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สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.
2562 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐจัดท าธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน เพ่ือเป็นกรอบในการบริหาร
จัดการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นผู้ครอบครอง (Data Owner) ข้อมูลพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก จึงได้จัดท า
นโยบายและแนวปฏิบัติส าหรับชุดข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มขึ้นเพ่ือให้การสืบค้นและการเรียกใช้
ฐานข้อมูลพ้ืนที่แล้งซ้ าซากส าหรับนักวิชาการ เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป น าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ดังนั้นเพ่ือให้ข้อมูลพ้ืนที่แล้งซ้ าซากมีขอบเขต นิยาม การเผยแพร่และการทบทวน การ
ก าหนดสิทธิ  หน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้ครอบครอง และผู้ควบคุมข้อมูล ตามวงจรชีวิตข้อมูล 
(Create/Collect, Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) รวมถึง
การจัดการระบบบริหารและกระบวนการจัดการ การคุมครองขอมูล การก าหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้
ประโยชนจากข้อมูล การก าหนดมาตรการหรือกระบวนการตรวจสอบประเมินคุณภาพข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลมี
ความถูกต้อง (Accuracy) ครบถ้วน (Completeness) ต้องกัน (Consistency) เป็นปัจจุบัน (Timeliness) 
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้(Relevancy) และพร้อมใช้ (Availability) ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ (Data Governance Framework) เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคง
ปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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นโยบายและแนวปฏิบตัิส าหรับชุดข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ าซาก กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

(ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติ 
ส าหรับชุดข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ าซาก 

ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
 

1. ความเป็นมา 
 ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหล่งน้ า ส่งผลเสียหายต่อกิจกรรม
ทางการเกษตร เช่น พ้ืนดินขาดความชุ่มชื้น พืชขาดน้ า พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตที่ได้มี คุณภาพต่ า  
รวมถึงปริมาณลดลง ภัยแล้งที่เกิดมีผลต่อการเกษตร มักเกิดในฤดูฝนที่มีฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ส่วน
ใหญ่เกิดจากฝนแล้ง และทิ้งช่วงโดยแต่ละปีจะเกิดขึ้นได้ 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อนซึ่งจะเริ่ม
จากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป บริเวณประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก) จะมีปริมาณฝนลดลงเป็นล าดับ ยก เ ว ้นภ าค ใต้  จ นกว่า จ ะย่า ง เข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือน
พฤษภาคมของปีถัดไป ซึ่งภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้น
เป็นล าดับ ส่วนภัยแล้งอีกช่วงหนึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงกลางฤดูฝน คือ ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 
จะมีฝนทิ้งช่วง ซึ่งอาจเกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่น หรือบางบริเวณ แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพ้ืนที่กว้างเกือบทั่ว
ประเทศไทย 
 จากผลกระบบของภัยพิบัติดังกล่าว กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้มีการจัดท า
แผนที่พ้ืนที่แล้งซ้ าซากทั่วประเทศไทย โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น น้ าฝน พ้ืนที่ที่ได้รับน้ าชลประทาน 
ระยะทางจากแหล่งน้ า การใช้ที่ดิน การอุ้มน้ าของดิน ความลาดเทของพ้ืนที่ และความถ่ีของการเกิดสภาวะแล้ง 
เป็นต้น เพ่ือประเมินพ้ืนที่ที่มีความแล้งซ้ าซาก ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการลดความเสี่ยงนั้น และ
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน/นักศึกษา/เกษตรกร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้  
 ข้อมูลพ้ืนที่แล้งซ้ าซากมีประโยชน์ในการวางแผนเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านภัยแล้ง และประ
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งใน และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพ่ือเป็น
แนวทางการขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินเพ่ือจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการ
ใช้ที่ดิน เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าการเกษตรที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และ
สภาพภูมิสังคม 

 ดังนั้นเพ่ือให้ฐานข้อมูลพ้ืนที่แล้งซ้ าซากมีการก าหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของผู้ครอบครองและผู้
ควบคุมข้อมูล ตามวงจรชีวิตข้อมูล (Create/Collect, Store Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure,  
Inspect, Dispose) มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ้มครองข้อมูลตามวงจรชีวิตข้อมูล มีการ
ก าหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล รวมถึงมีการก าหนดมาตรการ หรือ กระบวนการ
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพข้อมูล ได้แก่ ถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกัน เป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการ
ผู้ใช้ และพร้อมใช้ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) จึงจ าเป็นต้อง
จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติส าหรับชุดข้อมูลการใช้ที่ดินภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data 
Governance Framework) เพ่ือให้การได้มาและการน าข้อมูลไปใช้ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคง
ปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล และน าไปเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย สามารถ
น าไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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นโยบายและแนวปฏิบตัิส าหรับชุดข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ าซาก กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพ่ือให้กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายและแนวปฏิบัติส าหรับชุดข้อมูลพ้ืนที่แล้งซ้ าซากที่มีประสิทธิภาพ
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
 2.2 เพ่ือให้กรมพัฒนาที่ดินมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ้มครองข้อมูลพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก โดย
ก าหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ครอบครองและผู้ควบคุมข้อมูล ตามวงจรชีวิตข้อมูล (Create/Collect, 
Store Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 
 2.3 เพ่ือให้มีการก าหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 เพ่ือให้มีการก าหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพข้อมูล ให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ต้องกัน เป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการผู้ใช้ และพร้อมใช้ 

3. ขอบเขต 

 3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ บังคับใช้กับผู้ดูแลข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
พ้ืนทีแ่ล้งซ้ าซาก 
 3.2 ขอบเขตข้อมูลตามนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ ครอบคลุมเฉพาะข้อมูลพ้ืนทีแ่ล้งซ้ าซาก มาตรา
ส่วน 1: 50,000 ที่ได้ด าเนินการโดยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

4. นิยาม 

ค า ความหมาย 
พ้ืนที่แล้งซ้ าซาก เป็นพ้ืนที่ที่มีความแห้งแล้งด้านการเกษตร และเป็นพ้ืนที่เกิดขึ้นเป็นประจ าหรือ

บ่อยครั้ง ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยน้ าฝน พ้ืนที่ที่ได้รับน้ าชลประทาน ระยะทางจาก
แหล่งน้ า การใช้ที่ดิน การอุ้มน้ าของดิน ความลาดเทของพ้ืนที่ และความถ่ีของการ
เกิดสภาวะแล้ง 

ข้อมูลพ้ืนทีแ่ล้งซ้ าซาก ข้อมูลพ้ืนที่แล้งซ้ าซากที่ด าเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วยข้อมูลในรูป
ของแผนที่ซึ่งประกอบด้วยค าบรรยายระดับความรุนแรงต่อการเกิดพ้ืนที่แล้ง
ซ้ าซากเชิงบรรยายที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ 
(นามสกุล .shp) และในลักษณะตารางที่ระบุระดับความแล้งซ้ าซากพร้อมเนื้อที่มี
หน่วยเป็นตารางเมตรและไร่ ในระดับมาตราส่วน 1: 50,000 

ชั้นความลับ 
 
 

รูปแบบและข้อก าหนดของการจัดชั้นความลับของข้อมูล เพ่ือป้องกันการเข้าถึงและ
สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความ
มั่นคงของประเทศ ความลับทางราชการ และความเป็นส่วนบุคคล พร้อมทั้งตรวจสอบ
สิทธิ์ของหน่วยงานที่สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้ตามบทบาทและภารกิจตามกฎหมาย ใน
กรณีชุดข้อมูลพ้ืนที่แล้งซ้ าซากไม่มีข้อมูลที่มีชั้นความลับแต่จะมีระดับของการเปิดเผย
ซึ่งสามารถเปิดเผยให้กับบุคคลหรือองค์กรเป็นรายกรณีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้มี
อ านาจตัดสินใจ ได้แก่ ผู้อ านวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทาง
การเกษตรหรือผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ดังนี้ 

1) ข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน หมายถึง ข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงานที่ครอบครอง
ข้อมูล ซึ่งอยู่ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ (นามสกุล .shp) ที่มีรายละเอียดของชั้นข้อมูลต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ค า ความหมาย 
2) ข้อมูลที่แชร์ให้หน่วยงานอ่ืน ๆ หมายถึง ข้อมูลผลจากการวิเคราะห์ มี

รายละเอียดของความถี่ในการเกิดภัยแล้ง ซึ่งอยู่ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ (นามสกุล .shp)  
3) ข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถน าไปใช้ได้โดยอิสระ หมายถึง ข้อมูลที่เปิดสามารถใช้

งานได้ทั้งหมด ทุกคนสามารถที่จะใช้ข้อมูลได้ ทั้งนี้ต้องระบุแหล่งที่มาและต้องใช้
เงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามที่หน่วยงานที่ครอบครองก าหนด โดยข้อมูลดังกล่าวจะ
อยู่ในรูปแบบไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร (นามสกุล .pdf) 

ผู้ครอบครอง กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน 

ผู้ควบคุม กรมพัฒนาที่ดิน 
ศูนย์กลางข้ อมู ล เปิ ด
ภาครัฐ 

Data.go.th หรือ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อท าให้ผู ้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงาน
ของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได้ง่าย โดยมี
เป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล เกิดความร่วมมือของภาครั ฐ 
และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยการด าเนินการของศูนย์กลาง
ข้อมูลภาครัฐนั้นสร้างมูลค่า ทั้งในด้านของความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การ
ปรับปรุง หรือพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการให้บริการของภาครัฐ และการ เพิ่ม
มูลค่าให้กับหน่วยงานราชการเอง โดย “ข้อมูลเปิด” นั้นนอกจากจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการให้บริการแล้วยังช ่วยลดค่าใช ้จ ่ายของหน่วยงาน
ราชการได้โดยสามารถ ทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นได้จาก Website 

การส ารองข้อมูล การจัดท าส าเนา (Backup) ชุดข้อมูลพ้ืนทีแ่ล้งซ้ าซากในสื่อบันทึกข้อมูลประเภทต่าง 
ๆ 

การท าลายข้อมูล เป็นการท าลายข้อมูลที่มีช่วงอายุเกินช่วงใช้งานหรือไม่ได้ใช้งานแล้ว 

5. การเผยแพร่และการทบทวน 

 เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติส าหรับชุดข้อมูลการใช้ที่ดินภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  
(Data Governance Framework) ฉบับนี้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดินที่ https://www.ldd.go.th/ 
ผ่านเว็บไซต์กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน http://webapp.ldd.go.th/lpd/ และผ่านเว็บไซต์
กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
http://irw101.ldd.go.th/index.php โดยมีการทบทวนข้อมูลทุกปีหรือตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
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6. การก าหนดสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ครอบครองข้อมูล และผู้ควบคุมข้อมูลตามวงจรชีวิตข้อมูล 
(Create, Collect/Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 

ชื่อกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ 

1. การสร้างข้อมูล 
(Create/Collect) 

กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน (Data 
Owner) /กลุ่มวาง
แผนการจัดการที่ดินใน
พ้ืนที่เสี่ยงทางการเกษตร  

1 การก าหนดสิทธิ กองนโยบายและแผนการใช้
ที่ดิน เป็นผู้ก าหนดสิทธิให้กับเจ้าหน้าที่ของกลุ่ม
วางแผนการจัดการที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทาง
การเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินให้
สามารถสร้างเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ 
2 หน้าที่ความรับผิดชอบในการน าเข้าข้อมูล
และการเข้าถึงข้อมูล 
 2.1 การน าเข้าข้อมูล กลุ่มวางแผนการ
จัดการที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กอง
นโยบายและแผนการใช้ที่ดินมีหน้าที่ก าหนด
พ้ืนที่เป้าหมายด าเนินงาน ซึ่งจัดท าในระดับ
มาตราส่วน 1:50,000 โดยท าการปรับปรุงข้อมูล
ตามช่วงเวลาที่ชั้นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอยู่ ในช่วงเวลา
ประมาณ 2 – 5 ปี โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 ก าหนดขอบเขตด าเนินงานในแต่ละ
ปีงบประมาณ  
 จัดเตรียมข้อมูล ปริมาณน้ าฝน พ้ืนที่ที่
ได้รับน้ าชลประทาน ระยะทางจากแหล่งน้ า การ
ใช้ที่ดิน การอุ้มน้ าของดิน ความลาดเทของพ้ืนที่ 
อุณหภูมิพ้ืนผิวที่มีผลต่อพ้ืนที่เพาะปลูก และ
ความถี่ของการเกิดสภาวะแล้ง 
 น า เข้ าข้ อมู ลสู่ ร ะบบสารสน เทศ
ภูมิศาสตร์ 
 วิ เ ค ร าะห์ พ้ื นที่ แ ล้ ง ซ้ า ซ าก  ด้ ว ย
โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS 
โดยก าหนดคะแนนและความส าคัญของปัจจัย 
โดยก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักให้แต่ละปัจจัย และ
ระดับค่าถ่วงน้ าหนักให้แต่ละประเภทข้อมูล 
 ออกส ารวจ/ตรวจสอบภาคสนาม  
 ปรับแก้ความถูกต้อง 
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ชื่อกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ 

 2.2 การเข้าถึงข้อมูล กลุ่มวางแผนการจัดการ
ที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดินสามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นที่
แล้งซ้ าซากในทุกพ้ืนที่ด าเนินการและในทุก
ระดับชั้นข้อมูล โดยสามารถเก็บรวบรวม อ่าน 
วิเคราะห์ ประมวลผล แก้ไข ปรับปรุง เผยแพร่ 
รายงานผล ข้อมูลได้ 

2. การจัดเก็บข้อมูล (Store)  - กลุ่มวางแผนการจัดการ
ที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทาง
การเกษตร กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน 
 
 
 
 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการ
สร้างข้อมูล ในรูปแบบ ดิจิทัลไฟล์ (นามสกุล 
.shp) ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลใน hard disk, external 
hard disk และมี  sever กลางในการจัดเก็บ
ข้อมูล หากมีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล จะน า
ข้อมูลใหม่ไปทดแทนข้อมูลเดิม ทั้งนี้เจ้าของ
ชิ้นงานยังสามารถเก็บข้อมูลเดิมไว้ได้เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิงในการแก้ไข 
  ส ารอง(Back up) ใน Hard disk หรือ sever 
ของหน่วยงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดความเสียหายหรือสูญหาย
ไม่ว่าจากกรณีใด ๆ ก็ตาม 

3. การปกปิดหรือเปดิเผย 
(Concealment/disclosure)  

กองนโยบายและแผนการ
ใช้ที่ดิน 

ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก โดย
เปิดเผยให้กับผู้ขอรับบริการทุกกลุ่ม และควรท า
หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลมายังกรม
พัฒนาที่ดินพร้อมชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็น ของ
การน าข้อมูลไปใช้งาน โดยแบ่งระดับการเปิดเผย
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 1) ข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน หมายถึง 
ข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงานที่ครอบครองข้อมูล 
ซึ่งอยู่ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ (นามสกุล .shp) ที่มี
รายละเอียดของชั้นข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 2) ข้อมูลที่แชร์ให้หน่วยงานอ่ืน ๆ  หมายถึง 
ข้อมูลผลจากการวิเคราะห์ มีรายละเอียดของ
ความถี่การเกิดภัยแล้ง ซึ่งอยู่ในรูปแบบดิจิทัล
ไฟล์ (นามสกุล .shp) บุคคลหรือองค์กรภายนอก
ที่ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลไปแล้วสามารถ 
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ชื่อกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ 

ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล แสดงผล และจัดท า
รายงาน ภายใต้ขอบเขตของข้อมูลที่ได้รับและ
ตามเหตุผลความจ าเป็นที่ระบุไว้ในเอกสารขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมลู 
 3) ข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถน าไปใช้ได้โดย
อิสระ หมายถึง ข้อมูลที่เปิดสามารถใช้งานได้
ทั้งหมด ทุกคนสามารถที่จะใช้ข้อมูลได้ ทั้งนี้ต้อง
ระบุแหล่งที่มาและต้องใช้เงื่อนไขเดียวกันกับ
ที่มาหรือตามท่ีหน่วยงานที่ครอบครองก าหนด 
โดยข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ภาพ ไฟล์
เอกสาร (นามสกุล .pdf) 

4. การประมวลผลหรือใช้
ข้อมูล (Process/use)  

นางสาวอัจฉรี สิงหโ์ต 
นักวิชาการเกษตร 
ช านาญการ 
กลุ่มวางแผนการจดัการ
ที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทาง
การเกษตร  

น าข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรที่จัดเก็บใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประมวลผล 
วิเคราะห์ข้อมูล แสดงผล และจัดท ารายงาน
ส าหรับผู้ใช้งานกลุ่มต่าง ๆ  ตามความรับผิดชอบ 
เพ่ือให้เกิดการน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน 

5. การตรวจสอบข้อมูล 
(Inspect)  

คณะกรรมการวชิาการ 
กองนโยบายและแผนการ
ใช้ที่ดิน  

ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มให้
ข้อมูลมีความถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลมีความ
ครบถ้ วน (Completeness)  ข้ อมู ลมี ความ
ต้ องกั น (Consistency)  ข้ อมู ลมี ความเป็ น
ปัจจุบัน (Timeliness) ข้อมูลตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) และข้อมูลมีความ
พร้อมใช้ (Availability) ก่อนเข้าสู่การเผยแพร่ 
ซึ่งในเบื้องต้นก่อนน าข้อมูลเข้าคณะกรรมการ
วิชาการ ข้อมูลควรผ่านการตรวจสอบจาก
นักวิชาการภายในกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดิน
ในพ้ืนที่ เสี่ ยงภัยทางการเกษตร ทั้ งนี้หาก
คณะกรรมการฯมีมติให้ปรับแก้ ผู้รับผิดชอบต้อง
ปรับแก้ข้อมูลก่อนน าเผยแพร่ 

6. การท าลายข้อมูล 
(Dispose)  

กลุ่มวางแผนการจดัการ
ที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทาง
การเกษตร กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน 

ข้อมูลพ้ืนที่แล้งซ้ าซากไม่มีการท าลายข้อมูล
แต่จะด าเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร 
(Archive) จะไม่มีการท าลายข้อมูลที่อยู่ ใน
เครื่องแม่ข่ายเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องน าไปใช้
ในการเปรียบเทียบ ในอดีต ช่วงเวลาต่าง  
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7. การก าหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล มีการจัดการดังนี้ 
 การเข้าถึงข้อมูลการใช้ที่ดิน สามารถแยกเป็น ข้อมูลที่ใช้ในหน่วยงาน และข้อมูลที่ให้บริการระหว่าง
หน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้  

ระดับการ 
เข้าถึงข้อมูล 

ข้อมูลที่ 
เข้าถึงได้ 

วิธีการรวบรวมข้อมูล ระดับชั้น
ความลับ 

ช่องทางการเข้าถึง 

1. จ ากัดการเข้าถึง 
เฉพาะหน่วยงานที่
ครอบครองข้อมูล  
 

ข้อมูลพ้ืนที่
แล้งซ้ าซาก
ทีม่ีราย 
ละเอียดของ
ชั้นข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ใช้
ในการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

เจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนการ
จัดการที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ทางการเกษตร กองนโยบาย
และแผนการใช้ ที่ ดิ น มี
หน้าที่ก าหนดพื้นที่ เตรียม
ข้อมูลเบื้ องต้น ประเมิน
พ้ืนที่แล้งซ้ าซาก ส ารวจ/
ต ร ว จ ส อ บ ภ า ค ส น า ม 
ปรับปรุง น าเข้า โดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ข้อมูลที่ใช้
ภายใน

หน่วยงาน 

- ติดต่อประสานเพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูลกับ
ผู้ครอบครองข้อมูล ที่สาย
ด่วน 1760 ต่อ 1320 

2.ข้อมูลที่ให้บริการ
ระหว่างหน่วยงาน  

 

ข้อมูลพ้ืนที่
แล้งซ้ าซากมี
รายละเอียด
ของความถี่
ของการเกิด
ภัยแล้ง  

เจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนการ
จัดการที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ทางการเกษตร กองนโยบาย
และแผนการใช้ ที่ ดิ น มี
หน้าที่จั ดท าข้อมูล พ้ืนที่
แล้งซ้ าซาก โดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ตาม
ขอบเขตการปกครอง ซึ่ง
อยู่ ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์  
(นามสกุล .shp) 

ข้อมูลที่แชร์ให้
หน่วยงานอ่ืน  

- https://data.go.th/ 
- ผ่านเวบ็ไซต์กรมพัฒนา
ที่ดินที่ https://www.ldd. 
go.th ผ่านเว็บไซต์ กอง
นโยบายและแผนการใช้
ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
http://webapp.ldd.go
.th/lpd/และผ่านเว็บไซต์
กลุ่มวางแผนการจดัการ
ที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทาง
การเกษตร 
http://irw101.ldd.go.th 

3.  ข้ อ มู ล ที่ เ ปิ ด
สามารถใช้งานได้
ทั้งหมด 

ข้อมูล
รายงานและ
แผนที่พ้ืนที่
แล้งซ้ าซาก 

เจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนการ
จัดการที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ทางการเกษตร กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดินมีหน้าที่
จั ด ท า ข้ อ มู ล พ้ื นที่ แ ล้ ง

ข้อมูลเปิดที่ทุก
ค น ส า ม า ร ถ
น าไปใช้ได้โดย
อิสระ 

- https://data.go.th/ 
- ผ่านเวบ็ไซต์กรมพัฒนา
ที่ดินที่ https://www.ldd. 
go.th ผ่านเว็บไซต์  
กองนโยบายและแผนการ

https://data.go.th/
https://data.go.th/
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ระดับการ 
เข้าถึงข้อมูล 

ข้อมูลที่ 
เข้าถึงได้ 

วิธีการรวบรวมข้อมูล ระดับชั้น
ความลับ 

ช่องทางการเข้าถึง 

ซ้ า ซ า ก  โ ด ย ใ ช้ ร ะ บ บ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ตาม
ขอบเขตการปกครอง ให้อยู่
ในรูปแบบไฟล์ภาพ และไฟล์
เอกสาร (นามสกุล .pdf) 

ใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
http://webapp.ldd.go
.th/lpd/และผ่านเว็บไซต์
กลุ่มวางแผนการจดัการ
ที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทาง
การเกษตร 
http://irw101.ldd.go.th 

 
8. กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพข้อมูล ได้ก าหนดกระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพข้อมูล
แล้งซ้ าซาก ดังนี้ 
 8.1 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล คณะกรรมการวิชาการกองฯ จะมีตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลมีความครบถ้วน (Completeness) ข้อมูลมีความต้องกัน 
(Consistency) ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) 
และข้อมูลมีความพร้อมใช้ (Availability) ก่อนเผยแพร่ โดยประธานคณะท างานวิชาการฯ และ ผอ.กลุ่มวาง
แผนการจัดการที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรจะมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลพ้ืนที่
แล้งซ้ าซาก โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะรวบรวมข้อมูลที่ด าเนินการเสร็จมาตรวจสอบ ดังนี้ 
   1) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายน าข้อมูลแผนที่แล้งซ้ าซาก ที่ท าการวิเคราะห์ตามขอบเขตจังหวัด มา
ต่อกันให้อยู่ในระดับประเทศ ด้วยโปรแกรมทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือดูความเชื่อมโยงของวงรอบ
ระดับความถ่ีของการเกิดภัย และค าอธิบายในแต่ละวงรอบแผนที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   2) จัดท าค าอธิบายข้อมูล ได้แก่ ปีที่ด าเนินการจัดท าข้อมูล วันที่มีการปรับปรุงล่าสุด ใครเป็นเจ้าของ
ข้อมูล ด าเนินงานภายใต้โครงการอะไร งบประมาณที่ใช้ในการจัดท าข้อมูล ใช้ Software อะไรในการจัดท า 
และมีการบอกท่ีมาของข้อมูล เช่น จากการ Digitize การส ารวจ การประมวลผล เป็นต้น 
   3) ตรวจสอบความสอดคล้องในเชิงพ้ืนที่ เช่น พื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ า 
จะต้องเกิดภัยแล้ง เป็นต้น 
   4) ข้อมูลมีความสอดคล้องตามข้อก าหนดที่ปรากฏใน Data Dictionary เช่น ใน Data Dictionary 
ก าหนดให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบของตัวเลข ไม่ควรปรากฏเป็นตัวอักษร เป็นต้น 
 8.2 การประเมินคุณภาพข้อมูล ท าการประเมินคุณภาพข้อมูลการใช้ที่ดินอยู่บนหลักการข้อมูลมีความ
ถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลมีความครบถ้วน (Completeness) ข้อมูลมีความต้องกัน (Consistency) ข้อมูลมี
ความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) และข้อมูลมีความพร้อมใช้ 
(Availability) ดังนี้ 
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หัวข้อคุณภาพข้อมูล วิธี/รูปแบบการประเมิน เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา 

1. ข้อมูลมีความถูกต้อง 
(Accuracy) 

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

1) หากพบว่าเส้น Boundary ต่อ
กันและมีค าอธิบายเหมือนกัน
แสดงว่าถูกต้องหรือในกรณีที่
ค า อ ธิ บ า ย แ ต ก ต่ า ง กั น ใ ห้
ตรวจสอบกับฐานข้อมูลและ
วงรอบ 
2) หากพบว่าข้อมูลในตารางมี
ความสอดคล้องกัน ถือว่าถูกต้อง 

2. ข้อมูลมีความครบถ้วน 
(Completeness) 

 

1) ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูล 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน Data 
Dictionary 
 
2) ข้อมูลแล้วเสร็จในขอบเขต
พ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 

1) หากข้อมูลในฐานข้อมูลที่เก็บ
เป็นไปตามตามข้อก าหนดใน 
Data Dictionary แสดงว่าข้อมูล
ที่น าเข้ามีความครบถ้วน 
2)  ข้อมูลแล้ว เสร็จเต็ม พ้ืนที่ที่
ได้รับมอบหมาย เช่น 1 ภาค หรือ
77 จังหวัด เป็นต้น 

3. ข้อมูลมีความต้องกัน 
(Consistency) 

พ้ื น ที่ เ กิ ด ภั ย แ ล้ ง มี ค ว า ม
สอดคล้องกับการใช้ที่ดิน 

ในฐานข้อมูลค าอธิบายที่ ระบุ  
ความถี่ของการเกิดภัยแล้ง เช่น 
พ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินเป็น เขื่ อน 
หรืออ่างเก็บน้ า จะต้องไม่ปรากฏ
ความถี่ของการเกิดภัยแล้ง 
 

4. ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน 
(Timeliness) 
 

รอบการปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ใน
การประเมินพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก 

ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก
ทุก 5 ปี 

5. ข้อมูลตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ (Relevancy) 

ตรวจสอบจากแบบส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล ว่า
ข้อมูลตรงตามความต้องการ ใน
เชิงพ้ืนที่ เชิงเวลา และมีช่องทาง
การแจ้งความผิดพลาดของข้อมูล
ที่พบ หลังจากให้บริการข้อมูล  

- หากพบว่าเมื่อมีผู้น าข้อมูลไปใช้
แล้ ว ไม่มีการมาขอค าอธิบาย
เพ่ิมเติมหรือแจ้งความบกพร่อง
ของข้อมูลแสดงว่าข้อมูลตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ 
- ค าตอบจากส ารวจความพึงพอใจ 

6. ข้อมูลมีความพร้อมใช้ 
(Availability) 

 

ตรวจแบบสุ่ ม เช็ ค  1 ครั้ ง ต่ อ
สัปดาห์ 

มีแหล่งส ารองข้อมูลใน Hard disk 
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 นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลตามรูปแบบข้อมูล (Data Format) ขอบเขตของข้อมูล (Data 
Scope)  เ งื่ อน ไขการกรอกข้ อมู ล  ( Conditions)  มาตรฐาน/แหล่ ง อ้ า ง อิ ง /แหล่ งที่ ม าของข้อมูล 
(Standard/Reference/Data Source) ตามภาคผนวก พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

9. กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 

มาตรา 16 ให้กรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่ส ารวจและวิเคราะห์ ตรวจสอบดิน หรือที่ดินเพ่ือให้ทราบถึงความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือภาวะเศรษฐกิจที่ดิน หรือเพ่ือประโยชน์
ในการจ าแนกประเภทที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ า 
และ การท าส ามะโนที่ดิน เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

คำอธิบายขอมูล (Metadata) และ 

พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 
 

(สำหรับชุดขอมูลพื้นท่ีแลงซ้ำซาก) 

 

 

  



คำอธิบายขอมูล (Metadata) 

เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) 

ลำดับท่ี ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

1 เลขที่เมทาดาตา กำหนดเลขที่ใหเปน Unique 013 

2 ช่ือขอมูล ช่ือของขอมูลที่กำหนดโดยหนวยงานเจาของ
เรื่อง 

ขอมูลพื้นที่แลงซ้ำซาก 

3 เจาของขอมูล  ช่ือบุคคล ช่ือสวนงาน หรือช่ือหนวยงานที่
รับผิดชอบขอมูล และที่อยูที่สามารถติดตอได 

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

4 คำสำคัญ  หัวขอ คำ หรือวลี ที่ใชสำหรับการคนเรื่องที่
ตองการได 

พื้นที่เส่ียงภัย ภัยทางการเกษตร ภัย
ธรรมชาติ ภัยแลง แลงซ้ำซาก 

5 คำอธิบายอยางยอ บทคัดยอของขอมูลหรือ Abstract ที่บงบอก
ถึงเน้ือความในขอมูลอยางส้ัน 

พื้นที่แลงซ้ำซาก เปนขอมูลที่ไดจาก
การสำรวจ และวิเคราะหขอมูลเชิง
พื้นที่เฉพาะพืน้ที่ทำการเกษตร โดย
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห
ประกอบดวย ปริมาณน้ำฝนเฉล่ียใน
คาดเวลา 30 ป ระยะหางจากลำน้ำ 
ความลาดชันของพื้นที่ การระบาย
น้ำของดิน สภาพการใชที่ดิน ขอมูล
พื้นที่ประสบความแหงแลงจาก
ดาวเทียม Terra ระบบ Modis  

6 ผูสนับสนุนหรือผูรวม
ดำเนินการ  

ผูที่สนับสนุนหรือผูรวมดำเนินการเก่ียวกับ
ขอมูล เชน เจาของผลิตภัณฑ (Product 
Owner) , สวนควบคุมคุณภาพ 

- 

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

2005-10-01 

8 วันที่ทำการ
เปล่ียนแปลงขอมูล
ลาสุด  

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

2018-10-01 

9 แหลงที่มา แหลงที่มา เชน จากโครงการสำรวจ จากการวิเคราะห และตรวจสอบ
ของกองนโยบายและแผนการใช
ที่ดิน 

10 หนวยยอยที่สุดที่มี
ขอมูล  

หนวยยอยหรือขอบเขตที่ยอยที่สุดที่มีขอมูล 
เชน หมูบาน จังหวัด ภาค ประเทศ 

บุคคล 

 สถานประกอบการ 

 ครัวเรือน 

 หมูบาน 

 ตำบล 

 อำเภอ 

 จังหวัด 



ลำดับท่ี ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

 ภาค 

 ประเทศ 

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

11 รูปแบบการเก็บขอมูล  รูปแบบที่บันทึกขอมูล เชน Database  
CSV/XLS  VDO 

 Database 

 CSV/XLS 

 XML/JSON 

 Image/Diagram 

 VDO 

 Text/Document 

 เอกสารกระดาษ 

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

12 ภาษาที่ใช  ภาษาที่ใช เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุน 

  ภาษาไทย 

  ภาษาอังกฤษ 

จีน 

 ญ่ีปุน 

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

13 URL  ระบุ URL ที่สามารถเขาถึงชุดขอมูลได ไมมี 

14 ขอบเขตที่เผยแพร
ขอมูล 

ขอบเขตหรือพื้นที่ในการนำเสนอขอมูล เชน 
ภายในหนวยงาน  ระหวางหนวยงาน 

ภายในหนวยงาน 

 ระหวางหนวยงาน 

 ประเทศไทย 

 ระหวางประเทศ 

 ไมจำกัดขอบเขต 

15 สิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล  สิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล ซ่ึงอธิบายระดับการ
เขาถึงขอมูล เชน View เฉพาะผูใช   
Modify เฉพาะเจาหนาที่กลุมวางแผนการจัด
ที่ดินในพื้นที่เส่ียงภัยทางการเกษตร 

 View  
 Modify  

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

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

 

 



ค ำอธิบำยข้อมูล (Metadata) 
เมทำดำตำเชิงเทคนิค (Technical  Metadata) 

 
ล ำดับที่ ชื่อฟิลด์  

 
ค ำอธิบำยฟิลด์  

 
รูปแบบ 

ของข้อมูล  
ขอบเขต 

ของข้อมูล  
เงื่อนไข 

กำรกรอกข้อมูล 
หมำยเหตุ 

1 shap polygon ตัวอักษร 8 ตัวอักษร บังคับ Mandatory ไม่มีความลับ 

2 dr_desth ข้อมูลจ านวนปีที่ประสบภัยแล้งในรอบ 10 
ปี แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ไม่เกิน 3 ครั้งใน
รอบ 10 ปี, 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี และ 
ตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี 

ตัวอักษร 50 ตัวอักษร  บังคับ Mandatory ไม่มีความลับ 

3 Adm_name ชื่อต าบลตามกรมการปกครอง เช่น  
ต.โพธิ์รังนก 

ตัวอักษร 25 ตัวอักษร  บังคับ Mandatory ไม่มีความลับ 

4 Amp_name ชื่ออ าเภอตามกรมการปกครอง เช่น  
อ.โพธิ์ทอง 

ตัวอักษร  25 ตัวอักษร  บังคับ Mandatory ไม่มีความลับ 

5 Prv_name ชื่อจังหวัดตามกรมการปกครอง เช่น  
จ.อ่างทอง 

ตัวอักษร  25 ตัวอักษร  บังคับ Mandatory ไม่มีความลับ 

 



พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
 

 ชื่อชุดข้อมูล 
(Dataset Name)

(1)

ชื่อตารางข้อมูล (Table 
Name)

(2)

ชื่อฟิลด ์
(Field Name)

(3)

ค าอธบิายฟิลด ์
(Field Description)

(4)

รูปแบบของข้อมูล 
(Data Format)

(5)

ขอบเขตของข้อมูล 
(Data Scope)

(6)

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล 
(Conditions)

(7)

แหลง่อ้างอิง/แหลงทีม่าของข้อมูล 
(Reference/Data Source)

(8)

ข้อมูลสว่นบคุคล 
(Personal Data)

(9)

ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล 
(Data Dissemination)

(10)

ระดบัชั้นความลบั

(11)

พืน้ทีแ่ล้งซ้้ำซำก พืน้ทีแ่ล้งซ้้ำซำก shap polygon ตัวอกัษร 8 ตัวอกัษร บังคับ Mandatory ระหวำ่งหน่วยงำน ไมม่ี
dr_desth ข้อมลูจ้ำนวนปีทีป่ระสบภัยแล้งในรอบ

 10 ปี แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก ่ไมเ่กนิ 
3 คร้ังในรอบ 10 ป,ี4-5 คร้ังในรอบ 
10 ปี และ ต้ังแต่ 6 คร้ังขึ้นไปในรอบ
 10 ปี

ตัวอกัษร 50 ตัวอกัษร บังคับ Mandatory ไมเ่ป็นข้อมลุส่วนบุคคล ระหวำ่งหน่วยงำน ไมม่ี

Adm_name ชื่อต้ำบลตำมกรมกำรปกครอง เช่น ต.
โพธิ์รังนก

ตัวอกัษร 25 ตัวอกัษร บังคับ Mandatory shape file -ขอบเขตกำรปกครอง 
กรมกำรปกครอง ปี 2556

ไมเ่ป็นข้อมลุส่วนบุคคล ระหวำ่งหน่วยงำน ไมม่ี

Amp_name ชื่ออ้ำเภอตำมกรมกำรปกครอง เช่น 
อ.โพธิ์ทอง

ตัวอกัษร 25 ตัวอกัษร บังคับ Mandatory shape file -ขอบเขตกำรปกครอง 
กรมกำรปกครอง ปี 2556

ไมเ่ป็นข้อมลุส่วนบุคคล ระหวำ่งหน่วยงำน ไมม่ี

Prv_name ชื่อจังหวดัตำมกรมกำรปกครอง เช่น 
จ.อำ่งทอง

ตัวอกัษร 25 ตัวอกัษร บังคับ Mandatory shape file -ขอบเขตกำรปกครอง 
กรมกำรปกครอง ปี 2556

ไมเ่ป็นข้อมลุส่วนบุคคล ระหวำ่งหน่วยงำน ไมม่ี



ท่ีปรึกษา 
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กรมพัฒนาท่ีดิน 
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