
 
 
 
 

ค ำสั่งกรมพัฒนำที่ดิน 
{BookID} 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนำที่ดิน 
------------------------------ 

ตามค าสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 230/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมพัฒนาที่ดิน นั้น 

เพ่ือให้การบริหารจัดการด้าน เทคโนโลยีดิจิทั ลของกรมพัฒนาที่ ดิน  เป็นไปอย่าง                 
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ  
รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ อาศัยอ านาจตามความ        
ในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงยกเลิก
ค าสั่งดังกล่าวข้างต้น  และแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน ขึ้นใหม่ โดยมี
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. องค์ประกอบ 
1.1 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม ประธานกรรมการ 
      (Department Chief Information Officer : DCIO) กรมพัฒนาที่ดิน 
1.2 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ 
1.3 เลขานุการกรม กรรมการ 
1.4 ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
1.5 ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการ 
1.6 ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการ 
1.7 ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
1.8 ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรรมการ 
1.9 ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน กรรมการ 
1.10 ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรรมการ 
1.11 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรรมการ 
1.12 ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรรมการ 
1.13 ผู้อ านวยการกองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรรมการ 
1.14 ผู้อ านวยการส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรรมการ 
1.15 ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน กรรมการ 
 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
1.16 ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน กรรมการ 
 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
1.17 ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน กรรมการ 
 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

1.18 ผู้เชี่ยวชาญ… 
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1.18 ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน กรรมการ 
 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
1.19 ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน กรรมการ 
 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
1.20 ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน กรรมการ 
 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
1.21 ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน กรรมการ 
 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 
1.22 ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน กรรมการ 
 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
1.23 ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน กรรมการ 
 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 
1.24 ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน กรรมการ 
 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 
1.25 ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน กรรมการ 
 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
1.26 ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน กรรมการ 
 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 
1.27 ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ กรรมการและ 
   เลขานุการ 
1.28 ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล กรรมการและ 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยเลขานุการ 

2. อ านาจหน้าที่  
2.1 ก าหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สอดคล้องกับ   

แนวทางการพัฒนาในระดับประเทศ และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.2 ก ากับดูแลการพัฒนาดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน ให้เป็นไปตามธรรมาภิบาล

ข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ของกรมพัฒนาที่ดิน ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)         
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) 

2.3 ก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และนโยบาย 
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 พิจารณา กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของกรมพัฒนาที่ดิน แผนงาน โครงการ งบประมาณ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน 

2.5 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมิ นผลการด าเนินงานด้าน เทคโนโลยีดิจิทั ล            
ของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.6 ก ากับดูแลชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Datasets) ด้านการพัฒนาที่ดิน     
เพ่ือน าไปจัดท าระบบข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data) เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data)      
ระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายนอก 

 
2.7 เชิญผู้ทรง… 
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2.7 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน ได้ตามความจ าเป็น 

2.8 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่เกี่ยวข้อง ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
2.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป            

     สั่ง ณ วันที่ {BookDate}                  

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  
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อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน



 
     
         ที่111/2566
         2023-02-17
         แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน
         
             001
        
         
             001
        
         
             
                 กรมพัฒนาที่ดิน
            
             
                 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
            
        
         
             
                 หน่วยงานอื่นๆ
            
        
         
             กษ 0802/671
             2023-02-14
             แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน
        
         
         ตามคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 230/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมพัฒนาที่ดิน นั้น
เพื่อให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นไปอย่าง                 มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ  รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ อาศัยอำนาจตามความ        ในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม          จึงยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น  และแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดินขึ้นใหม่        โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่  ดังนี้
1.	องค์ประกอบ
1.1 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม	ประธานกรรมการ
      (Department Chief Information Officer : DCIO) กรมพัฒนาที่ดิน
1.2	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
1.3	เลขานุการกรม	กรรมการ
1.4	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
1.5	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
1.6	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
1.7	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเ...
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