เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata)
ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร
ลาดับที่
1

2

ชื่อรายการ
ชื่อข้อมูล

เจ้ำของข้อมูล

คาอธิบาย

โปรดระบุ

ชื่อของข้อมูลที่กำหนดโดยหน่วยงำน

ข้อมูลภำวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน

เจ้ำของเรื่อง

เกษตร

ชื่อบุคคล ชื่อส่วนงำน หรือชื่อ

ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร

หน่วยงำนที่รับผิดชอบข้อมูล และที่
อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้
3

คำสำคัญ

หัวข้อ คำ หรือวลี ที่ใช้สำหรับกำรค้น ข้อมูลรำยได้ รำยจ่ำยทำงกำรเกษตร
เรื่องที่ต้องกำรได้

4

คำอธิบำยอย่ำงย่อ

บทคัดย่อของข้อมูลหรือ Abstract ที่ ข้อมูลรำยได้เงินสดทำงกำรเกษตร
บ่งบอกถึงเนื้อควำมในข้อมูลอย่ำงสั้น รำยได้เงินสดนอกกำรเกษตร
รำยจ่ำยเงินสดทำงกำรเกษตร
รำยจ่ำยเงินสดนอกกำรเกษตร

5

6

ผู้ให้ข้อมูล

ผู้สนับสนุนหรือผู้
ร่วมดำเนินกำร

ชื่อบุคคลหรือชื่อหน่วยงำนที่ให้ข้อมูล ส่วนปฏิบัติกำรข้อมูลกำรเกษตร
และที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้

ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร

บุคคลหรือหน่วยงำนนอกเหนือจำก

-

ผู้รับผิดชอบข้อมูล ที่สนับสนุนหรือ
ร่วมดำเนินกำร

7

วันที่เริ่มต้น

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นใช้ข้อมูล

-

(รูปแบบ YYYY-MM-DD
8

วันที่ทำกำร
วัน เดือน ปี ล่ำสุดที่มีกำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-DD
ล่ำสุด

-

ลาดับที่

ชื่อรายการ

9

แหล่งที่มำ

10

หน่วยของกำร
จัดเก็บข้อมูล

11

คาอธิบาย

โปรดระบุ

แหล่งที่มำของข้อมูล เช่น จำก
โครงกำรสำรวจ
หน่วยย่อยหรือขอบเขตที่ย่อยที่สุดที่มี
กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เช่ น หมู่ บ้ ำ น
จังหวัด ภำค ประเทศ

จำกกำรสำรวจ

รูปแบบกำรเก็บ
ข้อมูล

รูปแบบที่บันทึกข้อมูล เช่น
text/html XML ฐำนข้อมูล รูปภำพ

 Text/html
 XML
 ฐำนข้อมูล
 รูปภำพ
 อื่น ๆ...Excel....................

12

ประเภทกำร
นำเสนอ

ประเภทกำรนำเสนอข้อมูล เช่น
เว็บไซต์ รำยงำนวิชำกำร ตำรำงสถิติ
ผลงำนวิจัย

13

ภำษำที่ใช้

ภำษำที่ใช้ เช่น ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน ภำษำญี่ปุ่น

 เว็บไซต์
 รำยงำนวิชำกำร
 ตำรำงสถิติ
 ผลงำนวิจัย
 อื่น ๆ..............................
 ภำษำไทย
 ภำษำอังกฤษ
 จีน
 ญี่ปุ่น
 อื่น ๆ..............................

 บุคคล
 สถำนประกอบกำร
 ครัวเรือน
 หมู่บ้ำน
 ตำบล
 อำเภอ
 จังหวัด
 ภำค
 ประเทศ
 อื่น ๆ..............................

ลาดับที่
14

ชื่อรายการ
URL

คาอธิบาย
ระบุ URL ที่สำมำรถเข้ำถึงชุดข้อมูล

โปรดระบุ
www.oae.go.th

ได้
15

ขอบเขตที่เผยแพร่
ข้อมูล

ขอบเขตหรือพื้นที่ในกำรนำเสนอ
ข้อมูล เช่น กรุงเทพมหำนคร
ปริมณฑล ประเทศไทย ทุกประเทศ

 กรุงเทพมหำนคร
 ปริมณฑล
 ประเทศไทย
 ทุกประเทศ
 อื่น ๆ..............................

16

สิทธิ์ในกำรเข้ำถึง
ข้อมูล

สิทธิ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูล ซึ่งอธิบำย

ประชำชนทั่วไป

ระดับกำรเข้ำถึงข้อมูล เช่น ผู้มีสิทธิ
เข้ำถึง ฟิลด์ที่สำมำรถเข้ำถึง รำยกำร
ที่สำมำรถเข้ำถึง

17

สิทธิ์ในกำรใช้ข้อมูล สิทธิ์ สัญญำ หรือข้อตกลงในกำรใช้
ชุดข้อมูล เช่น สัญญำอนุญำตสำหรับ
ข้อมูลเปิดภำครัฐ (License for
Open Government Data)

ประชำชนทั่วไป
สัญญำอนุญำตสำหรับข้อมูลเปิด
ภำครัฐ (License for Open
Government Data)

เมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technique Metadata)
ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร
ลาดับที่
1

ชื่อรายการ
เลขที่ Metadata

คาอธิบาย

โปรดระบุ

เลขที่ของ Metadata ต้องกำหนด

005

เลขที่เพื่อควำมสะดวกในกำรสืบค้น
2

3

คำอธิบำยชุดข้อมูล

คำอธิบำยสั้น ๆ ว่ำชุดข้อมูลนี้ คือ

ข้อมูลรำยได้ รำยจ่ำยทำง

ชุดข้อมูลอะไร

กำรเกษตร

รำยละเอียดของชุดข้อมูล รำยละเอียดของชุดข้อมูลนี้ว่ำ มีไว้

ข้อมูลรำยได้ทำงกำรเกษตร

เพื่อทำอะไร สำมำรถนำไปใช้

รำยได้นอกกำรเกษตร

ประโยชน์ในด้ำนไหน ผู้ใช้สำมำรถ

รำยจ่ำยทำงกำรเกษตร

นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้ เงื่อนไข

รำยจ่ำยนอกกำรเกษตร

กำรใช้ข้อมูลชุดนี้
4

กำร Backup ข้อมูล

เป็นกำร Backup ข้อมูลแบบ Full

Full

หรือ Incremental
5

ประเภทของชุดข้อมูล

เป็นข้อมูลตัวเลข วันที่ หรือ

ตัวเลข และตัวอักษร

ตัวอักษร
6

ชื่อไฟล์หรือชื่อตำรำง

ชื่อไฟล์หรือตำรำงที่ระบุไว้ (ชื่อไฟล์ SOCIO
ที่ระบุชื่อไว้บนคอมพิวเตอร์ เช่น
CUSTOMERS_V02.00)

7

ที่อยู่ของไฟล์ (File

ที่อยู่ของไฟล์ที่ถูกเก็บไว้ ไม่ว่ำจะ

R:\ศสส.-ส่วนปฏิบตั ิการข้ อมูล

location)

เป็นโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์หรือ

การเกษตร\_4. การใช้ ที่ดิน-Socio\3.

Share Drive หรือ เว็ปไซด์

ภาวะเศรษฐกิจสังคมฯ(รายได้ -หนี ้สิน)

Data Governance Framework Template T03

ลาดับที่
8

ชื่อรายการ
ระยะเวลำในกำรเก็บ

คาอธิบาย

โปรดระบุ

ระยะเวลำที่ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้

ไม่มีกำหนด

ข้อมูล (Data Retention ก่อนที่จะมีกำรเข้ำสู่กระบวนกำร

9

10

Period)

ทำลำย

กำรเก็บรักษำไฟล์ (File

ระยะเวลำที่ไฟล์ที่บรรจุข้อมูลจะถูก ทันทีที่เผยแพร่ข้อมูล

Retention Period)

จัดเก็บไว้ ก่อนที่จะมีจัดเก็บถำวร

ตำรำงกำรจัดเก็บถำวร

ระบุรำยละเอียดกำรจัดเก็บถำวร

จัดเก็บถำวรทันทีที่เผยแพร่ข้อมูล

(Archive ข้อมูล) โดยสังเขป
11

ข้อกำหนดกำรล้ำงข้อมูล

ระบุเงื่อนไขในกำรล้ำงข้อมูล

ไม่มีกำรล้ำงข้อมูล

โดยสังเขป เช่น สำมำรถล้ำงข้อมูล
ได้ต่อเมื่อมีกำรจัดเก็บถำวรแล้ว

Data Governance Framework Template T03

ชื่อของข้อมูล
ID ของข้อมูล
รายละเอียด
หมายเหตุ

ข้อมูลภำวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร
005_SOCIO
ข้อมูลรำยได้ รำยจ่ำยทำงกำรเกษตร
ภาษาที่ใช้
ภำษำไทย
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

1

YEAR

ประเภท
ข้อมูล
ตัวอักษร

2

SOCIO_TYPE

ตัวอักษร

100

M

รำยกำร

N/A

N/A

N/A

N/A

3
4

PROVINCE_N
VAL

ตัวอักษร
ตัวเลข

100
20

M
O

ชื่อจังหวัด
ข้อมูล (บำท/
ครัวเรือน)

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

ลาดับที่

ชื่อฟิลด์ข้อมูล

4

Mandatory
คาอธิบายฟิลด์
(M/O/C)
M
ปีเพำะปลูก

ขอบเขตของค่าที่
ระบุในฟิลด์
N/A

N/A

N/A

N/A

ขนาดข้อมูล

รูปแบบ

เงื่อนไข

หมายเหตุ
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