
 

 1 
 
 

             หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัคร
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำป ีพ.ศ. 2564 

 

แบบฟอร์มสมัครประเภทพัฒนาการบริการ 

 
 

 

 

ชื่อผลงาน :       การพัฒนาระบบบริการข้อมูลดินและการใช้ท่ีดิน : ดินออนไลน์     

ชื่อส่วนราชการ :       กรมพัฒนาท่ีดิน         

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      

ชื่อผู้ประสานงาน   นางดวงดอม  กำเนิดทรัพย์    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ  

สำนัก/กอง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      เบอร์โทรศัพท์  0 2562 5100 ต่อ 1328  

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  09 3576 0573    เบอร์โทรสาร    0 2579 7767     

e – Mail  cit_3@ldd.go.th          

ชื่อผู้ประสานงาน       นายวีระ   ปะทะขีนัง         ตำแหน่ง นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายชำนาญการ  

สำนัก/กอง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      เบอร์โทรศัพท์  0 2562 5100 ต่อ 1262  

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  08 9792 2990    เบอร์โทรสาร    0 2579 7767     

e – Mail  cit_6@ldd.go.th          
 

โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานท่ีขอรับรางวัล ดังนี้ (กรุณา √ ในช่องส่ีเหล่ียมให้ครบถ้วน) 

   เป็นผลงานการให้บริการท่ีเป็นการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการท่ีแตกต่างไปจากเดิม หรือเป็นผลงาน  
การให้บริการท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานในเชิงบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

  ผลงานท่ีเสนอไม่เป็นรูปแบบเดียวกับท่ีหน่วยงานเคยได้รับรางวัลมาแล้ว  

  ผลงานมีรูปแบบคล้ายคลึงกับผลงานท่ีเคยได้รับรางวัล (โปรดระบุ) 
- ช่ือผลงานท่ีได้เคยรับรางวัล และนำมาพัฒนาต่อยอด.................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

  เป็นผลงานท่ีนำไปใช้แล้วจริง และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมท่ีสามารถตรวจสอบได้ เป็นระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
- นำผลงานไปใช้แล้วจริงเมื่อ วันท่ี 25 ธันวาคม 2562        

 



 

 2 
 
 

             หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัคร
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำป ีพ.ศ. 2564 

 รายงานผลการดำเนินการ 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)   

กรมพัฒนาท่ีดิน เป็นหน่วยงานหลักท่ีผลิตข้อมูลดินและข้อมูลการใช้ท่ีดินของประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีมี
มูลค่าสูง (High Value Datasets) และเป็นข้อมูลหลักในช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ 
(Fundamental Geographic Data Set : FGDS) เนื่องจากเป็นข้อมูลท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 
วิเคราะห์ การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เช่น วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของ
ประเทศไทย การวางแผนบริหารจัดการด้านทรัพยากรดิน การวางแผนบริหารจัดการน้ำ การวิเคราะห์หาพื้นท่ี
เหมาะสมสำหรับการหาพื้นท่ีปลูกพืช การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและการจัดการผังเมือง  

การให้บริการข้อมูลดินและการใช้ท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีผ่านมา ผู้รับบริการต้องเดินทางมาติดต่อขอรับ
บริการด้วยตนเอง ณ ท่ีต้ังหน่วยงาน หรือส่งหนังสือเพื่อขอรับบริการข้อมูล ทำให้ผู้รับบริการไม่สะดวกในการรับ
บริการ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อและรับข้อมูล เสียเวลาในการรอรับข้อมูล ได้รับข้อมูลล่าช้า ไม่ทันต่อ
ความต้องการใช้งาน กรมพัฒนาท่ีดิน จึงพัฒนาระบบดินออนไลน์ สำหรับบริการข้อมูลดินและการใช้ท่ีดิน เพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริการเป็นแบบดิจิทัล ให้บริการ ณ จุดเดียว (One 
Stop Service) เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการรอรับข้อมูลของผู้รับบริการ สามารถใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
http://webapp.ldd.go.th/Soilservice/ โดยข้อมูลท่ี ให้บริการคือ 1) แผนท่ีกลุ่มชุดดิน (Soil Map) พร้อม
คำอธิบาย ในรูปแบบไฟล์เอกสาร (PDF File)  2)  แผนท่ีการใช้ท่ีดิน (Land Use Map) พร้อมคำอธิบาย ในรูปแบบ
ไฟล์เอกสาร (PDF File)  3) ข้อมูลการใช้ท่ีดิน ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Shape File)  4) ข้อมูลชุดดิน (Soil 
Series) ระดับจังหวัดและอำเภอ ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Shape File)  ซึ่งระบบดินออนไลน์ ทำให้ผู้รับบริการมี
ความสะดวกในการรับบริการ สามารถขอรับบริการ ติดตามสถานะคำขอและดาวน์โหลดข้อมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
ผ่านระบบออนไลน์  

ผลจากการให้บริการข้อมูลดินและข้อมูลการใช้ท่ีดินผ่านระบบดินออนไลน์ ทำให้ผู้รับบริการมีความ
สะดวกมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการให้บริการข้อมูลดินและข้อมูลการใช้ท่ีดิน ท่ีให้บริการในรูป
แบบเดิม กับการให้บริการผ่านระบบดินออนไลน์ มีผู้รับบริการจำนวนมากขึ้น เนื่องจากผู้รับบริการสามารถ
ขอรับบริการได้ทุกท่ีทุกเวลา และสามารถลดระยะเวลาในการให้บริการจากเดิม 7 - 15 วัน เป็น 1 - 3 วัน 

มิติท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา  
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

กรมพัฒนาท่ีดิน มีภารกิจสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ท่ีดินในพื้นท่ีเกษตรกรรม 
การสำรวจและจำแนกดิน การกำหนดบริเวณการใช้ท่ีดิน รวมท้ังการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาท่ีดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน กรมพัฒนาท่ีดินมีการจัดทำ
ข้อมูลดินและข้อมูลการใช้ท่ีดินเพื่อตอบสนองกับภารกิจหลักของกรมฯ ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีทันสมัยและดำเนินการครบ
ทุกจังหวัด นอกจากนี้ ข้อมูลดินและข้อมูลการใช้ท่ีดินของประเทศ เป็นข้อมูลท่ีมีมูลค่าสูง (High Value Datasets) 
และเป็นข้อมูลหลักในช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ (Fundamental Geographic Data Set : 
FGDS) ท่ีผู้รับบริการประกอบด้วย หน่วยงานสถานศึกษา หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน นำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เช่น วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มการ
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 พัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย การวางแผนบริหารจัดการด้านทรัพยากรดิน การวางแผนบริหารจัดการน้ำ 
การวิเคราะห์หาพื้นท่ีเหมาะสมสำหรับการหาพื้นท่ีปลูกพืช การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและการจัดการผังเมือง  

การจัดทำข้อมูลดินและข้อมูลการใช้ท่ีดิน ของกรมพัฒนาท่ีดิน แบ่งตามหน้าท่ีของหน่วยงาน คือ ข้อมูล
ดินจัดทำและให้บริการโดยกองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ข้อมูลการใช้ท่ีดินจัดทำและให้บริการโดยกอง
นโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน ซึ่งเมื่อจัดทำข้อมูลเสร็จจะไม่มีการรวบรวมข้อมูลสำหรับให้บริการไว้ ณ จุดเดียว 
ทำให้เมื่อผู้รับบริการต้องการท้ังข้อมูลดินและข้อมูลการใช้ท่ีดิน ต้องติดต่อขอข้อมูลจากหลายหน่วยงาน 

สถิติผู้รับบริการข้อมูลดินและข้อมูลการใช้ท่ีดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2562 มีจำนวนรวม 1,221 ราย 
โดยปี พ.ศ. 2560 มีจำนวน 409 ราย จำแนกผู้รับบริการข้อมูลได้ 3 กลุ่มคือ กลุ่มสังกัดสถานศึกษา จำนวน 
213 ราย (คิดเป็นร้อยละ 52.08)  หน่วยงานราชการ 122 ราย (คิดเป็นร้อยละ 29.83) และหน่วยงานเอกชน 
74 ราย (คิดเป็นร้อยละ 18.09) เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีจำนวน 301 ราย พบว่าจำนวน
ผู้รับบริการข้อมูลท้ัง  3 กลุ่มเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 35.88   

รูปแบบการให้บริการข้อมูลดิน
และข้อมูลการใช้ท่ีดิน (เดิม) ผู้รับบริการ 
ต้องเดินทางมาติดต่อขอรับบริการด้วย
ตนเอง ณ ท่ีต้ังหน่วยงาน หรือส่งหนังสือ
เพื่อขอรับบริการข้อมูลผ่านสำนักงาน
เลขานุการกรม ซึ่งทำหน้าท่ีพิจารณาส่ง
ให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลให้บริการ
ข้อมูล (ใช้เวลา 1 - 2 วัน) หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลพิจารณาตามระเบียบ
ให้บริการข้อมูล (ใช้เวลา 1 - 3 วัน) หาก
ไม่ ส า ม า ร ถ ให้ บ ริ ก า ร ไ ด้ จ ะ แ จ้ ง
ผู้รับบริการทราบ  และถ้ าสามารถ
ให้บริการได้ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
จัดเตรียมข้อมูล (ใช้เวลา 3 – 5 วัน ) 
แล้วจัดทำหนังสือเพื่อจัดส่งข้อมูลหรือ
แจ้งผู้รับบริการทราบ (ใช้เวลา 1 - 2 
วัน) จากนั้นทำการจัดส่งทางไปรษณีย์ 

หรือประสานให้ผู้รับบริการมารับด้วยตนเอง (ใช้เวลา 1 - 3 วัน)  รวมระยะเวลาขอรับบริการข้อมูลประมาณ  
7 - 15 วัน (ขึ้นอยู่กับข้อมูลท่ีขอรับบริการ) เมื่อให้บริการแล้วหน่วยงานเจ้าของข้อมูลจะสรุปสถิติการ
ใหบ้ริการเพื่อรายงานผู้บริหารทราบ (กระบวนการให้บริการเดิม แสดงดังภาพท่ี 1)  

จากการให้บริการรูปแบบเดิม พบว่า มีปัญหาในการให้บริการคือ  1) ผู้รับบริการต้องยื่นหนังสือหรือ
แบบฟอร์มในการขอรับบริการข้อมูล  2) ผู้รับบริการต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองหรือรอการจัดส่งข้อมูล 
3)  ใช้ระยะเวลาในการรอรับข้อมูลนาน   4) ผู้รับบริการไม่สามารถตรวจสอบสถานะการขอรับบริการได้      
5) ข้อมูลแต่ละประเภทอยู่กระจายตามหน่วยงานผู้ผลิตข้อมูล ถ้าขอข้อมูลหลายประเภท ต้องติดต่อหลายท่ี
และไม่สะดวกในการติดตามข้อมูล  

 

ภาพที่ 1 การให้บริการข้อมูลดินและข้อมูลการใช้ที่ดินก่อนการพัฒนา 
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มิติท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ 
2. อธิบายเก่ียวกับผลงาน แนวคิดการพัฒนาและการนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมพัฒนาท่ีดิน ซึ่งมีหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ด้านดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศแก่ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และ
ประชาชน ได้มีแนวคิดในการแก้ปัญหาและปรับปรุงการให้บริการ ดังนี้ 

1. ใช้แนวทางการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการข้อมูล ให้สามารถบริการข้อมูลดินและ
ข้อมูลการใช้ท่ีดิน ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการ เพื่อผู้รับบริการสามารถขอข้อมูล ตรวจสอบและติดตามสถานะของการขอรับบริการ ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยมีกรอบเวลาการให้บริการท่ีชัดเจน 

2. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดินและข้อมูลการใช้ท่ีดินผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยวิเคราะห์ข้อมูล
ท่ีมีผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก และนำข้อมูลท่ีให้บริการเดิม มาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้บริการ 
กลุ่มเป้าหมายเดิม รวมท้ังเป็นช่องทางสำหรับผู้สนใจกลุ่มอื่น ๆ ผ่านระบบออนไลน์ โดยจัดประเภทข้อมูลเป็น 
2 รูปแบบ คือ 

2.1 ข้อมูลแผนท่ีสำเร็จรูปท่ีผู้รับบริการสามารถนำไปใช้งานได้ทันที ประกอบด้วย 
2.1.1 แผนท่ีกลุ่มชุดดิน (Soil Map) ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด พร้อม

คำอธิบาย ขนาด A4 ในรูปแบบ PDF File ประกอบด้วยแผนท่ีและคำอธิบายกลุ่มชุดดิน (ลักษณะเด่น สมบัติ
ของดิน การใช้ประโยชน์ ข้อจำกัดของดินและแนวทางการจัดการดินเพื่อปลูกพืช) เหมาะสำหรับกลุ่มสังกัด
สถานศึกษา (นักเรียน นักศึกษา) กลุ่มหน่วยงานราชการ กลุ่มหน่วยงานเอกชน นำไปใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นใน
การศึกษาพื้นท่ี หรือวางแผนทำการเกษตรตามแนวทางการจัดการดิน  

2.1.2 แผนท่ีการใช้ท่ีดิน (Land Use Map) ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดพร้อม
คำอธิบาย ขนาด A4 ในรูปแบบ PDF File ประกอบด้วยแผนท่ี คำอธิบายประเภทการใช้ท่ีดินและขนาดของ
พื้นท่ี เหมาะสำหรับกลุ่มสังกัดสถานศึกษา (นักเรียน นักศึกษา) กลุ่มหน่วยงานราชการ กลุ่มหน่วยงานเอกชน 
นำไปใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการศึกษาลักษณะการใช้พื้นท่ี หรือวางแผนการใช้พื้นท่ี 

2.2 ข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ วิจัยหรือต่อยอด เพื่อทำโครงการหรือใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
2.2.1 ข้อมูลชุดดิน (Soil Series) ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นท่ี 

(Shape File) ประกอบด้วยไฟล์ข้อมูลเชิงพื้นท่ี พร้อมคำอธิบายรายละเอียดชุดดิน (ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ลักษณะเนื้อดิน ช่ือชุดดิน ค่าความเป็นกรด-ด่างของเนื้อดินบน) เหมาะสำหรับกลุ่มสังกัดสถานศึกษา 
(นักศึกษา นักวิชาการ) กลุ่มหน่วยงานราชการ กลุ่มหน่วยงานเอกชน นำไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยเชิง
พื้นท่ี วางแผนหรือจัดทำโครงการ ฯลฯ โดยใช้โปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2.2.2 ข้อมูลการใช้ท่ีดิน (Land Use Map) ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ปีต่าง ๆ 
ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Shape File) ประกอบด้วยไฟล์ข้อมูลเชิงพื้นท่ี พร้อมคำอธิบายประเภทการใช้ท่ีดิน
และขนาดของพื้นท่ี เหมาะสำหรับกลุ่มสังกัดสถานศึกษา (นักศึกษา นักวิชาการ) กลุ่มหน่วยงานราชการ กลุ่ม
หน่วยงานเอกชน นำไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยเชิงพื้นท่ี จำแนกการใช้ท่ีดิน เปรียบเทียบความ
เปล่ียนแปลงของการใช้ท่ีดิน จัดการทรัพยากรท่ีดิน วางแผนหรือจัดทำโครงการด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ฯลฯ  โดยใช้โปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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ภาพที่ 2  ลักษณะของข้อมูลที่ให้บริการในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่  

3. อธิบายขั้นตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา และระบุว่ามีความแตกต่างจากก่อนการพัฒนา
อย่างไร (ข้อ 1) หากมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ให้ระบุว่านำเทคโนโลยีมาใช้กับผลงานอย่างไร 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมพัฒนาท่ีดิน ได้พัฒนาระบบดินออนไลน์ เพื่อให้บริการ
ข้อมูลดินและข้อมูลการใช้ท่ีดิน ดังนี้ 

กระบวนการพัฒนาระบบดินออนไลน ์
1. ศึกษ าวิ เค ราะห์  จากสถิ ติก าร

ให้บริการข้อมูลด้านดินและข้อมูลการใช้ท่ีดิน
จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพื่อหาข้อมูลท่ีมี
ผู้ขอรับบริการมาก จัดแบ่งประเภทข้อมูลตาม
ความต้องการใช้งานของผู้รับบริการ  คือ      
1) แผนท่ีกลุ่มชุดดิน  ขนาด A4 ในรูปแบบ 
PDF File  2) แผนท่ีการใช้ท่ีดิน ขนาด A4 ใน
รูปแบบ PDF File  3) ข้อมูล ชุดดิน  (Soil 
Series) ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้น ท่ี  (Shape 
file) และ 4) ข้อมูลการใช้ท่ีดิน (Land Use) 
ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Shape file)   

2. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล รูปแบบการแสดงผล (User Interface) และพัฒนาระบบ 
2.1 ระบบการให้บริการ ประกอบด้วย 1) แบบฟอร์มการลงทะเบียน  2) แบบฟอร์มการขอรับบริการ  

3) การตรวจสอบสถานะคำขอ (Soil Tracking) 4) การรับข้อมูลโดยการดาวน์โหลด  5) การประเมินความพึงพอใจ
ในการรับบริการ 6) สถิติและรายงานการขอรับบริการ 7) การจัดการระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator) 

ภาพที่ 3  ระบบดินออนไลน์ : บริการข้อมูลดินและการใช้ที่ดิน 
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 2.2 อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบดินออนไลน์ ประกอบด้วย  1) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ท่ีใช้คือ Visual Studio และ SQL Management Studio  2) ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการ
พัฒนาคือ ภาษา C# โดยใช้ ASP.NET Framework  3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใช้ประกอบด้วย 2 CPU-
XEON GOLD 5218  2.3 GHz RAM ขนาด 8 GB HDD ขนาดความ จุ 250 GB และ 160 GB ติด ต้ั ง
ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 และโปรแกรม IIS 8.5 พร้อมระบบ SSL  4) ระบบฐานข้อมูล 
(Database) Microsoft SQL Server 2014  5) API สำหรับเช่ือมโยงกับ Application Line สำหรับคำส่ังแจ้ง
เตือนเมื่อมีคำขอรับบริการใหม่ (API ท่ีใช้ Line Notify API)  6) Data Storage สำหรับจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล
สำหรับให้บริการในคลังข้อมูล (Soil Data Center) เพื่อให้ข้อมูลรวมอยู่ในท่ีเดียวกัน ขนาด 8 TB 

กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง  
ขั้นตอนการใช้งานของผู้รับบริการ ผ่าน ระบบดินออนไลน์ : บริการข้อมูลดินและการใช้ท่ีดิน ประกอบด้วย 

1) ผู้รับบริการสามารถใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน http://webapp.ldd.go.th/Soilservice/ 2) ลงทะเบียน
สมัครสมาชิกเพื่อใช้สำหรับ Log in  3) เลือกขอรับบริการข้อมูล  4) ระบบจะบันทึกคำขอรับบริการข้อมูลไว้ใน
ระบบ  5) ผู้รับบริการสามารถ Log in เข้ามาตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการได้ท่ี Soil Tracking & Download 
File  6) เมื่อผู้รับบริการตรวจสอบเห็นสถานะคำขอรับบริการเปล่ียนเป็น “ข้อมูลพร้อมให้บริการ” สามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ภายในระยะเวลา 15 วัน 

ขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าท่ี ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าท่ีจะรับทราบทันทีเมื่อมีคำขอรับบริการผ่าน
ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติทางแอปพลิเคชันไลน์ (Application Line)  2) ตรวจสอบรายการคำขอและเปล่ียน
สถานะคำขอเป็น “อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล”  3) จัดเตรียมข้อมูลท่ีขอบริการภายใน 1-3 วันทำการ  4) นำเข้า
ข้อมูลสู่เครื่องแม่ข่ายท่ีให้บริการดินออนไลน์ (Soil Drive) โดยเปิดให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านเว็บแอป
พลิเคชันระบบดินออนไลน์ ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันท่ีข้อมูลพร้อมให้บริการ  

 

ภาพที่ 4  กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา 
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 ความแตกต่างจากระบบเดิมก่อนการพัฒนา 
การให้บริการข้อมูลผ่านระบบดินออนไลน์ มีข้อแตกต่างจากการให้บริการในรูปแบบเดิม ดังนี้  
1. มีข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เก็บรวบรวมไว้ในคลังข้อมูล (Soil Data Center) สำหรับให้บริการ ณ จุด

เดียว (One Stop Service) ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา จากเดิมท่ีข้อมูลอยู่กระจายตามหน่วยงานผู้ผลิต
ข้อมูล 

2. ผู้รับบริการสามารถส่งคำขอรับบริการข้อมูลท่ีต้องการได้ด้วยตนเองตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์ 
จากเดิมท่ีต้องเดินทางมาขอรับบริการจากหลายหน่วยงาน 

3. เจ้าหน้าท่ีผู้ทำหน้าท่ีให้บริการจะทราบทันทีเมื่อมีผู้แจ้งขอรับบริการ  ผ่านระบบการแจ้งเตือน
อัตโนมัติทางแอปพลิเคชันไลน์ (Application Line)  

4. ลดเวลาการให้บริการข้อมูล จาก 7 - 15 วัน เหลือ 1 - 3 วัน  
5. ผู้รับบริการสามารถติดตามสถานะคำขอรับบริการข้อมูลได้ตลอดเวลา จากเว็บแอปพลิเคชันระบบ

ดินออนไลน์  
6. มีระบบแจ้งให้ผู้รับบริการทราบผ่านทางอีเมล์เมื่อข้อมูลพร้อมดาวน์โหลด และผู้รับบริการสามารถ

ดาวน์โหลดข้อมูลโดยมีระยะเวลาสำหรับให้ดาวน์โหลด 15 วัน นับจากวันท่ีข้อมูลพร้อมให้บริการ จากเดิมต้อง
มารับด้วยตนเองหรือรอการจัดส่งทางไปรษณีย์ 

7. ผู้รับบริการสามารถประเมินความพึงพอใจและให้ข้อเสนอแนะผ่านระบบออนไลน์ ได้ทันทีหลังได้รับ
บริการ 

8. มีสถิติและรายงานการบริการข้อมูลแบบ Real Time 
 

 
ภาพที ่5 แสดงการเปรียบเทียบข้ันตอนการรับบริการก่อนและหลังการพัฒนาระบบดินออนไลน์ 
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4. มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน ข้ันตอนใดบ้าง อย่างไร 

หน่วยงานท่ีเข้าร่วมในการพัฒนาผลงาน คือ กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน ท่ีจัดทำข้อมูลการใช้ท่ีดิน 
และกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ท่ีจัดทำข้อมูลชุดดินและกลุ่มชุดดิน โดยหน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้จัดทำ
ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลท่ีให้บริการ พร้อมท้ังให้สถิติการให้บริการข้อมูลในอดีต ซึ่งนำมาวิเคราะห์หา
กลุ่มผู้รับบริการ วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อออกแบบรูปแบบข้อมูลท่ีเหมาะสมสำหรับให้บริการผ่านระบบดิน
ออนไลน์ โดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูลจะทำการปรับปรุงข้อมูลท่ีให้บริการให้มีความทันสมัยและนำเข้าสู่ระบบ  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นผู้พัฒนาระบบดินออนไลน์ โดยนำข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานและขั้นตอนการให้บริการ มาพัฒนาระบบสำหรับให้ผู้รับบริการสามารถใช้
บริการทางออนไลน์ รวมท้ังให้เจ้าหน้าท่ีท่ีทำหน้าท่ีให้บริการ สามารถทราบเมื่อมีการแจ้งขอรับบริการ และ
ให้บริการได้ผ่านทางออนไลน์ อีกท้ังพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานท่ีผลิตข้อมูล เพื่อให้
สามารถบริการข้อมูลได้ทันที 

มิติท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์   
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สำคัญจากการดำเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดง
ตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จของโครงการ  

ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สำคัญจากการดำเนินการพัฒนาระบบดินออนไลน์ มีดังนี้ 
1. มีระบบดินออนไลน์  : บริการข้อมูลดินและการใช้ท่ีดิน  ท่ีให้บริการทางเว็บแอปพลิเคชัน  

(http://webapp.ldd.go.th/Soilservice/) โดยเป็นระบบท่ีรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลแผนท่ีกลุ่มชุดดินและ
แผนท่ีการใช้ท่ีดิน ข้อมูลการใช้ท่ีดิน (Land use) และข้อมูลชุดดิน (Soil Series) สำหรับให้บริการ ณ จุดเดียว 
(One Stop Service) สามารถขอรับบริการ ติดตามสถานะคำขอและดาวน์โหลดข้อมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน
ระบบออนไลน์ ได้ทุกท่ีทุกเวลา  

2. ลดระยะเวลาในการให้บริการจากเดิม 7 - 15 วัน เป็น 1 - 3 วัน 
3. สามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการจำนวนมากขึ้น โดยจากสถิติการให้บริการข้อมูลผ่านระบบดิน

ออนไลน์ ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พบว่า มีผู้รับบริการรวม 1,643 ราย และมีข้อมูลท่ี
ขอรับบริการรวม 7,961 รายการ โดยข้อมูลการใช้ท่ีดินในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Shape File) มีจำนวน
ผู้รับบริการมากท่ีสุดคือ 634 ราย (คิดเป็นร้อยละ 38.59) และเป็นข้อมูลท่ีถูกขอรับบริการมากท่ีสุด โดยมีการ
ขอรับบริการ 5,393 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 67.74) 
 

ตารางที่ 1 สถิติการให้บริการข้อมูลผ่านระบบดินออนไลน์ ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 

บริการ 
จำนวนผู้รับบริการ  จำนวนรายการที่ขอรับบริการ 
ราย ร้อยละ รายการ ร้อยละ 

ข้อมูลการใช้ท่ีดิน (Land Use) 634  38.59 5,393 67.74 
ข้อมูลชุดดิน (Soil Series)  419 25.50 1,515 19.03 
แผนท่ีกลุ่มชุดดินและแผนท่ีการใช้ท่ีดิน  590 35.91 1,053 13.23 

รวม 1,643 100 7,961 100 
 เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการให้บริการข้อมูลดินและข้อมูลการใช้ท่ีดิน ท่ีให้บริการในรูปแบบเดิม ระหว่าง

ปี พ.ศ. 2557 - 2562 รวม 1,221 ราย (ระยะเวลา 6 ปี) จะเห็นว่า การให้บริการข้อมูลผ่านระบบดินออนไลน์ ใน
ระยะเวลาเพียง 1 ปี สามารถทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จำนวนมากกว่าการบริการผ่านระบบเดิม 
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 4. ผู้รับบริการในปี พ.ศ. 2563 ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการอยู่ท่ีร้อยละ 93.50 
5. ลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าท่ี ไม่ต้องรับ - ส่งหนังสือขอรับบริการ และทราบทันทีเมื่อมีผู้ขอรับ

บริการทำให้สามารถให้บริการได้รวดเร็ว 

6. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง 
การให้บริการระบบดินออนไลน์ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลให้แก่ผู้สนใจทุก

อาชีพ ทุกจังหวัด ในการนำไปใช้งาน ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการข้อมูล และไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับ
บริการ นอกจากนี้ ข้อมูลดินและการใช้ท่ีดินในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Shape File) ซึ่งเป็นไฟล์ท่ีสามารถ
นำไปพัฒนาต่อยอด มีผู้นำข้อมูลไปพัฒนางาน ดังนี้ 

1. นักวิชาการ นักศึกษา นำข้อมูลไปใช้ประกอบการศึกษาวิจัยพัฒนาต่อยอดร่วมกับข้อมูลอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การจัดทำแผนท่ีความเส่ียงการติดตามการปนเป้ือนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ
การดำรงชีวิตของชุมชน  การปรับปรุงท่ีดินสำหรับกิจการรีสอร์ท การประเมินปริมาณน้ำฝนเชิงพื้นท่ี การ
จัดทำแบบจำลองดิน 

2. หน่วยงานภาครัฐ นำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์/การจัดทำโครงการ เช่น การวิเคราะห์การ
วาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมของจังหวัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ  
การจัดทำแผนแม่บทและวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม การศึกษาความเหมาะสมโครงการจัดหาแหล่งน้ำ
และแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา  

3. หน่วยงานภาคเอกชน นำข้อมูลไปใช้ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 
4. เกษตรกรและประชาชน ใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อทำการเกษตร 

7. มีการประเมินผลที่เป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก และจากประสบการณ์ของผู้รับบริการหรือไม่ 
และผลการประเมินเป็นอย่างไร 

1. การประเมินระหว่างการพัฒนาระบบ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของระบบกับเป้าหมายโครงการ
ระหว่างการพัฒนาระบบ โดยผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  กรม
พัฒนาท่ีดิน ผลการประเมิน ระบบท่ีพัฒนามีความถูกต้องของฟังก์ชันท่ีให้บริการ มีฟังก์ชันท่ีจำเป็นต่อการ
ทำงานของผู้ดูแลระบบ และรูปแบบการแสดงผลท่ีใช้งานง่าย 

2. การประเมินจาก ก.พ.ร. กรมพัฒนาท่ีดิน ในตัวช้ีวัดมิติพัฒนาองค์การ ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 การปรับปรุงกระบวนการให้บริการข้อมูล (การให้บริการข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์) ระบบดินออนไลน์ : บริการข้อมูลดินและการใช้ท่ีดิน โดยเป็นกระบวนงานท่ีผ่านการ
คัดเลือกให้นำมาปรับปรุง เนื่องจากเป็นกระบวนงานท่ีมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายและตัวช้ีวัดตามภารกิจของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนระดับสูงสุด 

3. การประเมินเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในประเด็นท่ี 5 
ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ โดย สำนักงาน ก.พ.ร. ผลการประเมิน คือ ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน  

4. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 93.50  และได้รับ
ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ เสนอเพิ่มบริการข้อมูลดิน ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Shape File) ซึ่งเดิมข้อมูล
ดังกล่าวมีการเก็บค่าใช้จ่ายการให้บริการข้อมูล จำเป็นต้องปรับปรุงระเบียบเพื่อให้สามารถบริการได้โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย จึงได้มีการปรับปรุงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูล โดยดำ เนินการภายใต้คณะ
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 กรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการกรมพัฒนาท่ีดิน ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูล โดยทำการปรับปรุงระเบียบและประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการข้อมูล ทำ
การยกเลิกการเก็บค่าใช้จ่ายการให้บริการเอกสารส่ิงพิมพ์และข้อมูลดิจิทัลทุกประเภทท่ีอยู่ภายใต้ระเบียบของ
กรมพัฒนาท่ีดิน จากการปรับปรุงระเบียบทำให้สามารถเพิ่มบริการข้อมูลชุดดิน (Soil Series) ระดับอำเภอ 
และจังหวัด ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Shape File) ได้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

8. มีการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นอย่างไร 
1. ในกรณีท่ีมีการขอบริการในช่วงเวลาเดียวกันจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ จึงมีการ

วางแผนปรับหน้าท่ีการทำงานของบุคลากรท่ีมีอยู่ ให้ช่วยดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับให้บริการ ให้ทัน
ระยะเวลาท่ีกำหนด นอกจากนี้ ยังจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และพื้นท่ีสำรองในการจัดเก็บข้อมูลบน
เครื่องแม่ข่าย (Cloud) สำหรับรองรับข้อมูลท่ีรอการดาวน์โหลดจากผู้รับบริการ  

2. ระบบดินออนไลน์ เป็นการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลทางออนไลน์ จึงต้องมีการวางแผนบริหารจัดการให้
ระบบสามารถทำงานต่อเนื่องได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วัน กรมพัฒนาท่ีดิน มีการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายโดยการ
ตรวจสอบค่าคอนฟิกูเรชัน (Configuration) และ มอนิเตอร์ (Monitor) ระบบบนเครื่องแม่ข่ายท่ีให้บริการระบบดิน
ออนไลน์ พร้อมท้ังสำรองข้อมูล (Backup) และทดสอบการคืนค่า (Restore) ข้อมูล เพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดจากการโจมตีจากภัยทางไซเบอร์ หรือการขัดข้องของเครื่องแม่ข่าย และกำหนดความต่อเนื่องในการให้บริการ
ระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูลสารสนเทศ (Service Level Agreement : SLA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 

มิติท่ี 4 ความยั่งยืนของโครงการ  
9. มีการถอดบทเรียนเพื่อนำผลงานไปถ่ายทอดความรู้และประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และวางแผนในการ
ขยายผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นที่อื่น ๆ อย่างไร 

1. การนำระบบ “ดินออนไลน์ : บริการข้อมูลดินและการใช้ท่ีดิน” ของ กรมพัฒนาท่ีดิน เข้าร่วมเป็น
โครงการภายใต้โครงการบริการออนไลน์ Quick Win (22 Quick Win) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตาม
นโยบายเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเปล่ียนผ่านสู่ยุคดิจิทัลทรานสฟอร์มเมช่ัน (Digital 
Transformation) และสำหรับการให้บริการแก่เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และสาธารณะ โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้เปิดตัว Quick Win ท้ัง 22 ระบบ ต่อส่ือมวลชน ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ซึ่งเป็นการขับเคล่ือน Big Data ด้านการเกษตรของประเทศเมื่อวันท่ี 
25 ธันวาคม 2562  

2. การประชาสัมพันธ์ระบบดินออนไลน์ ผ่านส่ือออนไลน์ของกรมพัฒนาท่ีดิน ทางโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก 
(Facebook) : ศทส. กรมพัฒนาท่ีดิน และคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์   
http://webapp.ldd.go.th/Soilservice/vdo.html 

3. ประชาสัมพันธ์ระบบดินออนไลน์ ใหผู้้ท่ีเคยรับบริการข้อมูลจากกรมพัฒนาท่ีดินทราบผ่านทางอีเมล์ 
4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรม

พัฒนาท่ีดิน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องระบบดินออนไลน์ 
ให้กับคณะอาจารย์และนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จำนวน 40 คน เมื่ อวันท่ี  3 กันยายน 2563  เพื่ อเป็น
แนวทางในการขอรับบริการข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ 
สำหรับทำวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัยต่อไป 

ภาพที่ 6  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องระบบดินออนไลน์ 
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             หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัคร
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำป ีพ.ศ. 2564 

 5. การปรับปรุงข้อมูลท่ีให้บริการให้ทันสมัย เพิ่มข้อมูลท่ีให้บริการ โดยวางแผนสอบถามหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายให้พร้อมรองรับการ
ให้บริการท่ีเพิ่มขึ้น 

6. การเพิ่มบริการ API Service สำหรับการบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมาขอ
ใช้บริการ API Service เป็นการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน หรือจัดทำฐานข้อมูลกลางท่ี
ใช้ประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือป้องกันและรับมือภัยพิบัติด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทำ
คลังข้อมูลน้ำ คลังข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเช่ือมโยงข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลเกษตร
แห่งชาติ (NABC) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้ข้อมูลของกรมพัฒนา
ท่ีดินได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างและนำไปใช้ประโยชน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 

10. โปรดระบุ เป้ าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์ การ
สหประชาชาติที่เก่ียวข้องกับผลงาน อธิบายการดำเนินงานที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

ระบบดินออนไลน์ : บริการข้อมูลดินและการใช้ท่ีดิน สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
Sustainable Development Goals (SDGs) ดังนี้ 

1. สนับสนุนเป้าหมายท่ี 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่าง
ยั่งยืน โดยระบบดินออนไลน์ ส่งมอบข้อมูลชุดดิน ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ข้อมูลการใช้ท่ีดิน ให้แก่ประชาชนทุกคน 
ทุกจังหวัด ทำให้เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารรายเล็ก สามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ท่ีจะช่วยให้สามารถ
วางแผนทำการเกษตรเพื่อผลิตอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน  ขณะเดียวกัน กลุ่มสังกัดสถานศึกษา 
มีช่องทางในการขอรับบริการข้อมูลท่ีสะดวก ประหยัดเวลามากขึ้น ทำให้ได้รับข้อมูลสำหรับนำไปศึกษา วิจัย
เพื่อพัฒนาการใช้ท่ีดินทำการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2. สนับสนุนเป้าหมายท่ี 4 รับรองการศึกษาท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
ซึ่งระบบดินออนไลน์เป็นช่องทางให้แก่นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ รวมถึงประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึง
ข้อมูลการใช้ท่ีดิน ข้อมูลชุดดิน ข้อมูลกลุ่มชุดดินพร้อมคำอธิบายข้อจำกัดของดินและแนวทางการจัดการดิน
เพื่อปลูกพืช อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านระบบออนไลน์ ข้อมูลท่ีให้บริการมีครบทุกจังหวัดในประเทศไทย เป็น
ประโยชน์ในการเรียนรู้และนำไปใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการศึกษาพื้นท่ีเพื่อวางแผนทำการเกษตร  โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายด้านข้อมูล 

3. สนับสนุนเป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้
เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและท่ัวถึง และสนับสนุนนวัตกรรม โดยระบบดินออนไลน์ ให้บริการข้อมูลชุดดิน
และข้อมูลการใช้ท่ีดินในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Shape File) ท่ีไม่คิดค่าใช้จ่าย นักศึกษา นักวิชาการ สามารถ
นำไปศึกษา วิจัยทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เปิดโอกาสในการเพิ่มจำนวนผู้ทำ
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายด้านข้อมูลบางส่วนในโครงการวิจัย  

------------------------------------------------------- 


