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นโยบายขอมูล (Data Policy) ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

นโยบายขอมูล (Data Policy) ของกรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

 

1. ความเปนมา(Background) 

  ดวยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กำหนดให
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะเปนไปดวยความสะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและตอบสนองตอการใหบริการและการอำนวยความสะดวกแกประชาชน รวมท้ัง
กำหนดใหหนวยงานของรัฐ จัดใหมีการบริหารจัดการและการบูรณาการขอมูลภาครัฐและการทำงาน ใหมีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงเขาดวยกันอยางมั่นคง ปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล  และตอมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
พ.ศ. 2563   คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ไดออกประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจ ิทัล  
เรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ  กำหนดใหหนวยงานมีธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐเพ่ือเปนหลักการและแนวทาง
ในการดำเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว โดยใหหนวยงานของรัฐดำเนินการกำกับดูแลขอมูล
ภาครัฐในระดับหนวยงาน ใหสอดคลองกับธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เพ่ือใหขอมูลภาครัฐมีการจัดเก็บอยางเปน
ระบบ ขอมูลมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวน สนับสนุนการใหบริการขอมูลภาครัฐแกประชาชนไดอยางสะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะหนวยงานภาครัฐที่ทำหนาที่สำรวจและจำแนกดิน กำหนดนโยบายและ 
วางแผนการใชที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม  รวมไปถึงมีการผลิตแผนที่ การทำสำมะโนที่ดิน การใหบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน ขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
ทำใหกรมพัฒนาที่ดินมีขอมูลท่ีจัดทำเพื่อสนับสนุนภารกิจ ในรูปแบบขอมูลเชิงพื ้นที่และสารสนเทศ ซ่ึง
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชน สามารถนำไปประยุกตและใช
ประโยชนในดานตาง ๆ ได  เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกใหแกประชาชนในการเขาถึงขอมูลของกรม
พัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินจึงไดจัดใหมีการดำเนินการดานขอมูลของกรมฯ ใหสอดคลองกับธรรมาภิบาล
ขอมูลภาครัฐ รวมท้ัง จัดทำนโยบายขอมูล (Data Policy) ของกรมพัฒนาท่ีดินภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูล
ภาครัฐ (Data Governance Framework) เพื่อแนวทางใหหนวยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน ใชในการจัดทำ
นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดขอมูลท่ีอยูในความรับผิดชอบ มีการกำหนดสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบของ
ผูครอบครองและผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล (Create, Collect/Store, Classify, Process/Use, 
Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) มีกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล กำหนด
มาตรการหรือกระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล  เพื่อบริหารจัดการขอมูลใหมีคุณภาพ อยางเปน
ระบบ ขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน ตองกัน เปนปจจุบัน ตรงตามความตองการผูใช และพรอมใช  ตลอดจน
รักษาความเปนสวนบุคคล อยูในรูปแบบที่สะดวกตอการนำไปใชงานของผูรับบริการกลุมตาง ๆ  สามารถนำ
ขอมูลไปเผยแพร ใหบริการ เชื่อมโยงหรือใชงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัย    
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2. วัตถุประสงค(Objective) 

 2.1 เพ่ือใหกรมพัฒนาท่ีดิน มีนโยบายขอมูล (Data Policy) ของกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีมีประสิทธิภาพ
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
 2.2 เพ่ือใหกรมพัฒนาท่ีดินมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูลกรมพัฒนาท่ีดิน 
โดยกําหนดสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบของผูครอบครองและผูควบคุมขอมูล ตามวงจรชีวิตขอมูล  (Create, 
Collect/Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) เปนการกําหนด 
การเขาถึงชั้นขอมูล 
 2.3 เพ่ือใหมีการกําหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.4 เพ่ือใหมีการกําหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล ใหขอมูล 
มีความถูกตอง ครบถวน ตองกัน เปนมาตรฐาน ตรงตามความตองการผูใช และพรอมใช 

3. ขอบเขต 

 3.1 นโยบายขอมูล (Data Policy) ของกรมพัฒนาท่ีดินฉบับนี้ บังคับใชกับผูดูแลขอมูล ผูใชขอมูล
และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับขอมูลของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 3.2 ขอบเขตขอมูลตามนโยบายขอมูล (Data Policy) ของกรมพัฒนาที่ดินฉบับนี ้ ครอบคลุม
เฉพาะขอมูลของกรมพัฒนาท่ีดิน 

4. นิยาม 

คํา ความหมาย 
กรม กรมพัฒนาท่ีดิน 
คณะทํางาน คณะทํางานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐของกรมพัฒนาท่ีดิน ประกอบดวย 

2 คณะ คือ 1) คณะทํางานดานกระบวนการขอมูล และ 2) คณะทํางาน
ดานเทคนิค 

ขอมูล (Data) สิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง หรือเรื่องอ่ืนใด ไมวาการสื่อ
ความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ 
และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง 
แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ภาพถายดาวเทียม ฟลม การบันทึกภาพหรือ
เสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องมือตรวจวัด การสํารวจ
ระยะไกล หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได 

ชุดขอมูล (Datasets) การนําขอมูลจากหลายแหลงมารวบรวมเพ่ือจัดเปนชุดใหตรงตามลักษณะ
โครงสรางของขอมูล 

บัญชีขอมูล  
(Data Catalogue) 

เอกสารแสดงรายการของชุดขอมูล ท่ีจําแนกแยกแยะ โดยการจัดกลุมหรือ 
จัดประเภทขอมูลท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมของกรมพัฒนาท่ีดิน  

พจนานุกรมขอมูล  
(Data Dictionary) 

ตารางหรือขอมูลท่ีใชอธิบายรายละเอียดของขอมูลในแตละแถวหรือ
คอลัมน 

เมทาดาตา 
(Metadata) 

คําอธิบายชุดขอมูล เพ่ือใหทราบรายละเอียดเก่ียวกับโครงสรางของขอมูล 
เนื้อหาสาระ รูปแบบการจัดเก็บ แหลงขอมูล และสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล 

 

นโยบายขอมูล (Data Policy) ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
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คํา ความหมาย 
การบริหารจัดการขอมูล 
(Data Management) 

ข้ันตอนการสรางขอมูล การรวบรวมขอมูล การจัดเก็บ การจัดเก็บถาวร 
การทําลายขอมูล การประมวลผลขอมูล การใชขอมูล การแลกเปลี่ยน 
การเชื่อมโยงขอมูลและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ 

เจาของขอมูลสวนบุคคล  
(Data Subject) 

บุคคลธรรมดาซ่ึงเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ี กรมพัฒนาท่ีดินเก็บรวบรวม 
ใช หรือเปดเผยขอมูล  

ผูควบคุมขอมูล  
(Data Controller) 

บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม 
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ในท่ีนี้ หมายถึง กรมพัฒนาท่ีดิน 

ผูครอบครองขอมูล 
(Data Owner) 

ผูท่ีรับผิดชอบชุดขอมูล เชน การอนุญาตสิทธิ์ การตรวจสอบ บํารุงรักษา 
การนําเขา แกไข ปรับปรุง ฯลฯ ท้ังนี้ผูรับผิดชอบมอบหมายหรือโอนสิทธิ์
บางอยางใหผูอ่ืนได 

ชั้นความลับ 
 

 

รูปแบบและขอกําหนดของการจัดชั้นความลับของขอมูล เพ่ือปองกันการ
เขาถึงและสามารถนําขอมูลไปใชไดอยางเหมาะสมโดยไมขัดตอกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ความม่ันคงของประเทศ ความลับทางราชการ และ
ความเปนสวนบุคคล พรอมท้ังตรวจสอบสิทธิ์ของหนวยงานท่ีสามารถนํา
ขอมูลไปใชไดตามบทบาทและภารกิจตามกฎหมาย โดยกรมพัฒนาท่ีดิน
กําหนดชั้นความลับตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. 2544 ประกอบดวย 

1) ลับท่ีสุด (Top Secret) หมายถึง ขอมูลขาวสารลับซ่ึงหากเปดเผย
ท้ังหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยาง
รายแรงท่ีสุด 

2) ลับมาก (Secret) หมายถึง ขอมูลขาวสารลับซ่ึงหากเปดเผยท้ังหมด
หรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยาง
รายแรง 

3) ลับ (Confidential) หมายถึง ขอมูลขาวสารลับซ่ึงหากเปดเผย
ท้ังหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ 

ระดับการเปดเผยขอมูล รูปแบบและขอกําหนดในการเปดเผยขอมูล แบงตามระดับการเปดเผย
ขอมูล ดังนี้ 

1) ขอมูลท่ีใชภายในหนวยงาน หมายถึง ขอมูลท่ีใชภายในหนวยงานของ
กรมพัฒนาท่ีดินท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวของ  

2) ขอมูลท่ีเผยแพรใหหนวยงานอ่ืน หมายถึง ขอมูลท่ีเผยแพรใหเฉพาะ
หนวยงานภายนอกท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวของ โดยมีเง่ือนไขการใชขอมูล  

3) ขอมูลท่ีใหบริการแบบเปด (Open Data) หมายถึง ขอมูลท่ีสามารถใช
เผยแพรไดโดยไมมีเง่ือนไข  

 
 

 

นโยบายขอมูล (Data Policy) ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 



4 
 

คํา ความหมาย 
ขอมูลเปดภาครัฐ  
(Open Government Data) 

ขอมูลท่ีหนวยงานของรัฐตองเปดเผยตอสาธารณะตามกฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสารของราชการในรูปแบบขอมูลดิจิทัลท่ีสามารถเขาถึงและ
ใชไดอยางเสรี ไมจํากัดแพลตฟอรม ไมเสียคาใชจาย เผยแพร ทําซํ้าหรือ
ใชประโยชนไดโดยไมจํากัด 

ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 
(Open Government 
Platform) 

ศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐท่ีสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน) จัดใหมีข้ึน เพ่ือใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลเปดภาครัฐ
มาเปดเผยในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ  ปจจุบันใหบริการขอมูลท่ี 
Data.go.th  

การสํารองขอมูล การจัดทําสําเนา (Backup) ชุดขอมูลกรมพัฒนาท่ีดิน ในสื่อบันทึกขอมูล
ประเภทตาง ๆ 

การทําลายขอมูล เปนการทําลายขอมูลท่ีมีชวงอายุเกินชวงใชงานหรือไมไดใชงานแลวหรือมี
ขอมูลใหมมาทดแทน 

วงจรชีวิตขอมูล  
(Data Life Cycle) 

ลําดับข้ันตอนของขอมูลตั้งแตเริ่มสรางขอมูลไปจนถึงการทําลายขอมูล  
ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ไดแก 1) การสรางขอมูล (Create)  2) การ
รวบรวมและจัดเก็บขอมูล (Collect/Store)  3) การคัดแยกขอมูล 
(Classify)  4) การประมวลผลหรือใชขอมูล (Process/Use)  5) การ
ปกปดหรือเปดเผย (Concealment/Disclosure)  6) การตรวจสอบ
ขอมูล (Inspect)  7) การทําลายขอมูล (Dispose) 
 

5. การเผยแพรและการทบทวน 

 นโยบายขอมูล (Data Policy) ของกรมพัฒนาท่ีดิน ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data 
Governance Framework) ฉบับนีมี้การเผยแพรผานเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ี https://www.ldd.go.th/ 
โดยมีการทบทวนตามความเหมาะสม 

6. การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติกระบวนการจัดการคุมครองชุดขอมูลตามวงจรชีวิตขอมูล  

  เพ่ือใหการบริหารจัดการชุดขอมูลของกรมพัฒนาท่ีดิน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการ
นําไปใชประโยชน จึงไดมีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติกระบวนการจัดการคุมครองชุดขอมูลตามวงจร
ชีวิตขอมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ช่ือกิจกรรม การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ 

1. การสรางขอมูล (Create)  1) กําหนดมาตรฐานขอมูลใหเปนแบบเดียวกัน หรือ สรางขอมูลตาม
มาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

2) กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในการนําเขาขอมูลและการเขาถึงขอมูล 
3) กําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูล วิธี และ เครื่องมือท่ีใชในการเขาถึงขอมูล 
4) กําหนดระยะเวลาในการทบทวนสิทธิ์และวิธีในการเขาถึงขอมูล 
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ช่ือกิจกรรม การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ 
5) ใหหนวยงานท่ีสรางขอมูล ตรวจสอบและบันทึกขอมูลตั้งตนใหถูกตอง

ครบถวน ตรงกับขอเท็จจริง โดยมีการบันทึกขอมูลและจัดเก็บตาม
ข้ันตอนการรักษาความปลอดภัย 

2. การรวบรวมและจัดเก็บ
ขอมูล (Collect/Store)   

1) การรวบรวมและจัดเก็บขอมูลใหสอดคลองกับความตองการ และ
วัตถุประสงคในการดําเนินงาน ท้ังนี้ควรจัดทําเมทาดาตา (Metadata) 
สําหรับชุดขอมูลท่ีมีการจัดเก็บอยูในฐานขอมูล (Database) 

2) กรณีเปนการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล ควรมีการแจงหรือขอความ
ยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลและเลือกใชฐานกฎหมายตาม
ความเหมาะสม ท้ังนี้ ใหเปนไปตามนโยบายขอมูลสวนบุคคลของ
องคกร 

3) กําหนดกระบวนการทดสอบขอมูลท่ีจัดเก็บใหมีความถูกตอง ครบถวน 
4) กําหนดมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลตางๆ 

อยางเหมาะสมรวมถึงการสรางจิตสํานึกในการรับผิดชอบดานการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูล 

5) กําหนดความตองการหรือคุณลักษณะของระบบจัดเก็บขอมูลท่ีเอ้ือตอ
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยและคุณภาพของขอมูล 

6) กําหนดการสํารองขอมูลหากเกิดเหตุฉุกเฉิน  โดยขอมูลจะตอง
สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 

3. การคัดแยกขอมูล (Classify) 1) ใหกําหนดเ ง่ือนไขในการเผยแพรขอมูลสําหรับผู ใชภายในและ
ภายนอกกรมใหชัดเจน ท้ังนี้ ใหยึดหลักเปดเผยเปนหลักปกปดเปน
ขอยกเวน ลดความยุงยากซับซอนในการเปดเผยใหเหลือนอยท่ีสุด 

4. การประมวลผลหรือใชขอมูล 
(Process/Use)   

1) กําหนดแนวปฏิบัติและมาตรฐานของการประมวลผลขอมูลและทําการ
สื่อสารใหแกผูท่ีเก่ียวของรับทราบ 

2) การประมวลผลขอมูลท่ีเปนความลับ เชน ขอมูลสวนบุคคล ใหเปนไป
ตามขอบเขต เง่ือนไข หรือวัตถุประสงคท่ีประกาศไวโดยเครงครัด 

3) กําหนดกระบวนการและเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงขอมูล
ใหชัดเจน ตั้งแตข้ันตอนเตรียมการ เริ่มดําเนินการ ระหวางดําเนินการ 
และข้ันตอนสิ้นสุดการดําเนินการ ใหเปนตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

5.การปกปดหรือเปดเผย 
(Concealment/Disclosure)   

1) กําหนดชั้นความลับของขอมูล (Data Classification) ใหพิจารณาวา
อยูในชั้นความลับท่ีสามารถเปดเผยไดหรือไม โดยตองไมขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ความม่ันคงของประเทศ ความลับทาง
ราชการ และ ความเปนสวนบุคคล ฯลฯ พรอมท้ัง ใหตรวจสอบสิทธิ์
ของหนวยงานท่ีสามารถนําขอมูลไปใชไดตามบทบาทและภารกิจตาม
กฎหมายของหนวยงานนั้น เพ่ือใหขอมูลมีความม่ันคงปลอดภัย และ
รักษาคุณภาพของขอมูล 

 

นโยบายขอมูล (Data Policy) ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 



6 
 

ช่ือกิจกรรม การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ 
2) ใหมีการเปดเผยคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ควบคูไปกับขอมูลท่ี

เปดเผย 
3) ใหมีการระบุชองทางการเปดเผยขอมูลท่ีเขาถึงและนําไปใชไดงาย 
4) กําหนดระยะเวลาในการทบทวนสิทธิ์และวิธีในการเขาถึงขอมูล 
5) หามเปดเผยขอมูลท่ีขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง นโยบาย 

แนวปฏิบัติไมวาขอมูลจะอยูในรูปแบบใดหรือสถานท่ีใดก็ตาม 
6) การเปดเผยขอมูลตองอยูภายใตฐานกฎหมายท่ีถูกตองหรือไดรับความ

ยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล  และตองปฏิบัติอยางเครงครัด
เพ่ือปองกันมิใหมีการเปดเผยขอมูล โดยไมไดรับอนุญาต 

6. การตรวจสอบขอมูล 
(Inspect)   

1) กําหนดใหตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานความม่ันคงปลอดภัย
ของระบบท่ีใชในการใหบริการหรือระบบงานสารสนเทศท้ังหมดอยาง
นอยปละ 1 ครั้ ง เ พ่ือตรวจสอบและปรับปรุงระบบท่ีใช ในการ
ใหบริการหรือระบบงานสารสนเทศให มีความทันสมัย มีความ
ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางดิจิทัลและเพ่ิมมาตรการปองกันชองโหว 

2) สามารถตรวจสอบไดวาการเปดเผยขอมูลไดถูกดําเนินการอยาง
เหมาะสมหรือเปนไปตามแนวทางท่ีไดกําหนดไว เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมี
คุณภาพ และเปนการรักษาคุณภาพของขอมูล 

3) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีจัดเก็บ 
หากพบวาขอมูลผิด ใหแจงเจาของขอมูลเพ่ือปรับปรุงแกไขขอมูลให
ถูกตอง ครบถวน 

7. การทําลายขอมูล (Dispose) 1) กําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลท่ีเหมาะสมกับขอมูลแตละ
ประเภท 

2) กําหนดอํานาจอนุมัติ สิทธิ์ และยืนยันตัวบุคคลในการทําลายขอมูล 
3) ในกรณีท่ีมีการรองขอใหทําลายขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูล  

ผูควบคุมขอมูลหรือหนวยงานท่ีจัดเก็บตองดําเนินการทําลายใหเร็ว
ท่ีสุด ท้ังนี้ ตองไมขัดตอขอตกลงระหวางเจาของขอมูลกับผูควบคุม
ขอมูล หรือไมขัดตอกฎหมายใด ๆ หรือหมดความจําเปนในการเก็บ
รักษาตอไป 

4) กําหนดข้ันตอนและวิธีแนวทางในการทําลายขอมูล เม่ือขอมูลนั้นไมมี
การใชงานหรือไมมีการเก็บขอมูลไวนานเกินกวาระยะเวลาท่ีกําหนด 
แตควรมีการเก็บรักษาคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ของขอมูลท่ี
ทําลายไวเพ่ือใชสําหรับการตรวจสอบภายหลัง 

5) สรางความรูความเขาใจในการจัดเก็บและทําลายขอมูลแกผูท่ีเก่ียวของ
ท้ังภายในกรมและภายนอก 
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7. การกําหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล มีการจัดการดังนี้ 

 การกําหนดกฎเกณฑการเขาถึงและประโยชนจากขอมูลของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยมีการะบุผูใช
ประโยชนขอมูล  ขอมูลท่ีเขาถึงได  ระดับการเปดเผยขอมูล ซ่ึงมี 3 ระดับ คือ 1) ขอมูลท่ีใชภายในหนวยงาน  
2) ขอมูลท่ีเผยแพรใหหนวยงานอ่ืน  3) ขอมูลท่ีใหบริการแบบเปด (Open Data)  และ ชองทาง/วิธีการ/
เง่ือนไขการเขาถึงขอมูล 

8. กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพขอมูล  

  กําหนดใหมีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพของขอมูล โดยเปนการตรวจสอบระหวางการ
วิเคราะหขอมูล และ/หรือหลังจากวิเคราะหขอมูล โดยอาจนํามาตรฐาน หรือหลักวิชาการท่ีเก่ียวของกับชุด
ขอมูล เปนเกณฑในการตรวจสอบขอมูล โดยระบุข้ันตอนในการตรวจสอบเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความถูกตองและ
นาเชื่อถือของขอมูล  กรณีท่ีเปนขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ตองมีการตรวจสอบขอมูลเชิงตําแหนงดวยวิธีการตาง ๆ ดวย 
เชน สุมตรวจสอบขอมูลท่ีจัดเก็บเปรียบเทียบกับขอมูลในพ้ืนท่ี เกณฑความถูกตองท่ีแสดงใหเห็นวา ขอมูลมี
ความนาเชื่อถือ รวมท้ังระบุแนวทางการแกไขเม่ือขอมูลท่ีตรวจสอบไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด สําหรับการ
ประเมินคุณภาพ กําหนดใหประเมินขอมูลใน 6 ดาน คือ  

1) ขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy)  
2) ขอมูลมีความครบถวน (Completeness)  
3) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency)  
4) ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness)  
5) ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy)  
6) ขอมูลมีความพรอมใช (Availability)   

 โดยระบุรูปแบบการประเมินและเกณฑท่ีใชพิจารณา รวมท้ังแนวทางการปรับปรุงขอมูลใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑท่ีใชในการพิจารณา พรอมระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบตรวจสอบและแกไขขอมูล 

 ในดานการรักษาความปลอดภัยขอมูล และ ความเปนสวนตัวตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ใหอางอิงจาก นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกรมพัฒนาท่ีดิน  และ
นโยบายและแนวปฏิบัติดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

9. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 การจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติชุดขอมูลของกรมพัฒนาท่ีดิน จะตองอางอิงกฎหมาย ระเบียบ 
มาตรฐานหรือกระบวนการ คูมือท่ีเก่ียวของกับวงจรชีวิตขอมูล การเขาถึง เปดเผยและเชื่อมโยงขอมูล  โดย
แบงเปนกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดทําชุดขอมูล กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล และ
กฎระเบียบ มาตรฐานท่ีใชเฉพาะชุดขอมูล 

  9.1 กฎหมาย ท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําชุดขอมูล  

9.1.1 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  
9.1.2 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
9.1.3 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
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9.1.4 ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ลงวันท่ี  
12 มีนาคม พ.ศ. 2563 

9.1.5 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2557 
ท้ังนี้ หากมีกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของใหนําไปเพ่ิมในการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติสําหรับชุด

ขอมูลของกรมพัฒนาท่ีดิน  

  9.2 ระเบียบ แนวปฏิบัต ิท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําชุดขอมูล  

9.2.1 นโยบายและแนวปฏบิัตกิารรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ กรมพัฒนาท่ีดิน 
9.2.2 นโยบายและแนวปฏิบัติดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
9.2.3 แผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติ อันอาจมีผลกระทบตอระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan) 
ท้ังนี้ หากมีระเบียบ แนวปฏิบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของใหนําไปเพ่ิมในการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติ

สําหรับชุดขอมูลของกรมพัฒนาท่ีดิน  

 9.3 มาตรฐานท่ีใชเฉพาะชุดขอมูล 

9.3.1 มาตรฐานการจัดทําแผนท่ีเทียบกับมาตรฐานของอเมริกา (FAO) 
9.3.2 มาตรฐานงานสํารวจจําแนกดินของกรมพัฒนาท่ีดิน ตามแนวคิดและหลักเกณฑประยุกต 

มาจาก Soil Survey Manual ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) 
9.3.3 มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศ (Fundamental Geographic 

Data Set : FGDS) 
ท้ังนี้ หากมีมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของใหนําไปเพ่ิมในการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติสําหรับชุด

ขอมูลของกรมพัฒนาท่ีดิน  
 

_________________________________ 
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รายการชุดขอมูลกรมพัฒนาท่ีดิน 
ท่ีจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัต ิภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 
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ช่ือชุดขอมูล หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

1. ขอมูลกลุมชุดดิน  กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

2. ขอมูลชุดดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

3. ขอมูลการใชท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

4. ขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตอการเกิดดินถลม กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

5. ขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซาก กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

6. ขอมูลพ้ืนท่ีแลงซํ้าซาก กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

7. ขอมูลเขตความเหมาะสมของท่ีดิน 
สําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ  

กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

8. ขอมูลการชะลางพังทลายดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

9. ขอมูลสํารวจจัดทําสํามะโนท่ีดิน  สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี 

10. ขอมูลปาไมถาวร  สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี 

11. ขอมูลวิเคราะหดิน  สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 

12. ขอมูลบัตรดินดี  สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 

13. ขอมูลแหลงน้ําไรนานอกเขตชลประทาน  สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน   

14. ขอมูลแหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 

15. ขอมูลหมอดินอาสา กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน 

16. ขอมูลเกษตรอินทรีย PGS  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน 

17. ขอมูลการบริการวัสดุการเกษตร  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
คําส่ังคณะกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ท่ี 1/2563 

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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