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    สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.
2562 กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบในการบริหาร
จัดการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ     
    กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูล (Data Policy) ของ 
กรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)  เพื่อให้ชุดข้อมูลต่าง ๆ ของ 
กรมพัฒนาที่ดิน มีการกำหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ครอบครองและผู้ควบคุมข้อมูล ตามวงจรชีวิต
ข้อมูล (Create, Collect/Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 
มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ ้มครองข้อมูลตามวงจรชีวิตข้อมูล มีการกำหนดกฎเกณฑ์  
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล รวมถึงมีการกำหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ  ประเมิน
คุณภาพข้อมูล ให้มีความถูกต้อง (Accuracy) มีความครบถ้วน (Completeness) ข้อมูลมีความต้องกัน 
(Consistency) เป ็นปัจจ ุบ ัน (Timeliness) ตรงตามความต้องการของผู ้ ใช ้ (Relevancy) และข้อมูล 
มีความพร้อมใช้ (Availability) ตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)  เพื่อให้การได้มา
ของข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้งาน มีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเป็น 
ส่วนบุคคลและนำไปเชื ่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลสำมะโนที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

(ราง) นโยบายและแนวปฏิบัติ 
สำหรับชุดขอมูลสำมะโนที่ดิน 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
 

1. ความเปนมา 

 กรมพัฒนาที่ดินมีหนาที่ในการจัดทำสำมะโนทีดิ่นตามพระราชบัญญติัพัฒนาทีดิ่นป พ.ศ. 2551  ซึ่งหมายถึง
การสำรวจภาวะการถือครองที่ดินอยางละเอียด รายชื่อเกษตรกร ขอมูลเกี่ยวกับการใชที่ดินเพื่อการเกษตร 
รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการสถิติตามกฎหมายวาดวยสถิติในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำสำมะโนที่ดิน  ในอดีต
ที่ผานมา การดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนที่การถือครองที่ดิน นับเปนเรื่องที่ยุงยาก มีขั้นตอนตาง ๆ 
มากมาย เนื ่องจากแผนที่ฐานของประเทศเปนแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1 : 50,000 ซึ ่งไมสามารถ 
ชี้จำแนกรายละเอียดรูปแปลงที่ดินไดในแผนที่ทำใหการตรวจสอบแปลงที่ดินในแผนที่ได  ปจจุบัน มีการใช
ขอมูลจากแผนที่ภาพถายออรโธสี มาตราสวน 1 : 4,000 รวมทั้งแผนที่ที่ผลิตจากภาพถายจากดาวเทียม ทำให
แผนที่มีความละเอียดถูกตองสูงในระดับรายแปลง สามารถมองเห็นรายละเอียดรูปแปลงในแผนที่ไดอยาง
ชัดเจนและมีความทันสมัยของขอมูลมากกวาในอดีต จึงทำใหการดำเนินการจัดทำแผนที่การถือครองที่ดินดาน
การเกษตรรายแปลงสามารถดำเนินการไดในระดับที่มีความถูกตองสูง สามารถนำไปใชประโยชนเกี่ยวกับงาน
ดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานตามยุทธศาสตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณและนโยบาย
ของรัฐบาลที่ตองการเห็นการพัฒนาการเกษตรกรรม โดยมุงหวังใหยึดเกษตรกรเปนศูนยกลางและใหเกิด
ประโยชนตอเกษตรกรโดยตรง ทำใหเกษตรกรอยูดีมีสุข การดำเนินการดังกลาวน้ี จำเปนตองมีแผนที่ถือครอง
ที่ดินทางการเกษตรระดับรายแปลง รวมทั้งฐานขอมูลเกษตรกรที่มีความถูกตองและเปนปจจุบัน สามารถ
นำมาใชประโยชนในงานการวางแผนตามนโยบายของรัฐบาลดานการเกษตรไดอยางถูกตอง มีความสอดคลอง
กับกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน 

2. วัตถุประสงค (Objective) 

  2.1 เพื่อใหกรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลชุดสำมะโนที่ดิน ที่มีประสิทธิภาพ
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
 2.2 เพื่อใหกรมพัฒนาที่ดินมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูล โดยกำหนดสิทธิ 
หนาที่ ความรับผิดชอบของผูครอบครองและผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล (Create, Collect/Store, 
Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose)  
 2.3 เพื่อใหมีการกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.4 เพื่อใหมีการกำหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ใหขอมูลมีความ
ถูกตอง ครบถวน ตองกัน เปนปจจุบัน ตรงตามความตองการผูใช และพรอมใช 

3. ขอบเขต 

  3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับน้ี บังคับใชกับผูดูแลขอมูล ผูใชขอมูลและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับขอมูล
สำมะโนทีดิ่นทางการเกษตร 
 3.2 ขอบเขตขอมูลตามนโยบายและแนวปฏบิัติฉบับนี ้ครอบคลุม การไดมาซึ่งแผนที่การถือครองที่ดิน
ทางการเกษตร และฐานขอมูลจากการสำรวจดวยวิธีสัมภาษณ (ในพื้นที่ และจากแบบสอบถามออนไลน) ที่
ผนวกรวมกันเปนแผนที่เชิงเลขจากโครงการสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดินทางการเกษตร 
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4. นิยาม 

คำ ความหมาย 
การพัฒนาที่ดิน การกระทำใด ๆ ตอดินหรือที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของดินหรือ

ที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหสูงข้ึน และหมายความรวมถึงการปรับปรุง
ดิน หรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ หรือขาดความอุดมสมบูรณ
เพราะการใชประโชน และการอนุรักษดินและน้ำเพื่อรักษาดุลธรรมชาติ หรือเพื่อ
ความเหมาะสมในการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ที่ดิน “ที่ดิน” หมายความวา พื้นที่ดินทั ่วไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย 
หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเลดวย (ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน) 

สำมะโนที่ดิน การสำรวจ ภาวะการถือครองที่ดินอยางละเอียด รายช่ือเกษตรกรเกี่ยวกับการใช
ที่ดินเพื่อการเกษตร ที่อยูอาศัย การพาณิชย และการอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม การทำนา ทำไร   ทำสวน เล ี ้ ยงส ัตว   เล ี ้ ยงส ัตว น ้ ำ  และก ิจการอื่ น 
ตามที่ร ัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณกำหนด โดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

การถือครองที่ดิน สิทธิในการครอบครองหรือใชที่ดินเพื่อทำการเกษตรในลักษณะตาง ๆ ของผูถือ
ครอง เชน เปนเจาของ เชา หรือถือครองที่ดินในลักษณะอื่น อาจเปนการถือ
ครองที่ดินในลักษณะเดียว เชน เปนเจาของอยางเดียว หรือเชาอยางเดียว หรือ
ถือครองที่ดินมากกวาหนึ่งลักษณะ เชน เปนเจาของและเชา หรือเชาและถือ
ครองในลักษณะอื่นรวมกัน 

แผนที่การถือครองที่ดิน
ทางการเกษตร 

แผนที่เชิงเลขที่มีความถูกตองตามหลักวิชาการดานแผนที่ ที่มีตนฉบับจาก กรม
ที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรมธนารักษ และหนวยงานอื่นที่
เกี ่ยวของจากทุกทุกมาตราสวน และถูกนำมาตอขอบระวางแผนที่บนพื้น
หลักฐานเดียวกันในระบบพิกัด UTM มีความถูกตองตามมาตรฐานแผนที่ มี
ความถูกตองเชิงตำแหนงเมื่อซอนทับบนแผนที่ภาพถายออรโธสีของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ มีการกำหนดรหัส (Code) ของแปลงที ่ดิน (Polygon) 
สำหรับเช่ือมกับขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามสำหรับโครงการสำรวจจัดทำ 
สำมะโนที่ดินทางการเกษตร 

แบบสอบถามสำหรบั
โครงการสำรวจจัดทำ  
สำมะโนที่ดิน 
ทางการเกษตร 

แบบสำรวจที่ถูกออกแบบโดยทีมผูดำเนินงานโครงการฯ เพื่อใหเกษตรกรตอบ
คำถามดานการถือครองที่ดิน (เจาของ ผูเชา ผูเขาทำเปลา) การใชประโยชนที่ดิน 
และกิจกรรมดานการเกษตรที ่เกษตรกรไดทำประโยชนในที ่ดินรายแปลงใน
แบบสอบถามมีรหัส (Code) ที่ถูกกำหนดไวสำหรับการเช่ือมโยงระหวางขอมูลที่
ไดจากแบบสอบถาม กับแผนที่การถือครองที่ดินทางการเกษตร หรือแผนที่รูป
แปลงที่ดินจากกรมทีดิ่น สำนักงานการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม กรมธนารักษ และ
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่อยูในรูปของขอมูลภูมิสารสนเทศ 

ผูควบคุมขอมลู 
(Data Controller) 

หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหควบคุม ดูแลขอมูล ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน(ผูควบคุม
ขอมูล) มอบหมาย สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่เปนหนวยงานที่
รับผิดชอบขอมูลจากโครงการสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดินทางการเกษตร 
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คำ ความหมาย 
ช้ันความลบั 
 

รูปแบบและขอกำหนดของการจัดชั้นเพื่อการเขาถึงและนำขอมูลไปใชไดอยาง
เหมาะสม โดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ความมั่นคงของประเทศ 
ความลับทางราชการ และความเปนสวนบุคคล พรอมทั้งตรวจสอบสิทธิ ์ของ
หนวยงานที ่สามารถนำขอมูลไปใชไดตามบทบาทและภารกิจตามกฎหมาย  
กำหนดไว 3 ระดับ ไดแก 

1) เปนขอมูลสำหรับใชภายในหนวยงานเทาน้ัน 
2) เปนขอมูลที่สามารถแบงปนใหหนวยงานอื่นรวมใชได แตมีการกำหนด

สิทธิในการเขาถึงขอมูลบางประเภท 
3) เปนขอมูลสาธารณะ สามารถเขาถึงฐานขอมูลไดโดยอิสระ 

ผูครอบครองขอมลู  
(Data Owner) 

เปนบุคคลที่ทำหนาที่รับผิดชอบดูแลขอมูลโดยตรง สรางความมั ่นใจวาการ
บริหารจัดการขอมูลสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือกฎหมาย 
ทบทวนและอนุมัต ิการดำเนินการตาง ๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับขอมูล เชน การ
เปลี ่ยนแปลงเมทาดาตาและเกณฑการทำดาตาคลีนซิ ่ง (Data Cleansing) 
นอกจากนี้ ยังมีหนาที่ในการใหสิทธิในการเขาถึงขอมูลและจัดชั้นความลับของ
ขอมูล อยูภายใตกลุมสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถายที่ 1 (สผภ.1)  และ กลุม
สำรวจและผลิตแผนที่และภาพถายที่ 3  (สผภ.3) สำนักเทคโนโลยีการสำรวจ
และทำแผนที่ (สสผ.)  

การสำรองขอมลู 
(Backup) 

สำเนาชุดขอมูลจากโครงการสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดินทางการเกษตร 
(เอกสารรายงานอิเล็กทรอนิกส รูปแผนที่ และไฟลแผนที่เชิงเลข รายพื ้นที่
ดำเนินการในทุกปงบประมาณที่ไดดำเนินการลงบน  
1.Server (Standalone) ของสผภ.3  
2. คลาวดสาธารณะ (Google) สรางโดยเจาหนาที่สผภ.3  
3. กลุมงานบริการแผนที่และขอมูลแผนที่ (กผท.)  และ  
4. Server ของกรมพัฒนาที่ดิน  
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) เปนผูดูแลระบบที่สามารถ
เรียกใชไดอยางสะดวกและรวดเร็ว) 

การทำลายขอมลู การลบขอมูลในสื่อบันทึกขอมูล หรือการบันทึกขอมูลชุดใหมแทนที่ขอมูลเดิมที่
สิ้นสุดหรือหมดอายุการจัดเก็บ ทำใหขอมูลเดิมไมสามารถนำมาใชงานได  

ศูนยกลางขอมลูเปด
ภาครัฐ 

Data.go.th หรือ ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อทำใหผูใชบริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหนวยงานของรัฐ 
สามารถคนหาและเขาถึงขอมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐ  ไดงาย โดยมีเปาหมาย
สูงสุดเพื่อสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาล เกิดความรวมมือของภาครัฐ และสรางการ
มีสวนรวมของภาคประชาชน โดยการดำเนินการของศูนยกลางขอมูลภาครัฐน้ัน
สรางมูลคา ทั้งในดานของความโปรงใส การมีสวนรวม การปรับปรุง หรือพัฒนา
สินคาและบริการใหม การสรางนวัตกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการใหบริการของภาครัฐ และการเพิ ่มมูลคาใหกับหนวยงาน
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลสำมะโนที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภบิาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

คำ ความหมาย 
ราชการเอง โดย “ขอมูลเปด” นั้นนอกจากจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ใหบริการแลวยังชวยลดคาใชจายของหนวยงานราชการได 

 

5. การเผยแพรและการทบทวน 

  เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลสำมะโนที่ดินทางการเกษตร ภายใตกรอบธรรมาภิบาล
ขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) ฉบับนี ้ ม ีการเผยแพรผ านเว็บไซตกรมพัฒนาที ่ ดิน
ที่https://www.ldd.go.th/ และมีกำหนดใหมีการทบทวนทุกป และตามความเหมาะสม 

6. การกำหนดสิทธิ หนาท่ีความรับผิดชอบของผูครอบครองขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล  

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

 เพื่อใหการบริหารจัดการชุดขอมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในการนำไปใชประโยชน จึงไดมีการกำหนดสิทธิ หนาที่ความรับผิดชอบและกระบวนการ
จัดการขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 

ชื่อกิจกรรม 
การกำหนดสิทธ/ิ 

ผูรับผิดชอบ 
กระบวนการจัดการ/คุมครอง 

1. การสรางขอมูล 
(Create) 

1. ผอ.สผภ.1 
และ ผอ.สผภ.3 

กำหนดสิทธิเจาหนาที่ภายในกลุมในการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลตาม
หนาที ่ความรับผิดชอบดานการจัดทำขอมูลในระบบสารสนเทศ
ภูม ิศาสตร   (GIS) ตามท ี ่กำหนดในพจนานุกรมขอม ูล (Data 
Dictionary)   

 2. เจาหนาที่
ภายในกลุมที่
ไดรับมอบหมาย 

ตรวจสอบ นำเขา แกไข ปรับปรุง คนหา เรียกใช และวิเคราะห 
ขอมูลสำมะโนที่ดินทางการเกษตร 

2. การรวบรวมและ
จัดเก็บขอมูล 
(Collect/Store) 

เจาหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย 

สำมะโนที่ดินจากเกษตรกรจากแบบสอบถามที่ไดทำการออกแบบไว 
ทั้งในรูปแบบออนไซท และออนไลนเมื่อแลวเสร็จดำเนินการสราง 
และจัดการฐานขอมูล (Database) ใหมีความถูกตอง ครบถวน เปน
ระเบียบ และสามารถนำไปประมวลผลตามความตองการไดอยาง
รวดเร็ว โดยมีการรวบรวมฐานขอมูลใน Personal Computer ของ
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และจัดเก็บขอมูลที่เสร็จสมบูรณแลวใน 
Server-Stand alone ภายในกลุม สผภ.1 และ สผภ.3 รวมถึง การ
สงมอบใหกผท.สสผ.ไวใชในการบริการแผนที่และขอมูลทางแผนที่
ของหนวยงานดวย 

3. การคัดแยก
ขอมูล (Classify) 

สสผ. 1) เปนขอมูลสำหรับใชภายในหนวยงานเทาน้ัน 
2) เปนขอมูลที่สามารถแบงปนใหหนวยงานอื่นรวมใชได แตมีการ
กำหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลบางประเภท 
3) เปนขอมูลสาธารณะ สามารถเขาถึงฐานขอมูลไดโดยอิสระ 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลสำมะโนที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภบิาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ชื่อกิจกรรม 
การกำหนดสิทธ/ิ 

ผูรับผิดชอบ 
กระบวนการจัดการ/คุมครอง 

4. การประมวล 
ผลหรือใชขอมลู 
(Process/Use) 

สผภ.1 และ 
สผภ.3 

วิเคราะห และประมวลผลดวยโปรแกรมดานภูมิสารสนเทศ โดย
เชื ่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลที ่ไดจากการสำรวจสำมะโนที ่ ดิน 
ทางการเกษตรดวยวิธีสัมภาษณ หรือการตอบแบบสอบถามออนไลน
โดยตรงจากเกษตรกร หลังจากนั้น จัดทำเอกสารรายงาน เพื่อนำ
ขอมูลเหลาน้ันมาใชงานใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค และมีการ
บันทึกประวัติการวิเคราะห ประมวลผลและการใชขอมูลเพื่อให
สามารถตรวจสอบยอนกลับได 

5.การปกปดหรือ
เปดเผย 
(Concealment/
Disclosure) 

สผภ.1 และ 
สผภ.3 

สรุปผลการดำเนินงานในรูปของรายงานโครงการสำรวจจัดทำ 
สำมะโนที่ดินทางการเกษตร ทั้งจากการสกัดจากแบบสอบถามที่ใช
ในการดำเนินงาน และการวิเคราะหรวมกับฐานขอมูลที่สำคัญของ 
กรมพัฒนาที่ดิน อีกสวนหนึ่งจะมีการนำแผนที่การถือครองที ่ดิน 
ทางการเกษตรที่ไดจากการดำเนินงานในแตละปงบประมาณ มา
รวบรวมจัดทำเปนระบบแผนที่เรียกใชบน Web Map Service เพื่อ
ใชในกิจกรรมของสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ และใหผู
ที่สนใจเปดเขาเพื่อดาวนโหลดผลการดำเนินงานที่ถูกจัดทำในรูปของ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส 

6.การตรวจสอบ
ขอมูล (Inspect) 

สสผ. 1) ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพขอมูลตามมาตรฐานงานวิชาการ
ดานแผนที่ เพื ่อใหขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy)  ครบถวน 
(Completeness)  มีความตองกัน (Consistency)  เปนปจจุบัน 
(Timeliness)  ตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) และ
พรอมใช (Availability) กอนเขาสูฐานขอมูล โดยกำหนดเงื่อนไขใน
การนำเขาและแกไขขอมูล เชน เงือ่นไขการตรวจสอบความครบถวน
ของขอมูล ความซ้ำซอน และคำผิด เปนตน เพื่อใหขอมูลในระบบ
ไดรับการตรวจสอบใหมีคุณภาพตรงตามความตองการโดยอัตโนมัติ  

2) เจาหนาที่ผูที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
สามารถใหคำอธิบายถึงกฎเกณฑ ระเบียบ ที่ใชไดถูกดำเนินการอยาง
เหมาะสมหรือเปนไปตามแนวทางที่ไดกำหนดไว 

7. การทำลาย
ขอมูล (Dispose) 

 - ผูดูแลระบบ จะเปนผูลบขอมูลแบบถาวรออกจากระบบ  เฉพาะ
ขอมูลที ่ถูกเก็บอยูในโปรแกรมมีระยะเวลานานเกิน 10 ป  ทั้งน้ี 
ผูดูแลระบบจะแจงใหทุกหนวยงานที่เปนเจาของขอมูลทราบเปนลาย
ลักษณอักษรกอนดำเนินการ 
- ในกรณีที่ขอมูลอยูในรูปแบบเอกสารดิจิทัลหรือแผนที่เชิงเลข จะไม
มีการทำลายขอมูลที่อยูในสื่อบันทึกขอมูล แตจะตองมีการตรวจสอบ
ขอมูลตามระยะเวลาที ่กำหนด เพื ่อหลีกเลี ่ยงความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นหากขอมูลเกิดความเสียหายหรือสูญหาย  และชุดขอมูลที่
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลสำมะโนที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภบิาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ชื่อกิจกรรม 
การกำหนดสิทธ/ิ 

ผูรับผิดชอบ 
กระบวนการจัดการ/คุมครอง 

สำรองนี้ มีการจัดเก็บขอมูลแบบถาวร (Archive) ตั้งแตเริ่มมีการ
ดำเนินการ เนื่องจากเปนขอมูลที่ตองพรอมสำหรับการตรวจสอบ
ยอนกลับ 

 

7. การกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล มีการจัดการดังน้ี 
 ผูที่จะเขาถึงหรือใชประโยชนจากขอมูลสำมะโนที่ดินทางการเกษตร (แผนที่การถือครองที่ดินทางการเกษตร
ในรูปแบบไฟลแผนที่เชิงเลข และเอกสารรายงานการสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดิน) 

 

ท่ี ผูใชประโยชนจากขอมลู 
ชั้นความลับ 

ชองทางติดตอ 
แผนท่ีเชิงเลข รายงาน 

1 ผูใหบริการ ระดับ 1 ระดับ 1 ผาน ผอ.สผภ.1 และผอ.สผภ.3 
2 หนวยงานภายใน ระดับ 1 ระดับ 1 ผาน ผอ.สสผ. 
3 หนวยงานภายนอก (นิติบุคคล) ระดับ 2 ระดับ 3 ผาน ผอ.สสผ. 
4 บุคคลทั่วไป ระดับ 2 ระดับ 3 - Official Line นองดินดี 

 

8. กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล  
 ไดกำหนดกรอบของกระบวนการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของขอมูล เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง 
(Accuracy)  ครบถวน (Completeness) มีความตองกัน (Consistency) เปนปจจุบัน (Timeliness) ตรงตาม
ความตองการของผูใช (Relevancy) และมีความพรอมใช (Availability) กอนเขาสูฐานขอมูล มีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
  8.1 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพขอมูล 
  การตรวจสอบคุณภาพขอมูลของงานจากโครงการสำรวจจัดทำสำมะโนที ่ดินแบงได 2 ลักษณะคือ 
ลักษณะงานดานแผนที่เชิงเลข หรืองานดานกราฟค และงานดานการจัดการฐานขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามใน
โครงการฯ ดังน้ี 
   8.1.1 การตรวจสอบขอมูลแผนที่การถือครองที่ดินทางการเกษตรเชิงเลข(แผนที่ลายเสน) 
     ก) การตอเช่ือมระวางแผนที่ระหวางหนวยงานเจาของขอมูลตามมาตรฐานแผนที่ 
      - ตรวจคุณลักษณะของแผนที่เชิงเลขจากเมทาดาตาของหนวยงานเจาของขอมูลระหวาง
กรมที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรณีพื้นที่ดำเนินงานตองใชแผนที่การถือครองที่ดิน
รวมกัน เชน การใชพื้นหลักฐานแผนที่ ระบบพิกัด โซนมาตราสวนนำเขาสูแผนที่เชิงเลข เปนตน 
      - ตรวจ Topology แนวรอยตอแผนที่ดวยโมดูลของโปรแกรมภูมิสารสนเทศ 
      - ตรวจการซอนทับกับแผนที่ภาพถายออรโธสี และ/หรือ แผนที่ภาพดาวเทียม 
     ข) การสรางแผนที่เฉพาะ (Thematic map) จากแบบสอบถามฯเชน 
      1. เขตการปกครองในพื้นที่ดําเนินงาน 
      2. การถือครองที่ดินในพื้นที่ดําเนินงาน 
      3. สัดสวนของขนาดแปลงที่ดินในพื้นที่ดําเนินงาน 
      4. การจําแนกประเภทของการถือเอกสารสิทธิในพื้นที่ดําเนินงาน 
      5. การจําแนกลักษณะของผูใชประโยชนในที่ดินในพื้นที่ดําเนินงาน 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลสำมะโนที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภบิาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

      6. การรวมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา 
      7. การใชประโยชนที่ดินตามการจําแนกการใชประโยชนที่ดินระดับ 3  
      8. ลักษณะปญหาดานการเกษตรที่พบในพื้นที่ดําเนินงาน 
      9. แหลงที่มาของน้ำใชในดานการเกษตรกรรมของเกษตรกร 
      10. แปลงถือครองที่เกษตรกรข้ึนทะเบียนกับหนวยงานภาครัฐ 
      11. ทัศนคติของเกษตรกรในพื้นที่ดําเนินงาน 
      เปนตน 
     ค) ดานการจัดทำแผนที่ และองคประกอบแผนที่ (Map Composition) 
      ตรวจสอบตามคูมือการจัดทำเอกสารรายงานการสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดิน 
   8.1.2 ดานการนำเขาขอมูลจากแบบสอบถามโครงการสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดิน 
     ก) แบบสอบถามกระดาษ  ความครบถวนของการใสขอมูลในสเปรดชีส 
     ข) แบบสอบถามออนไลน  ความถูกตอง ครบถวน ในตารางขอมูล 
 8.2 การประเมินคุณภาพขอมูล ทำการประเมินคุณภาพขอมูลสำมะโนที่ดินอยูบนหลัการของวงจรชีวิต
ขอมูล ประกอบดวย ขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy)  ขอมูลมีความครบถวน (Completeness)  ขอมูลมี
ความตองกัน (Consistency)  ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness)  ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช 
(Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช (Availability) ดังน้ี 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลสำมะโนที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

การประเมินคุณภาพขอมูล 
 

หัวขอคุณภาพขอมูล 
วิธี/รูปแบบการประเมิน เกณฑการพิจารณา 

แผนท่ีเชิงเลข ฐานขอมลู แผนท่ีเชิงเลข ฐานขอมลู 

1. ขอมูลมีความถูกตอง 
(Accuracy) 

1. ตรวจ Topology 
2. ตรวจ Attribute การใส Code 

1. สุม Query ขอมูลจากตาราง 
Topology หรือ Attribute 

1. ตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
2. ตามคูมือการสำรวจจัดทำ 
สำมะโนที่ดินทางการเกษตร 

1. การนับจำนวน 
2. การตรวจนับ จำนวน คำตอบ
ในแบบสอบถาม 

2. ขอมูลมีความครบถวน
(Completeness) 

1. Overlay กบัรปูแปลงที่ดิน
ตนฉบับจากหนวยงานเจาของ
ขอมูล 

1. สุม Query ขอมูลจากตาราง 
Topology หรือ Attribute 

1. ตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
2. ตามคู ม ือการสำรวจจัดทำ     
สำมะโนที่ดินทางการเกษตร 

1. การนับจำนวน 
2. การตรวจนับ จำนวน คำตอบ
ในแบบสอบถาม 

3. ขอมูลมีความตองกัน 
(Consistency) 
 

1. Overlay แผนที่รปูแปลงที่ดิน
บนแผนที่ภาพถายออรโธสหีรอื
แผนที่ภาพดาวเทียมเพื่อดูรูปทรง 

1. สุม Query ฐานขอมลูการใช
ประโยชนที่ดินจากแบบสอบถาม
ซอนบนแผนที่ภาพถาย 

1. ตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
2. ตามคูมือการสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดินทางการเกษตร 
 

4. ขอมูลมีความเปนปจจุบัน 
(Timeliness) 

1. Overlay แผนที่รปูแปลงที่ดิน
บนแผนที่ภาพถายออรโธสหีรอื
แผนที่ภาพดาวเทียมเพื่อดูรูปราง 

1. กำหนดปงบประมาณทีท่ำการ
สำรวจใน Field ที่กำหนดใน Data 
Dictionary 

กำหนดปงบประมาณที่ทำการสำรวจใน Data Dictionary 

5. ขอมูลตรงตามความตองการ
ของผูใช (Relevancy) 

- 1. ประเมินความพึงพอใจ และ
สถิติของผูใชบริการในดานแผนที่ 
และฐานขอมลู 

สรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 

6. ขอมูลมีความพรอมใช 
(Availability) 
 

1. External Hard Disk 
2. PC Stand Alone 
3. Server 
4. Cloud server 

1. ประเมินความพึงพอใจ และ
สถิติของผูใชบริการในดานแผนที่ 
และฐานขอมลู 

สรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลสำมะโนที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

   นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบคุณภาพขอมูลตามรูปแบบขอมูล (Data Format) ขอบเขตของขอมูล 
(Data Scope) เง ื ่อนไขการกรอกขอมูล (Conditions) มาตรฐาน/แหลงอางอิง/แหลงที ่มาของขอมูล 
(Standard/Reference/Data Source) ตามภาคผนวกพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)  
 
9. กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ  
 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
   มาตรา 4  คำนิยาม สำมะโนที่ดิน หมายความวา การสำรวจ ภาวะการถือครองที่ดินอยางละเอียด  
รายช่ือเกษตรกรเกี่ยวกับการใชที่ดินเพื่อการเกษตร ที่อยูอาศัย การพาณิชย และการอุตสาหกรรม 
  มาตรา 16 ใหกรมพัฒนาที่ดินมีหนาที่สำรวจและวิเคราะห ตรวจสอบดิน หรือที่ดินเพื่อใหทราบถึง
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแกการใชประโยชนที ่ดินหรือภาวะเศรษฐกิจที ่ดิน หรือ 
เพื ่อประโยชนในการจำแนกประเภทที่ดิน การพัฒนาที ่ดิน การกำหนดบริเวณการใชที ่ดิน การกำหนด 
เขตอนุรักษดินและน้ำ และการทำสำมะโนที่ดิน เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติการอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

คำอธิบายขอมูล (Metadata) 
พจนานกุรมขอมูล (Data Dictionary) 

 

(สำหรับชุดขอมูลสำมะโนท่ีดิน) 
 
 



ภาคผนวก 1 
 

คำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) 

 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

1 เลขที่เมทาดาตา กำหนดเลขที่ใหเปน Unique 007 

2 ช่ือขอมูล ช่ือของขอมูลที่กำหนดโดยหนวยงาน
เจาของเรื่อง 

ขอมูลสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดิน 

3 เจาของขอมูล ช่ือบุคคล ช่ือสวนงาน หรือช่ือหนวยงาน
ที่รับผิดชอบขอมูลและที่อยูที่สามารถ
ติดตอได 

สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 

4 คำสำคัญ หัวขอ คำ หรือวลี ที่ใชสำหรับการคน
เรื่องที่ตองการได 

สำมะโน  สำมะโนที่ดิน  ถือครองที่ดิน 
แปลงถือครอง ที่ดินรายแปลง 

5 คำอธิบายอยางยอ บทคัดยอของขอมูลหรือ Abstract  
ที่บงบอกถึงเน้ือความในขอมูลอยางส้ัน 

ดำเนินการสำรวจสำมะโนที่ดินเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยวิธีการสำรวจดวยวิธีการสัมภาษณ
จากผูทำการเกษตร ซ่ึงการรวบรวมขอมูล
พื้นฐานทางการเกษตรของเกษตรกรที่ใช
ประโยชนในแปลงที่ดิน ไดแก รายช่ือ 
ผูถือครองและใชประโยชนในที่ดิน การใช
ประโยชนที่ดิน เน้ือที่เพาะปลูกพืช การใชปุย 
ปญหาทางการเกษตร แหลงน้ำใชทางการเกษตร 
เปนตน ขอมูลดังกลาวสำหรับใชเปนเครื่องมือ
การจัดการเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) ที่มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณและแผนที่พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

6 ผูสนับสนุนหรือผูรวม
ดำเนินการ 

ผูที่สนับสนุนหรือผูรวมดำเนินการ
เก่ียวกับขอมูล เชน เจาของผลิตภัณฑ 
(Product Owner) , สวนควบคุม
คณุภาพ 

องคการปกครองสวนทองถิ่น  

สถานีพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา 

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

2014-10-01 

8 วันที่ทำการเปล่ียนแปลง
ขอมูลลาสุด 

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

2562 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

9 แหลงที่มา แหลงที่มาเชน จากโครงการสำรวจ โครงการสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดิน 
เพื่อการพัฒนาที่ดิน 

10 หนวยยอยที่สุดที่มีขอมูล หนวยยอยหรือขอบเขตที่ยอยที่สุด 
ที่มีขอมูล เชน หมูบาน จังหวัด ภาค 
ประเทศ 

บุคคล 

สถานประกอบการ 

ครัวเรือน 

หมูบาน 

ตำบล 

อำเภอ 

จังหวัด 

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 https://sites.google.com/view/osm3/หนา
แรก?authuser=1 

14 ขอบเขตที่เผยแพรขอมูล  ภายในหนวยงาน 

ระหวางหนวยงาน 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือรายการ คำอธิบาย โปรดระบ ุ

ขอบเขตหรือพื้นที่ในการนำเสนอขอมูล 
เชน ภายในหนวยงาน  ระหวาง
หนวยงาน 

ประเทศไทย 

 ระหวางประเทศ 

 ไมจำกัดขอบเขต 

15 สิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล สิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล ซ่ึงอธิบายระดับ
การเขาถึงขอมูล เชน View   Modify 

View 
Modify 

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

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

(Dataset Name)

(1)

ชื่อตารางขอมูล 

(Table Name)

(2)

ชื่อฟลด 

(Field Name)

(3)

คําอธิบายฟลด 

(Field Description)

(4)

ขอบเขตและรูปแบบของขอมูล 

(Data Scope and Format)

(5)

เงื่อนไขการกรอกขอมูล 

(Conditions)

(6)

แหลงอางอิง/แหลงที่มาของขอมูล 

(Reference/Data Source)

(7)

ขอมูลสวนบุคคล 

(Personal Data)

(8)

ขอบเขตการเผยแพรขอมูล (Data 

Dissemination)

(9)

ระดับชั้นความลับ

(10)

HD_Title1 คํานําหนาชื่อ ผูมาใหขอมูล ตัวอักษร นาย/นาง/นางสาว/ยศ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล เปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

HD_Name1 ชื่อตัว ผูมาใหขอมูล ตัวอักษร ขอมูลตามบัตรประจําตัวประชาชน ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล เปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

HD_Surename1 ชื่อสกุล ผูมาใหขอมูล ตัวอักษร ขอมูลตามบัตรประจําตัวประชาชน ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล เปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

HD_Idcard1 เลขบัตรประจําตัวประชาชน ผูมาใหขอมูล ตัวเลข (13 หลัก) ขอมูลตามบัตรประจําตัวประชาชน ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล เปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

HD_Infor ความเกี่ยวของกับแปลงที่ดินทางการเกษตร ตัวอักษร เจาของ/ผูเชา/เขาทําเปลา/

ใหขอมูลแทน
ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

HD_Title2 คํานําหนาชื่อเจาของแปลงที่ดิน (ชื่อในเอกสาร

สิทธิที่ดิน)
ตัวอักษร ขอมูลตามเอกสารสิทธิ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

HD_Name2 ชื่อเจาของแปลงที่ดิน (ชื่อในเอกสารสิทธิที่ดิน ) ตัวอักษร ขอมูลตามเอกสารสิทธิ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล เปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

HD_Surename2 ชื่อสกุลเจาของแปลงที่ดิน (ชื่อสกุลในเอกสาร

สิทธิที่ดิน)
ตัวอักษร ขอมูลตามเอกสารสิทธิ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล เปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

HD_Idcard2 เลขบัตรประจําตัวประชาชนเจาของที่ดิน ตัวเลข (13 หลัก) ขอมูลตามบัตรประจําตัวประชาชน ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล เปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

HD_Holding ประเภทของเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดินทาง

การเกษตร
ตัวอักษร โฉนด/น.ส.3/น.ส.3ก./ส.ป.ก./สทก. ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

HD_LandNo เลขที่หลักฐานเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดินทาง

การเกษตร
ตัวเลข ขอมูลตามเอกสารสิทธิ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

LU_Now ปจจุบันแปลงที่ดินนี้ปลูกพืชอะไร ตัวอักษร ขอมูล ณ วันที่สัมภาษณ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

LU_Type ชนิดพันธุที่ปลูก ตัวอักษร ขอมูล ณ วันที่สัมภาษณ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

LU_After หลังเก็บเกี่ยวแลวปลูกพืชอะไรตอในพื้นที่ 

(ชนิดพันธุ)
ตัวอักษร ขอมูล ณ วันที่สัมภาษณ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

LU_Sanpalang ไดเขารวมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อ

สนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูการทํานา

หรือไม

ตัวอักษร ขอมูล ณ วันที่สัมภาษณ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Fer มีการใชปุยประเภทใดในพื้นที่เพาะปลูก ตัวอักษร ขอมูล ณ วันที่สัมภาษณ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Prob1 มีปญหาทางการเกษตรอะไรบาง(ดินไมสมบูรณ) ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Prob2 มีปญหาทางการเกษตรอะไรบาง(ตนทุนการ

ผลิตสูง)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Prob3 มีปญหาทางการเกษตรอะไรบาง (ราคาผลผลิต

ต่ํา)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Prob4 มีปญหาทางการเกษตรอะไรบาง (ภัยแลง) ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Prob5 มีปญหาทางการเกษตรอะไรบาง (น้ําทวม) ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)

สําหรับชุดขอมูลสํารวจจัดทําสํามะโนที่ดิน

สํารวจจัดทํา

สํามะโนที่ดิน

ขอมูลสํารวจจัดทํา

สํามะโนที่ดิน
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ชื่อชุดขอมูล 

(Dataset Name)

(1)

ชื่อตารางขอมูล 

(Table Name)

(2)

ชื่อฟลด 

(Field Name)

(3)

คําอธิบายฟลด 

(Field Description)

(4)

ขอบเขตและรูปแบบของขอมูล 

(Data Scope and Format)

(5)

เงื่อนไขการกรอกขอมูล 

(Conditions)

(6)

แหลงอางอิง/แหลงที่มาของขอมูล 

(Reference/Data Source)

(7)

ขอมูลสวนบุคคล 

(Personal Data)

(8)

ขอบเขตการเผยแพรขอมูล (Data 

Dissemination)

(9)

ระดับชั้นความลับ

(10)

MA_Prob6 มีปญหาทางการเกษตรอะไรบาง (ตอบได

มากกวา 1 ขอ)  (โรคพืช/ศัตรูพืช)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Prob7 มีปญหาทางการเกษตรอะไรบาง(ไมมีปญหา) ตัวอักษร ขอมูล ณ วันที่สัมภาษณ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Prob8 ปญหาทางการเกษตรอื่นๆ ตัวอักษร ขอมูล ณ วันที่สัมภาษณ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Hydro1 ใชน้ําจากแหลงใดในการเพาะปลูก (ฝนอยาง

เดียว)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Hydro2 ใชน้ําจากแหลงใดในการเพาะปลูก (ตอบได

มากกวา 1 ขอ)  (ลําน้ําตามธรรมชาติ (หวย 

คลอง)

ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Hydro3 ใชน้ําจากแหลงใดในการเพาะปลูก(แหลงน้ํา

สาธารณะ (บอ สระ)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Hydro4 ใชน้ําจากแหลงใดในการเพาะปลูก (น้ําบาดาล) ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Hydro5 ใชน้ําจากแหลงใดในการเพาะปลูก (เขื่อน) ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Hydro6 ใชน้ําจากแหลงใดในการเพาะปลูก (อางเก็บน้ํา) ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Hydro7 ใชน้ําจากแหลงใดในการเพาะปลูก  (ฝาย) ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Hydro8 ใชน้ําจากแหลงใดในการเพาะปลูก  (คลองสงน้ํา) ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Hydro9 ใชน้ําจากแหลงใดในการเพาะปลูก (น้ําจากพลัง

ไฟฟา)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Hydro10 ใชน้ําจากแหลงใดในการเพาะปลูก  (สระ/บอ 

ขุดเอง (รวมรัฐชวย)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Hydro11 แหลงน้ําอื่นๆ ที่ใชในการเพาะปลูก ตัวอักษร ขอมูล ณ วันที่สัมภาษณ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Okay น้ําเพียงพอตอการเพาะปลูกหรือไม ตัวอักษร ขอมูล ณ วันที่สัมภาษณ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Solve1 กรณีที่น้ําไมเพียงพอตอการเพาะปลูกมีการ

แกปญหาอยางไร (ใชน้ําจากบอบาดาล)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Solve2 กรณีที่น้ําไมเพียงพอตอการเพาะปลูกมีการ

แกปญหาอยางไร (สูบน้ําจากแหลงน้ําขางเคียง)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Solve3 กรณีที่น้ําไมเพียงพอตอการเพาะปลูกมีการ

แกปญหาอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  (ซื้อ

น้ําจากพลังไฟฟา)

ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Solve4 กรณีที่น้ําไมเพียงพอตอการเพาะปลูกมีการ

แกปญหาอยางไร (ไมทําอะไร)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

MA_Solve5 การแกปญหาน้ําไมเพียงพอ อื่นๆ ตัวอักษร ขอมูล ณ วันที่สัมภาษณ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

SE_LDD เคยไดรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดินหรือไม 

(เคย/ไมเคย)
ตัวอักษร ขอมูล ณ วันที่สัมภาษณ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี



ภาคผนวก 6

ชื่อชุดขอมูล 

(Dataset Name)

(1)

ชื่อตารางขอมูล 

(Table Name)

(2)

ชื่อฟลด 

(Field Name)

(3)

คําอธิบายฟลด 

(Field Description)

(4)

ขอบเขตและรูปแบบของขอมูล 

(Data Scope and Format)

(5)

เงื่อนไขการกรอกขอมูล 

(Conditions)

(6)

แหลงอางอิง/แหลงที่มาของขอมูล 

(Reference/Data Source)

(7)

ขอมูลสวนบุคคล 

(Personal Data)

(8)

ขอบเขตการเผยแพรขอมูล (Data 

Dissemination)

(9)

ระดับชั้นความลับ

(10)

SE_Product1 บริการที่ไดรับจากกรมพัฒนาที่ดินไดแก 

(ผลิตภัณฑจุลินทรีย พ.ด.)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

SE_Product2 บริการที่ไดรับจากกรมพัฒนาที่ดินไดแก (เมล็ด

พันธุพืชปุยสด)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

SE_Product3 บริการที่ไดรับจากกรมพัฒนาที่ดินไดแก (กลา

หญาแฝก)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

SE_Product4 บริการที่ไดรับจากกรมพัฒนาที่ดินไดแก

(ตรวจสอบตัวอยางดิน)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

SE_Product5 บริการที่ไดรับจากกรมพัฒนาที่ดินไดแก  (ปูน

โดโลไมท/ปูนขาว)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

SE_Product6 บริการที่ไดรับจากกรมพัฒนาที่ดินไดแก  

(กอสรางแหลงน้ําในไรนา)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

SE_Product7 บริการอื่นๆ ที่ไดรับจากกรมพัฒนาที่ดิน ตัวอักษร ขอมูล ณ วันที่สัมภาษณ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

SE_Support1 ตองการใหกรมพัฒนาที่ดินเขามาสนับสนุนใน

เรื่องใดเพิ่มเติมบาง  (กอสรางแหลงน้ําในไรนา)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

SE_Support2 ตองการใหกรมพัฒนาที่ดินเขามาสนับสนุนใน

เรื่องใดเพิ่มเติมบาง  (คลีนิคเกษตร)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

SE_Support3 ตองการใหกรมพัฒนาที่ดินเขามาสนับสนุนใน

เรื่องใดเพิ่มเติมบาง  (เกษตรอินทรีย)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

SE_Support4 ตองการใหกรมพัฒนาที่ดินเขามาสนับสนุนใน

เรื่องใดเพิ่มเติมบาง (ปรับปรุงคุณภาพดิน)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

SE_Support5 ตองการใหกรมพัฒนาที่ดินเขามาสนับสนุนใน

เรื่องใดเพิ่มเติมบาง (ไมตองการ)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

SE_Support6 ตองการใหกรมพัฒนาที่ดินเขามาสนับสนุนดาน

อื่นๆ เพิ่มเติม
ตัวอักษร ขอมูล ณ วันที่สัมภาษณ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

SE_Regist1 เกษตรกรไดขึ้นทะเบียน/เปนสมาชิกกับ

หนวยงานของรัฐใดบาง  (บัตรสินเชื่อเกษตรกร 

(บัตรเกษตรสุขใจ - ธ.ก.ส.)

ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

SE_Regist2 เกษตรกรไดขึ้นทะเบียน/เปนสมาชิกกับ

หนวยงานของรัฐใดบาง  (สมาชิกสหกรณออม

ทรัพย)

ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

SE_Regist3 เกษตรกรไดขึ้นทะเบียน/เปนสมาชิกกับ

หนวยงานของรัฐใดบาง  (กองทุนสวนยาง)
ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

SE_Regist4 เกษตรกรไดขึ้นทะเบียน/เปนสมาชิกกับ

หนวยงานของรัฐใดบาง  (เกษตรอําเภอ ( 

ก.ส.ส.))

ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

SE_Regist5 เกษตรกรไดขึ้นทะเบียน/เปนสมาชิกกับ

หนวยงานของรัฐใดบาง  (บัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

(ผูมีรายไดนอย - ก.ค.)

ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

SE_Regist6 เกษตรกรไดขึ้นทะเบียน/เปนสมาชิกกับ

หนวยงานของรัฐใดบาง  (ไมไดขึ้นทะเบียน หรือ

เปนสมาชิกใด ๆ)

ตัวอักษร ตอบไดมากกวา 1 ขอ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี

SE_Regist7 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหนวยงานอื่นๆ ตัวอักษร ขอมูล ณ วันที่สัมภาษณ ผูใชประโยชนในที่ดิน / ผูมาใหขอมูล ไมเปนขอมูลสวนบุคคล ใชภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น

ของรัฐภายในประเทศได
ไมมี
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นางสาวภัทราภรณ์   โสเจยยะ 
รองอธิบดีด้านบริหาร 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

ดร.มนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม 
ผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 

 นายสมโสถติ ์ด าเนินงาม 
ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 

    ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
1. นางสุรีรัตน์  อุดมบุณยลักษณ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส ารวจและผลิตแผนที่

และภาพถ่ายที่ 1 
2. ว่าที่ ร.ต. อัครศิต นโรปการณ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส ารวจและผลิตแผนที่ 

และภาพถ่ายที่ 3 
       
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน 
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