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บทท่ี 1  

บทนํา 

 
กรมพัฒนาท่ีดิน ไดจัดทํายุทธศาสตรกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาทรัพยากรท่ีดิน

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีวิสัยทัศนใหกรมพัฒนาท่ีดิน 
สามารถ “พัฒนาท่ีดินใหสมบูรณ เพ่ิมพูนผลผลิตในทิศทางการใชประโยชนอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานการมี
สวนรวม” กําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 6 ประเด็น ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินดวยการสํารวจจําแนกดิน 
วิเคราะหดินและวางแผนการใชท่ีดินอยางเปนระบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยงานวิจัยและเทคโนโลยี
ดานการพัฒนาท่ีดินเชิงนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรดินอยางสมดุลและยั่งยืนดวยการฟนฟูปรับปรุงดิน 
และอนุรักษดินและน้ํา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางและพัฒนาความเขมแข็งใหกับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือขาย 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินบนพ้ืนฐานการมีสวนรวม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการพัฒนาท่ีดิน 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) เปนหนวยงานระดับกอง มีภารกิจหลักในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารจัดการ จัดวางระบบฐานขอมูล ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และระบบการสื่อสารขอมูลของกรม เก่ียวของโดยตรงกับ ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ือใหยุทธศาสตรดังกลาวสัมฤทธิ์ผล ศทส. จึงไดจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือใหได
แผนงาน/โครงการท่ีเหมาะสมสอดคลอง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกรม ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
และยุทธศาตรชาติ 

การจัดทําแผนกลยุทธ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหชัดเจนและเปนไปในทิศทาง
เดียวกับแผนพัฒนาดิจิทัลในระดับตางๆ จําเปนตองศึกษาทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของประเทศ เชน นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ท่ีจําเปนตองมี อันจะสงผลใหการขับเคลื่อนกรมพัฒนาท่ีดินเปนไปในทิศทางเดียวกัน และชวยสนับสนุนให
ภาครัฐบรรลุผลตามวิสัยทัศน และยุทธศาสตรระดับชาติ 

แนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธในระดับหนาท่ี (Functional Strategy) ใชวิธีการทํา SWOT 
Analysis วิเคราะหสถานการณ หาจุดแข็ง จุดออนเพ่ือใหรูตนเอง รูจักสภาพแวดลอมชัดเจนและวิเคราะห
โอกาส-อุปสรรค เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน กําหนดกลยุทธและแผนงาน/โครงการ ศทส. หวังเปนอยางยิ่งวา
แผนกลยุทธฉบับนี้จะชวยสนับสนุนวิสัยทัศนกรมพัฒนาท่ีดินใหบรรลุสัมฤทธิ์และเปนแนวทางใหเจาหนาท่ี 
ศทส. ใชเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และยกระดับการบริการภาครัฐใน
รูปแบบดิจิทัล มุงสูการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการพัฒนาท่ีดิน 
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บทท่ี 2  

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
 

2.1 ประเทศไทย 4.0 

ประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  
ท่ีมุงม่ันตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรม เพ่ือกาวขาม กับดักประเทศรายไดปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ําของความม่ังค่ัง และกับดัก
ความไมสมดุลในการพัฒนา  

ปจจุบัน ประเทศไทยยังติดอยูในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามากไดนอย” จึงตองปรับเปลี่ยนเปน 
“ทํานอยไดมาก” ซ่ึงหมายถึงการขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอยใน 3 มิติท่ีสําคัญ คือ  

1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา "โภคภัณฑ"  ไปสูสินคาเชิง "นวัตกรรม"  
2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยอุตสาหกรรม ไปสู การขับเคลื่อนดวย เทคโนโลยี  

ความคิดสรางสรรค และ นวัตกรรม  
3) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา ไปสูภาคบริการมากข้ึน 

"ประเทศไทย 4.0" จึงเปนการเปลี่ยนผานท้ังระบบใน 4 องคประกอบ คือ 
1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสูเกษตรสมัยใหมท่ีเนนการบริหาร

จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยขึ้นและ เปนเกษตรกรแบบเปน
ผูประกอบการ (Entrepreneur) 

2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสู
การเปน Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง 

3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู High Value Services 
4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ํา ไปสู แรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ ทักษะสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.1 - 1 โมเดลประเทศไทย 4.0 

ท่ีมา: เว็บไซตศูนยประสานปฏิบัตท่ีิ 5 กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร 



๓ 

 
 

รูปท่ี 2.1 - 2  วิสัยทัศนของ Thailand 4.0 เนนนวัตกรรมและการสรางสรรค เพ่ือสรางลักษณะท่ีชาญฉลาด (Smart)  
 ใหกับธุรกิจอุตสาหกรรม เมือง และประชาชน  
 ท่ีมา: จากเอกสารประกอบการบรรยาย Digital Park for SMEs โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  
         เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 

2.2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เกิดข้ึนจากการท่ีรัฐบาลประกาศนโยบายการปฏิรูป 
ครั้งใหญของประเทศ โดยเล็งเห็นความจําเปนเรงดวนของการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปนเครื่องมือสําคัญ 
ในการปฏิรูปประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยคณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมข้ึนเพ่ือแทน 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ของประเทศ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมไดรับความเห็นขอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2559 

 2.2.1 วิสัยทัศนและเปาหมายของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  วิสัยทัศนของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คือ “ประเทศไทยท่ีสามารถ
สรางสรรคและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
นวัตกรรม ขอมูลทุนมนุษย และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 
  แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีเปาหมายในภาพรวม 4 ประการ ดังนี้ 

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกาวทันเวทีโลก ดวยการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เปนเครื่องมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิต การบริการ 

2) สรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียมดวยขอมูลขาวสารและบริการ ผานสื่อดิจิทัล
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3) พัฒนาทุนมนุษยสูยุคดิจิทัล ดวยการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมีความรู
และทักษะท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
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4) ปฏิรูปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของภาครัฐ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
และการใชประโยชนจากขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 2.2.2 ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทัศนและเปาหมายไว 6 ยุทธศาสตร คือ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมท่ัว
ประเทศ มุงเนน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ท่ีมีความเรว็พอเพียงกับความตองการใชงานและใหมีราคาคาบริการท่ี
ไมเปนอุปสรรคในการเขาถึงบริการของประชาชน รวมท้ังดําเนินการ
ใหมีนโยบาย แผนบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน ตลอดจนปรับ
รัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณและ
ความกาวหนาของอุตสาหกรรมดิจิทัล 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรนี้คือการผลักดันใหภาคธุรกิจไทยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการสรางระบบนิเวศนสําหรับธุรกิจ
ดิจิทัล เรงสราง Digital technology startup เพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล และเพ่ิมโอกาส
ทางอาชีพเกษตรและการคาขายสินคาของชุมชนผานเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยดําเนินการรวมกันระหวางหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มุงสราง
ประเทศไทยท่ีประชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเกษตรกร ผูท่ี
อยูในชุมชนหางไกล ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และคนพิการ สามารถ
เขาถึงและใชประโยชนจากบริการตาง ๆ ของรัฐผานเทคโนโลยีดิจิทัล 
มีขอมูลองคความรูท้ังระดับประเทศและระดับทองถ่ินในรูปแบบดิจิทัล
ท่ีประชาชนสามารถเขาถึงและนําไปใชประโยชนไดโดยงายและ
สะดวก ตลอดจนใช เทคโนโลยีดิจิ ทัลเพ่ือเ พ่ิมโอกาสการไดรับ
การศึกษาท่ีมีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน และการรับบริการ
ทางการแพทยและสุขภาพท่ีท่ัวถึงทันสมัยและเทาเทียม 
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 ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ยุทธศาสตรนี้ มุงใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
หนวยงานรัฐใหเกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการไดโดยมีขอจํากัดนอยท่ีสุด เนนบูรณาการการลงทุนใน
ทรัพยากรการเชื่อมโยงขอมูลและการทํางานของหนวยงานรัฐเขา
ดวยกัน สนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนตามมาตรฐาน 
Open data และพัฒนาแพลตฟอรมบริการพ้ืนฐานภาครัฐ 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากํา ลังคนใหพรอมเขา สู ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิ ทัล  
ใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนวัยทํางานทุกสาขาอาชีพในทุก
ภาคสวนใหมีความสามารถในการสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัล
อยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และพัฒนาบุคลากรในสาขา
เทคโนโลยีดิจิ ทัลโดยตรงใหมีความรู  ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานในระดับมาตรฐานสากล รวมท้ังพัฒนาผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถวางแผนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไป
พัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสรางคุณคาจากขอมูลขององคกร 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตรนี้มุงเนน
การมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกา และมาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย และสอดคลองกับหลักเกณฑสากล เพ่ืออํานวยความสะดวก 
ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและการทํา
ธุรกรรมออนไลน สรางความม่ันคง ปลอดภัย และความเชื่อม่ัน 
ตลอดจนคุมครองสิทธิ์ใหแกผูใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคสวน 

2.3 (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) ไดมีการจัดทําแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทยข้ึน เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศใหมีความชัดเจน สอดคลองกันระหวาง                
ทุกหนวยงานรัฐ และมีองคประกอบของยุทธศาสตรกรอบการพัฒนา และแผนการดําเนินงาน (Roadmap) 
ของประเทศ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาว ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางการนําเสนอ ครม. เพ่ือใหความเห็นชอบ 

 2.3.1 วิสัยทัศนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
  “ยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีการบูรณาการระหวางหนวยงานมีการ
ทํางานแบบอัจฉริยะ ใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได
อยางแทจริง” 
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 2.3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
  ภายใตแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 ประกอบดวยประเด็น 
ยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1  
มีเปาหมายหลัก คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใหความสาคัญกับการ
ชวยเหลือท่ีเหมาะสมและตรงกับความตองการรายบุคคลของ
ผูดอยโอกาส การเพ่ิมและพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานใหมีคุณภาพ
และตอบสนองความตองการของตลาด การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
และยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวมและการเพ่ิมโอกาสในการ
เขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานของผูใหบริการสุขภาพ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ ภายใต
ยุทธศาสตรท่ี 2 มีเปาหมายหลัก คือ การยกระดับขีดความสามารถใน
การแขงขันของภาคธุรกิจในดานตางๆ ตั้งแตการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของภาคการเกษตร การยกระดับประสบการณดิจิทัล
ของนักทองเท่ียว การอํานวยความสะดวกแกนักลงทุน การเพ่ิม
ศักยภาพแกผูประกอบการสงออก นําเขา และธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการทางภาษีของ
ภาครัฐการบูรณาการขอมูลและบริการดานการขนสงตลอดจนการ
พัฒนาระบบบริการอัจฉริยะในดานสาธารณูปโภค ซ่ึงท้ังหมดนี้ เพ่ือ
การมุงไปสูการเติบโตของเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
ภายใตยุทธศาสตรท่ี 3 มีเปาหมายหลัก คือ การเสริมสรางความ
แข็งแกรงในการรักษาความปลอดภัย จากท้ังภัยภายในประเทศ ภัย
ภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ  โดยเปลี่ยนจากการแกไข
สถานการณมาเปนการปองกันกอนเกิดเหตุมากข้ึน รวมถึงการแกไข
สถานการณในภาวะวิกฤตใหสามารถใหความชวยเหลือแกผูประสบภัย
และฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยใหกลับคืนสูภาวะปกติอยางมีประสิทธิภาพ
ภายในระยะเวลาโดยเร็วท่ีสุด ซ่ึงจะตองอาศัยการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย
ดังกลาว 
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 ยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 มีเปาหมายหลัก 
คือ การบูรณาการ และยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานภาครัฐ 
ผานการเชื่อมโยงระบบจากหลายหนวยงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัลภาครัฐในการบริหารจัดการ ดานการเงินและการใชจาย 
ดานการจัดซ้ือจัดจาง ดานการบริหารสินทรัพยและดานทรัพยากร
มนุษยและการจายเงินเดือน เพ่ือยกระดับการดําเนินงานภาครัฐ ให
สะดวก รวดเร็วมีความโปรงใส และเปนการสนับสนุนการพัฒนาสูการ
เปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การบูรณาการและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล ภายใต
ยุทธศาสตรท่ี 5 มีเปาหมายหลัก คือ การบูรณาการการใหบริการ
ภาครัฐผานการเชื่อมโยงระบบจากหลายหนวยงาน และการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ ควบคูไปกับ
การยกระดับขีดความสามารถและทักษะเชิงดิจิทัลใหกับเจาหนาท่ี
ภาครัฐทุกระดับและทุกหนวยงาน เพ่ือเปนรากฐานของการพัฒนา
หนวยงานภาครัฐใหมุงสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ 

2.4 แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

 2.4.1 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2559 เห็นชอบในหลักการใหทุกสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐดําเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 
รวมท้ังปรับปรุงระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของใหรองรับการดําเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลใน
การบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง เปนหนวยงานหลักรวมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนดรูปแบบและควบคุมการเขาถึงขอมูลใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของ
หนวยงานตาง ๆ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบการ
ชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master Plan) การปองกันไมใหเกิดผล
กระทบตอการรักษาความม่ันคงของประเทศ ความม่ันคงปลอดภัยในการใชงานระบบสารสนเทศ  
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 2.4.2 การบูรณาการขอมูลประชาชนผานระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง และการยืนยันตัวตนและ
บริหารจัดการสิทธิโดยใช Smart Card เปนประเด็นสําคัญของการปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาล
ดิจิทัลตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 
3 ป (พ.ศ. 2559–2561) ซ่ึงอยูในกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 188/2558 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 
2558 ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ และอธิบดีกรมการปกครอง  
 
 



๘ 

เปนกรรมการและเลขานุการ ซ่ึงไดมีการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2560 มีมติ
เห็นชอบ แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

 2.4.3 แนวทางการบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ประกอบดวย 

1) ใหสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เปนหนวยงานกลางในการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลประชาชนของสวนราชการ (Population Information Linkage Center) และทําหนาท่ีเปนผู
ใหบริการขอมูล (Gateway) ตามท่ีสวนราชการรองขอ 

2) ใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ จัดทําฐานขอมูลประชาชนของตนเองตามอํานาจ
หนาท่ี โดยใชเลขประจําประชาชน 13 หลัก เปนดัชนี ในการจัดเก็บขอมูลและมีหนาท่ีปรับปรุงฐานขอมูล
ใหครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน 

3) ใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ ท่ี มีฐานขอมูลประชาชนเชื่อมโยงระบบ
คอมพิวเตอรกับสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง และจัดทําระบบใหบริการตรวจสอบขอมูล 
(Services) เพ่ือรองรับการอานขอมูลประชาชน (Read Only) จากระบบคอมพิวเตอรของสํานักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง 

4) ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีมีหนาท่ีใหบริการประชาชนปรับปรุงระบบการ
บริการประชาชนเพ่ือรองรับการใชบัตรประจําตัวประชาชนแบบเอนกประสงค (Smart Card) และ
เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรกับระบบคอมพิวเตอรของสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพ่ือเรียกใช
ขอมูลในการใหบริการประชาชนจากระบบฐานขอมูลประชาชนของหนวยงานตาง ๆ ผานระบบ
คอมพิวเตอรของสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทดแทนการใชสําเนาเอกสาร 

 2.4.4 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 21/2560 เรื่องการแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน 2560 ขอ 17 มีสาระสําคัญ
คือ การใหบริการประชาชนของสวนราชการในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน จดแจง นั้น มิใหสวน
ราชการเรียกสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจากประชาชน โดยใหสวนราชการตรวจสอบเอกสารจาก
หนวยงานท่ีออกเอกสารดวยวิธีการสงขอมูลหรือสําเนาเอกสารมาเพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินการ ซ่ึง
คําสั่งฯ ดังกลาว มีความสอดคลองกับแนวทางการบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 
โดยมีเปาหมายเพ่ือเชื่อมโยงฐานขอมูลประชาชนของสวนราชการกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎรใหเปน
ระบบเดียวกัน สามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลตาง ๆ รวมกัน และปรับปรุงการบริการประชาชนของ
ทุกสวนราชการตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 รองรับการใชบัตรประจําตัวประชาชนใบเดียวในการติดตอราชการ 

 2.4.5 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ  
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560–2564) กําหนดเปาหมายใหสอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม แผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป  
(พ.ศ. 2559 – 2561) ซ่ึงมีการกําหนดมาตรการ ดังนี้ 



๙ 

มาตราการท่ี 1  การขับเคลื่อนการบูรณาการฐานขอมูลประชาชน 
เปาหมาย: เพ่ือใหเกิดการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทํางาน การจัดเก็บ

ขอมูล การรวบรวมและการสรางฐานขอมูลประชาชนของหนวยงานภาครัฐใหมีความครบถวน ถูกตอง  
เปนปจจุบัน โดยใชเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักเปนดัชนีในการจัดเก็บ สามารถแลกเปลี่ยนขอมูล
อยางมีมาตรฐานผานระบบ Linkage Center รวมไปถึงการสรางมาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับ
บริการจากหนวยงานภาครัฐ 

มาตราการท่ี 2  การขับเคลื่อนการปรับปรงุการบริการภาครัฐ 
เปาหมาย: ปรับปรุงกระบวนงานบริการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ มุงสูการยกเลิก

การใชสําเนาเอกสารในการติดตอขอรับบริการจากภาครัฐ ภายใตระบบการยืนยันตัวตนและการตรวจสอบ
คุณสมบัติผูขอรับบริการจากการใชบัตร Smart Card และระบบฐานขอมูลประชาชนกลาง ท่ีมีความ
ปลอดภัย ปองกันการสวมสิทธิ อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูขอรับบริการ โดยไมตองกรอกคํารอง 

2.5 แผนแมบทภูมิสารสนเทศแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 

 เม่ือ 2๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศแผนแมบทภูมิสารสนเทศแหงชาติ 
ป พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ตามท่ีคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาตินําเสนอ และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี โดยใหความสําคัญกับการบูรณาการและเชื่อมโยงขอมูล
ของหนวยงานกับการดําเนินการเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 2.5.1 วิสัยทัศน และเปาหมายของแผนแมบทภูมิสารสนเทศแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 
  วิสัยทัศนของแผนแมบทภูมิสารสนเทศแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 คือ “โครงสราง
พ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศ (NSDI) เปนหนึ่งในกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน” 

  แผนแมบทภมิูสารสนเทศแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 มีเปาหมาย คือ “ประเทศไทย
มีเครือขายระบบออนไลนใหทุกภาคสวนใชสืบคน เรียกดู และดาวนโหลดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานท่ี
สมบูรณ ละเอียดถูกตอง และทันสมัย ในรูปแบบท่ีนําไปใชประโยชนตอยอดไดในเชิงพาณิชยของภาคธุรกิจ 
ในกิจการของรัฐ ในการศึกษาคนควาวิจัยสรางนวัตกรรม และในกิจการเพ่ือประโยชนสาธารณะ โดยมี
เง่ือนไขและขอจํากัดนอยท่ีสุด” 

 2.5.2 ยุทธศาสตรในแผนแมบทภูมิสารสนเทศแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 
  แผนแมบทภูมิสารสนเทศแหงชาติ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร  

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบใหสอดคลองกับภูมิทัศนใหมทางภูมิสารสนเทศ   
มุงแกปญหาที่หนวยงานรัฐไมเผยแพรขอมูล ดวยการสนับสนุนให 
Open data เปนนโยบายหลักในการเผยแพรขอมูลภูมิสารสนเทศ
ของรัฐบาล กําหนดใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ ท่ี
เปนอุปสรรคตอการเผยแพรขอมูล 

 

 



๑๐ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางระบบขอมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ มุงเนนการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศ โดยการปรับปรุงชุดขอมูลภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set, FGDS) 
ใหมีความครบถวนและทันสมัย โดยนับเปนเวอรชันที่ 2 (FGDS 
2.0) ดําเนินการยกระดับระบบกลางของการใหบริการขอมูล
สารสนเทศในภาครัฐให มีสมรรถนะสู ง ข้ึน เ พียงพอท่ีจะเปน
แพลตฟอรมสําหรับการเผยแพรและบูรณาการขอมูลภูมิสารสนเทศ
ระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกัน รวมท้ังจัดทําขอมูล Big data ทางภูมิ
สารสนเทศจากระบบงานท่ีมีอยูแลวในภาครัฐเพ่ือเผยแพรใหเกิดการ
ใชประโยชน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาเว็บทาและระบบขอมูลเพ่ือใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศทุก
ภาคสวน มุงเนนไปท่ีการพัฒนาระบบกลางของการใหบริการขอมูล
ภูมิสารสนเทศสําหรับทุกภาคสวนของประเทศ ผูใชสามารถดาวนโหลด 
FGDS 2.0 สาธารณะท่ีลดทอนสวนท่ีเก่ียวของกับสิทธิสวนบุคคลหรือ
พ้ืนท่ีหวงหามออกไป เพ่ือนําไปเปนขอมูลตนน้ําในการใชประโยชนตอ
ยอดไดโดยไมเสียคาใชจาย รวมถึงการสรางกลไกท่ีเหมาะสมเพ่ือ
แสวงหาประโยชนจากแนวทาง Crowdsourcing ในการสรางขอมูล
ภูมิสารสนเทศชนิดใหม ๆ เพ่ิมข้ึน ผลจากยุทธศาสตรนี้เปดโอกาสให
ธุรกิจขนาดเล็กใชประโยชนจากขอมูลภูมิสารสนเทศไดจากปจจุบันท่ี
จํากัดอยูเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษยและสงเสริมผลักดันใหมีการสรางมูลคาเพ่ิม
จากเทคโนโลยีและขอมูลภูมิสารสนเทศ เปนการยกระดับสมรรถนะ
ทางดานภูมิสารสนเทศโดยรวมของประเทศ เพ่ือใหกําลังคนท้ังใน
ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนําภูมิสารสนเทศ ไปใชประโยชนใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน หรือการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี การ
สงเสริมใหมีการแบงปนขอมูลท่ีสรางข้ึนมาใหมเพ่ือใหมีการเผยแพร
ออกไปในวงกวาง เพ่ือประโยชนแกสวนรวม และสงเสริมการสราง
นวัตกรรมใหมใหเกิดข้ึนท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

ประโยชนท่ีไดรับจากยุทธศาสตรแผนแมบทภูมิสารสนเทศแหงชาติ 

ยุทธศาสตร ประโยชนท่ีไดรับ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ปรับปรุงกฎ 
ระเบียบใหสอดคลองกับภูมิทัศน
ใหมทางภูมิสารสนเทศ 
 

- สภาพการณในภาครัฐท่ีเอ้ือตอการบูรณาการขอมูลระหวางกัน
และเอ้ือตอการเผยแพรขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 2  สรางระบบขอมูล
ภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ 
 

- ขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานท่ีถูกตอง ทันสมัย ท่ัวท้ังประเทศ 
- ระบบขอมูลกลางท่ีเปนแพลตฟอรมสําหรับการบริการและ
การบูรณาการขอมูลภูมิสารสนเทศในภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาเว็บทาและ
ระบบขอมูลเพ่ือใหบริการขอมูลภูมิ
สารสนเทศทุกภาคสวน 
 

- ระบบขอมูลกลางสําหรับเผยแพรขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานไป
ยังทุกภาคสวน 
- แพลตฟอรมสําหรับภาคประชาชนในการรวมสรางขอมูลภูมิ
สารสนเทศใหมๆ ดวย Crowdsourcing 
- ขอมูลภูมิสารสนเทศใหมๆ ตามความตองการเฉพาะพ้ืนท่ีหรือ
เฉพาะงาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาทรัพยากร
มนุษยและสงเสริมผลักดันใหมีการ
สรางมูลคาเพ่ิมจากเทคโนโลยีและ
ขอมูลภูมิสารสนเทศ 

- องคความรูทางภูมิสารสนเทศในประเทศท้ังในเชิงกวางและเชิงลึก 
- ขีดความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนในการใชประโยชนจากขอมูลและ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศท้ังในภาครัฐ และภาคเอกชน 
- แนวคิดใหม นวัตกรรม และธุรกิจใหมทางดานภูมิสารสนเทศ 
 

2.6 รายงานเชิงลึก เรื่องการพัฒนาเขาสูเศรษฐกิจฐานดิจิทัลของประเทศ 

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ไดรวมมือกับ 
บริษัท หัวเวย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท โรแลนด เบอรเกอร จํากัด ในการจัดทํารายงาน
เชิงลึก เรื่อง การพัฒนาเขาสูเศรษฐกิจฐานดิจิทัล เผยแพรแนวทางการพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคสังคมสูงอาย ุ 
ภาคการเกษตร และภาคการทองเท่ียว ในรูปแบบรายงานปกขาว (White Paper) เม่ือกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รายงานฉบับนี้ ไดมีการบูรณาการความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐรวมถึง
กระทรวงเกษตรและสหกรณและภาคเอกชน สามารถนํามาเปนคูมือชวยกําหนดทิศทางการพัฒนาเชิง
ดิจิทัลของกรมฯ ได 

 

 

 

 



๑๒ 

สรุป แนวทางในการพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคการเกษตรได ดังนี้ 

ภาคการเกษตร 

 ภาคการเกษตรเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตอประเทศไทยเปนอยางมากท้ังในดาน
เศรษฐกิจและสังคม ภาคการเกษตรสรางงานใหประชากรของประเทศกวาหนึ่งในสาม แตทวาท้ัง
อุตสาหกรรมกลับคิดเปนเพียง 9% ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ เกษตรกรในประเทศไทยยัง
ทํางานกันอยางกระจัดกระจายและยังไดผลผลิตต่ํา ยกตัวอยางเชน ในเกษตรกรรมดานการปลูกขาวซ่ึง
ประเทศไทยถือเปนตลาดท่ีสามารถผลิตขาวใหญท่ีสุดในอาเซียนแตทวาผลิตภาพกลับต่ํากวาหลายประเทศ
ในภูมิภาค เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเปนสวนสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพของภาคการเกษตร โดยได
มีการระบุเทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลายประเภทท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะเปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนา ดังนี้ 

 ประการแรกคือการพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรแหงชาติ (National Agricultural Information 
System, NAIS) เพ่ือเปนระบบกลางของประเทศท่ีทําหนาท่ีเก็บขอมูลและองคความรูทางการเกษตรในรูปแบบ
ดิจิทัล เพ่ือใหภาคสวนตางๆ เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจการเกษตร องคกรอิสระ และสาธารณชน สามารถ
นําไปใชงานและพัฒนาตอยอดไดอยางสะดวก 

 ประการท่ีสองคือการพัฒนาแนวคิดเกษตรกรรมแมนยําสูง (Precision Agriculture, PA) ซ่ึง
หมายถึง การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมผลผลิตลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชกําลังแรงงาน โดย
เทคโนโลยีเกษตรกรรมแมนยําสูง ประกอบดวย เซ็นเซอรและระบบจินตภาพการเชื่อมตอเครือขาย 
ซอฟตแวรสําหรับการจัดการไรนา และหุนยนต และเครื่องจักรอัตโนมัติ 

 ประการท่ีสามคือการพัฒนาการทําฟารมปศุสัตวแมนยําสูง (Precision Livestock Farming, PLF) 
ซ่ึงหมายถึง การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ชวยในการทําฟารมปศุสัตวในสภาวะควบคุม  
ลดคาใชจาย และสงเสริมสวัสดิภาพของปศุสัตว เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของจะครอบคลุมถึงเครื่องมือติดตาม
สัตว เซ็นเซอรการเชื่อมตอเครือขาย ซอฟตแวรชวยบริหารจัดการ หุนยนตและเครื่องจักรอัตโนมัติ 

 สุดทายคือการพัฒนาระบบการกระจายสินคาผานระบบดิจิทัล (Digital Distribution) หมายถึง
การใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือใหผูผลิตและผูประกอบการกระจายสินคาการเกษตรสูตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑควบคุมคุณภาพสินคาจัดการสินคา 
คงคลังอยางมีประสิทธิภาพและทําการซ้ือขายสินคาไดอยางงายดายข้ึน ท้ังภายในและระหวางประเทศ 
ระบบนี้จะชวยแกปญหาเกษตรกรขาดแคลนชองทางการกระจายผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพ และยังชวยให
ธุรกิจการเกษตรเตรียมพรอมดานมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑเกษตรท่ีกําลังทวีความเขมงวดมากข้ึน 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 ระบบสารสนเทศเกษตรแหงชาติ (National Agricultural Information System, NAIS)  
เปนระบบกลางของประเทศท่ีทําหนาท่ีเก็บขอมูลและองคความรูทางการเกษตรในรูปแบบดิจิทัล 
เพ่ือใหภาคสวนตาง ๆ เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจการเกษตร องคกรอิสระ เกษตรกร และสาธารณชน ได
เขาถึงขอมูลเหลาน้ีเพ่ือชวยพัฒนากระบวนการผลิตใชประกอบการตัดสินใจ และการวางแผนหรือ
นโยบายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

 เกษตรกรรมแมนยําสูง (Precision Agriculture, PA) คือ การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมผลผลิต  
ลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชกําลังแรงงาน ซึ่งเทคโนโลยี เกษตรกรรมแมนยําสูง 
ประกอบดวย ตัวรับรู (Senser) และระบบจินตภาพ การเช่ือมตอเครือขายซอฟตแวรสําหรับการ
จัดการไรนา และหุนยนตและเครื่องจักรอัตโนมัติ 

 ฟารมปศุสัตวแมนยําสูง (Precision Livestock Farming, PLF) คือ การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิต ชวยในการทําฟารมปศุสัตวในสภาวะควบคุม ลดคาใชจาย และสงเสริมสวัสดิภาพของ 
ปศุสัตว เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของจะครอบคลุมถึงเครื่องมือติดตามสัตวตัวรับรู (Senser) การเช่ือมตอ
เครือขาย ซอฟตแวรชวยบริหารจัดการ หุนยนตและเครื่องจักรอัตโนมัติ 

 การกระจายสินคาผานระบบดิจิทัล (Digital Distribution) หมายถึง การใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือให
ผูผลิตและผูประกอบการกระจายสินคาการเกษตรสูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถ
ตดิตามการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ ควบคุมคุณภาพสินคาจัดการสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพ 
และทําการซื้อขายสินคาไดอยางงายดายข้ึน ท้ังในภายในและระหวางประเทศ ระบบน้ีจะชวย
แกปญหาเกษตรกรขาดแคลนชองทางการกระจายผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพ และยังชวยใหธุรกิจ
การเกษตรเตรียมพรอมในดานมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑเกษตรท่ีกําลังทวีความเขมงวดมากข้ึน 

 

ความทาทายและอุปสรรคของภาคการเกษตรไทย ขอเสนอการแกไขปญหาดวยเทคโนโลยีดจิิทัล 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ตลาดท่ีประกอบไปดวยเกษตรกรรายยอย
เปนสวนใหญจะขาดการเขาถึงองคความรู
ทางการเกษตรท่ีจําเปน 

 

2. ปญหาในการเพ่ิมผลผลิตตอไร 
 

3. การขาดใชปจจัยการผลิตอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

4. ปญหาแรงงานภาคการเกษตร 
 

5. การขาดแคลนชองทางการตลาดและการ
จําหนายสินคาการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. ขอจํากัดในการพัฒนาการควบคมุคุณภาพ
และการจัดการหวงโซอุปทาน 

 
 
 

ระบบสารสนเทศเกษตรแหงชาติ 
(National Agricultural 
Information System : NAIS) 
 
 
 
 
 

 

เกษตรกรรมแมนยําสูง 
 

 

ฟารมปศุสตัวแมนยาํสูง 
 

 
 

การกระจายสนิคาผานระบบดิจิทัล 
 
 

A
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บทท่ี 3  

ความสอดคลองและความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 

 
3.1 ความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ และยุทธศาสตร

กรมพัฒนาท่ีดิน 

 เม่ือ พ.ศ. 2559 กรมพัฒนาท่ีดินไดระดมความคิดจากทุกภาคสวน จัดทํายุทธศาสตรของ 
กรมพัฒนาท่ีดิน ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงมี
การนํากรอบยุทธศาสตรระดับชาติ ไดแก กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 กรอบแนวคิดและ
และทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ มาพิจารณารวมกับกรอบแนวคิดการจัดทํา
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาท่ีดิน ไดกําหนดยุทธศาสตรไว 6 ประเด็น ดังตอไปนี้ 

วิสัยทัศน พัฒนาท่ีดินใหสมบูรณ เพ่ิมพูนผลผลิต ในทิศทางการใชประโยชนอยางยั่งยืน บนพ้ืนฐาน 
การมีสวนรวม 

พันธกิจ 
1) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดานการพัฒนาท่ีดิน และสงเสริมการมี

สวนรวม การสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ  
2) เสริมสรางพัฒนางานวิจัยดานการพัฒนาท่ีดิน และสงเสริมเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน  

ใหเกิดเปนรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนําไปถายทอด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเกษตรกร 
3) พัฒนาฐานขอมูลดิน โดยการสํารวจ วิเคราะห และจําแนกดิน เพ่ือกําหนดแผนการใช

ท่ีดิน พรอมท้ังกําหนดเขตการใชท่ีดินท่ีเหมาะสม และใหบริการขอมูลดานตางๆ อยางถูกตองและทันสมัย
เพ่ือใหเหมาะสมกับศักยภาพของดิน 

4) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการพัฒนาท่ีดิน โดยการอนุรักษดินและน้ํา การฟนฟู
ปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือลดตนทุน เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใชประโยชนท่ีดินไดอยางยั่งยืน  

5) พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินนอย และกลุมเครือขายเกษตรกรให
มีความรู ความเขาใจดานการพัฒนาท่ีดิน สามารถนําไปประยุกตใชไดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเปน
รากฐานในการดําเนินชีวิต และยกระดับศักยภาพชุมชน ใหเขมแข็ง 

6) พัฒนาองคกรเพ่ือใหเปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการพัฒนาท่ีดิน 
7) ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. พัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินดวยการสํารวจจําแนกดิน วิเคราะหดิน 
และวางแผนการใชท่ีดินอยางเปนระบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยงานวิจัยและเทคโนโลยีดานการ
พัฒนาท่ีดินเชิงนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรดินอยางสมดุลและยั่งยืนดวยการฟนฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ
ดินและน้ํา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางและพัฒนาความเขมแข็งใหกับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือขาย 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินบนพ้ืนฐานการมีสวนรวม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการพัฒนาท่ีดิน 



ยุทธศาสตรกรมพัฒนาท่ีดิน ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
วิสัยทัศน พัฒนาที่ดินใหสมบูรณ เพิ่มพูนผลผลติ ในทิศทางการใชประโยชนอยางยั่งยืน บนพื้นฐานการมสีวนรวม 

พันธกิจ 
1. สนับสนนุโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ ดานการพัฒนาที่ดิน และสงเสริมการมีสวนรวม การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ  
2. เสริมสรางพัฒนางานวิจัยดานการพัฒนาที่ดนิ และสงเสริมเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดนิใหเกิดเปนรูปธรรมเชิงนวตักรรม สามารถนําไปถายทอด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเกษตรกร 
3. พัฒนาฐานขอมูลดิน โดยการสาํรวจ วิเคราะห และจําแนกดนิ เพื่อกําหนดแผนการใชทีด่ิน พรอมทั้งกําหนดเขตการใชที่ดินที่เหมาะสม และใหบริการขอมูลดานตางๆ  

อยางถูกตองและทันสมัยเพื่อใหเหมาะสมกับศักยภาพของดิน 
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษดนิและน้ํา การฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อลดตนทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใชประโยชนที่ดนิไดอยางยั่งยืน  
5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินนอย และกลุมเครือขายเกษตรกรใหมีความรู ความเขาใจดานการพฒันาทีด่ิน สามารถนําไปประยุกตใชไดตามแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียงเพื่อเปนรากฐานในการดําเนินชีวิต และยกระดับศักยภาพชุมชน ใหเขมแข็ง 
6. พัฒนาองคกรเพื่อใหเปนองคกรที่เปนเลิศดานการพัฒนาที่ดิน 
7. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดนิ พ.ศ. 2551 
 

เปาประสงค  
1. ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ สามารถประโยชนที่ดินไดในระยะยาว   
2. ทรัพยากรดินไดรับการฟนฟู ไดรับการใชประโยชนอยางสมดลุและยั่งยนื  
3. การบริหารจัดการภาคการเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และผลผลิตปลอดภัยจากสารเคมี  
4. องคกรมีเครือขายดานการพฒันาที่ดินที่มีความเขมแข็ง  
5. องคกรมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมปีระสิทธิภาพในการทํางาน  
6. องคกรเปนองคกรแหงการเรียนรูดานการพัฒนาที่ดนิ  
7. บุคลากรขององคกรมีความสุขในการทํางาน 

 

ตัวชี้วัด  
1. รอยละของพื้นที่การเกษตรไดรับการบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดนิอยาง
เหมาะสม 
2. รอยละของพื้นที่ที่ไดรับการฟนฟูใหมีการใชประโยชนไดอยางสมดลุและยัง่ยืน 
3. รอยละของพื้นที่การเกษตรมีการผลิตพืชปลอดภัยจากสารเคมีและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
4. รอยละของเครือขายดานการพัฒนาที่ดินมีความเขมแข็ง 
5. รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
6. จํานวนการจัดการองคความรูดานการพัฒนาที่ดินเพิ่มข้ึน 
7. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอการพัฒนาองคการ 

 
 

ท่ีมา: กองแผนงาน 
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แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินดวยการสํารวจจําแนกดิน วิเคราะหดิน และวางแผนการใชที่ดินอยางเปนระบบ 
 

สํารวจจําแนกดิน วิเคราะหดิน นํ้า พืช จัดทําแผนการใชที่ดิน 
    1. พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรดินใหมีความเหมาะสม
กับความตองการของเกษตรกร สามารถนําไปใชประโยชนได
งายและสะดวก 
    2. พัฒนาเทคโนโลยีการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรดินใหมี
ความถูกตอง เหมาะสมและครอบคลุมทกุพื้นที่และทกุชนิดพืช 
    3. จัดต้ังศูนยปฏบิัติการ (War Room) ดานขอมูลดินและ
การพัฒนาที่ดิน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

    1. ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะหดิน น้ํา พืช 
ใหตรงตามความตองการของเกษตรกรในการ
นําไปใชประโยชน  
    2. ปรับปรุงการแปรความหมายผลการ 
วิเคราะหดิน ใหอยูในรูปแบบที่ผูรับบริการ
สามารถนําขอมูลไปใชงานไดงาย 
 

    1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรดานการวางแผนการใชที่ดิน 
    2. สงเสริมการใชแผนที่การใชประโยชนที่ดินระดับตําบล ในศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน 
    3. เสริมสรางองคความรูดานการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรสําหรับใชประโยชน
ในพื้นที่ทางการเกษตรไดอยางเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเพิม่รายได 
    4. พัฒนาระบบการจัดทําแผนที่/สํารวจแผนที่การใชที่ดินใหใชระยะเวลาลดลงโดยใชเทคโนโลยีที่มีความ
แมนยําและทันสมัย 
    5. สรางแบบจําลองในการวิเคราะหคาดการณการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 

 
ยุทธศาสตรที่ 2 : เพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยงานวิจัยและเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม 
 

1. สงเสริมและสนับสนุนการวิจยั เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการพัฒนาที่ดินที่เกษตรกรนําไปปฏิบัติไดงายลงทุนตํ่า  เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร 
2. การพัฒนางานวิจยัและสงเสริมเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรมและสามารถนาํไปถายทอดใหแกเกษตรกรได 
3. บริหารจัดการขอมูลดานงานวิจยั และเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรมใหมีการจัดเก็บและเชื่อมโยงอยางเปนระบบดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. พัฒนาศักยภาพนักวิชาการใหมีความรูความสามารถทันตอสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป 

 
ยุทธศาสตรที่ 3 : บริหารจัดการทรัพยากรดินอยางสมดุลและย่ังยืนดวยการฟนฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษดินและนํ้า 
 

ดานการฟนฟูปรับปรุงดิน ดานการอนุรักษดินและนํ้า 
    1. พัฒนาองคความรูดานการฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และงายตอการปฏิบัติ  
    2. พัฒนาคูมือดานการฟนฟูปรับปรุงดินทุกประเภทใหเปนมาตรฐานตามหลักวิชาการ  
    3. สงเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยดีานการฟนฟปูรับปรุงบํารุงดินใหเหมาะสมกับสภาพปญหาของพื้นที่  
    4. สงเสริมใหเกษตรกรดําเนินการปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ทําการเกษตรอยางตอเนื่อง 

    1. พัฒนาคูมือดานการอนุรักษดินและน้ํา ใหเปนไปตามมาตรฐานตามหลักวิชาการ  
    2. สงเสริมและขยายผลมาตรการอนุรักษดินและน้ํา  
    3. จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และถกูตองตามหลักวิชาการ  
    4. พัฒนาแหลงน้ําตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที ่
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ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางและพัฒนาความเขมแข็งใหกับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือขาย 
 

1. สรางและเชื่อมโยงเครือขายดานการพัฒนาที่ดินมีความเขมแข็ง และสามารถนําเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินไปถายทอดใหกับภาคีเครือขายได  
2. พัฒนาองคความรูดานการพัฒนาที่ดินใหเปนตามหลักวิชาการใหเปนเกษตรกรมืออาชีพ (smart farmer)  
3. เสริมสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและขยายผลการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินบนพ้ืนฐานการมีสวนรวม 
 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการพัฒนาที่ดิน ใหมีความถูกตอง ทนัสมัยและครอบคลุมการนําไปใชประโยชน เพื่อถายทอดใหกบัเกษตรกรและเครือขายดานการพัฒนาที่ดิน 
2. สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีสวนรวม  
3. เสริมสรางองคความรูดานการเกษตรที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ใหเกษตรกรสามารถนําไปใชประโยชนในพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรไดอยางเหมาะสมและปลอดภยัจากสารเคมี  

 
ยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการพัฒนาที่ดิน 
 

จัดทําแผนและการ
ติดตามประเมินผล 

บริหารงบประมาณ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กฎหมายและระเบียบ 
 

เผยแพรและ
ประชาสัมพันธ 

บริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบ
บริหารองคกร 

1. มีฐานขอมูลดาน
แผนงานติดตาม
ประเมินผลเชื่อมโยงทุก
หนวยงานเพือ่ใชในการ
บริหารงาน 
2. สรางเครือขายความ
รวมมือในการจัดทาํ
แผนงาน การติดตามงาน 
และประเมินผลโครงการ
ของกรมฯ 
3. พัฒนาบุคลากรของ
กรมฯ ใหมีความรูความ
เขาใจ สามารถเชื่อมโยง
งาน และนําไปปฏิบัติได
สอดคลองกับสถานการณ 

1. พัฒนาโปรแกรมของระบบการ
ควบคุมการใชจายเงินใหครอบคลุม
ทุกหนวยเบิกจาย เพื่อใชในการ
สอบทานกับการใชจายเงินในระบบ 
GMFIS ใหถูกตองครบถวนเปน
ปจจุบัน และเปนการเรงรัดการใช
จายงบประมาณรวมทั้งเปนการ
ควบคุมในแตละผลผลิต กิจกรรม/
โครงการ  
2. จัดทําคูมือการจัดทําใบสําคัญ
การเบิกจายที่ถกูตองตามระเบียบฯ 
กฎหมาย ขอบังคับ  
 

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพฐานขอมูล 
ใหครอบคลุมทุกมิติ  
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) นําเสนอขอมูลเชิง
พื้นที่เพื่อใหบริการบนระบบ Web 
Map Service 
3. วางระบบเครือขายไรสายให
ครอบคลุมทุกสํานักงาน  
4. วางระบบ Security เพื่อปองกัน
การบุกรุกหรือการโจมตีเครือขาย
จากภายนอก  
5. โครงการจัดทําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมใหเขาสู
มาตรฐาน ICT 

1. ปรับปรุง
กระบวนการจัดการดาน 
กฎหมายและระเบียบ
ใหมีประสิทธิภาพ เพือ่
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที ่
2. พัฒนาความรูดาน
กฎหมายกฎระเบียบ
ใหกับบุคลากรทราบ
และนําไปปฏบิัติได  
 

1. พัฒนา Social 
Media มาใช
ประโยชนใหเกิด
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาและเพิ่ม
ชองทางการ
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
ใหกับผูรับบริการ 
 

1. ปรับปรุงสมรรถนะประจําตําแหนงใหสอดคลองกับ 
JD 
2. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจาํตําแหนง
เพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานไดบรรลุ
เปาหมาย 
3. พัฒนาระบบ HRIS เชื่อมโยงทั้งระบบ กผง. กค. 
กกจ  
4. จัดทําแผนสรางและพัฒนาเคร่ืองมือในการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. พัฒนาบุคลากรดานการเจาหนาที่ใหมีความรู ความ
เขาใจเร่ืองเคร่ืองมือบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
6. จัดทําการแลกเปล่ียนเรียนรู และสรางชองทางการ
เรียนรูใหกับบุคลากร เพือ่สรางองคความรูจากการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน 

1. การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
องคกรตามระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
2. การปรับปรุง
โครงสราง บทบาท
ภารกิจของกรมให
เหมาะสมและ
สอดคลองกับ
บริบทที่
เปล่ียนแปลงไป 
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แผนงาน/ โครงการสําคัญที่ตอบสนองตอยุทธศาสตร กรมพัฒนาที่ดิน ในชวง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : ยุทธศาสตรพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการพัฒนาท่ีดิน 

ดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพฐานขอมูลใหครอบคลุมทุกมิติ 1) พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics system)  ศทส. 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) นําเสนอขอมูลเชิงพ้ืนท่ี     ตามมาตรฐาน ICT สําหรับบริการ บนระบบอินเตอรเน็ต  
    เพ่ือใหบริการบนระบบ Web Map Service 2) จัดการคลังขอมูลเพ่ือการวิเคราะหและนําเสอนขอมูลสารสนเทศ (Analytic Bi) ศทส. 
3. วางระบบเครือขายไรสายใหครอบคลุมทุกสํานัก 3) ศึกษาวิจัยโมเดลการทําการเกษตรแบบแมนยําระบบวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนด ศทส. 
4. วางระบบ Security เพ่ือปองกันการบุกรุกหรือการโจมตีเครือขาย     ความเหมาะสมของดินกับพืช การจัดการดิน การปรับปรุงบํารุงดิน และการ กสด. 
    จากภายนอก     อนุรักษดินและน้ํา ฯลฯ เปนรายบุคคลผานแอฟพลิเคชั่น กนผ. 
5. โครงการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม ใหเขาสู  กวจ. 
    มาตรฐาน ICT 4) การจัดทําแผนท่ีถือครองการเกษตรรายแปลง ระบบเก็บขอมูลสภาพการใชท่ีดิน ศทส. กนผ. 
     ขอมูลดินและน้ําจากอุปกรณเซ็นเซอรและโดรน (Dorne) สสผ. กสด. 
 5) บูรณาการขอมูลเกษตรกร ไดแก ขอมูลทะเบียนราษฎร ขอมูลทะเบียน ศทส. 
     เกษตรกร  
 6) พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหขอมูลผานชองทางอิเลคทรอนิกส ศทส. 
 7) พัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีรัฐและหมอดินอาสาดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ศทส. กวจ. 
 8) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสูการปฏิบัติในสวนภูมิภาค ศทส. 
 9) ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศ ศทส. 
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ความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ และยุทธศาสตรกรมพฒันาท่ีดิน 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
การสรางความเขมแข็ง
ใหกับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับ
มาตรฐานสินคา 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
การเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขันภาคการเกษตรดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 5  
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดลอม
อยางสมดลุและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตร
กระทรวงเกษตร

 

ยุทธศาสตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

แผนบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาค
การเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินดวย
การสํารวจ จําแนก
ดิน วิเคราะหดิน 
และวางแผนการใช
ท่ีดินอยางเปนระบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
เพ่ิมความสามารถ
ในการแขงขันดาน
งานวิจัยและ
เทคโนโลยีดานการ
พัฒนาท่ีดินเชิง
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
บริหารจดัการ
ทรัพยากรดินอยาง
สมดลุและยั่งยืน
ดวยการฟนฟู
ปรับปรุงดินและ
อนุรักษดินและนํ้า 

ยุทธศาสตรท่ี 6 

พัฒนาองคกรสู

ความเปนเลิศดาน

การพัฒนาท่ีดิน 

ยุทธศาสตรท่ี 5  
พัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีดานการ
พัฒนาท่ีดินบน
พ้ืนฐานการมี
สวนรวม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
สรางและพัฒนา
ความเขมแข็งใหกับ
หมอดินอาสา 
เกษตรกร ภาคี
เครือขาย 

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

เกษตรกรม่ันคง  
ภาคเกษตรม่ังค่ัง 
ทรัพยากร 
การเกษตรยัง่ยืน 

วิสัยทัศน 

พัฒนาท่ีดินใหสมบูรณ  
เพ่ิมพูนผลผลิต ในทิศ
ทางการใชประโยชน
อยางยั่งยืน  
บนพ้ืนฐาน 
การมีสวนรวม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ความมั่นคง 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
การพัฒนาและ
เสรมิสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรท่ี 6  
การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 5  
การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม 

เปาหมายท่ี 2 ลดตนทุนการผลติ และยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร  
                 เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแขงขันและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เปาหมายท่ี 3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได  
                  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

Zoning by Agri-Map แปลงใหญ ศพก. ธนาคารสินคาเกษตร เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม ท่ีมา: กองแผนงาน 
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ความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ และยุทธศาสตรกรมพัฒนาท่ีดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

1. วิสัยทัศน : เกษตรมั่นคง ภาคเกษตร
มั่งค่ัง ทรัพยากร
การเกษตรยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความ
เขมแข็งใหกับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมาตรฐานสินคา 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน
ภาคการเกษตรดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรและ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 

รัฐบาล 

1. วิสัยทัศน : มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ยุทธศาสตรที่ 1 ความมั่นคง 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทยีมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจัดการ 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกบัส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

4. แผนปฏิรูปของ สปท. 

1) เร่ือง เศรษฐกิจเพือ่สังคม ลดความเหล่ือมลํ้า 

2) เร่ือง การพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํเพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง และราง พ.ร.บ. บริหารจัดการน้าํ พ.ศ. 

3) เร่ือง การปฏิรูปการประกันภยัการเกษตร 

5. เปาหมาย SDGs 

ประเด็นที่ 2 ขจัดความหวิโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารปรับปรุงโภชนาการและสนบัสนุนการทําเกษตรอยางยั่งยืน 

ประเด็นที่ 6 สรางหลักประกันใหมีน้าํใช และมีการบริหารจัดการน้าํและสุขาภิบาลอยางยั่งยืน สําหรับทุกคน 

6. แผนการใชจายงบประมาณ (ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ) 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคงและการตางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหล่ือมลํ้า และสรางการเติบโตจากภายใน 

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

กรมพัฒนาที่ดิน 
1. วิสัยทัศน : พัฒนาที่ดินใหสมบูรณ 
เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใชประโยชน
อยางยั่งยืน บนพื้นฐานการมีสวนรวม 
2. ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน 

ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรดิน
ดวยการสํารวจ จําแนกดิน 
วิเคราะหดิน และวางแผนการ
ใชที่ดินอยางเปนระบบ 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มความสามารถใน
การแขงขันดานงานวิจัยและ
เทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน
เชิงนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรดินอยางสมดุลและ
ยั่งยืนดวยการฟนฟูปรับปรุงดิน
และอนุรักษดินและน้ํา 

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางและพัฒนา
ความเขมแข็งใหกับหมอดิน
อาสา เกษตรกร ภาคีเครือขาย 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน
บนพื้นฐานการมีสวนรวม 

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาองคกรสูความ
เปนเลิศดานการพัฒนาที่ดิน 

ท่ีมา: กองแผนงาน 
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ที่มา : กองแผนงาน 



 

ท่ีมา: กองแผนงาน 
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3.2 ความเช่ือมโยงระหวางแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนาระบบเกษตร
ดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะป พ.ศ. 256o - 2564  

 (DA : Digital Agriculture) 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทําแผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ระยะป พ.ศ. 2560 - 2564 เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยกําหนด
วิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็น ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน (Vision) 
 กระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการภาคการเกษตรท่ีขับเคลื่อนดวยระบบเกษตรดิจิทัล 

2) พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาระบบขอมูลเกษตร การสรางสารสนเทศการเกษตรท่ีเปนเอกภาพ มีการบูรณา

การขอมูลและกระบวนการทํางานจากแหลงขอมูลท่ีสําคัญท้ังจากภายในและภายนอกองคกร เพ่ือสราง
คลังขอมูลดานการเกษตรท่ีมีมาตรฐาน สามารถแลกเปลี่ยนและสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณา
การรวมกัน เพ่ือตอบสนองกับความตองการของเกษตรกรแบบเชิงรุก 

2. ประยุกตการเกษตรดิจิทัล การทําเกษตรยุคใหม โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให
เกิดการทําการเกษตรแบบอัตโนมัติ เชน ระบบฟารมอัจฉริยะ (Smart Farm) ท่ีมีการควบคุมการทํางาน
แบบอัตโนมัติ เชื่อมโยงขอมูลจากอุปกรณตรวจวัดตางๆ เพ่ือการสั่งการ การตัดสินใจ การคาดการณ
สถานการณตางๆ เพ่ือสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการทําการเกษตร ท้ังการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว 
การทําประมง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความแมนยําและประสิทธิภาพในกระบวนการทําการเกษตร เพ่ือลด
ตนทุนการผลิตและสรางผลกําไรสูงสุด 

3. สงเสริมการเกษตรยั่ งยืน การนําเทคโนโลยีดิจิ ทัลเพ่ือสนับสนุนการทําระบบ
เกษตรกรรมท่ีเก่ียวของกับการผสมผสานและเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรธรรมชาติและกรรมวิธีการทํา
การเกษตร เพ่ือนําไปสูการลดตนทุนการผลิต เชน ลดการใชทรัพยากรท่ีเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม และ/
หรือ สุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค รวมถึงสงเสริมใหมีการใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

3) วัฒนธรรม (Culture) ของระบบเกษตรดิจิทัล 
SMART 
Speed สะดวก รวดเร็ว 
Modernization ทันสมัย ประหยดั (เวลา เงิน ข้ันตอน) 
Accuracy นาเชื่อถือ ปลอดภัย 
Responsiveness ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
Transparency โปรงใส ตรวจสอบได 
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4) ตัวช้ีวัดการพัฒนา 
1. จํานวนองคความรูดานการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีปรับเปลี่ยนใหอยู

ในรูปแบบสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัลท่ีนําเขาสูคลังความรูเกษตรดิจิทัล ไมนอยกวา รอยละ 80 
2. เว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีลักษณะการใหขอมูล

ขาวสารและบริการแบบ one-stop-service 
3. จํานวนแอพพลิเคชั่นท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการหวงโซอุปทานการผลิตสินคาเกษตร 
4. ขอมูลภาคการเกษตรไมนอยกวารอยละ 50 ท่ีปรับเขาสูระบบขอมูลเกษตรดิจิทัลเพ่ือ

สนับสนนุการทําการเกษตรแบบครบวงจร 
5. เกษตรกรไมนอยกวารอยละ 75 ไดรับการบริการขอมูล ขาวสาร จากกระทรวงเกษตร

และสหกรณผานเทคโนโลยีดิจิทัล 
6. มีการจําหนายสินคาเกษตรในรูปแบบตลาดออนไลน จํานวนไมนอยกวา 10 ผลิตภัณฑตอป 

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัล 
ยุทธศาตรท่ี 1 Knowledge and Dissemination Society :  
 การยกระดับการสราง การเชื่อมโยง และเผยแพรขอมูลเกษตรในยุคดิจิทัล 
ยุทธศาสตรท่ี 2  Digital Farming :  
 การทําเกษตรยุคใหมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตรท่ี 3  Farmer Care System : 
 ยกระดับการชวยเหลอืเกษตรกรแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตรท่ี 4  Agricultural Goods :  
 สรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจําหนาย 
ยุทธศาสตรท่ี 5  Digital Transform : 
 เปลี่ยนถายการบริหารจัดการสูองคกรดิจิทัลท่ีพรอมสําหรับการทําระบบ

เกษตรดิจิทัล 
 



 
แผนผังแสดงความเช่ือมโยงระหวาง แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี
ดิจิทั 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทา
เทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาล
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที ่5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

เปาหมาย 
1. ขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ
ไทยเพิ่มขึ้นจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. สัดสวนของธุรกจิ SMEs ไทยทั้งในภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเขาถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลสามารถแขงขันไดทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก 
3. ธุรกิจ SMEs สามารถใชนวัตกรมและมีความ
เชี่ยวชาญในการเขาใชเทคโนโลยีเพิ่มขึน้ 
4. สัดสวนมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ตอ GDP เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 25 

เปาหมาย 
1. ประชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะกลุมผูอาศัยในพื้นที่
หางไกล ผูสูงอาย ุและคนพิการสามารถเขาถึงและ
ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. ประชาชนทุกคนมีความตะหนกั ความรู ความ
เขาใจ ทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิด
ประโยชนและสรางสรรค (Digital Literacy) 
3. ประชาชนสามารถเขาถึง การศึกษา สาธารณสุข
และบริการสาธารณะผานระบบดิจิทัล 
 

เปาหมาย 
1. บริการภาครัฐที่ตอบสนองประชาชนผูประกอบการ
ทุกภาคสวนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และแมนยํา 
2. ใหประชาชนเขาถึงขอมูลภาครัฐไดสะดวก และ
เหมาะสม เพื่อสงเสริมความโปรงใส และการมีสวนรวม
ของประชาชน 
3. มีโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐการจัดเก็บและ
บริหารฐานขอมูลที่บูรณาการไมซํ้าซอน สามารถรองรับ
การเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงาน และ
ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธภิาพ 

เปาหมาย 
1. บุคลากรในวิชาชพีดานดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอโดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาที่ขาดแคลนหรือมี
ความสําคัญตอการสรางนวัตกรรมดิจิทลั 
2. เกิดการจางงานแบบใหม อาชีพใหม ธุรกิจใหมจาก
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จาํนวน 20,000 งาน
ภายในป พ.ศ.2563 
3. บุคลากรผูทํางานทุกสาขามีความรูและทักษะดาน
ดิจิทัล 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การทาํเกษตรยุคใหมดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการชวยเหลือเกษตรกร
แบบครบวงจร 

ยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับการสราง การเชื่อมโยง
และเผยแพรขอมูลเกษตรในยุคดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที่ 5 เปล่ียนถายการบริหารจัดการสูองคกร
ดิจิทัลที่พรอมสําหรับการทําระบบเกษตรดิจิทัล 

เปาหมาย 
1. ใชเทคโนโลยีดิจิทัล เปนเคร่ืองมือในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในดานปจจัยการผลิตใหมากขึ้น 
2. สงเสริมการทําการเกษตรโดยใชสารสนเทศเปน
เคร่ืองมือในการบริหารจัดการความเส่ียงของ
สภาพแวดลอมและภูมิอากาศโลกที่มีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา 
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรม
ภาคการเกษตร 

เปาหมาย 
1. เทคโนโลยีดิจิทัลเปนเคร่ืองมือชวยการบริหาร
จัดการจัดหาปจจยัการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพงาน
สงเสริมและใหบริการทางการเกษตร เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มประสิทธภิาพหลังการ
เก็บเกี่ยวและการขนสง การลดความเส่ียงและความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติและศัตรูพืช การจัดการ
ดานคุณภาพและความปลอดภัย การจัดการดานทุน
หมุนเวียน และเสริมศักยภาพแรงงานฝมือภาค
การเกษตร 
2. บริการอิเล็กทรอนกิสภาคการเกษตรที่มีความ
มั่นคงปลอดภัยและนาเชื่อถือ 

เปาหมาย 
1. ปรับเปล่ียนองคความรูดานการเกษตรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณใหอยูในรูปแบบที่เกษตรกรและ
ประชาชนสามารถเขาถึงอยางสะดวก ผานระบบ
อินเตอรเน็ต 
2. ส่ือ คลังส่ือและแหลงเรียนรูดิจิทัลดานการเกษตร
ของภาครัฐมีความถูกตอง นาเชื่อถือ สามารถใชเปน 
แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
3. สรางโอกาสการรับรูขาวสารดานการเกษตรจาก
ภาครัฐอยางเทาเทียมผานส่ือดิจิทัล 

เปาหมาย 
1. ลดความซํ้าซอนในการลงทุน ดวยการลงทุนตาม
กรอบของแบบสถาปตยกรรมองคกร 
2. โครงสรางพื้นฐานดิจิทัลขององคกร มีการจัดเก็บและ
บริหารจัดการขอมูลอยางบูรณาการ ไมซํ้าซอน สามารถ
เชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงาน และการ
ใหบริการแกเกษตรกรและประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรที่ปฏบิัติงานในองคกรมีทักษะในการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคผลงานเพื่อนําเสนอ
เผยแพร เนื้อหาดิจิทัล ในการสนับสนุนความรูและ
ความชวยเหลือแกเกษตรกร 
4. บุคลากรในสายวิชาชีพดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ปฏิบัติงานในองคกรมีทักษะความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี
เฉพาะดานเพือ่เปนกําลังสําคัญในการขบัเคล่ือนระบบ
เกษตรดิจิทัล 

                         ที่มา: เว็บไซตสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร 
 
4.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม ดวย SWOT Analysis 

 การจัดทํา SWOT จัดทําข้ึนเพ่ือเปนจุดเริ่มตนในการระดมความคิด ขอสรุปของ SWOT เพ่ือหา  
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม สรุปผลได ดังนี้ 

1) สภาพแวดลอมภายใน 

โครงสรางขององคกร (Structure) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

S1 โครงสรางและอัตรากําลังมีความสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานและตําแหนงในสายวิชาชีพ 
S2 เปนหนวยงานหลักดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
พัฒนาท่ีดิน 
 

 

W1 อัตรากําลังของบางกลุมและบางตําแหนงงาน
ไมสอดคลองกับโครงสรางและภาระงานท่ีจําเปน
เรงดวน 
W2 โครงสรางและอัตรากําลังของกองยังไม
สอดคลองตอการบริหารจัดการองคกรใหเปน
ศูนยกลางดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนา
ท่ีดิน 
 

ระบบบริการ (Service) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

S3 มีแหลงคลังขอมูลผลงานวิชาการและผลงานวิจยั
ดานการพัฒนาท่ีดินผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
S4 มีระบบการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร อาทิเชน 16Mobile Application 
ท่ีมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน 
S5 มีระบบสารสนเทศสําหรับการสืบคนหลากหลาย
ชองทาง อาทิเชน Web Application  e-Library  
Web OPAC   
 S6 เปนศูนยกลางการใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ 
กรมพัฒนาท่ีดิน อาทิเชน ขอมูลรูปแบบ shape file 
และการพิมพแผนท่ีขนาดใหญ ขนาดกระดาษ A0 
 S7 มีระบบการใหบริการตามมาตรฐานการใหบริการ 
SLA 

W3 ระบบท่ีใหบริการบางระบบยังไมมีความเสถียร
เทาท่ีควร 
W4 การสื่อสารดานเทคโนโลยีดิจิทัลแบบ Two-
way Communication ยังไมครอบคลุมทุก
หนวยงานและไมทันเวลา 
W5 ระบบบริการบางระบบยังขาดการ 
ประชาสัมพันธ ทําใหผูรับบริการยังไมทราบขอมูล
การใชประโยชนเทาท่ีควร 
W6 ยังไมมีการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-
Stop Service System) 
W7 การใหบริการขอมูลบางประเภทมีความลาชา 
ตองผานกระบวนการหลายข้ันตอนกอนสงขอมูลไป
ใหผูรับบริการ 
 

 

 



๒๘ 

 บุคลากร (Man) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

S8 บุคลากรมีความรูความสามารถหลากหลายดาน  
S9 บุคลกรมีการทํางานเปนทีมและพรอมใหบริการ
ท่ีดี (Service Mind) 
S10 บุคลากรไดรับการรับรองของโครงการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ ITPE 
S11 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความ
คิดเห็นและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางาน
รวมกันอยางสมํ่าเสมอ 

 

W8 บุคลากรบางคนปฏิบัติงานไดไมเต็มศักยภาพ 
W9 งานบางประเภทจําเปนตองใชความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ทําใหบุคลากรไมเพียงพอเม่ือมีความ
จําเปนเรงดวน 
W10 บุคลากรบางทานไดรับภารกิจงานไมตรงกับ
ภารกิจหลักและ/หรือ ตามสายงานท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ 
W11 ขาดบุคลากรดานโปรแกรมเมอร และ 
Security เนื่องจากคาตอบแทนต่ํากวาภาคเอกชน
มาก 
W12 บุคลากรบางสวนขาดทักษะและไมสามารถ
ปรับตัวไดทันตอเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
W13 บุคลากรสวนใหญยังขาดทักษะการใช 
ภาษาตางประเทศ 
W14 ยังขาดบุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณ
ทางดานภูมิสารสนเทศโดยตรงทําใหการปฏิบัติงาน
ยังไมคลองตัวเทาท่ีควร 

 

วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ (Material) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

S12 เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงาน 
S13 มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีสามารถอํานวยความ
สะดวกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
S14 กองใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนอยางคุมคา การนําทรัพยากรกลับมาใช
ใหม รวมถึงการซอมบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณให
พรอมใชงาน 
 
 
 

W15 เครื่องมือและอุปกรณบางอยางไมพรอมใช
ตอภาระงานท่ีมีความจําเปนเรงดวน 
W16 ระบบสํารองและกูคืนระบบฐานขอมูลกลาง 
ของกรมมีความลาสมัย 
W17 ครุภัณฑคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง
บางรายการ มีอายุการใชงานเกิน 5 ปและลาสมัย
ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของผู
ใชไดอยางเต็มท่ี 
W18 ลิขสิทธิ์ Software ทางระบบภูมิสารสนเทศ  
ไมสามารถอัพเดทใหมีความทันสมัยและเปน
ปจจุบัน 
 

 
 

https://www.google.co.th/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:th:official&channel=np&q=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwifjLTdu7fVAhXFoZQKHdsPCUMQvwUIHSgA&biw=1024&bih=639


๒๙ 

การเงิน (Money) 
จุดแข็ง (Strengths) จดุออน (Weaknesses) 

S15 มีแผนงานและงบประมาณท่ีสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงาน 
S16 มีงบประมาณในการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ
สารสนเทศ 
S17 มีงบประมาณในการดูแลรักษาระบบ
สารสนเทศท่ีครอบคลุมงานทุกดาน 
 

W19 มีขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารบางรายการ ทําใหการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไมตอเนื่อง 
W20 ขาดงบประมาณในการจัดหา/ปรับปรุง 
ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) ให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี
 

การบริหารจัดการ (Management) 
  จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
S18 มีระบบการบริหารจดัการมอบหมายงานในรูป
คําสั่ง 
S19 มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
S20 มีการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
S21 มีแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติ 
อันอาจมีผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
S22 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของแผนปฏิบัติราชการในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือนํามาประเมินมา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
S23 มีชองทางการสื่อสารระหวางผูบริหารและ
เจาหนาท่ีกองหลายชองทาง ทําใหการปฏิบัติงานมี
ความคลองตัว 
S24 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สามารถนํามาใชใน การวัดผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรไดอยางเหมาะสม  
 

W21 ยังขาดระบบการติดตามการปฏิบัติงานตางๆ 
ของกอง 
W22 ขาดคูมือการปฏิบัติงาน ทําใหระบบการ
บริหารจัดการ ไมคลองตัวเทาท่ีควร 
W23 ระบบริหารจัดการบางสวนยังไมมีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการ 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:th:official&channel=np&q=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiw8si2u7fVAhXKp5QKHQ9fAhIQvwUIISgA&biw=1024&bih=639


๓๐ 

2) สภาพแวดลอมภายนอก 

สภาพสังคม กระแสสังคม ประชากร (Social Factors) 
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

O1 ประชาชนทุกกลุม (เกษตรกร ภาครัฐ เอกชน) 
ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความ
ตองการใชขอมูลภูมิสารสนเทศ มากข้ึน 
O2 การพัฒนาดานเทคโนโลยีระบบการสื่อสารไร
สายสรางชองทางในการเขาถึงขอมูลขาวสารทําให
ประชาชนเขาถึงการใชงานอินเตอรเน็ตมากข้ึน และ
การใชงานระบบสารสนเทศขององคกรผานอุปกรณ
ไรสายตางๆ ไดทุกท่ีทุกเวลา 
O3 มีชองทางในการเผยแพรขอมูลท่ีหลากหลาย 
อาทิ Social Network, Wikipedia, Blog 
O4 มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ทําใหมี 
โอกาสในการแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูดาน
สารสนเทศ 
O5 หนวยงานภายนอกใหการยอมรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกรมพัฒนาท่ีดิน 
O6 ผูใชบริการจากหนวยงานภายนอก ให
ความสําคัญและใชบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมาก
ข้ึน 

T1 ศักยภาพของคนในสังคมไมทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
T2 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทํา
ใหโปรแกรมไวรัสและโปรแกรมเจาะระบบ มีความ
ซับซอนปองกันยากข้ึน 
T3 ผูใชบริการบางสวนขาดความรูความเขาใจใน
การสืบคนขอมูลดวยระบบสารสนเทศ 
T4 ประชาชนมีความตองการใชขอมูลเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีหลากหลายทําใหไมสามารถตอบสนอง
ความตองการไดครบถวน 

ความชัดเจนของระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ขอบังคับ (Legal Factors) 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
O7 กฎหมายทางดานอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร มีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
ทําใหผูใชขอมูลตองศึกษาอยูเสมอ 
O8 นโยบายระดับประเทศกําหนดใหหนวยงานของ
รัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพ่ือให
การดําเนินกิจกรรมหรือการใหบริการ ตาง ๆ ของ
หนวยงานของรัฐมีความม่ันคงปลอดภัย 
O9 ภาครัฐมีการสงเสริมเรื่องการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการปฏิบัติงานและการใหบริการ 
อาทิ e-Government 

T5 มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ขอบังคับดานการ
จัดซ้ือจัดจางบอย 
T6 ขอสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงบอยทําใหการ
ปฏิบัติงานยังไมมีความคลองตัวเทาท่ีควร 
T7 ผูบริหารและหนวยงานของกรม ยังไมเขาใจใน
ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ดานคอมพิวเตอร
เทาท่ีควร 
T8 มีการปรับปรุงกฎหมายดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหม สงผลใหองคกรไม
สามารถเตรียมการณไดทันตอการประกาศใช    
กฎหมาย 
 

 



๓๑ 

ความชัดเจนของระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ขอบังคับ (Legal Factors) 
  โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
O10 ภาครัฐมีการกําหนดมาตรฐานความรูเรื่อง ICT 
สําหรับบุคลากร 
O11 มีการตรวจประเมินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากหนวยงานภายนอก (สํานักงาน ก.พ.ร., สรอ. 
กระทรวงดิจิทัลฯ) ทําใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานดาน IT 
O12 มี พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารทําใหตองมีการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ท่ีชัดเจน 
O13 มี พรบ.พัฒนาท่ีดิน กฎหมายฯ ระเบียบการ
ใหบริการขอมูล ทําใหเจาหนาท่ีมีแนวทางการ
ใหบริการขอมูลท่ีชัดเจน 

T9 กฎหมายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไมทันตอการเปลี่ยนแปลง ขาด
กฎระเบยีบหรือกฎหมายในการสนับสนุนและเอ้ือ
ประโยชนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
T10 ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ในบางเรื่อง 
ยังไมมีผลบังคับใชตอการปฏิบัติงาน  
T11 การปฏิบัติงานตามระเบียบบางกระบวนการ
มีหลายข้ันตอนและมีความยุงยากซับซอน ทําให
การปฏิบัติงานไมมีความคลองตัว อาทิเชน การ
ใหบริการขอมูลสารสนเทศ 
 

สภาพเศรษฐกิจ งบประมาณขององคกร (Economic Factors) 
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

O14 กรมมีการจัดทําแผนงบประมาณสอดคลองกับ
ภารกิจ 
O15 กรมมีการติดตามการบริหารจัดการ
งบประมาณ 

T12 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรบางโครงการ
ไมสอดคลองกับการบริหารจัดการดานสารสนเทศ 
อาทิเชน การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ และการ
จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 

การเมือง การเปล่ียนแปลงของรัฐบาล (Political Factors) 
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

O16 รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปน
ไทยแลนด 4.0 
O17 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม       
มีแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
O18 กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีแผนพัฒนา
ระบบเกษตรดิจิทัล 
O19 ผูบริหารมีการแกไขปรับเปลี่ยนแผนการ
ปฏบิัติงานใหถูกตองทันสมัยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
O20 รัฐบาลมีนโยบาย แผนในการบูรณาการขอมูล
รวมกันระหวางหนวยงาน 
 

T13 รัฐบาลวางแผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมระยะยาวทําใหยากตอการ
นําไปใชตอการทําแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 
T14 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นโยบาย
เปลี่ยน ดังนั้นจึงตองปรับเปลี่ยนแผนงานให
สอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร 
T15 นโยบายรัฐบาลดานเทคโนโลยีดิจิทัลมีความ
ซับซอนและเขาใจยาก 

 

 

  

 



๓๒ 

การเมือง การเปล่ียนแปลงของรัฐบาล (Political Factors) 
 โอกาส (Opportunities)  ภัยคุกคาม (Threats) 
O21 มีแผนแมบทภูมิสารสนเทศแหงชาติ             
พ.ศ. 2560 – 2564 ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
O22 ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมี
ประสิทธิภาพโดยบรรจุแผนงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไวในยุทธศาสตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน 
O23 กรมพัฒนาท่ีดิน มีนโยบายและแนวปฏิบัติการ
รักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีผาน
การเห็นชอบจากกระทรวงดิจิทัลฯ  

 

การลงทุนดานเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา (Technological Factors) 
โอกาส (Opportunities)   ภัยคุกคาม (Threats) 

O24 เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงมีตนทุน
ตอหนวยลดลง 
O25 ความกาวหนาของเทคโนโลยีเปนโอกาสในการ
พัฒนาการเรียนรูท่ีหลากหลายตามความตองการของ
ผูเรียนโดยไมมีขอจํากัดดานสถานท่ีและเวลาใน
การศึกษาเพ่ือรับการบริการวิชาการ 
O26 ความพรอมดานระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ICT 
ของประเทศ อาทิ ระบบเครือขายสารสนเทศภาครัฐ 
(GIN) ระบบ G-Cloud 
O27 กรมพัฒนาท่ีดิน มีความรวมมือกับองคกรตางๆ 
หรือหนวยงานภาครัฐ ทําใหเกิดความเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยน เพ่ือการเผยแพรและประชาสัมพันธ 
ขอมูลของกรมฯ ท้ังขอมูลท่ีอยูในรูปแผนท่ี Online 
และชุดขอมูลตางๆ อาทิเชน ขอมูลภาพถายออรโธสี 
ขอมูลประโยชนการใชท่ีดิน ขอมูลกลุมชุดดิน พ้ืนท่ี
เสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติ สถิติการเกิดภัยพิบัติ 
O28 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการ
พัฒนาตอเนื่องทําใหมีทางเลือกในการนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน อาทิเชน มีการพัฒนา 
Web Application และ Mobile Application ดาน
สารสนเทศ  

T16 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
สงผลใหอุปกรณ IT ท้ังฮารดแวร และซอฟตแวร 
ท่ีมีอยูมีความลาสมัย อุปกรณบางอยางไม
สามารถรองรับการทํางานในปจจุบัน 
T17 หนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก 
ใชมาตรฐานการเชื่อมโยงขอมูล (Platform) ท่ี
ตางกัน ทําใหเกิดอุปสรรคในการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูล 
T18 การอบรมและพัฒนาบุคลากรดานระบบ
สารสนเทศ ตองใชงบประมาณสูง 
T19 หนวยงานระดับกอง/สํานัก ของกรมพัฒนา
ท่ีดินยังขาดบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
T20 ระบบงานและฐานขอมูลแตละกรมมี
ลักษณะเปนเอกเทศ ไมมีความสัมพันธของขอมูล
ระหวางระบบงาน และไมเปนมาตรฐาน ทําใหไม
สามารถสงผานขอมูลซ่ึงกันและกัน (Electronics 
Data Interchange) ท้ังระบบงานในกรม
เดียวกัน หรือในระหวางกรม 
T21 กรมมีระบบสํารองไฟฟา ไมเพียงพอตอ
เหตุขัดของท่ีเกิดข้ึน อาทิเชน ไฟดับ  

 



๓๓ 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Environmental Factors) 
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม เปน (Threats) 

O29 แผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมให
ความสําคัญตอผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อาทิเชน  
การลดการใชทรัพยากร หรือการใชประโยชน
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
O30 ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนทําใหเกิดการ
พัฒนาระบบเตือนภัยทางธรรมชาติ 

T22 ภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนกระทันหันไมสามารถ
คาดการณและเตือนภัยไดทันทวงที 

 
 
 

 
4.2 การสรุปผลวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตรดวยวิธี Tows Matrix 

 การจัดทําทางเลือกเชิงยุทธศาสตร (Strategic Options) ดําเนินการโดยการสราง TOWS Matrix 
ซ่ึงเปนการจับคูระหวางปจจัยภายนอก (โอกาส/ภัยคุกคาม) และปจจัยภายใน (จุดแข็ง/จุดออน)                    
เพ่ือพิจารณาในแตละคู เพ่ือกําหนดกลยุทธท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย 

  ทางเลือกเชิงรุก เปนการจับคูระหวางจุดแข็งและโอกาส 
  ทางเลือกเชิงปองกัน เปนการจับคูระหวางจุดแข็งและภัยคุกคาม 
  ทางเลือกเชิงแกไข เปนการจับคูระหวางจุดออนและโอกาส 
  ทางเลือกเชิงรับ เปนการจับคูระหวางจุดออนและภัยคุกคาม 
 

1) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตรจากจุดแข็งและโอกาส 
 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร จุดแข็ง (S) โอกาส (O) 

- สนับสนุน จัดหาระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัล 

S2, S12, S13, 

S15, S16  

O2, O9, O14, 

O15, O17, O18, 

O22, O24, O26, 

O28  

- พัฒนาระบบสารสนเทศกลางดานการพัฒนาท่ีดิน     

(LDD Portal) 

S2, S3, S4, S5, 

S6, S12, S13, 

S15, S16 

O1, O3, O9, 

O16, O17, O18, 

O22, O28 

   

   

 



๓๔ 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร จุดแข็ง (S) โอกาส (O) 

- ยกระดับมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให

สอดคลองกับมาตรฐานทางเทคนิคเพ่ือเชื่อมโยงรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส 

S2, S4, S5, S6, 

S7, S12, S13, 

S15, S16 

O1, O3, O4, O5, 

O6, O9, O16, 

O17, O18, O20, 

O21, O22, O26, 

O27 

- ผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการถายทอด

เทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินในระดับพ้ืนท่ี 

S2, S3, S4, S5, 

S8, S12, S13, 

S15, S16, S23, 

S24    

O1, O3, O5, O6, 

O9, O14, O15, 

O16, O17, O18, 

O26, O27, O28 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือ

การบริหารจัดการทรัพยากรดิน 

S2, S3, S4, S5, 

S6, S12, S13, 

S15, S16 

O1, O6, O14, 

O15, O16, O18, 

O21, O22, O25, 

O26, O27, O28 

- สนับสนุนใหบุคลากรใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ

ปฏบิัติงาน 

S1, S2, S3, S4, 

S5, S10, S11,   

S12, S13,  S15, 

S16, S24   

O6, O7, O9, 

O11, O12, O13, 

O14, O15, O16, 

O17, O18, O22, 

O25, O28 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือใหองคการเปน SMART LDD 

S2, S3, S4, S5,  

S12, S13, S15, 

S16,  S18,  S23 

O1, O3, O6, O9, 

O11, O12, O13, 

O14, O15, O16, 

O17, O18, O22, 

O28, O29 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

2) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตรจากจุดแข็งและภัยคุกคาม 
 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร จุดแข็ง (S) ภัยคุกคาม (T) 

- ปรับปรุงระบบ Security เพ่ือปองกันการบุกรุกหรือการ

โจมตีเครือขายจากภายนอก 

S2, S4, S5, S7,  

S12, S13, S15, 

S16, S17, S20, 

S21 

T2, T12, T16, 

T21 

- พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการรักษาความม่ันคง 

ปลอดภัยสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

S1, S2 T2,  T8,  T16, 

T21 

 
3) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตรจากจุดออนและโอกาส 

 

ทางเลือกเชงิยุทธศาสตร จุดออน (W) โอกาส (O) 

- ปรับปรุงประสิทธิภาพฐานขอมูลสารสนเทศ W5, W7, W21, 

W23 

O1, O14, O15, 

O16, O17, O18, 

O20, O21, O22, 

O26,  O27,  O28      

- ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศของกรมพัฒนาท่ีดิน 

W12,   W16 O7, O8, O9, O11, 

O16, O17, O18, 

O20, O21, O22, 

O23,  O25,  O26, 

O28      

 
 

4) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตรจากจุดออนและภัยคุกคาม 
 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร จุดออน (W) ภัยคุกคาม (T) 

- สราง Core Team ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับกอง/

สํานัก 

W2, W5, W7, 

W12,  W22 
T1,  T2,  T19 

 



๓๖ 

บทท่ี 5  

แผนกลยุทธ 
 
5.1 วิสัยทัศน 

“ขับเคล่ือนงานดานการพัฒนาท่ีดิน ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล สูการเปน SMART LDD” 

ขับเคล่ือน หมายถึง การสราง พัฒนา สงเสริม สนับสนุน และบูรณาการ งานท่ีเก่ียวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศดานการพัฒนาท่ีดิน  

เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL TECHNOLOGY) หมายถึง การนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชประโยชน
อยางสรางสรรคและเต็มศักยภาพในการพัฒนาสารสนเทศและนวัตกรรมดานการพัฒนาท่ีดินใหกับ
ผูรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

SMART LDD หมายถึง องคการสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลทําใหเกิดความเปนเลิศดานการพัฒนาท่ีดิน  
5.2. อํานาจหนาท่ีตามกฎกระทรวง 

1) จัดทําแผนแมบทระบบสารสนเทศดานการพัฒนาท่ีดิน 
2) ศึกษา และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการบริหารจัดการ จัดวางระบบ

ฐานขอมูล ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบการสื่อสารขอมูลของกรมฯ 
3) เปนศูนยกลางขอมูลภูมิสารสนเทศดานดินของกระทรวง และเปนศูนยฝกอบรมระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศทางเกษตร 
4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

5.3 พันธกิจตามยุทธศาสตร 
1) ศึกษา วิเคราะห ขอมูล และระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมพัฒนา

ท่ีดิน เพ่ือจัดหาระบบสารสนเทศใหหนวยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูลการบริหารจัดการดานพัฒนา

ท่ีดินเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร และตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ 
3) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ ดานภูมิสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ

ของผูบริหาร และตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ 
4) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และบริหารจัดการโครงขายสื่อสารของกรมพัฒนาท่ีดิน ใหมี

ประสิทธิภาพและมีความม่ันคงปลอดภัย ทันตอสถานการณและบรบิทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
5) บริหารจัดการและบูรณาการขอมูลสารสนเทศ เพ่ือใหบริการและถายทอดเทคโนโลยีดาน

การพัฒนาท่ีดินแกหนวยงานภายใน ภายนอก เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป  
6) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมพัฒนาท่ีดินให มีความรู  ความเขาใจ และทักษะ 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
7) บริหารจัดการองคกรใหเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาท่ีดิน 

 



๓๗ 

5.4 ประเด็นยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

และการสื่อสาร  
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง ยกระดับการบูรณาการขอมูล และเชื่อมโยง

ระบบสารสนเทศดานการพัฒนาท่ีดิน  
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสรางนวัตกรรมดานการพัฒนาท่ีดินสูเกษตร 4.0  
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการใชเทคโนโลยี          

ดิจิทัลดานการพัฒนาท่ีดิน  
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การยกระดับองคกรสูการเปนองคการดิจิทัล SMART LDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

ยุทธศาสตรที่ 1 

เสริมสรางระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 
 
เปาประสงค (Goals) 

1) แผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมพัฒนาท่ีดินมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาระบบเกษตร
ดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

2) ระบบสารสนเทศสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตรงตามความตองการของหนวยงาน 
3) องคกรมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย ตอบสนองตอการปฏิบัติงาน 
 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs & Targets) 
1) ระดับความสําเร็จในการจัดทําและเผยแพรแผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมพัฒนาท่ีดิน (ระดับ 5) 
2) รอยละของหนวยงานไดรับระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตรงตามการ 

รองขอของหนวยงาน (รอยละ 50 ตอป) 
3) รอยละของผลการดําเนินงานของกรมฯ ท่ีใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุวัตถุประสงค

ตามแผนงาน/โครงการ (รอยละ 100) 
 

กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 2 กลยุทธ รายละเอียด ดังนี้ 
กลยุทธท่ี 1 สนับสนุน จัดหาระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับแผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัล 
กลยุทธท่ี 2 ปรับปรุงประสิทธิภาพฐานขอมูลสารสนเทศ 
 
กลยุทธท่ี 1 สนับสนนุ จัดหาระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับแผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัล 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  
(Strategic Objective) 

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ 

- เพ่ือใหไดครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ี
มีคุณสมบัติตามเกณฑราคากลาง
และคุณสมบัติพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จน
สามารถนําไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
 

- จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร 
และอุปกรณตอพวง 
 
 

- กลุมวิเคราะหและวางระบบ
ขอมูล 
 
 

- เพ่ือทุกหนวยงานภายใน 
กรมพัฒนาท่ีดิน มีระบบเครือขาย     
ไรสาย จนผูใชงานสามารถใชงาน
เครือขายอินเทอรเน็ตไรสายได
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายใน 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

- จัดหาระบบเครือขายไรสายให
ครอบคลุมทุกหนวยงาน 

- กลุมวิเคราะหและวางระบบ
ขอมูล 
- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 



๓๙ 

กลยุทธท่ี 2  ปรับปรุงประสิทธิภาพฐานขอมูลสารสนเทศ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(Strategic Objective) 

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ 

- เพ่ือใหไดระบบฐานขอมูลท่ีมี
ความถูกตอง ครบถวน และ
ครอบคลุม ทําใหผูใชบริการ
สามารถเรียกใชขอมูลสําหรับ
นําไปใชงานตามวัตถุประสงค  
ดานตาง ๆ ไดอยางสะดวก ถูกตอง 
และรวดเร็ว 

- ปรับปรุงแกไขระบบฐานขอมูล
ดานการพัฒนาท่ีดิน 
   ปรับปรุงระบบฐานขอมูลดาน
บริการ 
   ปรับปรุงระบบฐานขอมูลดาน
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

- กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 

 



๔๐ 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาและยกระดับประสิทธภิาพความมัน่คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
เปาประสงค (Goals) 

1) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีความม่ันคงปลอดภัย 
2) ผูรับบริการสามารถใชบริการไดอยางตอเนื่อง  
3) หนวยงานสามารถปฏิบัติงานแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs & Targets) 
 1) ระดับความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับ 5) 
 2) รอยละของการปองกันการโจมตีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (รอยละ 90) 
 3) รอยละของการใหบริการตามมาตรฐานการใหบริการ (SLA) (รอยละ 99.5) 
 4) รอยละของหนวยงานสามารถปฏิบัติงานผานระบบสารสนเทศแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  
(รอยละ 100) 
 
กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 2 กลยุทธ รายละเอียด ดังนี้ 
กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงระบบ Security เพ่ือปองกันการบุกรุกหรือการโจมตีเครือขายจากภายนอก 
กลยุทธท่ี 2 ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกรม

พัฒนาท่ีดิน 
 
กลยุทธท่ี 1  ปรับปรุงระบบ Security เพ่ือปองกันการบุกรุกหรือการโจมตีเครือขายจากภายนอก 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(Strategic Objective) 

แผนงาน/ โครงการสนับสนุน หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ 

- เพ่ือใหกรมพัฒนาท่ีดิน  
มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความ
ม่ันคงปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 
 

- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
ระบบเครือขายและคอมพิวเตอร
ท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 

- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 
 
 

- เพ่ือใหกรมฯ มีกลไกในการ
ติดตามติดตามสถานการณการ
โจมตีทางไซเบอร จนทําใหกรมฯ 
สามารถปองกันการบุกรุกหรือ
การโจมตีเครือขายจากภายนอก 
 

- สรางกลไกการติดตาม
สถานการณภัยคุกคามไซเบอร 

- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 
 

 

 



๔๑ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(Strategic Objective) 

แผนงาน/ โครงการสนับสนุน หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ 

- เพ่ือใหบุคลากรมีความตระหนัก
ตอการปองกันการโจมตีทาง    
ไซเบอร จนทําใหกรมฯ มีความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  
 

- สรางความตระหนักดานความ
ม่ันคงปลอดภัยใหกับผูใชในการ
ปองกันภัยคุกคามไซเบอร 

- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 
 

- เพ่ือใหไดระบบการบริหาร
จัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี 
(EIS) ท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย 
และทําใหโปรโตคอลการสงขอมูล
มีความม่ันคงปลอดภัยสูง 
 

- ปรับปรุง Security ของชั้น
ขอมูลและการกําหนดสิทธิ์ การ
เขาถึงชั้นขอมูลของระบบการ
บริหารจัดการ การตัดสินใจเชิง
พ้ืนท่ี (EIS) 

- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 
- กลุมระบบภูมิสารสนเทศ 

 
กลยุทธท่ี 2  ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ 
                กรมพัฒนาท่ีดิน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(Strategic Objective) 

แผนงาน/ โครงการสนับสนุน หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ 

- เพ่ือใหกรมพัฒนาท่ีดิน มีแผน
รองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัย
พิบัติอันอาจมีผลกระทบตอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีทันสมัย จนสามารถ
รองรับภัยฉุกเฉินท่ีจะเกิดข้ึนได 
 

- ปรับปรุงแผนรองรับ
สถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติ
อันอาจมีผลกระทบ ตอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 
 
 
 
 

- เพ่ือใหกรมพัฒนาท่ีดิน มีระบบ
การสํารองขอมูลและกูคืนระบบ ท่ี
มีประสิทธิภาพ สามารถสํารอง
ขอมูลสารสนเทศ และสามารถกูคืน
ระบบนํากลับมาใชงานโดยมีความ
เสียหายของขอมูลนอยท่ีสุด และ
ตามมาตรฐานการใหบริการ (SLA) 
 

- เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
สํารองขอมูลและกูคืนระบบ 

- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 



๔๒ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(Strategic Objective) 

แผนงาน/ โครงการสนับสนุน หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ 

- เพ่ือใหกรมพัฒนาท่ีดิน มีขอ
ปฏิบัติท่ีสอดคลองกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ของกรมพัฒนาท่ีดิน จนทําให
บุคลากรภายในกรมฯ สามารถ
ปฏิบัติงานดานสารสนเทศได
อยางถูกตอง  
 

- ปรับปรุงขอปฏิบัติท่ีสอดคลอง
กับนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศของกรมพัฒนา
ท่ีดิน 

- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 
- กลุมระบบภูมิสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

ยุทธศาสตรที่ 3 

การพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง ยกระดับการบูรณาการขอมูล 
และเช่ือมโยงระบบสารสนเทศดานการพัฒนาที่ดิน 

 
เปาประสงค (Goals) 
 1) ระบบสารสนเทศมีการเชื่อมโยงเครือขายและแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับหนวยงานท้ังภายใน
และภายนอก 
 2) ฐานขอมูลมีการเชื่อมโยงตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 3) ผูรับบริการสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีมีความถูกตอง ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 4) เปนองคการท่ีเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Government Open Data) 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs & Targets) 
 1) จํานวนระบบสารสนเทศท่ีมีการเชื่อมโยงเครือขายและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (อยางนอย 3 
ระบบตอป) 
 2) จํานวนหนวยงานท่ีมีการเชื่อมโยงเครือขายและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (อยางนอย 5 
หนวยงานตอป) 
 3) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเปนตามมาตรฐานท่ีกําหนด (ระดับ 5) 
 4) รอยละของจํานวนเวลาเครื่องแมขาย Downtime (ไมมากกวารอยละ 20) 
 5) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบเชื่อมโยงเครือขายและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 
(รอยละ 85) 
 
กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 2 กลยุทธ รายละเอียด ดังนี้ 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบสารสนเทศกลางดานการพัฒนาท่ีดิน (LDD Portal) 
กลยุทธท่ี 2 ยกระดับมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสอดคลองกับมาตรฐานทางเทคนิค 

เพ่ือเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
 
กลยุทธท่ี 1  พัฒนาระบบสารสนเทศกลางดานการพัฒนาท่ีดิน (LDD Portal) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(Strategic Objective) 

แผนงาน/ โครงการสนับสนุน หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ 

- เพ่ือใหไดระบบสารสนเทศกลาง
ดานการพัฒนาท่ีดิน จนนําไปใช
สําหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินและการใชท่ีดินของ
ประเทศ 
 

- พัฒนาระบบสารสนเทศกลาง
ดานการพัฒนาท่ีดิน (LDD 
Portal) 

- ผชช.ดานสารสนเทศ 
- ทุกกลุม 

 



๔๔ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(Strategic Objective) 

แผนงาน/ โครงการสนับสนุน หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ 

- เพ่ือใหไดแอพพลิเคชันท่ี
ใหบริการดานภูมิสารสนเทศ
อยางสะดวกทุกท่ีทุกเวลา 
 

- พัฒนาระบบดานภูมิสารสนเทศ
เพ่ือใหบริการผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต 

- กลุมระบบภูมิสารสนเทศ 
- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 

- เพ่ือใหไดรูปแบบขอมูลภูมิ
สารสนเทศท่ีหลากหลาย 
 

- เพ่ิมรูปแบบ (Map services) 
สําหรับการใหบริการดานภูมิ
สารสนเทศ 

- กลุมระบบภูมิสารสนเทศ 
 

- เพ่ือใหไดชั้นขอมูลภูมิ
สารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน 
 

- เพ่ิมชั้นขอมูลการใหบริการท่ี 
มากข้ึน 

- กลุมระบบภูมิสารสนเทศ 
 

 
กลยุทธท่ี 2  ยกระดับมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานทางเทคนิค 
 เพ่ือเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(Strategic Objective) 

แผนงาน/ โครงการสนับสนุน หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ 

- เพ่ือใหไดขอมูลภูมิสารสนเทศ
ตามมาตรฐานสามารถนําไป
เชื่อมโยงและใหบริการไดอยาง
ถูกตอง 
 

- ปรับปรุงขอมูลดานภูมิ
สารสนเทศใหไดตามมาตรฐาน
ภูมิสารสนเทศ มาตรฐาน OGC 
และมาตรฐาน ICT 

- กลุมระบบภูมิสารสนเทศ 

- เพ่ือใหไดขอมูลสําหรับการ
ใหบริการตามมาตรฐานการ
เปดเผยขอมูลภาครัฐ ท่ีสามารถ
นําไปใชประโยชนได 
 

- ปรับปรุงรูปแบบขอมูลเพ่ือการ
เปดเผยตามมาตรฐานการ
เปดเผยขอมูลภาครัฐ 

- กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 

- เพ่ือใหฐานขอมูลการบริการ
ประชาชน ของกรมพัฒนาท่ีดิน   
ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูล
ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 
จนสามารถนําไปใชตรวจสอบ
ยืนยันตัวบุคคลของผูรับบริการ 
 

- พัฒนาระบบฐานขอมูลการ
บริการประชาชน เพ่ือเชื่อมโยง
กับฐานขอมูลทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง 

- กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 
- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 

- เพ่ือใหฐานขอมูลหมอดินอาสา 
มีการเชื่อมโยงกับฐานขอมูล
ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
จนสามารถนาํไปใชตรวจสอบ
ความถูกตองขอมูลรายบุคคลของ
หมอดินอาสาได 
 

- สราง Web Service เพ่ือ
เชื่อมโยงฐานขอมูลหมอดินอาสา 
กับฐานขอมูลทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง 

- กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 
- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 



๔๕ 

ยุทธศาสตรที่ 4 

การขับเคลื่อนเทคโนโลยดีิจิทัล 

เพ่ือสรางนวัตกรรมดานการพัฒนาที่ดินสูเกษตร 4.0 

 
เปาประสงค (Goals) 
 1) หนวยงานสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมดานการพัฒนาท่ีดินไปใชในการ
ถายทอดใหกับเกษตรกรในระดับพ้ืนท่ีได 
 2) นักวิชาการสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสรางนวัตกรรมดานการพัฒนาท่ีดินได 
 3) เกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมดานการพัฒนาท่ีดินมีความรู 
ความเขาใจจนสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ีได 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs & Targets) 
 1) รอยละของหนวยงานท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการถายทอดใหกับเกษตรกรในระดับพ้ืนท่ี   
(รอยละ 80) 
 2) รอยละของนักวิชาการท่ีสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัล สรางนวัตกรรมดานการพัฒนาท่ีดิน 
(รอยละ 10) 
 3) รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดมีความรู ความเขาใจในเทคโนโลยีดิจิทัล ดานการ
พัฒนาท่ีดิน (รอยละ 65) 
 
กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 2 กลยุทธ รายละเอียด ดังนี้ 
กลยุทธท่ี 1 ผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน ในระดับ

พ้ืนท่ี 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 
 
กลยุทธท่ี 1  ผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินในระดับพ้ืนท่ี 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(Strategic Objective) 

แผนงาน/ โครงการสนับสนุน หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ 

- เพ่ือใหบุคลากรสามารถนํา
เทคโนโลยีท่ีไดรับการถายทอดไป
สรางนวัตกรรมใหมๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ถายทอดเทคโนโลยีดานการ
พัฒนาท่ีดินดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
สําหรับการประยุกตตามภารกิจ
ของหนวยงาน 

- กลุมระบบภูมิสารสนเทศ 

 

 

 



๔๖ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(Strategic Objective) 

แผนงาน/ โครงการสนับสนุน หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ 

- เพ่ือใหหมอดินอาสา สามารถใช
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีกรมฯ 
พัฒนาข้ึน จนนําไปใชวาง
แผนการจัดการดินในพ้ืนท่ีของ
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

- พัฒนาศักยภาพการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลแกหมอดินอาสา 
และการใชงานแอพพลิเคชั่นดาน
ภูมิสารสนเทศดานพัฒนาท่ีดิน 

- ผชช.ดานสารสนเทศ 
- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 
- กลุมระบบภูมิสารสนเทศ 

- เพ่ือใหไดศูนยเรียนรูท่ีมีการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลดานการพัฒนา
ท่ีดินไปใชในการพัฒนาแก
เกษตรกรในระดับพ้ืนท่ี 
 

- สรางศูนยเรียนรูใหเปนแหลง
เรียนรูดิจิทัลดานการพัฒนาท่ีดิน
ระดับภาค 

- ผชช.ดานสารสนเทศ 
- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 

 
กลยุทธท่ี 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(Strategic Objective) 

แผนงาน/ โครงการสนับสนุน หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ 

- เพ่ือศึกษาวิจัย สําหรับสราง
ระบบแผนท่ีดานการพัฒนาท่ีดิน 

- สรางระบบสํารวจแผนท่ีดาน
การพัฒนาท่ีดินดวยอากาศยาน
ไรคนขับ  
 

- ผชช.ดานสารสนเทศ 
- กลุมระบบภูมิสารสนเทศ 
 

- เพ่ือใหไดระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรดิน สําหรับนําไปวาง
แผนการใชท่ีดินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

- พัฒนาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรดินเพ่ือการวาง
แผนการใชท่ีดิน 

- ผชช.ดานสารสนเทศ 
- กลุมระบบภูมิสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

ยุทธศาสตรที่ 5 

การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 

ในการใชเทคโนโลยีดจิิทลัดานการพัฒนาที่ดิน 

 
เปาประสงค (Goals) 
 1) บุคลากรมีความรู ความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลดานการพัฒนาท่ีดิน 
 2) บุคลากรสามารถถายทอดองคความรูดานการพัฒนาท่ีดินดวยเทคโนโลยีดิจิทัลใหกับ
เกษตรกรไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 3) เปนองคการแหงการเรียนรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs & Targets) 
 1) ระดับความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร (ระดับ 4) 
 2) รอยละของบุคลากรท่ีผานเกณฑการอบรม (รอยละ 80) 
 3) รอยละของบุคลากรท่ีนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปถายทอด (รอยละ 80) 
 4) รอยละของบุคลากรสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (รอยละ 80) 
 5) จํานวนหลักสูตรการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (อยางนอย 3 หลักสูตรตอป) 
 6) จํานวนผูเขาใชบริการระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ไมนอยกวา 200 คนตอป) 
 
กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 2 กลยุทธ รายละเอียด ดังนี้ 
กลยุทธท่ี 1 สนับสนุนใหบุคลากรใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงาน 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการรักษาความม่ันคง ปลอดภัยสําหรบัระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
กลยุทธท่ี 1  สนับสนุนใหบุคลากรใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(Strategic Objective) 

แผนงาน/ โครงการสนับสนุน หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ 

- เพ่ือใหบุคลากรของ ศทส. 
ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ 
ดานสารสนเทศ จนสามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- การพัฒนาทักษะและขีด
ความสามารถของบุคลากรของ 
ศทส. เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ทุกกลุม  

 

 



๔๘ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(Strategic Objective) 

แผนงาน/ โครงการสนับสนุน หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ 

- เพ่ือใหบุคลากรไดรับความรู 
ความเขาใจในเรื่องของเทคโนโลยี
ใหมๆ 
 

- เสริมสรางการเรียนรูเทคโนโลยี
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

- กลุมระบบภูมิสารสนเทศ 
- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 

- เพ่ือใหบุคลากรนําเทคโนโลย ี          
ดิจิทัลไปใชในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

- เพ่ิมศักยภาพการใชเทคโนโลย ี       
ดิจิทัลแกบุคลากรภาครัฐ 

- กลุมระบบภูมิสารสนเทศ 
- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 

- เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความ
เขาใจในการใชงานแอพพลิเคชัน
ดานภูมิสารสนเทศและสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ใชงานแอพพลิเคชันดานภูมิ
สารสนเทศดานการพัฒนาท่ีดิน 

- กลุมระบบภูมิสารสนเทศ 

 
กลยุทธท่ี 2  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(Strategic Objective) 

แผนงาน/ โครงการสนับสนุน หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ 

- เพ่ือใหบุคลากรมีความรูดาน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จนสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพ 
 

- พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดาน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัย
สําหรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
 

- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

ยุทธศาสตรที่ 6 

การยกระดับองคกรสูการเปนองคการดิจิทลั SMART LDD 

 
เปาประสงค (Goals) 
 1) ศทส. มีความเปนเลิศดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2) ศทส. เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3) กรมพัฒนาท่ีดิน เปนผูนําดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 4) ผูบริหารสามารถใชขอมูลเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบการตัดสินใจในการการกําหนดนโยบาย
และติดตามผลการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5) กรมพัฒนาท่ีดินสามารถยกระดับการใหบริการ e-Service แบบบูรณาการ 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs & Targets) 
 1) ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับ 5) 
 2) รอยละของบุคลากรท่ีผานการรับรองของโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE (รอยละ 100) 
 3) จํานวนชองทางการเรียนรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ ศทส. (อยางนอยจํานวน 3 ชองทาง) 
 4) จํานวนระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีไดรับการพัฒนาผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (อยางนอย 2
ระบบตอป) 
 5) จํานวนฐานขอมูลท่ีผูบริหารนําไปใชประกอบการตัดสินใจในการการกําหนดนโยบายและ
ติดตามผลการดําเนินงาน (อยางนอย 5 ระบบตอป) 
 6) รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอระบบ e-Service (รอยละ 85) 
 
กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 2 กลยุทธ รายละเอียด ดังนี้ 
กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหองคการเปน SMART LDD 
กลยุทธท่ี 2 สราง Core Team ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับกอง/สํานัก 
 
กลยุทธท่ี 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหองคการเปน SMART LDD 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(Strategic Objective) 

แผนงาน/ โครงการสนับสนุน หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ 

- เพ่ือใหไดระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ ท่ีมีความสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานจนสามารถ
สนับสนุนใหกรมฯ ลดการใช
ทรัพยากรได 
 

- พัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ - กลุมวิเคราะหและวางระบบ
ขอมูล 

 

 



๕๐ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(Strategic Objective) 

แผนงาน/ โครงการสนับสนุน หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ 

- เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานแทน
กันได การปฏิบัติงานเปน
มาตรฐานเดียวกัน 
- เพ่ือผูใชบริการสามารถทราบถึง
กระบวนการ/ข้ันตอนการทํางาน 
 

- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดาน
สารบรรณ/จัดซ้ือจัดจาง 

- ฝายบริหารท่ัวไป 

- เพ่ือใหผูรับบริการสารสนเทศ
สามารถเขาถึงระบบ e-Service 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

- สรางงานบริการของกรมพัฒนา
ท่ีดิน ในรูปแบบ e-Service 

- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 
- กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 
- กลุมวิเคราะหและวางระบบ
ขอมูล 
- กลุมระบบภูมิสารสนเทศ 
 

- เพ่ือใหไดคูมือการสืบคนขอมูล
เปนไปตามมาตรฐานจน
ผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูล
ไดตรงตามความตองการและ
นําไปใชประโยชนไดเปนอยางดี 
 

- พัฒนาคูมือการสืบคนขอมูลใน
ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

- กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 

- เพ่ือใหไดฐานขอมูลในระบบ
หองสมุดอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความ
ถูกตองตรงตามมาตรฐานจน
ผูรับบริการสามารถไดขอมูลไปใช
ประโยชนไดเปนอยางดี 
 

- ปรับปรุงฐานขอมูลหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส 

- กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 

- เพ่ือใหไดขอมูลผลการใช
ประโยชนจากการใชบริการ
หองสมุดอิเล็กทรอนิกสท่ีตรงกับ
ความตองการของผูรับบริการจน
สามารถนําไปปรับปรุงดานการ
บริการไดดียิ่งข้ึน 
 

- สรางระบบการติดตามการใช
ประโยชนจากหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส 

- กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 

 

 

 

 



๕๑ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(Strategic Objective) 

แผนงาน/ โครงการสนับสนุน หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ 

- เพ่ือใหไดหลักสูตรการเรียนรูผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส e-Training ท่ี
สามารถตอบสนองตอความ
ตองการของผูรับบริการจนนํา
ความรูไปใชประโยชนไดเปน  
อยางดี 
 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส                
e-Training 

- ทุกกลุม 

- เพ่ือใหไดหลักสูตรการเรียนรู
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  
e-Learning ท่ีสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของผูรับบริการ
จนนําความรูไปใชประโยชนได
เปนอยางดี 
 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส                 
e-Learning 

- กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 

- เพ่ือใหไดระบบงานสารบรรณท่ี
มีความทันสมัยจนผูใชงาน
สามารถนําไปปฏิบัติงานได
สะดวก รวดเร็ว 
 

- เพ่ิมชองทางการสื่อสารงานสาร
บรรณของ ศทส. ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

- ฝายบริหารท่ัวไป 

- เพ่ือใหระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส รองรับการ
ปฏิบัติงานแบบดิจิทัล ไดอยาง        
มีประสิทธิภาพ 
 

- เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสใหรองรับ
การปฏิบัติงานแบบดิจิทัล 

- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 
- ฝายบริหารท่ัวไป 

- เพ่ือใหระบบการจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงาน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และลดการใช
ทรัพยากรได 
 

- พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส 

- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 
- กลุมวิเคราะหและวางระบบ
ขอมูล 
- กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 

- เพ่ือใหการใชงานระบบการลา
อิเล็กทรอนิกส สามารถใชงานได
ครอบคลุมทุกหนวยงาน 
 

- รณรงคใหกอง/สํานักใชระบบ
การลาอิเล็กทรอนิกส 

- กลุมวิเคราะหและวางระบบ
ขอมูล 

 

 

 



๕๒ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(Strategic Objective) 

แผนงาน/ โครงการสนับสนุน หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ 

- เพ่ือใหหนวยงานของพัฒนา
ท่ีดิน มีการใชงานระบบการ
ประชุม ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส  
e-Meeting จนสามารถสนับสนุน
ใหกรมฯ ลดการใชทรัพยากรได 
 

- สงเสริมการประชุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส e-Meeting 

- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 
 

- เพ่ือใหบุคลากรของกรม 
สามารถลงเวลาปฏิบัติราชการ 
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส ได
ครอบคลุมเจาหนาท่ีทุกระดับ 
 

- พัฒนาระบบการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

- ผชช.ดานสารสนเทศ 
- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 
 

- เพ่ือใหไดฐานขอมูลเพ่ือการ 
บริการดานการพัฒนาท่ีดิน ท่ี
ครอบคลุมสําหรับการใหบริการ
ประชาชน 
 

- การปรับปรุงฐานขอมูลเพ่ือการ
บริการดานการพัฒนาท่ีดิน ผาน
ระบบ Call Center 

- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 
 

 
กลยุทธท่ี 2  สราง Core Team ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับกอง/สํานัก 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(Strategic Objective) 

แผนงาน/ โครงการสนับสนุน หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ 

- เพ่ือใหกรมฯ มี Core Team 
ซ่ึงเปนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับกอง/
สํานัก จนสามารถแกไขปญหา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบื้องตนได 
 

- โครงการสราง Core Team 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ
กอง/สํานัก 

- ผชช.ดานสารสนเทศ 
- กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 
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สุวิทย เมษินทรีย.  (2559, 2 พฤษภาคม).  ไขรหัส “ประเทศไทย 4.0” สรางเศรษฐกิจใหม กาวขามกับดัก

รายไดปานกลาง. ไทยรัฐ. เขาถึงไดจาก: https://www.thairath.co.th/content/613903.  

(2560, 4 สิงหาคม).  



๕๖ 

อภิธานศัพท 

คําศัพท ความหมาย 

ขอกําหนดมาตรฐาน OGC 

(Open Geospatial Consortium) 
เปนขอกําหนดหรือเปนกรอบมาตรฐานในทํางาน
รวมกัน (Interoperability) สําหรับเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของกับสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีและเชิงตําแหนง
รวมไปถึงการสนับสนุน สงเสริมการแบงปนขอมูล
ปริภูมิในรูปแบบการบริการขอมูลปริภูมิโดยไดนํา
ชองทางอินเตอรเน็ตมาใชในการบริการขอมูล
ปริภูมิอยางมีมาตรฐาน ชวยกอใหเกิดความสะดวก
ในการเรียกดูและเรียกใชขอมูลปริภูมิไดจากทุกๆ 
แหล งข อ มู ลบนโลก ท่ีอยู เ ชื่ อ มต อ กับระบบ
อินเตอรเน็ต 

จํานวนเวลาเครื่องแมขาย Downtime จํานวนระยะเวลาท่ีชองทางการเชื่อมตอเครื่อง 
แมขายผานระบบ Internet ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ไมสามารถใหบริการไดตามปกติ (ลม/หยุดบริการ) 

ผูรับบริการ  หนวยงานภายในและภายนอก เกษตรกร และ
ประชาชนท่ัวไป 

ภัยคุกคามไซเบอร    เหตุการณท่ีกอใหเกิดอันตรายตอระบบหรือขอมูล
สารสนเทศของหนวยงานและบุคคล 

มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Standard) แนวทางกรอบกติกาและการจัดการ เพ่ือใชอางอิง
ในงานท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
องคกร ท้ังในดาน Hardware, Software, Tools 
และ Technology เพ่ือใหการใชเทคโนโลยีในองค
กรมีทิศทางเดียวกันและตรงกับความตองการของ    
องคกรท่ีจะนําไปสูการลดตนทุนและลดระดับความ
ซับซอนในการใชงาน รวมท้ังเกิดความตอเนื่องของ
การใชสารสนเทศในองคกร 

  

  



๕๗ 

คําศัพท  ความหมาย 

มาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ มาตรฐานกลางดานภูมิสารสนเทศ ครอบคลุมถึง
เรื่อง ขอมูล เครื่องมือ กระบวนการ วิธีการ 
บุคคลากร และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีประกาศหรือจะ
ประกาศโดย สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม (สมอ.) และ/หรือ คณะกรรมการภูมิ
สารสนเทศแหงชาติ (กภช.) 

ระบบ Call Center ระบบตอบรับทางโทรศัพทอัตโนมัติของกรมพัฒนา
ท่ีดิน 

ระบบ Security   ระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เว็บเซอรวิส (Web service) ระบบซอฟตแวรท่ีออกแบบมา เพ่ือสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลกัน ระหวางเครื่องคอมพิวเตอร
ผานระบบเครือข าย โดย ท่ีภาษา ท่ี ใช ในการ
ติดตอสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอร คือ เอกซ
เอ็มแอล (XML) 

Core Team   เจาหนาท่ีผูประสานงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับกอง/สํานัก 

e-Learning (Electronic Learning) การจัดกระบวนการและการใชประโยชนจากสื่อทาง
อิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะคอมพิวเตอรและระบบ
อินเทอรเน็ต ท่ีออกแบบการเรียนการสอนอยางเปน
ระบบ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูไดทุกท่ี ไมยึดติดกับ
เวลาและความกาวหนาในการเรียนรู 

e-Library (Electronic Library) หองสมุดท่ีมีการจัดการระบบงานและเนื้อหา
ความรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน
หองสมุด โดยเก็บขอมูลไวในเครื่องคอมพิวเตอร 
แมขาย (Server) และใหบริการขอมูลผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต 
 
 



๕๘ 

คําศัพท  ความหมาย 

e-Service (Electronic Service) ระบบบริการประชาชนผานอิเล็กทรอนิกสออนไลน  
โดยเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
สําหรับบริการดานตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐ   

e-Training (Electronic Training) กระบวนการฝกอบรมใหกับบุคลากรภายในองคกร 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนกระบวนการจัดการฝก
ทักษะเพ่ิมพูนสาระความรู ท่ีเนนใหผูเขารับการ
อบรมเรียนรูดวยตนเอง  ผูเขาอบรมมีอิสระในการ
เขาศึกษาเพ่ือเรียนรูตามเวลาและโอกาสท่ีผูเขา
ฝกอบรมไดตามตองการ โดยเนื้อหาขององคความรู 
ไดจากการคัดกรองของผูเชี่ยวชาญและถายทอด
ดวยรูปแบบท่ีสามารถเขาใจไดงาย ออกแบบมาให
ศึกษาเรียนรูไดโดยงายในรูปแบบมัลติมีเดีย ซ่ึง
ประกอบดวยสื่อท่ีเปนขอความ รูปภาพหรืออาจจะ
มีเสียง รวมถึงภาพเคลื่อนไหว  ผูเขาอบรมสามารถ
ติดตอและปรึกษาแลกเปลี่ยนความเห็นกับอาจารย
และผูเรียนอ่ืนได เชนเดียวกับการอบรมในหอง
อบรม 

Map Service เปนระบบใหบริการขอมูลภู มิสารสนเทศผาน
เครือขาย Internet/Intranet ผูใชสามารถเขาไป
ใชบริการขอมูลได ซ่ึงมีมาตรฐานกําหนดและสราง
ข้ึนโดย Open GIS Consortium (OGC) ท่ีได
กําหนดการบริการขอมูลภูมิสารสนเทศใน Format 
ตาง ๆ ประกอบดวย PNG, GIF หรือ JPEG และมี
มาตรฐานในการรองรับการรองขอบริการจากผูใช  

Open data ขอมูลท่ีสามารถนํามาใชไดโดยอิสระ สามารถนํา
กลับมาใชใหมไดและแจกจายไดโดยใครก็ตาม แต
ตองระบุแหลงท่ีมาหรือเจาของงานและตองใช
สัญญา หรือเ ง่ือนไขเดียวกันกับท่ีมาหรือตาม
เจาของงานกําหนด  
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