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2562 กําหนดใหหนวยงานรัฐจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน เพ่ือเปนกรอบในการบริหาร

จัดการขอมูลของหนวยงานของรัฐ  ประกอบกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาท่ีดิน ได

จัดทําระบบบริหารจัดการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถยื่นคําขอแหลงน้ําใน

ไรนานอกเขตชลประทาน ผานระบบ Internet ไดแบบ Online Real Time และแสดงผลขอมูลในลักษณะ

สารสนเทศภูมิศาสตร ผูบริหารสามารถนําขอมูลท่ีไดไปประกอบการวางแผน เพ่ือจัดสรรเปาหมาย บริหาร

จัดการงบประมาณ ประกอบการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบขอมูลการ

ติดตามการดูแลรักษา การใชประโยชนจากแหลงน้ํา โดยแสดงถึงตําแหนงท่ีตั้ง ขนาดของพ้ืนท่ี ในแผนการ

ปฏิบัติงานตาง ๆ รวมท้ังองคประกอบและปจจัยอ่ืน ๆ ในเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงจะนําขอมูลมาตัดสินใจแกปญหาท่ีเกิดข้ึน

ไดอยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็วทันเวลากับสถานการณ 

ดังนั้น จึงไดจัดทําแนวปฏิบัติสําหรับชุดขอมูลแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทานข้ึน  เพ่ือให

ฐานขอมูลแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน มีการกําหนดสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบของผูครอบครองและ

ผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล (create, collect, classify, process/use, store, publish/disclose, 

inspect, terminate)  มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล มีการ

กําหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล รวมถึงมีการกําหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ 

ประเมินคุณภาพขอมูล ไดแก ถูกตอง ครบถวน สอดคลองกัน เปนปจจุบัน ตรงตามความตองการผูใช และพรอม

ใช ตามแนวทางธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) เพ่ือใหการไดมาและการนําไปใชขอมูล ถูกตอง 

ครบถวน เปนปจจุบัน ม่ันคงปลอดภัย รักษาความเปนสวนบุคคล และนําไปเชื่อมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

ม่ันคงปลอดภัย  สามารถนําไปใชกอใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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แนวปฏิบัติ 

สําหรับชุดขอมูลแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) 

.......................................... 

 

1. ความเปนมา (Background) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ มอบหมายให กรมพัฒนาท่ีดินจัดทําโครงการแหลงน้ําในไรนานอก

เขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ําในไรนา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเมตร และใหเกษตรกรมีสวนรวมในการ

ออกคาใชจาย 2,500 บาท/บอ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปนการบรรเทาสภาพปญหาภัยแลง การขาดแคลนน้ํา 

และเพ่ิมประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ําในพ้ืนท่ีทําการเกษตรของเกษตรกร เพ่ือเกษตรกรในพ้ืนท่ีนอกเขต

ชลประทานไดมีแหลงน้ําท่ีเหมาะสมกับการเกษตร เปนการสนับสนุนการทําเกษตรแบบผสมผสานตามหลัก

ทฤษฎีใหมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  โดยจะสํารวจความตองการของเกษตรกรท่ีมีความสนใจแจงความ

จํานงเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ ซ่ึงเกษตรกรจะตองกรอกรายละเอียดความตองการลงในใบสมัคร 

และเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน จะเรียงลําดับความตองการเปนขอมูลรวบรวมเก็บไว  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาท่ีดิน จึงไดจัดทําระบบบริหารจัดการแหลงน้ํา

ในไรนานอกเขตชลประทาน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถยื่นคําขอแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ผานระบบ 

Internet ไดแบบ Online Real Time และแสดงผลขอมูลในลักษณะสารสนเทศภูมิศาสตร ผูบริหารสามารถ

นําขอมูลท่ีไดไปประกอบการวางแผน เพ่ือจัดสรรเปาหมาย บริหารจัดการงบประมาณ ประกอบการตัดสินใจ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบ รวมถึงการติดตามการดูแลรักษา การใชประโยชนจาก

แหลงน้ํา ซ่ึงจะสามารถแสดงใหเห็นถึงตําแหนงท่ีตั้ง ขนาดของพ้ืนท่ี ในแผนการปฏิบัติงานตาง ๆ รวมท้ัง

องคประกอบและปจจัยอ่ืน ๆ ในเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงจะทําใหสามารถนําขอมูลมาตัดสินใจแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยาง

ถูกตอง แมนยํา และรวดเร็วทันเวลากับสถานการณ 

ดังนั้น เพ่ือใหฐานขอมูลแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน มีการกําหนดสิทธิ หนาท่ี ความ

รับผิดชอบของผูครอบครองและผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล (create, collect, classify, process/use, 

store, publish/disclose, inspect, terminate)  มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูลตาม

วงจรชีวิตขอมูล มีการกําหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล รวมถึงมีการกําหนดมาตรการ หรือ 

กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ไดแก ถูกตอง ครบถวน สอดคลองกัน เปนปจจุบัน ตรงตามความ

ตองการผูใช และพรอมใช ตามแนวทางธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) จึงจําเปนตองจัดทําแนว

ปฏิบัติสําหรับชุดขอมูลแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน เพ่ือใหการไดมาและการนําไปใชขอมูล ถูกตอง 

ครบถวน เปนปจจุบัน ม่ันคงปลอดภัย รักษาความเปนสวนบุคคล และนําไปเชื่อมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

ม่ันคงปลอดภัย  สามารถนําไปใชกอใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  



2 
 

2. วัตถุประสงค (Objective) 

2.1  เพ่ือใหกรมพัฒนาท่ีดิน มีแนวปฏิบัติสําหรับชุดขอมูลแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ท่ี

มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) 

2.2  เพ่ือใหกรมพัฒนาท่ีดิน มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูล โดย

กําหนดสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบของผูครอบครองและผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล (create, collect, 

classify, process/use, store, publish/disclose, inspect, terminate)  

2.3  เพ่ือใหมีการกําหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ มี

การกําหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ไดแก ถูกตอง ครบถวน สอดคลองกัน 

เปนปจจุบัน ตรงตามความตองการผูใช และพรอมใช  

 

3. การกําหนดสิทธิ หนาท่ีความรับผิดชอบของผูครอบครองขอมูล และผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิต

ขอมูล (create, collect, classify, process/use, store, publish/disclose, inspect, terminate)   

3.1  การสรางขอมูล (Create) เปนการสรางขอมูลข้ึนมาใหม โดยการบันทึกขอมูลเขาสูฐานขอมูล ผูท่ี

เก่ียวของในการบันทึกขอมูล ประกอบดวย  

1) เกษตรกรท่ีสมัครเขารวมโครงการ 

1.1) การกําหนดสิทธิ  เกษตรกรสามารถสมัครเขารวมโครงการฯ ผานระบบบริหารจัดการ

แหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทานไดจากเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน หลังจากสมัครเขารวมโครงการฯ 

เรียบรอยแลว จะถูกกําหนดสิทธิใหตามเลขบัตรประจําตัวประชาชนท่ีไดลงทะเบียนไวในระบบ 

1.2) หนาท่ีความรับผิดชอบในการนําเขาขอมูลและการเขาถึงขอมูล   

       1.2.1) การนําเขาขอมูล เกษตรกรท่ีจะสมัครเขารวมโครงการฯ จะตองลงทะเบียนผาน

ระบบฯ โดยการนําเขาขอมูล ประกอบดวย เลขบัตรประจําตัวประชาชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู

เกษตรกร (เลขท่ี หมู ถนน จังหวัด อําเภอ ตําบล รหัสไปรษณีย เบอรโทร.ติดตอ) พ้ืนท่ีในการขุดสระน้ํา (เลขท่ี 

หมู ถนน จังหวัด อําเภอ ตําบล) ประเภทเอกสารสิทธิ์  เลขท่ีเอกสารสิทธิ์ พิกัดท่ีตองการขุดสระน้ํา ชื่อ-

นามสกุล ผูติดตอได เบอรโทร รายละเอียดการถือครองท่ีดิน รายไดเฉลี่ยตอป  

 1.2.2) การเขาถึงขอมูล เกษตรกรท่ีลงทะเบียนเขารวมโครงการฯ ผานระบบฯ แลว 

สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะการตรวจสอบสถานะขอมูลการลงทะเบียนของตนเองเทานั้น 

 

2) เจาหนาท่ีกองแผนงาน 

2.1) การกําหนดสิทธิ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูกําหนดสิทธิใหกับ

เจาหนาท่ีของกองแผนงาน สามารถเพ่ิม ลบ แกไขขอมูลตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 

2.2) หนาท่ีความรับผิดชอบในการนําเขาขอมูลและการเขาถึงขอมูล   

       2.2.1) การนําเขาขอมูล เจาหนาท่ีกองแผนงานมีหนาท่ีนําเขาขอมูลกําหนดเปาหมาย

แหลงน้ําประจําปงบประมาณ  กําหนดจํานวนเปาหมายแหลงน้ําของแตละจังหวัด    
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2.2.2) การเขาถึงขอมูล เจาหนาท่ีกองแผนงาน สามารถเขาถึงขอมูลรายงานไดทุกรายงาน 

ซ่ึงระบบแหลงน้ําฯ มีรายงานท้ังหมด 15 รายงาน แบงเปนหมวดหมูใหญ ๆ ได 4  หมวดหมู ประกอบดวย 1) 

การสมัครเขารวมโครงการ ๒) แผนการดําเนินงาน ๓) ผลการดําเนินงาน และ ๔) ขอมูลการกอสราง 

 

3) เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน 

3.1) การกําหนดสิทธิ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูกําหนดสิทธิใหกับ

เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน สามารถเพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 

3.2) หนาท่ีความรับผิดชอบในการนําเขาขอมูลและการเขาถึงขอมูล   

3.2.1) การนําเขาขอมูล เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน มีหนาท่ีนําเขาขอมูลเกษตรกรและ

ขอมูลผูรับเหมารายใหม พรอมท้ังสามารถปรับปรุงขอมูลเกษตรกรท่ีไดรับการอนุมัติใหขุดสระน้ํา เชน  

ขอมูลคาพิกัด และรูปภาพประกอบการขุดสระน้ํา  

3.2.2) การเขาถึงขอมูล เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินสามารถเขาถึงขอมูลรายงานท่ีสําคัญ

และจําเปน ท้ังหมด 8 รายงาน แบงเปนหมวดหมูใหญ ๆ ไดท้ังหมด 3 หมวดหมู ประกอบดวย 1) การสมัคร

เขารวมโครงการ ๒) แผนการดําเนินงาน ๓) ผลการดําเนินงาน 

 

4) เจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 

4.1) การกําหนดสิทธิ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูกําหนดสิทธิใหกับ

เจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ตามหนาท่ี

ความรับผิดชอบ 

4.2) หนาท่ีความรับผิดชอบในการนําเขาขอมูลและการเขาถึงขอมูล   

       4.2.1) การนําเขาขอมูล เจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตท่ีไดรับมอบหมาย มีหนาท่ี

ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรและอนุมัติตามเปาหมายประจําปงบประมาณ  

 4.2.2) การเขาถึงขอมูล เจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต สามารถเขาถึงขอมูลรายงาน

ท่ีสําคัญและจําเปน ท้ังหมด 8 รายงาน แบงเปนหมวดหมูใหญๆ ไดท้ังหมด 3 หมวดหมู ประกอบดวย 1) การ

สมัครเขารวมโครงการ ๒) แผนการดําเนินงาน ๓) ผลการดําเนินงาน 

 

3.2  การจัดเก็บขอมูล (Collect) เปนการจัดเก็บขอมูลท่ีเกิดจากกระบวนการสรางขอมูล  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําหนดสิทธิใหกับโปรแกรมเมอรในการสรางฐานขอมูล 

(Database) สําหรับจัดเก็บขอมูลแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน มีหนาท่ีในการสราง แกไข ลบโครงสราง

ฐานขอมูล เพ่ือใหสามารถรองรับการจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทานไดอยาง

ถูกตอง ครบถวน และเพ่ือใหมีขอมูลถูกจัดเก็บอยางมีระเบียบ งายตอการใชงาน และสามารถนําไป

ประมวลผลตามความตองการไดอยางรวดเร็ว 
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3.3 การคัดแยกขอมูล (classify) เปนการคัดแยกขอมูลเพ่ือจัดแบงขอมูลออกเปนกลุมตามรูปแบบการ

ใชงาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําหนดสิทธิใหกับโปรแกรมเมอร ใหมีหนาท่ีในการเขียน

โปรแกรมจัดแบงขอมูลตามกลุม และจัดรูปแบบตรงกับการใชงานของผูใชงานแตละกลุม  เพ่ือใหการกําหนด

มาตรการปองกันและจํากัดการใชงานทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

3.4  การนําขอมูลท่ีจัดเก็บมาประมวลผล (Process/use)  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําหนดสิทธิใหกับโปรแกรมเมอรใหมีหนาท่ีในการเขียน

โปรแกรมนําขอมูลท่ีจัดเก็บมาประมวลผล วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงานสําหรับผูใชงานกลุมตาง ๆ ตาม

ความรับผิดชอบ เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นมาใชงานใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค  

นอกจากนี้ ไดกําหนดสิทธิใหกับเจาหนาท่ีของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําหนาท่ีใน

การสํารองขอมูล (Backup) ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากขอมูลเกิด

ความเสียหายหรือสูญหาย  

 

3.5 การเผยแพรขอมูล (Publish/disclose) 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําหนดสิทธิใหนักวิชาการคอมพิวเตอร/นักวิชาการแผนท่ี

ภาพถาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําหนาท่ีเปดเผยขอมูลตามหลักการและระดับการเปดเผย

ท่ีไดกําหนดไว  

 

3.6 การตรวจสอบขอมูล (Inspect)  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําหนดสิทธิใหโปรแกรมเมอร มีหนาท่ีเขียนโปรแกรม

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพขอมูล เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy)  ขอมูลมีความครบถวน 

(Completeness) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness)  ขอมูลตรง

ตามความตองการของผูใช (Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช (Availability) กอนเขาสูฐานขอมูล  โดย

กําหนดเง่ือนไขในการนําเขาและแกไขขอมูล เชน เง่ือนไขการตรวจสอบเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

เง่ือนไขตรวจสอบคาพิกัดท่ีตองการขุดสระน้ําใหอยูในขอบเขตของประเทศไทย เปนตน เพ่ือใหขอมูลในระบบ

ไดรับการตรวจสอบใหมีคุณภาพตรงตามความตองการโดยอัตโนมัติ 

 

3.7 การทําลายขอมูล (Terminate)  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําหนดสิทธิใหนักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีสิทธิในการเขาถึงอุปกรณสํารองขอมูล เพ่ือทําหนาท่ีในการทําลายขอมูลในสวนท่ี
ไดทําการสํารองขอมูลไวตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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4. ระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล (create, collect, 

classify, process/use, store, publish/disclose, inspect, terminate)   

ขอมูลแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน มีการสราง ปรับปรุงและใชงานขอมูลรวมกันจากผูใช
หลายกลุม ตามข้ันตอนการดําเนินโครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ดังนี้ 

 
ข้ันตอนการดําเนินโครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 
   1. เกษตรกรแจงความประสงคเขารวมโครงการฯ ผานเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน หมอดิน

อาสา และระบบออนไลน 
  2. เจาหนาท่ีของกองแผนงาน กําหนดเปาหมายใหแกสถานีพัฒนาท่ีดินเม่ือเริ่มปงบประมาณ  
  3. เจาหนาท่ีของสถานีพัฒนาท่ีดิน นําเขา ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไขขอมูลเกษตรกร ขอมูล

ผูรับเหมาใหเปนปจจุบัน คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการฯ ตามลําดับกอน-หลังของการสมัครเขารวม
โครงการฯ ใหผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินทราบและพิจารณา แจงผลการคัดเลือกเขารวมโครงการฯ ให
เกษตรกรทราบ และนําเสนอรายชื่อเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ใหสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต พิจารณาตาม
จํานวนเปาหมายของแตละตําบล อําเภอ  
   4. เจาหนาท่ีของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต รวบรวม ตรวจสอบ รายชื่อเกษตรกรตาม
เปาหมายท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินนําเสนอในภาพรวมของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต เสนอผูอํานวยการสํานักงาน
พัฒนาท่ีดินเขตทราบและพิจารณา แจงผลการอนุมัติ รวมท้ังแจงใหสถานีพัฒนาท่ีดิน แกไขปรับปรุง กรณีมี
ขอมูลไมถูกตองหรือจํานวนรายชื่อเกษตรกรท่ีนําเสนอ ไมครบตามเปาหมายท่ีกําหนด และนําเสนอรายชื่อ
เกษตรกรท่ีถูกตอง ครบถวนตามเปาหมาย ใหกองแผนงาน พิจารณาเพ่ืออนุมัติรายชื่อเกษตรกรเขารวม
โครงการฯ ตามเปาหมายในแตละปงบประมาณ 
  5. เจาหนาท่ีของกองแผนงาน รวบรวม และตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 
ของแตละสถานีพัฒนาท่ีดิน ใหครบถวน ถูกตองตามเปาหมาย นําเสนอผูอํานวยการกองแผนงานพิจารณา
อนุมัติ และแจงผลการอนุมัติกลับไปยังสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต และสถานีพัฒนาท่ีดิน 

  6. เจาหนาท่ีของสถานีพัฒนาท่ีดิน ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรท่ีผานการอนุมัติใหเขารวม
โครงการฯ คัดเลือกผูรับเหมาเพ่ือดําเนินการขุดสระน้ํา ประสานงานกับเกษตรกรและผูรับเหมา นําเขาขอมูล
สัญญาจางขุดสระน้ํา ตรวจสอบขนาดของสระน้ําท่ีขุดเสร็จ เก็บภาพและคาพิกัดตําแหนงการขุดสระน้ํา 
บันทึกภาพการขุดสระน้ํา และคาพิกัดในระบบฯ รายงานผลการดําเนินการเปนระยะ จนกวาจะแลวเสร็จและ
มีการสงมอบสระน้ํา 

6.1 ในกรณีท่ีเกษตรกรไดอนุมัติการขุดสระน้ําในปงบประมาณนั้นๆ ตองการขอ
ยกเลิกการขุดสระน้ํา เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน จะตองคัดเลือกเกษตรกรรายใหมตามลําดับกอน-หลัง ท่ีมี
การลงทะเบียนเขารวมโครงการฯ เขามาทดแทนเกษตรกรรายท่ีขอยกเลิกตามตําบล และอําเภอเดิมท่ี
เกษตรกรขอยกเลิก โดยคัดเลือกรายชื่อเกษตรกรท่ียกเลิกและเกษตรกรรายใหมท่ีนํามาแทนท่ี นําเสนอ
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต เพ่ือพิจารณา ถารายชื่อถูกตองครบถวน เจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 
นําเสนอกองแผนงานพิจารณาอนุมัติ แตถารายชื่อไมถูกตอง ไมครบถวนตามเปาหมาย แจงใหเจาหนาท่ีสถานี
พัฒนาท่ีดินแกไข ใหถูกตอง ครบถวนตามเปาหมายตอไป 

6.2 ในกรณีท่ีเกษตรกรท่ีลงทะเบียนเขารวมโครงการฯ ยังไมไดรับการพิจารณาใหเขา
รวมโครงการฯ มีความตองการขอยกเลิกการเขารวมโครงการฯ เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินรวบรวม และนํา 
นําเสนอรายชื่อให ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดิน พิจารณายกเลิกเกษตรกรออกจากระบบไดเลย และถาหาก
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เกษตรกรรายท่ีขอยกเลิกเขารวมโครงการฯ ไปแลวนั้น มีความตองการสมัครเขารวมโครงการฯ อีกครั้ง ก็
สามารถสมัครเขารวมโครงการฯ ไดอีก 

 
จากข้ันตอนดําเนินการดังกลาว ชุดขอมูลแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน มีระบบและ

กระบวนการจัดการและคุมครองขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล ดังนี้ 
 

4.1  การสรางขอมูล (Create) มีการจัดการ ดังนี้ 

1) ขอมูลนําเขา ประกอบดวย 

1.1) ขอมูลเกษตรกรท่ีสมัครเขารวมโครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน  

ผูนําเขาขอมูล คือ เกษตรกร 

1.2) ขอมูลจัดสรรเปาหมายแหลงน้ําประจําปงบประมาณ 

ผูนําเขาขอมูล คือ เจาหนาท่ีกองแผนงาน 

1.3) ขอมูลเกษตรกรท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการฯ 

ผูนําเขาขอมูล คือ เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินทําการเสนอรายชื่อเกษตรกร เพ่ือให

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตเปนผูอนุมัติ  

1.4) ขอมูลสัญญาผูรับเหมาและรายละเอียดการขุดบอน้ํา 

ผูนําเขาขอมูล คือ เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน 

2) การนําเขาขอมูล  

2.1) เกษตรกรสามารถลงทะเบียนเขารวมโครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ผาน

เว็บแอปพลิเคชัน โดยเขาท่ี URL :  http://eis.ldd.go.th/borjiew/php/workspace.php  

2.2) เจาหนาท่ีกองแผนงาน นําเขาขอมูลจัดสรรเปาหมายแหลงน้ําประจําปงบประมาณ โดย 

Login ผาน URL : http://eis.ldd.go.th/lddeis/Login.aspx  

2.3) เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน นําเขาขอมูลเกษตรกรท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ

แหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน โดย Login ผาน URL : http://eis.ldd.go.th/lddeis/Login.aspx 

2.4) เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ใหทําหนาท่ี

ตรวจสอบขอมูลเกษตรกรท่ีไดรับการคัดเลือกจากสถานีพัฒนาท่ีดิน พิจารณาเสนอผูอํานวยการสํานักงาน

พัฒนาท่ีดินเขตและแจงผลพิจารณาอนุมัติ ผาน URL : http://eis.ldd.go.th/lddeis/Login.aspx 

2.5) เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน นําเขาขอมูลสัญญาผูรับเหมาและรายละเอียดการขุดบอน้ํา โดย 

Login ผาน URL : http://eis.ldd.go.th/lddeis/Login.aspx 

 

4.2  การจัดเก็บขอมูล (Collect) มีการจัดการ ดังนี้ 

โปรแกรมเมอรเขียนโปรแกรมจัดเก็บขอมูลแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทานใหสอดคลองกับความ

ตองการ และวัตถุประสงคในการดําเนินงาน โดยจัดเก็บลงในระบบบริหารจัดการฐานขอมูล MS SQL Server 

http://eis.ldd.go.th/borjiew/php/workspace.php
http://eis.ldd.go.th/lddeis/Login.aspx
http://eis.ldd.go.th/lddeis/Login.aspx
http://eis.ldd.go.th/lddeis/Login.aspx
http://eis.ldd.go.th/lddeis/Login.aspx
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เพ่ือใหขอมูลถูกจัดเก็บอยางมีระเบียบ งายตอการใชงาน และสามารถนําไปประมวลผลตามความตองการได

อยางรวดเร็ว 

 

4.3  การคัดแยกขอมูล (classify) มีการจัดการ ดังนี้ 

โปรแกรมเมอรเขียนโปรแกรมจัดการขอมูลโดยคัดแยกขอมูลตามหนาท่ีและรูปแบบการใชงานของ

ผูใชงานแตละกลุม สามารถแบงขอมูล เปนขอมูลรายละเอียดของแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทานพรอม

พิกัดท่ีตั้ง และขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการแหลงน้ําฯ โดยขอมูลสวนบุคคลจะถือเปนขอมูลท่ีมีชั้น

ความลับ เขาถึงไดเฉพาะกลุมเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค ไดแก เจาหนาท่ีของสถานีพัฒนาท่ีดินและ

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  สําหรับเจาหนาท่ีกองแผนงานท่ีรับผิดชอบขอมูลเปาหมาย โปรแกรมเมอรออกแบบ

ใหเขาถึงขอมูลในรูปแบบสรุปภาพรวมการดําเนินโครงการของแตละพ้ืนท่ีแทน รวมไปถึงเม่ือจัดทําขอมูลเปด

เพ่ือเผยแพร จะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล แตใหบริการเฉพาะขอมูลท่ีตั้งแหลงน้ําในรูปแบบตําบล อําเภอ 

จังหวัดและคาพิกัดของแหลงน้ํา 

 

4.4  การนําขอมูลท่ีจัดเก็บมาประมวลผล (Process/use) มีการจัดการ ดังนี้ 

โปรแกรมเมอรนําขอมูลท่ีจัดเก็บมาประมวลผล วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงาน โดยเขียนโปรแกรมเพ่ือ

นําขอมูลเหลานั้นมาใชงานใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค และนักวิชาการคอมพิวเตอรศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารทําการสํารองขอมูล (Backup) ลงในอุปกรณสํารองขอมูลเพ่ือหลีกเลี่ยงความ

เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากขอมูลเกิดความเสียหายหรือสูญหาย 

 

4.5  การเผยแพรขอมูล (Publish/disclose) มีการจัดการ ดังนี้ 

หลักการเปดเผยขอมูล 

1) เปดเผยขอมูลท่ีสามารถนําใชประโยชนได ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และตองไมขัดตอกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับใดๆ 

2) มีการปองกันในกรณีท่ีจําเปนตองเปดเผย มีการกําหนดระดับการเปดเผยขอมูล ขอมูลใดบางท่ีไม

ควรถูกเผยแพร หรือไมควรถูกเผยแพรอยางเต็มรูปแบบ จะตองพิจารณา ความเปนสวนตัว การรักษาความ

ปลอดภัย ความลับ สิทธิทางกฎหมาย 

3) ขอมูลควรจะถูกเปดเผยจากแหลงท่ีเก็บขอมูลโดยตรง ท่ีแสดงรายละเอียดแบบรายการขอมูล 

หรือไมทําใหอยูรูปแบบขอมูลสรุป (Summary Data) 

4) ควรมีการเปดเผยเมทาดาตาควบคูไปกับขอมูลท่ีถูกเปดเผย 

 

ระดับการเปดเผย จะถูกกําหนดใหเหมาะสมตามขอบเขตท่ีสามารถเปดเผยได ประกอบดวย 

ระดับท่ี 1 ขอมูลท่ีมีสามารถเผยแพรสูสาธารณะ ไดทุกรูปแบบ รวมท้ังเชื่อมโยงไปสูแหลงขอมูลอ่ืนๆ 

ในบริบทท่ีเก่ียวของได อยูภายใตเง่ือนไขและขอกําหนดของสัญญาอนุญาตของศูนยขอมูลเปดภาครัฐ 
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ระดับท่ี 2 ขอมูลท่ีสามารถเปดเผยใหกับบุคคลหรือองคกรเปนรายกรณี แตตองมีการจํากัดตัวแปรอ่ืน

ท่ีอาจเชื่อมโยงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งได 

ระดับท่ี 3 ขอมูลท่ีสามารถเปดเผยไดเฉพาะขอมูลเชิงสรุปหรือเชิงสถิติเทานั้น 

ระดับท่ี 4 ขอมูลท่ีเปดเผยไดเฉพาะหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 

ระดับท่ี 5 ขอมูลท่ีไมเปดเผย หรือไมจําเปนตองเปดเผยใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกองคกร จะ

เขาถึงไดเฉพาะผูไดรับอนุญาตเทานั้น 

 

4.6  การตรวจสอบขอมูล (Inspect) มีการจัดการ ดังนี้ 

โปรแกรมเมอร เขียนโปรแกรมตรวจสอบขอมูลกอนขอมูลจะถูกนําเขาสูฐานขอมูล เพ่ือใหขอมูลมี

ความถูกตอง (Accuracy)  ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) 

ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness)  ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) และขอมูลมี

ความพรอมใช (Availability)  

 

4.7  การทําลายขอมูล (Terminate) มีการจัดการ ดังนี้ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะลบขอมูลท่ีไดเก็บสํารองขอมูล
ไวในอุปกรณสํารองขอมูล เม่ือขอมูลดังกลาวถูกจัดเก็บไวครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด และตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูบังคับบัญชา หรือหากมีการรองขอใหทําลายขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูล จะตอง
ดําเนินการทําลายใหเร็วท่ีสุด ท้ังนี้ตองไมขัดตอขอตกลงระหวางเจาของขอมูลกับผูควบคุม หรือไมขัดตอ
กฎหมายใดๆ 

 

5. การกําหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล  

เนื่องจากขอมูลในโครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล และ
ขอมูลท่ีไมเปนขอมูลสวนบุคคล จึงมีการกําหนดกฎเกณฑการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล เฉพาะกลุมผูใชงานใน
พ้ืนท่ีท่ีตองทราบขอมูลของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ สําหรับขอมูลท่ีไมเปนขอมูลสวนบุคคล เชน ชื่อตําบล 
อําเภอ จังหวัดท่ีเปนท่ีตั้งของแหลงน้ํา จํานวนแหลงน้ําท่ีไดรับมีการดําเนินงานในปงบประมาณตาง ๆ  
กําหนดใหผูปฏิบัติงานและผูสนใจนําไปใชประโยชน สามารถเขาถึงได  โดยเผยแพรผานเว็บไซต data.go.th 
ซ่ึงมีบริการขอมูลแหลงน้ําพรอมพิกัดท่ีตั้งและคําอธิบายขอมูล 

 
6. กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล  

ไดกําหนดกระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ดังนี้ 

6.1 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพขอมูล  เจาหนาท่ีโปรแกรมเมอร เขียนโปรแกรมทําการ

ตรวจสอบคุณภาพขอมูล เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy)  ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) 

ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness)  ขอมูลตรงตามความตองการ

ของผูใช (Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช (Availability) กอนเขาสูฐานขอมูล ดังนี้ 
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1) ตรวจสอบเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกรท่ีลงทะเบียนเขารวมโครงการฯ ดังนี้ 

1.1) ตองเปนเลขบัตรฯ ท่ีไมซํ้ากับในฐานขอมูล หากกรอกเลขบัตรฯ ซํ้ากัน ระบบจะแจง

เตือนวามีขอมูลเลขบัตรฯ ดังกลาวในฐานขอมูลแลว เพ่ือปองกันมิใหมีขอมูลซํ้าซอนกันในระบบ สงผลใหขอมูล

ท่ีเกษตรกรกรอกมีความถูกตอง ตรงตามความตองการของเกษตรกร 

1.2) ตองเปนตัวเลขจํานวน 13 หลัก ตามรูปแบบของเลขบัตรประจําตัวประชาชนเทานั้น 

จะไมสามารถกรอกตัวเลขเกิน 13 หลักได และหากมีการกรอกนอกเหนือจากรูปแบบตัวเลข เชน กรอกเปน

ตัวหนังสือ หรือกรอกตัวเลขไมครบ 13 หลัก ระบบจะแจงเตือนวากรอกขอมูลไมถูกตอง  เพ่ือใหขอมูลมีความ

ถูกตอง ครบถวน ตรงตามความตองการของเกษตรกร 

2) กําหนดใหเลือก คํานําหนาชื่อเกษตรกร ตามตัวเลือก ดังนี้ นาย นาง นางสาว เพ่ือใหขอมูลมี

ความถูกตอง พรอมใช และปองกันความผิดพลาดของขอมูลท่ีอาจจะเกิดจากการพิมพผิด 

3) กําหนดใหเลือก จังหวัด อําเภอ ตําบล ตามตัวเลือกท่ีกําหนดไวตามขอมูลขอบเขตการ

ปกครองของประเทศไทยในปจจุบัน  โดยเลือกจังหวัดตามรายชื่อ 77 จังหวัดของประเทศไทย  เลือกอําเภอ

ตามขอบเขตจังหวัดท่ีเลือก และเลือกตําบลตามขอบเขตอําเภอและจังหวัดท่ีไดเลือกไว  เพ่ือใหขอมูลมีความ

ถูกตอง พรอมใช สอดคลองกัน และปองกันความผิดพลาดของขอมูลท่ีอาจจะเกิดจากการพิมพผิด 

4) ตรวจสอบคาตําแหนงพิกัดพ้ืนท่ีในการขุดแหลงน้ํา ใหอยูภายในขอบเขตประเทศไทย และ

ขอบเขตจังหวัด เพ่ือใหคาตําแหนงพิกัดท่ีบันทึกและการแสดงตําแหนงบนแผนท่ีมีความถูกตอง สอดคลองกับ

ตําแหนงพิกัดในขอบเขตจังหวัดและขอบเขตประเทศไทย  เพ่ือปองกันการกรอกคาตําแหนงพิกัดผิดพลาด ซ่ึง

จะสงผลใหการแสดงตําแหนงพิกัดบนแผนท่ีผิดพลาดดวย โดยอาจจะแสดงตําแหนงออกนอกประเทศไทยได  

5) กําหนดใหเลือกประเภทเอกสารสิทธิ์ ตามตัวเลือกท่ีกําหนดไว ประกอบดวย น.ส.3  น.ส.3 ก  

น.ส.2  น.ส.2 ก  ส.ป.ก.4-01  ส.ป.ก.4-14  ส.ป.ก.4-18  น.ค.3  ก.ส.น.5  ส.ค.1  คทช.  พ้ืนท่ีโครงการ

พระราชดําริ  เพ่ือปองกันการผิดพลาดจากการพิมพผิด การเคาะวรรคไมเหมือนกัน อันอาจมีผลใหขอมูลไม

ถูกตอง   

6) กําหนดใหเลือกการถือครองท่ีดิน ตามตัวเลือกท่ีกําหนดไว ประกอบดวย ของตนเอง เชา เชา

ซ้ือ เพ่ือใหไดขอมูลถูกตอง ตรงตามความตองการ  

 

6.2 การประเมินคุณภาพขอมูล  ทําการประเมินคุณภาพขอมูล เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตอง 

(Accuracy)  ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) ขอมูลมีความ

เปนปจจุบัน (Timeliness)  ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช 

(Availability) ดังนี้ 
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คุณภาพขอมูล 
 

รูปแบบการประเมิน การประเมิน 

1. ขอมูลมีความถูกตอง 
(Accuracy) 

กรอกขอมูลตําแหนงพิกัดพ้ืนท่ีในการขุด
แหลงน้ําในระบบฯ 

หากแสดงตําแหนงพิกัดในแผนท่ี
ไดถูกตอง แสดงวาขอมูลพิกัดท่ี
กรอกเขาไปมีความถูกตอง 

2. ขอมูลมีความครบถวน 
(Completeness) 

ตรวจสอบขอมูลในฐานขอมูล ท่ีระบบ
บังคับใหตองกรอก เชน ชื่อ-สกุล 

หากขอมูลในฐานขอมูลท่ี เ ก็บ
ขอมูลชื่ อ -สกุล ไม เปนค าว าง 
แสดงวาขอมูลท่ีนําเขามีความ
ครบถวน 

3. ขอมูลมีความตองกัน 
(Consistency) 

ตรวจสอบชื่อเกษตรกรท่ีไดรับการคัดเลือก
จากสถานีพัฒนาท่ีดิน ท่ีสงไปใหสํานักงาน
พัฒนาท่ีดินเขตอนุมัติในระบบฯ 

หากระบบแสดงรายชื่อเกษตรกร
ท่ีคัดเลือก ตรงกันท้ัง 2 หนาจอ 
ท้ังสวนของสถานีพัฒนาท่ีดินกับ
สวนของสํานักงานพัฒนาท่ีดิน
เขต แสดงวาขอมูลมีความตองกัน 
คือชุดขอมูลเดียวกัน แสดง
เหมือนกันท้ัง 2 สวน 

4. ขอมูลมีความเปนปจจุบัน 
(Timeliness) 

กรอกขอมูลเกษตรกรท่ีสมัครเขารวม
โครงการฯผานระบบฯ 

เม่ือเรียกดูขอมูล หากพบขอมูล
เกษตรกร ท่ีกรอก เข า ไป ใหม 
ปรากฎ ข้ึนทันที ท่ีกรอกขอมูล
เสร็จ แสดงวาขอมูลมีความเปน
ปจจุบัน แบบ Real time 

5. ขอมูลตรงตามความตองการ
ของผูใช (Relevancy) 

ตรวจสอบขอมูลท่ีแสดงผลในรายงาน ห า ก แ ส ด ง ข อ มู ล ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงคของรายงาน แสดง
วาขอมูลตรงตามความตองการ
ของผูใช  

6. ขอมูลมีความพรอมใช 
(Availability) 

ตรวจสอบการใหบริการระบบแหลงน้ําใน
ไรนานอกเขตชลประทาน  

หากสามารถเขาใชงานขอมูลใน
ร ะ บ บ ฯ  ไ ด ทุ ก ค รั้ ง ท่ี มี ก า ร
ตรวจสอบ แสดงวาขอมูลมีความ
พรอมใช 

 

  ขอมูลแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน มีการตรวจสอบและคัดกรองใหบันทึกขอมูลใหมีคุณภาพ 

โดยอาศัยเง่ือนไขตรวจสอบตั้งแตผูใหขอมูล บันทึกขอมูลผานเว็บไซต  และมีการตรวจสอบความถูกตองใน

สวนของขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครเขารวมโครงการแหลงน้ําฯ โดยเจาหนาท่ีของสถานีพัฒนาท่ีดิน กอนสง

ขอมูลใหผูรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต พิจารณาอนุมัติ 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

บัญชีรายช่ือขอมูล (Data Catalog) 

คําอธิบายขอมูล (Metadata) และ 

พจนานุกรมขอมลู (Data Dictionary) 
 

(สําหรับชุดขอมูลแหลงนํ้าในไรนานอกเขตชลประทาน) 

 

 

  



บัญชีรายช่ือขอมูล (Data Catalog) 

ลําดับท่ี ชื่อรายการ รายละเอียด 

1 ช่ือขอมูล ขอมูลแหลงนํ้าในไรนานอกเขตชลประทาน 

2 ผูประมวลผลขอมลู  หนวยงานท่ีมีหนาท่ีควบคุมขอมลูใหจัดเก็บ  รวบรวม  ใช 

และเปดเผยขอมูล หรือดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีผูควบคมุ

ขอมูลกําหนด  ไดแก ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  กองแผนงาน สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน  

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  สถานีพัฒนาท่ีดิน 

3 คําสําคญั  แหลงนํ้าในไรนา  บอจิ๋ว  บอนํ้า 

4 คําอธิบายอยางยอ ขอมูลแหลงนํ้าในไรนานอกเขตชลประทาน เปน ขอมูลการ
ขุดสระนํ้าในไรนา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเมตร โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือเปนการบรรเทาสภาพปญหาภัยแลง การ
ขาดแคลนนํ้า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าในพ้ืนท่ี
ทําการเกษตรของเกษตรกร เพ่ือเกษตรกรในพ้ืนท่ีนอกเขต
ชลประทานไดมีแหลงนํ้าท่ีเหมาะสมกับการเกษตร 

5 รูปแบบการจดัเก็บ  Database 

 

  



คําอธิบายขอมูล (Metadata) 

เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) 

ลําดับท่ี ชื่อรายการ คําอธิบาย โปรดระบุ 

1 ช่ือขอมูล ช่ือของขอมูลท่ีกําหนดโดยหนวยงานเจาของเรื่อง ขอมูลแหลงนํ้าในไรนานอกเขตชลประทาน 

2 เจาของขอมลู  ช่ือบุคคล ช่ือสวนงาน หรือช่ือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ขอมูล และท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

กองแผนงาน 

3 คําสําคญั  หัวขอ คํา หรือวลี ท่ีใชสําหรับการคนเรื่องท่ีตองการได แหลงนํ้าในไรนา  บอจิ๋ว  บอนํ้า 

4 คําอธิบายอยางยอ บทคัดยอของขอมูลหรือ Abstract ท่ีบงบอกถึง
เน้ือความในขอมูลอยางสั้น 

ขอมูลแหลงนํ้าในไรนานอกเขตชลประทาน เปน 
ขอมูลการขุดสระนํ้าในไรนา ขนาด 1,260 
ลูกบาศกเมตร โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปนการ
บรรเทาสภาพปญหาภยัแลง การขาดแคลนนํ้า 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าในพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรของเกษตรกร เพ่ือเกษตรกรในพ้ืนท่ี
นอกเขตชลประทานไดมีแหลงนํ้าท่ีเหมาะสมกับ
การเกษตร 

5 ผูสนับสนุนหรือผูรวม
ดําเนินการ  

ผูท่ีสนับสนุนหรือผูรวมดําเนินการเก่ียวกับขอมูล เชน 
เจาของผลติภณัฑ (Product Owner) , สวนควบคุม
คุณภาพ 

- 

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

2557 

7 วันท่ีทําการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ลาสดุ  

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

2564 

8 แหลงท่ีมา แหลงท่ีมา เชน จากโครงการสํารวจ การรายงานจากระบบทะเบียน 

9 หนวยยอยท่ีสุดท่ีมขีอมูล  หนวยยอยหรือขอบเขตท่ียอยท่ีสุดท่ีมีขอมูล 
เชน หมูบาน จังหวัด ภาค ประเทศ 

บุคคล 

 สถานประกอบการ 

 ครัวเรือน 

 หมูบาน 

 ตําบล 

อําเภอ 

 จังหวัด 

 ภาค 

 ประเทศ 

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



ลําดับท่ี ชื่อรายการ คําอธิบาย โปรดระบุ 

10 รูปแบบการเก็บขอมูล  รูปแบบท่ีบันทึกขอมูล เชน Database  CSV/XLS  
VDO 

 Database 

 CSV/XLS 

 XML/JSON 

 Image/Diagram 

 VDO 

 Text/Document 

 เอกสารกระดาษ 

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

11 ภาษาท่ีใช  ภาษาท่ีใช เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุน 

  ภาษาไทย 

  ภาษาอังกฤษ 

จีน 

 ญี่ปุน 

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

12 URL  ระบุ URL ท่ีสามารถเขาถึงชุดขอมูลได - 

13 ขอบเขตท่ีเผยแพรขอมูล ขอบเขตหรือพ้ืนท่ีในการนําเสนอขอมูล เชน ภายใน
หนวยงาน  ระหวางหนวยงาน 

 ภายในหนวยงาน 

 ระหวางหนวยงาน 

 ประเทศไทย 

 ระหวางประเทศ 

 ไมจํากัดขอบเขต 

14 สิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล  สิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล ซึ่งอธิบายระดับการเขาถึง
ขอมูล เชน View   Modify 

 View 
 Modify 

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

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

 

 

  



คําอธิบายขอมูล (Metadata) 

เมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical  Metadata) 
 

 



พจนานุกรมขอมลู (Data Dictionary) 
 




