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ยินดีต้อนรับ
คณะท ำงำนตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพ

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 ประจ ำปี พ.ศ. 2564

นำยจำดุร 
อภิชำตบุตร

และ
คณะผู้แทนจำกส ำนักงำน ก.พ.ร.

นำยศักด์ิ                           
เสกขุนทด

นำยชัยณรงค์
โชไชย 

นำงรัชต์วรรณ  
กำญจนปัญญำคม
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แนะน ำกรมพัฒนำที่ดิน

ควำมโดดเด่นและแนวทำงกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ผลลัพธ์

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
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กรมพัฒนาที่ดิน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต
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อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย

1 ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพัฒนำท่ีดินและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ และจ ำแนกดินเพื่อก ำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ท่ีดิน

ศึกษำ วิจัย และพัฒนำกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

ให้บริกำรวิเครำะห์และตรวจสอบดิน น้ ำ พืช ปุ๋ย พร้อมให้ค ำแนะน ำ

ศึกษำ วิเครำะห์ และผลิตแผนท่ีภำพถ่ำย จัดท ำส ำมะโนท่ีดิน และพัฒนำระบบแผนท่ีฐำน

ถ่ำยทอดผลกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำท่ีดิน รวมท้ังสร้ำงเครือข่ำย
หมอดินอำสำ และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง

ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของกรมหรือตำมท่ีรัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมำย
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กฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบ

1 พระรำชบัญญัติพัฒนำที่ดิน พ.ศ. 2551

มติคณะรัฐมนตรีเรื่องกำรจ ำแนกประเภทที่ดินและป่ำไม้ถำวร 2

กฎพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิง่แวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 25353

4 ระเบียบกรมพัฒนำที่ดิน ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2562 
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VISION “พัฒนำท่ีดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต
ในทิศทำงกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน บนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วม”

MISSION
• สนับสนุนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
• เสริมสร้ำงพัฒนำงำนวิจยัดำ้นกำรพฒันำทีด่นิ และส่งเสริมเทคโนโลยีดำ้นกำรพฒันำทีด่นิ
• พัฒนำฐำนข้อมลูดนิ โดยกำรส ำรวจ วิเครำะห ์และจ ำแนกดนิ
• พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำทีด่ิน โดยกำรอนุรกัษด์ินและน้ ำ กำรฟื้นฟ ู
ปรับปรุงบ ำรุงดิน
• พัฒนำหมอดนิอำสำ เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุม่เครือข่ำยเกษตรกร 
ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรพฒันำทีด่ิน
• พัฒนำองคก์ำรเพือ่ใหเ้ปน็องคก์ำรทีเ่ป็นเลิศดำ้นกำรพฒันำทีด่นิ

GOAL ระยะ 20 ปี (2561-2580)
พื้นที่กำรเกษตรมกีำรใช้ประโยชนท์ีด่ินไดอ้ย่ำงถกูตอ้งและเหมำะสม 40 ล้ำนไร่

Core Values  “THAI LDD”
Trust - เชื่อมั่น Happiness – สุขสันต์ Accomplishment - ส ำเร็จ Integration - บูรณำกำร

Learning - กำรเรียนรู ้Development -พัฒนำ และ Delighting - ควำมปีตยิินดี

CULTURE
“ยึดหลักวิชำกำร บริกำรด้วยใจ ใฝ่เรียนรู้”

แผนปฏิบัติรำชกำรกรมพัฒนำที่ดิน ระยะ 3 ปี (2563-2565)

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดิน

เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาค
การเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยี

1

2

บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืน
ด้วยการอนุรักษ์ดินและน ้า3

พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินบนพื นฐานการมีส่วนร่วม

5

สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับ
หมอดินอาสา

4

พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาที่ดิน

6

Strategy
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1 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรดิน 

2 เพิ่มควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันภำคกำรเกษตรด้วย
งำนวิจัยและเทคโนโลยี

3 บริหำรจัดกำรทรพัยำกรดิน

อย่ำงสมดุลและยั่งยืนด้วยกำร
อนุรักษ์ดินและน้ ำ

4 สร้ำงและพัฒนำควำม

เข้มแข็งใหก้ับหมอดนิอำสำ

5 พัฒนำและถ่ำยทอด

เทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำที่ดนิ
บนพื้นฐำนกำรมส่ีวนรว่ม

6 พัฒนำองค์กรสู่ควำมเปน็เลิศ

ด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน

แผนปฏิบัติรำชกำร
กรมพัฒนำท่ีดิน
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SDG5 : Sustainable 
Development Goals 

17 เป ้ำหมำย
เป ้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื

ควำมเชือ่มโยงระหวำ่งยทุธศำสตร์ชำติ แผนแมบ่ทฯ แผนปฏรูิป 
แผนปฏบิตัิรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนปฏบิตัิรำชกำรกรมพฒันำทีด่ิน ประจ ำปี 2563

แผนปฏิรปูประเทศ 
11 ด้ำน (6 เม.ย. 61) ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมเศรษฐกิจ พลังงำน

แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 

23 ฉบับ (18 เม.ย.  62)

1. 
ควำมมั่นคง

3. 
กำรเกษตร

16.
เศรษฐกิจฐำนรำก

19. กำรบริหำร
จัดกำรน้ ำทั้งระบบ

18. กำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืน

แผนปฏบิตัริำชกำรของ กษ. 
ระยะ 3 ป ี 

(พ .ศ. 2563 - 2565)

1. สร้ำงควำมเขม้แข็งให้กับ
เกษตรกรและสถำบนัเกษตรกร

2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
และยกระดับมลูคำ่สินคำ้เกษตร

3. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัภำคเกษตร

4. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเกษตร
และสิ่งแวดลอ้มอยำ่งสมดุลและยัง่ยนื

5. พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครฐั

แผนปฏบิตัริำชกำร
กรมพฒันำทีด่นิ ระยะ 3 ป ี 

(พ .ศ. 2563 - 2565)

1. เพิ่มประสทิธภิำพกำรบรหิำร
จัดกำรทรพัยำกรดนิ

6. พัฒนำองคก์รสู่
ควำมเปน็เลศิดำ้น
กำรพัฒนำทีด่นิ

5. พัฒนำและถำ่ยทอดเทคโนโลยี
ด้ำนกำรพฒันำทีด่นิบนพืน้ฐำนกำร
มีส่วนรว่ม

4. สร้ำงและพฒันำควำม
เข้มแขง็ใหก้บัหมอดนิ
อำสำ

2. เพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขันดำ้นงำนวจิยั
และเทคโนโลยี

3. บริหำรจดักำรทรพัยำกรดิน
อย่ำงสมดุลและยัง่ยนืดว้ยกำร
อนุรกัษด์นิและน้ ำ

แผนพฒันำเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชำต ิ

ฉบบัที่ 12 (พ .ศ. 2560 -
2564) 10 ด้ำน

2. กำรสร้ำงควำมเปน็ธรรม
และลดควำมเหลื่อมล้ ำ

ในสังคม

3. กำรสร้ำงควำมเขม้แขง็
ทำงเศรษฐกิจและแข่งขนั

ได้อย่ำงยั่งยืน

4. ด้ำนกำรเติบโตที่เปน็มิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพฒันำ

อย่ำงยั่งยืน

5. กำรสร้ำงควำมมัน่คง
แห่งชำติเพื่อกำรพฒันำ

ประเทศสูค่วำมมัง่คัง่และยัง่ยืน

SDGs 15 ปกป้อง ฟื้นฟ ูและสนบัสนนุการใช้ระบบนเิวศบนบก
อย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเปน็
ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟืน้สภาพกลับมา
ใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ น

SDGs 13 เร่งต่อสู้กับ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ น

SDGs 12 สร้าง
หลักประกันใหม้ี
รูปแบบการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืน

SDGs 11 ท้าให ้เมืองและ
การตั งถิ่นฐานของมนษุย์มี
ความครอบคลุม ปลอดภัย 
มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

SDGs 6 สร้างหลักประกันว่า
จะมีการจัดให ้มีน า้และ
สุขอนามัยส้าหรบัทกุคนและ
มีการบริหารจัดการที่ยัง่ยืน

SDGs 2 ยุติความห ิวโหย 
บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการ
ส้าหรับทกุคนในทกุวัย

1. ด้ำนควำม
มั่นคง

2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน

4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสังคม

5. ด้ำนกำรเติบโตบนคณุภำพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) 
6 ด้ำน (13 ต.ค. 61)

23. กำรวิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรม

8. กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม

15.
พลังทำงสังคม
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นำงสำวเบญจพร  ชำครำนนท์
อธิบดีกรมพัฒนำท่ีดิน

นำงสำวภัทรำภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดี

นำยสถำพร  ใจอำรีย์
รองอธิบดี

นำยถวิล  ม่ังนุ้ย
รองอธิบดี

ผู้บริหำรกรมพัฒนำที่ดิน
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โครงสร้ำงบริหำรงำนและอัตรำก ำลัง

1. กองวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรทีด่นิ
2. ส ำนักวิทยำศำสตรเ์พื่อกำรพัฒนำ
ที่ดิน 
3. กองส ำรวจดนิและวิจยัทรัพยำกรดิน
4. ส ำนักวิศวกรรมเพื่อกำรพัฒนำทีด่ิน 
5. กองเทคโนโลยชีีวภำพทำงดนิ
6. กองนโยบำยและแผนกำรใช้ทีด่ิน

หน่วยงำนหลัก
1. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
2. กองกำรเจ้ำหน้ำที่
3. กองคลัง
4. กองแผนงำน
5. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
6. ส ำนักเทคโนโลยกีำรส ำรวจและท ำแผนที ่
7. กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
8. กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

หน่วยงำนสนับสนุน

หน่วยงำนส่วนกลำง หน่วยงำนส่วนภูมิภำค

ประกอบด้วย 26 หน่วยงำน (ระดับกอง/ส ำนัก)
- ส่วนกลำง 12 กอง/ส ำนัก และ 2 กลุ่ม - ส่วนภูมิภำค 12 ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต

กรมพัฒนำทีด่ิน LAND DEVELOPMENT DEPARTMENT

- ส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 1-12
- สถำนีพฒันำทีด่ิน 77 จังหวัด
- ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพกิลุทองฯ
- ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหนิซ้อนฯ

10



อ ำนวยกำรสูง 24 อัตรำ 

กรมพัฒนำที่ดิน
มีอัตรำก ำลัง รวม 3,194 คน

ประกอบด้วย 
- ข้ำรำชกำร 1,495 คน
- ลูกจ้ำงประจ ำ 347 คน
- พนักงำนรำชกำร 1,352 คน

ผู้เช่ียวชำญ 35 อัตรำ

ช ำนำญกำรพเิศษ (ผอ.กลุ่ม)
197 อัตรำ

เจ้ำพนักงำนอำวุโส (ผอ.กลุ่ม)
32 อัตรำ

ช ำนำญกำรพิเศษ (ท่ัวไป)
190 อัตรำ

ช ำนำญกำร 298 อัตรำ

เจ้ำพนักงำนช ำนำญงำน
178 อัตรำ

เจ้ำพนักงำนปฏิบัติงำน 
195  อัตรำ

ปฏิบัติกำร 306 อัตรำบริหำรต้น 3 อัตรำ 

บริหำรสูง 1 อัตรำ 

เจ้ำพนักงำนอำวุโส (ท่ัวไป)
36 อัตรำ

โครงสร้ำงบริหำรงำนและอัตรำก ำลัง (ต่อ)
กรมพัฒนำทีด่ิน LAND DEVELOPMENT DEPARTMENT
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หน่วยงำนและเครือข่ำย

15 เครือข่ำยห้องปฏบิตัิกำร

77 สถำนีพัฒนำทีด่ินจังหวัด

กรมพัฒนำทีด่ิน

14 ส ำนัก/กอง/กลุม่ ส่วนกลำง

12 ส ำนักงำนพฒันำทีด่ิน

77,672 คน เครือข่ำยหมอดนิอำสำ

กลุ่มเกษตรอินทรีย ์PGS

หน่วยงำนภำยในและภำยนอก กษ. สถำนบนักำรศกึษำ  
และภำคเอกชน

เขตตรวจรำชกำรของ กษ. และส ำนกันำยกรัฐมนตรี

มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย

คณะกรรมกำร/คณะท ำงำน หน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก กษ. สถำนบนักำรศกึษำ และภำคเอกชน

จังหวัดและหน่วยงำนภำยในจังหวดั

เกษตรกรในพืน้ที่

ห้องปฏบิตัิกำรดำ้นวเิครำะหด์นิภำครัฐ สถำบันกำรศกึษำ 
และภำคเอกชน

เครือข่ำยต่ำงประเทศ FAO / GSP / ASP / UNCCD / ACMEC / IRD



ควำมเชื่อมโยงกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ หมวด 1 - 6

หมวด 1
ทิศทำง/นโยบำย

หมวด 2
แผนงำน/โครงกำร

หมวด 3
ลูกค้ำ

หมวด 4
ผลงำน

หมวด 5
พัฒนำบุคลำกร

หมวด 6
ระบบงำน

13



ควำมโดดเด่นและแนวทำงกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
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ระบบบริหำรจัดกำรกรมพัฒนำที่ดิน LDD Excellent Model

15



• National Agricultural Big Data Center (NABC)
• Open Data Government
• National Geo-Informatics Infrastructure Service 

(NGIS)
• Agri-Map

• เครือข่ำยหมอดินอำสำ
• เครือข่ำยภำครัฐ เอกชน สถำบันกำรศึกษำ
• เครือข่ำยต่ำงประเทศ (ASP/CESRA)
• แผนกำรใช้ที่ดินระดบัต ำบล
• เกษตรอินทรีย์ (Participatory Guarantee    

Systems : PGS)

• เทคโนโลยีเพือ่กำรปฏบิตัิงำนเชิงพื้นที่ เช่น GIS, RS,
LDD Zoning, LDD On Farm, Agri-Map

• เทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่กำรบริหำรจัดกำร เช่น e-Meeting,   
VDO/Web Conference, e-Saraban, e-Document 

• พัฒนำบุคลำกรเตรยีมเปน็ผู้น ำใหม่
• Smart Workplace; LDD Excellent Model

• บัตรดินด ี(ID Din Dee)
• ระบบบรกิำรประชำชนผ่ำนอิเล็กทรอนกิส์

- ขอรับบริกำรสระน้ ำในไร่นำ(บอ่จิ๋ว)
- บริกำรแผนที่
- ตรวจสอบดินเพื่อกำรเกษตร
- ดินออนไลน์

•  Chatbot “คุยกับน้องดินดี”

SMART LDD

ปรบัสู่
ความเป็นดิจิทลั

เปิดกว้างและ
เชื่อมโยงกนั

ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง

ขีดสมรรถนะสูง
และทันสมัย

ระบบราชการ
ต้องเป็นพึ่ง

ของประชาชน
และเช่ือถอื
ไว้วางใจได้

Smart Collaboration
Teamwork & Networking / Openness

Smart Service
Citizen Centric Customer & Stakeholder

Smart Operation
Resources & Processes 5Ms+Digitalization

Smart Connection
Transparency/connect-Data & Knowledge Sharing

กำรพัฒนำระบบรำชกำร 4.0 ของกรมพัฒนำที่ดิน
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เครือข่ำยควำมร่วมมือ
กำรพัฒนำที่ดิน

เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน Smart  Collaboration

เครือข่ำยหมอดินอำสำ
ประสำนงำน ปฏิบัตงิำน
ร่วมกันเชื่อมโยงเครอืข่ำยอย่ำง
เป็นระบบกำรพัฒนำทีด่ิน

หน่วยงำนภำยในและภำยนอก กษ.
บูรณำกำรระหวำ่งหนว่ยงำนภำครฐัที่
เกี่ยวข้อง สนับสนนุข้อมลูทำงวชิำกำร

ประสำนงำน ควำมร่วมมอื เชื่อมโยง
เครือข่ำยกำรพฒันำทีด่ินระหวำ่งประเทศ 

เครือข่ำยต่ำงประเทศ

ภำคเอกชน
ประสำนงำนควำมร่วมมอื

กรมพัฒนำทีด่ิน

สถำบันกำรศึกษำ
สนับสนุนข้อมลูทำงวชิำกำร

ค้นคว้ำวจิัยเชิงคณุภำพ
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่ช่วย

เพิ่มมูลคำ่

17



เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน Smart  Collaboration
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Asian Soil Partnership (ASP)
เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน Smart  Collaboration

Pillar 5 : สร้ำงระบบมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
วิเครำะห์ดิน

1 ขับเคล่ือนการสร้างมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้าน
วิเคราะห์ภายใต้ GLOSOLAN และ SEALNET

Pillar 2 : สร้ำงกำรรับรู้ ควำมร่วมมือ ขยำยผลเรื่องดิน
1 ส่งเสริมการจัดตั งเครือข่ายหมอดินอาสาในอนุภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ อนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง ภายใต้ 
Global Soil Doctor Program

2 ร่วมจัดท้าเอกสารเชิงนโยบายเรื่องดินของเอเชีย (Policy Brief) 
3 World Soil Day 

Pillar 3 : ส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำด้ำนทรัพยำกรดิน
1 จัดตั งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย(CESRA)
2 จัดท้าแผนการวิจัยทดสอบการจัดการดินอย่างยั่งยืนตาม 

Sustainable soil management protocol (SSM)

Pillar 1 : ส่งเสริมกำรจัดกำรดินอย่ำงย่ังยืน
1 สร้างความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎบัตรดินโลก แนวทางการจัดการดินอย่างยั่งยืนหลักจรรยาบรรณ

สากลเพื่อการใช้และจัดการปุ๋ยอย่างยั่งยืน
2 น้า Sustainable soil management protocol (SSM) มาใช้และยกระดับให้ประเทศสมาชิก ASP 

ไปใช้ประโยชน์
3 จัดท้าโครงการส่งเสริมระบบการจัดการที่ดินเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนในภูมิภาคล้านช้าง-แม่โขง

Pillar 4 : พัฒนำระบบฐำนข้อมูลดินระดับโลก 
(GLOSIS) / เอเชีย(ASIS) / ประเทศ (NSIS)

1 Soil organic carbon map 
2 Soil Salinity map
3 Soil Erosion map 19



เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน Smart  Collaboration

แผนกำรใช้ที่ดินระดับต ำบล
ประโยชน์จำกแผนกำรใช้ทีด่นิต ำบล
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เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน Smart  Collaboration
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เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน Smart  Connection

กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ข้อมูลดิน 
2. ข้อมูลการใช้ท่ีดิน
3. ข้อมูลเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
เพ่ือน าไปเป็นฐานข้อมูลใน โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือ

ชุมชน (One Stop Service)

เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

คลังข้อมูลน  าแห่งชาติ จ านวน 19 ชุดข้อมูล

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ “data.go.th” 
1. ข้อมูลแหล่งน  าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน  า 
2. ข้อมูลแผนท่ีดิน มาตราส่วน 1:100,000
3. ข้อมูลการใช้ท่ีดินของประเทศไทย
4. ข้อมูลท่ีตั งแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน
5. ข้อมูลพื นท่ีน  าท่วมซ  าซาก
6. ข้อมูลแผนการใช้ท่ีดินระดับต าบล
7. ข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝก 
8. ข้อมูลพื นท่ีแล้งซ  าซาก

ศูนย์สารสนเทศท่ีดินและทรัพยากรดิน ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ข้อมูลดิน 
2. ข้อมูลการใช้ท่ีดิน

กรมการปกครอง 
เชื่อมโยงข้อมูลหมอดินอาสาผ่าน Linkage Center

ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ    
(National Agricultural Big Data Center: NABC)
1. ข้อมูลดิน 
2. ข้อมูลการใช้ท่ีดิน 
3. ข้อมูลเขตเหมาะสมส าหรับเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
4. ข้อมูลแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน

กรมการข้าว 
เชื่อมโยงข้อมูลแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน ในรูปแบบ View 
database

22
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NGIS Portal (National Geo-
Informatics Infrastructure 
System) เป็นเว็บท่าที่ให้บริการสืบค้น 
เชื่อมโยง วิเคราะห์ และแสดงผล ข้อมูล
ภูมิสารสนเทศของประเทศ 

เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน Smart  Connection

การบูรณาการชั นข้อมูลเข้ากับระบบ NGIS Portal ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์

ตัวอย่างการสืบค้นชั นข้อมูลภูมิสารสนเทศ ผ่านระบบ NGIS Portal

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมบูรณาการ จ านวน 
2 ชั นข้อมูล

1) ชั นข้อมูลการใช้ที่ดิน 
2) ชั นแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
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การวิเคราะหข์อ้มูล (Overlay)

โครงสรา้งพ้ืนฐาน/ขอบเขตการปกครอง/การใชท่ี้ดิน(LU)/

ขอ้มูลเกษตรกร/แหล่งน ้า/ปริมาณน ้าฝน/การขนส่ง/การตลาด

Agri-Map

• เป็นเคร่ืองมือในการจดัการ

การผลิต 13 ชนิดพืช

• จดัระดบัความเหมาะสม

ของการใชท่ี้ดิน

• ทางเลือกการผลิตสินคา้

เกษตรตามศกัยภาพของพ้ืนท่ี

พ้ืนท่ีท่ี

มีศกัยภาพ

ในการผลิตสูง

เกษตร

มูลค่าสูง

(High Value)

เกษตร

แปลงใหญ่

(Big Rock)

- การปรบัเปลี่ยนการผลิต

ในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม

- พ้ืนท่ีเฉพาะ (Flagship)

พ้ืนท่ีท่ี

มีศกัยภาพ

ในการผลิตต า่

ยุทธศาสตร ์

ชาต ิ

2. 

การสรา้งขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขนั

ภายใต ้

แผนแม่บท

(3) ดา้นเกษตร

4. 

การสรา้งโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสงัคม

เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน Smart  Connection
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e-Meeting e-Saraban

•  รับ-ส่งหนังสือทางอิเล็กทอนิกส์และ 
สร้างหนังสือในรูปแบบ e-Form 
•  ลงนามด้วยลายมือช่ือ อิเล็กทรอนิกส์ 
•  ติดตามการรับ-ส่งหนังสือ และเช่ือม
ต่อกับระบบ e-Document ของกรม
• ลดการใช้กระดาษ

•  กรมพัฒนาที่ดิน มี 2 ระบบ
1. ระบบ VDO Conference
2. ระบบ Web Conference

• เอกสารการประชุมใน
รูปแบบอิเล็กทอรนิกส์ 
• ลดการใช้กระดาษ 
•  สามารถดาวน์โหลดเอกสาร 
และสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้

ระบบการประชุม Online ระบบกำรรำยงำน 
ติดตำมงำน เงิน

• ระบบการรายงานทางบัญชี
• ระบบการรายงานแผน/ผลการ
ปฏิบัติงาน
• ระบบการติดตามงาน 1 ต าบล 1
กลุ่มทฤษฎีใหม่

Smart Operationขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

1. เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
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Smart Operationขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

LDD On Farm
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

GIS + RS

LDD ZoningAgri-Map

2. เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานในพื นที่

26



Smart Operationขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

พัฒนำด้ำนสมรรถนะหลกั
พัฒนำด้ำนกำรประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อกำรพฒันำทีด่ิน

O เพิ่มพนูควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และพัฒนำทักษะด้ำน
ดิจิทัล
O น ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่
ปรับปรุงและพฒันำงำนของหนว่ยงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
O พัฒนำทักษะในกำรใชเ้ทคโนโลยีกำรพฒันำทีด่ินเพือ่
ยกระดับประสิทธิกำรปฏิบตังิำนมุง่สู่ระบบรำชกำร 4.0
หลักสูตร
O กำรวิเครำะหข์้อมูลเชิงพื้นทีส่ ำหรับงำนด้ำนกำร
พัฒนำที่ดินด้วยโปรแกรมภูมสิำรสนเทศ
O กำรประยุกต์ใช้เครื่องมือดจิิทัลเพือ่เพิม่ประสิทธิภำพ
กำรท ำงำน
O กำรเขียนเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์ ผ่ำนส่ือสังคม
ออนไลน์

มีควำมเปน็ผู้น ำ ก ำหนดวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่ชัดเจน
มีคุณธรรม จริยธรรม

มีกำรวำงแผนที่มีประสิทธิภำพและ
พร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง

ใส่ใจและยึดมั่นในกำรใหบ้ริกำรโดย
มีประชำชนเปน็ศนูย์กลำง

ใช้เทคโนโลยีและวิธีทีเ่หมำะสมใน
กำรเพิ่มประสิทธิภำพและผลผลิต

เพิ่มควำมพงึพอใจใหก้ับผู้รบักำร
บริกำรและผู้มส่ีวนไดส่้วนเสีย

3. กำรพัฒนำบุคลำกร พัฒนำบุคลำกรเพื่อมุ่งสู่ระบบรำชกำร 4.0

หลักสูตร
O มำตรฐำนวิชำกำรงำนพัฒนำที่ดิน
O กำรส ำรวจดินโครงกำรเฉพำะกิจ adhoc survey 
O วำงแผนกำรใช้ที่ดินระดับต ำบล
O มำตรฐำนกำรออกแบบงำนอนุรกัษด์นิและน้ ำส ำหรับโครงกำร 1 ต ำบล

1 ทฤษฎีใหม ่
O กำรประชุมแลกเปล่ียนควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนผลิตภณัฑ์สำรเร่ง พด

พัฒนำด้ำนบรหิำรจัดกำร

หลักสูตร
O Coaching and Mentoring
O พด.ยอดผู้น ำ (LDD the Smart Leader)
O ภำวะผู้น ำและกำรสอนงำน (Leadership and Coaching for High Performance)
O กำรท ำงำนแบบบรูณำกำรและกำรท ำงำนเชิงรุก
O เทคนิคกำรเปน็วทิยำกรและมคัคเุทศก์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
O โครงกำรเสริมสร้ำงกำรปฏิบตังิำนตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรม จริยธรรม 27



1. บัตรดินดี
• เป็นกำรปฏบิตังิำนเชงิรุกแก้ปญัหำและตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน เพื่อให้ประชำชนเขำ้ถงึบรกิำรไดส้ะดวก รวดเรว็ ผ่ำน Web 
application และ Mobile application

• “บัตรดินดี” เป็นบัตรประจ ำตวัดนิของแปลงเกษตรกรที่มอบให้แกเ่กษตรกรเฉพำะรำย สร้ำงควำมเขม้แขง็ของเกษตรกรรำยแปลง
• เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรดิน 4.0 ในกำรเข้ำถึงข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล 
• พัฒนำระบบผูถ้อืบตัรดนิดแีบบออนไลน ์สแกนควิอำร์โคด้ผำ่นบตัรดนิด ีเพื่อดูข้อมูลประวตัพิืน้ที ่เชื่อมโยงระบบสำรสนเทศเชิงพืน้ที่

เพื่อพิจำรณำสภำพปญัหำหรือขอ้จ ำกดักำรปลกูพืช
• ติดตำมให้ค ำแนะน ำกำรจัดกำรดินอย่ำงต่อเนื่อง และมอบสิทธิประโยชน์
•สร้ำงเครือข่ำยเกษตรกรของกรมพัฒนำที่ดินผ่ำนกำรใช้บัตรดินดี 

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง Smart Service

28



ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง Smart Service

2. การบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

ผู้รับบริการสามารถขอข้อมูลดิน การใช้ที่ดิน และค้าแนะน้า
การจักการดินรายบุคคล

ผู้รับบริการยื่นค้าขอใช้ระบบและส่งวิเคราะห์ดิน
แบบออนไลน์

ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรในเบื องตน้
จากข้อมูลแผนที่ในระบบอินเทอร์เน็ต

ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการภาพถ่ายทางอากาศ /
ภาพถ่ายออร์โธสี / DEM / Contour

เกษตรกรสามารถยื่นค้าขอรับบริการขุดสระน ้าในไร่นา
ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา

บริการสารสนเทศ หนังสือวิชาการ เอกสารงานวิจัย 
หนังสือความรู้ทั่วไป ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง Smart Service

3.Chatbot “คุยกับน้องดินดี”

AI Chatbot : คุยกับน้องดินดี 
เป็นระบบการสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน Line โดยใช้ข้อมูล
จากคลังความรู้ (Knowledge Base) ด้านการพัฒนาท่ีดิน ท่ีถูกจัดเป็น
หมวดหมู่ (Chatbot Knowledge Scope) ตามโครงสร้างการท างานของ 
Chatbot ในรูปแบบ Flowchart Design จ านวน Model : 16 Model 
จ านวน Categories : 106 categories

13,217
9,692

5,912
4,121
4,027

3,465
3,357
3,320
3,182

ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ค าถาม  
หรือกดเลือกจาก
เมนูการใช้งาน

จ านวนข้อความท่ีสอบถาม/สนทนากับน้องดินดี ทั งหมด 73,660 ข้อความ แบ่งเป็น 
10 ล าดับแรก เช่น (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564)

18,035
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ผลลัพธ์
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1. ด้ำนกำรน ำองค์กำร

4. ด้ำนผู้รับบริกำร

5. ด้ำนผลกระทบ

ผลลัพธ์

2. ด้ำนกำรบรรลุเป้ำหมำย

3. ด้ำนประสิทธิภำพองค์กำร

ผลลัพธ์การด าเนินงาน

1. เกษตรกรมผีลผลิตเพิม่ขึ้น ต้นทุนลดลง
และมีรำยไดม้ำกขึน้ มีครัวเรือนทีม่ั่นคง

2. ดินมีควำมสมบรูณ ์มีกำรใช้ประโยชน์
มำกขึ้น

3. ประเทศเขำ้สูก่ำรใชท้ีด่นิอยำ่งเหมำะสม
และยั่งยนื

บุคลำกรมคีวำมเขำ้ใจทศิทำงองคก์ำร 
สำมำรถขบัเคลือ่นงำนใหบ้รรลุ
เป้ำหมำยเชงิยทุธศำสตร์

1. เพิ่มประสิทธภิำพกำรปฏบิตังิำนบคุลำกร 
สู่ควำมเป็นดจิทิลั

2. ลดขั้นตอน ระยะเวลำในกำรปฏบิตังิำน
3. ประหยดัทรพัยำกร

1. เกษตรกรไดร้บับริกำรงำนพฒันำทีด่นิ
ไม่น้อยกวำ่ 500,000 รำย

2. หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน
ได้รับบริกำรที่สะดวก รวดเรว็ 
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ปี 2563 
1. เกษตรกรมกีำรใชป้ระโยชนท์ีด่นิไดอ้ยำ่ง

เหมำะสมและถูกตอ้งกบัสภำพพืน้ที ่ 
ได้ 107,181 ไร่

2. เกษตรกรใชป้ระโยชนท์ีด่นิไดอ้ยำ่งถกูตอ้งตำม
สภำพพื้นทีไ่มน่อ้ยกวำ่ 2 ล้ำนไร่

3. สำมำรถเก็บกักน้ ำ 57 ล้ำน ลบ.ม. เพื่อช่วย
บรรเทำควำมเดอืดร้อนของเกษตรกร ในกรณี
ฝนทิ้งชว่ง

4. มีกำรขยำยองคค์วำมรูจ้ำกหมอดนิไปสูเ่กษตรกร 
ไม่น้อยกวำ่ 140,000 รำย



31 รำงวัลเลิศรัฐ แห่งควำมภำคภูมิใจ
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แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
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