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    สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.
2562 กำหนดใหหนวยงานรัฐจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน เพื่อเปนกรอบในการบริหาร
จัดการขอมูลของหนวยงานของรัฐ     
    กรมพัฒนาที ่ด ิน ไดจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูล (Data Policy) ของ 
กรมพัฒนาที่ดิน ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance)  เพื่อใหชุดขอมูลตาง ๆ ของ 
กรมพัฒนาท่ีดิน มีการกำหนดสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบของผูครอบครองและผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิต
ขอมูล (Create, Collect/Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 
มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ มครองขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล มีการกำหนดกฎเกณฑ 
การเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล รวมถึงมีการกำหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมิน
คุณภาพขอมูล ใหมีความถูกตอง (Accuracy) มีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน 
(Consistency) เป นปจจ ุบ ัน (Timeliness) ตรงตามความตองการของผ ู  ใช   (Relevancy) และขอมูล 
มีความพรอมใช (Availability) ตามแนวทางธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance)  เพ่ือใหการไดมา
ของขอมูลและการนำขอมูลไปใชงาน มีถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ม่ันคงปลอดภัย รักษาความเปน 
สวนบุคคลและนำไปเชื ่อมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพ  ขอมูลสามารถนำไปใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(ราง) นโยบายและแนวปฏิบัติ 
สำหรับชุดขอมูลเขตเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
 

1. ความเปนมา 

 กรมพัฒนาที่ดิน โดยกองนโยบายและแผนการใชที่ดิน ไดดำเนินการจัดทำเขตความเหมาะสมของที่ดิน
สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อใหเกิดการปลูกพืชอยางเหมาะสมกับลักษณะของ
ที่ดินในแตละแหง นำไปสูการลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะสงผลใหเกิด 
การใชที่ดินอยางคุมคาและยั่งยืนในระยะยาว สามารถนำไปเปนขอมูลสนับสนุนการวางแผนการใชที่ดินใน
ระดับตาง ๆ รวมถึงดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญและเรงดวนทางดานการเกษตรรวมถึงมิติดานสิ่งแวดลอม
ของประเทศ ซึ่งเขตความเหมาะสมของที่ดินสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือเปนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได
อยางเปนรูปธรรม 

 กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จึงไดจัดทำขอมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับ 
การปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อใหบริการผูที่สนใจทั่วไป ไมวาจะเปนเจาหนาที่ภาครัฐ เอกชน นักศึกษา เกษตรกร 
และผูที่สนใจใหสามารถเขาถึงขอมูลได ซึ่งแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มาตราสวน 
1:25,000 พรอมทั้งยังมีการนำเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง และรูปภาพ รวมดวย  ทั้งน้ี ผูรับบริการสามารถ 
นำขอมูลไปใชตามวัตถุประสงค ซึ่งขอมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรบัการปลกูพืชเศรษฐกิจแสดงผลเปน 
4 ระดับ ไดแก เหมาะสมสูง เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมเล็กนอย และไมเหมาะสม 

 ดังนั้นเพื่อใหฐานขอมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจมีการกำหนดสิทธิ หนาที่  
ความรับผิดชอบของผูครอบครองและผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล (Create, Collect/Store, Classify, 
Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและ
คุ มครองขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล มีการกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล รวมถึง 
มีการกำหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ไดแก ถูกตอง ครบถวน สอดคลองกัน 
เปนปจจุบัน ตรงกับความตองการของผูใช และพรอมใช ตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance 
Framework) จึงจำเปนตองจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับ
การปลูกพืชเศรษฐกิจ ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) เพื่อใหการ
ไดมาและการนำขอมูลไปใช ถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเปนสวนบุคคล และนำไป
เชื่อมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย  สามารถนำไปใชกอใหเกิดประโยชนอยางเต็มที ่และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเขตเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื ่อใหกรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเขตความเหมาะสมของที่ดิน
สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกจิ ที่มีประสทิธิภาพ  ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance 
Framework) 
 2.2 เพื่อใหกรมพัฒนาที่ดินมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูลเขตความเหมาะสม
ของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจโดยกำหนดสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบของผูครอบครองและผูควบคุม
ขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล (Create, Collect/Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, 
Inspect, Dispose) 
 2.3 เพื่อใหมีการกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.4  เพื่อใหมีการกำหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ใหขอมูลมีความถูกตอง 
ครบถวน ตองกัน เปนปจจุบัน ตรงตามความตองการผูใช และมีความพรอมใช 

3. ขอบเขต 

 3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับน้ี บังคับใชกับผูดูแลขอมูล ผูใชขอมูลและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับขอมูล
เขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 3.2 ขอบเขตขอมูลตามนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับน้ี ครอบคลุมเฉพาะขอมูลเขตความเหมาะสมของ
ที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ไดแก ขาว ปาลมน้ำมัน ยางพารา ออยโรงงาน มันสำปะหลัง 
สับปะรด ลำไย ทุเรียน เงาะ มังคุด มะพราว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และกาแฟ มาตราสวน 1: 25,000 ในพื้นที่
เกษตรกรรมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย ที่ไดดำเนินการโดยกองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

4. นิยาม 

คำ ความหมาย 
เขตเหมาะสม 
ของที่ดิน 

ขอมูลที่บงบอกวา ที่ดินแตละแหงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการปลูกพืชชนิดใดและ
มีความเหมาะสมในระดับใด หรือพืชที่ปลูกปจจุบันมีความเหมาะสมกับที่ดินบริเวณ
น้ัน ๆ หรือไม 

ระดับความ
เหมาะสมของที่ดิน 

เปนขอมูลที่บงบอกวาที่ดินแตละแหงมีความเหมาะสมตอการปลูกพืชในระดับใด ซึ่ง
จะพิจารณาเปนรายชนิดพืช ประกอบดวย 
1. ระดับเหมาะสมสูง (S1:Highly suitability) หมายถึง ไมมีขอจำกัดตอการปลูกพืช 
2. ระดับเหมาะสมปานกลาง (S2: Moderately suitability) หมายถึง มีขอจำกัดบาง
ประการที่ปรับปรุง แกไข ไดงาย 
3. ระดับเหมาะสมเล็กนอย (S3: Marginally suitability) หมายถึง มีขอจำกัดบาง
ประการที่ปรับปรุง แกไขไดยาก  
4. ระดับไมเหมาะสม (N: Not suitable) มีขอจำกัดบางประการที่ปรับปรุง แกไขไดยาก
มากหรือไมได หากจะดำเนินการปรับปรุง แกไข ตองใชทุนสูง 
     ทั้งนี้ระดับความเหมาะสมของที่ดินมี 2 แบบ คือ แบบไมติดขอจำกัด และแบบติด
ขอจำกัด ตามหลักการของ คูมือการประเมินคุณภาพที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ พ.ศ.2542 
โดย นายบัณฑิต ตันศิริ และ นายคำรณ ไทรฟก  
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเขตเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

คำ ความหมาย 
พืชเศรษฐกิจ พืชเกษตรที่มีพื้นที่ปลูกมาก มีสวนแบงทางการตลาดสูง มีมูลคาการสงออก  

การแปรรูปสูง สรางรายไดหลักใหกับประเทศ 
กลุมชุดดิน เปนหนวยของแผนที่ดินที ่กรมพัฒนาที ่ดินพัฒนาขึ ้นมาโดยการรวมชุดดินที ่มี

คุณลักษณะ ศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที ่คลายคลึงหรือ
ใกลเคียงกันกันมารวมไวเปนกลุมเดียวกัน เพื่อประโยชนในการใหคำแนะนำ การ
ตรวจสอบลักษณะดิน และการจัดการดินที่เหมาะสมใหแกเกษตรกร และผูสนใจ
ทั่วไป จากชุดดินกวา 300 ชุดดิน ไดจัดจำแนกใหมเปน 62 กลุมชุดดิน 

หนวยที่ดิน สภาพพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการดินใหมีความเหมาะสมตอการปลกูพืช ซึ่งในสภาวะ
ปกติเหมาะสมนอยหรือไมเหมาะสม เชน การยกรองในบริเวณดินที่ลุม เวลาฝนตก
เกิดน้ำทวมขังเมื่อยกรองแลวสงผลใหน้ำไมทวมขัง ทั้งน้ีรวมถึงการบริหารจัดการน้ำ
ดวย เชน การสรางระบบชลประทาน สงผลใหในพื้นที่ลุมสามารถทำนาไดทั้งนาป
และนาปรัง หรือทำการเกษตรกรรมชวงฤดูแลงได เปนตน  

ระดับความตองการ
ปจจัยตอการเจริญ 
เติบโตของพืช 

ขอมูลที่บงบอกวาพืชแตละชนิดมีความตองการลักษณะสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตในระดับใด เชน ทุเรียนชอบดินระบายน้ำดี มีปริมาณน้ำฝนที่
เพียงพอ ดินลึก เปนตน โดยสวนใหญพืชแตละชนิดจะมีระดับความตองการปจจัย
ตอการเจริญเติบโตที่แตกตางกัน 

ขอมูล (Data) สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง หรือเรื่องอื่นใด ไมวาการสื่อความหมาย
น้ันจะทำไดโดยสภาพของสิ่งน้ันเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะไดจัดทำไว
ในร ูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที ่ ภาพวาด ภาพถาย  
ภาพถายดาวเทียม ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องมือตรวจวัด การสำรวจระยะไกล หรือวิธีอื่นใดที่ทำใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได 

ชุดขอมูล 
(Datasets) 

การนำขอมูลจากหลายแหลงมารวบรวมเพื่อจัดเปนชุดใหตรงตามลักษณะโครงสราง
ของขอมูล 

ผูควบคุมขอมลู  
(Data Controller) 

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล ในที่น้ี หมายถึง กรมพัฒนาที่ดิน 

ผูครอบครองขอมลู 
(Data Owner) 

ผูที่ทำงานรวมกับเจาของขอมูลโดยตรง ทำหนาที่จัดเก็บรักษาขอมูล รวมถึงปองกัน
ภัยคุกคาม ทำการสำรองดูขอมูล ในที ่น ี ้หมายถึงกลุ มนโยบายและวางแผน 
การใชที่ดิน กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ช้ันความลับ 
 

 

รูปแบบและขอกำหนดของการจัดช้ันความลับของขอมูล เพื่อปองกันการเขาถึงและ
สามารถนำขอมูลไปใชไดอยางเหมาะสมโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ความมั่นคงของประเทศ ความลับทางราชการ และความเปนสวนบุคคล พรอมทั้ง
ตรวจสอบสิทธ์ิของหนวยงานที่สามารถนำขอมูลไปใชไดตามบทบาทและภารกิจตาม
กฎหมาย โดยกรมพัฒนาที่ดินกำหนดชั้นความลับตามระเบียบวาดวยการร ักษา
ความลับของทางราชการพ.ศ. 2544 ประกอบดวย 

1) ลับที่สุด (Top Secret) หมายถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมด
หรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงที่สุด 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเขตเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

คำ ความหมาย 
2) ลับมาก (Secret) หมายถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียง

บางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง 
3) ลับ (Confidential) หมายถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือ

เพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ 
ซึ่งชุดขอมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจไมมีขอมูลที่มีช้ัน
ความลับ 

ระดับการเปดเผย
ขอมูล 

รูปแบบและขอกำหนดในการเปดเผยขอมูล แบงตามระดับการเปดเผยขอมูล ดังน้ี 
1) ขอมูลที่ใชภายในหนวยงาน หมายถึง ขอมูลที่ใชภายในหนวยงานของกรมพัฒนา

ที่ดินที่มีภารกิจที่เกี่ยวของ  
2) ขอมูลที่เผยแพรใหหนวยงานอื่น หมายถึง ขอมูลที่เผยแพรใหเฉพาะหนวยงาน

ภายนอกที่มีภารกิจที่เกี่ยวของ โดยมีเงื่อนไขการใชขอมูล  
3) ขอมูลที่ใหบริการแบบเปด (Open Data) หมายถึง ขอมูลที่สามารถใชเผยแพรได

โดยไมมีเงื่อนไข  
ขอมูลเปดภาครัฐ 
(Open 
Government 
Data) 

ขอมูลที่หนวยงานของรัฐตองเปดเผยตอสาธารณะตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการในรูปแบบขอมูลดิจิทัลที ่สามารถเขาถึงและใชไดอยางเสรี ไมจำกัด
แพลตฟอรม ไมเสียคาใชจาย เผยแพร ทำซ้ำหรือใชประโยชนไดโดยไมจำกัด 

ศูนยกลางขอมลู
เปดภาครัฐ (Open 
Government 
Platform) 

ศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ
มหาชน) จัดใหมีขึ ้น เพื ่อใหหนวยงานของรัฐนำขอมูลเปดภาครัฐมาเปดเผยใน
รูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ  ปจจุบัน ใหบริการขอมูลที่ Data.go.th  

การสำรองขอมูล การจัดทำสำเนา (Backup) ชุดขอมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจ ในสื่อบันทึกขอมูลประเภทตาง ๆ 

การทำลายขอมลู เปนการทำลายขอมูลที่มีชวงอายุเกินชวงใชงานหรือไมไดใชงานแลวหรือมีขอมูลใหม
มาทดแทน 

วงจรชีวิตขอมูล  
(Data Life Cycle) 

ลำด ับข ั ้นตอนของข อม ูลต ั ้ งแต เร ิ ่มสร างข อมูลไปจนถึงการทำลายขอมูล  
ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ไดแก 1. การสรางขอมูล (Create)  2. การรวบรวมและ
จัดเก็บขอมูล (Collect/Store)  3. การคัดแยกขอมูล (Classify)  4. การประมวลผล
หรือใชขอมูล (Process/Use)  5.การปกปดหรือเปดเผย (Concealment/Disclosure)  
6.การตรวจสอบขอมูล (Inspect)  7. การทำลายขอมูล (Dispose) 

พจนานุกรมขอมลู 
(Data Dictionary) 

ตารางหรือขอมูลที่ใชอธิบายรายละเอียดของขอมูลในแตละแถวหรือคอลัมน 

เมทาดาตา 
(Metadata) 

คำอธิบายชุดขอมูล เพื่อใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางของขอมูล เนื้อหา
สาระ รูปแบบการจัดเก็บ แหลงขอมูล และสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล 
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5. การเผยแพรและการทบทวน 

 เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) ฉบับน้ีมีการเผยแพรผานเว็บไซต
กรมพัฒนาที่ดินที ่https://www.ldd.go.th/ และผานเว็บไซตกองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนา
ที ่ดิน http://webapp.ldd.go.th/lpd/ นอกจากน้ีเจาหนาที ่ของกรมพัฒนาที ่ดินสามารถเขาใชผานระบบ
อินทราเน็ต ของกรมพัฒนาที่ดินไดที่ http://sharing.ldd.go.th/DownloadGIS/Index_Potential.html โดย
มีการทบทวนทุกปและตามความเหมาะสม 

6. การกำหนดสิทธิ หนาท่ีความรับผิดชอบและกระบวนการจัดการคุมครองชุดขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล  

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

 เพื่อใหการบริหารจัดการชุดขอมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในการนำไปใชประโยชนจึงไดมีการกำหนดสิทธิ หนาที่ความรับผิดชอบและกระบวนการ
จัดการขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ชื่อกิจกรรม 
การกำหนดสิทธิ 
/ผูรับผิดชอบ 

กระบวนการจัดการ/คุมครอง 

1. การสราง
ขอมูล (Create):  
เปนการสราง
ขอมูลข้ึนมาใหม 
โดยการบันทึก
ขอมูลเขาสู
ฐานขอมูล ผูที่
เกี่ยวของในการ
บันทึกขอมูล 

1. เจาหนาที่
กลุมนโยบาย
และวาง
แผนการใช
ที่ดิน กอง
นโยบายและ
แผนการใช
ที่ดิน 

1.1 กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน (Data Owner) เปนผูกำหนด
สิทธิใหกับเจาหนาที่กลุมนโยบายและวางแผนการใชที่ดิน สามารถ
สราง เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลตามหนาที่ความรับผิดชอบ 
1.2 หนาที่ความรับผิดชอบในการนำเขาขอมูลและการเขาถึงขอมูล 
 1.2.1 การนำเขาขอมูล กลุ มนโยบายและวางแผนการใชที่ดิน 
กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน มีหนาที ่จัดทำขอมูลและแผนที่
เหมาะสมของที่ดินสำหรบัพืชเศรษฐกิจในระดับมาตราสวน 1:25,000 
และปรับปรุงใหมีความทันสมัยตามความเหมาะสม 
 1.2.2 การเขาถึงขอมูล กลุมนโยบายและวางแผนการใชที่ดิน กอง
นโยบายและแผนการใชที่ดินสามารถเขาถึงขอมูลเขตความเหมาะสม
ของที ่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจไดทุกพืช โดยสามารถอาน 
วิเคราะห ประมวลผล แกไข ปรับปรุง เผยแพร รายงานผลขอมูลได 

 2. เจาหนาที่
กลุมวางแผน 
การใชที่ดิน 
สำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 

2.1 กรมพัฒนาที ่ดิน เปนผู กำหนดสิทธิใหกับเจาหนาที ่กลุ มวาง
แผนการใชที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ไดรับมอบหมายสามารถ 
อาน วิเคราะห ประมวลผล รายงานผล ขอมูลได ตามหนาที่
รับผิดชอบ 
2.2 หนาที่ความรับผิดชอบในการนำเขาขอมูลและการเขาถึงขอมูล 
 2.2.1 การนำเขาขอมูล เจ าหนาที ่กลุ มวางแผนการใชที ่ดิน 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ไมมีหนาที่ในการนำเขาขอมูล แตสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใหมีความทันสมัยและตรงตาม
สภาพความเปนจริง หากพบขอผิดพลาดใหดำเนินการแจงกลับมายัง

http://webapp.ldd.go.th/lpd/%20%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
http://sharing.ldd.go.th/DownloadGIS/Index_Potential.html
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ชื่อกิจกรรม 
การกำหนดสิทธิ 
/ผูรับผิดชอบ 

กระบวนการจัดการ/คุมครอง 

กลุมนโยบายและวางแผนการใชที่ดิน กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 
เพื่อปรับปรุงขอมูลตอไป 
 2.2.2 การเขาถึงขอมูล เจาหนาที่กลุมวางแผนการใชที่ดิน สำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต สามารถเขาถึงขอมูลเขตความเหมาะสมของที ่ดิน
สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจไดในพื ้นที ่ร ับผ ิดชอบของแตละ
สำนักงานพัฒนาที ่ดินเขตในทุกระดับช้ันขอมูล โดยสามารถอาน 
วิเคราะห ประมวลผล และเผยแพรขอมูลไปยังสถานีพัฒนาที่ดินใน
พื้นที่รับผิดชอบ 

 3. เจาหนาที่
สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด 

3.1 กรมพัฒนาที่ดิน เปนผูกำหนดสิทธิใหกับเจาหนาที่สถานีพัฒนา
ที่ดินสามารถอาน วิเคราะห ประมวลผล รายงานผลขอมูลได 
3.2 หนาที่ความรับผิดชอบในการนำเขาขอมูลและการเขาถึงขอมูล 
 3.2.1 การนำเขาขอมูล เจ าหนาที ่สถานีพัฒนาที ่ด ินที ่ไดรับ
มอบหมาย ไมไดรับสิทธิในการนำเขาขอมูล แตสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล ให ม ีความทันสมัยและตรงตามสภาพ 
ความเปนจริง และแจงกลับมายังกลุมนโยบายและวางแผนการใชที่ดิน  
กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน เพื่อปรับปรุงขอมูลตอไป 
 3.2.2 การเขาถึงขอมูล เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินสามารถเขาถึง
ขอมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจไดใน
พื้นที่รับผิดชอบ ในทุกระดับชั้นขอมูล โดยสามารถอาน วิเคราะห 
ประมวลผล รายงานผลขอมูลได 

2. การรวบรวม
และจัดเก็บขอมูล 
(Collect/Store): 
เปนการรวบรวม
ขอมูลที่เกิดการ
วิเคราะหและ
จัดเก็บขอมูลที่เกิด
จากกระบวนการ
สรางขอมูลใน
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรรูปแบบ 
ดิจิทัลไฟล
(นามสกุล .shp) 
และรูปแผนที่ระดับ
ความเหมาะสมของ

เจาหนาที่กลุม
นโยบายและ
วางแผนการใช
ที่ดิน กอง
นโยบายและ
แผนการใช
ที่ดิน 

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กำหนดสิทธิใหกับเจาหนาที่กลุม
นโยบายและวางแผนการใชที ่ดิน เปนผูรวบรวมขอมูลระดับความ
เหมาะสมของที่ดินรายพืชที่เกิดจากการวิเคราะหขอมูลทติุยภูมิตาง ๆ
ทั้งในรูปแบบของฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรและรูปภาพ โดย
จัดเก็บขอมูลแยกเปน 2 สวนไดแก ใน hard disk, external hard 
disk และ Server ของกองนโยบายและแผนการใชที่ดิน นอกจากน้ี
ยังกำหนดสิทธิใหเจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สามารถสำรอง (Back up) ใน Hard disk หรือ sever ของหนวยงาน 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากขอมูลเกิดความเสียหาย
หรือสูญหายไมวาจากกรณีใด ๆ ก็ตาม 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเขตเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ชื่อกิจกรรม 
การกำหนดสิทธิ 
/ผูรับผิดชอบ 

กระบวนการจัดการ/คุมครอง 

ที่ดินระดับประเทศ
แยกตามรายพืช 
(นามสกุล.jpg) 
3. การคัดแยก
ขอมูล (Classify): 
เปนการคัดแยก
ขอมูลเพื่อจัดแบง
ขอมูลออกเปน
กลุมตามระดับ
การเผยแพรของ
กองนโยบายและ
แผนการใชที่ดิน 

เจาหนาที่กลุม
นโยบายและ
วางแผนการใช
ที่ดิน กอง
นโยบายและ
แผนการใช
ที่ดิน 

สามารถเผยแพรทั ้งภายในและภายนอกกรมพัฒนาที ่ด ินไดทุก
รูปแบบ โดยไมมีเงื่อนไข  
 

4. การประมวล 
ผลหรือใชขอมลู 
(Process/Use): 
เปนการนำขอมลู
มาประมวลผล
และใชประโยชน
ตามบทบาทและ
ภารกิจภายใต
กฎระเบียบและ
ขอกฎหมายที่
กำหนด 

1. เจาหนาที่
กลุมนโยบาย
และวางแผน 
การใชที่ดิน 
กองนโยบาย
และแผนการใช
ที่ดิน 

วิเคราะหขอมูล ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ แสดงผล
ในรูปแบบตาง ๆ เชน แผนที่ ตาราง และจัดทำรายงาน สำหรับ
ผูใชงานกลุมตาง ๆ  ตามความรับผิดชอบ เชื่อมโยงกับฐานขอมูลอื่น 
เพื่อใหไดชิ้นงานอื่นเพิ่ม เชน แผนการใชที่ดินในระดับตาง ๆ แนว
ทางการสงเสริมการเกษตรรูปแบบตาง ๆ เปนตน 

 2. เจาหนาที่
กลุมวาง
แผนการใช
ที่ดิน สำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 

วิเคราะหขอมูล ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื ้นที่ที ่สำนักงาน
พัฒนาที ่ดินเขตรับผิดชอบ แสดงผลในรูปแบบตาง ๆ เชน แผนที่ 
ตาราง และจัดทำรายงาน สำหรับผู ใชงานกลุ มตาง ๆ ตามความ
รับผิดชอบ เชื่อมโยงกับฐานขอมูลอื่น เพื่อใหไดชิน้งานอื่นเพิ่ม เชน 
แผนการใชที ่ดินในระดับตาง ๆ แนวทางการสงเสริมการเกษตร
รูปแบบตาง ๆ 

5.การปกปดหรือ
เปดเผย 
(Concealment
/Disclosure) 
เปนการ

เจาหนาที่กลุม
นโยบายและวาง
แผนการใชที่ดิน 
กองนโยบายและ
แผนการใชที่ดิน 

รูปแบบและขอกำหนดในการเปดเผยขอมูล แบงตามระดับการ
เปดเผยขอมูล ดังน้ี 

1. ขอมูลที่ใชภายในหนวยงาน หมายถึง ขอมูลที่ใชภายในหนวยงาน
ของกรมพัฒนาที ่ด ินที ่ม ีภารกิจที ่ เกี ่ยวของ  กองนโยบายและแผน 
การใชที่ดินอนุญาตใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถ
นำชุดขอมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบ
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเขตเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ชื่อกิจกรรม 
การกำหนดสิทธิ 
/ผูรับผิดชอบ 

กระบวนการจัดการ/คุมครอง 

กำหนดการเขาถึง
ช้ันขอมูล 

ไมติดขอจำกัดที่จัดเก็บในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตรขึ้นเผยแพรผาน
เว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน โดยเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินสามารถใชงาน
ผ านระบบอ ินทราเน ็ตของกรมพัฒนาที ่ด ินได ที่ http://sharing. 
ldd.go.th/DownloadGIS/Index_Potential.html 

ในกรณีที ่ตองการทราบระดับความเหมาะสมของที ่ดินแบบมี
ขอจำกัดกำหนดใหผูที่ขอรับบริการขอมูลตองทำหนังสอืจากหนวยงานตน
สังกัด ซึ ่งตองระบุเหตุผลของการนำขอมูลไปใช ผู ประสานงานพรอม
หมายเลขโทรศัพท โดยนำเรียนผูอำนวยการกองนโยบายและแผนการใช
ที่ดิน 

พรอมกันน้ีกองนโยบายและแผนการใชที่ดินยังเผยแพรขอมูลเขต
ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจในรูปแบบของขอมูล
และร ูปภาพ ผ านเว ็บไซต ของกองนโยบายและแผนการใช ท ี ่ ดิน 
http://webapp.ldd.go.th/lpd/EconomicCrops.php น อ ก จ า ก น้ี
ผ ู  ใช  งานย ั งสามารถเร ียกด ูผ  าน Agri-Map Online ผ านเว ็บไซต  
https://agri-map-online.moac.go.th/ 

2. ขอมูลที่เผยแพรใหหนวยงานอื ่น หมายถึง ขอมูลที่เผยแพรให
เฉพาะหนวยงานภายนอกที่มีภารกิจที่เกี ่ยวของ โดยมีเงื่อนไขการใช
ขอมูล  

ขอมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
แบบไมติดขอจำกัดและติดขอจำกัด ที่จัดเก็บในรูปแบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กำหนดใหผูที่ขอรับบริการ
ขอมูลตองทำหนังสือจากหนวยงานตนสังกัด ซึ่งตองระบุเหตุผลของ 
การนำขอมูลไปใช ผูประสานงานพรอมหมายเลขโทรศัพท ทั้งภาครัฐ 
เอกชน สถาบันการศึกษา หร ือองคกรอื ่น ๆ โดยนำเร ียนอธิบดี 
กรมพัฒนาที่ดิน 

ขอมูลเขตความเหมาะสมของที ่ด ินสำหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจในรูปแบบขอมูลและรูปภาพ สามารถใชบริการผานเว็บไซต
ของกองนโยบายและแผนการใชที่ดิน http://webapp.ldd.go.th/ 
lpd/EconomicCrops.php  นอกจากน้ี ผูใชงานยังสามารถเรียกดู
ผ าน Agri-Map Online ผานเว ็บไซต   https://agri-map-online. 
moac.go.th/ ทั้งน้ีไมตองทำหนังสือขอรับบริการขอมูล 

3. ขอมูลที ่ใหบริการแบบเปด (Open Data) หมายถึง ขอมูลที่
สามารถใชเผยแพรไดโดยไมมีเงื่อนไข  
 ขอมูลเขตความเหมาะสมของที ่ด ินสำหรับการปล ูกพืช
เศรษฐกิจแบบไมติดขอจำกัด ซึ ่งผูใชงานสามารถเรียกดูบนระบบ 

http://sharing.ldd.go.th/DownloadGIS/Index_Potential.html
http://sharing.ldd.go.th/DownloadGIS/Index_Potential.html
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเขตเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ชื่อกิจกรรม 
การกำหนดสิทธิ 
/ผูรับผิดชอบ 

กระบวนการจัดการ/คุมครอง 

Agri-Map Online ที่เว็บไซต https://agri-map-online.moac.go.th/   
เว็บไซตระบบบัญชีขอมูลกรมพัฒนาที ่ดิน (LDD Data Catalog) ที่ 
https://lddcatalog.ldd.go.th  และเว็บไซตศูนยกลางขอมูลเปด
ภาครัฐ (Open Government Data) ที ่ https://data.go.th/  ซึ่ง
ขอมูลที่สามารถเผยแพรได ตองอยูภายใตเงื่อนไขและขอกำหนดของ
สัญญาอนุญาตใหใชขอมูลภาครัฐแบบเปดของประเทศไทย  

6.การตรวจสอบ
ขอมูล (Inspect) 

คณะทำงาน
วิชาการ กอง
นโยบายและ
แผนการใช
ที่ดิน 

มีอำนาจหนาที่ในการพิจารณา ตรวจสอบขอมูลเขตความเหมาะสม
ของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจใหมีความถูกตอง (Accuracy) 
ขอมูลมีความมีความถูกตอง (Accuracy) ขอมูลมีความครบถวน 
(Completeness) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) ขอมูลมี
ความเปนปจจุบัน (Timeliness) ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช 
(Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช (Availability) กอนเขาสู
การเผยแพร  หากมีขอแกไข มอบหมายใหผูรับผิดชอบจัดทำขอมูล
ตองปรับแกขอมูลกอนนำเผยแพร 

7. การทำลาย
ขอมูล 
(Dispose) 

เจาหนาที่กลุม
นโยบายและ
วางแผนการใช
ที่ดิน กอง
นโยบายและ
แผนการใช
ที่ดิน 

ขอมลูความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจไมมีการทำลาย
ขอมูล แตจะดำเนินการจัดเก็บขอมูลแบบถาวร (Archive) จะไมมีการ
ทำลายขอมูลที่อยูในเครื่องแมขาย เนื่องจากเปนขอมูลที่ตองนำไปใชเปน
ฐานในการวิเคราะหตรวจสอบเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของที่ดินใน
ชวงเวลาตาง ๆ  เพื่อนำไปสูการกำหนดยุทธศาสตรหรือนโยบายดานตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ และเชื่อมโยงไปสูภารกิจดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตลอดหวงโซ
อปุทาน 

 

7. การกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล มีการจัดการดังน้ี 

 การเขาถึงและใชประโยชนขอมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลกูพืชเศรษฐกจิ มีรายละเอียดดังน้ี  

ผูใชประโยชน ขอมูลท่ีเขาถึงได 
ระดับชั้น 

การเปดเผย 
ชองทาง/วิธีการ/เง่ือนไขการเขาถึง 

1. เจาหนาที่ของ
กรมพัฒนาที่ดินที่
ไดรับมอบหมาย
ตามภารกิจ  

1.1 ขอมูลเขตความ
เหมาะสมของที่ดิน
สำหรับการปลกูพืช
เศรษฐกจิแบบไมติด
ขอจำกัด 
 
 

ระดับที่ 1 
(ใชเฉพาะภายใน

หนวยงาน) 
 
 
 
 

- ลงทะเบียนและขอรับบริการไดที ่
Application LDD Zoning แผนที่ทางเลอืก
พืชเศรษฐกิจ 
(https://www.ldd.go.th/pv/?lv=2&cd=146) 
- ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิง
รุก (Agri-Map Online) https://agri-map-
online.moac.go.th/login 

https://agri-map-online.moac.go.th/
https://www.ldd.go.th/pv/?lv=2&cd=146
https://agri-map-online.moac.go.th/login
https://agri-map-online.moac.go.th/login
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเขตเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ผูใชประโยชน ขอมูลท่ีเขาถึงได 
ระดับชั้น 

การเปดเผย 
ชองทาง/วิธีการ/เง่ือนไขการเขาถึง 

 1.2 ขอมูลเขตความ
เหมาะสมของที่ดิน
สำหรับการปลกูพืช
เศรษฐกจิแบบติด
ขอจำกัด 

ระดับที่ 2 
(ใหบริการเฉพาะ

บุคคล/หนวยงานที่มี
ภารกิจ) 

- ทำหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูล
พร อมท ั ้ งระบ ุว ัตถ ุประสงค ของการ
นำ ไป ใช  ป ร ะ โ ยชน  ผ  า นช  อ ง ท า ง  
e saraban ไมตองสงเอกสารฉบับจริง 
 

2. หนวยงาน
ภายนอกและผูที่
สนใจทั่วไป 
 

ขอมูลเขตความ
เหมาะสมของที่ดิน
สำหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจแบบไมติด
ขอจำกัด 

ระดับที่ 2 
(ใหบริการเฉพาะ
บุคคล/หนวยงาน 

ที่มีภารกจิ) 

- ทำหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูล
พร อมท ั ้ งระบ ุว ัตถ ุประสงค ของการ
นำไปใชประโยชน โดยสงเอกสารฉบับจริง 
 

8. กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ไดกำหนดกระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพของ
ขอมลูเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งมีการตรวจสอบระหวางการวิเคราะหขอมูล
และหลังจากวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 8.1 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพขอมูล นักวิชาการที่รับผิดชอบตองตรวจสอบคุณภาพขอมูลโดยใช
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนเครื่องมือ การตรวจสอบประกอบดวย 
   8.1.1 เชิงตำแหนง (Spatial Accuracy)  
   8.1.2 ความถูกตองของความสัมพันธระหวางขอมูลเชิงพื ้นที ่และคุณสมบัติของขอมูลเชิงพื้นที่ 
(Topological Accuracy) ประกอบดวย การเช่ือมตอกันของเสน ทิศทางของเสน ความยาวของเสน รูปหลายเหลี่ยม
ที่อยูติดกัน และเน้ือที่  
   8.1.3 กำหนดจุดเพื่อออกสำรวจ/ตรวจสอบภาคสนาม 
   8.1.4 สงชั้นขอมูลเขตความเหมาะสมของที ่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจเขาคณะกรรมการ
วิชาการกองนโยบายและแผนการใชที่ดิน เพื่อตรวจสอบคุณภาพขอมูลเพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy) 
ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) ขอมูลมีความเปนปจจ ุบัน 
(Timeliness) ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช (Availability) 
ทั้งน้ีหากพบวามีแกไข/ปรับปรุง ตองดำเนินการแกไขกอนเผยแพร 
   8.1.5 รายละเอียดของชุดขอมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจตรงกับ 
Data Dictionary ที่ไดจัดทำไว  

 8.2 การประเมินคุณภาพขอมูล ทำการประเมินคุณภาพขอมูลเขตความเหมาะสมของที ่ดินสำหรับ 
การปลูกพืชเศรษฐกิจอยูบนหลักการของวงจรชีวิตขอมูล ประกอบดวย  ขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy) 
ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) ขอมูลมีความเปนปจจ ุบัน 
(Timeliness) ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช (Availability) ดังน้ี 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเขตเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

หัวขอคุณภาพขอมูล รูปแบบการประเมนิ เกณฑใชพิจารณา 

1. ขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy) 1) ตั ้งกรรมการเพื ่อตรวจสอบ
ขอม ูลแล วทำรายงานแจ งให
เจ าของขอมูลทราบ คือ กลุม
นโยบายและวางแผนการใชที่ดิน 
กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 
2) มีการสุ มตรวจโดยใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรและออก
สำรวจภาคสนาม 

กำหนดจุดที่จะตรวจสอบดวยการ
สุ มตรวจ โดยเลือกดิน 20 ชนิด 
กระจายตามพื้นที ่ เชน ที ่ล ุ ม ที่
ดอน พื้นที่มีความลาดชัน แยกตาม
รายชนิดพืช ประเมินคุณภาพที่ดิน
อีกครั ้งจากดิน 20 ชนิดที ่เลือก 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

 

2. ขอมูลมีความครบถวน 
(Completeness) 

1) ระดับความเหมาะสมของที่ดิน
มีทั้งแบบติดขอจำกัดและแบบไม
ติดขอจำกัด 
2) ผลการดำเนินงานเปนไปตาม
ขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนด 
3) ขอมูลตรงกับ data dictionary 
ของช้ันขอมูล 

1) ตร วจ ส อบ โดย ใช  ร ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 
2) ขอมูลแลวเสร็จตามขอบเขตการ
ดำเนินงานที่กำหนด เชน ตามชนิด
พืชและในพื้นที ่เปาหมายตามที่
กำหนด 

3. ขอมูลมีความตองกัน 
(Consistency) 

ขอมูลระดับความเหมาะสมของ
ที่ดินแบบไมมีขอจำกัดและแบบมี
ขอจำกัดมีความสอดคลองกัน/อยู
ในระดับเดียวกัน 

ในฐานขอมูลขอมูลคำอธิบายที่
ระบุระดับความเหมาะสมของทีดิ่น
สำหร ับพ ืชเศรษฐก ิจแบบไมมี
ขอจำกัดตองสอดคลองกับแบบมี
ขอจำกัดเชนแบบไมมีขอจำกัด 
เปน S2 ดังนั ้นแบบติดขอจำกัด 
ตองเปน S2m หรือ S2ms เปนตน 
แตถาแบบไมมีขอจำกัดเปน S2 
แตปรากฏวา แบบมีขอจำกัดเปน 
เปน S3e ถือวา ไมมีความตองกัน 

4. ขอมูลมีความเปนปจจุบัน 
(Timeliness) 
 

ชวงเวลาที่จัดทำฐานขอมลูแตละ
ขอมูล 

1) ฐานขอมูลที่นำมาใชวิเคราะห
ต องเป นข อม ูลล าส ุดท ี ่ เปน
ปจจุบัน โดยไมจำเปนตองเปน 
ปปจจุบันที่ดำเนินงานเนื่องจาก
ข อม ูลบางประเภทมีรอบของ
ชวงเวลาการจัดทำแตตองเปน
ขอมูลลาสุดที่มีซึ่งตองตรวจสอบ
ระยะเวลากับเจาของขอมูลที่
นำมาใชดำเนินงาน 
2) ในกรณีที ่ชั ้นขอมูลใดมีการ
ปร ับปร ุ งผ ู  ดำ เน ินการต อง
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเขตเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ กรมพัฒนาที่ดิน 
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หัวขอคุณภาพขอมูล รูปแบบการประเมนิ เกณฑใชพิจารณา 

ประเมินคุณภาพที ่ดินใหมให
เปนปจจุบัน 

5. ขอมูลตรงตามความตองการของ
ผูใช (Relevancy) 

ตรวจสอบจากแบบสำรวจความ 
พึงพอใจของผูรับบริการขอมลู วา
ขอมูลสามารถตอบวัตถุประสงค
ของผูตองการใชงานหรือไม 

- หากพบวาเมื่อมีผูนำขอมูลไป
ใชแลวไมมีการมาขอคำอธิบาย
เพิ่มเติมหรือแจงความบกพรอง
ของขอมูลแสดงวาขอมูลตรงกับ
วัตถุประสงคของผูใช 
- คำตอบจากสำรวจความพึงพอใจ 

6. ขอมูลมีความพรอมใช 
(Availability) 

 

ตรวจสอบจากการใหบริการ/
เผยแพร ขอมูลเขตความ
เหมาะสมของที่ดินสำหรับ 
การปลูกพืชเศรษฐกจิ 

1) หากสามารถเขาใชงานขอมูลได
ทุกครั้ง สามารถใชงานไดตลอดเวลา 
Server ไม  Down Time แสดงว า
ข อม ูลม ีความพร อมใช   (Down 
Time ไมเกิน 1 %) 
2) ในกรณีที ่ทำหนังสือมาขอรับ
บริการขอมูลหากพบวาเจาหนาที่
ติดตอกลับภายใน 1 วันหลังจากที่
เจาหนาที่ไดรับเรื่อง 

 

9. กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 9.1 กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดทำชุดขอมูล 
9.1.1 พระราชบัญญัติเผยแพรขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 
9.1.2 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
9.1.3 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
9.1.4 นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 
9.1.5 แผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัย อันอาจมีผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (IT Contingency Plan) 
 

 9.2 กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดทำขอมูลเขตความเหมาะสมของท่ีดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
9.2.1 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 มาตรา 9 (2) วางแผนการใชที่ดิน การพัฒนาที่ดิน 

การกำหนดบริเวณการใชที่ดินและการกำหนดเขตการอนุรักษดินและน้ำ 
9.2.2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศไวในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 

134 ตอนที่ 40ก ลงวันที่ 6 เมษายน 2560 ฉบับที่ 20 มาตรา 72 รัฐพึงดำเนินการเกี่ยวกับ
ที่ดิน ทรัพยากรน้ำ และพลังงาน ดังตอไปน้ี (1) วางแผนการใชที่ดินของประเทศใหเหมาะสม
กับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

คำอธิบายขอมูล (Metadata) 
พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 

 

(สำหรับชุดขอมูลเขตเหมาะสมของท่ีดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ) 
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คำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) 
 

ลำดับท่ี ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

1 ประเภทขอมูล ชุดขอมูลน้ีเปนขอมูลประเภทใด 
(โปรดระบุ 1 ประเภท)  

 ขอมูลระเบียน 

 ขอมูลสถิติ 

 ขอมูลภูมิสารสนเทศ เชิงพื้นที่ 

 ขอมูลหลากหลาย ประเภท 

 ขอมูลประเภทอ่ืน ๆ ระบุ.... 

2 ช่ือชุดขอมูล เขตเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ   

3 เจาของขอมูล  กลุมนโยบายและวางแผนการใชที่ดิน 
กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

 

4 ช่ือผูติดตอ น.ส.กรรณิสา สฤษฎศิริ  

5 อีเมลผูติดตอ lu.planning6@gmail.com 
poo_ldd@hotmail.com 

 

6 คำสำคัญ  “เขตเหมาะสมของที่ดิน”, “พืชเศรษฐกิจ”  

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขตเหมาะสมของที่ดิน 
 
 
 
 

ระดับความเหมาะสมของที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข อมูลท ี ่บ งบอกวา ท ี ่ด ินแต ละแห ง มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมตอการปลูกพืชชนิด
ใดและมีความเหมาะสมในระดับใด หรือ
พืชที่ปลูกปจจุบันมีความเหมาะสมกับที่ดิน
บริเวณน้ัน ๆ หรือไม 

เปนขอมูลที ่บงบอกวาที ่ดินแตละแหงมี
ความเหมาะสมตอการปลูกพืชในระดับใด 
ซ ึ ่ ง จ ะ พ ิ จ า ร ณ า เ ป  น ร า ย ช น ิ ด พื ช 
ประกอบดวย 
1. ระดับเหมาะสมสูง (S1:Highly suitability) 
หมายถึง ไมมีขอจำกัดตอการปลูกพืช 
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ลำดับท่ี ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืชเศรษฐกิจ 
 
 

กลุมชุดดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความตองการปจจัยตอการเจริญเติบโตของพืช 
 
 
  

2 .  ร ะ ด ั บ เ หมาะ สมปา นก ล า ง  (S2: 
Moderately suitability) หมาย ถ ึ ง  มี
ขอจำกัดบางประการที่ปรับปรุง แกไข ไดงาย 
3. ระดับเหมาะสมเล็กนอย (S3: Marginally 
suitability) หมายถึง หมายถึง มีขอจำกัดบาง
ประการที่ปรับปรุง แกไข ไดยาก 
4. ระด ับไมเหมาะสม (N: Not suitable) 
หมายถึง มีขอจำกัดบางประการที่ปรับปรุง 
แกไขไดยากมากหรือไมได หากจะดำเนินการ
ปรับปรุง แกไข ตองใชทุนสูง 

พ ืชที ่ม ีพ ื ้นท ี ่ปล ูกมาก มีส วนแบงทาง
การตลาดสูง มีมูลคาการสงออก การแปร
รูปสูง สรางรายไดหลักใหกับประเทศ 

เปนหนวยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดิน
พ ัฒนาข ึ ้นมาโดยการรวมช ุดด ินท ี ่ มี
คุณลักษณะ ศักยภาพในการเพาะปลูก 
รวมถึงการจัดการดินที่คลายคลึงกันหรือ
ใกลเคียงกันมาไวเปนกลุมเดียวกัน เพื่อ
ประ โยชน  ในการ ให  คำแนะนำ การ
ตรวจสอบลักษณะดนิ และการจัดการดินที่
เหมาะสมใหแกเกษตรกร และผูสนใจทั่วไป 
จากชุดดินกวา 300 ชุดดิน ไดจัดจำแนก
ใหมเปน 62 กลุมชุดดินดวยกัน 

สภาพพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการดินใหมี
ความเหมาะสมตอการปลูกพืช ซึ ่ง ใน
สภาวะปกติเหมาะสมนอยหรือไมเหมาะสม 
เชน การยกรองในบริเวณดินที่ลุม เวลาฝน
ตกเกิดน้ำทวมขังเมื่อยกรองแลวสงผลให
น้ำไมทวมขัง ทั้งน้ีรวมถึงการบริหารจัดการ
น้ำดวย เชน การสรางระบบชลประทาน 
สงผลใหในพื้นที่ลุมสามารถทำนาไดทั้งนาป
และนาปรัง หรือทำการเกษตรกรรมชวงฤดู
แลงได เปนตน 

ขอมูลที ่บงบอกวาพืชแตละชนิดมีความ
ตองการลักษณะสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตในระดับใด เชน ทุเรียน
ชอบดินระบายน้ำด ี ม ีปร ิมาณน้ำฝนที่
เพียงพอ ดินลึก เปนตน โดยสวนใหญพืช
แตละชนิดจะมีระดับความตองการปจจัย
ตอการเจริญเติบโตที่แตกตางกัน 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเขตเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ลำดับท่ี ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

8 วัตถุประสงค 1. เพื่อใหกรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายและแนวปฏิบัติ
สำหรับชุดขอมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับ
การปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่มีประสิทธิภาพภายใต 
กรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance 
Framework) 
2. เพื่อใหกรมพัฒนาที่ดินมีระบบบริหารและ
กระบวนการจัดการและคุมครองขอมูลเขตความ
เหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจโดย
กำหนดสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบของผูครอบครอง
และผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล (Create, 
Collect/Store, Classify, Process/Use, 
Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose)  
3. เพื่อใหมีการกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใช
ประโยชนจากขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อใหมีการกำหนดมาตรการ หรือ กระบวนการ
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ใหขอมูลมีความ
ถูกตอง ครบถวน ตองกัน เปนปจจุบัน ตรงตามความ
ตองการผูใช และมีความพรอมใช 

 

9 ความถี่ของการปรับปรุง
ขอมูล 

สำหรับขอมูลระเบียน และขอมูลภูมิสารสนเทศเชิง
พื้นที่ : ความถี่ที่ขอมูลในระบบคลังขอมูลถูกปรับปรุง/
เพิ่ม หรือเปล่ียนแปลง 
สำหรับขอมูลสถิติ: ความถี่ในการเผยแพรตอผูใชขอมูล 
(ระบุไดมากกวา 1 ขอ)  

 ป 

 ครึ่งป 

 ไตรมาส 

 เดือน 

 สัปดาห 

 วัน 

 วันทำการ 

 ตามเวลาจริง 

 ไมมีการปรับปรุงหลังจากการ 

 จัดเก็บขอมูล 

 ไมทราบ 

 อ่ืน ๆ ระบุ เม่ือไดรับแจงจากภูมิภาค 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเขตเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ลำดับท่ี ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

10 วันที่ทำการเปล่ียนแปลง
ขอมูลลาสุด  

วัน เดือน ป ลาสุดที่มีการปรับปรุงขอมูล  
(รูปแบบ YYYY-MM-DD เชน 2550-02-25) 

2562-09-30 

11 หนวยยอยที่สุดที่มีขอมูล  หนวยยอยหรือขอบเขตที่ยอยที่สุดที่มีขอมูล 
เชน หมูบาน จังหวัด ภาค ประเทศ 
(ระบุได 1 ขอ) 

 ไมมี 

บุคคล 

 สถานประกอบการ 

 ครัวเรือน 

 หมูบาน 

 ตำบล 

 อำเภอ 

 จังหวัด 

 ภาค 

 ประเทศ 

 อ่ืน ๆ ระบุ.............................. 

12 รูปแบบการเก็บขอมูล  รูปแบบที่บันทึกขอมูล  
(ระบุไดมากกวา 1 ขอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Database  

  CSV/XLS 

 Image 

 Video 

 Audio 

 Text 

 HTML 

 XML 

 DOC/DOCX 

 PDF 

 Shapefile 

 Raster เชน GeoTiff  JPEG2000 

 อ่ืน ๆ ระบุ.............................. 

13 แหลงที่มา  จากระบบ 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเขตเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ลำดับท่ี ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

แหลงที่มาของขอมูลที่นำมาจัดทำชุดขอมูล  
(ระบุได 1 ขอ) 
 
 

 จากการสำรวจพื้นที่  

 แบบสอบถาม  

 ขอมูลสถิติ 

 ขอมูลจากหนวยงานภายนอก 

 อ่ืน ๆ ระบุ วิเคราะหโดยใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 

14 ขอบเขตที่เผยแพรขอมูล ขอบเขตหรือพื้นที่ในการนำเสนอขอมูล  
(ระบุไดมากกวา 1 ขอ) 

 ภายในหนวยงาน 

 ระหวางหนวยงาน 

 เผยแพรสาธารณะ 

 ใหเม่ือรองขอ 

 สัญญาอนุญาต 

 ขอบเขตความรวมมือ 

 อ่ืน ๆ ระบุ.............................. 

 

หมายเหตุ : 

ประเภทขอมูล 

• ขอมูลระเบียน :  ขอมูลระเบียน (Record) ที่จากระบบ ฐานขอมูลทะเบยีนหรือจากการ บริหารงานของหนวยงาน 
และที่ไดจาก การสำมะโน/สำรวจดวยตัวอยาง รวมทั้ง Transaction Data ตัวอยางเชน รายการจดทะเบียนธุรกิจ 
และ รายการจดทะเบียนสรรพสามิต เปนตน 

• ขอมูลสถิติ :  ขอความหรือตัวเลขที่แสดงผลที่ ประมวลจากขอมูลที่เก็บรวบรวมได 

• ขอมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นท่ี ขอมูลหรือสารสนเทศที่มีความสัมพันธ กับตำแหนงในพื้นที่ เชน แผนที่ ภาพถายทาง
อากาศ และภาพถายดาวเทียม 

• ขอมูลหลากหลาย ประเภท : ชุดขอมูลที่รวบรวมมาจากขอมูล หลากหลายประเภทมาจัดเปนชุดขอมูล ตามความ
ตองการใชงาน เชน ชุดขอมูล ที่ประกอบดวยขอมูลระเบียน ขอมูล สถิติขอมูลภาพ เปนตน 

• ขอมูลประเภทอื่น ๆ : ขอมูลนอกเหนือจาก 4 ประเภทขางตน 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเขตเหมาะสมของท่ีดินสำหรบัการปลูกพืชเศรษฐกิจ กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

พจนานุกรมขอมลู (Data Dictionary) 
ชุดขอมลู เขตความเหมาะสมของท่ีดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ชื่อชุดขอมูล 

(Dataset Name) 

(1) 

ชื่อตารางขอมูล 

(Table Name) 

(2) 

ชื่อฟลด  

(Field Name) 

(3) 

คำอธิบายฟลด  

(Field Description) 

(4) 

รูปแบบของ

ขอมูล  

(Data Format) 

(5) 

ขอบเขตของ

ขอมูล  

(Data Scope) 

(6) 

เงื่อนไขการกรอก

ขอมูล 

(Conditions) 

(7) 

แหลงอางอิง/แหลงที่มา

ของขอมูล 

(Reference/ 

Data Source) 

(8) 

ขอมูลสวนบุคคล  

(Personal Data) 

(9) 

ขอบเขต 

การเผยแพรขอมูล  

(Data 

Dissemination) 

(10) 

ระดับชั้น

ความลับ 

(11) 

ขอมูลเขตความ

เหมาะสมของที่ดิน

สำหรับการปลูกพืช

เศรษฐกิจ  

ชื่อพืช

ภาษาอังกฤษ 

_ภาค 

Shape รูปแบบของขอมูล 

Polygon 

Geometry ไมมี บังคับ 

Mandatory 

Auto ไมเปนขอมูล 

สวนบุคคล 

ระหวางหนวยงาน ไมมี 

    Lunit_ตัวยอ

ชนิดพืชเปน

ภาษาอังกฤษ 

 2 ตัวอกัษร 

หนวยที่ดิน text 50 บังคับ 

Mandatory 

ขอมูลกลุมชุดดินจาก

กองสำรวจดิน 

และวิจยัทรัพยากรดิน 

และขอมูลชลประทาน

จากกรมชลประทาน 

ไมเปนขอมูล 

สวนบุคคล 

ระหวางหนวยงาน ไมมี 

    Rainfall ชวงของปริมาณ

น้ำฝนที่นำมาใช 

ในการวิเคราะหของ

แตละชนิดพืช 

text 15 บังคับ 

Mandatory 

ขอมูลปริมาณน้ำฝน

จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

ไมเปนขอมูล 

สวนบุคคล 

ระหวางหนวยงาน ไมมี 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลเขตเหมาะสมของท่ีดินสำหรบัการปลูกพืชเศรษฐกิจ กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ชื่อชุดขอมูล 

(Dataset Name) 

(1) 

ชื่อตารางขอมูล 

(Table Name) 

(2) 

ชื่อฟลด  

(Field Name) 

(3) 

คำอธิบายฟลด  

(Field 

Description) 

(4) 

รูปแบบของ

ขอมูล  

(Data Format) 

(5) 

ขอบเขตของ

ขอมูล  

(Data Scope) 

(6) 

เงื่อนไขการกรอก

ขอมูล 

(Conditions) 

(7) 

แหลงอางอิง/

แหลงที่มาของขอมูล 

(Reference/ 

Data Source) 

(8) 

ขอมูลสวนบุคคล  

(Personal Data) 

(9) 

ขอบเขต 

การเผยแพรขอมูล  

(Data 

Dissemination) 

(10) 

ระดับชั้น

ความลับ 

(11) 

    Rainfall_DES ชวงปที่นำมา

วิเคราะหปริมาณ

น้ำฝน และชวงเดือน

ในการวิเคราะห เชน 

ปริมาณน้ำฝนเฉล่ีย

ทั้งป คาบ 30 ป 

(พ.ศ.2534-2563), 

ปริมาณน้ำฝนเฉล่ีย

ในชวงเดือน

พฤษภาคม-ตุลาคม 

คาบ 30 ป (พ.ศ.

2534-2563) 

text 150 บังคับ 

Mandatory 

ขอมูลปริมาณน้ำฝน

จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

ไมเปนขอมูล 

สวนบุคคล 

ระหวางหนวยงาน ไมมี 

    SSub_ตัวยอ

ชนิดพืชเปน

ภาษาอังกฤษ 

 2 ตัวอกัษร 

ระดับความ

เหมาะสมของที่ดิน

แบบมีขอจำกัด 

text 15 บังคับ 

Mandatory 

คูมือการประเมิน

คุณภาพที่ดินสำหรับ 

พืชเศรษฐกิจ 

ไมเปนขอมูล 

สวนบุคคล 

ระหวางหนวยงาน ไมมี 

    Sclass_ตัวยอ

ชนิดพืชเปน

ภาษาอังกฤษ 

 2 ตัวอกัษร 

ระดับความ

เหมาะสมของที่ดิน 

แบบไมมีขอจำกัด 

text 5 บังคับ 

Mandatory 

คูมือการประเมิน

คุณภาพที่ดินสำหรับ 

พืชเศรษฐกิจ 

ไมเปนขอมูล 

สวนบุคคล 

ระหวางหนวยงาน ไมมี 

 



ที่ปรึกษา 
 

นางสาวภัทราภรณ์   โสเจยยะ 
รองอธิบดีด้านบริหาร 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

ดร.มนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม 
ผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 

นายสมศักดิ์  สุขจันทร์ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
1. นางสาวกรรณิสา สฤษฎ์ศิริ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน 
2. นางสาววารุณี อติศักดิ์กุล นักส ารวจดินปฏิบัติการ 
3. นายณัฐพงศ ์ เล็กบัณฑิตย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน 
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