน้ี 
 - กำหนดขอบเขตดำเนินงานในแตละปงบประมาณ  
 - จัดเตรียมขอมูลความลาดชัน ลักษณะทางธรณีวิทยา 
ลักษณะดิน การใชที่ดิน ปริมาณฝน 
 - นำเขาขอมูลสูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 - ประเมินพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลม ดวยโปรแกรมดาน
สารสนเทศภูมิศาสตร ArcView (ESRI) ทำงานรวมกับแบบจำลอง
ว ิ เคราะหความม ั ่นคงของพื ้นท ี ่ลาดเท (The infinite slope 
stability model factor of safety) ขอ ง  Hammond et al. 
(1992)  
 - ออกสำรวจ/ตรวจสอบภาคสนาม  
 - ปรับแกความถูกตอง 
 2.2 การเขาถึงขอมูล กลุมวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัย
ทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดินสามารถเขาถึงขอมูล

http://webapp.ldd.g/
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลพื้นที่เส่ียงตอการเกิดดินถลม กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ชื่อกิจกรรม หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ 

กระบวนการ 

พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลมในทุกพื้นที่ดำเนินการและในทุกระดับช้ัน
ขอมูล โดยสามารถเก็บรวบรวม อาน วิเคราะห ประมวลผล แกไข 
ปรับปรงุ เผยแพร รายงานผล ขอมูลได 

2. การรวบรวม
และจัดเก็บ
ขอมูล 
(Collect/Store)  

- กลุมวางแผนการ
จ ั ดการท ี ่ ด ิ นใน
พื้นที่เสี่ยงภัยทาง
การเกษตร กอง
น โ ย บ า ย แ ล ะ
แผนการใชที่ดิน 
- ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

- เปนการจัดเก็บขอมูลที่เกิดจากกระบวนการสรางขอมูล ในรูปแบบ 
ดิจิทัลไฟล (นามสกุล .shp) ซึ่งจะจัดเก็บขอมูลใน hard disk, external 
hard disk และมี sever กลางในการจัดเก็บขอมูล หากมีการแกไข
ปรับปรุงขอมูล จะนำขอมูลใหมไปทดแทนขอมูลเดิม ทั้งนี้เจาของ
ช้ินงานยังสามารถเก็บขอมูลเดิมไวไดเพื่อใชเปนหลักฐานอางอิงในการ
แกไข 
- สำรอง(Back up) ใน Hard disk หรือ sever ของหนวยงาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากขอมูลเกิดความเสียหายหรือ
สูญหายไมวาจากกรณีใด ๆ ก็ตาม 

3. การปกปด
หรือเปดเผย 
(Concealment
/Disclosure)  

กองนโยบายและ
แผนการใชที่ดิน 

กำหนดใหเปดเผยขอมูลพื ้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลม โดยเปดเผย
ใหกับผูขอรับบริการทุกกลุม และควรทำหนังสือขอความอนุเคราะห
ขอมูลมายังกรมพัฒนาที่ดินพรอมชี้แจงเหตุผล ความจำเปน ของการ
นำขอมูลไปใชงาน โดยแบงระดับการเปดเผยออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
 1) ขอมูลที่ใชภายในหนวยงาน หมายถึง ขอมูลที่ใชภายในหนวยงาน
ที่ครอบครองขอมูล ซึ่งอยูในรูปแบบดิจิทัลไฟล (นามสกุล .shp) ที่มี
รายละเอียดของช้ันขอมูลตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 2) ขอมูลที ่แชรใหหนวยงานอื ่น ๆ หมายถึง ขอมูลผลจากการ
วิเคราะห มีรายละเอียดของช้ันระดับความเสี่ยงตอการเกิดดินถลม ซึ่ง
อยูในรูปแบบดิจิทัลไฟล (นามสกุล .shp) บุคคลหรือองคกรภายนอกที่
ไดรับความอนุเคราะหขอมูลไปแลวสามารถ ประมวลผล วิเคราะห
ขอมูล แสดงผล และจัดทำรายงาน ภายใตขอบเขตของขอมูลที่ไดรับ
และตามเหตุผลความจำเปนที่ระบุไวในเอกสารขอความอนุเคราะห
ขอมูล 
 3) ขอมูลเปดที่ทุกคนสามารถนำไปใชไดโดยอิสระ หมายถึง ขอมูลที่
เปดสามารถใชงานไดทั้งหมด ทุกคนสามารถที่จะใชขอมูลได ทั้งน้ีตอง
ระบุแหลงที่มาและตองใชเงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามที่หนวยงาน
ที่ครอบครองกำหนด โดยขอมูลดังกลาวจะอยูในรูปแบบไฟลภาพ ไฟล
เอกสาร (นามสกุล .pdf) 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลพื้นที่เส่ียงตอการเกิดดินถลม กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ชื่อกิจกรรม หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ 

กระบวนการ 

4. การ
ประมวลผลหรือ
ใชขอมูล 
(Process/Use)  

นายดนัยวัฒน 
เรขะรุจ ิ
นักวิชาการ
เกษตรปฏิบัติการ  
กลุมวางแผนการ
จัดการที่ดินใน
พื้นที่เสี่ยงภัยทาง
การเกษตร  

นำขอมูลพื้นที่เสี ่ยงภัยทางการเกษตรที่จ ัดเก็บในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรมาประมวลผล วิเคราะหขอมูล แสดงผล และจัดทำรายงาน
สำหรับผูใชงานกลุมตาง ๆ ตามความรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดการนำ
ขอมูลเหลานั ้นมาใชงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของแตละกลุม
ผูใชงาน 

5. การตรวจสอบ
ขอมูล (Inspect)  

คณะกรรมการ
วิชาการ 
กองนโยบายและ
แผนการใชที่ดิน  

ตรวจสอบขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลมใหขอมูลมีความถูกตอง 
(Accuracy) ข อม ูลม ีความครบถวน (Completeness) ข อม ูลมี 
ความตองกัน(Consistency) ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness) 
ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) และขอมูลมีความ
พรอมใช (Availability) กอนเขาสูการเผยแพร ซึ่งในเบื้องตนกอนนำ
ขอมูลเขาคณะกรรมการวิชาการ ขอมูลควรผานการตรวจสอบจาก
นักวิชาการภายในกลุมวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทาง
การเกษตร ทั้งน้ีหากคณะกรรมการฯมีมติใหปรับแก ผูรับผิดชอบตอง
ปรับแกขอมูลกอนนำเผยแพร 

6. การทำลาย
ขอมูล 
(Dispose)  

กลุมวางแผนการ
จัดการที่ดินใน
พื้นที่เสี่ยงภัยทาง
การเกษตร กอง
นโยบายและ
แผนการใชที่ดิน 

ขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลมไมมีการทำลายขอมูลแตจะ
ดำเนินการจัดเก็บขอมูลแบบถาวร (Archive) จะไมมีการทำลาย
ขอมูลที่อยู ในเครื ่องแมขายเนื่องจากเปนขอมูลที ่ตองนำไปใชใน 
การเปรียบเทียบ ในอดีต ชวงเวลาตาง  

7. การกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล มีการจัดการดังน้ี 

 การเขาถึงขอมูลพื ้นที ่เสี่ยงตอการเกิดดินถลม สามารถแยกเปน ขอมูลที่ใชในหนวยงาน และขอมูลที่
ใหบริการระหวางหนวยงาน มีรายละเอียดดังน้ี  

ระดับการ 
เขาถึงขอมลู 

ขอมูลท่ี 

เขาถึงได 

วิธีการรวบรวมขอมูล ระดับชั้น

ความลับ 

ชองทางการเขาถึง 

1) จำกัดการเขาถึง 
เฉพาะหนวยงานที่
ครอบครองขอมลู  
 

ขอมูลพื้นที่
เสี่ยงตอการ
เกิดดินถลม
ที่มีรายละ 
เอียดของ

เจาหนาที่กลุมวางแผนการ

จัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัย

ทางการเกษตร กองนโยบาย

และแผนการใช ท ี ่ ด ิน มี

ขอมูลที่ใช

ภายใน

หนวยงาน 

- ติดตอประสานเพื่อขอ
ความอนุเคราะหขอมูลกับ 
ผูครอบครองขอมูล ที่ 
สายดวน 1760 ตอ 1320 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลพื้นที่เส่ียงตอการเกิดดินถลม กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ระดับการ 
เขาถึงขอมลู 

ขอมูลท่ี 

เขาถึงได 

วิธีการรวบรวมขอมูล ระดับชั้น

ความลับ 

ชองทางการเขาถึง 

ช้ันขอมูล
ตาง ๆ ที่ใช
ในการ
วิเคราะห
ขอมูล 

หนาที่กำหนดพื้นที่ เตรียม

ข อม ูลเบ ื ้องต น ประเมิน

พื ้นที ่ เส ี ่ยงตอการเกิดดิน

ถล ม สำรวจ/ตรวจสอบ

ภาคสนาม ปรับปรุง นำเขา 

โดยใช  ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร 

2.ขอมูลที่ใหบริการ

ระหวางหนวยงาน  

 

ขอมูลพื้นที่

เสี่ยงตอการ

เกิดดินถลม

มีรายละ 

เอียดของช้ัน

ระดับความ

เสี่ยงตอการ

เกิดดินถลม  

เจาหนาที่กลุมวางแผนการ

จัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัย

ทางการเกษตร กองนโยบาย

และแผนการใช ท ี ่ ด ิน มี

หนาที่จ ัดทำขอมูลพื ้นที่

เส ี ่ยงตอการเกิดดินถลม

โดยใช  ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรตามขอบเขตการ

ปกครอง หรือขอบเขตลุม

น้ำ ซึ่งอยูในรูปแบบดิจิทัล

ไฟล (นามสกุล .shp) 

ขอมูลที่แชรให

หนวยงานอื่น  

- https://data.go.th/ 

- ผานเว็บไซตกรมพัฒนา

ที่ดินที่ https://www.ldd. 

go.th ผานเว็บไซต กอง

นโยบายและแผนการใช

ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

http://webapp.ldd.go. 

th/lpd/และผานเว็บไซต

กลุมวางแผนการจัดการ

ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทาง

การเกษตร 

http://irw101.ldd.go.th 

3. ข  อม ู ลท ี ่ เป ด

สามารถใชงานได

ทั้งหมด 

ขอมูล

รายงานและ

แผนที่พื้นที่

เสี่ยงตอการ

เกิดดินถลม 

เจาหนาที่กลุมวางแผนการ

จัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัย

ทางการเกษตร กองนโยบาย

และแผนการใช ท ี ่ ด ิน มี

หนาที่จ ัดทำขอมูลพื ้นที่

เส ี ่ยงตอการเกิดดินถลม

โดยใช  ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรตามขอบเขตการ

ปกครอง หรือขอบเขตลุม

น้ำใหอยูในรูปแบบไฟลภาพ 

ขอมูลเปดที่ทุก

ค น ส า ม า ร ถ

นำไปใชไดโดย

อิสระ 

- https://data.go.th/ 

- ผานเว็บไซตกรมพัฒนา

ที่ดินที่ https://www.ldd. 

go.th ผานเว็บไซต กอง

นโยบายและแผนการใช

ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

http://webapp.ldd.go. 

th/lpd/และผานเว็บไซต

กลุมวางแผนการจัดการ

ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทาง

https://data.go.th/
https://data.go.th/


8 
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ระดับการ 
เขาถึงขอมลู 

ขอมูลท่ี 

เขาถึงได 

วิธีการรวบรวมขอมูล ระดับชั้น

ความลับ 

ชองทางการเขาถึง 

และไฟลเอกสาร (นามสกุล 

.pdf) 

การเกษตร 

http://irw101.ldd.go.th 

 
8. กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ไดกำหนดกระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล
พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลม ดังน้ี 

 8.1 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพขอมูล คณะกรรมการวิชาการกองฯ จะมีตรวจสอบคุณภาพขอมูล 
เพื ่อใหขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy) ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน 
(Consistency) ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness) ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) 
และขอมูลมีความพรอมใช (Availability) กอนเผยแพร โดยประธานคณะทำงานวิชาการฯ และ ผอ.กลุม 
วางแผนการจัดการที่ดินในพื้นทีเ่สีย่งภัยทางการเกษตรจะมอบหมายเจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพของขอมูลพื้นที่
เสี่ยงตอการเกิดดินถลม โดยเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจะรวบรวมขอมูลที่ดำเนินการเสร็จมาตรวจสอบ ดังน้ี 

   1) เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนำขอมูลแผนที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลมที่ทำการวิเคราะหตามขอบเขต
ลุมน้ำยอยมาตอกันใหอยูในระดับลุมน้ำหลัก และ ระดับประเทศ ดวยโปรแกรมทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร 
เพื่อดูความเชื่อมโยงของวงรอบระดับความเสี่ยงตอการเกิดดินถลมและคำอธิบายในแตละวงรอบแผนที่ให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
   2) จัดทำคำอธิบายขอมูล ไดแก ปที่ดำเนินการจัดทำขอมูล วันที่มีการปรับปรุงลาสดุ ใครเปนเจาของ
ขอมูล ดำเนินงานภายใตโครงการอะไร งบประมาณที่ใชในการจัดทำขอมูล ใช Software อะไรในการจัดทำ 
และมีการบอกที่มาซึ่งขอมูล เชน จากการ Digitize การสำรวจ การประมวลผล เปนตน 
   3) ตรวจสอบความสอดคลองในเชิงพื้นที่ เชน พื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบ หรือเปน 
แหลงน้ำ จะตองไมเสี่ยงตอการเกิดดินถลม เปนตน 
   4) ขอมูลมีความสอดคลองตามขอกำหนดที่ปรากฏใน Data Dictionary เชน ใน Data Dictionary 
กำหนดใหขอมูลอยูในรูปแบบของตัวเลข ไมควรปรากฏเปนตัวอักษร เปนตน 
 

 8.2 การประเมินคุณภาพขอมูล ทำการประเมินคุณภาพขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลมอยูบน
หลักการขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy) ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน 
(Consistency) ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness) ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) 
และขอมูลมีความพรอมใช (Availability) ดังน้ี 

หัวขอคุณภาพขอมูล วิธี/รูปแบบการประเมิน เกณฑท่ีใชพิจารณา 

1. ขอมูลมีความถูกตอง 
(Accuracy) 

1) Topology Accuracy  
 
 
 
 

1) หากพบวาเสน boundary ตอ
กันและมีคำอธิบายเหมือนกัน
แสดงวาถูกตองหร ือในกรณีที่
ค ำ อ ธ ิ บ า ย แ ต ก ต  า ง ก ั น ใ ห
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หัวขอคุณภาพขอมูล วิธี/รูปแบบการประเมิน เกณฑท่ีใชพิจารณา 

 
2) Management Information  
System (MIS)  

ตรวจสอบก ับฐานข อม ูลและ
วงรอบ 
2) หากพบวาขอมูลในตารางมี
ความสอดคลองกัน ถือวาถูกตอง 

2. ขอมูลมีความครบถวน 
(Completeness) 

 

1) ตรวจสอบขอมูลในฐานขอมูล 
ใหเปนไปตามขอกำหนดใน Data 
Dictionary 
 
2) ขอมูลแลวเสร ็จในขอบเขต
พื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย 

1) หากขอมูลในฐานขอมูลที่เก็บ
เป นไปตามตามขอกำหนดใน 
Data Dictionary แสดงวาขอมูล
ที่นำเขามีความครบถวน 
2) ขอมูลแลวเสร ็จเต็มพื ้นที ่ที่
ไดรับมอบหมาย เชน 1 ลุมน้ำ 1 
จังหวัด เปนตน 

3. ขอมูลมีความตองกัน 
(Consistency) 

ระดับความเสี ่ยงตอการเกิดดิน
ถลมมีความสอดคลองกับสภาพ
ภูมิประเทศ 

ในฐานขอมูลคำอธิบายที่ระบุ ช้ัน
ระดับความเสี่ยง เชน พื้นที่ราบ 
ไมเสี่ยงตอการเกิดดินถลม 

4. ขอมูลมีความเปนปจจุบัน 
(Timeliness) 
 

รอบการปรับปรุงขอมูลที ่ใชใน
การประเมินพื้นที่เสี่ยงตอการเกดิ
ดินถลม 

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดิน จากการอัพเดทแผนที่การ
ใชที่ดินทุก 2 ป 

5. ขอมูลตรงตามความตองการของ
ผูใช (Relevancy) 

ตรวจสอบจากแบบสำรวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการขอมลู วา
ขอมูลตรงตามความตองการ ใน
เชิงพื้นที่ เชิงเวลา และมีชองทาง
การแจงความผิดพลาดของขอมูล
ที่พบ หลังจากใหบริการขอมูล  

- หากพบวาเมื่อมีผูนำขอมูลไปใช
แล วไม ม ีการมาขอคำอธ ิบาย
เพิ ่มเติมหรือแจงความบกพรอง
ของขอมูลแสดงวาขอมูลตรงกับ
ความตองการของผูใช 
- คำตอบจากสำรวจความพึงพอใจ 

6. ขอมูลมีความพรอมใช 
(Availability) 

 

ตรวจแบบส ุ ม เช ็ค 1 คร ั ้ งตอ
สัปดาห 

มีแหลงสำรองขอมูลใน Hard disk 

 นอกจากน้ี จะมีการตรวจสอบคุณภาพขอมูลตามรูปแบบขอมูล (Data Format) ขอบเขตของขอมูล (Data 
Scope)  เ ง ื ่ อนไขการกรอกข อม ูล (Conditions) มาตรฐาน/แหล  งอ  างอ ิ ง/แหล  งท ี ่มาของข อมูล 
(Standard/Reference/Data Source) ตามภาคผนวก พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 
 

9. กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
  9.1 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  
 9.2 นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน  
  9.3 แผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัย อันอาจมีผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (IT Contingency Plan) 
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 9.4 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
    มาตรา 13 ในกรณีที่ปรากฏวาบริเวณพื้นที่ใดมีลักษณะเปนพื้นที่ลาดชันเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย
ของดิน หรือเสี่ยงตอการเกิดดินถลม อันเกิดจากการกระทำของผูเขาไปครอบครองทำประโยชนในบริเวณพื้นที่
ดังกลาวโดยไมเหมาะสม หรืออาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติ หากปลอยไวไมดำเนินการจะเกิดการชะลางพังทลาย
ของดินอยางรนุแรงจนถึงข้ันเกิดดินถลมสรางความสูญเสียแกชีวิต และทรัพยสินของประชาชน ใหรัฐมนตรีโดย
คำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดใหพื้นที่น้ันเปนเขตอนุรักษดินและ
น้ำ และใหมีแผนที่แนบทายประกาศดวย แผนที่ดังกลาวใหถือเปนสวนหน่ึงแหงประกาศ 
   มาตรา 15 (1) กำหนดมาตรการอนุรักษดินและน้ำ เพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน และปองกัน
การเกิดดินถลม โดยใชมาตรการวิธีกล มาตรการวิธีพืช หรือมาตรการอื่นใดที่เหมาะสม 
   มาตรา 16 ใหกรมพัฒนาที่ดินมีหนาที่สำรวจและวิเคราะห ตรวจสอบดิน หรือที่ดินเพื่อใหทราบถึง
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดินหรือภาวะเศรษฐกิจที่ดิน หรือเพื่อ
ประโยชนในการจำแนกประเภทที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การกำหนดบริเวณการใชที่ดิน การกำหนดเขตอนุรักษ
ดินและน้ำ และ การทำสำมะโนที ่ด ิน เพื ่อปฏิบ ัต ิตามพระราชบัญญัตินี ้ และปฏิบ ัต ิการอื ่นใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

คำอธิบายขอมูล (Metadata) 
พจนานกุรมขอมูล (Data Dictionary) 

 

(สำหรับชุดขอมูลพื้นท่ีเส่ียงตอการเกิดดินถลม) 
 
 



ภาคผนวก 1 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลพื้นที่เส่ียงตอการเกิดดินถลม กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

เมทาดาตา (Metadata) พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดดินถลม 

ลำดับท่ี ช่ือรายการ คำอธิบาย ระบ ุ
1 ประเภทขอมูล ชุดขอมูลน้ีเปนขอมูลประเภทใด ขอมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ 
2 ช่ือชุดขอมูล ช่ือของชุดขอมูลที่กำหนดโดยองคกรที่

รับผิดชอบขอมูล 
พื้นที่เส่ียงตอการเกิดดินถลม 

3 องคกร ช่ือองคกรที่รับผิดชอบขอมูล กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 
4 ช่ือผูติดตอ ช่ือกอง สำนัก หรือฝาย ที่ไดรับการ

มอบหมายใหรับผิดชอบขอมูลผู 

กลุมวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เส่ียงภัยทาง
การเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

5 อีเมลผูติดตอ อีเมลของผูติดตอหลัก lpd_8@ldd.go.th 
6 คำสำคัญ  หัวขอ คำ หรือวลี ที่ใชสำหรับการคน

เรื่องที่ตองการได 
พื้นที่เส่ียงภัย ภัยทางการเกษตร ภัยธรรมชาติ ดินถลม 

7 รายละเอียด คำอธิบายรายละเอียดที่สำคัญของชุด
ขอมูลอยางส้ัน 

พื้นที่เส่ียงตอการเกิดดินถลม เปนขอมูลที่ไดจากการ
สำรวจ และวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ขอมูลที่ใชในการ
วิเคราะหประกอบดวย เน้ือดินความลึกของดิน 
ธรณีวิทยา สถิติการเกิดดินถลม ปริมาณน้ำฝน สภาพ
การใชที่ดิน แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) 

8 วัตถุประสงค ที่มาและวัตถุประสงคของการจัดทำ
ชุดขอมูล 

พันธกิจของหนวยงาน 

9 ความถี่ในการ
ปรับปรุงขอมูล  

ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลที่เปดเผย รายป 

10 ขอบเขตเชิง
ภูมิศาสตรหรือ  
เชิงพื้นที ่

การจัดจำแนกขอมูลพื้นที่ในระดับ 
ยอยที่สุดในการจัดเก็บขอมูล 

ตำบล 

11 แหลงที่มา แหลงที่มาของขอมูลที่นำมาจัดทำชุด
ขอมูล 

จากการวิเคราะห และตรวจสอบของกองนโยบายและ
แผนการใชที่ดิน 

12 รูปแบบการเก็บ
ขอมูล 

รูปแบบของขอมูลที่ใชในการเปดเผย Shapefile 
image 

13 หมวดหมูขอมูล 
ตามธรรมาภิบาล 
ขอมูลภาครัฐ 

หมวดหมูขอมูลตามธรรมาภิบาล 
ขอมูลภาครัฐ 

ขอมูลสาธารณะ 

14 URL URL ที่สามารถเขาถึงชุดขอมูลได http://irw101.ldd.go.th/index.php/2017-05-26-
02-51-49 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลพื้นที่เส่ียงตอการเกิดดินถลม กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 
ชุดขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลม 

ชื่อชุดขอมูล  
(Dataset Name) 

(1) 

ชื่อตารางขอมูล 
(Table Name) 

(2) 

ชื่อฟลด  
(Field 
Name) 

(3) 

คำอธิบาย
ฟลด  

(Field 
Description) 

(4) 

รูปแบบของ
ขอมูล  
(Data 

Format) 
(5) 

ขอบเขตของขอมูล  
(Data Scope) 

(6) 

เงื่อนไขการกรอก
ขอมูล 

(Conditions) 
(7) 

แหลงอางองิ/แหลง
ที่มาของขอมูล 

(Reference/Data 
Source) 

(8) 

ขอมูลสวนบุคคล  
(Personal 

Data) 
(9) 

ขอบเขตการ
เผยแพรขอมูล 

(Data 
Dissemination) 

(10) 

ระดับชั้น
ความลับ 

 
(11) 

พ้ืนที่เส่ียงตอการเกิด
ดินถลม 

พ้ืนที่เส่ียงตอการ
เกิดดินถลม 

shape polygon ตัวอักษร  8 ตัวอักษร  บังคับ 
Mandatory 

  ไมเปนขอมูล
สวนบุคคล 

ระหวาง
หนวยงาน 

ไมมี 

    area เนื้อที่ (ตร.ม.) ตัวเลข 19  ทศนิยม 3 
ตำแหนง 

บังคับ 
Mandatory 

  ไมเปนขอมูล
สวนบุคคล 

ระหวาง
หนวยงาน 

ไมมี 

    landslide ขอมูลระดับ
ความเส่ียงตอ
การเกิดดิน
ถลม  มี 3 
ระดับ ไดแก 
สูง ปานกลาง 
นอย 

ตัวอักษร  50 ตัวอักษร  บังคับ 
Mandatory 

  ไมเปนขอมูล
สวนบุคคล 

ระหวาง
หนวยงาน 

ไมมี 

    Adm_name ชื่อตำบลตาม
กรมการ
ปกครอง เชน 
ต.วาว ี

ตัวอักษร 25 ตัวอักษร  บังคับ 
Mandatory 

shape file -
ขอบเขตการ
ปกครอง กรมการ
ปกครอง ป 2556 

ไมเปนขอมูล
สวนบุคคล 

ระหวาง
หนวยงาน 

ไมมี 

    Amp_name ชื่ออำเภอ
ตามกรมการ
ปกครอง เชน 
อ.แมสรวย 

ตัวอักษร  25 ตัวอักษร  บังคับ 
Mandatory 

shape file -
ขอบเขตการ
ปกครอง กรมการ
ปกครอง ป 2556 

ไมเปนขอมูล
สวนบุคคล 

ระหวาง
หนวยงาน 

ไมมี 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลพื้นที่เส่ียงตอการเกิดดินถลม กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ชื่อชุดขอมูล  
(Dataset Name) 

(1) 

ชื่อตารางขอมูล 
(Table Name) 

(2) 

ชื่อฟลด  
(Field 
Name) 

(3) 

คำอธิบาย
ฟลด  

(Field 
Description) 

(4) 

รูปแบบของ
ขอมูล  
(Data 

Format) 
(5) 

ขอบเขตของขอมูล  
(Data Scope) 

(6) 

เงื่อนไขการกรอก
ขอมูล 

(Conditions) 
(7) 

แหลงอางองิ/แหลง
ที่มาของขอมูล 

(Reference/Data 
Source) 

(8) 

ขอมูลสวนบุคคล  
(Personal 

Data) 
(9) 

ขอบเขตการ
เผยแพรขอมูล 

(Data 
Dissemination) 

(10) 

ระดับชั้น
ความลับ 

 
(11) 

    Prv_name ชื่อจังหวัด
ตามกรมการ
ปกครอง เชน 
จ.เชียงราย 

ตัวอักษร  25 ตัวอักษร  บังคับ 
Mandatory 

shape file -
ขอบเขตการ
ปกครอง กรมการ
ปกครอง ป 2556 

ไมเปนขอมูล
สวนบุคคล 

ระหวาง
หนวยงาน 

ไมมี 
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คณะผู้จัดทํา 
 

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
1. นางสาวพิมพิลัย นวลละออง ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินใน

พ้ืนที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 
2. นายดนัยวัฒน์ เรขะรุจิ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
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