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2562 กําหนดใหหนวยงานรัฐจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน เพ่ือเปนกรอบในการบริหาร
จัดการขอมูลของหนวยงานของรัฐ กลุมวางแผนการจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบาย
และแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงเปนผูครอบครอง (Data Owner) ขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซากจึงได
จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติสําหรับชุดขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดดินถลมข้ึนเพ่ือใหการสืบคนและการ
เรียกใชฐานขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซากสําหรับนักวิชาการ เกษตรกรหรือบุคคลท่ัวไป นําขอมูลไปใชใหเกิด
ประโยชน และตรงตามวัตถุประสงคของผูใชบริการไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

ดังนั้นเพ่ือใหขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซากมีขอบเขต นิยาม การเผยแพรและการทบทวน การ
กําหนดสิทธิ  หนา ท่ี  ความรับผิดชอบของผูครอบครอง และผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล 
(Create/Collect, Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 
รวมถึงการจัดการระบบบริหารและกระบวนการจัดการ การคุมครองขอมูล การกําหนดกฎเกณฑการเขาถึง
และใชประโยชนจากขอมูล การกําหนดมาตรการหรือกระบวนการตรวจสอบประเมินคุณภาพขอมูลเพ่ือให
ขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy) ครบถวน (Completeness) ตองกัน (Consistency) เปนปจจุบัน 
(Timeliness) ตรงตามความตองการของผูใช(Relevancy) และพรอมใช (Availability) ภายใตกรอบธรรมาภิ
บาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน เปน
ปจจุบัน ม่ันคงปลอดภัย รักษาความเปนสวนบุคคล และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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(ราง) นโยบายและแนวปฏิบัต ิ
สําหรับชุดขอมูลพ้ืนที่น้ําทวมซ้ําซาก 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
 

1. ความเปนมา 

 น้ําทวมหรืออุทกภัย เปนภัยท่ีสงผลกระทบรุนแรงตอประเทศอยางมาก ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยเฉพาะกับภาคการเกษตร ซ่ึงไดรับความเสียหายเปนจํานวน
มาก ปจจุบันการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย พบวาเกิดข้ึนเปนประจําทุกปในทุกภาคของประเทศ และมี
แนวโนมท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การใชทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม
คํานึงถึงสมดุลทางระบบนิเวศ ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยมีโอกาสเกิดข้ึนได
ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงตนเดือนมกราคม และบางพ้ืนท่ีอาจประสบเหตุการณดังกลาวมากกวา ๑ ครั้งในรอบ
ป 
 จากผลกระบบของภัยพิบัติดังกลาว กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน จึงไดมีการจัดทํา
แผนท่ีพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซากท่ัวประเทศไทย โดยพิจารณาปจจัยทางดานสภาพพ้ืนท่ี เชน ความลาดชัน ลักษณะ
ทางธรณีวิทยา ลักษณะดิน การใชท่ีดิน เปนตน เพ่ือประเมินพ้ืนท่ีท่ีมีความน้ําทวมซํ้าซาก ซ่ึงเปนประโยชนใน
การบริหารจัดการลดความเสี่ยงนั้น และเพ่ือใหผูท่ีสนใจท่ัวไป ไมวาจะเปนเจาหนาท่ีภาครัฐ/เอกชน/นักศึกษา/
เกษตรกร สามารถเขาถึงขอมูลได 
 ขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซากมีประโยชนในการวางแผนเตรียมรับมือกับสถานการณภัยพิบัติดานอุทกภัย และ
ประกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานท้ังใน และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเพ่ือ
เปนแนวทางการขับเคลื่อนแผนการใชท่ีดินเพ่ือจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยไปสูการปฏิบัติ พรอมท้ังเสนอแนะแนว
ทางการใชท่ีดิน เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําการเกษตรท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนท่ี และสภาพภูมิสังคม 

 ดังนั้นเพ่ือใหฐานขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซากมีการกําหนดสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบ ของผูครอบครองและผู
ควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล (create/collect, store classify, process/use, concealment/disclosure, 
inspect, dispose) มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล มีการกําหนด
กฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล รวมถึงมีการกําหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมิน
คุณภาพขอมูล ไดแก ถูกตอง ครบถวน สอดคลองกัน เปนปจจุบัน ตรงตามความตองการผูใช และพรอมใช ตามกรอบ
ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) จึงจําเปนตองจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติสําหรับชุด
ขอมูลการใชท่ีดินภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework)  เพ่ือใหการไดมาและ
การนําขอมูลไปใช ถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ม่ันคงปลอดภัย รักษาความเปนสวนบุคคล และนําไปเชื่อมโยงได
อยางมีประสิทธิภาพ และม่ันคงปลอดภัย สามารถนําไปใชกอใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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2. วัตถุประสงค 

 2.1 เ พ่ือใหกรมพัฒนาท่ีดิน มีนโยบายและแนวปฏิบัติสําหรับชุดขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซากท่ีมี
ประสิทธิภาพภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
 2.2 เพ่ือใหกรมพัฒนาท่ีดินมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซาก 
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
พ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซาก 
 3.2 ขอบเขตขอมูลตามนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ ครอบคลุมเฉพาะขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซาก 
มาตราสวน 1: 50,000 ท่ีไดดําเนินการโดยกองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

4. นิยาม 

คํา ความหมาย 
พ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซาก เปนพฤติกรรมของน้ําท่ีกระทําตอพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง ในลักษณะการทวมขังบนพ้ืน

ท่ีดินสูงกวาระดับปกติ และยาวนานเปนประจํา 
ขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวม
ซํ้าซาก 

ขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซากท่ีดําเนินการโดยกรมพัฒนาท่ีดิน ประกอบดวยขอมูลในรูป
ของแผนท่ีซ่ึงประกอบดวยคําบรรยายระดับความรุนแรงตอการเกิดพ้ืนท่ีน้ําทวม
ซํ้าซากเชิงบรรยายท่ีจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในรูปแบบดิจิทัลไฟล 
(นามสกุล .shp) และในลักษณะตารางท่ีระบุระดับความน้ําทวมซํ้าซากพรอมเนื้อท่ีมี
หนวยเปนตารางเมตรและไร ในระดับมาตราสวน 1: 50,000 

ชั้นความลับ 
 

 

รูปแบบและขอกําหนดของการจัดชั้นความลับของขอมูล เพ่ือปองกันการเขาถึงและ
สามารถนําขอมูลไปใชไดอยางเหมาะสมโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ความ
ม่ันคงของประเทศ ความลับทางราชการ และความเปนสวนบุคคล พรอมท้ังตรวจสอบ
สิทธิ์ของหนวยงานท่ีสามารถนําขอมูลไปใชไดตามบทบาทและภารกิจตามกฎหมาย ใน
กรณีชุดขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซากไมมีขอมูลท่ีมีชั้นความลับแตจะมีระดับของการ
เปดเผยซ่ึงสามารถเปดเผยใหกับบุคคลหรือองคกรเปนรายกรณีท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจ
ของผูมีอํานาจตัดสินใจ ไดแก ผูอํานวยการกลุมวางแผนการจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
ทางการเกษตรหรือผูอํานวยการกองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน ดังนี้ 

1) ขอมูลท่ีใชภายในหนวยงาน หมายถึง ขอมูลท่ีใชภายในหนวยงานท่ีครอบครอง
ขอมูล ซ่ึงอยูในรูปแบบดิจิทัลไฟล (นามสกุล .shp) ท่ีมีรายละเอียดของชั้นขอมูลตาง ๆ ท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูล 

2) ขอมูลท่ีแชรใหหนวยงานอ่ืน ๆ หมายถึง ขอมูลผลจากการวิเคราะห มี
รายละเอียดของความถ่ีในการเกิดน้ําทวม ซ่ึงอยูในรูปแบบดิจิทัลไฟล (นามสกุล .shp)  

นโยบายและแนวปฏิบัติสําหรับสําหรับชุดขอมูลพ้ืนท่ีนํ้าทวมซ้าํซาก กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
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คํา ความหมาย 
3) ขอมูลเปดท่ีทุกคนสามารถนําไปใชไดโดยอิสระ หมายถึง ขอมูลท่ีเปดสามารถใชงาน
ไดท้ังหมด ทุกคนสามารถท่ีจะใชขอมูลได ท้ังนี้ตองระบุแหลงท่ีมาและตองใชเง่ือนไข
เดียวกันกับท่ีมาหรือตามท่ีหนวยงานท่ีครอบครองกําหนด โดยขอมูลดังกลาวจะอยูใน
รูปแบบไฟลภาพ ไฟลเอกสาร (นามสกุล .pdf) 

ผูครอบครอง กลุมวางแผนการจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและ
แผนการใชท่ีดิน 

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) ชุดขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซากในสื่อบันทึกขอมูลประเภท
ตาง ๆ 

การทําลายขอมูล เปนการทําลายขอมูลท่ีมีชวงอายุเกินชวงใชงานหรือไมไดใชงานแลว 
 

5. การเผยแพรและการทบทวน 

 เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติสําหรับชุดขอมูลการใชท่ีดินภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data 
Governance Framework) ฉบับนี้มีการเผยแพรผานเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดินท่ีhttps://www.ldd.go.th/และผาน
เว็บไซตกองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน http://webapp.ldd.go.th/lpd/และผานเว็บไซตกลุม
วางแผนการจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
http://irw101.ldd.go.th/index.php โดยมีการทบทวนขอมูลทุกปหรือตามชวงเวลาท่ีกําหนด 
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6. การกําหนดสิทธิ หนาท่ีความรับผิดชอบและกระบวนการจัดการคุมครองชุดขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล  

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

ช่ือกิจกรรม 
การกาํหนดสิทธ ิ
/ผูรับผิดชอบ 

กระบวนการจัดการ/คุมครอง 

1. การสรางขอมูล 
(Create/collect) 

กองนโยบาย
และแผนการใช
ท่ีดิน (Data 
Owner) /กลุม
วางแผนการ
จัดการท่ีดินใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงทาง
การเกษตร  

1 การกําหนดสิทธิ กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน เปนผูกําหนดสิทธิ
ใหกับเจาหนาท่ีของกลุมวางแผนการจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทาง
การเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดินใหสามารถสรางเพ่ิม ลบ แกไข
ขอมูลตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 
2 หนาท่ีความรับผิดชอบในการนําเขาขอมูลและการเขาถึงขอมูล 
 2.1 การนําเขาขอมูล กลุมวางแผนการจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทาง
การเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดินมีหนาท่ีกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย
ดําเนินงาน ซ่ึงจัดทําในระดับมาตราสวน 1:50,000 โดยทําการปรับปรุง
ขอมูลตามชวงเวลาท่ีชั้นขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง 
ซ่ึงอยูในชวงเวลาประมาณ 2 – 5 ป โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 - กําหนดขอบเขตดําเนินงานในแตละปงบประมาณ  
 - จัดเตรียมขอมูล สถิติทางอุตุนิยมวิทยา พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําทวมท่ี
ดําเนินการโดยกรมพัฒนาท่ีดิน (ฐานขอมูล พ.ศ.๒๕๔๘) ภาพถายดาวเทียม
ของพ้ืนท่ีน้ําทวม ระยะหางจากลําน้ํา ความลาดชันของสภาพพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
สภาพการใชท่ีดิน ลักษณะดิน 
 - นําเขาขอมูลสูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 - วิเคราะหพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซาก ดวยโปรแกรมดานสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ArcGIS โดยกําหนดคะแนนและความสําคัญของปจจัย โดย
กําหนดคาถวงน้ําหนักใหแตละปจจัย และระดับคาถวงน้ําหนักใหแตละ
ประเภทขอมูล 
 - ออกสํารวจ/ตรวจสอบภาคสนาม  
 - ปรับแกความถูกตอง 
 2.2 การเขาถึงขอมูล กลุมวางแผนการจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทาง
การเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดินสามารถเขาถึงขอมูลพ้ืนท่ีน้ํา
ทวมซํ้าซากในทุกพ้ืนท่ีดําเนินการและในทุกระดับชั้นขอมูล โดยสามารถ
เก็บรวบรวม อาน วิเคราะห ประมวลผล แกไข ปรับปรุง เผยแพร รายงาน
ผล ขอมูลได 

2. การจัดเก็บขอมูล 
(Store)  

- ก ลุ ม ว า ง
แผนการจัดการ
ท่ี ดิ น ใ น พ้ื น ท่ี
เ สี่ ย ง ภั ย ท า ง
การเกษตร กอง
นโยบายและ

- เปนการจัดเก็บขอมูลท่ีเกิดจากกระบวนการสรางขอมูล ในรูปแบบ ดิจิทัล
ไฟล (นามสกุล .shp) ซ่ึงจะจัดเก็บขอมูลใน hard disk, external hard 
disk และมี sever กลางในการจัดเก็บขอมูล หากมีการแกไขปรับปรุงขอมูล 
จะนําขอมูลใหมไปทดแทนขอมูลเดิม ท้ังนี้เจาของชิ้นงานยังสามารถเก็บ
ขอมูลเดิมไวไดเพ่ือใชเปนหลักฐานอางอิงในการแกไข 
- สํารอง(Back up) ใน Hard disk หรือ sever ของหนวยงาน เพ่ือหลีกเลี่ยง
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ช่ือกิจกรรม 
การกาํหนดสิทธ ิ
/ผูรับผิดชอบ 

กระบวนการจัดการ/คุมครอง 

แผนการใชท่ีดิน 
 
- ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากขอมูลเกิดความเสียหายหรือสูญหายไมวาจาก
กรณีใด ๆ ก็ตาม 

3. การปกปดหรือ
เปดเผย 
(Concealment/di
sclosure)  

กองนโยบาย
และแผนการใช
ท่ีดิน 

กําหนดใหเปดเผยขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซาก โดยเปดเผยใหกับผูขอรับ
บริการทุกกลุม และควรทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลมายังกรม
พัฒนาท่ีดินพรอมชี้แจงเหตุผล ความจําเปน ของการนําขอมูลไปใชงาน โดย
แบงระดับการเปดเผยออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 1) ขอมูลท่ีใชภายในหนวยงาน หมายถึง ขอมูลท่ีใชภายในหนวยงานท่ี
ครอบครองขอมูล ซ่ึงอยูในรูปแบบดิจิทัลไฟล (นามสกุล .shp) ท่ีมี
รายละเอียดของชั้นขอมูลตาง ๆ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 2) ขอมูลท่ีแชรใหหนวยงานอ่ืน ๆ หมายถึง ขอมูลผลจากการวิเคราะห มี
รายละเอียดของความถ่ีการเกิดน้ําทวม ซ่ึงอยู ในรูปแบบดิจิทัลไฟล 
(นามสกุล .shp) บุคคลหรือองคกรภายนอกท่ีไดรับความอนุเคราะหขอมูล
ไปแลวสามารถ ประมวลผล วิเคราะหขอมูล แสดงผล และจัดทํารายงาน 
ภายใตขอบเขตของขอมูลท่ีไดรับและตามเหตุผลความจําเปนท่ีระบุไวใน
เอกสารขอความอนุเคราะหขอมูล 
 3) ขอมูลเปดท่ีทุกคนสามารถนําไปใชไดโดยอิสระ หมายถึง ขอมูลท่ี
เปดสามารถใชงานไดท้ังหมด ทุกคนสามารถท่ีจะใชขอมูลได ท้ังนี้ตองระบุ
แหลงท่ีมาและตองใชเง่ือนไขเดียวกันกับท่ีมาหรือตามท่ีหนวยงานท่ี
ครอบครองกําหนด โดยขอมูลดังกลาวจะอยูในรูปแบบไฟลภาพ ไฟล
เอกสาร (นามสกุล .pdf) 

4. การประมวลผล
หรือใชขอมูล 
(Process/use)  

นางอารีรัตน 
เรือนทอง 
นักวิชาการ
เกษตร ชํานาญ
การพิเศษ 
กลุมวาง
แผนการจดัการ
ท่ีดินในพ้ืนท่ี
เสี่ยงภยัทาง
การเกษตร  
 
 

นําขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทางการเกษตรท่ีจัดเก็บในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรมาประมวลผล วิเคราะหขอมูล แสดงผล และจัดทํารายงาน
สําหรับผูใชงานกลุมตาง ๆ ตามความรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดการนําขอมูล
เหลานั้นมาใชงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของแตละกลุมผูใชงาน 
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ช่ือกิจกรรม 
การกาํหนดสิทธ ิ
/ผูรับผิดชอบ 

กระบวนการจัดการ/คุมครอง 

5. การตรวจสอบ
ขอมูล (Inspect)  

คณะกรรมการ
วิชาการ 
กองนโยบาย
และแผนการใช
ท่ีดิน  

ตรวจสอบขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดดินถลมใหขอมูลมีความถูกตอง 
(Accuracy) ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน
(Consistency) ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness) ขอมูลตรงตาม
ความตองการของผู ใช (Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช 
(Availability) กอนเขาสูการเผยแพร ซ่ึงในเบื้องตนกอนนําขอมูลเขา
คณะกรรมการวิชาการ ขอมูลควรผานการตรวจสอบจากนักวิชาการภายใน
กลุมวางแผนการจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทางการเกษตร ท้ังนี้หาก
คณะกรรมการฯมีมติใหปรับแก ผูรับผิดชอบตองปรับแกขอมูลกอนนํา
เผยแพร 

6. การทําลาย
ขอมูล (Dispose)  

กลุมวาง
แผนการจดัการ
ท่ีดินในพ้ืนท่ี
เสี่ยงภยัทาง
การเกษตร กอง
นโยบายและ
แผนการใชท่ีดิน 

ขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซากไมมีการทําลายขอมูลแตจะดําเนินการจัดเก็บ
ขอมูลแบบถาวร (Archive) จะไมมีการทําลายขอมูลท่ีอยูในเครื่องแม
ขายเนื่องจากเปนขอมูลท่ีตองนําไปใชในการเปรียบเทียบ ในอดีต ชวงเวลา
ตาง  

 

7. การกําหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล มีการจัดการดังนี้ 

 การเขาถึงขอมูลการใชท่ีดิน สามารถแยกเปน ขอมูลท่ีใชในหนวยงาน และขอมูลท่ีใหบริการระหวาง
หนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ผูใชประโยชน ขอมูลท่ีเขาถึงได 
ระดับช้ัน 

การเปดเผย 
ชองทาง/วิธีการ/เง่ือนไขการเขาถึง 

1) จํากัดการ
เขาถึง 
เฉพาะหนวยงาน
ท่ีครอบครอง
ขอมูล  
 

ขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวม
ซํ้าซากท่ีมี
รายละเอียดของชั้น
ขอมูลตาง ๆ ท่ีใช
ในการวิเคราะห
ขอมูล 

เจาหนาท่ีกลุมวาง
แผนการจัดการท่ีดิน
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทาง

การเกษตร กอง
นโยบายและแผนการ

ใชท่ีดิน มีหนาท่ี
กําหนดพ้ืนท่ี เตรียม

ขอมูลเบื้องตน 
ประเมินพ้ืนท่ีน้ําทวม

ซํ้าซาก สํารวจ/
ตรวจสอบภาคสนาม 
ปรับปรุง นําเขา โดย

- ติดตอประสานเพ่ือขอความอนุเคราะห
ขอมูลกับผูครอบครองขอมูล ท่ีสายดวน 
1760 ตอ 1320 
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ผูใชประโยชน ขอมูลท่ีเขาถึงได 
ระดับช้ัน 

การเปดเผย 
ชองทาง/วิธีการ/เง่ือนไขการเขาถึง 

ใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 

2.ขอมูลท่ี

ใหบริการระหวาง

หนวยงาน  

 

ขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวม
ซํ้าซากมี
รายละเอียดของ
ความถ่ีของการเกิด
น้ําทวม  

เจาหนาท่ีกลุมวาง
แผนการจัดการท่ีดิน
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทาง

การเกษตร กอง
นโยบายและแผนการ

ใชท่ีดิน มีหนาท่ี
จัดทําขอมูลพ้ืนท่ีน้ํา
ทวมซํ้าซาก โดยใช
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรตาม
ขอบเขตการ

ปกครอง ซ่ึงอยูใน
รูปแบบดิจิทัลไฟล 
(นามสกุล .shp) 

- https://data.go.th/ 

- ผานเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดินท่ี 
https://www.ldd. 
go.th ผ านเว็ บไซต  กองนโยบายและ
แผ นก า ร ใ ช ท่ี ดิ น  ก ร ม พั ฒน า ท่ี ดิ น 
http://webapp.ldd.go. 
th/lpd/และผานเว็บไซตกลุมวางแผนการ
จัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทางการเกษตร 
http://irw101.ldd.go.th 

3. ขอมูลท่ีเปด
สามารถใชงานได
ท้ังหมด 

ขอมูลรายงานและ
แผนท่ีพ้ืนท่ีน้ําทวม
ซํ้าซาก 

เจาหนาท่ีกลุมวาง
แผนการจัดการท่ีดิน
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทาง

การเกษตร กอง
นโยบายและแผนการ
ใชท่ีดินมีหนาท่ีจัดทํา
ขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวม
ซํ้าซาก โดยใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร
ตามขอบเขตการ
ปกครอง ใหอยูใน

รปูแบบไฟลภาพ และ
ไฟลเอกสาร (นามสกุล 

.pdf) 

- https://data.go.th/ 

- ผานเวบ็ไซตกรมพัฒนาท่ีดินท่ี 
https://www.ldd. 
go.th ผานเว็บไซต กองนโยบายและ
แผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
http://webapp.ldd.go. 
th/lpd/และผานเว็บไซตกลุมวางแผนการ
จัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทางการเกษตร 
http://irw101.ldd.go.th 

8. กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ไดกําหนดกระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล
พ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซาก ดังนี้ 
 8.1 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพขอมูล คณะกรรมการวิชาการกองฯ จะมีตรวจสอบคุณภาพ
ขอมูล เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy) ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน 
(Consistency) ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness) ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) 

นโยบายและแนวปฏิบัติสําหรับสําหรับชุดขอมูลพ้ืนท่ีนํ้าทวมซ้าํซาก กรมพัฒนาท่ีดิน 
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และขอมูลมีความพรอมใช (Availability) กอนเผยแพร โดยประธานคณะทํางานวิชาการฯ และ ผอ.กลุมวาง
แผนการจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทางการเกษตรจะมอบหมายเจาหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพของขอมูลพ้ืนท่ี
น้ําทวมซํ้าซาก โดยเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจะรวบรวมขอมูลท่ีดําเนินการเสร็จมาตรวจสอบ ดังนี้ 
     1) เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายนําขอมูลแผนท่ีน้ําทวมซํ้าซาก ท่ีทําการวิเคราะหตามขอบเขต
จังหวัด มาตอกันใหอยูในระดับประเทศ ดวยโปรแกรมทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือดูความเชื่อมโยงของ
วงรอบระดับความถ่ีของการเกิดน้ําทวม และคําอธิบายในแตละวงรอบแผนท่ีใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
     2) จัดทําคําอธิบายขอมูล ไดแก ปท่ีดําเนินการจัดทําขอมูล วันท่ีมีการปรับปรุงลาสุด ใครเปน
เจาของขอมูล ดําเนินงานภายใตโครงการอะไร งบประมาณท่ีใชในการจัดทําขอมูล ใช Software อะไรในการ
จัดทํา และมีการบอกท่ีมาของขอมูล เชน จากการ Digitize การสํารวจ การประมวลผล เปนตน 
     3) ตรวจสอบความสอดคลองในเชิงพ้ืนท่ี เชน พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีลาดชันสูง 
จะตองเกิดน้ําทวม เปนตน 
     4) ขอมูลมีความสอดคลองตามขอกําหนดท่ีปรากฏใน Data Dictionary เชน ใน Data 
Dictionary กําหนดใหขอมูลอยูในรูปแบบของตัวเลข ไมควรปรากฏเปนตัวอักษร เปนตน 
 8.2 การประเมินคุณภาพขอมูล ทําการประเมินคุณภาพขอมูลการใชท่ีดินอยูบนหลักการขอมูลมี
ความถูกตอง (Accuracy) ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) 
ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness) ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) และขอมูลมีความ
พรอมใช (Availability) ดังนี้ 

 

หัวขอคุณภาพขอมูล รูปแบบการประเมิน เกณฑใชพิจารณา 

1. ขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy) 1) Topology Accuracy  
 
 
 
 
 
2) Management Information  
System (MIS)  

1) หากพบวาเสน boundary 
ต อ กั น แ ล ะ มี คํ า อ ธิ บ า ย
เหมือนกันแสดงวาถูกตองหรือ
ในกรณีท่ีคําอธิบายแตกตางกัน
ใหตรวจสอบกับฐานขอมูลและ
วงรอบ 
2) หากพบวาขอมูลในตารางมี

ความสอดคลองกัน ถือวา
ถูกตอง 

2. ขอมูลมีความครบถวน 
(Completeness) 

 

1) ตรวจสอบขอมูลในฐานขอมูล 
ใหเปนไปตามขอกําหนดใน Data 
Dictionary 
 
2) ขอมูลแลวเสร็จในขอบเขต
พ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

1) หากขอมูลในฐานขอมูลท่ีเก็บ
เปนไปตามตามขอกําหนดใน 
Data Dictionary แสดงวา
ขอมูลท่ีนําเขามีความครบถวน 
2) ขอมูลแลวเสร็จเต็มพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย เชน 1 ภาค 
หรือ77 จังหวัด เปนตน 
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หัวขอคุณภาพขอมูล รูปแบบการประเมิน เกณฑใชพิจารณา 

3. ขอมูลมีความตองกัน 
(Consistency) 

พ้ื น ท่ี เ กิ ด น้ํ า ท ว ม มี ค ว า ม
สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ 

ในฐานขอมูลคําอธิบายท่ีระบุ 
ความถ่ีของการเกิดน้ําทวม เชน 
พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูงจะตอง
ไมปรากฏความถ่ีของการเกิดน้ํา
ทวม 
 

4. ขอมูลมีความเปนปจจุบัน 
(Timeliness) 
 

รอบการปรับปรุงขอมูลท่ีใชใน
การประเมินพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซาก 

ปรับปรุ งขอ มูล พ้ืน ท่ีน้ํ าท วม
ซํ้าซากทุก 5 ป 

5. ขอมูลตรงตามความตองการของ
ผูใช (Relevancy) 

ตรวจสอบจากแบบสาํรวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการขอมูล 
วาขอมูลตรงตามความตองการ 
ในเชิงพ้ืนท่ี เชิงเวลา และมี
ชองทางการแจงความผิดพลาด
ของขอมูลท่ีพบ หลังจาก
ใหบริการขอมูล  

- หากพบวาเม่ือมีผูนําขอมูลไป
ใชแลวไมมีการมาขอคําอธิบาย
เพ่ิมเติมหรือแจงความบกพรอง
ของขอมูลแสดงวาขอมูลตรงกับ
ความตองการของผูใช 
- คําตอบจากสาํรวจความพึงพอใจ 

6. ขอมูลมีความพรอมใช 
(Availability) 

ตรวจแบบสุมเช็ค 1 ครั้งตอ
สัปดาห 

มีแหลงสํารองขอมูลใน Hard 
disk 

 

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) 

 

9. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 
มาตรา 16 ใหกรมพัฒนาท่ีดินมีหนาท่ีสํารวจและวิเคราะห ตรวจสอบดิน หรือท่ีดินเพ่ือใหทราบถึงความ

อุดมสมบูรณตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแกการใชประโยชนท่ีดินหรือภาวะเศรษฐกิจท่ีดิน หรือเพ่ือประโยชน
ในการจําแนกประเภทท่ีดิน การพัฒนาท่ีดิน การกําหนดบริเวณการใชท่ีดิน การกําหนดเขตอนุรักษดินและน้ํา 
และ การทําสํามะโนท่ีดิน เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  และปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย 

นโยบายและแนวปฏิบัติสําหรับสําหรับชุดขอมูลพ้ืนท่ีนํ้าทวมซ้าํซาก กรมพัฒนาท่ีดิน 
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ภาคผนวก 
 

คำอธิบายขอมูล (Metadata) 
พจนานกุรมขอมูล (Data Dictionary) 

 

(สำหรับชุดขอมูลพื้นท่ีน้ำทวมซ้ำซาก) 
 
 



คําอธิบายขอมูล (Metadata) 

เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) 

ลําดับท่ี ชื่อรายการ คําอธิบาย โปรดระบุ 

1 เลขท่ีเมทาดาตา กําหนดเลขท่ีใหเปน Unique 012 

2 ช่ือขอมูล ช่ือของขอมูลท่ีกําหนดโดยหนวยงาน
เจาของเรื่อง 

ขอมูลพ้ืนท่ีนํ้าทวมซ้ําซาก 

3 เจาของขอมลู  ช่ือบุคคล ช่ือสวนงาน หรือช่ือหนวยงานท่ี
รับผิดชอบขอมลู และท่ีอยูท่ีสามารถ
ติดตอได 

กองนโยบายและแผนการใช
ท่ีดิน 

4 คําสําคญั  หัวขอ คํา หรือวลี ท่ีใชสําหรับการคนเรื่อง
ท่ีตองการได 

พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ภยัทาง
การเกษตร ภัยธรรมชาติ นํ้า
ทวม อุทกภัย นํ้าทวมซ้ําซาก 

5 คําอธิบายอยางยอ บทคัดยอของขอมูลหรือ Abstract ท่ีบง
บอกถึงเน้ือความในขอมูลอยางสั้น 

พ้ืนท่ีนํ้าทวมซ้าํซาก เปนขอมลูท่ี
ไดจากการสาํรวจ และวิเคราะห
ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีขอมลูท่ีใชในการ
วิเคราะหประกอบดวย ปรมิาณ
นํ้าฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ป พ้ืนท่ี
นํ้าทวมในอดตียอนหลัง 10 ป 
ระยะหางจากลาํนํ้า ความลาดชัน
ของพ้ืนท่ี สภาพการใชท่ีดนิ การ
ระบายนํ้าของดิน และพ้ืนที
ชลประทาน 

6 ผูสนับสนุนหรือผูรวมดําเนินการ  ผูท่ีสนับสนุนหรือผูรวมดําเนินการเก่ียวกับ
ขอมูล เชน เจาของผลติภณัฑ (Product 
Owner) , สวนควบคุมคณุภาพ 

- 

7 วันท่ีเริ่มตนสราง วัน เดือน ป ท่ีเริ่มตนใชขอมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD เชน 2015-02-25) 

2006-10-01 

8 วันท่ีทําการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ลาสดุ  

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

2018-10-01 

9 แหลงท่ีมา แหลงท่ีมา เชน จากโครงการสํารวจ จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  แ ล ะ
ตรวจสอบของกองนโยบาย
และแผนการใชท่ีดิน 

10 หนวยยอยท่ีสุดท่ีมขีอมูล  หนวยยอยหรือขอบเขตท่ียอยท่ีสุดท่ีมี
ขอมูล 
เชน หมูบาน จังหวัด ภาค ประเทศ 

บุคคล 

 สถานประกอบการ 

 ครัวเรือน 

 หมูบาน 

 ตําบล 

 อําเภอ 



ลําดับท่ี ชื่อรายการ คําอธิบาย โปรดระบุ 

 จังหวัด 

 ภาค 

 ประเทศ 

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

11 รูปแบบการเก็บขอมูล  รูปแบบท่ีบันทึกขอมูล เชน Database  
CSV/XLS  VDO 

 Database 

 CSV/XLS 

 XML/JSON 

 Image/Diagram 

 VDO 

 Text/Document 

 เอกสารกระดาษ 

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

12 ภาษาท่ีใช  ภาษาท่ีใช เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน 

  ภาษาไทย 

  ภาษาอังกฤษ 

จีน 

 ญี่ปุน 

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

13 URL  ระบุ URL ท่ีสามารถเขาถึงชุดขอมูลได ไมม ี

14 ขอบเขตท่ีเผยแพรขอมูล ขอบเขตหรือพ้ืนท่ีในการนําเสนอขอมูล 
เชน ภายในหนวยงาน  ระหวางหนวยงาน 

ภายในหนวยงาน 

 ระหวางหนวยงาน 

 ประเทศไทย 

 ระหวางประเทศ 

 ไมจํากัดขอบเขต 

15 สิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล  สิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล ซึ่งอธิบายระดับ
การเขาถึงขอมูล เชน View เฉพาะผูใช   
Modify เฉพาะเจาหนาท่ีกลุมวางแผนการ
จัดท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภยัทางการเกษตร 

 View  
 Modify  

16 สิทธ์ิในการใชขอมูล สิทธ์ิ สัญญา หรือขอตกลงในการใชชุด
ขอมูล เชน สัญญาอนุญาตสําหรับขอมูล
เปดภาครัฐ (License for Open 
Government Data) 

 ใชโดยอิสระ 
 ใหเมื่อรองขอ 
 สัญญาอนุญาต 
 ขอบเขตความรวมมือ 
 อ่ืน ๆ.............................. 

 



คําอธิบายขอมูล (Metadata) 

เมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical  Metadata) 

 

ลําดับท่ี ช่ือฟลด  
 

คําอธิบายฟลด  
 

รูปแบบ 
ของขอมูล  

ขอบเขต 
ของขอมูล  

เง่ือนไข 
การกรอกขอมูล 

หมายเหตุ 

1 Shape  polygon  ตัวเลข 8 หลัก บังคับ Mandatory ไมมีความลับ 

2 fl_class ขอมูลจําแนกชวงการเกิดน้ําทวมขัง 

ออกเปน 3 กลุม คือ 1, 2, และ 3 

ตัวเลข 5 หลัก บังคับ Mandatory ไมมีความลับ 

3 Fl_des ขอมูลจํานวนปท่ีประสบน้ําทวมขังในรอบ 

10 ป  มี 3 ชวงการเกิด ไดแก พ้ืนท่ีน้ํา

ทวมซํ้าซากเปนประจํา โดยประสบน้ําทวม

ขัง 8-10 ครั้งในรอบ 10 ป, 

พ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซากบอยครั้ง โดยประสบ

น้ําทวมขัง 4-7 ครั้ง ในรอบ 10 ป, 

พ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซากเปนครั้งคราว โดย

ประสบน้ําทวมขังไมเกิน 3 ครั้ง ในรอบ 10 

ป 

ตัวอักษร  100 ตัวอักษร  บังคับ Mandatory ไมมีความลับ 

 



พจนานุกรมขอมลู (Data Dictionary) 

 

 

ชื่อชุดขอมูล 

(Dataset Name)

(1)

ชื่อตารางขอมูล

(Table Name)

(2)

ชื่อฟลด 

(Field Name)

(3)

คําอธิบายฟลด 

(Field Description)

(4)

รูปแบบของขอมูล 

(Data Format)

(5)

ขอบเขตของขอมูล 

(Data Scope)

(6)

เงื่อนไขการกรอกขอมูล 

(Conditions)

(7)

แหลงอางอิง/แหลงที่มาของขอมูล 

(Reference/Data Source)

(8)

ขอมูลสวนบุคคล 

(Personal Data)

(9)

ขอบเขตการเผยแพรขอมูล 

(Data Dissemination)

(10)

ระดับชั้นความลับ

(11)

พื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก พื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก Shape  polygon ตัวเลข 8 หลัก บังคับ Mandatory ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ระหวางหนวยงาน ไมมี

fl_class ขอมูลจําแนกชวงการเกิด

น้ําทวมขัง ออกเปน 3 

กลุม คือ 1, 2, และ 3

ตัวเลข 5 หลัก บังคับ Mandatory ไมเปนขอมุลสวนบุคคล ระหวางหนวยงาน ไมมี

Fl_des ขอมูลจํานวนปที่ประสบ

น้ําทวมขังในรอบ 10 ป  

มี 3 ชวงการเกิด ไดแก 

พื้นที่น้ําทวมซ้ําซากเปน

ประจํา โดยประสบน้ํา

ทวมขัง 8-10 ครั้งในรอบ 

10 ป,

พื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก

บอยครั้ง โดยประสบน้ํา

ทวมขัง 4-7 ครั้ง ในรอบ 

10 ป,

พื้นที่น้ําทวมซ้ําซากเปน

ครั้งคราว โดยประสบน้ํา

ทวมขังไมเกิน 3 ครั้ง ใน

รอบ 10 ป

ตัวอักษร 100 ตัวอักษร บังคับ Mandatory ไมเปนขอมุลสวนบุคคล ระหวางหนวยงาน ไมมี



ท่ีปรึกษา 
 

นางสาวภัทราภรณ์   โสเจยยะ 
รองอธิบดีด้านบริหาร 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

ดร.มนต์ศักดิ ์ โซ่เจริญธรรม 
ผู้อํานวยการฝ่ายนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง 

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 

นายสมศักดิ์  สุขจันทร ์
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 
 

คณะผู้จัดทํา 
 

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
1. นางสาวพิมพิลัย นวลละออง ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินใน

พ้ืนที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 
2. นางอารีรัตน์ เรือนทอง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




	E2-คำนำ_ท่วมซ้ำซาก
	E3-สารบัญ_ท่วมซ้ำซาก
	E4-ท่วมซ้ำซาก
	E5-ภาคผนวก-1ท่วมซ้ำซาก
	E6-ภาคผนวก-2ท่วมซ้ำซาก
	E7-ภาคผนวก-3ท่วมซ้ำซาก
	E8-คณะผู้จัดทำ (1)



