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ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕ ฉบับนี้จัดท าขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กรอบนโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (พ.ศ. ๒๕๖3–๒๕๖5) และแผนยุทธศาสตร์ 
กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) เพ่ือก าหนดเป็นกรอบนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย และแนวทางการ
ปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน ให้มีความเหมาะสมสามารถตอบสนองผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Citizen Centric) และสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์ 

โดยแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) ฉบับนี้ประกอบไปด้วย 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลให้ความส าคัญในการยกระดับ ๕ ด้าน 
คือ ด้านบุคลากรด้านดิจิทัล ด้านเชื่อมโยงข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูล (Open and Connected) ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัล (Infrastructure) ด้านนวัตกรรมและการบริการ (Innovation and Service) และด้านการเป็นองค์การ
ดิจิทัล ประกอบกับการก าหนดแผนปฏิบัติการและแผนงานด้านงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  
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บทสรุปผู้บริหำร (Executive Summary) 
 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) ฉบับนี้ เพ่ือให้
กรมพัฒนาที่ดินสามารถพัฒนาองค์การไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ที่เชื่อมโยงเป้าหมายและวิธีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. ๒๕๖3–๒๕๖5) จากนั้นได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 

 
 

จากการระดมความคิดเห็นในการประชุมผู้บริหารทุกหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถน ามาสรุป          
และวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาดิจิทัลในปัจจุบันขององค์การด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis โดยแบ่งเป็น      
๔ ด้าน (4M) คือ ด้านบุคลากร (Man) ด้านงบประมาณ (Money) ด้านข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์ (Material 
and Machine) และด้านวิธีการและการจัดการ (Method and Management) พร้อมกับสรุปสถานการณ์ปัจจุบัน
ด้านดิจิทัลของกลุ่มข้อมูล ระบบสารสนเทศ และโครงสร้างพ้ืนฐานของกรมพัฒนาที่ดิน ต่อจากนั้นจึงมีการ
วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ในด้านของกลุ่มข้อมูล ระบบสารสนเทศ และโครงสร้างพ้ืนฐานจากความจ าเป็น 
และความต้องการในการพัฒนาสู่องค์การดิจิทัล น าไปสู่การวิเคราะห์ก าหนดกลยุทธ์ด้วยการใช้ TOWS SWOT ก าหนด
กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงป้องกัน นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Challenges) ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages) และทิศทางและต าแหน่งยุทธศาสตร์ 
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(Strategic Positioning) ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลฉบับนี้ต่อไป 

จากผลการด าเนินการดังกล่าวได้น ามาสรุปและสร้างความเข้าใจในทุกส่วนงานของกรมพัฒนาที่ดิน พร้อม
ทั้งร่วมกันระดมความคิดเห็นในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของแผนปฏิบัติการด้าน
ดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) ซึ่งมีรายระเอียดได้ดังต่อนี้ 

 
 

วิสัยทัศน์ 
  

“ดิจิทัลขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุน Smart Agriculture” 
 

 
เป้ำประสงค์ 

ภำยใน 
 

๑. พัฒนาข้อมูล และระบบดิจิทัลให้เป็นแบบบูรณาการร่วมกัน/การเชื่อมโยง (Connected) และสามารถ
เปิดเผย (Open Data) รวมถึงการตรวจสอบการใช้ข้อมูล เพ่ือท าให้กระบวนการท างาน และการบริการของกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดินให้มีศักยภาพและทักษะในด้านดิจิทัล เพ่ือน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ภำยนอก 
 

๑. พัฒนากระบวนการและการบริการดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการโดยค านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่
มีผลกระทบโดยตรง (Citizen Centric) และสอดคล้องการปฏิบัติการในยุครัฐบาลดิจิทัล 

๒. ส่งเสริมความยั่งยืนของการพัฒนาที่ดินด้วยการน านวัตกรรม (Innovation) ขับเคลื่อนองค์การ 
๓. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อน

กระบวนการและการให้บริการด้านระบบดิจิทัลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 
 

 



  
แผนปฏิบัติการดา้นดิจิทัล กรมพฒันาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

 
๔ 

 

ส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) ฉบับนี้ ได้ด าเนินการพิจารณาจากผลการวิเคราะห์การก าหนดกลยุทธ์ ที่รวมถึงองค์ประกอบ
ส าคัญ ได้แก่ บริบทของกรมพัฒนาที่ดิน (Core Business) ผู้รับบริการ (Citizen Centric) กระบวนการท างาน (Process) 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง (Policy) และเทคโนโยลีดิจิทัล (Technology Digital) โดยในการก าหนดยุทธศาสตร์นี้ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินเป็นอันดับแรก เพ่ือรองรับการเตรียมความพร้อม
ด้านก าลังคนให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการให้บริการที่ทันสมัยให้กับผู้รับบริการ     
และสอดคล้องการก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์การภาครัฐสู่การเป็นไทยแลนด์ ๔.๐ ตามนโยบายแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์(พ.ศ. ๒๕๖3–๒๕๖5) จึงสามารถก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่สอดคล้องดังต่อไปนี้ 

 
เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 

 
พัฒนาบุคลากรของ

หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดินให้มี
ศักยภาพและทักษะในด้าน
ดิจิทัล 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  

เพ่ิมศักยภาพบุคลากร
เพ่ือรองรับการเป็นองค์การ
ดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ ๑  
พัฒนาบุคลากรให้มีความ

พร้ อ มสู่ อ ง ค์ ก า ร ดิ จิ ทั ล  ( Smart 
Officer) 

กลยุทธ์ที่ ๒  
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต 

 
พัฒนาข้ อมู ล  และ

ร ะบ บ ดิ จิ ทั ล ใ ห้ เ ชื่ อ ม โ ย ง 
(Connected) และสามารถ
เปิดเผย (Open Data) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
ยกระดับการเชื่อมโยง

และบริหารจัดการข้อมูลด้วย
ระบบดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
พั ฒ น า ม า ต ร ฐ า น ข้ อ มู ล

ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data 
Governance Framework) 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
บู รณ ากา รข้ อมู ล  ( Data 

Integration) ภายในและภายนอก
องค์การ เพ่ือไปสู่การเปิดเผยข้อมูล  
และท างานเชื่อมต่อกัน (Open and 
Connected Department) 
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เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 

 
พัฒนากระบวนการ

แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร ดิ จิ ทั ล ที่
ตอบสนองความต้องการ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า

โครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

ร อ ง รั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 
(Transformation) 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ค ง 

ปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ ในการ
บริหารจัดการ และให้บริการดิจิทัล 
(Digital Security) 

 
ก า ร น า น วั ต ก ร ร ม 

(Innovation) ขับเคลื่อน
องค์การ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔  
 
ขับเคลื่อนนวัตกรรม

และงานบริการดิจิทัลเพ่ือการ
พัฒนาที่ดินสู่เกษตรอัจฉริยะ 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาที่ดินสู่การเกษตรอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาบริการดิจิทั ลด้ าน

พั ฒ น า ที่ ดิ น ที่ ต อบ ส น อ ง ค ว า ม
ต้องการของผู้ รับบริการ (Citizen 
Centric) 

 
ส่งเสริมการสร้างความ

ร่วมมือขับเคลื่อนกระบวนการ
และการให้บริการด้านระบบ
ดิจิทัล 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕  
ยกระดับองค์การสู่การ

เป็นองค์การดิ จิ ทั ล  SMART 
LDD 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
การพัฒนาขีดความสามารถ

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์การ 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาการบริหารภายใน

เพ่ือเปลี่ยนผ่านสู่องค์การดิจิทัล 
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สำรบัญ 
 

บทที ่ หน้ำ 
๑ บทน า ๑ 
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สำรบัญภำพ 
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๑ 

 

บทที ่๑ 

บทน ำ 

 
๑.๑ หลักกำรและเหตุผล 

กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
การส ารวจ และจ าแนกดิน การก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือท าให้เกิด
การปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด การอนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุงบ ารุงดิน การผลิตแผนที่และท าส ามะโน
ที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
ทางการเกษตรและให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ที่สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลต่อบริบทของโลกให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ อาทิ ระบบประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
ที่ฉลาดขึ้นและปริมาณข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์เชิงลึกเพ่ือคาดการณ์
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน
แทบทุกมิติ กรมพัฒนาที่ดินสามารถน าเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการ
ภาครัฐ การก าหนดนโยบายต่าง ๆ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้
รูปแบบการท างาน การให้บริการ และการด าเนินการต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ 
มีความเป็นรัฐบาลดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน แนวโน้มเทคโนโลยีที่ส าคัญต่อการพัฒนาเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล มุ่งสู่การพัฒนาองคก์รสูความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) นโยบายประเทศไทย ๔.๐ นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. ๒๕๖3–๒๕๖5) ซึ่งมีผลให้ทุกหน่วยงานภาครัฐจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านดิจิทัล ระยะ ๓ ปีของหน่วยงานและปรับทุกปีตามความเหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับ
การของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจ าทุกปี แทนการจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม ซึ่งตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
ประกอบไปด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งในยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐได้มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติ
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๒ 

 

ราชการให้ทันสมัย โดยมีการก าหนด นโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็น
ดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งน าองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้าง
คุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการ
ความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้พระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา ๒๒ ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ
ตามภารกิจที่ก าหนดในนโยบายและแผนระดับชาติ  ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจัดท า      
หรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ  ดังกล่าวโดยเร็ว         
ทั้งนี้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่           
๘ เมษายน ๒๕๖๒ รวมทั้งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ในมาตรา ๕ ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการ หรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐ   
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

จากยุทธศาสตร์ชาติ พระราชบัญญัติ และนโยบายข้างต้น จึงท าให้กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน  พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๕ 
เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนองค์การ โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การด าเนินงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเพ่ือร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาปัจจัย 
ภายนอกภายใน ส ารวจสภาพการณ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน 

๑.๒.๒ เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา และน าเสนอการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๑.๒.๓ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ของกรมพัฒนาที่ดิน ให้มีกรอบและ 
ทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน มีแผนบูรณาการ การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ 

๑.๒.๔ เพ่ือเสนอโครงการและรายะเอียดของโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายรายปีให้ชัด เจนในการ
พัฒนากรมพัฒนาที่ดินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับการพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 

๑.๒.๕ เพ่ือจัดท าแนวทางการจัดฝึกอบรมหรือแผนการพัฒนาการเพ่ิมทักษะความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน โดยก าหนดแผนงาน หรือหลักสูตรต่าง  ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน /โครงการ ตามยุทธศาสตร์ 
และกรอบระยะเวลาของ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
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๓ 

 

๑.๓ แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลกรมพัฒนำที่ดิน 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ได้ประยุกต์ใช้
แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ พระราชบัญญัติและนโยบายระดับชาติ ประกอบไปด้วย 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. ๒๕๖3–๒๕๖5) 
 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

เพ่ือให้เกิดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ โดยขอสรุปกระบวนการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดิน ดังต่อไปนี้ 

กระบวนกำรและล ำดับขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลกรมพัฒนำที่ดิน 
 

 
ภาพที่ ๑ แสดงกระบวนการและข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน 
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๔ 

 

 โดยกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ๓ ขั้นตอน และเพ่ือให้การด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ พระราชบัญญัติ
และนโยบายระดับชาติ จึงด าเนินการตามขั้นตอนหลักดังมีรายระเอียดตามขั้นตอนการด าเนินงาน  และวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ 
กำรก ำหนดควำมจ ำเป็นในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
โดยประกอบด้วยขั้นตอน ๒ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

๑) การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์การ 
ทั้งนี้ได้น าแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) พระราชบัญญัติการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมถึงข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล    
การวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่ส าคัญของหน่วยงาน และเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญที่ก าหนดไว้ และน ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพ่ือหาความจ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านดิจิทัล 

๒) การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล โดยการน าผลจากการวิเคราะห์
ทั้งหมดมาก าหนดความจ าเป็นที่ต้องการ และเป้าประสงค์ของการจัดท ายุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ขั้นตอนที่ ๒ 
กำรก ำหนดเป้ำหมำย 
โดยประกอบด้วยขั้นตอน ๔ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

๑. การประเมินองค์การโดยใช้ SWOT Analysis โดยวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง
กับการท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล โดยใช้ SWOT Analysis 

๒. การวิเคราะห์ระบบดิจิทัลในปัจจุบัน (As Is) ซึ่งรวมถึงระบบข้อมูล ซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์ แอปพลิเคชั่น 
และโครงสร้างระบบดิจิทัล (Infrastructure) 

๓. การวิเคราะห์ความต้องการด้านดิจิทัลของหน่วยงาน ประชาชน และผู้ที่เก่ียวข้อง 
๔. ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการวางแผน เป็นการน าผลจากการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาใช้

เป็นข้อมูลน าเข้าในการวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจัดท ารายละเอียดแผนงานโครงการ       
และงบประมาณต่อไป 

 
 



  
แผนปฏิบัติการดา้นดิจิทัล กรมพฒันาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

 
๕ 

 

ขั้นตอนที่ ๓ 
กำรก ำหนดตัวชี้วัดและกำรประเมินผล 
โดยประกอบด้วยขั้นตอน ๒ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

๑. ก าหนดกรอบการประเมิน และตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของกลยุทธ์ และสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของหน่วยงาน  

๒. ก าหนดระบบการเก็บข้อมูลและการรายงานผล วิธีการในการเก็บข้อมูล การติดตามและประเมินผล 
และการรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 
๑.๔ ผลที่คำดว่ำจะได้รับในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัล กรมพัฒนำที่ดิน 

การมุ่งให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพอย่างเป็นเลิศ สร้างคุณค่าให้กับองค์การ ด้วยกระบวนทัศน์
การท างานและการให้บริการภาคการเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเกษตรดิจิทัล ส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และ
ภารกิจขององค์การภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ว่าด้วยการพัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพ่ิมพูนผลผลิต  
ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม ตลอดจนก าหนดแนวทางแผนงาน/โครงการ
กิจกรรมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานส าหรับใช้เป็นแผนปฏิบัติงานรายปี รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง และรูปแบบที่เหมาะสมกับหน่วยงาน
ในการทบทวนแผนปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการควบคุมกลยุทธ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
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๖ 

 

บทที่ ๒ 
ยุทธศำสตร์และควำมเชื่อมโยง 

 
๒.๑ ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑.1 ยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน 

 กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดท ายุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม        
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งมีการน ากรอบยุทธศาสตร์ระดับชาติ ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
มาพิจารณารวมกับกรอบแนวคิดการจัดท ายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว ๖ ประเด็น ดังตอไปนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดิน ด้วยการส ารวจจ าแนกดิน    
  วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้าน 
การพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟ้ืนฟูปรับปรุงดิน           
และอนุรักษ์ดินและน้ า 

ยุทธศำสตรท์ี่ ๔  สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 

 
วิสัยทัศน์ พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพ่ิมพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานการ    

มีส่วนร่วม 
 
พันธกิจ 

๑) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

๒) เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ให้เกิด
เป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถน าไปถ่ายทอด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร 

๓) พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการส ารวจ วิเคราะห์ และจ าแนกดิน เพ่ือก าหนดแผนการใช้ที่ดิน พร้อม
ทั้งก าหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้องและทันสมัย 
เพ่ือให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน 
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๗ 

 

๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน้ า การฟ้ืนฟูปรับปรุงบ ารุงดิน 
เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน 

๕) พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิต และยกระดับศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 

๖) พัฒนาองค์กรเพ่ือให้เป็นองค์กรทีเ่ป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 
 

 ๒.๑.๒ แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. ๒๕๖3–๒๕๖5)  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตร         

และสหกรณ์ได้วิเคราะห์และก าหนดประเด็นการพัฒนา และแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเ กษตร         
และสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัลประสิทธิภำพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ประเทศ 

ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. 

1. โครงข่าย
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเข้าถึง
ทุกหมู่บ้าน 

2. ค่าบริการ
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงไม่เกิน
ร้อยละ 2 ของ
รายได้มวลรวม
ประชาชาติต่อหัว 

3. ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางเชื่อมต่อ
และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่าง
ประเทศ 

 
 
 

1.  การส่งเสริมการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พ้ืนฐานของหน่วยงานใน
สังกัด กษ. 

- ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพ่ือให้เกษตรกรได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างเท่าเทียมด้วย
ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

- ประสานขับเคลื่อนให้มีผู้ให้บริการข้อมูล (Content 
Provider) ลงทุนให้บริการข้อมูลด้านการเกษตร 

2.  การขับเคลื่อนและต่อยอด
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

 
 
 
 
 

 

- สร้างนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พร้อมกับให้ความรู้     
ในวงกว้าง ด้วยการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เข้าถึงประเด็น
ความต้องการในบริบทของเมืองที่ต้องการพัฒนา 
รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง 

- จัดให้มีหน่วยงาน/คณะขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ      
ในระดับประเทศและระดับเมือง 

- จัดเก็บข้อมูลที่ดี มีการเชื่อมโยงข้อมูลและเปิดเผย
ข้อมูลที่พร้อมต่อการน าไปพัฒนาต่อยอดและแบ่งปัน
สู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม     
เพ่ือน าไปสู่การให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกรและใช้
ประโยชน์เพื่อการบริหารราชการของเมืองอัจฉริยะ 



  
แผนปฏิบัติการดา้นดิจิทัล กรมพฒันาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
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เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ประเทศ 

ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. 

4. โครงข่ายแพร่
สัญญาณภาพ
โทรทัศน์และ
กระจายเสียงวิทยุ
ระบบดิจิทลั
ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ 

 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ประเทศ 

ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. 

1. ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย
เพ่ิมข้ึนจากการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2. สัดส่วนของธุรกิจ 
SMEs ไทยทั้งใน
ภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการ
เข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัล สามารถ
แข่งขนัได้ทั้งในเวที
ภูมิภาคและเวที
โลก 

3. ธุรกิจ SMEs 
สามารถใช้
นวัตกรรมและมี
ความเชียวชาญใน
การใช้เทคโนโลยี
เพ่ิมข้ึน 

1. การสนับสนุนระบบนิเวศท่ี
เอ้ือต่อการด าเนินการธุรกิจ 
SMEs ภาคการเกษตร 

- ส่งเสริม สนับสนุน การลงทุนปรับเปลี่ยนสู่เกษตร
สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การให้ทุนสนับสนุน การเข้าถึงสินเชื่อต้นทุนต่ าการ
ส่งเสริมการเข้าถึงระบบ Logistic 

- เปลี่ยนเกษตรกรดั้งเดิมสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ดิจิทัลทางการเกษตร ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการค้าขาย การตลาด จนถึงกระบวนการน าส่ง
สินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค (Digital Trade   
and Marketing) 

- พัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกตลาดให้เกิดสินค้า
และบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่อ านวยความ
สะดวกในภาคเกษตรและที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า เช่น 
ระบบบริหารจัดการหลังบ้านในธุรกิจเกษตร ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์มกลางที่ช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการ 
 

2. การท าการเกษตรยุคใหม่
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

- กระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล    
(Big Data) ในการผลิตและบริหารจัดการสินค้า
เกษตรตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเก่ียว           
และหลังเก็บเกี่ยว จนถึงตลอดห่วงโซ่คุณค่า              
(Smart Farming Precision Farm) 

 



  
แผนปฏิบัติการดา้นดิจิทัล กรมพฒันาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
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เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ประเทศ 

ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. 

4. สัดส่วนมูลค่าเพ่ิม
ของอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล
ต่อ GDP เพ่ิมข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 

5. ประเทศไทยเป็น
หนึ่งในผู้น า
อุตสาหกรรม
ดิจิทัลของภูมิภาค 

3. การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
เกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

- พัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกตลาดให้เกิดสินค้า
และบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่อ านวยความ
สะดวกในภาคเกษตรและที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า เช่น 
ระบบบริหารจัดการหลังบ้านในธุรกิจเกษตร ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์มกลางที่ช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการ 

- ผลักดันให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การค้า (E - Commerce)/(E-payment) เพ่ือให้
สินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดภายในประเทศและตลาดโลก 
เป็นการสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ท้องถิ่น 

4. ยกระดับการวิจัย พัฒนา 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
นวัตกรรม ด้านการเกษตร 

- ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร         
เพ่ือยกระดับภาคเกษตรสู่การเกษตรสมัยใหม่ 
(Bio/Precision Sciences Technology and 
Innovation) 

 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงสังคมคุณภำพที่ทั่วถึงเท่ำเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ประเทศ 

ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. 

1. ประชาชนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มผู้
อาศัยในพ้ืนที่
ห่างไกล ผู้สูงอายุ
และคนพิการ
สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ประชาชนทุกคนมี
ความตระหนัก 
ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะใน
การใช้เทคโนโลยี

1. สร้างโอกาสการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลของ
เกษตรกร 

- สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับเกษตรกร 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล 

- เร่งกระตุ้นและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลในระดับชุมชนเกษตรกร ในระดับหมู่บ้านทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ การเรียนรู้ และการใช้
บริการของรัฐ 

2. การยกระดับการให้บริการ
ความรู้ การประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์สู่เกษตรกร 

- พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์รวมถึง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล
ข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้าง 
o เพ่ิมศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล



  
แผนปฏิบัติการดา้นดิจิทัล กรมพฒันาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

 
๑๐ 

 

เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ประเทศ 

ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. 

ดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์และ
สร้างสรรค ์

3. ประชาชนสามารถ
เข้าถึง การศึกษา
สาธารณสุข และ
บริการสาธารณะ
ผ่านระบบดิจิทัล 

ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ของประชาชน 
และการจัดให้มีมาตรฐานการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัลขั้นพ้ืนฐานส าหรับเกษตรกร 

- สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
โดย 
o ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลต่างๆ เช่น 

เอกสารส าคัญของราชการ ข้อมูล สถิติ ความรู้
เชิงอาชีพ มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสาระบันเทิงต่างๆ เป็นต้น        
เร่งผลิตหรือแปลงข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้
ของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และเปิด
ให้ประชาชนเข้าถึง สืบค้นได้ รวมทั้งจัดให้มี
กลไกที่อนุญาตให้ประชาชน หรือธุรกิจสามารถ
น าข้อมูลไปต่อยอดใช้ประโยชน์ 

o สนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ ผลิตสื่อดิจิทัลที่เป็น
ประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ทั้งนี้สื่อท่ีผลิตใหม่
จะต้องรองรับความหลากหลายทางสังคม     
ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม สภาพร่างกาย     
พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ฐานะทางเศรษฐกิจ 

o พัฒนาแพลตฟอร์มส าหรับรวบรวมข้อมูล    
องค์ความรู้ ความสามารถของบุคคล ให้เป็น
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน
และถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ 
น าไปสู่เศรษฐกิจและสังคมแบ่งปัน 

3. ยกระดับการบริการแหล่ง
เรียนรู้ 

- ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลทางการเกษตร
ให้ครบถ้วน น่าสนใจ เข้าใจง่ายและประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงข่าวสาร องค์ความรู้ สามารถ
น าไปพัฒนาอาชีพ (AIC : Architecture and 
Innovation Center) 
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๑๑ 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล 

เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ประเทศ 

ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. 

1. บริการภาครัฐ
ตอบสนอง
ประชาชน 
ผู้ประกอบการทุก
ภาคส่วนไดอ้ย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
และแม่นย า 

2. ให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลภาครัฐได้
สะดวก และ
เหมาะสม เพ่ือ
ส่งเสริมความ
โปร่งใส และการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

3. มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัล
ภาครัฐ การจัดเก็บ
และบริหาร
ฐานข้อมูลที่  
บูรณาการไม่
ซ้ าซ้อน สามารถ
รองรับการ
เชื่อมโยงการ
ท างานระหว่าง
หนว่ยงาน และ
ให้บริการ
ประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. การยกระดับการให้บริการ
ภาคการเกษตร (Front 
Office Service) 

- พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐเพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตรกรและภาคเอกชน การอ านวยความสะดวก
แก่นักลงทุน การเพ่ิมศักยภาพการส่งออก/น าเข้า 
และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเน้นการบริการ
แบบ One Stop Service (Single Point) 

- พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐเพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันภัยพิบัติ
ธรรมชาติ 

- สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานของรัฐ 

2. การบูรณาการการบริหาร
จัดการภายในองค์กร และ
ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- บูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ภาครัฐ เทคโนโลยีภาครัฐ (Gov Tech) ผ่านการ
เชื่อมโยงระบบจากหลายหน่วยงานในการบริหาร
จัดการ ด้านการเงินและการใช้จ่าย ด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านทรัพยากร
มนุษย์และการจ่ายเงินเดือน 

- พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของหน่วยงานใน
สังกัด กษ.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส การ
เพ่ิมประสิทธิภาพของแรงงาน 

- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการอิเลคทรอนิกส์
ของภาครัฐ ควบคู่ไปกับการยกระดับขีด
ความสามารถและทักษะเชิงดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับและทุกหน่วยงาน เพ่ือเป็นรากฐานของการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
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๑๒ 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำก ำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ประเทศ 

ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. 

1. บุคลากรในวิชาชีพ
ด้านดิจิทัลมี
คุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสาขาที่ขาด
แคลน หรือมี
ความส าคัญต่อ
การสร้าง
นวัตกรรมดิจิทัล 

2.  เกิดการจ้างงาน
แบบใหม่ อาชีพ
ใหม่ ธุรกิจใหม่ 
จากการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล 
จ านวน 20,000 
งาน ภายในปี พ.ศ.
2563 

3. บุคลากรผู้ท างาน
ทุกสาขามีความรู้
และทักษะด้าน
ดิจิทัล 

1. การเสริมสร้างทักษะความ
ช านาญ แก่บุคลากรใน
วิชาชีพด้านดิจิทัล 

- ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ที่รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ให้กับบุคลากร
ในสายวิชาชีพที่เก่ียวข้องที่ปฏิบัติงานในองค์การ 

2. การสร้างทักษะความเข้าใจ
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ส าหรับข้าราชการทุกระดับ 
ในการปฏิบัติงาน         
การสื่อสาร และการท างาน
ร่วมกันกับผู้อื่น (Digital 
literacy/Skill, 
Classroom/ Course 
Work, E-Learning)  

- พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากร 
ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาให้มีความสามารถสร้างสรรค์
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการท างานหรือ
สร้างรายได้รูปแบบใหม่ เพื่อน าไปสู่การสร้างคุณค่า
ให้กับองค์การได้เท่าทันความต้องการของผู้รับ
ประโยชน์ 

3. การสร้างทักษะ ความรู้ 
ความเข้าใจด้านดิจิทัล     
แก่ผู้บริหาร 

- พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของรัฐให้มีความเข้าใจและ
สามารถวางแผนยุทธศาสตร์การน าเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปพัฒนาภารกิจขององค์การ ที่สอดคล้องกับ
สถาปัตยกรรมองค์การของหน่วยงานตลอดจน
สามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์การและ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะ 
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๑๓ 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 สร้ำงควำมเชื่อม่ันในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ประเทศ 

ประเด็นกำรพัฒนำของ กษ. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ กษ. 

1. ประชาชนและภาค
ธุรกิจมีความเชื่อมั่น 
ในการท าธุรกรรม
ออนไลน์อย่างเต็ม
รูปแบบ 

2. มีชุดกฎหมาย 
กฎระเบียบที่ทันสมัย         
เพ่ือรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล 

3. มีมาตรฐานข้อมูล  
ที่เป็นสากล      
เพ่ือรองรับการ
เชื่อมโยงและใช้
ประโยชน์ในการ
ท าธุรกรรม 

1. เสริมสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความ
น่าเชื่อถือ ในการบริหาร
จัดการ และให้บริการ
ดิจิทัล (Digital Security) 

- จัดให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ
และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้วยการก าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบและกติกา   
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกทางการค้า  และการใช้ประโยชน์       
ในภาคเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งภาครัฐจะเป็น          
ผู้เริ่มต้นในการลดอุปสรรคในการด าเนินการต่าง ๆ 

- สนับสนุนการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในการสื่อสาร       
และการท าธุรกรรมออนไลน์ เช่น จัดให้มีระบบ    
การช าระเงินที่ตรงตามความต้องการ มีประสิทธิภาพ
และความมั่นคงปลอดภัย 

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร            
ที่เก่ียวข้องในการให้สิทธิ ประโยชน์ เพ่ือลด     
ต้นทุน ให้ผู้ประกอบการภาคเกษตร 

- ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้
ให้บริการของรัฐในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล    
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 
เช่น แนวปฏิบัติในการใช้งาน  Mobile Commerce 
หรือ Smart Phone แนวปฏิบัติในการใช้งาน 
Social Media เป็นต้น  เพื่อรองรับการเติบโต    
ของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

2. ขับเคลื่อน ปรับปรุง 
กฎหมายภาคการเกษตร ที่
มีการประยุกต์ใช้ดิจิทัลใน
การด าเนินงาน 

- ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
กับเศรษฐกิจดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้อง    
กับพลวัตรของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบททางสังคม 
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๑๔ 

 

2.2 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ยุทธศำสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติ
กำรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

ยุทธศำสตร์กรมพัฒนำท่ีดิน 
ยุทธศำสตร์ที่ ที่ ๑ 
เพิ่ มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากร
ดิ น ด้ ว ย ก า ร ส า ร ว จ 
จ าแนกดินวิ เคราะห์ดิน 
และวางแผนการใช้ที่ดิน
อย่างเป็นระบบ  

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
เพิ่มความสามารถใน
ก า ร แ ข่ ง ขั น ด้ า น
ง า น วิ จั ย แ ล ะ
เทคโนโลยีด้านการ
พั ฒ น า ที่ ดิ น เ ชิ ง
นวัตกรรม  

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
บริหารจัดการทรัพยากร
ดินอย่าง สมดุลและย่ังยืน 
ด้วยการฟื้นฟู ปรับปรุง
ดินและอนุรักษ์ดินและน้ า  

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
สร้ างและพัฒนาความ
เข้มแข็ ง ใ ห้กับหมอดิน
อาสา เกษตรกร  ภาคี
เครือข่ายมั่นคง  

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ 
พั ฒ น า แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ ดิ นบนพื้ นฐานการมี
ส่วนรวม 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ 
พัฒนาองค์กรสู่ความ
เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ าน ก า ร
พัฒนาที่ดิน 

 
หมำยเหตุ  
แสดงความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน 
ยุทธศาสตร์ที่ ที่ ๑   ยุทธศาสตร์ที ่๒   ยุทธศาสตร์ที ่๓   ยุทธศาสตร์ที ่๔   ยุทธศาสตร์ที ่๕   ยุทธศาสตร์ที ่๖  
                                                                            
 

ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ป ี
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ 
ความมั่นคง  

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
การสร้างความ 
สามารถในการ
แข่งขนั  

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม  

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ 
การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ 
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๒ ๖    ๔ ๕     ๓ ๕     ๓      ๑ ๓ ๖   

 
 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

๒ ๓                ๓ ๕                

 
 
 
 
 

๖ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ 
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ยุทธศำสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ การสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร  

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมาตรฐานสินค้า 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ การเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน
ภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ การบริหาร
จัดการทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และย่ังยืน  

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

๒ ๓ ๔ ๕    ๒ ๕ ๖    ๒ ๕ ๖     ๑ ๓ ๕     ๑ ๖      

 
แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ สู ง ใ ห้
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ที่ ๒
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้าง
สังคมคุณภาพที่ทั่ วถึ ง
เท่าเทียมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ที่ ๔
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนา
ก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจละสังคม
ดิจิทัล 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 สร้าง
ความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1 2     2 5     3 4 5    2 5 6    4 5 6    5 2     
 
 

แผนปฏิบัติกำรดิจทิัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ สู ง ใ ห้
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ที่ ๒
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้าง
สังคมคุณภาพที่ทั่ วถึ ง
เท่าเทียมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ที่ ๔
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนา
ก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจละสังคม
ดิจิทัล 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 สร้าง
ความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1 2     2 5     3 4 5    2 5 6    4 5 6    5 2     
 
๒.3 ควำมจ ำเป็นในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล 

เพ่ือให้กรมพัฒนาที่ดินสามารถพัฒนาองค์การไปสู่รัฐบาล ๔.๐ ที่เชื่อมโยงเป้าหมายและวิธีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน โดยค านึงถึง
ปัจจัยส าคัญดังนี้ 

ปัจจัยภำยใน 
 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการตัดสินใจในการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างเหมาะสม มีความ

ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย (Digital Technology Disruption) เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาและยกระดับองค์การสู่การเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Smart office) 

 เพ่ือใช้เป็นแนวทางและจัดท าแผนปฏิบัติการ การออกแบบกระบวนการ และการจัดท าบริการ
ดิจิทัล รวมถึงช่องทางการให้บริการที่ทันสมัยในรูปแบบ Autonomously Chanel เพ่ือการบริการ
ในรูปแบบของ OSS (One Stop Service) ซ่ึงจะต้องสามารถให้ผู้ใช้งานใช้แบบ Cross Platform 
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และเชื่อมโยงข้อมูล (Connected) ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดตามมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน และเป็นข้อมูล
แบบ Real-Time Integration of data ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้ตอบสนองและตรงตาม
ความต้องการผู้ใช้บริการเป็นหลัก 

 เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการที่แท้จริง โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลตามพฤติกรรมของประชาชน หรือผู้ใช้/ผู้รับบริการ (Personal) ที่ปรับเปลี่ยนไป 
(Customer Journey/Customer Experiences) 

 เพ่ือเป็นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการทั้งทางด้านข้อมูล 
และกระบวนการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับทรัพยากรและงบประมาณ 

ปัจจัยภำยนอก 
 เพ่ือเป็นไปตามนโยบายของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ

ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(พ.ศ. ๒๕๖3-๒๕๖) ซึ่งมีผลให้ทุกหน่วยงานภาครัฐจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี ของหน่วยงาน
และปรับทุกปีตามความเหมาะสม 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศด้านเทคโนโลยีและที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับพัฒนา 
ปรับปรุง ประกอบไปด้วย ประเทศไทย ๔.๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. ๒๕๖3-๒๕๖5) 
และพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒       
ในมาตรา ๕ ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน
ของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมีผลให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ
จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปีของหน่วยงานและปรับทุกปีตามความเหมาะสม 

 เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร 
และประชาชน ที่ต้องการได้รับบริการในรูปแบบที่รวดเร็วทันสมัย เช่น Biz Portal การตรวจสอบ
ข้อมูลผ่านระบบมือถือ OSS (One Stop Service) เป็นต้น 
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บทที่ ๓ 
สถำนกำรณ์และสภำพปัญหำปัจจุบัน 

 
๓.๑ กำรระดมควำมคิดเห็นสถำนกำรณ์ระบบดิจิทัล 

จากการระดมความคิดเห็นของสถานการณ์ระบบดิจิทัลทุกส่วนงานในกรมพัฒนาที่ดิน เกี่ยวกับ
สถานการณแ์ละสภาพปัญหาปัจจุบัน ใน ๓ ด้าน คือ 

๑) ด้านกลุ่มข้อมูล 
๒) ด้านระบบสารสนเทศ 
๓) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๓.๑.๑ ข้อมูลดิจิทัลของกรมพัฒนำที่ดิน 
ข้อมูลที่เก่ียวข้องของกรมพัฒนาที่ดินสามารถจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี ๓.๑ ข้อมูลด้ำนดิจิทัล กรมพัฒนำที่ดิน 

ล ำดับ ข้อมูล 
ควำมสัมพันธ์ของข้อมูล รูปแบบของ

กำรเก็บ
ข้อมูล 

กำรใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ผลิตข้อมูล 

ผู้ใช้ข้อมูล 

๑ ข้อมูลชุดดิน 
 

กสด. - หน่วยงานรัฐ 
- เอกชน 
- สถาบันการ 
ศึกษา 
- เกษตรกร 

Shape File ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ส าหรับการเกษตร 
การวางแผนการใช้
ที่ดิน การจัดการ
ความเสี่ยงต่อภัย
ธรรมชาติ ในระดับ
ค่อนข้างละเอียด 
และวัตถุประสงค์ด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒ ข้อมูลกลุ่มชุด
ดิน  

กสด. - หน่วยงานรัฐ 
- เอกชน 
- สถาบันการ 
ศึกษา 
- เกษตรกร 

Shape File 
WMS 

ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
การท าเกษตรกรรม 
การวางแผนการใช้
ที่ดิน ระดับอ าเภอ 
และวัตถุประสงค์ด้าน
อ่ืน ๆ 
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ล ำดับ ข้อมูล 
ควำมสัมพันธ์ของข้อมูล รูปแบบของ

กำรเก็บ
ข้อมูล 

กำรใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ผลิตข้อมูล 

ผู้ใช้ข้อมูล 

3 ข้อมูลแผนที่
ภาพถ่ายออร์โธ
สีเชิงเลข  

สสผ. - หน่วยงานรัฐ 
- เอกชน 
- สถาบันการ 
ศึกษา 
- เกษตรกร 

Image/ 
GEO TIFF 
WMS 

ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
หรือแผนที่ฐานในการ
จัดท าชั้นข้อมูล
พ้ืนฐานอื่น ๆ ได้แก่ 
เส้นทางคมนาคม 
แม่น้ า ล าคลอง 
แหล่งน้ า อาคารสิ่ง
ปลูกสร้าง การส ารวจ
และจัดท าแผนที่
สภาพการใช้ที่ดิน 
แผนที่การถือครอง
ที่ดิน แผนที่ดิน 
 

4 ข้อมูลเส้นชั้น
ความสูง 

สสผ.  - หน่วยงานรัฐ 
 

Shape File ใช้เป็นข้อมูลในการ
แสดงระดับความสูง
ของภูมิประเทศ 
วิเคราะห์ความลาด
ชัน/ความลาดเทของ
พ้ืนที่ ทิศทางการไหล
ของน้ า ลลล 
 

5 ข้อมูล
แบบจ าลอง
ระดับสูงเชิง
ตัวเลข DEM 

สสผ. - หน่วยงานรัฐ 
- เอกชน 
- สถาบันการ 
ศึกษา 
- เกษตรกร 

Image/ 
Diagram 

ใช้เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์พื้นผิวภูมิ
ประเทศ ความลาด
ชัน/ความลาดเทของ
พ้ืนที่ ทิศทางการไหล
ของน้ า  
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ล ำดับ ข้อมูล 
ควำมสัมพันธ์ของข้อมูล รูปแบบของ

กำรเก็บ
ข้อมูล 

กำรใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ผลิตข้อมูล 

ผู้ใช้ข้อมูล 

6 ข้อมูลการใช้
ที่ดิน 

กนผ. - หน่วยงานรัฐ 
- เอกชน 
- สถาบันการ 
ศึกษา 
- เกษตรกร 

Shape File 
WMS 

แผนที่สภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 
จ าแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 
(Land Use) ใช้
ก าหนดแผนการใช้
ที่ดิน การจัดการ
ทรัพยากรที่ดินระดับ
จังหวัด ลุ่มน้ า 
ภูมิภาค ประเทศ 
การก าหนด Zoning 
พืชเศรษฐกิจ 

7 ข้อมูลแผนที่
การใช้ที่ดนิ 
(ระดับลุ่มน้ า
สาขา) 

กนผ. - หน่วยงานรัฐ 
- เอกชน 
- สถาบันการ 
ศึกษา 
- เกษตรกร 

Shape File ใช้ในการวางแผนการ
ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
ในระดับลุ่มน้ า และ
งานด้านการเกษตร
อ่ืนๆ 

8 ข้อมูลเขตการ
ใช้ที่ดินพืช
เศรษฐกิจ 

กนผ. - หน่วยงานรัฐ 
- เอกชน 
- สถาบันการ 
ศึกษา 
- เกษตรกร 

Shape File ใชก้ าหนดบริเวณการใช้
ที่ดินที่เหมาะสม มี
ศักยภาพครอบคลุม ทั้ง
ด้านกายภาพเศรษฐกิจ
และสภาพภูมิสังคม เป็น
ข้อมูลในการก าหนด
แผนงานพัฒนาการปลกู
พืชเศรษฐกิจ และเป็น
ข้อมูลในการวาง
แผนการผลิตและ
การตลาด 
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๒๐ 

 

ล ำดับ ข้อมูล 
ควำมสัมพันธ์ของข้อมูล รูปแบบของ

กำรเก็บ
ข้อมูล 

กำรใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ผลิตข้อมูล 

ผู้ใช้ข้อมูล 

9 ข้อมูลเขตการ
ใช้ที่ดิน (ระดับ
ต าบล) 

กนผ. - หน่วยงานรัฐ 
- เอกชน 
- สถาบันการ 
ศึกษา 
- เกษตรกร 

Shape File ใช้ในการวางแผนการ
ใช้ที่ดินเพื่อ
การเกษตรในระดับ
ต าบล และงานด้าน
การเกษตรอื่น ๆ 

๑0 ข้อมูลเขต
เหมาะสม
ส าหรับพืช
เศรษฐกิจ 

กนผ. - หน่วยงานรัฐ 
- เอกชน 
- สถาบันการ 
ศึกษา 
- เกษตรกร 

Shape File เป็นข้อมูลเบื้องต้น
ส าหรับการก าหนด
เขตเหมาะสมส าหรับ
การปลูกพืชเศรษฐกิจ 

๑1 ข้อมูลส ามะโน
ที่ดิน  

สสผ. - หน่วยงานรัฐ 
- เอกชน 
- สถาบันการ 
ศึกษา 
- เกษตรกร 

Shape File 
CSV / XLS 

เพ่ือส ารวจภาวะการ
ถือครองที่ดินอย่าง
ละเอียดด้าน
การเกษตรและที่
เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร 

๑2 ข้อมูลพ้ืนที่
เสี่ยงภัยด้าน
การเกษตร 

กนผ. - หน่วยงานรัฐ 
- เอกชน 
- สถาบันการ 
ศึกษา 
- เกษตรกร 

Shape File ใช้ในการวางแผนการ
ใช้ที่ดินและการ
วางแผนเพื่อท าการ
อนุรักษ์ดินและน้ า 
และการป้องกันภัย
จากภัยธรรมชาติ 

๑3 ข้อมูลแนวเขต
ป่าชุมชนตาม
มติ ครม. 

สสผ. - หน่วยงานรัฐ 
- เอกชน 
- สถาบันการ 
ศึกษา 
- เกษตรกร 

Shape File ใช้ในการประกอบการ
พิจารณาการออก
หนังสือส าคัญส าหรับ
ที่หลวง 
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๒๑ 

 

ล ำดับ ข้อมูล 
ควำมสัมพันธ์ของข้อมูล รูปแบบของ

กำรเก็บ
ข้อมูล 

กำรใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ผลิตข้อมูล 

ผู้ใช้ข้อมูล 

๑4 ข้อมูลจ าแนก
ประเภทที่ดิน 

สสผ. - หน่วยงานรัฐ 
- เอกชน 
- สถาบันการ 
ศึกษา 
- เกษตรกร 

Shape File ใช้ประกอบการ
พิจารณาตรวจสอบ
แนวเขตป่าไม้ถาวร
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 43 และตาม
พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน 
พ.ศ. 2551 

๑5 ข้อมูลผล
วิเคราะห์ดิน 

สวด. - หน่วยงานรัฐ 
- เอกชน 
- สถาบันการ 
ศึกษา 
- เกษตรกร 

Database เป็นข้อมูลผล
วิเคราะห์ตัวอย่างดิน
ดิน เพ่ือการให้
ค าแนะน าการ
ปรับปรุงดินแก่
เกษตรกร 

16 ข้อมูลงานวิจัย หน่วยงาน
ราชการ/
สถาบันอุดม 
ศึกษา/วช. 

- หน่วยงานรัฐ 
- เอกชน 
- สถาบันการ 
ศึกษา 

Text/ 
Document 

ข้อมูลงานวิจัยที่ได้
จากหน่วยงานต่างๆ 
ภายในกรม เป็นคลัง
รวบรวมข้อมูลด้าน
งานวิจัย 

17 ข้อมูลหมอดิน
อาสา 

กวจ. - หน่วยงานรัฐ 
- เอกชน 

Database ข้อมูลประวัติหมอดิน
อาสาประจ าหมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ และ
จังหวัด เพื่อเป็นการ
สร้างเครือข่ายของ
กรม สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายของกรม
พัฒนาท่ีดิน  
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๒๒ 

 

ล ำดับ ข้อมูล 
ควำมสัมพันธ์ของข้อมูล รูปแบบของ

กำรเก็บ
ข้อมูล 

กำรใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ผลิตข้อมูล 

ผู้ใช้ข้อมูล 

18 ข้อมูลแหล่งน้ า
เพ่ือการอนุรักษ์
ดินและน้ า 

สวพ. - หน่วยงานรัฐ 
- เอกชน 
- สถาบันการ 
ศึกษา 
- เกษตรกร 

Database ใช้ส าหรับเป็นข้อมูล
ติดตามโครงการ
ก่อสร้างแหล่งน้ าเพ่ือ
การอนุรักษ์ดินและ
น้ า ที่กรมพัฒนาที่ดิน
ด าเนินการ 
 

19 ข้อมูลแหล่งน้ า
ในไร่นานอก
เขตชลประทาน 

สวพ. - หน่วยงานรัฐ 
- เอกชน 
- สถาบันการ 
ศึกษา 
- เกษตรกร 

Database ใช้เป็นข้อมูลในการ
หาที่ตั้งแหล่งน้ าเพ่ือ
เป็นการบรรเทา
สภาพปัญหาภัยแล้ง 
การขาดแคลนน้ าและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
เก็บกักน้ าในพ้ืนที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรนอกเขต
ชลประทาน 
 

๒0 ข้อมูลการ
บริการวัสดุ
การเกษตร 

กทช. สพข. 
สพด. 

- หน่วยงานรัฐ 
- เกษตรกร 

Database ข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการการให้บริการ
วัสดุการเกษตรของ
กรมพัฒนาที่ดิน ที่
ให้บริการแก่
ประชาชนใน
ส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค 
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๒๓ 

 

ล ำดับ ข้อมูล 
ควำมสัมพันธ์ของข้อมูล รูปแบบของ

กำรเก็บ
ข้อมูล 

กำรใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ผลิตข้อมูล 

ผู้ใช้ข้อมูล 

๒1 ข้อมูลการปลูก
หญ้าแฝก 

กวจ. สพข. 
สพด. 

- หน่วยงานรัฐ Database ข้อมูลเพ่ือการ
ตรวจสอบการปลูก
หญ้าแฝกในโครงการ
บริหารและติดตาม
โครงการปลูกหญ้า
แฝก 

๒2 จุดศึกษา
ทรัพยากรดิน 
หลุมเจาะแต่ละ
พ้ืนที่ 

กสด. - เจ้าหน้าที ่ Database ข้อมูลจุดส ารวจ
ตัวอย่างดิน เก็บ
รายละเอียดลักษณะ
ของดิน ค่าวิเคราะห์
ของดิน ลักษณะพ้ืนที่ 
ณ จุดเก็บตัวอย่างดิน 

 
สรุปประเด็นสถำนกำรณ์และสภำพปัจจุบันด้ำนกลุ่มข้อมูลของกรมพัฒนำที่ดิน 

๑) มีข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินทางการเกษตรในประเทศไทยจ านวนมากรวม ๒2 ชุดข้อมูล 
ที่จ าเป็นส าหรับภาครัฐ เอกชน เกษตร และประชาชน แต่รูปแบบในการจัดเก็บและการเชื่อมโยง
ข้อมูลทัง้หมดยังไม่มีมาตรฐาน 

๒) ข้อมูลบางส่วนได้มีการเผยแพร่ในรูปแบบดิจิทัล และสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ ได้ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร อาทิ ข้อมูลกลุ่มชุดดิน แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 

๓) ข้อมูลหลายส่วนอยู่ในเฉพาะส่วนหน่วยงาน ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล หรืออยู่ในฐานข้อมูล
ส่วนกลาง ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง โดยต้องท าเรื่องขอข้อมูลการน าไปใช้จากภายใน
กรมพัฒนาที่ดิน แต่ยังไม่ได้มีการเผยแพร่สู่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และ
ประชาชน เช่น ชุดข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงตัวเลข DEM กลุ่มข้อมูลในรูปแบบ Shape file 

4) ข้อมูลหลายกลุ่มข้อมูลมีการใช้งานอยู่ทั้งภายในและภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน แต่ข้อมูลไม่มี
การปรับปรุงแบบ Real Time ซึ่งส่งผลต่อการน าข้อมูลไปบริหารจัดการต่อ 

5) ข้อมูลทุกกลุ่มยังไม่มีการจัดเก็บในฐานข้อมูลส่วนกลางของระบบที่สามารถเรียกใช้งานได้จาก
ทุกส่วนงานด้วยการก าหนดสิทธิอนุมัต ิ
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๒๔ 

 

6) ข้อมูลบางส่วนยังไม่สมบูรณ์หรือยังไม่มีมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งส่งผลต่อการ
น าไปใช้งานร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงการแสดงผลที่ไม่ครบถ้วน 

7) ข้อมูลหลายส่วนยังเป็นข้อมูลดิบที่ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนน าไปเผยแพร่สู่ภายในและ
ภายนอก 

8) ข้อมูลหลายส่วนมีความสัมพันธ์กันแต่ขาดการเชื่อมโยง เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ  
 

๓.๑.๒ กำรระดมควำมคิดเห็นสถำนกำรณ์ของระบบสำรสนเทศของกรมพัฒนำที่ดิน 
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาที่ดินสามารถจ าแนกได้ตามกระบวนการด าเนินงานได้

ดังต่อไปนี้ 
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๒๕ 

 

ตำรำงท่ี ๓.๒ ผลกำรระดมควำมคิดเห็นสถำนกำรณ์ระบบสำรสนเทศของกรมพัฒนำที่ดิน 

ชื่อ Application 

เทคโนโลยีในกำรพัฒนำ Server ภำษำท่ีใช้ในกำรพัฒนำ กำรพัฒนำ ฐำนข้อมูลท่ีใช ้ กำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย 

ข้อสรุปควำม
คิดเห็นจำก
กำรระดม

สมอง 

Web 
Windows 

Based 
Windows Linux Java Php Net อื่น ๆ 

In-
House 

Out 
source 

oracle 
Ms-
sql 

อื่น ๆ 

สามารถ
เข้าถึงได้

จาก 
Internet 

สามารถ
เข้าถึงได้

จาก 
Intranet 

ต้องใช้ 
username/Password 

เฉพาะบุคคล 

มีการ 
Back 
Up 

ข้อมูล 

 

๑ ระบบบรกิาร
ประชาชน 

       ASP     
Sql 

server 
    ต้องปรับปรุง 

๒ ฐานข้อมูลบันทกึ 
Stock วัสดุการเกษตร 

       ASP     
Sql 

server 
    ต้องปรับปรุง 

๓ รายงานผลการ
วิเคราะห์ ตัวอย่างดิน 
 น้ า ปุ๋ย 

       ASP     
Sql 

server 
    ใช้งานอยู ่

IOS            
Sql 

server 
     

Android            
Sql 

server 
     

๔ ระบบน าเสนอแผนที่
กลุ่มดิน (Soil Series) 
มาตราส่วน ๑:๒๕๐๐๐ 

            
Sql 

server 
    

ใช้งานอยู่    
และควรมีการ

พัฒนา 

๕ ระบบตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(Present Land Use 
Monitoring) 

            
Sql 

server 
    

ใช้งานอยู่    
และควรมีการ

พัฒนา 

๖ ระบบบรหิารและ
ติดตามโครงการปลูก
หญ้าแฝก (Vetiver 
Grass Tracking: VGT) 

            
Sql 

server 
    

ใช้งานอยู่    
และควรมีการ

พัฒนา 

๗ ระบบฐานข้อมูล
แหล่งน้ าขนาดเล็ก 

       ASP     
Sql 

server 
    ใช้งานอยู ่
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ชื่อ Application 

เทคโนโลยีในกำรพัฒนำ Server ภำษำท่ีใช้ในกำรพัฒนำ กำรพัฒนำ ฐำนข้อมูลท่ีใช ้ กำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย 

ข้อสรุปควำม
คิดเห็นจำก
กำรระดม

สมอง 

Web 
Windows 

Based 
Windows Linux Java Php Net อื่น ๆ 

In-
House 

Out 
source 

oracle 
Ms-
sql 

อื่น ๆ 

สามารถ
เข้าถึงได้

จาก 
Internet 

สามารถ
เข้าถึงได้

จาก 
Intranet 

ต้องใช้ 
username/Password 

เฉพาะบุคคล 

มีการ 
Back 
Up 

ข้อมูล 

 

๘ ระบบบรหิารจัดการ
ข้อมูลแหล่งน้ าในไร่นา 
นอกเขตชลประทาน
เพื่อการบริหารจัดการ
เชิงพื้นที ่

            
Sql 

server 
    ใช้งานอยู ่

๙ ระบบค้นหาโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ าชุมชน 

       ASP     
Sql 

server 
    ใช้งานอยู ่

๑๐ ฐานข้อมูลระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ าบน
พื้นที่ลุ่มดอน กรม
พัฒนาที่ดิน 

            
Sql 

server 
    ใช้งานอยู ่

๑๑ ฐานข้อมูลโครงการ
ปลูกพืชปุ๋ยสด 

       C#     
Sql 

server 
    ใช้งานอยู ่

๑๒ ระบบสารสนเทศ
ดินและข้อมลูการใช้ปุ๋ย 
(LDD Soil Guide) 

       
Java 
Script 

    Redis     ใช้งานอยู ่

IOS       
Java 
Script 

    Redis      

Android       
Java 
Script 

    Redis      

๑๓ ข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรดินราย
จังหวัด 

       
Java 
Script 

    
Sql 

server 
    ใช้งานอยู ่

Android       
Java 
Script 

    
Sql 

server 
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๒๗ 

 

ชื่อ Application 

เทคโนโลยีในกำรพัฒนำ Server ภำษำท่ีใช้ในกำรพัฒนำ กำรพัฒนำ ฐำนข้อมูลท่ีใช ้ กำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย 

ข้อสรุปควำม
คิดเห็นจำก
กำรระดม

สมอง 

Web 
Windows 

Based 
Windows Linux Java Php Net อื่น ๆ 

In-
House 

Out 
source 

oracle 
Ms-
sql 

อื่น ๆ 

สามารถ
เข้าถึงได้

จาก 
Internet 

สามารถ
เข้าถึงได้

จาก 
Intranet 

ต้องใช้ 
username/Password 

เฉพาะบุคคล 

มีการ 
Back 
Up 

ข้อมูล 

 

๑๔ ปุ๋ยรายแปลง 

                 

ใช้งานอยู ่iOS       
Objective 

C 
         

Android                 

๑๕ ระบบแผนที่
ทางเลือกพืชเศรษฐกจิ 
(LDD Zoning) 

            
Sql 

Server 
    ใช้งานอยู ่

iOS       
Objective 

C 
    

Sql 
Server 

     

Android            
Sql 

Server 
     

๑๖ ฐานข้อมูลจ าลอง
การเกษตรกรรม LDD 
IM’s Farm 

            
Sql 

Server 
    ใช้งานอยู ่

Android            
Sql 

Server 
     

๑๗ ระบบฐานข้อมูล
หมอดินอาสา 

            
Sql 

Server 
    ใช้งานอยู ่

๑๘ คลิปเด็ดหมอดิน 

       
Java 
Script 

    
Sql 

Server 
    ใช้งานอยู ่

iOS            
Sql 

Server 
     

Android            
Sql 

Server 
     

19 ระบบสารสนเทศ             Sql     ใช้งานอยู ่
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๒๘ 

 

ชื่อ Application 

เทคโนโลยีในกำรพัฒนำ Server ภำษำท่ีใช้ในกำรพัฒนำ กำรพัฒนำ ฐำนข้อมูลท่ีใช ้ กำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย 

ข้อสรุปควำม
คิดเห็นจำก
กำรระดม

สมอง 

Web 
Windows 

Based 
Windows Linux Java Php Net อื่น ๆ 

In-
House 

Out 
source 

oracle 
Ms-
sql 

อื่น ๆ 

สามารถ
เข้าถึงได้

จาก 
Internet 

สามารถ
เข้าถึงได้

จาก 
Intranet 

ต้องใช้ 
username/Password 

เฉพาะบุคคล 

มีการ 
Back 
Up 

ข้อมูล 

 

เชิงพื้นที่ เพือ่วาง
แผนการใช้ที่ดิน
เกษตรกรรายแปลง 
LDD On Farm 

Server 

iOS       
Objective 

C 
    

Sql 
Server 

     

Android            
Sql 

Server 
     

20 ห้องสมุด
อิเลก็ทรอนิกส์  
(e-Library) 

       C     
Sql 

Server 
    ใช้งานอยู ่

๒1 ห้องเรียน
อิเลก็ทรอนิกส ์
 (e-Learning) 

                 ใช้งานอยู ่

๒2 ระบบการฝึกอบรม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(LDD e-Training) 

            
Sql 

Server 
    ใช้งานอยู ่

๒3 โปรแกรมสืบค้น
ข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน 
(LDD Data Search) 

            
Sql 

Server 
    ใช้งานอยู ่

๒4 KM LDD Blog 
(Web Blog) 

            
Sql 

Server 
    

ใช้งานอยู ่
และควรมีการ

พัฒนา 
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๒๙ 

 

ชื่อ Application 

เทคโนโลยีในกำรพัฒนำ Server ภำษำท่ีใช้ในกำรพัฒนำ กำรพัฒนำ ฐำนข้อมูลท่ีใช ้ กำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย 

ข้อสรุปควำม
คิดเห็นจำก
กำรระดม

สมอง 

Web 
Windows 

Based 
Windows Linux Java Php Net อื่น ๆ 

In-
House 

Out 
source 

oracle 
Ms-
sql 

อื่น ๆ 

สามารถ
เข้าถึงได้

จาก 
Internet 

สามารถ
เข้าถึงได้

จาก 
Intranet 

ต้องใช้ 
username/Password 

เฉพาะบุคคล 

มีการ 
Back 
Up 

ข้อมูล 

 

๒5 โปรแกรมค้นหา
รายการข้อมูลแผนที่
ภาพถ่ายดาวเทียมที่กรม
พัฒนาที่ดินจัดซื้อ 

            
Sql 

Server 
    

ใช้งานอยู ่
และควรมีการ

พัฒนา 

๒6 โปรแกรมบริการ
ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้
ถาวรผ่านระบบ online 

            
Sql 

Server 
    ใช้งานอยู ่

๒7 ระบบการจัดซื้อ 
จัดจ้าง กรมพฒันาที่ดิน 

            
Sql 

Server 
    ใช้งานอยู ่

๒8 ไปรษณีย์ พด. 
(LDD Mail) 

       ASP     
Sql 

Server 
    

ใช้งานอยู่  
และควรมีการ

พัฒนา 

๒9 ระบบส านักงาน
อิเลก็ทรอนิคส์  
(e-Office) 

            
Sql 

Server 
    ใช้งานอยู ่

30 ระบบตรวจสอบ
เวลาการท างานผ่าน 
Web Time 
Attendance 

       
ASP 

HTML 
    

MS 
Access 

    ใช้งานอยู ่
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๓๐ 

 

ชื่อ Application 

เทคโนโลยีในกำรพัฒนำ Server ภำษำท่ีใช้ในกำรพัฒนำ กำรพัฒนำ ฐำนข้อมูลท่ีใช ้ กำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย 

ข้อสรุปควำม
คิดเห็นจำก
กำรระดม

สมอง 

Web 
Windows 

Based 
Windows Linux Java Php Net อื่น ๆ 

In-
House 

Out 
source 

oracle 
Ms-
sql 

อื่น ๆ 

สามารถ
เข้าถึงได้

จาก 
Internet 

สามารถ
เข้าถึงได้

จาก 
Intranet 

ต้องใช้ 
username/Password 

เฉพาะบุคคล 

มีการ 
Back 
Up 

ข้อมูล 

 

๓1 ระบบตรวจสอบ
บรหิารเวลาปฏิบัตงิาน
ของบุคลากร  
กรมพฒันาที่ดิน 

            
Sql 

server 
    ใช้งานอยู ่

๓2 ระบบบรหิาร
จัดการเอกสาร
อิเลก็ทรอนิคส์  
(e-Document)  

            
Sql 

server 
    ใช้งานอยู ่

๓3 ระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิคส ์

       ASP     
Sql 

server 
    ต้องปรับปรุง 

๓4 ระบบการประชุม
อิเลก็ทรอนิคส ์
 (e-Meeting) 

       C#     
Sql 

server 
    

ใช้งานอยู ่
และควรมีการ

พัฒนา 

๓5 ระบบจองห้อง
ประชุม 

            
Sql 

server 
    ใช้งานอยู ่

๓6 ระบบบรหิาร
ครุภัณฑ์ Online 

       ASP     
Sql 

server 
    ต้องปรับปรุง 

๓7 ระบบบรหิาร
ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ ์

       ASP     
Sql 

Server 
    ต้องปรับปรุง 

๓8 ระบบฐานข้อมูล 
จุดส ารวจทรัพยากรดิน 

            
Sql 

Server 
    ใช้งานอยู ่
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๓๑ 

 

ชื่อ Application 

เทคโนโลยีในกำรพัฒนำ Server ภำษำท่ีใช้ในกำรพัฒนำ กำรพัฒนำ ฐำนข้อมูลท่ีใช ้ กำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย 

ข้อสรุปควำม
คิดเห็นจำก
กำรระดม

สมอง 

Web 
Windows 

Based 
Windows Linux Java Php Net อื่น ๆ 

In-
House 

Out 
source 

oracle 
Ms-
sql 

อื่น ๆ 

สามารถ
เข้าถึงได้

จาก 
Internet 

สามารถ
เข้าถึงได้

จาก 
Intranet 

ต้องใช้ 
username/Password 

เฉพาะบุคคล 

มีการ 
Back 
Up 

ข้อมูล 

 

๓9 ระบบบรหิาร
จัดการฐานข้อมูลงาน
ก่อสร้างพื้นฐาน 

            
Sql 

Server 
    ต้องปรับปรุง 

40 โปรแกรมฐานข้อมลู
สิ่งปลูกสร้าง 

            
Sql 

Server 
    ต้องปรับปรุง 

๔1 โปรแกรมบันทึก
การรายงานข้อมูลการ
ใช้พลังงานและน้ า  
กรมพฒันาที่ดิน 

       C#     
Sql 

Server 
    ใช้งานอยู ่

๔2 ระบบรายงานแผน
และผลการปฏิบัตงิาน 
กรมพฒันาที่ดิน 

            
Sql 

Server 
    ใช้งานอยู ่

๔3 ระบบจัดเก็บ 
สืบค้นบริการแผนที่ 
Online 
(www.lddservice.org) 

            
Sql 

Server 
    ใช้งานอยู ่

 



  
แผนปฏิบัติการดา้นดิจิทัล กรมพฒันาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

 
๓๒ 

 

สรุปประเด็นสถำนกำรณ์และสภำพปัจจุบันด้ำนระบบดิจิทัลของกรมพัฒนำที่ดิน 
ระบบดิจิทัลประกอบไปด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่มีอยู่

จ านวนมาก แต่ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันจริง มีจ านวน ๔3 ระบบ จากการระดมความคิดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งพบว่า สามารถแบ่งประเด็นของสถานการณ์และสภาพปัจจุบันของระบบได้ ๓ ประเด็น คือ 

๑) ระบบที่มีการใช้งานอยู่ตามปกติ ๒9 ระบบ 
๒) ระบบที่มีการใช้งานอยู่ และควรมีการพัฒนา 7 ระบบ 
๓) ระบบที่มีการใช้งานอยู่ และต้องปรับปรุงพัฒนาเร่งด่วน 7 ระบบ 
 

๓.๑.๓ สถำนกำรณ์โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของกรมพัฒนำที่ดิน 
ในสถานการณ์ปัจจุบันของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบไปด้วย ๒ 

ส่วนหลัก คือ  
๑) ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซึ่งมีรายระเอียดตามตารางที่ ๓.๓ 
๒) ด้านระบบเครือข่าย (Network) ซึ่งมีรายระเอียดตามตารางที่ ๓.๔ 

ตำรำงท่ี ๓.๓ รำยละเอียดข้อมูลระบบงำนฮำร์ดแวร์ในปัจจุบัน 

รำยกำร รำยละเอียด จ ำนวน 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขำ่ย  ๑๒๔ เครื่อง 

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  ๑,๙๐๗ เครื่อง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพำ  ๓๓๖ เครื่อง 

เครื่องมือส ำรวจภำคสนำมแบบพกพำ (GPS)  ๑๔๘ เครื่อง 

เครื่องพิมพ ์  ๖๑ เครื่อง 

เครื่อง Scanner  ๙๕๗ เครื่อง 

UPS  ๑๓๔ เครื่อง 
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๓๓ 

 

ตำรำงท่ี ๓.๔ ข้อมูลรำยละเอียดระบบงำนเครือข่ำยในปัจจุบัน 

รำยกำร รำยละเอียด จ ำนวน 

อุปกรณ์เครือข่ำย ประกอบด้วย ATM Core Router ๔๕๐๐ (อุปกรณ์ก าหนดเส้นทาง
เครือข่ายชนิด ATM) 

๑ เครื่อง 

ATM Core Switch ๕๐๐๐ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่ายชนิด ATM) 

๒ เครื่อง 

ATM Light Stream ๑๐๑๐ (อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ
เครือข่ายชนิด ATM) 

๒ เครื่อง 

Gigabit Core Switch รุ่น ๓๗๐๐ และรุ่น ๖๕๐๐ 
(อุปกรณ์เครื่องข่ายหลักชนิด Gigabit) 

๒ เครื่อง 

Gigabit Distributed Switch รุ่น ๒๙๖๐ (อุปกรณ์
กระจายสัญญาณเครื่องข่ายชนิด Gigabit) 

๓ เครื่อง 

Fast Ethernet Access Switch managed ๒๙๕๐ 
(อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณเครือข่ายชนิด Fast Ethernet) 

๑๑ เครื่อง 

Fast Ethernet Switch Unmanaged ๒๙๕๐ 
(อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณเครือข่ายชนิด Fast Ethernet) 

๑๑๕ เครื่อง 

Access Point (อุปกรณ์เชื่อมสัญญาเครือข่ายชนิดไร้
สาย) 

๓๐ เครื่อง 

Router รุ่น ๓๖๐๐, ๓๗๐๐, ๓๒๐๐ (อุปกรณ์ก าหนด
เส้นทางเครือข่าย) 

๓ เครื่อง 

Firewall Device รุ่น ASA ๕๕๐๐ (อุปกรณ์ป้องกันการ
บุกรุกเครือข่าย) 

๑ เครื่อง 

Gigabit Edge Switch Managed ๒๙๖๐ (อุปกรณ์
กระจายสัญญาณเครื่องขา่ยชนิด Gigabit) 

๑๕ เครื่อง 

Router รุ่น ๑๘๐๐, ๒๘๐๐ (อุปกรณ์ก าหนดเส้นทาง
เครือข่าย) 

๑๐๙ เครื่อง 
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๓๔ 

 

รำยกำร รำยละเอียด จ ำนวน 

Router เพ่ือรองรับ IPV๖ ๑ เครื่อง 

Core Switch (L๓) ๑ เครื่อง 

Switch L๓ ขนาด ๒๔ ช่อง (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) ๓ เครื่อง 

Switch L๒ ขนาด ๒๔ ช่อง (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) ๒๐ เครื่อง 

อุปกรณ์ระบบ Network 
Storage 

 
๑ ระบบ 

อุปกรณ์ระบบรักษำควำม
ปลอดภัย Server 

 
๑ ระบบ 

ระบบ WiFi Hotspot  ๑ ระบบ 

อุปกรณ์เครือข่ำย Firewall  ๒ เครื่อง 

อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับ
กำรบุกรุก (Intrusion 
Prevention System) 

 
๒ เครื่อง 

อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบ
เครือข่ำย 

 
๒ เครื่อง 

 
สรุปประเด็นสถำนกำรณ์และสภำพปัจจุบันด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของกรมพัฒนำที่ดิน 

ปัจจุบันเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีอยู่ในจ านวนมาก และหลากหลาย 
เนื่องจากมีการใช้งานสะสมมาหลายปี อาทิ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (Personal Computer) และอุปกรณ์ก าหนด
เส้นทาง (Router) แต่เครื่องมือจ านวนมากล้าสมัยและอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้จริง เนื่องจากการปรับเปลี่ยน
ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทุก ๆ ปี เช่น การอัปเดตของซอฟต์แวร์ ความเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ด้าน
การป้องกันรักษาความปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังไม่มีระบบศูนย์กลางข้อมูลของตนเอง (Data Center) หรือระบบ
ส ารองข้อมูลที่เป็นแบบ Cloud (DR Site) 
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๓๕ 

 

บทที่ ๔ 
กำรวิเครำะห์ SWOT และช่องว่ำง (Gap Analysis) 

 
4.1 กำรระดมควำมคิดเห็นด้ำนดิจิทัลด้วย SWOT Analysis 

โดยเป็นการใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ในการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารหน่วยงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน  
ที่ช่วยในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งท าการวิเคราะห์แยกตามมิติด้านบุคลากร 
(Man) งบประมาณ (Money) อุปกรณ์/เครื่องมือ (Material/Machine) และวิธีการ/การจัดการ (Method/Management) 
เพ่ือหาข้อสรุปของ SWOT สภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ จุดแข็ง และจุดอ่อน และเกิดจากปัจจัย
ภายนอก คือ โอกาส และอุปสรรค ดังในตารางที่ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔ ต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี ๔.๑ ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็งด้ำนดิจิทัลด้วย SWOT Analysis 

มิติ จุดแข็ง (ปัจจัยภำยใน) 
บุคลำกร 
(Man) 

๑. มีคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดินที่ท าหน้าที่
วิเคราะห์ และพิจารณาแผนงานโครงการ 

๒. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญและมีนโยบายในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ช่วยปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

๓. มีบคุลากรที่มีความพร้อมในการปรับปรุงการปฏิบัติการให้เป็นดิจิทัล 
๔. บุคลากรร้อยละ ๗๐ มีความสามารถใช้ Digital literacy 

งบประมำณ 
(Money) 

๑. ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปี  

อุปกรณ์/เครื่องมือ 
(Material/Machine) 

๑. มี Application ส าหรับให้บริการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และ
ประชาชน 

๒. มีความพร้อมของข้อมูลภายในองค์การเพ่ือการบริหารจัดการ เช่น ฐานข้อมูล
งานวิจัย ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลด้านบุคลากร 

๓. มีความพร้อมของข้อมูลส าหรับผู้รับบริการ เช่น ข้อมูลการวิเคราะห์ดิน ข้อมูล
แหล่งน้ า ข้อมูลขอรับวัสดุการเกษตร  

๔. ข้อมลูเชิงพ้ืนที่ที่กรมพัฒนาที่ดินผลิตและจัดท า เช่น ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลการใช้
ที่ดิน 

๕. มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ที่มี
ความมั่นคงปลอดภัย 

๖. มีห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server) 
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๓๖ 

 

มิติ จุดแข็ง (ปัจจัยภำยใน) 
๗. มีอุปกรณ์ส ารองข้อมูล (External Storage) 
๘. มีข้อมูลเป็นชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน (FGDS ตามมาตราส่วนหลักของ

ประเทศ) ไดแ้ก่ ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี DEM ป่าไม้ถาวร แผนการใช้
ที่ดิน 

วิธีกำร/กำรจัดกำร 
(Method/ 

Management) 

๑. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน กับหน่วยงานภาครัฐและการศึกษา 
๒. มีวิธีการบริหารจัดการด้านดิจิทัลภายในกรมพัฒนาที่ดิน เช่น ระบบสารบรรณ 

ระบบการลา การจองห้องประชุม ระบบการคลัง การใช้ E-meeting การใช้ 
Email ของกรมพัฒนาที่ดิน ลลล 

๓. มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการหลากหลายช่องทาง เช่น Website, 
Application และ Mobile Application 

ตำรำงท่ี ๔.๒ ผลกำรวิเครำะห์จุดอ่อนด้ำนดิจิทัลด้วย SWOT Analysis 

มิติ จุดอ่อน (ปัจจัยภำยใน) 

บุคลำกร 
(Man) 

๑. บุคลากรด้านดิจิทัลมีจ านวนจ ากัด  
๒. มีการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากรยังไม่

ครอบคลุม 
๓. บุคลากรที่มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่เพียงพอ 
๔. การสร้างความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่

บุคลากรยังไม่เพียงพอ (Digital Transformation Awareness) 

งบประมำณ 
(Money) 

ขาดงบประมาณและเครื่องมือที่เพียงพอในการรองรับกับการใช้งานระบบ
ดิจิทัลสมัยใหม ่

อุปกรณ์/เครื่องมือ 
(Material/Machine) 

๑. ยังขาดมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล 
๒. ยังขาดระบบการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Cloud and Data 

Management)  
๓. เครื่องมือ/อุปกรณ์ดิจิทัลบางส่วนล้าสมัย  
๔. ข้อมูลส่วนหนึ่งยังไม่เป็นปัจจุบัน (Real Time) และการแสดงข้อมูลแบบภาพรวม 

Digital Dashboard เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

๕. ระบบ mail server ของกรมพัฒนาที่ดินมีข้อจ ากัด เช่น พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล  
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๓๗ 

 

มิติ จุดอ่อน (ปัจจัยภำยใน) 

๖. ข้อมูลดิจิทัล ของกรมพัฒนาที่ดินไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ 

๗. ขาดอุปกรณ์และเครือข่ายที่รองรับการใช้งานที่เพียงพอ เช่น การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต (Bandwidth) 

๘. ขาดอุปกรณ์และเครือข่ายที่ใช้ปฏิบัติงานภาคสนาม  

วิธีกำร/กำรจัดกำร 
(Method/ 

Management) 

๑. ขาดการบริหารจัดการในการจัดท ามาตรฐานข้อมูล การน าเข้าข้อมูล การน าข้อมูล
ไปประมวลผล และการวิเคราะห์ผล เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้กับทุกส่วนงาน 

๒. ขาดการเชื่อมโยง Application ต่าง ๆ ไว้ที่จุดเดียว (One Stop Service) ที่
รองรับงานหลายส่วน หลายช่องทาง  

๓. ขาดความต่อเนื่องในการถ่ายโอนองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอดฐานข้อมูล 
๔. ยังไม่มีการล าดับสิทธิ์ความส าคัญของบุคลากรในการก าหนดความส าคัญของ

ข้อมูล และการบริหารจัดการ Server 

ตำรำงท่ี ๔.๓ ผลกำรวิเครำะห์โอกำสด้ำนดิจิทัลด้วย SWOT Analysis 

มิติ โอกำส (ปัจจัยภำยนอก) 

บุคลำกร 
(Man) 

๑. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐในการพัฒนาทักษะข้าราชการด้าน
ดิจิทัล 

๒. ประชาชนมีความต้องการใช้บริการผ่านดิจิทัล 
๓. เกษตรกรตื่นตัวและเห็นความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการ

ทรัพยากรดินและท่ีดินของตนเองไปสู่ Smart Farmer 

งบประมำณ 
(Money) 

๑. มีงบประมาณด้านดิจิทัลที่ถูกจัดสรรตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ เช่น ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริการจัดการ
ภาครัฐ 

อุปกรณ์/เครื่องมือ 
(Material/Machine) 

๑. ความก้าวหน้าและแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอ้ือต่อการน ามาใช้ในหน่วยงาน
และบริการประชาชน 

๒. ความต้องการบูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน น าไปสู่การเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) ตามพระราชบัญญัติการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๓๘ 

 

มิติ โอกำส (ปัจจัยภำยนอก) 

วิธีกำร/กำรจัดกำร 
(Method/ 

Management) 

๑. ตามนโยบายพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.
๒๕๖๐ (Thailand ๔.๐) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

๒. มีเครือข่ายพันธมิตรในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และหน่วยงานใน
ต่างประเทศที่ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น 
ก.พ.ร.  เครือข่ายหมอดิน ลลล  

ตำรำงท่ี ๔.๔ ผลกำรวิเครำะห์อุปสรรคด้ำนดิจิทัลด้วย SWOT Analysis 

มิติ อุปสรรค (ปัจจัยภำยนอก) 

บุคลำกร 

(Man) 

๑. มีช่องว่างในด้านการสื่อสารและการใช้งานระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับผู้ใช้   
เกษตรกร เช่น เกษตรกรเป็นผู้สูงอายุ ผู้ใช้ไม่รู้ Meta data ของข้อมูล ลลล 

๒. บุคลากรที่มีศักยภาพสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เข้ามาท างานในหน่วยงาน
ราชการ 

งบประมำณ 

(Money) 
๑. ระเบียบราชการไม่เอ้ืออ านวยในการจัดหาอุปกรณ์ดิจิทัลที่ทันสมัย 

อุปกรณ์/เครื่องมือ 

(Material/Machine) 

๑. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลแบบฉับพลัน (Disruptive Technology) ส่งผลต่อ
ระบบและอุปกรณ์ล้าสมัยอย่างเร็ว 

๒. การโจมตีทาง Cyber อาจท าให้ระบบเสียหาย 

วิธีกำร/กำรจัดกำร 

(Method/ 
Management) 

๑. ข้อจ ากัดด้านนโยบายการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ การเปิดเผย
ข้อมูล (Open Government Data) ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

๒. การขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
หรือการปรับเปลี่ยนผู้บริหารของกระทรวง ส่งผลต่อทิศทางการด าเนินงาน  
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๓๙ 

 

 ๔.๒ บทวิเครำะห์ SWOT ด้ำนดิจิทัลของกรมพัฒนำที่ดิน 
 จากผลการระดมความคิดเห็นด้วย SWOT ในด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถจ าแนกประเด็นใน
การวิเคราะห์ศักยภาพของกรมพัฒนาที่ดินต่อการพัฒนาในแต่ละมิติได้ดังต่อไปนี้ 

๑) ด้ำนบุคลำกร 
 พัฒนาบุคลากรทุกส่วนงานในด้านความรู้และทักษะด้านดิจิทัล (ตามแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล มติคณะรัฐมนตรี              
วันที ่๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและใช้ประโยชน์ทางด้านงานของกรม
พัฒนาที่ดินอย่างเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ และสมรรถนะเชิง
ดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ทุกระดับเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การรู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เป็น การใช้ดิจิทัลเพ่ือการประยุกต์และพัฒนา การใช้ดิจิทัลเพ่ือการวางแผนบริหาร
จัดการและการน าองค์การ และการใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ 

 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ (Knowledge Sharing) ในการใช้งานระบบดิจิทัลทุกระบบ ให้สามารถ
น าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลโดยตรงให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Technologist) ตรงกับความ
ต้องการเฉพาะด้าน เช่น Emerging Technology, AI, Block chain, Cloud, Big Data and 
Cyber Security 

 พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านดิจิทัลกับทุกส่วนงานเพ่ือเปลี่ยน
รูปแบบการปฏิบัติงานจากรูปแบบ Centralized สู่ De-centralized ให้ได้มีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น 

๒) ด้ำนงบประมำณ 
 พัฒนาแผนปฏิบัติด้านดิจิทัลให้มีรูปแบบการด าเนินงานและการให้บริการของหน่วยงานให้มี

ความทันสมัยเป็นองค์การที่สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งบประมาณ รวมถึงมีการแสดงการเชื่อมโยงข้อมูลการท างาน (Connected) และการให้บริการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง (G2G) ระหว่างภาครัฐกับเอกชน (G2B) และระหว่างภาครัฐ
กับประชาชน (G2C) ที่ชัดเจน (Open Data) เพ่ือสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการน าองค์การ มุ่งไปสู่
เกษตรดิจิทัลอย่างแท้จริง 
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๓) ด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์ ด้านดิจิทัลที่ทันสมัยที่สามารถสนับสนุน

การน าข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และ Real Time มาก
ที่สุด รวมถึงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลในทุกส่วนงาน 

 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์ ที่สนับสนุนงานด้านดิจิทัลที่ทันสมัยและ
ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และด้านความปลอดภัยในระบบดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน 
เช่น ระบบ Data Center ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบส ารองข้อมูล (DR Site) ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

๔) ด้ำนวิธีกำรและกำรจัดกำร 
 จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือด าเนินการตามหลักการกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework)  
 ด าเนินโครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์การ  
 จัดเตรียมโครงการเพ่ือเปิดเผยข้อมูลในลักษะของ Open Data ตามกรอบมาตรฐาน 
 จัดเตรียมปฏิรูปการบริการสาธารณะให้เป็นแบบดิจิทัล (One Stop Service) ที่ใช้ประโยชน์จาก

การเชื่อมโยงข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ที่มารับบริการ 

 พัฒนาต้นแบบการน าระบบ Big Data และระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในงานกรมพัฒนาที่ดิน      
ให้เกิดประโยชน์เห็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ก่อนด าเนินการพัฒนาต่อเนื่องไปยัง
ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อไป 

 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อยอดทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถน ามาใช้ในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในด้านบริการสู่เกษตร 4.0 

๔.๓ กำรวิเครำะห์ TOWs Matrix and Gap Analysis 
จากการด าเนินการวิเคราะห์รายละเอียด SWOT น ามาด าเนินการวิเคราะห์ TOWs Matrix ซึ่งเป็นการ

จับคู่ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพ่ือพิจารณาในแต่ละคู่ เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์  ทั้ง ๔ ด้าน 
ดังตารางที่ ๔.๕ และตารางท่ี ๔.๖ ประกอบไปด้วย 

 ทางเลือกยุทธศาสตร์เชิงรุก เป็นการจับคู่ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส 
 ทางเลือกยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน เป็นการจับคู่ระหว่างจุดแข็งและอุปสรรค 
 ทางเลือกยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข เป็นการจับคู่ระหว่างจุดอ่อนและโอกาส 
 ทางเลือกยุทธศาสตร์เชิงรับ เป็นการจับคู่ระหว่างจุดอ่อนและอุปสรรค 
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ตำรำงท่ี ๔.๕ ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพของกรมพัฒนำที่ดิน โดย TOWS MATRIX ดังตำรำงต่อนี้ 

 ปัจจัยภำยนอก 

โอกำส (Opportunity) 

ปัจจัยภำยนอก 

อุปสรรค (Threat) 

ปัจจัยภำยใน 

จุดแข็ง (Strength) 

SO: กลยุทธ์เชิงรุก 
 พัฒนาบุคลากรทุกส่วนงานในด้านความรู้และทักษะด้านดิจิทัล 
 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์ ที่

สนับสนุนงานด้านดิจิทัลที่ทันสมัยด้านระบบความปลอดภัย 
ระบบจัดเก็บ ระบบเครือข่าย 

 พัฒนาต้นแบบการน าระบบ Big Data และระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)  

 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อยอดทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

ST: กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ (Knowledge Sharing)  ในการใช้

งานระบบดิจิทัลทุกระบบ  
 พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้าน

ดิจิทัล 

ปัจจัยภำยใน 

จุดอ่อน (Weakness) 

WO: กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
 พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลโดยตรงให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้าน (Technologist) 
 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์ ด้าน

ดิจิทัลที่ทันสมัยที่เป็นระบบ และ Real Time 
 พัฒนาแผนปฏิบัติด้านดิจิทัลให้มีรูปแบบการด าเนินงานและการ

ให้บริการของหน่วยงานให้มีความทันสมัย 
 ด าเนินโครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอก

องค์การ  

WT: กลยุทธ์เชิงรับ 
 จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือด าเนินการตามหลักการกรอบธรรมาภิบาล

ข้อมูล (Data Governance Framework)  
 จัดเตรียมโครงการเพ่ือเปิดเผยข้อมูลในลักษะของ Open Data 

ตามกรอบมาตรฐาน 
 จัดเตรียมปฏิรูปการบริการสาธารณะให้เป็นแบบดิจิทัล (One 

Stop Service) 
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ตำรำงท่ี ๔.๖ กำรวิเครำะห์ช่องว่ำง (Gap Analysis) ของข้อมูลระบบดิจิทัลและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

มิติ สถำนปัจจุบัน ควำมต้องกำร ช่องว่ำงในกำรพัฒนำ 

ด้ำนข้อมูล  มีการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ในรูปแบบดิจิทัล 
(Shape File) และ Soft file ต่าง ๆ  

 มีข้อมูลบางส่วนมีการวิ เคราะห์และ
เผยแพร่พร้อมใช้งานจริง 

 มีข้อมูลบางส่วนยังไม่มีการปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบันแบบตามเวลา (Real Time 
Data) และมีความถูกต้อง 

 การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละชุดเข้า
ด้วยกันและการจัดเก็บส่วนกลาง 

 ยังไม่มีการรวบระบบให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
หรือเชื่อมโยงกันทั้งภายในและภายนอก 

 ข้อมูลควรมีการเผยแพร่ ให้บุคลากร
ภายใน และภายนอกได้น าไปใช้ประโยชน์ 

 ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล  ที่
สามารถพร้อมใช้งานได้จริง 

 การเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละชุดเข้าด้วยกัน
และการจัดเก็บส่วนกลาง 

 ปรับปรุงระบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
กับฐานข้อมูลให้ตรงกัน เช่น การบริการ
เกษตรกร โดยใช้เลขประจ าตัวประชาชน 

 การล าดับขั้นข้อมูลตามระดับความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
ส าคัญ และขอ้มูลมั่นคง 

 การ เผยแพร่ ให้ บุ คลากรภายใน  และ
ภายนอกได้น าไปใช้ประโยชน์ได้โดยก าหนด
สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและเผยแพร่ตาม
นโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน 

 การ Validate ข้อมูลให้มีความถูกต้องและ
เป็นไปตามมาตรฐานข้อมูลภาครั ฐก่อน
น าไปใช้งาน 

 การจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในระบบฐานข้อมูล
ส่วนกลางและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได ้

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชื่อมโยงทุกกลุ่มข้อมูล 
(Big Data) และการน าประโยชน์จากข้อมูล
ไปใช้งาน 

ด้ำนระบบดิจิทัล  มี ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะบ บต่ า ง  ๆ  อยู่ ต า ม
ระบบงานของหน่วยต่าง ๆ ที่ใช้กัน 
 

 การปรับปรุงระบบให้ทันสมัยเหมาะสมกับ
ข้อมูลและการวิเคราะห์และการใช้งาน 
 

 ต้องมีระบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในแต่
ละส่วนงานและสามารถแชร์ข้อมูลไปใช้ใน
ระบบดิจิทัลอ่ืน ๆ เพ่ือความสอดคล้องกับ
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มิติ สถำนปัจจุบัน ควำมต้องกำร ช่องว่ำงในกำรพัฒนำ 

 หลายระบบงานยังไม่มีการปรับปรุงระบบ
ให้ทันสมัยต่อการปฏิบัติงานและการ
บริการ 

 บา ง ร ะบ บ ไม่ ส า ม า ร ถ พัฒ นาต่ อ ไ ด้
เนื่องจากมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ล้าสมัย 

 กา ร พั ฒน า ร ะบ บ อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ใ ห้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล
และความต้องการของหน่วยงานภายใน
และภายนอก รวมทั้งประชาชน 

การท างานให้มีประสิทธิภาพ (Digital 
Platform)  

 ต้องมีแผนด าเนินการเพ่ือบูรณาการการ
ให้ บ ริ ก า ร ในยุ ค ดิ จิ ทั ล  (Autonomous 
Channel)  

 ความไม่สมบูรณ์และความหลากหลายของ
ระบบ (Platform) ที่สร้างความสับสนต่อ
การปฏิบัติงานและการบริการ 

ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  ม ีร ะ บ บ ฮ า ร ์ด แ ว ร ์ ที ่เ พ ีย ง พ อ ใ น
ส่วนกลาง แต่ไม่เพียงพอต่อการออกนอก
พ้ืนที่ และเครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่ทันสมัย
ต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 มีระบบเครือข่ายที่สามารถปฏิบัติงานได้
แต่มีข้อจ ากัด เช่น ขนาดพื้นที่จ ากัด ความ
เสี่ยงในการส ารองข้อมูลแบบ Physical 
ความเสี่ยงในการถูกบุกรุกด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูล ข้อจ ากัดในการใช้
เครือข่ายออนไลน์ในช่วงที่ Heavy Traffic  

 เครื่องมือ/อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ต่าง ๆ ที่
ทันสมัยเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและ
บริการด้านดิจิทัล 

 มีระบบเครือข่ายที่มีความพร้อมทันสมัย
ต่อการรองรับการการปฏิบัติงานและ
บริการด้านดิจิทัล 

 มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ เข้ามา
พัฒนาการปฏิบัติงานและบริการด้าน
ดิจิทัล 

 ความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติงานและบริการด้านดิจิทัล เช่น 
Cloud, Network, DR Site 

 ความทันสมัยของระบบเครือข่ายที่สามารถ
ปฏิบัติงานและบริการด้านดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และม่ันคงปลอดภัย 
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๔.๔ กำรวิเครำะห์ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 
(Strategic Advantages) และทิศทำงและต ำแหน่งยุทธศำสตร์ (Strategic Positioning) 
 

ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) เป็นแรงกดดันที่มีผลอย่างชัดเจนต่อความส าเร็จ
ในอนาคตขององค์การ ซึ่งความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากแรงผลักดันของต าแหน่งในการแข่งขันในอนาคต
ขององค์การ เมื่อเปรียบเทียบกับองค์การอ่ืนที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึงกัน โดยทั่วไปความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์เกิดจากแรงผลักดันภายใน และภายนอก 

ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ภำยนอก 
 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโลกาภิวัฒน์ (Globalization)  
 ความต้องการหรือความคาดหวังของประชาชน เกษตรกร และสังคม 
 การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และบริการ หรือเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การเปลี่ยนแปลงของการ

ใช้เทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ การใช้ Data Center การใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้น 
 ความเสี่ยงด้านงบประมาณ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง นโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย และพระราชบัญญัติ

ต่าง ๆ  
ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ภำยใน 

 ขีดความสามารถของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทันสมัย บุคลากรด้านดิจิทัล 
นวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการบริการ เป็นต้น 

 ทรัพยากรบุคคลขององค์การ เช่น ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนาระบบ ค่าตอบแทน/
เงินเดือน 

 การก ากับดูแลที่ดี (Corporate Governance) 
 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน โครงสร้างองค์การ 
 ความเสี่ยงด้านงบประมาณ เช่น การของบประมาณไม่ได้ตามแผนงาน 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การตอบสนองการใช้งานของประชาชน 

ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Advantages) 
การวิเคราะห์ความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages) เป็นการวิเคราะห์ความได้เปรียบ

ในเชิงการตลาดต่าง ๆ ที่เป็นตัวตัดสินว่าองค์การจะประสบความส าเร็จในอนาคต โดยได้จากการวิเคราะห์
สมรรถนะหลักขององค์การ ที่มุ่ ง เน้นการสร้างและเพ่ิมพูนขีดความสามารถภายในขององค์การ             
และทรัพยากรภายนอกที่ส าคัญในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเกิดจากการปรับและใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับ
องค์การภายนอกและพันธมิตร 

- การได้รับประโยชน์จากข้อมูลเกษตรกร (หมอดิน) ในการช่วยวิเคราะห์คุณภาพดิน จากข้อ
ได้เปรียบที่มีผู้น าเกษตรกร อาทิ หมอดิน ซึ่งเป็นเกษตรกรในพ้ืนที่ อันมีความช านาญทั้งใน
ด้านการผลิต และการตลาด เป็นแหล่งข้อมูลส าคัญของกรมพัฒนาที่ดิน เปิดโอกาสให้ 
กรมพัฒนาที่ดินสามารถเข้าถึงข้อมูล ที่ใช้ในการเชื่อมโยงกับการท างานของหน่วยงานภาครัฐ
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ต่าง ๆ ทั้งในด้านการวางแผนการผลิตของเกษตรกร และการวางแผนการตลาด อันเป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร  
ดังนั้น การน าร่องการต่อยอดการพัฒนาฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพัฒนาโครงสร้าง
ภูมิศาสตร์สังคมเกษตรกรรม (Socio-Economics) จะส่งผลให้กรมพัฒนาที่ดิน สามารถบูรณาการ
การท างาน ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ และการวางแผนโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน เช่น 
การวางแผนโครงสร้างการผลิตที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับกรมส่งเสริมการเกษตร และการ
วางแผนการตลาดสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า
ขั้นต้น ควบคู่กับกระทรวงพาณิชย์ จะส่งผลต่อการวางยุทธศาสตร์การบูรณาการระหว่าง
หนว่ยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรมพัฒนาที่ดิน ที่สามารถสร้าง/พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการ
ได้มาซึ่งข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบดิจิทัล ส่วนนี้ น่าจะเป็นการเติมเต็มกลยุทธ์
เชิงแก้ไข จากตารางแสดงผล TOWS Matrix ที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร 
อุปกรณ์เครื่องมือ การบริการ และการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
องค์การ  
อย่างไรก็ตาม เมื่อท าการวิเคราะห์เพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการในการพัฒนาด้านบุคลากร 
เกี่ยวกับทักษะในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลในหน้าที่ ๔๘-๕๐ แล้ว พบว่า ได้ก าหนดช่วงเวลาใน
การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ จนถึงปี ๒๕๖๕ โดยยังมิได้
จัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงานในแต่ละโครงการล และการมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรมากนัก 
ยกตัวอย่างเช่น การด าเนินการในด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ควรก าหนดให้ผู้บริหารได้
มีการพัฒนาทักษะดิจิทัลในเชิงกลยุทธ์ การบริหารงาน และการวางแผนในเบื้องต้น จากนั้น
จึงใช้โครงการที่สามารถเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารองค์การ และผู้ด าเนินการ
ด้านข้อมูล (อาจรวมถึงเกษตรกรผู้ใช้ข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน) ในการออกแบบหลักสูตร
การจัดการข้อมูล ที่สามารถวิเคราะห์และให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เมื่อเป็นเช่นนั้น การจัดล าดับโครงการแต่ละโครงการล จะมีความต่างของช่วงเวลาในการ
จัดการฝึกอบรม และการประเมินผล แต่สามารถแสดงถึงทิศทางในการบริหารการพัฒนา
บุคลากรได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถด าเนินงานในระบบเครือข่ายที่ทุกคนทั้งในภายภายนอก
องค์การน าไปใช้ประโยชน์ระบบดิจิทัลได้ 
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ทิศทำงและต ำแหน่งยุทธศำสตร์ (Strategic Positioning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปี ๒๕๖๓           ปี ๒๕๖๔     ปี ๒๕๖๕ 

 

ยกระดับความสามารถขององค์การด้านดิจิทัล 

(Enhancing the High Digital Performance 
Organization) 

พลิกองค์การสู่ความเป็นเกษตรดิจิทัล  
(Transformation to the Era of 

Digital Agriculture) 
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บทที่ ๕ 
ยุทธศำสตร์ด้ำนดิจิทัล กรมพัฒนำที่ดิน 

 
๕.๑ วิสัยทัศน์ 

“ดิจิทัลขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ดิน เพื่อสนับสนุน Smart Agriculture” 
 
๕.๒ เป้ำประสงค์ 

เป้ำประสงค์ภำยใน 
๑. พัฒนาข้อมูล และระบบดิจิทัลให้เป็นแบบบูรณาการร่วมกัน/การเชื่อมโยง (Connected) และสามารถ

เปิดเผย (Open Data) รวมถึงการตรวจสอบการใช้ข้อมูล เพ่ือท าให้กระบวนการท างาน และการบริการ
ของกรมพัฒนาที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดินให้มีศักยภาพและทักษะในด้านดิจิทัล เพ่ือน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค์ภำยนอก 
๑. พัฒนากระบวนการและการบริการดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการโดยค านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วน

เสียที่มีผลกระทบโดยตรง (Citizen Centric) และสอดคล้องการปฏิบัติการในยุครัฐบาลดิจิทัล 
๒. ส่งเสริมความยั่งยืนของการพัฒนาที่ดินด้วยการน านวัตกรรม (Innovation) ขับเคลื่อนองค์การ 
๓. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อน

กระบวนการและการให้บริการด้านระบบดิจิทัลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 
๕.๓ ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์กำรพัฒนำดิจิทัล 

จากการส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ได้ ๕ ยุทธศาสตร์ 
ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาของกรมพัฒนาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) ซึ่งได้
ด าเนินการพิจารณาจากผลการวิเคราะห์การก าหนดกลยุทธ์ และช่องว่างของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่รวมถึง
องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ บริบทของกรมพัฒนาที่ดิน (Core Business) ผู้รับบริการ (Citizen Centric) กระบวนการ
ท างาน (Process) นโยบายที่เกี่ยวข้อง (Policy) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Digital) โดยในการก าหนด
ยุทธศาสตร์นี้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินเป็นอันดับแรก 

เพ่ือรองรับการเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อ
การให้บริการที่ทันสมัยให้กับผู้รับบริการ โดยสามารถแบ่งกลยุทธ์ที่สอดคล้องของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
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๔๘ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  เพ่ิมศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นองค์การดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมสู่องค์การดิจิทัล (Smart Officer) 
กลยุทธ์ที่ ๒   ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ 

ในอนาคต 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  ยกระดับการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนามาตรฐานข้อมูลภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) 
กลยุทธ์ที่ ๒   บูรณาการข้อมูล (Data Integration) ภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือไปสู่การเปิดเผยข้อมูล 

และท างานเชื่อมต่อกัน (Open and Connected Department) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓  สร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Transformation) 
กลยุทธ์ที่ ๒   เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ ในการบริหารจัดการ          

และให้บริการดิจิทัล (Digital Security) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔   ขับเคลื่อนนวัตกรรมและงานบริการดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาที่ดินสู่ เกษตรอัจฉริยะ 

(SMART Agriculture) 
กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาที่ดินสู่การเกษตรอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๒   พัฒนาบริการดิจิทัลด้านพัฒนาที่ดินที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  

(Citizen Centric) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ยกระดับองค์การสู่การเป็นองค์การดิจิทัล SMART LDD 

กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานขององค์การ 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาการบริหารภายในเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์การดิจิทัล 
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๔๙ 

 

แผนที่ยุทธศำสตร์ด้ำนดิจิทัล กรมพัฒนำที่ดิน (Strategy Map) 

วิสัยทัศน์: ดิจิทัลขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ดิน เพื่อสนับสนุน Smart Agriculture 

เป้ำหมำย: ขับเคลื่อนงำนพัฒนำที่ดินสู่ Smart Farmer เพื่อยกระดับเป็นองค์กำรดิจิทัล 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 5  2 

 

 

 

 2  2 

 
 

 3  2 

 

 

 

 5  1 

ภาพ ๒ แผนที่ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน (Strategy Map) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

 2 3 4   2 3 4  1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร ์ เพิ่มศักยภาพ
บุคลากรเพือ่

รองรับการเป็น
องค์การดิจทิัล 

สร้างและพฒันา
โครงสร้าง

พื้นฐานระบบ
ดิจิทัล 

ขับเคลื่อน
นวัตกรรมและ

งานบริการดิจทิัล
เพื่อการพัฒนา
ที่ดินสูเ่กษตร

อัจฉริยะ 
(SMART 

Agriculture) 

ยกระดับองคก์าร
สู่การเป็น

องค์การดิจทิัล 
SMART 
LDD 

ยกระดับการ
เชื่อมโยงและ
บริหารจัดการ

ข้อมูลดว้ยระบบ
ดิจิทัล 

มิติที่ 1 
ประสิทธผิล 

ขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินสู่ 

Smart Farmer 
เปลี่ยนผ่านเป็นองคก์ารที่ดิจทิัล 

(Digital Transform) 
ใช้นวัตกรรม (Innovation) 
เพื่อขับเคลือ่นองคก์ารดจิิทัล 

มิติที่ 2 
คุณภาพ 

ส่งเสริมการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือ เพือ่ขับเคลือ่น
กระบวนการ และการให้บรกิารด้านดิจทิัล 

ผู้บริโภคได้รับบรกิารดจิิทัลที่ตอบสนองความต้องการ 

(Citizen Centric) 

มิติที่ 3 
ประสิทธภิาพ 

พัฒนาขอ้มูลและระบบดิจิทัลให้เป็นแบบบูรณการรว่มกัน พัฒนาขอ้มูลให้เชือ่มโยง (Connected) และ

เปิดเผยข้อมูล (Open Data) 

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบดิจิทัล เพิ่มประสทิธิภาพกระบวนการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

มิติที่ 4 
พัฒนาองคก์าร 

บริหารแผนงานยุทธศาสตร์งบประมาณและการตรวจราชการ พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานกรมพัฒนาทีด่ินให้มีศักยภาพ
และทกัษะในด้านดจิิทัล 
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๕๐ 

 

ตารางที่ ๕.๑ แผนปฏิบัติงานที่ต้องด าเนินการของกรมพัฒนาที่ดิน 
                                                                                                                                                                                                                                             หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศำสตร์ที ่ กลยุทธ์ที ่ โครงกำร แนวทำง ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ปี พ.ศ. หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 หน่วย 
งำนหลกั 

หน่วยงำน
สนบัสนุน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
เพิ่มศักยภาพ
บุคลากรเพื่อรองรับ
การเป็นองค์การ 
ดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
บุคลากรให้มีความพร้อม
สู่องค์การดิจิทัล (Smart 
Officer) 

- โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้
กับบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ
เพื่อน ามาใช้สนับสนุนงาน
ปฏิบัติการ  

ร้อยละของบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรม
ด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศของกรมล
ที่ได้รับคะแนน
ประเมินผลความรู้
มากกว่า ร้อยละ 60 

ร้อยละ 80  
0.435 

 
0.435 

 
0.435 

 
ศทส. 

 
กกจ. 

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริม 
การพัฒนาทักษะความ
เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทัลที่รองรับเทคโนโลยี
ใหม่ในอนาคต 

- โครงการพัฒนา
บุคลากรกรมพัฒนา
ที่ดินภายใต้แผนปฏิบัติ
การด้านการสร้างและ
พัฒนาก าลังคนภาครัฐ
เชิงกลยุทธ ์เพื่อการไปสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 
2561-2565 

- จัดท าแผนและพัฒนาทักษะดจิิทัล
ให้กับบุคลากรในกลุ่มผู้อ านวยการ
กอง (Management) กลุ่มผู้
ให้บริการดิจิทัลภาครัฐ (Service) 
และกลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ของกรมพัฒนาที่ดิน 
(Technologist) 
(อ้างอิงตามกลุ่ม ก.พ.) 

- แผนพัฒนาทักษะ 
ดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดิน 
- ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะดิจิทัล 

1 แผน 
 

ร้อยละ 80 

 
1.5 

 
1.5 

 
1.5 

 
กกจ. 

 
ศทส. 

รวมงบประมำณ ยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 5.805 ล้ำนบำท 1.935 1.935 1.935   

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ยกระดับการ
เช่ือมโยงและ
บริหารจัดการขอ้มูล
ด้วยระบบดจิิทัล 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนา
มาตรฐานข้อมูลภายใต้
ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data 
Governance 
Framework) 

- โครงการระบบ
คลังข้อมูลภูมิ
สารสนเทศด้านการ
พัฒนาที่ดิน  

- รวบรวม จัดเก็บ ขอ้มูลจากแหล่ง
ต่างๆ ทีม่ีความหลากหลายในรูปแบบ
ข้อมูล ประเภทขอ้มูล และโครงสร้าง
ของขอ้มูล 
- จัดระเบียบข้อมูล ก าหนดความ
เกี่ยวขอ้งของชุดขอ้มูล การก าหนด
สิทธิก์ารเข้าถึงข้อมลูและสามารถ
เรียกใช้งานขอ้มูลได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
- วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล 
- บริการและแบ่งปันข้อมลูกบัหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก ส าหรับ
สนับสนนุการวิเคราะห์ และปฏิบัติงาน 

ร้อยละความส าเร็จใน
การพัฒนาระบบ
คลังข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศด้าน
การพัฒนาที่ดิน 

ร้อยละ 
100 

-  
6.5 

 
6.5 

 
ศทส. 

 
สวด. 
กนผ. 
สสผ. 
กสด. 
สวพ. 
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๕๑ 

 

ยุทธศำสตร์ที ่ กลยุทธ์ที ่ โครงกำร แนวทำง ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ปี พ.ศ. หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 หน่วย 
งำนหลกั 

หน่วยงำน
สนบัสนุน 

  - โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการเกษตร 
ด้านข้อมูลดิน และการ
ใช้ที่ดิน 

- เช่ือมโยงระบบคลังข้อมูลภูมิ
สารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน  
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศด้านข้อมูลดิน การใช้
ที่ดิน และข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดิน  
- จัดท าระบบเชื่อมโยงข้อมูลจาก
อุปกรณ์ IOT (Internet of 
Things) เพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่แบบเรียลไทม์ 
- จัดหาระบบวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผลเพื่อแสดงข้อมูล 
 

ร้อยละความส าเร็จใน
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการเกษตร 
ด้านข้อมูลดิน และ
การใช้ที่ดิน 

ร้อยละ 
100 

 
16.8 

 
16.8 

 
16.8 

 
ศทส. 

 
สวด. 
กนผ. 
สสผ. 
กสด. 
สวพ. 

- โครงการพัฒนาระบบ
จัดการข้อมูลและจัดท า
ฐานข้อมูลส าคัญด้าน
การพัฒนาที่ดินเพื่อ
การเกษตร 

- จัดท าระบบจัดการข้อมูลและ
จัดท าฐานข้อมูลส าคัญด้านการ
พัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร 

ร้อยละความส าเร็จใน
การพัฒนาระบบ
จัดการข้อมูลและ
จัดท าฐานข้อมูล
ส าคัญด้านการพัฒนา
ที่ดินเพื่อการเกษตร 

ร้อยละ  
100 

-  
3.0 

 
3.0 

 
ศทส. 

 
สวด. 
กนผ. 
สสผ. 
กสด. 
กวจ. 
กทช. 

 

 กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการ
ข้อมูล (Data 
Integration) ภายในและ
ภายนอกองค์การ เพื่อ
ไปสู่การเปิดเผยข้อมูล 
และท างานเช่ือมต่อกัน 
(Open and Connected 
Department)  
 
 

- โครงการพัฒนาระบบ
การให้บริการสืบค้น
ข้อมูลดินและงานวจิัย
ผ่านระบบเครือข่าย  

 
 
 
 
 
 

- จัดท าระบบให้บริการสืบค้น
ฐานข้อมูลดิน และงานวิจยัแห่ง
ภูมิภาคเอเชีย (ASIS) ผ่านระบบ
เครือข่ายของศูนย์ CESRA ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
ให้บริการสืบค้นข้อมูล
ดินและงานวิจยั 

ร้อยละ 
100 

 
2.9 

 
2.9 

 
2.9 

 
กวจ. 
กนผ. 

 
ศทส. 
กทช. 
กสด. 
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๕๒ 

 

ยุทธศำสตร์ที ่ กลยุทธ์ที ่ โครงกำร แนวทำง ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ปี พ.ศ. หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 หน่วย 
งำนหลกั 

หน่วยงำน
สนบัสนุน 

  - โครงการยกเลิกส าเนา
เอกสารเพื่อบริการ
ประชาชนด้านการ
พัฒนาที่ดิน 

- เช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลบัตร
ประจ าตัวประชาชนและฐานข้อมูล
ทะเบียนบ้าน 
- พัฒนาระบบการให้บริการใน
รูปแบบ Single form 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดท าระบบ
การให้บริการ
ประชาชนแบบ 
Single Form ที่
เช่ือมโยงฐานข้อมูล
บัตรประจ าตัว
ประชาชนและ
ฐานข้อมูลทะเบียน
บ้าน 

ร้อยละ 
100 

 
- 

 
2.0 

 
2.0 

 
ศทส. 

 
กนผ. 
กสด. 
สวด. 
สสผ. 
กทช. 
สพข. 
สพด. 

รวมงบประมำณ ยุทธศำสตร์ที่ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น 82.10 ล้ำนบำท 19.70 31.20 31.20   

ยุทธศำสตร์ที ่3 
สร้างและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบดิจิทัล 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
(Transformation) 

- โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพว่ง 

  - จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพว่ง
ตามงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี

ร้อยละ 
100 

 
15.0 

 
15.0 

 
20.0 

 
ศทส. 

 
ทุก

หน่วยงาน 

- โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครือข่าย
ไร้สายกรมพัฒนาที่ดิน 

- วิเคราะห์ประสิทธภิาพของ
เครือข่ายไร้สายของกรมพัฒนา
ที่ดิน 
- จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เครือข่าย
ไร้สายที่ท าให้ผู้ใช้งานสามารถใช้
งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
 

 ร้อยละของการ
ปรับปรุงสิทธิภาพการ
พัฒนาระบบเครือข่าย
ไร้สายของกรมพัฒนา
ที่ดิน 

ร้อยละ 
100 

 
- 

 
10.0 

 
10.0 

 
ศทส. 

 
- 

 
 
 

          



  
แผนปฏิบัติการดา้นดิจิทัล กรมพฒันาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

 
๕๓ 

 

ยุทธศำสตร์ที ่ กลยุทธ์ที ่ โครงกำร แนวทำง ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ปี พ.ศ. หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 หน่วย 
งำนหลกั 

หน่วยงำน
สนบัสนุน 

  - โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

- จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิด ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด 
- วิเคราะห์พื้นที่ส าคัญในการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
กล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิดของกรม
พัฒนาที่ดิน 

ร้อยละ 
100 

 
2.0 

 
2.0 

 
2.0 

 
สลก. 
ศทส. 
กกจ. 

 
ทุก

หน่วยงาน 

- โครงการเช่าบริการ
ระบบ Cloud Server 
ส าหรับบริการ
สารสนเทศ และ 
แอปพลิเคชันด้านการ
พัฒนาที่ดิน 

- ศึกษาวิเคราะห์ระบบงานของกรม
พัฒนาที่ดิน ที่จะน าขึ้น 
สู่บริการระบบ Cloud Server 
- เช่าบริการระบบ Cloud Server 
ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลาง 

ร้อยละความส าเร็จใน
การเช่าบริการระบบ 
Cloud Server 

ร้อยละ 
100 

 
- 

 
1.2 

 
1.2 

 
ศทส. 

 
- 

- โครงการระบบจัดการ
ฐานข้อมูลการบริการ
แผนที่และข้อมูลทาง
แผนที่ของกรมพัฒนา
ที่ดิน 

- ศึกษาวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อการจัดเก็บ และจัดการ
ฐานข้อมูลการบริการแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนา
ที่ดิน ที่มีอยู่เดิม และความต้องการ
ระบบคอมพิวเตอร ์เพื่อรองรับการ
ใช้งานในปัจจุบันและอนาคต 
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ทั้งในส่วนของ
ฮาร์ดแวร ์ซอฟต์แวร ์และระบบ
การจัดการฐานข้อมูลการบริการ
แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรม
พัฒนาที่ดิน ตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการปฏิบัตกิารจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

ร้อยละความ 
ส าเร็จของระบบ 
การจัดการฐานข้อมูล
การบริการแผนทีแ่ละ
ข้อมูลทางแผนที่ของ
กรมพัฒนาที่ดิน 

ร้อยละ 
100 

 
- 

 
29.41 

 
- 

 
สสผ. 

 



  
แผนปฏิบัติการดา้นดิจิทัล กรมพฒันาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

 
๕๔ 

 

ยุทธศำสตร์ที ่ กลยุทธ์ที ่ โครงกำร แนวทำง ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ปี พ.ศ. หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 หน่วย 
งำนหลกั 

หน่วยงำน
สนบัสนุน 

  - โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการ
สนับสนุนการท าเกษตร
อัจฉริยะ (Smart 
Farming) 
ด้วยเทคโนโลยอีากาศ
ยานไร้คนขับ (UAV) 

- ศึกษาวิเคราะหก์ารสนับสนุนการ
ท าเกษตรอัจฉรยิะ (Smart 
Farming) ด้วยเทคโนโลยีอากาศ
ยานไร้คนขับ (UAV) และความ
ต้องการอากาศยานไร้คนขับที่มี
ศักยภาพสูง (Professional 
Grade) กล้อง Multi- Spectral 
คอมพิวเตอร์ และ ซอฟต์แวร์ที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการ
ประมวลผลภาพถ่ายความละเอียด
สูง เพื่อรองรับการท าแผนที่ และ
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของพืช 
(Plant Health) ในพื้นที่ขนาดใหญ่
ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการท า
เกษตรอัจฉริยะ ที่มีความถูกต้อง 
รวดเร็วและเป็นปัจจบุัน 
- จัดหาครุภัณฑ์อากาศยานไร้
คนขับที่มีศักยภาพสูง 
(Professional Grade) กล้อง 
Multi- Spectral คอมพิวเตอร์ 
และ ซอฟต์แวร์ เพื่อการประมวล
ภาพถา่ยความละเอยีดสูง 
 

- ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดหา
ครุภัณฑ์อากาศยานไร้
คนขับที่มีศักยภาพสูง 
(Professional 
Grade) กล้อง 
Multi – Spectral 
คอมพิวเตอร์ และ 
ซอฟต์แวร์ เพื่อการ
ประมวลผลภาพถ่าย 
ความละเอียดสูง 
- ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ศักยภาพในการ
สนับสนุนการท า
เกษตรอัจฉริยะ 
(Smart Farming) 
ด้วยเทคโนโลยอีากาศ
ยานไร้คนขับ (UAV) 

ร้อยละ  
100 

 
- 

 
0.31 

 
0.31 

 
สสผ. 

  

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

       



  
แผนปฏิบัติการดา้นดิจิทัล กรมพฒันาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

 
๕๕ 

 

ยุทธศำสตร์ที ่ กลยุทธ์ที ่ โครงกำร แนวทำง ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ปี พ.ศ. หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 หน่วย 
งำนหลกั 

หน่วยงำน
สนบัสนุน 

 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง
ความมั่นคง ปลอดภยั 
และความน่าเช่ือถือ ใน
การบริหารจัดการ และ
ให้บริการดิจิทัล (Digital 
Security) 

 - โครงการพัฒนาระบบ
รักษาความปลอดภยั
ด้านระบบเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์  

- วิเคราะห์ติดตามสถานการณ์การ
โจมตีทางไซเบอร์ด้านระบบ
เครือข่ายและคอมพวิเตอร์ของกรม
พัฒนาที่ดิน 
- จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย
ในระบบเครือข่ายดิจิทัล (Network 
Security) และคอมพิวเตอร ์
(Computer Security) ที่สามารถ
ป้องกันการบกุรุกหรือการโจมตี
เครือข่ายจากภายนอก และมี
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความ
ปลอดภัยและมีประสิทธภิาพ 
 

ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาระบบ 
(Network Security) 
และคอมพิวเตอร ์
(Computer 
Security) ที่มีความ
ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 

มีระบบ 
(Network 

Security) และ
คอมพิวเตอร์ 
(Computer 
Security) ที่มี
ความปลอดภยั

และมี
ประสิทธิภาพ 

 
- 

 
5.0 

 
5.0 

 
ศทส. 

 
- 

- โครงการจัดหาระบบ
ส ารองข้อมูล Data 
Backup System 

- จัดหาระบบการส ารองข้อมูลและ
การกู้คืนระบบ Recovery System 
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถส ารอง
ข้อมูลสารสนเทศ และสามารถกู้คืน
ระบบน ากลับมาใช้งานได้ 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดหาระบบ
ส ารองข้อมูล Data 
Backup System 

ร้อยละ 
100 

 
5.0 

 
- 

 
- 

 
ศทส. 

 
- 

รวมงบประมำณ ยุทธศำสตร์ที่ 3 เป็นเงินทั้งสิ้น 123.43 ล้ำนบำท 22.00 62.92 38.51   

 

 

 

 

 

 

 



  
แผนปฏิบัติการดา้นดิจิทัล กรมพฒันาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

 
๕๖ 

 

 

ยุทธศำสตร์ที ่ กลยุทธ์ที ่ โครงกำร แนวทำงกำรด ำเนินกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ปี พ.ศ. หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
หน่วยงำ
นหลกั 

หน่วยงำน
สนบัสนุน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ขับเคลื่อนนวัตกรรม
และงานบริการ 
ดิจิทัลเพื่อการ
พัฒนาที่ดินสู่เกษตร
อัจฉริยะ (SMART 
Agriculture) 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการ
ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ที่ดินสู่การเกษตรอยา่ง
ยั่งยืน 

- โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

- เช่าบริการระบบ cloud และ
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
- พัฒนาระบบ Agri-Map Portal 
เพื่อให้หน่วยงาน กษ. สามารถ
ปรับปรุงฐานข้อมูลใน Agri-Map 
ให้เป็นปัจจุบันได้ด้วยตนเอง 
- พัฒนาระบบการเชื่อมโยงกับ 
Map server ของแต่ละหน่วยงาน
เพื่อความสะดวกในการปรับปรุง
ข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา 
- พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจการผลิต และการ
คาดการณ์การใช้พื้นที่ในอนาคต 
- พัฒนาบุคลากรให้สามารถดแูล 
และพัฒนาระบบ Agri-Map ได้เอง 
- พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลการใช้
ที่ดินให้สามารถปรับปรุงข้อมูลได้
จากภาคสนามโดยอัตโนมัต ิ
 

ร้อยละของการ
ให้บริการระบบ  
Agri-Map ตาม
มาตรฐาน SLA 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

 
5.0 

 
9.65 

 
9.65 

 
กนผ. 

 
กวจ. 
สสผ. 
กสด. 
ศทส. 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
บริการดิจิทัลด้านพัฒนา
ที่ดินที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
(Citizen Centric) 

- โครงการบริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
ของกรมพัฒนาที่ดิน 
One Stop Service 
(OSS) 

- พัฒนาบริการให้อยู่ในรูปแบบ 
One Stop Service (OSS) ส าหรับ
ผู้มารับบริการ ณ สว่นกลางกรม
พัฒนาที่ดิน ที่มีความสอดคล้องการ
ปฏิบัติงานจนสามารถสนับสนุนการ
ให้บริการและลดการใช้ทรพัยากรได้ 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
ให้บริการ  One 
Stop Service (OSS) 

ร้อยละ 
100 

 
- 

 
2.0 

 
2.0 

 
ศทส. 

 
หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

 

 



  
แผนปฏิบัติการดา้นดิจิทัล กรมพฒันาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

 
๕๗ 

 

ยุทธศำสตร์ที ่ กลยุทธ์ที ่ โครงกำร แนวทำงกำรด ำเนินกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ปี พ.ศ. หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
หน่วยงำ
นหลกั 

หน่วยงำน
สนบัสนุน 

  - โครงการดินออนไลน์
บริการข้อมูลดินและ
การใช้ที่ดิน 

- จัดท าแบบฟอร์มออนไลน ์
- จัดท าระบบ Tracking 
- จัดท าระบบ Soil Drive ส าหรับ
ให้ผู้รับบริการ Download 

ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบดิน
ออนไลน์บริการข้อมูล
ดินและการใช้ที่ดิน 
 

ร้อยละ 
100 

 
- 

 
1.0 

 
1.0 

 
ศทส. 

 
กนผ. 
กสด. 

  - โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
(e-Learning) 

- พัฒนาบทเรียนให้ผู้สนใจ 
เกษตรกรและประชาชน สามารถ
เรียนรู้ผ่านระบบห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส ์
- จัดท าระบบห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถใช้งาน
ผ่านอุปกรณ์เครลื่อนที่ 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
ให้สามารถบริการ
ความรู้ผ่านห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส ์

ร้อยละ 
100 

 
0.5 

 
- 

 
- 

 
ศทส. 

 
- 

  - โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการบริหาร
จัดการเมล็ดพันธุ์พืช 
ปุ๋ยสด 

- จัดท าระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยง
ความต้องการเมล็ดพันธุพ์ืชปุ๋ยสด 
การผลิต การเกบ็รักษา การ
จ าหน่าย การใช้และการรับซื้อเมล็ด
พันธุ์พืชปุย๋สด 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการบริหาร
จัดการเมล็ดพันธุ์พืช
ปุ๋ยสด 

ร้อยละ 80  
- 

 
 

 
 

 
กวจ. 
ศทส. 

 
กสด. 
กนผ. 
กผง. 

รวมงบประมำณ ยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นเงินทั้งสิ้น 30.80 ล้ำนบำท 5.50 12.65 12.65   

 

 

 

 

 

 



  
แผนปฏิบัติการดา้นดิจิทัล กรมพฒันาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

 
๕๘ 

 

ยุทธศำสตร์ที ่ กลยุทธ์ที ่ โครงกำร แนวทำงกำรด ำเนินกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ปี พ.ศ. หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
หน่วยงำน

หลกั 
หน่วยงำน
สนบัสนุน 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
ยกระดับองค์การสู่
การเป็นองค์การ
ดิจิทัล SMART LDD 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
ขีดความสามารถเพือ่
สนับสนุนการด าเนินงาน
ขององค์การ 

- โครงการจัดท าระบบ
การช าระเงินทางดิจิทัล 

 

- จัดท าระบบการช าระเงินผ่านทาง
ช่องทางดิจิทัลส าหรับผู้มาใช้บริการ
ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ร้อยละความส าเร็จ
ในการจัดท าระบบ
การช าระเงินผ่าน
ทางช่องทางดิจิทัล 

ร้อยละ 
100 

 
- 

 

 
2.0 

 

 
2.0 

 

 
กค. 

 
ศทส. 

 กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาการ
บริหารภายในเพื่อเปลี่ยน
ผ่านสู่องค์การดิจิทัล 

 - โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงาน
สารบรรณ 

- จัดท าระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการ 
ลงนามอิเล็กทรอนิกส ์ใน
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนกิส ์

ร้อยละความส าเร็จ
ในการจัดการท า
ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
รองรับการลงนาม
อิเล็กทรอนิกส์ใน
แบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส ์

ร้อยละ 
100 

 
- 

 
5.0 

 
5.0 

 
สลก. 
ศทส. 

 
ทุก

หน่วยงาน 

  - โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการ 
วิเคราะห์ดิน  

- จัดท าระบบฐานข้อมูลการ
วิเคราะห์ดินส าหรับรวบรวมผล 
การวิคราะห์ดินจากหน่วยงาน
ภายในกรมพัฒนาที่ดินและติดตาม
ผลการส่งตัวอย่าง ผลวิเคราะห์และ
การให้ค าแนะน า 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการ
วิเคราะห์ดิน 

ร้อยละ 
100 

 
- 

 
1.0 

 
1.0 

 
สวด. 

 
ศทส. 

   - โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการเดินทาง 
ไปต่างประเทศของ
บุคลากร  

- จัดท าระบบฐานข้อมูลของ
บุคลากรที่เดินทางไปปฏิบัติงาน
ภายใต้แผนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการ
เดินทางไป
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 
100 

 
- 

 
1.0 

 
1.0 

 
กผง. 

 
ศทส. 

  - โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการครุภัณฑ์ 
 

- จัดท าระบบบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลและ
ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าป ี

ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการครุภัณฑ์ 

ร้อยละ 
100 

 
- 

 
2.0 

 
2.0 

 
กค. 

 
ตสน. 

  - โครงการพัฒนาระบบ
ควบคุมการใช้จ่ายเงิน 

- พัฒนาระบบควบคุมการใช้จ่ายเงนิ
เพื่อให้สอดคลอ้งกับการปรับเปลี่ยน
ระบบของกรมบัญชกีลาง 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
ควบคุมใช้จ่ายเงิน 

ร้อยละ 
100 

  
- 

 
2.0 

 
2.0 

 
กค. 

 
ศทส. 

ยุทธศำสตร์ที ่ กลยุทธ์ที ่ โครงกำร แนวทำงกำรด ำเนินกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ปี พ.ศ. หน่วยงำนรับผิดชอบ 



  
แผนปฏิบัติการดา้นดิจิทัล กรมพฒันาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

 
๕๙ 

 

2563 2564 2565 
หน่วยงำน

หลกั 
หน่วยงำน
สนบัสนุน 

  - โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้าน
ทรพัยากรบุคคล HRIS 

- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
(บุคลากร, แผนงานและ
งบประมาณ) 
- วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
- ออกแบบการเรียกใช้ขอ้มูลตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
- ก าหนดสิทธิก์ารเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้งานแต่ละประเภท 
- จัดท าคู่มือและประชาสัมพันธก์าร
เข้าใช้งาน 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล 
HRIS 

ร้อยละ 
100 

 
2.0 

 

 
2.0 

 

 
2.0 

 

 
กกจ. 

 
ศทส. 
กผง. 
กค. 

 

  - โครงการพัฒนาระบบ
พิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศและระบบ
เครือข่าย (Single    
Sign-On : SSO) 

- พัฒนาระบบพิสูจน์ตวัตนผู้ใช้
ระบบสารสนเทศและระบบ
เครือข่าย (Single Sign-On : SSO)
ให้ผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงทุกระบบ
ได้ โดยการ login ด้วย username 
และ password เดียว 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
พิสูจน์ตัวตนผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ
และระบบเครือข่าย 
(Single Sign-On : 
SSO) 

ร้อยละ 
100 

- -  
7.0 

 

ศทส. - 

รวมงบประมำณ ยุทธศำสตร์ที่ 5 เป็นเงินทั้งสิ้น 32.00 ล้ำนบำท 2.00 15.00 22.00   

5 ยุทธศำสตร์ 28 โครงกำร รวมงบประมำณทั้งสิ้น 281.135 ลำ้นบำท 51.135 123.705 106.295   



  
แผนปฏิบัติการดา้นดิจิทัล กรมพฒันาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

 
๖๐ 

 

แนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำตำมยุทธศำสตร ์
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  เพ่ิมศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นองค์การดิจิทัล 
 เนื่องด้วยการเพ่ิมศักยภาพความสามารถของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ยังไม่มีการก าหนด

แผนการที่ชัดเจน ส าหรับในส่วนของการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้มีทักษะเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล   
ที่เหมาะสมกับต าแหน่งและการปฏิบัติงานในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน จึงควรมีการด าเนินการเพิ่มเติม ได้แก่ 

๑. จัดท าโครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
๒. ด าเนินการเพ่ิมศักยภาพความสามารถของบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Technologies) 
๓. พัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเตรียม

ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  ยกระดับการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล 
 ควรมีมาตรการในการด าเนินการ ได้แก่ 

๑. พัฒนาระบบจัดการข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลส าคัญด้านการพัฒนาที่ดินเพ่ือการเกษตร     
อาทิเช่น ระบบ Big Data ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

๒. ยกระดับมาตรฐานข้อมูลในระบบส่วนกลางขององค์การ ส าหรับการใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน
ภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันที่สามารถบูรณาการ/เชื่อมโยง (connected) 
ข้อมูลเข้าด้วยกัน เพ่ือสามารถใช้ประโยชน์ของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓  สร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัล 

๑. ด าเนินการส ารวจการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ในระบบดิจิทัล 

๒. ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และโครงสร้าง
พ้ืนฐานในระบบดิจิทัล เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัยต่อการใช้งาน 

๓. ยกระดับความสามารถของเครื่องมืออุปกรณ์ด้านเครือข่าย และโครงสร้างพ้ืนฐานที่สามารถ
รองรับระบบความมั่นคง และปลอดภัย เครื่องมือในการส ารองข้อมูล (DR site) ระบบอินเทอร์เน็ต   
ที่ทันสมัย 

 
 



  
แผนปฏิบัติการดา้นดิจิทัล กรมพฒันาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

 
๖๑ 

 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ขับเคลื่อนนวัตกรรมและงานบริการดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาที่ดินสู่เกษตรอัจฉริยะ (SMART Agriculture) 

๑. จัดท าโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการดินที่เหมาะสมและ ส่งเสริมระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกร 

๒. จัดท าโครงการเพ่ิมทักษะและศักยภาพเกษตรกรไทยสู่การท าเกษตรสมัยใหม่ เพ่ือพัฒนา       
สู่เกษตร ๔.๐ 

๓. เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และประชาชน    
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕  ยกระดับองค์การสู่การเป็นองค์การดิจิทัล SMART LDD 

๑. ส ารวจทรัพยากรทางการเกษตรที่ส าคัญ เพ่ือน ามาวางแผนผลักดันให้สอดคลองกับข้อมูล
ดิจิทัล การเกษตร และยกระดับการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม สอดคลอง
กับแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 

๒. จัดท าโครงการจัดท ากิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของกฎหมายที่มีการ
ปรับปรุงและบัญญัติข้ึนใหม่ 

๓. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร และเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน หน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์    
เพ่ือยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสูการเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจน
การให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตร อย่างแท้จริง 
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รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล 
ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2563 – 2565 

 
1. น.ส.ภัทราภรณ์  โสเจยยะ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  (CIO) 
2. นายสถิระ อุดมศรี ผอ.กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กสด. 
3. นายถวิล  หน่อค า รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส ารวจและจ าแนกดิน กสด. 
4. นางวรวรรณ  ละออพันธ์สกุล ผอ.กลุ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลดิน กสด. 
5.    นายจตุรงค์  ละออพันธ์สกุล ผอ.กลุ่มส ารวจจ าแนกดิน กสด. 
6. นายสมศักดิ์  สุขจันทร์ ผอ.กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กนผ. 
7. นางจุฬาลักษณ์  สุทธิรอด ผชช.ด้านการส ารวจการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีระยะไกล กนผ. 
8.  นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กนผ. 
9. น.ส.อมรรัตน์  สระเพ็ชร นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ กนผ. 
10.  นายสมโสถติ์  ด าเนินงาม ผอ.ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ สสผ. 
11. จ.ส.อ.ราชวลัย์  กันภัย  ผชช.ด้านส ารวจและท าแผนที่ภาพถ่าย สสผ. 
12. นายมณฑล สุริยาประสิทธิ์ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ สสผ. 
13. ว่าที่ ร.ต.หญิงอรุณวตรีฐ์  อ่ิมสมบัติ รก.ผอ.กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สสผ. 
14. นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศทส. 
15. นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร ผชช.ด้านสารสนเทศ  ศทส. 
16. นางดวงดอม  ก าเนิดทรัพย์ ผอ.กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศทส. 
17. น.ส.อริศรา  พ่ึงพา ผอ.กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์   ศทส. 
18. นางวราภรณ์  อินทร์ทิพย์ ผอ.กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ   ศทส. 
19. น.ส.ฐิติพร  วีระประสิทธิ์ ผอ.กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศทส. 

 20. น.ส.รุจิรัตน์  รุจิรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ศทส. 
 21. นายวีระ  ปะทะขีนัง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการ ศทส. 

22. น.ส.สุมิตรา  วัฒนา ผอ.ส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน สวด. 
23. นายรัตนชาติ  ช่วยบุดดา ผชช.ด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี สวด. 
24. นายสุรเชษฐ์  นาราภัทร์ ผอ.กลุ่มวิจัยกายภาพดิน สวด. 
25. นายอัธยะ  พินจงสกุลดิษฐ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ ศปพ. 
26. นายพิชิต  ราชแบน นักส ารวจดินช านาญการพิเศษ ศปพ. 
27. นางพนารัตน์  ชัชวาลย์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศปพ. 

 28. น.ส.ฉวีวรรณ  เหลืองวุฒิวิโรจน์   ผอ.กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กทช. 
 29. นางจันจิรา  แสงสีเหลือง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการ กทช. 
   มลพิษทางดินและน  า 
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 30. นางนวลจันทร์  ชะบา     ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ กทช. 
    ทางดินและจัดการมลพิษทางน  า 
 31. นายไพรัช  พงษ์วิเชียร   ผชช.ด้านปรับปรุงดินเค็ม กวจ. 

32. นายอรรณพ  พุทธโส ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน  าเพื่อการเกษตร  กวจ. 
 33. น.ส.อภันตรี  พฤกษพงศ์   นักวิชาการเกษตรช านาญการ กวจ. 
 34. น.ส.ภรภัทร  นพมาลัย นักวิชาการเกษตรช านาญการ กวจ.  

35. นายจักรกฤษณ์  มิใย ผอ.กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่ ๓ สวพ. 
 36. นางพิริยาพร  ศรีมงคล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สวพ. 
 37.  น.ส.พรรณพิศ บ่วงนาวา ผอ.กองแผนงาน กผง. 

38. น.ส.พยัตติกา  พลสระคู ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน กผง. 
 39. นายปรเมศร์  ชะดี ผอ.กลุ่มแผนงาน กผง. 
 40. นางปวีณา  แสงเดือน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ กกจ. 
 41. นางจิตตนันท์  ตามสมัคร ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคคล กกจ. 
 42. นายสมฤกษ์  อินทร์สมาน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กกจ.  
 43. น.ส.วิเศษลักษณ์  พงษ์จันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร. 
 44. น.ส.ปภาดา  ฟูรังษีโรจน ์ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน ตสน. 
 45. นางธนภร  ฉิมพัด ผอ.กลุ่มบัญชี กค. 
 46. น.ส.จาริณี  กรรข า ผอ.กลุ่มงบประมาณ กค.  
 47. น.ส.มิรันตี  ฐิตโิชติรัตนา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สลก. 
 48. นางปราณี  สีหบัณฑ์ ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สพข.5 
 49. นางกุลวดี  สุทธาวาส ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สพข.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

แผนปฏิบัติการดา้นดิจิทัล กรมพฒันาที่ดิน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

 

64 

 

 ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้จัดโครงการ 
 
 1. นางอติรัตน์  วงศ์ดานี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ศทส.  
 2. น.ส.ณัฐณิชา  เณรแก้ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ศทส. 
 3. น.ส.กนกวรรณ  เดือนนวล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศทส.  
 4. นางภคนันท์  ทองตะนุนาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศทส. 
 5. นายอาณัฐ  มีทา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศทส. 
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 วิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร ส านักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 
 1. นายเอก  โอฐน้อย หัวหน้าทีมพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลและบริหารงานฝึกอบรม  
   ส านักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  
 2. ดร.ทิพย์ศริน  ภัคธนกุล เจ้าหน้าทีพั่ฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลอาวุโส 
   ส านักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  
 3. น.ส.ศิริพร  พงศ์วิญญู เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรมอาวุโส  
   ส านักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 4. ดร.ศักดิ์ชาย  รักการ ผู้อ านวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
   ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงาน 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 5. ดร.อนันต์  เดอร์ซิงห์ อาจารย์ประจ า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
   ที่ปรึกษา Starmark Manufacturing ประเทศไทย ท าหน้าที่ 
   ให้ค าปรึกษาการพัฒนาระบบ ERP และแอปพลิเคชัน 
 6. ดร.อติเทพ  ศรีคงศรี ผู้อ านวยการโครงการหลักสูตรวิศวกรรมโยธาส าหรับนักศึกษา 
   ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 7. ดร.ณัฐจักร์  เวชกิจ ที่ปรึกษาอาวุโส อิสระ 
   ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ฮานา เซมิคอนดัคเตอร์ (อยุธยา) จ ากัด 
 8. น.ส.พจนีย์ ศรีวิเชียร ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บริษัท ซิตี  แพลน 
   โปรเฟสชันนอล จ ากัด 
 9. นายวิศรุต ถวิลวงษ์สุริยะ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
  
  
 
 
 
 
 




