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ค าน า 

แนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ ยึดหลักการ
ใช้ประโยชน์จากพลวัตรของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศไปสู่การมั่งคั่ง และยั่งยืน 
ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติฉบับดังกล่าว ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
ได้มีแผนพัฒนาระบบงานภาครัฐ น าข้อมูลและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการตัดสินใจและการ
บริการที่เป็นเลิศ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) ก าหนด “แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี 
(พ.ศ. 2563-2570)” โดยมีกลยุทธ์ในการท างาน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้
งานโครงการหลวง (2) การขยายผลส าเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง 
และ (3) การพัฒนาและบริหารองค์กร ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง จึงจัดท า “แผนปฏิบัติการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)” ที่มุ่งเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนบน
พื้นที่สูงให้อยู่ดีมีสุขและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาฐานข้อมูลและ
สารสนเทศบนพื้นที่สูงที่รองรับการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศที่มีมาตรฐานแบบบูรณาการ การ
ยกระดับงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ร่วมกับพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เหมาะสมกับการปรับใช้ตามบริบทบนพื้นที่สูง สร้างชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อนข้อมูลไปสู่การใช้
ประโยชน์ สนับสนุนการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเหมาะสมพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับให้ขีดสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด
เนื้อหา ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านดิจิทัล และส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ โดยได้
ก าหนดรายละเอียดโครงการส าคัญที่มีส่วนในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บรหิาร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะขององค์กร
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (High Performance Organization) มุ่งเน้นสู่ “องค์การที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม” โดยยกระดับการบริหารจัดการและการบริการขององค์กร บูรณาการข้อมูล
และระบบงานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงการท างานอย่างเป็นระบบทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน ขยาย
โอกาสให้ชุมชนบนพื้นที่สูงและประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ ทั่วถึง เท่าเทียม ง่ายและ
รวดเร็ว สู่การขับเคลื่อนองค์กรเป็นศูนย์กลางข้อมูลสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และการเรียนรู้การวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (Data Center) สอดคล้องกับเป้าหมายแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563-2570) 
และแผนปฏิบัติการและนโยบายส าคัญต่างๆ ของคณะกรรมการสถาบัน 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 
5 ปี พ.ศ. 2566-2570 สรุปได้ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  คือ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่
ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนบน
พื้นที่สูงให้อยู่ดีมีสุขและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. พันธกิจทางด้านเทคโนโลยดีิจิทัลที่สอดคล้องกับพันธกิจ สวพส. 
1) พัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศบนพื้นที่สูงที่รองรับการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ

ที่มีมาตรฐานแบบบูรณาการ และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน 
2) พัฒนาระบบและเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

โดย ยกระดับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource 
Planning : ERP) ที่เชื่อมโยงการท างานทุกส่วนงาน มีมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับพื้นที่สู่
ส่วนกลาง การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างชุมชนบนพื้นที่สูง รวมถึง
การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (shared digital infrastructure) ระหว่าง
หน่วยงานและหุ้นส่วนความร่วมมือ เพื่อรองรับการเป็น “องค์กรดิจิทัล”  

4) ยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัลที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ และมีศักยภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน  

3. เป้าหมายดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล 
1) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และการเรียนรู้การวิจัยและพัฒนาพื้นที่

สูง (Data Center) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร แบบไร้รอยต่อและขับเคลื่อนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ด้วย
ข้อมูล (Data Driven)  

2) ชุมชนบนพื้นที่สูงและผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียม 
ง่ายและรวดเร็ว ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างมูลค่า
และรายได้จากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการตลาด “ท าน้อย ได้มาก” 
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3 
  

3) เพิ่มขีดสมรรถนะขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (High Performance Organization) 
โดยยกระดับการบริหารจัดการและการบริการสู่องค์กรดิจิทัล มีมาตรการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบงานดิจิทัล บูรณาการข้อมูลบริหารจัดการเพื่อลด
ความซ้ าซ้อนลดขั้นตอนการท างาน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล 
(Open Government Data) เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถตรวจสอบการท างาน สวพส. ได้ 

4) บุคลากรทุกระดับได้พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล
เพื่อการปรับตัวและรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน 

 
4. ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนนุการตัดสินใจ
บนพื้นที่สูง 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) ระบบการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง สู่มาตรฐานเพื่อ

รองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเครือข่ายข้อมูลบนพื้นที่สูง  
(1) จัดท าฐานข้อมูลกลางและข้อมูลเชิงพื้นที่ ในรูปแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่

เป้าหมายบนพื้นที่สูง ที่มีคุณภาพเชื่อมโยงภายในและภายนอกแบบไร้รอยต่อ  
(2) จัดท ามาตรฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่การ

เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data 
Government) ของ สวพส. 

2) ประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้อย่างแม่นย า  
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการข้อมูลบนพื้นที่สูง 
(2) พัฒนาระบบข้อมูลการผลิต การตลาด และการจัดการโลจิสติกส์ระดับแปลงเพื่อ

รองรับการพัฒนาสู่ตลาดออนไลน ์
(3) พัฒนาชุมชนต้นแบบโดยส่งเสริมการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ประโยชน์

ในการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง 
(4) ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแม่นย าและนวัตกรรมการเกษตร (Precision 

Agriculture & Agricultural Innovation) เพื่อเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการบริหาร
ข้อมูลรายเกษตรกร รายแปลง รายพื้นที่ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตและ
ตลาดเพื่อวางแผนการเกษตรอย่างแม่นย า 

3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลบนพื้นที่สูง โดยการบูรณา
การข้อมูลและผลการด าเนินงานจากระดับพื้นที่ และเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้วย
การจัดตั้งศูนย์การบริการข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นที่สูง 

 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดการเรียนรู้และเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) พัฒนาระบบการจัดการความรู้บนพื้นที่สูงผ่านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล 

(1) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลองค์ความรู้ทางการเกษตรแบบง่าย 
(2) พัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่สูงด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล 
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2) ยกระดับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
และรองรับการปรับมาตรฐานการจัดการ 
(1)  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรณไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
(2)  โครงการการเรียนรู้สนุกในโลกเสมือนจริง (HRDI Metaverse) 
(3) พัฒนาเกมส์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้) 

3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในพื้นที่เป้าหมาย โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ร่วมทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่เอื้อต่อการเชื่อมต่อการท างานร่วมกันจาก
ระดับพื้นที่สู่ส่วนกลาง 

 
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับองค์กรสู่ส านักงานดิจิทัลรองรับการบริหารงานและให้บริการบน

พื้นที่สูง 
แนวทางการด าเนินงาน 
1) ยกระดับการบริหารจัดการและการบริการขององค์กรในรูปแบบดิจิทัล 

(1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเป็นระบบ (ระบบ ERP) 

(2) ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน ลดขั้นตอนและการใช้ทรัพยากรสู่การเป็นส านักงานไร้
กระดาษ/ส านักงานเสมือนจริง 

2) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถอย่างทั่วถึง และ
สร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล 
(1) โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานสถานที่ 
(2) การสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นคงปลอดภัยในการบริหารจัดการและให้บริการ

ดิจิทัล 
(3) การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน 

3) บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(1) ระบบเชื่อมโยงการบริหารงานวิจัยบนพื้นที่สูงที่เชื่อมกับระบบบริหารงานวิจัยของ

ประเทศ 
(2) ปรับปรุงระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการเข้าสู่

มาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(3) เพิ่มศักยภาพการตัดสินใจเชิงนโยบายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(4) การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลลูกค้า และระบบการเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์และ

สื่อสังคมออนไลน์แบบมีส่วนร่วม 
 

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแบบดิจิทัลให้พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) พัฒนาและวางแผนก าลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความสามารถและความช านาญ

ด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
(1) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (Digital Literacy) ให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในยุค

ดิจิทัล (Digital Transformation) 
(2) พัฒนาบุคลากรสมรรนะสูง (Strategic digital)  
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(3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการยกระดับชุมชนต้นแบบด้านการใช้ข้อมูลและ
เทคโนโลยดีิจิทัลในรูปแบบ Project Team  

(4) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการน าข้อมูลและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้อย่าง
สร้างสรรค์   

(5) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้พื้นที่สูง / Academy บ่มเพาะสร้างคนรุ่นใหม่ 
2) ยกระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลเพื่อก้าวสู่การเป็น

องค์กรดิจิทัล โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเปิดรับและเต็มใจที่จะเรียนรู้ด้าน
ดิจิทัล มีความคิดริเริ่มและแนะน าวิธีปฏิบัติ สร้างนวัตกรรมใหม่ผ่านกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล 
(1) ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบดิจิทัล (Digital HR) 
(2) พัฒนานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ (Design Thinking for Innovation) เพื่อ

ยกระดับกระบวนการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม 
(3) ปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยลักษณะ Agile หรือพัฒนารูปแบบอื่นๆ ที่มี

เหมาะสม 
(4) สร้างวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture) 
(5) พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ (E- Learning) เพื่ อสร้าง

วัฒนธรรมการเรียนรูข้องบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

โดยผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นที่สูง  
ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ระดับ ผลสัมฤทธิ ์
1. องค์กร  1) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และการเรียนรู้

บนพื้นที่สูง ด้วยการมีระบบฐานข้อมูลกลางบนพื้นที่สูงและ
ระบบการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

2) ขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล ตามกรอบ
สถาปัตยกรรมองค์กร สวพส. เพื่อบรรลุเป้าหมายและ
ตอบสนองแผนระดับ 3 และนโยบายส าคัญ ได้อย่างแม่นย า 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องในทุกกระบวนการ เช่น 
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การกระจายการและถ่ายทอดการเรียนรู้ 
การค้นหาและก าหนดโจทย์วิจัยจากความต้องการ ฯลฯ 

3) ลดขั้นตอนการท างาน เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และให้
การบริการผ่าน e-service และ e-office 

4) องค์การเข้าสู ่e- governance และมีมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น Data policy, Data governance และ Cyber 
Security 

2. บุคลากร 1) พัฒนาและปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนอง
ผู้รับบริการด้วยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล  

2) ให้ความร่วมมือ และมี Mindset ที่ดีต่อการขับเคลื่อนสู่องค์กร
ดิจิทัล 
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ระดับ ผลสัมฤทธิ ์
3. พื้นที่และ
เกษตรกร 
บนพื้นที่สูง 

1) เกษตรกรและประชาชนบนพื้นที่สูงเข้าถึงข้อมูลและความรู้ และ
สามารถไปปรับใช้กับอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
รวดเร็ว 

2) สร้างมูลค่าและรายได้จากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต
และการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรทั้งในระดับแปลงและระดับกลุ่ม
เกษตรกร “ท าน้อย ได้มาก” เช่น โรงเรือนเกษตรแม่นย า 
การใช้ข้อมูลในการวางแผนการผลิตและการตลาด 

3) ยกระดับการพัฒนาในระดับพื้นที่ ได้อย่างแม่นย าและตอบ
โจทย์นะดับพื้นที่ด้วยการขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

4) ขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลในการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4. เครือข่ายความ
ร่วมมือและ
หน่วยงานร่วม
บูรณาการ 

1) เครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลบนพื้นที่
สูง 

2) การบูรณาการ การเชื่อมโยงและการแบ่งปันด้านข้อมูลใน
รูปแบบดิจิทัล และองค์ความรู้ กับหน่วยงานภายนอก เพื่อ
ขับเคลื่อนงานตอบสนองแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ  เช่น 
แผนระดับพื้นที่ แผนระดับจงัหวัด และแผนระดับกรม/
หน่วยงานส่วนกลาง 

3) การติดตามผลการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 

5. ประชาชนและ
ผู้รับบริการ 

1) มีความพึงพอใจต่อการรับบริการเพิ่มมากขึ้น 
2) มีช่องทางในการติดต่อ รับบริการที่รวดเร็ว มากกว่า 2 

ช่องทาง 
3) เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและน าความรู้ไปปรับใช้ต่อไป 
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ส่วนที่ 2  

ความสอดคล้องกับนโยบาย
และ 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 2 ความสอดคลอ้งกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 

ภาวะในปัจจุบันแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม (Driving Force) ส่งผลให้
ประเทศไทยมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Disruption) ที่เข้ามามีบทบาทและทดแทนการท างานของบุคลากร ปรับเปลี่ยนระบบการ
ท างานและพฤติกรรมการบริโภคและการเรียนรู้ จากรูปแบบเดิมเป็นการด าเนินกิจกรรมผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด กอปรกับแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบาย
และแผนระดับชาติฯ ยึดหลักการใช้ประโยชน์จากพลวัตรของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ประเทศไปสู่การมั่งคั่ง ยั่งยืน และยั่งยืน เน้นการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามแนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ท าให้ภาคการเกษตรมีการปรับตัวจากเกษตรกรผู้ผลิตสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ (Smart 
Farmer) มีการบูรณาการข้อมูลภาคการเกษตรสู่การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานที่ดี ลดต้นทุน 
เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฉบับดังกล่าว ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ได้มีแผนพัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยบูรณาการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศของภาครัฐ ให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) เพื่อน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการตัดสินใจ
และการบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐ  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) ได้ด าเนินงาน
ครอบคลุมพื้นที่ 18 จังหวัด 1,998 กลุ่มบ้าน ประชากร 653,056 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ของกลุ่ม
บ้านบนพื้นที่สูงของประเทศไทย 4,205 กลุ่มบ้าน โดยใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และวิธีการปฏิบัติงาน
แบบโครงการหลวง ในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายแบบองค์รวมบนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีสมรรถนะ มาตรฐาน และธรรมมาภิบาล ซึ่งก าหนด
เป้าหมายของแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คือ  

1. การเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและการพัฒนาพื้นที่สูง 
ในการเป็นแหล่งวิจัย รวบรวม แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยในการสนับสนุนงานโครงการ
หลวง และชุมชนบนพื้นที่สูงอื่น และเป็นภาคีเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

2. ชุมชนเป้าหมายเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน มีความอยู่ดีมีสุข มีรายได้ที่
พอเพียงต่อการด ารงชีวิต สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี และรักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้ง
สามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

3. สถาบันเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการพัฒนางานและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

สวพส. เริ่มด าเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลบนพื้นที่สูง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และมีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง หากยังมีข้อจ ากัดด้านความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของ
ภาครัฐ เนื่องจากพื้นที่ด าเนินงานตั้งอยู่กระจัดกระจายห่างไกล เกษตรกรยังมีฐานะยากจนท าให้โอกาส
เข้าถึงข้อมูลและการรับบริการยังไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2564 สวพส. มีนโยบายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาพื้นที่สูงด้วยรูปแบบร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่กับหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 3 
ระดับ คือ หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานระดับจังหวัด และชุมชน โดยใช้พื้นที่ปฏิบัติงานของ สวพส. 



 
 

แผนปฏิบตัิการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทลัเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะ พ.ศ. 2566 - 2570 
สถาบันวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 

 

9 
  

เป็นพื้นที่ร่วมด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี พ.ศ 2566-2570 
ดังนั้น จึงมีความท้าทายส าคัญในพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลบนพื้นที่สูง เช่น การพัฒนาช่องทางการ
ให้บริการองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงผ่านช่องทางการสื่อสารที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว การ
น าเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลและใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงงานและยกระดับพัฒนาชุมชน การ
ปรับเปลี่ยนการท างานของ สวพส. และการบริหารจัดการองค์กรให้รองรับการท างานของหน่วยงานร่วม
บูรณาการในพื้นที่สูง เพื่อน าไปสู่องค์กรดิจิทัลที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล สวพส. เป็นต้น  
 

2.1 นโยบายที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

สวพส. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 
พ.ศ. 2566-2570 โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิแผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายส าคัญ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงและการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ.2563 – 2570)  

มีวิสัยทัศน์ คือ “ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา 
ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายของแผนการวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง คือ  

1. การเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและการพัฒนาพื้นที่สูง 
ในการเป็นแหล่งวิจัย รวบรวม แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยในการสนับสนุนงานโครงการ
หลวง และชุมชนบนพื้นที่สูงอื่น และเป็นภาคีเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

2. ชุมชนเป้าหมายเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน มีความอยู่ดีมีสุข มีรายได้ที่
พอเพียงต่อการด ารงชีวิต สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี และรักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้ง
สามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

3. สถาบันเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการพัฒนางานและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ได้ก าหนดกลยุทธ์ไว้ 3 กลยุทธ์ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สูง
และด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร คือ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหาร
องค์กร โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลที่
เอื้อต่อการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวมทั้งการสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์และรองรับ
การเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย 

2. บริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีระบบการเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

3. พัฒนาเกษตรกรผู้น า ที่สามารถด าเนินงานวิจัยและพัฒนาที่ช่วยขับเคลื่อนงานของสถาบัน
ในการขยายองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้บนพื้นที่สูง 
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สถาบันวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
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ทั้งนี้ สวพส. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงดังกล่าว 
ในระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ที่สอดคล้องกับภารกิจต่าง ๆ จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ แผนปฏิบัติการ
การวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) แผนกลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ.2563 – 2570) แผนกลยุทธ์การ
พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี 
(พ.ศ.2563 – 2570) และแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง พ.ศ.
2565-2567  

2. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

มีวิสัยทัศน์ คือ “ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข ด้วยการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม มุ่งสู่การสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก พร้อมทั้งดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ได้ก าหนดไว้  
7 ยุทธศาสตร์ 23 แผนงาน 56 โครงการหลัก โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สูงและด้าน
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร คือ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เน้นการพัฒนาพื้นที่ตาม
ศักยภาพและสภาพพื้นที่ โดยเตรียมความพร้อมข้อมูลและชุมชน จากการส ารวจข้อมูลและ
จัดท าแผนที่เชิงกลยุทธ์ 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการเรียนรู้ เน้นพัฒนาระบบการจัดการความรู้บนพื้นที่สูง
ผ่านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล  
(1) พัฒนาระบบการเรียนรู้และคลังความรู้และในรูปแบบดิจิทัล (interactive) บนพื้นที่สูง

และอุทยานหลวงราชพฤกษ์  
(2) พัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ สื่อ คลังความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงด้านเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางโครงการหลวงให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล  

(3) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในพื้นที่เป้าหมาย  
3. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลและพัฒนาระบบดิจิทัลบนพื้นที่สูง  

(1) เน้นการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) ครอบคุลมพื้นที่เป้าหมายบนพื้นที่สูง  
(2) ส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาวิกฤต

ส าคัญบนพื้นที่สูง และสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  
(3) พัฒนาและยกระดับองค์กรให้เป็นส านักงานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา

พื้นที่สูง 
ทั้งนี้ สวพส. มีการทบทวนผลการด าเนินงาน นโยบายและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล

ต่อการด าเนินงานในระยะต่อไป โดยสรุปประเด็นดังนี้ 
การวิจัย ให้ความส าคัญกับการค้นหาโจทย์วิจัย/ค าถามการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน และ

น าผลการวิจัยและพัฒนาไปขยายพื้นที่เป้าหมายหรือผู้สนใจทั่วไปได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงมีเทคโนโลยีที่
ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรภาคการเกษตรด้วยการน าข้อมูลและเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้แม่นย า 
รวดเร็ว  

การพัฒนา ให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือประชาชนเป็นอันดับแรก เน้นการวางแผนการ
พัฒนาอย่างแม่นย า การขยายองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปพื้นที่สูงอื่น และการพัฒนาให้เป็น
ต้นแบบการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลจากการด าเนินงานในรูปแบบดิจิทัลและสามารถประมวลผลข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นย า รวมถึงน าเทคโนโลยีมาใช้ในการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
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เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพเชิงพื้นที่ ช่วยให้ชุมชนสามารถเข้าใจภูมิประเทศของตนเอง เป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนได้อย่างแม่นย ายิ่งขึ้น 

งานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ 3 รูปแบบ 
คือ (1) เป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ (2) เป็นแหล่งเรียนรู้งานโครงการหลวง 
โครงการพระราชด าริ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และวัฒนธรรมในภาคเหนือ (3) เป็น
ห้องเรียนที่มีชวีิตส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียน และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

การบริหารจัดการ ให้ความส าคัญกับการบริหารแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/กิจกรรมของ
หน่วยงานร่วมด าเนินการ การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล 
ส าหรับงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ความส าคัญกับความพร้อมของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนพื้นที่สูง การ
พัฒนาฐานข้อมูล (Big Data) ในรูปแบบแพลตฟอร์มต่าง ๆ แบ่งออกเป็น จัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่/การ
ด ารงชีพ/การตลาด วิเคราะห์และประมวลผลสู่การน าไปเปิดเผยให้ประชาชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี Smart Farm บนพื้นที่สูง การพัฒนาเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) 
เพื่อการควบคุม ติดตามการเพาะปลูก การเจริญเติบโตของพืช 

3. นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

1) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 
– 2580) มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นกลไก
ในการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานภาครัฐ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิต ได้ก าหนด  
6 ยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาพื้นที่สูงและด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร 3 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านเศรษฐกิจชุมชน ผลักดันให้
เกิดระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการปฏิรูปกระบวนการผลิตสินค้า
และบริการเพื่อพัฒนาภาคเกษตร  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างโอกาส
และความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยขยายผลศูนย์
สารสนเทศชุมชนไปสู่ทุกต าบล บูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและ
ท้องถิ่น ให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ของชุมชนและพื้นที่ของชุมชน เน้นบริการด้าน
การศึกษา การเกษตร ดูแลสุขภาพ บริการท่องเที่ยว สิทธิและสวัสดิการสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ท าให้ทุกหน่วยงานมีระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อมูลขนาดใหญ่และส่งมอบ
บริการที่มีคุณค่าสู่ภาคประชาชน 

 
2) (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 มีวิสัยทัศน์ 

“บริการภาครัฐสะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน” โดยมีประเด็นที่มีความสอดคล้อง ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ   
มุ่งให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกมิติผ่านแพลตฟอร์มกลางข้อมูลเกษตรกรรมของ
ประเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในการผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ โดยพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการเกษตร และแพลตฟอร์มสนับสนุนการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ 
 (1) จัดให้มีระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการเชื่อมโยงเปิดเผย และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐที่เปิด

ให้ทุกภาคส่วนติดตามและแสดงความคิดเห็น ก าหนดให้มีระบบดิจิทัลในการเปิดเผย
ข้อมูลเปิดภาครัฐที่รวมชุดข้อมูลเปิดของทุกหน่วยงาน รวมถึง Smart Dashboard 
ส าหรับตัดสินใจเชิงนโยบายและก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานทั้งระดับ
กรม ระดับท้องถิ่น 

(2)  พัฒนา/ปรับปรุงระบบสนับสนุนการด าเนินงานภาครัฐด้านจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 
บริหารการเงินการคลังทุกขั้นตอนในอยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้เกิดควาฒโปร่งใส 

(3) จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นในการก าหนดนโยบาย กฎระเบียบ และส่งเสริม
การน าความเห็นประชาชนไปสู่การพัฒนาบริการจริงรายพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อการบริหารงานที่ยืดหยุ่น 
คล่องตัว ขยายสู่หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น  
(1) พัฒนาข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ การบูรณาการข้อมูล และส่งเสริมการ

ใช้ข้อมูล Big Data เพื่อจัดท านโยบาย 
(2) ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงาน ลด ละ เลิกการส าเนาเอกสาร 
(3) ยกระดับทักษะดิจิทัล และวัฒนาธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ  

 
3) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2563 – 2565) มีกรอบ

การด าเนินงานที่มีความสอดคล้องกับภารกิจการท างานของ สวพส. ดังนี้  
(1)  บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรอย่างเป็น

ระบบ ครอบคลุมทุกกระบวนการภายในอย่างมีมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีแบบองค์
รวม  

(2)  สร้างการให้บริการสาธารณะด้านการเกษตรแบบ One-Stop-Service หรือ Single 
Point ที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(3)  ให้บริการและข้อมูลด้านการเกษตรบนแพลตฟอร์มที่แสดงผลได้อย่างเหมาะสมกับ
อุปกรณ์ต่างๆ 

(4)  น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการ ได้แก่ การน าระบบ (Geo-
informatics: GIS/RS/GPS) ในการบริหารจัดการงานเชิงพื้นที่ ระบบข้อมูลการบริหาร 
(MIS: Management Information System) ช่วยในการเข้าถึงวิเคราะห์และน าไปใช้
อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ EIS ในการพยากรณ์  

(5)  ข้อมูลต้องพัฒนาให้เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนการบูรณาการและลดความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูล การน าระบบ cloud-computing มาสนับสนุนการด าเนินงาน การ
สร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งาน การปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

(6)  ระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ก าหนดมาตรฐานรูปแบบและ
การจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีอยู่ในภาคการเกษตร รวมถึงน าเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึกมาคาดการณ์ล่วงหน้าสูก่ารตัดสินใจเพื่อน าไปสู่การให้บริการแบบเชิงรุก  

(7)  ศูนย์กลางข้อมูลภาคการเกษตรที่มีการจัดเก็บข้อมูลและเปิดเผยข้อมูล Open Data 
เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานอื่น โดยแบ่งเป็น “ข้อมูลส าคัญ” และ “ข้อมูล
ทั่วไป” พร้อมทั้งจ าแนกประเภทข้อมูลตามชั้นความลับตาม พ.ร.บ. และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
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ใน ปี พ.ศ. 2564 รัฐบาลมีการทบทวนสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและมีประเด็นที่ส าคัญ คือ 
ความต้องการสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น นวัตกรรมอาหาร ความยั่งยืนของทรัพยากร เทคโนโลยีด้าน
การเกษตรที่เชื่อมโยง การเชื่อมต่อเครือข่ายบอร์ดแบรนด์ และบทบาทภาครัฐ ช่วยสร้างโอกาสที่เป็นไปได้
ในการสร้างฐานข้อมูลการเกษตรเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรในการน าข้อมูลและความรู้ การวิเคราะห์ และการ
คาดการณ์มาใช้พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการอาหารอย่างยั่นยืน ดังนั้น การเชื่อมโยง
ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ การขาดงบประมาณ และความรู้ ทักษะของเกษตรกรในการเข้าถึง
เทคโนโลยี จึงถือเป็นความท้าทายของหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการ
ด าเนินงานระยะต่อไป 

4) มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ต้องก าหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยครอบคลุมระบบสารสนเทศทุกระบบ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายด้านดิจิทัลที่ส าคัญ ได้แก่ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 พ.ร.บ.
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
เป็นต้น และมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ เช่น ISO27001 การบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 9001 เป็นมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการคุณภาพในองค์กร เหมาะกับทุกองค์กรในทุกสายงาน ช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการท างาน
และกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
 
2.2 สถาปัตยกรรมองค์กร สวพส. 

เป็นหลักแนวคิดส าคัญของการพัฒนา สวพส. สู่องค์กรดิจิทัล โดยทบทวนสถานการณ์ 
สภาพแวดล้อม เป้าหมายและความต้องการขององค์กร ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ด าเนินงานและกระบวนการที่สอดรับกับเป้าหมายขององค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของ สวพส. ทั้งด้านกระบวนการธุรกิจ (Business model) ข้อมูล (data) และ
เทคโนโลยี (Technology) และมาตรฐานต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ ไปในทิศทางเดียวกัน และที่ส าคัญการวาง
แผนการพัฒนาและลงทุนในด้านเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลต่างๆ เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการลดขั้นตอน การบูรณาการข้อมูลส าหรับใช้
วางแผนนโยบายและกลยุทธ์ เป็นต้น ดังนั้น ระดับชี้วัดความส าคัญของการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
องค์กรดิจิทัลที่ส าคัญ คือ มีธรรมาภิบาลองค์กรและธรรมาภิบาลข้อมูล การพัฒนามาตรฐาน
กระบวนการ (common process) ให้เกิดกระบวนการดิจิทัลครอบคลุมทุกกระบวนงาน ลดการใช้
ทรัพยากรสิ้นเปลือง (กระดาษ) ร้อยละ 100 เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบอย่างไร้
รอยต่อ ระบบสารสนเทศขององค์กรมีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และบุคลากรทุกระดับมี
ความรู้และความเข้าใจดิจิทัลในระดับดี และน าเทคนิค MosCow มาจัดล าดับของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมตามล าดับความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วน 
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ภาพ 2 ความเชื่อมโยงกระบวนการธุรกิจ (Business model) ของ สวพส. ที่สอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2570 

 
เมื่อน ามาเทียบเคียงกระบวนการท างาน เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่จะคาดว่าจะเกิดขึ้น 
กระบวนการ ความต้องการ/ความคาดหวัง ผลสัมฤทธิท์ีจ่ะคาดว่าจะเกิดขึ้น 

1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การวิจัยสิ่งใหม่ เพ่ือการแก้ปญัหาและต่อยอดจากงานวิจัยของโครงการหลวง เพ่ือ
แก้ไขปัญหาพ้ืนท่ีสูง และสอดคลอ้งตามแนวทาง BCG model 
1. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
- ค้นหาโจทย์วิจัยจากความต้องการของ
ชุมชนและหน่วยงานร่วม 
- ด าเนินการวิจัยบนพื้นที่สูง / สนับสนุน
งานวิจัยโครงการหลวง 
- ผลงานวิจัยที่มีคุณค่า 

เกษตรกร/ชมุชนบนพื้นที่สูง 
- องค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาบนพื้นที่สูง/
ช่วยเพิ่มรายได้ / ตอบความต้องการ
ของชุมชน 

เจ้าหน้าที่/หน่วยงานร่วม 
- องค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ปฏิบัติงานในการพัฒนาพื้นที่สูง 

เครือข่ายงานวจิัยทัง้ในและ
ต่างประเทศ 
- ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
- ขยายเครือข่าย/สร้างคู่ความร่วมมือทาง
วิชาการ/เครือข่ายงานวิจัย 
- พื้นที่วิจัยจริงในชุมชน 

- ผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและองค์
ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาบนพ้ืนท่ีสงู/
ช่วยเพ่ิมรายได้ / ตอบความ
ต้องการของชมุชน 

2. น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
- การขับเคลื่อนการน าผลงานวิจัยไป
ขยายผลในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายอื่น 
- สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับภาคี
เครือข่ายภาครัฐ/ภาคเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
- ติดตามประเมินผลของผลงานวิจัยเชิง
คุณภาพ 

เกษตรกร/ชมุชนบนพื้นที่สูง 
- หลักการทางวิชาการ/องค์ความรู้/
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต 
สร้างอาชีพ 
- อง์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้ 
เจ้าหน้าที่/หน่วยงานร่วม 
- ขยายผลองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาพื้นที่สูงอื่นที่อยู่ห่างไกลและ
ทุรกันดาร 

- ยกระดับการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี 
ได้อย่างแม่นย าและตอบโจทย์นะดับ
พ้ืนท่ีด้วยการขับเคลื่อนการใช้
ข้อมลูและเทคโนโลยีดิจิทลั 
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กระบวนการ ความต้องการ/ความคาดหวัง ผลสัมฤทธิท์ีจ่ะคาดว่าจะเกิดขึ้น 
3. พัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรม
การเกษตรแม่นย า (smart farming) 
- วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเกษตร
ประณีต เกษตรแม่นย า  
- ศึกษาช่องทางตลาดออนไลน์ที่เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่สูง 

เกษตรกร/ชมุชนบนพื้นที่สูง 
- เทคโนโลยีท่ีช่วยท าการเกษตรแม่นย า 
ลดต้นทุน  
- ระบบบริหารจัดการตลาดในชุมชน 
เจ้าหน้าที่/หน่วยงานร่วม 
- องค์ความรู้และเครื่องมือที่เหมาะสม 

- สร้างมลูค่าและรายได ้จากการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการผลิตและ
การตลาดให้กับกลุม่เกษตรท้ังใน
ระดับแปลงและระดับกลุ่มเกษตรกร 
“ท าน้อย ได้มาก”  

2. การพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (Area Approach) ด้วยการวิเคราะห์การพัฒนาท่ี
แม่นย า ใช้เทคโนโลยี องค์ความรู้ นวัตกรรม และวิธีการด าเนินงานสมัยใหม่ เป็นตัวน าขับเคลื่อนการพัฒนา และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาต ิ

1. พัฒนาพื้นที่สงูอย่างแม่นย าและ
ยั่งยืน 
- พัฒนาโจทย์การพัฒนาพื้นที่สูงร่วมกับ
ชุมชนและหน่วยงานร่วม 
- วิเคราะห์/วางแผน/เชื่อมโยงการ
ด าเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย
ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล 
- สร้างความร่วมมือการใช้ข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สงู 

เกษตรกร/ชมุชนบนพื้นที่สูง 
- มีชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
เจ้าหน้าที่/หน่วยงานร่วม 
- ข้อมูลที่ใช้ในการวางแผน (ข้อมูล
พื้นฐาน แผนที่ หาความรู้มาแก้ไข
ปัญหา) 

เครือข่ายทัง้ในและตา่งประเทศ 
- ต้องมีข้อมูลของพื้นที่ ความต้องการ
ของชุมชน และงบประมาณ 

- ยกระดับการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี 
ได้อย่างแม่นย าและตอบโจทย์นะดับ
พ้ืนท่ีด้วยการขับเคลื่อนการใช้
ข้อมลูและเทคโนโลยีดิจิทลั 

2. สง่เสริมการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นที่
สูง 
- การกระจายองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวงด้วยเทคโนโลยีฯ 
- พัฒนาต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ฯ ที่มี
ความโดดเด่นของพื้นที่ 
- สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ฯ การพัฒนา
พื้นที่สูง 

เกษตรกร/ชมุชนบนพื้นที่สูง 
- เรียนรู้จากคนที่ประสบความส าเร็จ 
- เรียนรู้จากนักวิจัยและนักพัฒนา 
เจ้าหน้าที่/หน่วยงานร่วม 
- กระตุ้นหรือสร้างองค์ความรู้ให้
เหมาะสม 

 

- เกษตรกรและประชาชนบนพ้ืนท่ีสงู
เข้าถึงข้อมลูและความรู ้และ
สามารถไปปรับใชก้ับอาชีพท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว 

3. บริหารจดัการตลาดและโลจิ
สติกสบ์นพื้นที่สงู 
- ปรับระบบการตลาดของผลิตผลและ
สินค้าด้วยเทคโนโลยีฯ   
- พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการด้าน
การตลาดและโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

เกษตรกร/ชมุชนบนพื้นที่สูง 
- ข้อมูลการตลาด (ผู้ซื้อ ราคา ช่องทาง
ขาย) 
- การขนส่งผลผลิต 
- ความรู้ด้านการบริหารจัดการของกลุ่ม 
- เทคโนโลยีในการบริหารจัดการของกลุ่ม 
เจ้าหน้าที่/หน่วยงานร่วม 
- ช่องทางตลาด 
- ถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการ
กลุ่ม การจัดการการผลิตและการตลาด 
การวางแผน และการขนส่ง 
- ช่วยเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผน 
 

- สร้างมลูค่าและรายได ้จากการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการผลิตและ
การตลาดให้กับกลุม่เกษตรท้ังใน
ระดับแปลงและระดับกลุ่มเกษตรกร 
“ท าน้อย ได้มาก”  

3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับสากล รองรบัการพัฒนาระบบการเรียนรู้และเครอืข่าย
การเรียนรู้บนพ้ืนท่ีสูง และการบริการทางสังคม สร้างคุณค่าให้ผูม้าเรียนรูแ้ละนกัท่องเท่ียวในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
โดยเป็นอุทยานทันสมยั เรียนรูส้นุกสนาน แหล่งเรียนรูเ้สมือนจรงิ 



 
 

แผนปฏิบตัิการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทลัเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะ พ.ศ. 2566 - 2570 
สถาบันวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
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กระบวนการ ความต้องการ/ความคาดหวัง ผลสัมฤทธิท์ีจ่ะคาดว่าจะเกิดขึ้น 
1. พัฒนาอุทยานหลวงเป็นแหล่ง
เรียนรู้นานาชาต ิ
- ค้นหาความต้องการของผู้เข้ามาเรียนรู้
ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
- พัฒนา Digital content ที่ตอบสนอง
ความต้องการ เรียนรู้สนุกสนาน และ 
เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงองค์
ความรู้กับโครงการหลวงในรูปแบบ
ห้องปฏิบัติการเรียนรู้เสมือนจริง 
- ยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและนานาชาติ/สร้าง 
Partnership 

ผู้มาเรียนรู้/นักท่องเที่ยว 
- คุณภาพการให้บริการ (Service mind) 
- ความทันสมัย ความสะดวก ป้ายบอก
ทาง แผนที่ และปลอดภัยในการเข้าใช้
บริการ  

เจ้าหน้าที่/หน่วยงานร่วม 
-  ความรู้ สื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายการ
เรียนรู ้
- กระบวนการถ่ายทอดความรู้  
- แหล่งบริการที่มีมาตรฐาน 
เกษตรกร/ชมุชนบนพื้นที่สูง 
- จัดโครงการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

- มีความพึงพอใจตอ่การรับบริการ
เพ่ิมมากขึ้น 

2. พัฒนาอุทยานหลวงเป็นแหล่ง
เรียนรู้ความหลากหลายทางชวีภาพ 
- คลังองค์ความรู้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ครบถ้วน มีมาตรฐาน สืบค้น
ง่าย 
- พัฒนา Digital Content เรียนรู้พรรณ
ไม้ตามฤดูกาลในรูปแบบเสมือนจริง 
- การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากร 
ผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์เพื่อหารายได ้

ผู้มาเรียนรู้/นักท่องเที่ยว 
- ความรู้ข้อมูลพรรณไม้/ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

เจ้าหน้าที่/หน่วยงานร่วม 
- เข้าถึงข้อมูลพรรณไม้/ ความ
หลากหลายทางชีวภาพได้อย่างแม่นย า 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

4.การบริหารจดัการองค์กรสู่องค์กรดิจิทลั รองรับการบรหิารจัดการและการบริการขององค์กรในรูปแบบดิจิทลั และ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัลแก่บุคลากรและชมุชน สรา้งคุณค่าต่อผู้เข้าใช้บริการ สะดวก รวดเร็ว one-stop 
service 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(อัตราก าลัง การจ้างงาน ข้อมูล
บุคลากร เงินเดือน สวัสดิการ) 
- วางแผนและพัฒนาทักษะบุคลากร 
(วางแผนพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการ
เรียนรู้) 
- การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM) 
- สร้างความร่วมมือด้านการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหาร 
- การวางแผนทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

เจ้าหน้าที ่
- การพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าใน
การท างาน 

- พัฒนาและปรับปรุงงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและตอบสนอง
ผู้รับบริการด้วยใช้ข้อมลูและ
เทคโนโลยีดิจิทัล และ ให้ความ
ร่วมมือ และ ม ีMindset ท่ีดีต่อ
การขับเคลื่อนสู่องค์กรดจิิทัล 

2. พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
- การบริหารจัดการข้อมูล (มีข้อมูล
ดิจิทัล มีมาตรฐานข้อมูล แพลตฟอร์ม
เชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและระหว่าง
หน่วยงาน) 
- ประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง  
- การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านดิจิทัลและสร้างเครือข่ายความ

เกษตรกร/ชมุชนบนพื้นที่สูง 
-  ข้อมูลและเทคโนโลยีใช้วางแผนอย่าง
แม่นย า 
- เทคโนโลยีท่ีช่วยลดต้นทุนการใช้
ทรัพยากร 

ผู้บริหาร 
- ข้อมูลและเทคโนโลยีใช้วางแผนการ
ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาอย่าง
แม่นย า 

เจ้าหน้าที ่
- เทคโนโลยีท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ

- การบูรณาการ การเชื่อมโยงและ
การแบ่งปันด้านข้อมูลในรูปแบบ
ดิจิทัล และองค์ความรู้ กับ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือขับเคลื่อน
งานตอบสนองแผนปฏิบัติการใน
ระดับต่างๆ  เช่น แผนระดับพ้ืนท่ี 
แผนระดับจังหวัด และแผนระดับ
กรม/หน่วยงานส่วนกลาง 

- องค์การเข้าสู ่e-governance และ
มีมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดจิิทัล 
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กระบวนการ ความต้องการ/ความคาดหวัง ผลสัมฤทธิท์ีจ่ะคาดว่าจะเกิดขึ้น 
ร่วมมือ 
- ยกระดับการให้บริการตามมาตรฐาน
ด้ านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (เช่น data 
governance, PDPA, Cyber security) 

ท างาน เช่น Data policy, Data 
governance และ Cyber Security 

 

3. พัฒนาบริหารจดัการองค์กร 
- การบริหารจัดการและการบริการใน
รูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) 
- การขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณสู่การปฏิบัติ (Master Plan) 
- การบริหารความเสี่ยง 
- การติดตามและประเมินผล 

ผู้บริหาร/หน่วยงานร่วม 
- ข้อมูลและเทคโนโลยีใช้วางแผนการ
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างแม่นย า 
- การประเมินผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

เจ้าหน้าที ่
- เครื่องมือ/เทคโนโลยีท่ีช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน  

- ลดขั้นตอนการท างาน เพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน และให้
การบริการผ่าน e-service และ e-
office 

- การติดตามผลการด าเนินงานได้
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 

 

 
ภาพ 3 สถาปัตยกรรมองค์กร สวพส. เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาสูงส านักงานดิจิทัล 

 
จากกระบวนการข้างต้น สวพส. ควรด าเนินกิจกรรมที่มีความส าคัญ ได้แก่ การพัฒนา

มาตรฐานกระบวนการ (Common process) และธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ที่จะเป็น
รากฐานและสร้างความพร้อมในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนองค์กร การด าเนินการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
รองรับตามมาตรฐานและข้อกฎหมาย และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกิจกรรม และเพื่อให้
การน าข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าและอ านวยความสะดวก แอปพลิเคชันหลักของ สวพส. 
ควรประกอบด้วย 6 ระบบหลัก ดังนี้ 

1) ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ประกอบด้วยฟังก์ชั่นสนับสนุนงาน
ส านักงาน การจัดการทรัพยากร ได้แก่ การบริหารงบประมาณและบัญชี การบริหาร
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายเกี่ยวข้อง  

2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามข้อมูล ผลการด าเนินงาน
โครงการวิจัย โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และการบริหารอุทยานหลวง
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ราชพฤกษ์ ภาพรวมการใช้ทรัพยากร ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดในพื้นที่ ต้องมีการน า
เทคโนโลยีด้านข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผลได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการแสดงผ่าน
รูปแบบของภูมิสารสนเทศ 

3) ระบบส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning Platform) เพื่ อให้
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าเรียนรู้และศึกษาองค์ความรู้ของ
โครงการหลวงและพื้นที่สูง โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่ทันสมัย เช่น สื่อผสม เกมส์ การ
ท่องเที่ยวผ่านระบบ (Virtual Tour)  

4) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (Research Platform) เพื่อเป็นระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย ส าหรับการบริหารจัดการภายในองค์กร การติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการวิจัยต่างๆ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์การท างานของบุคลากร 
บทเรียนที่ได้รับที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน และรองรับการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทาง ปัญญาของสวพส. ที่จะสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่องค์กร
ได้  

5) เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางส าคัญในการสื่อสารกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งการให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ทางการตลาด โดย สวพส. ต้องออกแบบและ
สร้างสรรค์เนื้อหา ให้เหมาะสมตามรูปแบบของแพลตฟอร์ม เนื้อหามีความทันสมัย ทัน
ต่อสถานการณ์และ กระแสความนิยม และบูรณาการแต่ละสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

6) ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า การวางแผนการผลิตและการจ าหน่ายสินค้า เพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตของการตลาดดิจิทัลในอนาคต สวพส. ควรมีระบบบริการแก่เครือข่ายเพื่อ
เป็นพื้นที่ดิจิทัลในการจัดจ าหน่าย (e-Market place) อีกทั้งสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ความต้องการวางแผนการผลิตและการตลาด  

จากความต้องการของกระบวนการข้อมูลและระบบข้างต้น เทคโนโลยีที่ สวพส. ต้องพิจารณา
ด าเนินงาน คือ (1) กลุ่มเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ (GIS Data) ร่วมกับเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล 
(Spatial Analysis) เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IoT) เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อรองรับ
การเกษตรและการสนับสนุนด้านงานวิจัยและการพัฒนา (2) กลุ่มเทคโนโลยีที่สนับสนุนงานส านักงานให้
มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น ท างานจากที่ใดก็ได้ เช่น ระบบคลาวด์ ที่รองรับการเก็บและประมวลผล
ข้อมูลที่ประสิทธิภาพความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะ ISO27001 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ นอกจากนี้เทคโนโลยีที่ เป็นกระแสและมีบทบาทต่อ สวพส. ได้แก่ 
(3) เทคโนโลยีทางการเงิน (รองรับการตลาดดิจิทัล) (4) เทคโนโลยีภาพเสมือน AR/VR/MR /Metaverse 
น ามาประยุกต์ในด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ พัฒนาระบบการเรียนรู้ในระดับ
แปลงเกษตรและชุมชนต้นแบบ และ (5) เทคโนโลยีด้านการตลาดดิจิทัลส าหรับการประชาสัมพันธ์ CRM 
เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสอดคล้องของสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ร่วมกับ
ภารกิจ สวพส. เพื่อให้กรอบการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพารพัฒนาพื้นที่สูงที่
สอดรับกับกับเป้าหมายขององค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
ของ สวพส. (ดังภาพ 4) ทั้งนี้ ยังให้ความส าคัญกับการน ามาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ เช่น ISO27001 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 9001 เป็น
มาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพในองค์กร ช่วยยกระดับ
ประสิทธิภาพในการท างานและกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
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ภาพ 4 ความเชื่อมโยงความสอดคล้องสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) กับภารกิจของ สวพส. 
 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นการวิจัยส่ิงใหม่ เพื่อการแก้ปัญหาและต่อยอดจาก

งานวิจัยของโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่สูง และสอดคล้องตามแนวทาง BCG model โดยมีการ
วิเคราะห์ความต้องการ กระบวนการ ข้อมูล ระบบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
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การพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Approach) 
ด้วยการวิเคราะห์การพัฒนาที่แม่นย า ใช้เทคโนโลยี องค์ความรู้นวัตกรรม และวิธีการด าเนินงาน
สมัยใหม่ เป็นตัวน าขับเคลื่อนการพัฒนา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ 
โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการ กระบวนการ ข้อมูล ระบบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
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การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับสากล เพื่อรองรับการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้บนพื้นที่สูง และการบริการทางสังคม ซึ่งสร้างคุณค่าให้ผู้มา
เรียนรู้และนัดท่องเที่ยวในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยเป็นอุทยานทันสมัย เรียนรู้สนุกสนาน แหล่ง
เรียนรู้เสมือนจริง โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการ กระบวนการ ข้อมูล ระบบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 

 

 
 

การบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล เพื่อรองรับการบริหารจัดการและการบริการของ
องค์กรในรูปแบบดิจิทัล และเสริมสร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัลแก่บุคลากรและชุมชน ซึ่งสร้างคุณค่า
ต่อผู้เข้าใช้บริการ สะดวก รวดเร็ว one-stop service โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการ กระบวนการ 
ข้อมูล ระบบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
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1. แนวทางการด าเนินงานสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Organization Road Map) 
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โดยมีข้อเสนอแนวทางการด าเนินงานและโครงการที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล 
(Digital Organization Road Map) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2565 - 2566) การเตรียมความพร้อมดิจิทัล (Digital Foundation)  
(1) โครงการประเมินการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) ส าหรับบุคลากร 
(2) โครงการยกระดับกระบวนการคิดเพื่ อสร้างนวัตกรรม (Design Thinking for 

Innovation)  
(3) โครงการจัดท านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล  
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2568) การเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Transformation) 
(1) โครงการจัดท าธรรมาภิบาลองค์กร  
(2) โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลเกษตรกรพื้นที่สูง  
(3) โครงการพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูง  

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2568 – 2569) องค์กรอัจฉริยะ (Smart Organization)  
(1) โครงการส านักงานไร้กระดาษ  
(2) โครงการบูรณาการกระบวนการท างานเป็นดิจิทัล (HRDI Virtual Organization)  

ระยะที่ 4 (พ.ศ.2570) การพัฒนาดิจิทัลอย่างต่อเนื่องยั่งยืน (Digital Sustainability)  
(1) โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO 27001  
(2) โครงการพัฒนาเกษตรกรพื้นที่สูงอัจฉริยะ  
(3) โครงการเครือข่ายชุมชนพื้นที่สูงสู่พื้นราบ (ถ่ายทอดความรู้)  

ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าว จะเปรียบเสมือนกรอบแนวทางการด าเนินงานที่สามารถวัดผลส าเร็จได้
ตามตัวชี้วัดและสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่ต้องการของแต่ละระยะ ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ขับเคลื่อนให้ สวพส. เป็นองคก์ร
ดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูงต่อไปในอนาคต 

2. เป้าหมายองค์กรดิจิทัล จากกรอบสถาปัตยกรรมองค์กรของ สวพส. เพื่อยกระดับสู่องค์กร
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูง มีความมั่นคงและความปลอดภัย มีระบบบริการที่ชาญฉลาด และสร้างความยั่งยืน 
ซึ่งจะมีส่วนบริหารจัดการเป็นกลไกก าหนดบริการร่วมกัน (Enterprise common service) ท าให้สามารถ
บูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นมาตรฐาน ได้แก่ การบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล ระบบการจัดการคลังและงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารโครงการ ซึ่ง
จะท าให้การติดตามและประเมินผล มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านตัวชี้วัดกลางขององค์การ ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าและส่งมอบคุณค่า ความ
พึงพอใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ควรมีเป้าหมายการพัฒนาดังนี้ 

 

Governance & Leadership 
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3. ระดับตัวชี้วัดความส าเร็จส าคัญที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรดิจิทัลที่ส าคัญ คือ  

(1) มีธรรมาภิบาลองค์กรและธรรมาภิบาลข้อมูล  
(2) เกิดกระบวนการดิจิทัลครอบคลุมทุกกระบวนงาน  
(3) ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง (กระดาษ) ได้ร้อยละ 100  
(4) เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบอย่างไร้รอยต่อ  
(5) ระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  
(6) บุคลากรทุกระดับมีความรู้และความเข้าใจดิจิทัลในระดับดี  

อย่างไรก็ตามระดับความส าเร็จเป้าหมาย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หรือบริบทที่มี
การเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญ ก าหนดกรอบระยะเวลา และก าหนดขอบเขตที่ชัดเจน 
ดังนี้ 
 

ตารางการก าหนดประเด็นเป้าหมายและระดับความส าเร็จ 
ประเด็นเป้าหมาย ระดับความส าเร็จ ระยะเวลา หมายเหต ุ
ธรรมาภิบาลองค์กร
และธรรมาภิบาล
ข้อมูล  
 

มีการด าเนินงาน  
• นโยบายข้อมูลดิจิทัล  
• คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล  
• มาตรฐานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
หลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  

ภายใน 2 ปี 
(พ.ศ. 2566) 

 

กระบวนการดิจิทัล  ปรับเปลี่ยนกระบวนการจากรปูแบบเดิมสู่
กระบวนการดิจิทัล ร้อยละ 100  

ภายใน 5 ปี 
(พ.ศ. 2570) 

เฉพาะส่วน
กระบวนการ
ส านักงาน 

การใช้ทรัพยากร
สิ้นเปลือง  
 

ส านักงานไร้กระดาษ โดย  
• ลดการใช้กระดาษ ร้อยละ 20 ต่อปี  
• ลดการใชห้มึกพิมพ์ ร้อยละ 20 ต่อป  

ภายใน 5 ปี 
(พ.ศ. 2570) 

 

ระบบสารสนเทศมี
ความมั่นคง
ปลอดภัย  

ด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 27001  
และได้รับการรับรอง  

ภายใน 2 ปี 
(พ.ศ. 2566) 

 

 ด าเนินงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ  

ภายใน 1 ปี 
(พ.ศ. 2565) 

 

ทักษะด้านดิจิทัล  
 

บุคลากรทุกคนได้รับการประเมินการรู้เท่าทัน
ดิจิ ทัล (Digital Literacy) และได้รับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 60  

ภายใน 1 ปี 
(พ.ศ. 2565) 

 

 มีบุคลากรเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล
และการวิเคราะห์ภูมิศาสตร์สารสนเทศ ท่ี
สามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างน้อย 1 ชิ้น  
 

ภายใน 2 ปี 
(พ.ศ. 2566) 

แบบจ าลอง
พยากรณ์
ผลผลิต
สนับสนุน
แผนการ
ตลาด 

 บุคลากรทุกคนได้รับการรับรองทักษะดิจิทัล
จากสถาบันรับรองภายในประเทศ  

ภายใน 2 ปี 
(พ.ศ. 2566) 

 

 บุคลากรทุกคนได้รับการรับรองทักษะดิจิทัล
จากสถาบันรับรองภายในต่างประเทศ  

ภายใน 2 ปี 
(พ.ศ. 2566) 
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3. แนวทางการพัฒนาบุคลากร  
(1)  ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เพื่อให้ สวพส. มีการเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ให้ เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อ
สถานการรณ์ มีความจ าเป็นต้องการพัฒนาบริการด้านเนื้อหา (Content) และการ
พัฒนาบุคลากรสาย Content creator ที่จะต่อยอดงานด้านการตลาดดิจิทัล การ
ส่งเสริมการขาย สร้างการประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์กับประชาชนผ่านระบบการ
เผยแพร่องค์ความรู้และทัศคติเชิงบวกต่อการพัฒนาพื้นที่สูง ตลอดจนความรู้ด้าน
ศาสตร์พระราชา อันเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยและสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถขยายผลสู่ช่องทางการศึกษาดูงานผ่าน
ระบบออนไลน์  

(2)  ด้านการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะที่ยืดหยุ่นรองรับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันสถานการณ์ ดังนั้น ทักษะด้านดิจิทัลที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน ได้แก่  

 การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) ย่อมกลายเป็นทักษะพื้นฐานของ
บุคลากรทุกระดับ ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรและตัวบุคลากรเอง  

 ความเข้าใจการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจและเทคโนโลยี บุคลากรในระดับ
เชี่ยวชาญควรมีทักษะการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพื่ อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
(Business Technologist) 

 ทักษะด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ บุคลากรสารสนเทศควรปรับ
ระบบการท างานและพัฒนาทักษะประสานด้านประสานความต้องการและเป้าหมาย
ของผู้ใช้งานระบบ เพื่อมุ่งสู่การน าไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เช่น 
สร้างเป้าหมายการพัฒนาระบบที่รวดเร็วตอบสนองความต้องการของธุรกิจ พร้อมทั้ง
ส่งมอบคุณค่าของระบบให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพผ่านการสื่อสาร โดยมี
กระบวนการร่วมกันทดสอบและการเปิดรับความคิดเห็น โดยไม่จ าเป็นต้องรอ
ระยะเวลาการส่งมอบงวดงาน เป็นต้น อีกทั้งปรับการบริหารจัดการเป็นมุ่งเน้นการ
ใช้บริการร่วมกัน (Shared service) ระหว่างระบบสารสนเทศ ดังนั้น บุคลากร
สารสนเทศต้องมีทักษะการมองภาพรวมของระบบและเข้าใจความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบ/บริการ/ข้อมูล ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่การพัฒนาระบบตามค าสั่ง  

 ทักษะด้านสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อการขับเคลื่อนสถาปัตยกรรม
องค์กรได้อย่าง ต่อเนื่องในอนาคต สวพส. จ าเป็นต้องมีการจัดต้ัง “EA team” คือ
กลุ่มบุคลากรร่วมพิจารณาและตัดสินใจที่มีความรู้และเข้าใจสถานะองค์กร การ
ขับเคล่ือนงานต่างๆ ได้แก่ งานแผนและนโยบายของหน่วยงาน ผู้ที่รับผิดชอบด้าน
งบประมาณและการลงทุน ตลอดจนรับผิดชอบเป็นผู้บริหารกลุ่มโครงการ (Portfolio) 
ทั้งด้าน IT และ non-IT เพื่อให้ สามารถวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

(3) ทักษะด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้องค์กรมีการด าเนินอย่างเป็นมาตรฐาน ควรต้องมี
บุคลากรทั้งระดับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่มี “องค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลองค์กร” 
และ “องค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลข้อมูล” เพื่อจัดท ากระบวนการกลาง ก าหนด
มาตรฐานกระบวนการ/ข้อมูล ซึ่งจะเป็นข้อก าหนดในการน าระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
มาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างความ โปร่งใสในการด าเนินงาน กิจกรรมและโครงการต่างๆ 
จึงต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร ซึ่งสอดรับตามนโยบาย แผนและ
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กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างคุณธรรม และจริยธรรมในการ
ด าเนินงาน ลดโอกาสการทุจริตทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา โดยในด้านข้อมูลนั้น 
สามารถแบ่งระดับองค์ความรู้เป็น 2 ระดับส าคัญ ได้แก่ (1) ระดับการบริหาร
จัดการ เพื่อก าหนดนโยบายด้านข้อมูล (2) ระดับเทคนิค รับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
ในเชิงเทคนิค เช่น การจัดท าบัญชีข้อมูล การก าหนดสิทธิการเข้าถึง การควบคุม
คุณภาพของข้อมูล เป็นต้น  

(4) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาศาสตร์ข้อมูล ข้อมูลเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่มี
ความส าคัญและมีมูลค่าในองค์กร อีกทั้งกระแสความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการ
วิเคราะห์ข้อมูล ท าให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลผ่านการกระบวนการพัฒนา
แบบจ าลองข้อมูลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการเรียนรู้
ของระบบ (Machine Learning) ดังนั้น บุคลากรของ สวพส. ควรต้องมีทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อสามารถน าข้อมูลที่มีอยู่ในการพัฒนาแบบจ าลองตามโจทย์และ
ปัญหาการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบอัจฉริยะต่าง ๆ นอกจากนี้  ใน
ระดับพื้นฐานส าหรับบุคลากรทั่วไป ควรมีการพัฒนาทักษะด้านการใช้ข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูล (Data visualization) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและท าให้ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าใจข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญของ 
สวพส. ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลักเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ด้านภูมิสารสนเทศ ดังนั้น 
บุคลากรในระดับเชี่ยวชาญหรือนักวิจัย ควรมีความสามารถในการจัดการ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) 

2.3 ผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ สวพส. ในระยะที่ผ่านมา (พ.ศ.2563-2564) 

เทคโนโลยีดิจิทัลของ สวพส. ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
สารสนเทศ ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง ระบบเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งสนับสนุน
ฐานข้อมูลเพื่อขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงและเผยแพร่ข้อมูลวิจัยพัฒนาบนพื้นที่สูงไปสู่เครือข่าย
องค์กรที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเป้าหมาย รวมถึงกิจกรรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์อย่างครบวงจร โดย
มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ดังนี้  

1) โครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ต่อ
พ่วงให้กับบุคลากร สวพส. ทั้งที่ปฏิบัติงานในส านักงาน อุทยานหลวงฯ และโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่ต่าง ๆ เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน รวมถึง
จัดหาเทคโนโลยีที่รองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่ตั้งในช่วงสถานการณ์วิกฤต COVID-
19 ได้แก่ การใช้งานเอกสารร่วมกันผ่านเทคโนโลยี cloud-computing การเข้าถึงพื้นที่
จัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรผ่านระบบ VPN เทคโนโลยีส าหรับการจัดประชุมออนไลน์ (MS 
Team, Zoom) 

2) ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้บริการแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ (1) ระบบเครือข่ายภายในส านักงานที่ตั้ง โดยเชื่อมโยงเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยระบบสายใยแก้วน าแสงจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มายังสถานี 
12 core จ านวน 1 เส้นทาง และเชื่อมต่อไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์อีก 1 เส้นทาง 
พร้อมติดตั้งจุดกระจายสัญญาณไร้สายครอบคลุมทุกอาคารส านักงาน (2) ระบบเครือข่าย
ภายในส านักงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงใน 3 รูปแบบ คือ ผ่าน
สัญญาณดาวเทียม 10 แห่ง ผ่านสายสัญญาณ ADSL และ Fiber Optic 11 แห่ง และ
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ผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 11 แห่ง (3) เครือข่ายอินเตอร์ของกลุ่มบ้านบน
พื้นที่สูง จากการสืบค้นข้อมูลการให้บริการเครือข่ายบอร์ดแบรนด์จากข้อมูลเปิดเผยของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มบ้านบนพื้นที่สูงที่มีมีสัญญาณโทรศัพท์ 2,645 กลุ่มบ้าน 
(ร้อยละ 62.90) มี เครือข่ายอินเตอร์ เน็ ต 622 กลุ่มบ้ าน (ร้อยละ 14.79) และ
โครงการเน็ตประชารัฐ ครอบคลุม 554 กลุ่มบ้าน  

3) ระบบสารสนเทศของ สวพส. เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง มีการออกแบบและพัฒนาระบบจัดเก็บ
ไว้ในรูปแบบของฐานข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง 4 ระบบ 1 Application 
ด้านการจัดการความรู้และการเผยแพร่ความรู้ 1 ระบบ 1 Application และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน (Back Office) รวม 15 ระบบ 2 โปรแกรม ดังภาพ 5 

 

ภาพ 5 การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับกับการบริหารจัดการทรัพยากรของ สวพส. 
 
4) การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง มีการด าเนินการดังนี้  

(1) จัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และจากการเก็บข้อมูลของสถาบัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ครอบคลุม 20 จังหวัดบนพื้นที่สูง (มาตราส่วน 1:50,000) และ
ฐานข้อมูลพื้นที่ของกลุ่มบ้าน (มาตราส่วน 1:4,000) ได้แก่ ข้อมูลเชิงกายภาพ ภูมิสังคม 
โครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งก าหนดมาตรฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลพื้นที่ฐานในการ
วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ (2) จัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง (ที่ดินราย
แปลง) ข้อมูลประกอบด้วยขอบเขตแปลง รายละเอียดเจ้าของแปลง และกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
แปลง เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนบริหารจัดการรายแปลง รายเกษตรกร ในกลุ่ม
บ้านที่ 1 ที่มีการด าเนินงานตามแนวทางโครงการหลวง 616 กลุ่มบ้าน โดยด าเนินการ
ระหว่างปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน 400 ชุมชน ประชาชน 34,469 ราย 73,747 
แปลง จ านวนพื้นที่ท ากิน 750,899.32 ไร่ พื้นที่ป่า 1,176,142.62 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 

https://drive.google.com/file/d/1rkBk8cmo7SYSB0ZviOb8gb471dkW5Khu/view
https://drive.google.com/file/d/1rkBk8cmo7SYSB0ZviOb8gb471dkW5Khu/view
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23,417.34 ไร่ : ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คิดเป็นร้อยละ 65 ของ
ชุมชนเป้าหมาย เมื่อรวบรวมแล้วได้ถูกน าไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการของในพื้นที่
ปฏิบัติงานของสถาบัน รวมถึงการน าไปประกอบการวางแผนชุมชนอีกด้วย (3) การพัฒนา
ระบบการให้บริการข้อมูลบนพื้นที่สูง โดยรวบรวมฐานข้อมูล สวพส. มาให้บริการใน
รูปแบบ GIS Portal (ภาพ 6) และยังให้ความส าคัญกับนโยบายเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
เพื่อต่อยอดสู่การน าไปใช้ประโยชน์ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 
จึงพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สวพส. ช่วยเผยแพร่ แบ่งปัน ค้นหา และใช้งานข้อมูล 
(จัดเก็บและการจัดเตรียม API) (ภาพ 7) ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์
อย่างต่อเนื่อง (4) การน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ เช่น การวางแผนการปลูกพืช
ในระดับแปลง โดยการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียว การ
วางแผนบริหารจัดการน้ า/แก้ปัญหาภัยแล้วในพื้นที่ การประมาณการณ์ผลผลิตพืช เช่น 
ประมาณการปริมาณต้นหวาย บ้านป่าบงงามบน ต.แม่อาย อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

  
ภาพ 6 ระบบให้บริการขอ้มลูภมูิสารสนเทศบนพ้ืนท่ีสูง ภาพ 7 ระบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สวพส. 

5) ระบบการจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง มุ่งเน้นการจัดการเพื่อใช้และพัฒนา
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่อยู่ในองค์กร ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์และ
การเรียนรู้ในการท างาน การแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานจริงขององค์กร ด้วยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดเก็บความรู้ ซึ่งมีการ
จัดท าระบบองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง ในรูปแบบทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ที่ช่วย
แก้ไขข้อจ ากัดด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แบ่งองค์ความรู้เป็น 5 ด้าน ได้แก่ อาชีพ สังคม
และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ศาสตร์พระราชา และองค์ความรู้ส าหรับปฏิบัติงานของ
บุคลากร สวพส. รวม 554 องค์ความรู้ (ปี 2564) ช่วยเพิ่มความสะดวกในการสืบค้นและ
เข้าถึงบริการองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอก ผ่านระบบองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่
สูง โดยมีผู้เข้าใช้งาน 180,533 ราย รวมถึงให้บริการองค์ความรู้ผ่าน LINE OA “ของดี
บนพื้นที่สูง” 

6) การส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัลที่ตอบโจทย์แผนพัฒนาของประเทศชาติ
และมีความสากล โดยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งก าหนด
เกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย (1) แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/Practices) 
(2) ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) (3) บริการภาครัฐ 
(Public Services) (4) ระบบบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Back 
Office Practices) (5) โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
(Secure and Efficient Infrastructure) และ (6) เทคโนโลยีดิจิทัลและการน าไปใช้ (Digital 
Technological Practices)  

https://gisportal.hrdi.or.th/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=545c59461da94446a3ce6beb75035b71&draft=true
https://hrdi.gdcatalog.go.th/
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ในปี พ.ศ. 2564 สวพส. เข้ารับการประเมินตนเองตามเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีผล
การส ารวจ คะแนนรวมอยู่ที่ ร้อยละ 65.80 จัดอยู่ในกลุ่ม High ซึ่งอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 57.27) และสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด (ร้อยละ 51.49) โดยมีมิติที่โดดเด่นที่สุดคือ มิติที่ 4 
ระบบบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมา มิติที่ 3 บริการภาครัฐ และ
น้อยที่สุด คือ มิติที่ 6 เทคโนโลยีอัจฉริยะและการน าไปใช้ประโยชน์  
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2.4 การวิเคราะห์ศักยภาพ 

จากการศึกษานโยบายสถานการณ์การวิเคราะห์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลบนพื้นที่สูงเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบนพื้นที่สูงโดยได้วิเคราะห์สถานการณ์
ภายนอกและสถานการณ์ภายในที่ส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลบน
พื้นที่สูง เพื่อวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ (S) จุดอ่อน/ปัญหา (W) 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริหารจัดการข้อมูล

และปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการวิจัย
และพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

2. มีฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศบนพ้ืนท่ีสูง ฐานข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินรายแปลงช่วยในการวางแผนบริหาร
จัดการในพ้ืนท่ีสูง จนถึงระดับแปลงของเกษตรกรราย
คน และฐานข้อมูลด้านงานวิจัย 

3. องค์ความรู้โครงการหลวง องค์ความรู้การวิจัยและ
การพัฒนาพ้ืนท่ีสูงท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 

4. มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือ
รองรับการตัดสินใจในการวางแผนวิจัยและพัฒนาบน
พ้ืนท่ีสูง และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการวางแผนและบริหารจัดการ 

5. มีแผนเตรียมพร้อมด้านพัฒนาบุคลากรด้านความรู้
และทักษะด้านดิจิทัลในทุกระดับตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลากร 8 ปีของ สวพส. 

1. ขาดแพลตฟอร์มกลางในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ดิจิทัลและสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานร่วมบูรณา
การ 

2. โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลยังไม่ครอบคลุม
พ้ืนท่ีด าเนินงาน รวมท้ังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ในพ้ืนท่ีด าเนินงานบางแห่ง ยังไม่เสถียร 

3. ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
ยังไม่เชื่อมโยงกับโครงการหลวงและหน่วยงานร่วม
บูรณาการ และการเข้าถึงการให้บริการของเกษตรกร
ยังไม่ทั่วถึง 

4. ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรยังขาดความเชื่อมโยง
และบูรณาการ ท างานให้การท างานของระบบยังไม่
ตอบสนองการใช้ประโยชนืเพ่ือรองรับรูปแบบการ
ท างาน New Normal 

5. บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยังขาดทักษะเชิงลึก
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ก้าวไม่ ทัน
เทคโนโลยีใหม่ และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ ่

โอกาส (O) ผลกระทบ/ภัยคุกคาม (T) 
1. นโยบายภาครัฐให้ความส าคัญต่อการปรับไปสู่

รัฐบาลดิจิทัล 
2. การท าธุรกิจและธุรกรรมบนโครงข่ายดิจิทัลเพ่ิมมาก

ขึ้น เช่น การจัดการด้านการตลาดและโลจิสติกส์ท่ี
ผ่านระบบดิจิทัลและธุรกรรมทางการเงิน 

3. เทคโนโลยีท าให้การเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวก
ขึ้น และความก้าวหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลยีท่ี
เอื้อต่อการน ามาใช้ในหน่วยงาน สามารถประยุกต์
กับงานได้หลากหลายมากขึ้น 

4. การเข้ามาของเทคโนโลยี Cloud-Computing และ 
เทคโนโลยีด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ท าให้มี
นวัตกรรมและช่องทางใช้งานเพ่ิมขึ้น 

1. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วท าให้ปรับตัวไม่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2. ความเหลื่อมล้้าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของ
ภาครัฐและความไม่เข้าใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีของ
ประชาชน 

3. มีภัยคุกคามทางไซเบอร ์
4. การจัดสรรโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของ

รัฐบาลไทยยั งไม่ ครอบคลุมท่ั วถึ งและเท่ าเทียม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาคและในพ้ืนท่ีห่างไกล
จากตัวเมือง 

5. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์วิกฤต
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพของ
ประชาชน เช่น พฤติกรรมการใช้งานบริการภาครัฐ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สถานการณ์ภัยแล้ง เป็นต้น 

6. ความต้องการของประชาชนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และตลอดเวลา 
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  ความสอดคล้องประเด็นนโยบายและความท้าทาย   

พันธกิจ เป้าประสงค ์
แผนดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ.2561-2580 

(ร่าง) แผนพัฒนา 
รัฐบาลดิจิทัล  

พ.ศ.2566-2570 

แผนการวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง ระยะ 8 ปี  
พ.ศ. 2563-2570 

แผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูงอย่าง
ย่ังยืน ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2566-2570 

ประเด็น 
ท้าทาย 

กลยุทธ์/วิธีการ 

1. พัฒนาฐานข้อมูล
และสารสนเทศบน
พ้ืนท่ีสูง 

1.1 ระบบบรหิารจดัการ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ขับเคลื่อน
การใช้ประโยชน์และ
แก้ปัญหาวิกฤตส าคัญ 
บนพ้ืนที่สูง 

สนับสนุนให้เปดิเผยข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ (Open 
data) 

จัดให้มีระบบดิจทิัล
สนับสนุนการเปิดเผย 
แลกเปลีย่น เชื่อมโยงข้อมลู
ภาครฐัแบบบูรณาการ 

งานวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง
ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ
เทคโนโลยีดิจทิลั 
(กลยทุธท์ี่ 2) 

การพัฒนาข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
(Spatial data) ให้ครบถ้วน 
มีมาตรฐาน รองรบัการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 
(ยุทธศาสตรท์ี่ 1) 

- การบรูณาการข้อมลูที่มี
มาตรฐานและเชื่อมโยงถึง
กัน เพ่ือประโยชน์ในการ
บรหิารและการบรกิารที่
เป็นเลิศ 
- การน าเทคโนโลยีมาใช้
วิเคราะห์ข้อมูลและ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ (Open Data)  
- ช่องทางตลาดออนไลน ์

- พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือการ
พัฒนาพ้ืนที่สูง 

- พัฒนาและส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจทิลัเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

- สร้างเครือข่ายความความ
ร่วมมือทางด้านข้อมูลและ
สารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบและ
เครือข่ายการเรียนรู้
การพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
ด้วยระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

2.1 ยกระดับการถ่ายทอด
และการพัฒนาเครือข่าย
การเรยีนรูท้ี่กระจายองค์
ความรู้ได้อย่างทั่วถึง 

สร้างสือ่ คลังสื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ดิจิทลัเพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

- บรหิารจดัการองคค์วามรู้ 
และพัฒนาระบบการเรียนรู้
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
พ้ืนที่ห่างไกล 
(กลยทุธท์ี่ 2) 

พัฒนาระบบการเรยีนรูแ้ละ
คลังความรู้ในรปูแบบ
ดิจิทัล (interactive) บน
พ้ืนที่สูงและอทุยานหลวง
ราชพฤกษ์  
(ยุทธศาสตรท์ี่ 3) 

- ช่องทางการใหบ้รกิาร
องค์ความรู้ด้าน
การเกษตรบนพ้ืนที่สูงที่
ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
ผ่านระบบ MOOC 

- พัฒนาระบบการจดัการ
ความรูบ้นพ้ืนที่สูงผ่าน
ระบบเครือข่ายและ
เทคโนโลยีดิจทิลั 

- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัลในพ้ืนที ่

3. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการการ
วิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ี
สูงด้วยระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

3.1 ระบบบรหิารงานของ
ส านักงานดิจิทลัที่มี
ประสทิธภิาพ และเป็นไป
ตามมาตรฐานรัฐบาล
ดิจิทัล 

ปรบัเปลี่ยนการท างานด้วย
เทคโนโลยีดิจทิลัฯ 

เพ่ิมสมรรถนะขดี
ความสามารถหน่วยงาน
ภาครฐัสูก่ารเป็นองคก์ร
ดิจิทัล 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ์สนบัสนุนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏบิัติงาน(กลยทุธท์ี่ 3) 

ยกระดบัการเป็นส านกังาน
ดิจิทัล (ยุทธศาสตร์ที่ 7) 

- ปรบัเปลี่ยนการท างาน
ภาครฐัสูร่ฐับาลดิจทิัล 
- กลไก มาตรฐาน 
นโยบายและกฎหมายที่
เอื้อต่อการปรับเป็น
รัฐบาลดิจิทลั 

- พัฒนาระดบัการบริหาร
ทรัพยากรองค์กรด้วย
เทคโนโลยีเพ่ือรองรบัสู่
องค์กรดิจิทลัที่เชื่อมโยง
ข้อมูลทีส่ าคัญ  

      - การจัดท าธรรมาภบิาล
ข้อมูลภาครฐั 

- พัฒนาแพลตฟอรม์ดิจิทลั
ส าหรบัผูบ้รหิารเพ่ือใช้
ตัดสินใจด้านนโยบายได้
อย่างแม่นย า 
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พันธกิจ เป้าประสงค ์
แผนดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ.2561-2580 

(ร่าง) แผนพัฒนา 
รัฐบาลดิจิทัล  

พ.ศ.2566-2570 

แผนการวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง ระยะ 8 ปี  
พ.ศ. 2563-2570 

แผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูงอย่าง
ย่ังยืน ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2566-2570 

ประเด็น 
ท้าทาย 

กลยุทธ์/วิธีการ 

 3.2 รองรบัการเชื่อมต่อ
การท างานร่วมกัน การ
กระจายองคค์วามรู้จาก
ระดบัชุมชนและพ้ืนทีสู่่
ส่วนกลาง รวมถึง
สนับสนุนเสรมิสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยด้านดิจทิัล 

จัดให้มีระบบนิเวศที่
เหมาะสม โดยสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยในการใช้
งานเทคโนโลยีดิจทิลั 

เพ่ิมความมั่นคงปลอดภยัใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลฯ 

การสร้างความมั่นคง
ปลอดภยัด้านไซเบอร์  
(กลยทุธท์ี่ 3) 

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัลดิจทิลัที่เหมาะสมใน
การปฏบิัติงาน ปลอดภัย 
มีมาตรฐานและมี
ประสทิธภิาพ (ยทุธศาสตร์
ที่ 3 และ 7) 

- ชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกล
ขาดโอกาสในการเข้าถึง
บรกิารสาธารณะของรฐั
การใช้ประโยชน์จาก
คอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ตในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง 

- ยกระดบัโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัลอย่างทั่วถึง และ
สร้างความมั่นคงปลอดภัย
ด้านดิจิทัล 

4. เสริมทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

4.1 เสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านดิจิทัล
ภายในองค์กรและชุมชน
ที่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลฯ 

เพิ่มสมรรถนะขีด
ความสามารถฯ บุคลากร
มี digital mindset  

พัฒนาบุคลากรและผู้น า
ชุมชนให้มีทักษะด้าน
ดิจิทัล (กลยุทธ์ที่ 3) 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านดิจัล
ภายในองค์กรและชุม 
(ยุทธศาสตร์ท่ี 7) 

- ขีดความสามารถ
บุคลากรให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนานวัตกรรม
ของภาครัฐ 

- สร้างความพร้อมของ
บุคลากรในการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
รองรับการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่สูง 
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การ
ใช้สื่อดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์และ
รับผิดชอบต่อสังคม 
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33 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  

แผนปฏิบัติการ 
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน

การพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 –2570) 

 

 



 
 

แผนปฏิบตัิการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทลัเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะ พ.ศ. 2566-2570 
สถาบันวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 –2570) 

มีเป้าหมายเพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ สวพส. ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563-2570) และแผนปฏิบัติการและนโยบายส าคัญ
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการสถาบัน เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (High 
Performance Organization) มุ่งเน้นสู่ “องค์การที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีที่เหมาะสม” โดย
ยกระดับการบริหารจัดการและการบริการขององค์กร บูรณาการข้อมูลและระบบงานเพื่อรองรับการ
เชื่อมโยงการท างานอย่างเป็นระบบทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน ขยายโอกาสให้ชุมชนบนพื้นที่สูงและ
ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ ทั่วถึง เท่าเทียม ง่ายและรวดเร็ว และบุคลากรมีสมรรถนะสูง
ในการพัฒนางานและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนเป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและประเมินผล
การด าเนินงานและการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยก าหนดแผนปฏิบัติการไว้ดังนี้ 

3.1  วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  คือ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่
ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนบนพื้นที่สูง
ให้อยูด่ีมีสุขและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.2  พันธกิจด้านเทคโนโลยดีิจิทัลที่สอดคล้องกับพันธกิจของ สวพส. 
1) พัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศบนพื้นที่สูงที่รองรับการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศที่มี

มาตรฐานแบบบูรณาการ และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน 
2) พัฒนาระบบและเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดย 

ยกระดับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : 
ERP) ที่เชื่อมโยงการท างานทุกส่วนงาน มีมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับพื้นที่สู่ส่วนกลาง การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างชุมชนบนพื้นที่สูง รวมถึงการบูรณาการโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล (shared digital infrastructure) ระหว่างหน่วยงานและหุ้นส่วนความร่วมมือ 
เพื่อรองรับการเป็น “องค์กรดิจิทัล”  

4) ยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัลที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ และมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่า
ทัน  

3.3  เป้าหมายดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล 

1) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และการเรียนรู้การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(Data Center) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร แบบไร้รอยต่อและขับเคลื่อนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ด้วยข้อมูล (Data 
Driven)  

2) ชุมชนบนพื้นที่สูงและผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียม ง่าย
และรวดเร็ว ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างมูลค่าและรายได้
จากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการตลาด “ท าน้อย ไดม้าก” 
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3) เพิ่มขีดสมรรถนะขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (High Performance Organization) โดย
ยกระดับการบริหารจัดการและการบริการสู่องค์กรดิจิทัล มีมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบงานดิจิทัล บูรณาการข้อมูลบริหารจัดการเพื่อลดความซ้ าซ้อน 
ลดขั้นตอนการท างาน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล (Open Government 
Data) เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถตรวจสอบการท างานของ สวพส. ได้ 

4) บุคลากรทุกระดับได้พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัลเพื่อการ
ปรับตัวและรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน 

3.4  เป้าหมายการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Approach) 

ด าเนินงานพัฒนาใน “กลุ่มบ้าน1” ที่อยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ าทะเล ตั้งแต่ 500 เมตรขึ้นไป 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งหมด 4,205 กลุ่มบ้าน ปัจจุบันโครงการ
หลวงได้ด าเนินการ 500 กลุ่มบ้าน และ สวพส. ด าเนินการพัฒนาแบบโครงการหลวง2 616 กลุ่มบ้าน 
และด าเนินการในลักษณะความร่วมมือกับหน่วยงานในเชิงการถ่ายทอดความรู้ 914 หมู่บ้าน รวม 
2,030 กลุ่มบ้าน (ร้อยละ 48.28 ของกลุ่มบ้านบนพื้นที่สูง) ครอบคลุมพื้นที่ 18 จังหวัด มีประชากร 
797,456 คน ทั้งนี้ ในระยะต่อไป (พ.ศ. 2566-2570) มีเป้าหมายพื้นที่การด าเนินงานในพื้นที่
โครงการหลวงและขยายผลส าเร็จโครงการหลวงไปพัฒนาพื้นที่สูง รวม 3,230 กลุ่มบ้าน โดยแบ่งเป็น  
3 ตามลักษณะการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

กลุ่มพื้นที ่1 
กลุ่มบ้านท่ีพัฒนาแบบโครงการหลวง 

โดยสมบูรณ ์

กลุ่มพื้นที ่2 
กลุ่มบ้านท่ีพัฒนาในบางกจิกรรม โดย
ร่วมกับบางหน่วยงานและภาคเอกชน 

กลุ่มพื้นที ่3 
กลุ่มบ้านเครือข่ายการเรียนรู ้

ลักษณะกลุ่มบ้าน ลักษณะกลุ่มบ้าน ลักษณะกลุ่มบ้าน 
เป็นกลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่ด าเนินงาน
พัฒนาอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีการตั้ง
ส านักงานในพื้นที่และมีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจ าอยู่รวมทั้งกลุ่มบ้าน
เยี่ยมเยียนที่เป็นเครือข่ายพัฒนาของแต่
ละพื้นที ่

กลุ่มบ้านที่มีปัญหาหรือเป้าหมายการ
พัฒนาเฉพาะด้าน เช่น ความยากจน 
หมอกควัน หรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
เป็นต้น 

กลุ่มบ้านทั่วไป ที่สามารถเข้าถงึเครือข่าย
การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลได้ 

การด าเนินงาน การด าเนินงาน การด าเนินงาน 
ด าเนิ นงานพั ฒนาครอบคลุ มด้ าน
เศรษฐกิจ สั งคม สิ่ งแวดล้อม และ
โครงสร้างพื้นฐาน ตามปัญหา ความ
ต้องการ และภูมิสังคมของกลุ่มบ้าน โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน และการบูรณา
การกับทุกภาคส่วน (เน้นการยกระดับ
ความเข้มแข็งของชุมชน) 

ด าเนินงานพัฒนาเฉพาะเรื่อง โดย
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือภาคเอกชน  

ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูง 
ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของกลุ่มบ้านเป้าหมาย ผ่านระบบการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และความ
ร่วมมือกับหน่วยงานและภาคเอกชน 

                        
1 ค านิยาม 
กลุ่มบ้าน หมายถึง หมู่บ้านย่อยในหมู่บ้านทางการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งน าหมู่บ้านย่อย ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน มารวมกัน 
เพ่ือให้มีขนาดใหญ่พอส าหรับตั้งเป็นหมู่บ้านทางการ 
2 แบบโครงการหลวง หมายถึง 1) มีการตั้งศูนย์ในพ้ืนที่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ า ภายใต้การบูรณาการกับหน่วยงาน และการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 2) การด าเนินงานพัฒนาครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยยึดปัญหา ความต้องการและ
ภูมิสังคมของกลุ่มบ้าน และ 3) ด าเนินงานครบวงจรทั้งการวิจัย พัฒนาระบบโลจืสติกส์และตลาด 
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กลุ่มพื้นที ่1 
กลุ่มบ้านท่ีพัฒนาแบบโครงการหลวง 

โดยสมบูรณ ์

กลุ่มพื้นที ่2 
กลุ่มบ้านท่ีพัฒนาในบางกจิกรรม โดย
ร่วมกับบางหน่วยงานและภาคเอกชน 

กลุ่มพื้นที ่3 
กลุ่มบ้านเครือข่ายการเรียนรู ้

พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย 
44 แห่ง 616 กลุ่มบ้าน (พื้นที่เดิม) 1,114 กลุ่มบ้าน (พี้นที่เดิม 914 กลุ่ม

บ้าน พี้นที่ใหม่ 200 กลุ่มบ้าน) 
1,000 กลุ่มบ้าน (พื้นที่ใหม่) 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมลูและสารสนเทศ สวพส., 2564 

ภาพ 8 ขอบเขตพื้นที่ด าเนินงานภายใต้ 
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สวพส., 2564. 

ลุ่มน้ าปิง 
กลุ่มพื้นท่ี 1 : 18 แห่ง 168 กลุ่มบ้าน 
กลุ่มพื้นท่ี 2 : 376 กลุ่มบ้าน 
กลุ่มพื้นท่ี 3 : 300 กลุ่มบ้าน 

ลุ่มน้ าโขงเหนือ 
กลุ่มพื้นท่ี 1 : 4 แห่ง 157 กลุ่ม
บ้าน 
กลุ่มพื้นท่ี 2 : 183 กลุ่มบ้าน 
กลุ่มพื้นท่ี 3 : 200 กลุ่มบ้าน 

ลุ่มน้ าสาละวิน 
กลุ่มพืน้ท่ี 1 : 8 แห่ง 171 กลุ่มบ้าน 
กลุ่มพื้นท่ี 2 : 203 กลุ่มบ้าน 
กลุ่มพื้นท่ี 3 : 200 กลุ่มบ้าน 

ลุ่มน้ าแม่กลอง 
กลุ่มพื้นท่ี 1 :  2 แห่ง 17 กลุ่มบ้าน 
กลุ่มพื้นท่ี 2 : 30 กลุ่มบ้าน 
กลุ่มพื้นท่ี 3 : 50 กลุ่มบ้าน 

ลุ่มน้ าวัง 
กลุ่มพื้นท่ี 1 : ไม่มี 
กลุ่มพื้นท่ี 2 : 29 กลุ่มบ้าน 
กลุ่มพื้นท่ี 3 : 100 กลุ่มบ้าน 

ลุ่มน้ าน่าน 
กลุ่มพื้นท่ี 1 : 12 แห่ง 103 กลุ่ม
บ้าน 
กลุ่มพื้นท่ี 2 : 255 กลุ่มบ้าน 
กลุ่มพื้นท่ี 3 : 100 กลุ่มบ้าน 

ลุ่มน้ ายม 
กลุ่มพื้นท่ี 1 : ไม่มี 
กลุ่มพื้นท่ี 2 : 38 กลุ่มบ้าน 
กลุ่มพื้นท่ี 3 : 50 กลุ่มบ้าน 
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3.5 ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ   

ตัวชี้วดั 
ผลการ

ด าเนินงานใน
ระยะที่ผ่านมา 

ค่าเปา้หมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ร้อยละความส าเร็จของการน าองค์
ความรู้/นวัตกรรมท่ีน าไปใช้
ปฏิบัติงานในการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงเพ่ือ
แก้ไขปัญหาบนพ้ืนท่ีสูงและ
ตอบสนองความคาดหวังของชมุชน
ผ่านระบบเทคโนโลยีดจิิทัล   

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
90  

ร้อยละ  
100 

2. มีข้อมลูเชิงพ้ืนท่ีในรูปแบบดิจิทัล
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

466 
กลุ่มบ้าน 

1,998 
กลุ่มบ้าน 
(+1,532) 

2,448 
กลุ่มบ้าน 
(+450) 

2,898 
กลุ่มบ้าน 
(+450) 

3,498 
กลุ่มบ้าน 
(+600) 

4,205 
กลุ่มบ้าน 
(+707) 

3. ร้อยละความส าเร็จของหน่วยงาน/
ชุมชนท่ีมกีารใชข้้อมลูและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนแผนการพัฒนา
ระดับพ้ืนท่ีอย่างเป็นระบบและ
แม่นย า 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ  

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

4. จ านวนกลุ่มบ้านท่ียกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเข้าสู่สังคมดิจิทัล (กลุ่มบ้าน 
A)  

 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ  

101 
กลุ่มบ้าน 

121 
กลุ่มบ้าน 

130 
กลุ่มบ้าน 

137 
กลุ่มบ้าน 

213 
กลุ่มบ้าน 

5. จ านวนผู้ท่ีเรียนรู้และเข้าถึงองค์
ความรู ้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั (ราย) 

770,000 
ราย 

800,000 
ราย  

850,000  
ราย 

900,000 
ราย  

950,000 
ราย  

1,000,00
0 
ราย 

6. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
ประเมินการรู้เท่าทันดิจิทัล  

102 คน 
(เป้าหมายใน 
ปี 65) 

122 ราย 
(ร้อยละ 60) 

142 ราย 
(ร้อยละ 70) 

163 ราย 
(ร้อยละ 80) 

183 ราย 
(ร้อยละ 90) 

204 ราย 
(ร้อยละ 
100) 

7. ระดับความพร้อมรัฐบาลดจิิทัล
หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 
(คะแนนเฉลี่ย) **  

ร้อยละ 
65.80 
(ปี 2564) 

ร้อยละ 
70 

(กลุ่ม High) 

ร้อยละ 
72 

(กลุ่ม High) 

ร้อยละ 
75 

(กลุ่ม High) 

ร้อยละ 
78 

 (กลุ่ม  
Very high) 

ร้อยละ 
80 
(กลุ่ม  

Very high) 

 
** ระดับค่าเป้าหมาย อาจปรับเปลี่ยนตามข้อก าหนดของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  
  จากกลุ่ม High (ร้อยละ 50-75) เป็น very high (ร้อยละ 75 ขั้นไป) 

 

3.6 กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง 

เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรพัฒนาการจัดการข้อมูลสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการ
วางแผนการตัดสินใจในการด าเนินงานทั้งการวิจัยและพัฒนา ให้สามารถแสดงผลข้อมูลการด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และลดขั้นตอนการด าเนินงาน น าไปสู่การจัดการข้อมูลในรูปแบบระบบฐานข้อมูล
เชิงวิเคราะห์สนับสนุนการด าเนินงานที่ส าคัญและเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และประมวลผลในการ
ตัดสินใจด้านการพัฒนาศักยภาพในแต่ละพื้นที่เพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชน รวมทั้งการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการ Smart service, Smart office และ Smart Park แก่ผู้มา
เรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และให้ชุมชนสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นให้
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สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่สูงต่อไป ประกอบด้วยกลยุทธ์
การด าเนินงาน 4 กลยุทธ์ 11 แผนงาน 30 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 

กลยุทธ์ 
จ านวน 
แผนงาน 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

งบลงทุน 
งบ

ด าเนินงาน 
รวม 

กลยุทธ์ท่ี 1  ยกระดับการบรหิารจัดการข้อมลูและ
เทคโนโลยีในการสนับสนุนการตดัสินใจบน
พ้ืนท่ีสูง 

3 7 40.745 34.155 74.90 

กลยุทธ์ท่ี 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการถ่ายทอดการเรยีนรู้
และเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีดิจทัิลเพ่ือ
การพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

3 8 81.875 21.525 103.40 

กลยุทธ์ท่ี 3  ยกระดับองคก์รสูส่ านักงานดิจิทลัรองรับ
การบรหิารงานและให้บริการบนพ้ืนท่ีสูง 

3 7 50.150 13.350 63.50 

กลยุทธ์ท่ี 4  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและส่งเสรมิ
วัฒนธรรมองค์กรแบบดิจิทลัให้พร้อมรับ
การเปลีย่นแปลงไปสู่องคก์รดิจิทลั 

2 10 - 22.75 22.75 

รวม 11 30 172.77 91.780 264.55 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นที่สูง 

เน้นพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบดิจิทัล ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายบนพื้นที่สูง สร้างกลไก
รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเครือข่ายข้อมูลบนพื้นที่สูง จากหน่วยงานและชุมชนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างมาตรฐานข้อมูลกลางสู่การน าไปใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง นอกจากนี้ ยังน าข้อมูลและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของ 
สวพส. และพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ า และใช้งานง่าย เพื่อประโยชน์ใน
การแก้ปัญหาวิกฤตส าคัญบนพื้นที่สูง เช่น การวางแผนการผลิต การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตลาด การส่งเสริมรายได้และอาชีพ เป็นต้น รวมถึงพัฒนาแนวทางในการ
ตัดสินใจวางแผนการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง (Solution) ประกอบด้วย 3 แผนงาน 7 โครงการหลัก 
ประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ 74.90 ล้านบาท 

1) เป้าประสงค์และผลลพัธ ์

เป้าประสงค ์(Objective) ผลลัพธ์ (Key Results) 
1. พัฒนาแพลตฟอรม์ขอ้มลูใหม้ีมาตรฐาน เป็นระบบ

ฐานข้อมลูกลางและข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีคุณภาพ
เชื่อมโยงภายในและภายนอกแบบไร้รอยต่อ 

 มีกลไกการบรหิารจัดการข้อมูลเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
ท่ีดี และเป็นระบบดิจิทัล ท่ีสามารถเชื่อมโยงข้อมลูระดับ
พ้ืนท่ีสูงส่วนกลาง ผ่านศูนย์การให้บริการข้อมลูระดับ
พ้ืนท่ี 

 มีข้อมลูเชิงพ้ืนท่ีในระบบดิจิทัล ครอบคลมุพ้ืนท่ีสูง
เป้าหมาย 

 หน่วยงานและชมุชนบนพ้ืนท่ีสูงสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล
ของชุมชน เพ่ือวิเคราะหแ์ละวางแผนพัฒนาอย่างมีส่วน
ร่วม 
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เป้าประสงค ์(Objective) ผลลัพธ์ (Key Results) 
2. ประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการวิจัย

และพัฒนาพ้ืนท่ีสูงได้อย่างแม่นย า 
 

 องค์กร หน่วยงานร่วมบูรณาการ และเกษตรกรน าขอ้มลู
ไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
ลดความสูญเสยีจากการวางแผนการผลิตและการตลาดท่ี
แม่นย า ท าให้ชมุชนมีความมั่นคงด้านอาชีพ 

3. เครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลและเทคโนโลยี
ดิจิทัลบนพ้ืนท่ีสูง 

 

 การด าเนินงานพัฒนาในพ้ืนท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยน าข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทลัมาเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานรว่มกัน 

             

2) ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยวดั 
ค่าเป้าหมาย 

ป ี
2566 

ปี 
2567 

ป ี
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

1.1 รอ้ยละความส าเรจ็ของหน่วยงาน/ชมุชนท่ีมี
การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือขับเคลื่อน
แผนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีอย่างเป็นระบบและแม่นย า 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 

1.2 มีข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือสนับสนนุ
การพัฒนาพ้ืนท่ีสูง และบริการขอ้มูลผ่าน GIS 
Portal 

กลุ่มบา้น 1,998 2,448 2,898 3,498 4,205 

1.3 จ านวนกลุม่บ้านการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงตามแบบ
โครงการหลวงมีแผนการพัฒนารายพ้ืนท่ีแบบดิจิทัล 
(Masterplan) เพ่ือวางแผนยกระดบัการพัฒนา 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 

1.4 จ านวนชมุชนต้นแบบสามารถยกระดับการ
สร้างมลูค่าและรายได ้จากการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการผลิตและการตลาด 

ชุมชน 10 15 20 25 30 

1.5 รอ้ยละความส าเรจ็ของหน่วยงาน/ชมุชนท่ีมี
การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือขับเคลื่อน
แผนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีอย่างเป็นระบบและแม่นย า 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 

3) แผนงานและโครงการหลัก 

แผนงาน 
(3 แผนงาน) 

โครงการ/กิจกรรม 
(7 โครงการ/กิจกรรม) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความ
สอดคล้อง 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 

ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

แผนงานที ่1  
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ข้อมลูขนาดใหญ่
เพ่ือการพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง 

1.1  โครงการจัดการฐานข้อมลูบน
พ้ืนท่ีสูงสู่มาตรฐานเพ่ือรองรับการ
เชื่อมโยงและแลกเปลีย่นเครอืข่ายข้อมลู
บนพ้ืนท่ีสูง  
(1) การจัดท ามาตรฐานข้อมลูเชิง

พ้ืนท่ีสู่การเปิดเผยข้อมลูเพ่ือการ
น าไปใช้ประโยชน์บนพ้ืนท่ีสูง 

(2) การส ารวจข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีสูงด้วย
อากาศยานไร้คนขับ (Drone 
Survey) 

13.00 EA, แผน 3 5 ปี 
2566-
2570 

สวพส. , 
กษ. ทส., 
จังหวัด 
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แผนงาน 
(3 แผนงาน) 

โครงการ/กิจกรรม 
(7 โครงการ/กิจกรรม) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความ
สอดคล้อง 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 

ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

แผนงานที ่2  
การประยุกต์ใช้
ข้อมลูและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

1.2  การประยุกต์ใช้ข้อมลูและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้บรกิาร
ข้อมลูบนพ้ืนท่ีสูง (GIS Portal) 

 

8.00 แผน 3 2 ปี 
2566-
2567 

สวพส., 
มหาดไทย, 
กษ., ทส. 

 1.3 โครงการพัฒนาชมุชนต้นแบบการ
ใช้ข้อมลูและเทคโนโลยีดจิิทัลเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
บนพ้ืนท่ีสูง 

12.50 แผน 3 5 ปี 
2566-
2570 

สวพส., 
อบต. 

 1.4 โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูการ
ผลิต การตลาด และการจัดการ 
โลจสิติกส์ระดับฟาร์มรองรับการ
พัฒนาสู่ตลาดออนไลน ์

14.50 EA, แผน 3 3 ปี 
2568-
2570  

สวพส., กษ., 
ก.พานิชย์, 
DEPA 

 1.5 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่นย า
และนวัตกรรมการเกษตร 
(Precision Agriculture & 
Agricultural Innovation)  

(1) ระบบการบรหิารขอ้มลูราย
เกษตรกร รายแปลง รายพ้ืนท่ี 

(2) ระบบการเชือ่มโยงข้อมูลการผลิต
และตลาดเพ่ือวางแผนการเกษตร
อย่างแม่นย า 

5.00 EA, แผน 3 5 ปี 
2566-
2570 

สวพส., กษ., 
สวก., 
DEPA 

แผนงานที ่3  
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืด้าน
ข้อมลูและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1.6 การบูรณาการข้อมูลและผลการ
ด าเนินงานจากระดับพ้ืนท่ี (การ
ติดตามผลการด าเนินงาน 

10.00 แผน 3 2 ปี 
2566-
2567 

สวพส., กษ., 
ทส., 

จังหวัด 

 1.7 โครงการเพ่ิมศักยภาพและจดัตั้ง
ศูนย์การบรกิารข้อมูลการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพ้ืนท่ี
สูง 

2.90 แผน 3 3 ปี 
2566-
2568 

สวพส., กษ., 
จังหวัด 
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กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการถ่ายทอดการเรียนรู้และเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่สูง 

เน้นสร้างสื่อ คลังความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางโครงการหลวงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และจัดเก็บเป็นคลัง
ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลด้วยกระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้โครงการ
หลวง องค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาพื้นที่พื้นที่สูง องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ
เครือข่ายภายนอก เพื่อประโยชน์ต่อการเข้าถึงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชนบนพื้นที่สูง จัดให้มีการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง รวมถึงสร้างความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลและสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกระจายองค์ความรู้ระหว่างชุมชนบน
พื้นที่สูง ประกอบด้วย 3 แผนงาน 6 โครงการหลัก ประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ 74.90 ล้าน
บาท 

1) เป้าประสงค์และผลลพัธ ์

เป้าประสงค ์(Objective) ผลลัพธ์ (Key Results) 
1. พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ดิจิทลัด้วยกระบวนการเชื่อมโยง

องค์ความรู้โครงการหลวง องค์ความรู้การวิจยัและ
พัฒนาพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีสูง องค์ความรูด้้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และเครือข่ายภายนอก เพ่ือประโยชน์ต่อ
การเข้าถึงขอ้มลูของเกษตรกรและชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง  

 มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัลท่ีตรงกับความ
ต้องการของประชาชน สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 

 มีระบบการจัดการเรียนรูแ้บบวิถชีีวิตใหม ่Life Long 
Learning และการเข้าถึงความรู้ได้ง่ายด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 เกิดระบบการจัดการเรียนรู้การพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงท่ีมีประสิทธิภาพ และยกระดับกลุ่มบ้านท่ี
เป็นต้นแบบความส าเร็จและแหลง่เรียนรู้ ด้วยการ
ถ่ายทอดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรูท่ี้สนกุ เรียนง่าย 
เสมือนมาสถานท่ีจริง ท่ีเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศ
และนานาชาต ิ 

2. สร้างความร่วมมือด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลและ
สนับสนนุสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการแลกเปลีย่นขอ้มลู
และกระจายองค์ความรู้ระหว่างชมุชนบนพ้ืนท่ีสูง 

 ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงมีโอกาสเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานดจิิทัล
ท่ีเหมาะสมกับการเข้าถึงองค์ความรู้ และใชเ้ทคโนโลยีใน
การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างชมุชนบนพ้ืนท่ีสูง 

2) ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยวดั ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี2570 

2.1 จ านวนผู้เรยีนรู้เข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู ้ ราย 800,000 850,000 900,000 950,000 1,000,000 

2.2 ระบบฐานขอ้มลูพรรณไม้และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

- พัฒนา 
Digital 
content/
คลังองค์
ความรู้ ฯ 

ระบบ
ฐานข้อมูล

1 
ระบบ 

ขับเคลื่อน
การ

น าไปใช้
ประโยชน์ 

ขอรับรอง
มาตรฐาน 

ได้รับรอง
มาตรฐาน 

2.3 ชุมชนต้นแบบสามารถยกระดับการสร้าง
มูลค่าและรายได้ จากการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการผลิตและการตลาด 

ชุมชน 10 15 20 25 30 
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3) แผนงานและโครงการหลัก  

แผนงาน 
(๓ แผนงาน) 

โครงการ/กิจกรรม 
(๖ โครงการ/กิจกรรม) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความ
สอดคล้อง 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ส่วนงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

แผนงานที ่1  
พัฒนาระบบการ
จัดการความรู้บน
พ้ืนท่ีสูงผ่านระบบ
เครือข่ายและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2.1 โครงการวิจัยและพัฒนา
แพลตฟอรม์ดิจิทัลองค์
ความรู้ทางการเกษตรแบบ
ง่ายสู่ความเป็นเกษตร
อัจฉริยะส าหรับการเกษตร
พ้ืนท่ีสูง (ความร่วมมือกับ 
มช.) 

8.25 
 

EA, แผน 3 5 ปี 
2566-2570 

สวพส., มช., 
กองทุน

พัฒนาดิจิทัล 

 2.2 โครงการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้พ้ืนท่ีสูงด้วยระบบ
เครือข่ายและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

42.50 แผน 3 2 ปี 
2566-2567 

สวพส., 
กองทุน

พัฒนาดิจิทัล, 
ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน, อบต. 

แผนงานที ่2  
ยกระดับอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล และรองรับ
การปรับมาตรฐาน
การจัดการ 

2.3 ระบบฐานขอ้มลูพรรณไม้
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

1.00 แผน 3 5 ปี 
2566-2570 

สวพส. 

2.4 โครงการการเรยีนรูส้นุกใน
โลกเสมอืนจริง (HRDI 
Metaverse) 

10.00 EA 2 ปี 
2569-2570 

สวพส., 
สถาบันการศึก

ษา 

2.5 การพัฒนาเกมส์อุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ (เพ่ือ
พัฒนาระบบการเรียนรู)้ 

5.00 แผน 3 3 ปี 
2566-2568 

สวพส., 
สถาบันการศึก

ษา 

แผนงานที ่3 พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านดิจิทัลในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย 

2.6 สร้างเครอืข่ายความร่วมมือ
ร่วมทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านดิจิทัลและ
สนับสนนุสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเชื่อมต่อการ
ท างานร่วมกันจากระดับ
พ้ืนท่ีสู่ส่วนกลาง 

41.00 แผน 3 5 ปี 
2566-2570 

กองทุน
พัฒนาดิจิทัล, 
ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน 

 



 
 

แผนปฏิบตัิการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทลัเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะ พ.ศ. 2566-2570 
สถาบันวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 

 

43 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับองค์กรสู่ส านักงานดิจิทัลรองรับการบริหารงานและให้บริการบนพื้นที่สูง 

เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการองค์กรด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันทุกระบบงาน สู่การยกระดับเป็น “ส านักงานดิจิทัล” สร้างกลไกความร่วมมือ
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์ประสานและศูนย์เครือข่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงกับหน่วยงานอื่น จัดให้มี
ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีมาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัยด้านไซ
เบอร์ และภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังน าระบบการให้บริการข้อมูลสาธารณะในรูปแบบ
ดิจิทัล มาใช้บริการและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐานข้อมูลภาครัฐแบบเปิดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่าง ๆ และจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย 3 แผนงาน  
7 โครงการหลัก ประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ 74.90 ล้านบาท 

1) เป้าประสงค์และผลลพัธ ์

เป้าประสงค ์(Objective) ผลลัพธ์ (Key Results) 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการองค์กรด้วย

การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการองค์กรแบบดจิิทัลท
สู่การยกระดับเป็น “ส านักงานดจิิทัล” และมีกลไก
ความร่วมมอืเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์ประสานและศูนย์
เครือข่ายขอ้มลูเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงกับหน่วยงานอื่น  

 ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานแบบเดิมสูก่ระบวนการ
ดิจิทัล รอ้ยละ 100 ในปี พ.ศ. 2570 

 ลดขั้นตอนการท างาน เพ่ิมประสทิธิภาพการท างาน 
และให้การบรกิารผ่าน e-service และ e-office 

 องค์การเข้าสู ่e-governance และมมีาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Data policy, Data 
governance และ Cyber Security 

2. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทลัท่ีเหมาะสมตอ่การ
ปฏิบัติงาน มีมาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัยด้านไซ
เบอร์ และภยัคุกคามทางด้านเทคโนโลย ี

 ทุกส่วนงานมีระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่รองรบั
การท างานทุกที ทุกเวลา และการส ารองขอ้มลูส าคัญ
ผ่านเทคโนโลยี Cloud-Computing รองรับอุปกรณ์
การใช้งานท่ีหลากหลายรูปแบบ 

3. มีระบบการให้บรกิารข้อมูลสาธารณะในรูปแบบดจิิทัล 
มาใช้บริการและเผยแพรข่้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตาม
มาตรฐานขอ้มลูภาครัฐแบบเปิดผา่นช่องทางออนไลน์
ต่าง ๆ และจัดใหม้ีช่องทางการร้องเรียนและช่วยเหลือ
ประชาชน 

 มีความพึงพอใจตอ่การรับบริการเพ่ิมมากขึ้น 
 มีช่องทางในการติดต่อ รับบรกิารท่ีรวดเร็ว มากกว่า 

2 ช่องทาง 
 เข้าถึงข้อมลูข่าวสารและน าความรู้ไปปรับใช้ต่อไป 

2) ตัวชี้วัด 

ตวัชี้วดั หน่วยวดั 
ค่าเปา้หมาย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
3.1 ระบบบรหิารจัดการ
ส านักงาน 

ระบบ อย่างน้อย 
1 ระบบ 

--- 
ระบบ HRM 
(ฐานข้อมูล 
รายบุคคล) 

อย่างน้อย 
1 ระบบ 

--- 
ระบบบริหาร
แผนงานและ
งบประมาณ 

อย่างน้อย 
1 ระบบ 

--- 
บริหาร

จัดการพัสดุ 

อย่างน้อย 
1 ระบบ 

--- 
การเงินและ

บัญชี 

อย่างน้อย 
1 ระบบ 

--- 
ขับเคลื่อน
การน าไปใช้
ประโยชน์ 

3.2 รอ้ยละความส าเรจ็ลดการ
ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง 

ร้อยละ ร้อยละ 10 
ต่อปี 

ร้อยละ 10 
ต่อปี 

ร้อยละ 10 
ต่อปี 

ร้อยละ 10 
ต่อปี 

ร้อยละ 10 
ต่อปี 
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ตวัชี้วดั หน่วยวดั 
ค่าเปา้หมาย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
3.4 รอ้ยละความส าเรจ็ของการ

น าองค์ความรูห้รือนวัตกรรม
ท่ีน าไปใช้ปฏิบัติงานในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูงเพ่ือแก้ไข
ปัญหาบนพ้ืนท่ีสูงและ
ตอบสนองความคาดหวังของ
ชุมชน 

ร้อยละ ร้อยละ  
60 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
100 

3.3 ระดับความพร้อมรัฐบาล
ดิจิทัลหน่วยงานภาครฐั 
(คะแนนเฉลี่ย) 

ร้อยละ ร้อยละ 
๗๐ 
(กลุ่ม 
High) 

ร้อยละ 72 
(กลุ่ม High) 

ร้อยละ 75 
(กลุ่ม High) 

ร้อยละ 78 
(กลุ่ม Very 

high 

ร้อยละ 80 
(กลุ่ม Very 

high 

3.4 ด าเนนิการตามมาตรฐาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
(เช่น Data Governance, 
PDPA, Cyber security) 

มาตรฐาน อย่างน้อย 
1 

มาตรฐาน 

อย่างน้อย 
1 

มาตรฐาน 

อย่างน้อย 
1 

มาตรฐาน 

อย่างน้อย 
1 

มาตรฐาน 

อย่างน้อย 
1 

มาตรฐาน 

3) แผนงานและโครงการหลัก 

แผนงาน 
(3 แผนงาน) 

โครงการ/กิจกรรม 
(7 โครงการ/กิจกรรม) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความ
สอดคล้อง 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 

ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

แผนงานที ่1  
ยกระดับการบรหิาร
จัดการและการ
บริการขององค์กรใน
รูปแบบดิจิทัล 

3.1 โครงการพัฒนาระบบ ERP 
(1) การบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์
(2) การเงินและบัญชี  
(3) การบริหารจัดการพัสด ุ
(4) การบริหารแผนงานและ

งบประมาณ 

8.00 EA, แผน 3 3 ปี 
2566-
2568 

สวพส., สพร., 
ETDA 

 3.2 โครงการส านักงานไร้
กระดาษ/ส านักงานเสมอืน
จริง 
(e-document , e-service, e-
signature เป็นต้น ) 

15.00 EA 5 ปี 
2566-
2570 

สวพส., สพร., 
ETDA 

แผนงานที ่2  
ยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถอย่าง
ท่ัวถึง และสร้าง
ความมั่นคงปลอดภยั
ด้านดิจิทัล 

3.3 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้าง
ความมั่นคงปลอดภยัด้านไซ
เบอร์เพ่ือยกระดับการ
ปฏิบัติงานในองค์กร 
(1) โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

เพื่อการปฏิบัติงานสถานที่ 
(2) การสร้างความเชื่อมั่น 

ความมั่นคงปลอดภัยในการ
บริหารจัดการและ
ให้บริการดิจิทัล 

(3) การจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทดแทน 

20.50 EA, แผน 3 5 ปี 
2566-
2570 

สวพส., สพร. 
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แผนงาน 
(3 แผนงาน) 

โครงการ/กิจกรรม 
(7 โครงการ/กิจกรรม) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความ
สอดคล้อง 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 

ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

แผนงานที ่3 
บริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง 

3.4 การบรหิารจัดการงานวิจัย
และพัฒนาพ้ืนท่ีสูงด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

(1) ระบบเชื่อมโยงการบริหาร
งานวิจัยพื้นที่สูง ที่เชื่อม
กับระบบการบริหาร
งานวิจัยของประเทศ 

(2) การสร้างความร่วมมือการ
บริหารงานวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอก 

(3) การขับเคลื่อนการน า
ผลงานวิจัยไปขยายผลอย่าง
กว้างขวาง 

8.00 EA, แผน 3 3 ปี 
2567-
2569 

สวพส., อว., 
สวก. 

 3.5 การปรับปรุงระเบยีบ 
มาตรฐาน และแนวปฏิบัติด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(1) การจัดท าธรรมาภิบาล

ข้อมูลภาครัฐ (Data 
Governance) 

(2) โครงการจัดท านโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล)  

(3) โครงการขอรับรอง
มาตรฐานสากลด้านดิจิทัล 

3.00 EA, แผน 3 5 ปี 
2566-
2570 

สวพส., อว., 
สวก. 

 3.6 การเพ่ิมศกัยภาพการตัดสินใจ
เชิงนโยบายด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล  
(EIS, ติดตามผลการ
ด าเนินงาน, ติดตามผลลัพธ์
และตัวชี้วัดส าคัญ) 

4.00 EA, แผน 3 3 ปี 
2567-
2569 

สวพส., อว., 
สวก. 

 3.7 โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการขอ้มลูลกูค้าและระบบ
การเผยแพร่ข้อมลูออนไลน์และ
สื่อสังคมออนไลนแ์บบมสี่วน
ร่วม 
(website, social media, 
social listening, CRM,  
ระบบร้องเรียน) 

 

5.00 EA 5 ปี 
2566-
2570 

สวพส. 
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กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างศกัยภาพบุคลากรและส่งเสรมิวัฒนธรรมองค์กรแบบดิจิทัลให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจทิัล 

เน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เกษตรกรให้มีความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงและปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยมีแนว
ทางการปฏิบัติงานเสริมศักยภาพการจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พัฒนาบุคลากรให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งระดับผู้บริหาร บุคลากร และเกษตรกร รวมถึงขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ สวพส. เพื่อพร้อม
เปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล (digital transformation)ประกอบด้วย 2 แผนงาน 10 โครงการหลัก 
ประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ 22.75 ล้านบาท 

1) เป้าประสงค์และผลลพัธ ์

เป้าประสงค ์(Objective) ผลลัพธ์ (Key Results) 
1. บุคลากรได้รบัการพัฒนาทักษะดิจิทลั ใหม้ี

ความสามารถและความช านาญดา้นดิจิทัลอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสมกับการปฏบิัติงาน 

 บุคลากร สวพส. และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดจิิทัล 
ครอบคลมุมิต ิDigital literacy, Data literacy, Cyber 
Security literacy ฯลฯ ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 

2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรเปิดรับและเตม็ใจท่ีจะ
เรียนรู้ด้านดิจิทลั  มีความคิดริเริ่มและแนะน าวิธี
ปฏิบัติ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ผา่นกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล  

 ร้อยละความส าเร็จของการท างานรูปแบบ Project 
Team เพ่ือขับเคลื่อนการใช้ขอ้มลูและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 

 ร้อยละความส าเร็จของการมอบหมายงานเพ่ือพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการท างานในรปูแบบดิจิทัล เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 10 ตอ่ปี 

 ระดับความส าเรจ็ในการน าเทคโนโลยีดจิิทัลมาใชประ
ยุกตใชในการปฏิบัติงานในระดับกลุ่มงาน 

3. สนับสนนุกระบวนการบรหิารทุนมนุษย์ ตั้งแต่วาง 
กลยุทธ์ความสามารถ การสรรหาและคัดเลอืก การ
พัฒนาและความก้าวหน้าในอาชพี ตลอดจนการ
ประเมินผลงาน 

 ระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบ
ดิจิทัล (ฐานข้อมลู HR เพ่ือการวางแผนและตัดสินใจ 
/การติดตามและการประเมินผล / profile รายบุคคล 
ฯลฯ) อย่างน้อย 2 ระบบภายใน ปี 2570 

2) ตัวชี้วัด 

ตวัชี้วดั หน่วยวดั 
ค่าเปา้หมาย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
4.1 รอ้ยละของบุคลากรท่ีได้รับ 

การประเมินการรู้เท่าทัน
ดิจิทัล 

ร้อยละ ร้อยละ  
60 

(122 ราย) 

ร้อยละ  
70 

(142 ราย) 

ร้อยละ  
80 

(163 ราย) 

ร้อยละ  
90 

(183 ราย) 

ร้อยละ 
100 

(204 ราย) 

4.2 รอ้ยละความส าเรจ็ของการ
ท างานรูปแบบ Project 
Team เพ่ือขับเคลื่อนการใช้
ข้อมลูและเทคโนโลยีดิจิทลั 

ร้อยละ เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 
10 
ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 
10 
ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 
10 
ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 
10 
ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 
10 
ต่อปี 

4.3 รอ้ยละความส าเรจ็ของการ
มอบหมายงานเพ่ือพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการท างาน
ในรูปแบบดิจิทลั  

ร้อยละ เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 
10 
ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 
10 
ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 
10 
ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 
10 
ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 
10 
ต่อปี 
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ตวัชี้วดั หน่วยวดั 
ค่าเปา้หมาย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
4.4 ระดับความส าเร็จในการน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงาน
ในระดับกลุม่งาน 

ร้อยละ เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 
10 
ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 
10 
ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 
10 
ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 
10 
ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 
10 
ต่อปี 

3) แผนงานและโครงการหลัก  

แผนงาน 
(2 แผนงาน) 

โครงการ/กิจกรรม 
(10 โครงการ/กจิกรรม) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความ
สอดคล้อง 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 

ส่วนงาน
ที่

เกี่ยวข้อง 
แผนงานที ่1  พัฒนา
และวางแผนก าลังคน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

4.1 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพ
บุคลากร (Digital Literacy) ให้
พร้อมสูก่ารเปลีย่นแปลงในยุค
ดิจิทัล (Digital 
Transformation) 

5.00 
 

EA 5 ปี 
2566-2570 

สวพส., 
สพร., มช. 

 4.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสมรร
นะสูง (Strategic digital) 

4.25 EA, 
แผน ๓ 

5 ปี 
2566-2570 

สวพส., 
สพร., มช. 

 4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือรองรับการ
ยกระดับชมุชนตน้แบบด้าน
ดิจิทัล ในรูปแบบ Project 
Team 

5.00 EA 5 ปี 
2566-2570 

สวพส., 
สพร., มช.. 

 4.4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรในการน าข้อมลูและใช้
เทคโนโลย ี

       ดจิิทัลมาปรับใช้อย่าง
สร้างสรรค์   

0.50 EA 5 ปี 
2566-2570 

สวพส., 
สพร., มช. 

 4.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรู้พ้ืนท่ีสูง / Academy 
บ่มเพาะสร้างคนรุน่ใหม ่

 

0.50 EA 3 ปี 
2568-2570 

สวพส., 
สพร., มช. 

แผนงานที ่2 การ
ยกระดับการบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย์ และ
สร้างวัฒนธรรมดจิิทัล
เพ่ือก้าวสู่การเป็น
องค์กรดิจิทลั 

4.6 โครงการยกระดับการบรหิาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย
ระบบดิจิทัล (Digital HR) 

2.00 EA 2 ปี 
2567-2568 

สวพส., 
สพร. 

4.7 โครงการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารงานภาครัฐ (Design 
Thinking for Innovation) (การ
ยกระดับกระบวนการคิดเพ่ือ
สร้างนวัตกรรม) 

1.00 EA 3 ปี 
2568-2570 

สวพส., 
สพร. 

 4.8 โครงการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานด้วยลักษณะ Agile หรือ
รูปแบบอื่นๆ ท่ีมีความเหมาะสม
ตามสถานการณ ์

1.50 EA 3 ปี 
2568-2570 

สวพส., 
สพร. 

 4.9 โครงการสร้างวัฒนธรรม
ดิจิทัล (Digital Culture) 

1.50 EA 5 ปี 
2566-2570 

สวพส., 
สพร. 
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แผนงาน 
(2 แผนงาน) 

โครงการ/กิจกรรม 
(10 โครงการ/กจิกรรม) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความ
สอดคล้อง 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 

ส่วนงาน
ที่

เกี่ยวข้อง 
4.10 โครงการพัฒนาระบบการ

เรียนรู ้และการจดัการความรู ้
(E- Learning) 

1.50 EA 3 ปี 
2568-2570 

สวพส., 
สพร. 

        
รายละเอียดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/กรอบงบประมาณและตัวชี้วัดความส าเร็จภายใต้

แผนปฏิบัติการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 – 
2570 ดังตารางที่ 1   
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3.7  กรอบงบประมาณโดยรวม (พ.ศ. 2566-2570) 

แผนงาน 
โครงการ 
หลัก 

กรอบงบประมาณ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 (ล้านบาท)  
 2566   2567   2568    2569   2570  รวม 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน
สะสม 

แหล่ง
ทุนอื่น 

เงิน
อุดหนุน 

เงิน
สะสม 

แหล่ง
ทุนอื่น 

เงิน
อุดหนุน 

เงิน
สะสม 

แหล่ง
ทุนอื่น 

เงิน
อุดหนุน 

เงิน
สะสม 

แหล่ง
ทุนอื่น 

เงิน
อุดหนุน 

เงิน
สะสม 

แหล่ง
ทุนอื่น 

2566-
2570 

กลยทุธท์ี่ 1 ยกระดบัการบรหิารจดัการข้อมลูและ
เทคโนโลยีในการสนับสนุนการตัดสินใจบนพ้ืนที่สูง 

7 8.50 -  16.50 - - 17.80 - - 17.80 - - 14.30 - - 74.90 

แผนงานที ่1  พัฒนาระบบการบริหารจดัการข้อมูลขนาด
ใหญเ่พือ่การพัฒนาพื้นที่สูง 1 2.00 -  5.00 - - 5.00 - - 5.00 - - 5.00 - - 13.00 

แผนงานที ่2  การประยุกต์ใช้ขอ้มูลและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพือ่การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 4 3.50 -  8.50 - - 10.50 - - 10.50 - - 7.00 - - 40.00 

แผนงานที ่3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลและ
เทคโนโลยีดิจทิัล 2 3.00 -  3.00 - - 2.30 - - 2.30 - - 2.30 - - 12.90 

กลยทุธท์ี่ 2 เพ่ิมประสทิธภิาพการถา่ยทอดการ
เรียนรูแ้ละเครือข่ายการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการ
พัฒนาพ้ืนที่สูง 

6 7.00 3.50 31.65 5.00 5.00 33.30 5.00 - 1.65 6.00 - 1.65 2.00 - 1.65 103.40 

แผนงานที ่1  พัฒนาระบบการจัดการความรู้บนพื้นที่สูง
ผ่านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล 2 2.00 3.00 16.65 2.00 - 16.65 2.00 - 1.65 2.00 - 1.65 1.50 - 1.65 50.75 

แผนงานที ่2  ยกระดับอทุยานหลวงราชพฤกษ์ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั และรองรับการ
ปรับมาตรฐานการจัดการ 

3 - 0.50 - 3.00 5.00 - 3.00 - - 4.00 - - 0.50 - - 16.00 

แผนงานที ่3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในพื้นที่
เป้าหมาย 1 5.00 - 15.00 - - 15.00 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 41.00 

กลยทุธท์ี่ 3 ยกระดบัองคก์รสู่ส านักงานดิจิทัล
รองรบัการบรหิารงานและใหบ้ริการบนพ้ืนที่สูง 7 4.00 4.00 - 9.00 4.00 - 13.50 2.00 - 13.00 2.00 - 10.00 2.00 - 63.50 

แผนงานที ่1 ยกระดับการบริหารจัดการและการบริการ
ขององค์กรในรูปแบบดิจิทัล 2 1.00 2.00 - 3.00 2.00 - 3.00 2.00 - 3.00 2.00 - 3.00 2.00 - 23.00 

แผนงานที ่2  ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจทิัล
เพือ่เพิ่มขีดความสามารถอย่างทั่วถึง และสร้างความม่ันคง
ปลอดภยัด้านดิจิทัล 

1 2.00 2.00 - 2.00 2.00 - 4.50 - - 4.00 - - 4.00 - - 20.50 

แผนงานที ่3  บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง 4 1.00 - - 4.00 - - 6.00 - - 6.00 - - 3.00 - - 20.00 

กลยทุธท์ี่ 4  เสริมสร้างศกัยภาพบคุลากรและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแบบดิจิทลัให้พร้อมรบั
การเปลี่ยนแปลงไปสู่องคก์รดิจิทลั 

10 2.95 - 4.00 2.95 -- 4.00 2.95 -- - 2.95 -- - 2.95 -- - 22.75 

แผนงานที ่1 พัฒนาและวางแผนก าลังคนด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 5 1.45 - 4.00 1.45 - 4.00 1.45 - - 1.45 - - 1.45 - - 15.25 

แผนงานที ่2 การยกระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
และสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลเพือ่ก้าวสู่การเปน็องค์กรดิจิทัล 5 1.5 - - 1.5 - - 1.5 - - 1.5 - - 1.5 - - 7.5 

รวมแผนปฏิบัตกิาร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 30 22.45 7.50 35.65 33.45 9.00 37.30 39.25 2.00 1.65 39.75 2.00 1.65 29.25 2.00 1.65 264.55 
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ตารางที่ 1 รายละเอียดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/กรอบงบประมาณและตัวชี้วัดความส าเร็จภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5 
ปี พ.ศ.2566 – 2570 
 แผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 – 2570 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 11 แผนงาน 30 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรวม  264.550 ล้านบาท  

กลยุทธ์/เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

เงินอุดหนุน เงินสะสม แหล่งทุน
อ่ืน 

รวม 

กลยุทธ์ท่ี 1  ยกระดับการบริหารจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจบนพ้ืนท่ีสูง 
เป้าประสงค์ :   
1) พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลให้มีมาตรฐาน 

เป็นระบบฐานข้อมูลกลางและข้อมูลเชิง
พื้นที่ท่ีมีคุณภาพเชื่อมโยงภายในและ
ภายนอกแบบ 
ไร้รอยต่อ 

2) เครือข่ายความร่วมมื อด้านข้อมู ลและ
เทคโนโลยีดิจิทัลบนพื้นที่สูง 

3) ประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้อย่างแม่นย า 

 
 
 
แผนงานท่ี 1  พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง  
 

 
 
 
1.1 โครงการจัดการฐานข้อมูลบนพื้นที่สูง ที่
มีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงภายในและ
ภายนอกแบบไร้รอยต่อ 

(1) การจัดท ามาตรฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
สู่การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์บนพื้นที่สูง 

(2) การส ารวจข้อมูลเชิงพื้นที่สูงด้วย
อากาศยานไร้คนขับ (Drone 
Survey) 

 
 
 
 

(2) การจัดท ามาตรฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
สู่การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการนาไปใช้
ประโยชน์บนพื้นที่สูง 

 
 
 
 
 

 
 
 
-ร้อยละความส าเร็จของหน่วยงาน/
ชุมชนที่มีการใช้ข้อมูลและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อน
แผนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างเป็น
ระบบและแม่นย า 

ปี ร้อยละ 
2566 60 
2567 70 
2568 80 
2569 90 
2570 100 

มีข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีสูง 
และบริการข้อมูลผ่าน GIS Portal 

ปี กลุ่มบ้าน 
2566 1,998 
2567 2,448 
2568 2,898 
2569 3,498 
2570 4,205  

74.900 - - 74.900 



51  

กลยุทธ์/เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

เงินอุดหนุน เงินสะสม แหล่งทุน
อ่ืน 

รวม 

แผนงานท่ี 2  การ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง 
 

1.2 การประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อให้บริการข้อมูลบนพื้นที่สูง 
(GIS Portal)  

 
1.3 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้

ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการบนพืน้ที่
สูง 

 

 

 

 

1.4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการผลิต 
การตลาด และการจัดการโลจิสติกส์ระ
ดับฟาร์มรองรับการพัฒนาสู่ตลาด
ออนไลน์ 

 

1.5 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่นย าและ
นวัตกรรมการเกษตร (Precision 
Agriculture & Agricultural Innovation)  
(1) ระบบการบริหารข้อมูลราย

เกษตรกร รายแปลง รายพื้นที ่
(2) ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิต

และตลาดเพื่อวางแผนการเกษตร
อย่างแม่นย า 

 

-จ านวนกลุ่มบ้านการพัฒนาพื้นที่สูง
ตามแบบโครงการหลวงมีแผนการ
พัฒนารายพื้นที่แบบดิจิทัล 
(Masterplan) เพื่อวางแผนยกระดับ
การพัฒนา 

ปี ร้อยละ 
2566 60 
2567 70 
2568 80 
2569 90 
2570 100 

 
-จ านวนชุมชนต้นแบบสามารถ
ยกระดับการสร้างมูลค่าและรายได้ 
จากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
ผลิตและการตลาด 

ปี ร้อยละ 
2566 10 
2567 15 
2568 20 
2569 25 
2570 30  
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กลยุทธ์/เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

เงินอุดหนุน เงินสะสม แหล่งทุน
อ่ืน 

รวม 

แผนงานท่ี 3 สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านข้อมูลและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

1.6 การบูรณาการข้อมูลและผลการ
ด าเนินงานจากระดับพื้นที่ (การติดตาม
ผลการด าเนินงาน 

1.7 โครงการเพิ่มศักยภาพและจัดตั้งศูนย์การ
บริการข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมบนพื้นที่สูง 

 
 
 
 
 
 

-ร้อยละความส าเร็จของหน่วยงาน/
ชุมชนที่มีการใชข้้อมูลและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนา
เชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบและแม่นย า 

ปี ร้อยละ 
2566 60 
2567 70 
2568 80 
2569 90 
2570 100  

กลยุทธ์ท่ี 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการถ่ายทอด
การเรียนรู้และเครือข่ายการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
 
เป้าประสงค์ :   
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลด้วยกระบวนการ

เชื่อมโยงองค์ความรู้โครงการหลวง องค์
ความรู้การวิจัยและพัฒนาพื้นที่พื้นที่สูง 
องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และเครือข่ายภายนอก เพื่ อ
ประโยชน์ ต่ อการเข้ าถึ งข้ อมู ลของ
เกษตรกรและชุมชนบนพื้นที่สูง  

2) สร้างความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลและสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การแลกเปลี่ยนข้อมู ลและกระจายองค์
ความรู้ระหว่างชุมชนบนพื้นที่สูง 

 
 
 
 
แผนงานท่ี 1 พัฒนา
ระบบการจัดการความรู้
บนพื้นที่สูงผ่านระบบ
เครือข่ายและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

 
 
 
 

2.1 โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลองค์ความรู้ทางการเกษตรแบบ
ง่ายสู่ความเป็นเกษตรอัจฉริยะส าหรับ
การเกษตรพื้นที่สูง (ความร่วมมือกับ 
มช.) 

2.2 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่
สูงด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 
 

 
 

 
 
 
 

จ านวนผู้ที่เรียนรู้ และเข้าถึงองค์
ความรู้ ผานเทคโนโลยีดิจิทัล (ราย) 

ปี ราย 
2566 800,000 
2567 850,000 
2568 900,000 
2569 950,000 
2570 1,000,000 

 
 
 
 
 

25.000 8.500 69.900 103.400 
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กลยุทธ์/เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

เงินอุดหนุน เงินสะสม แหล่งทุน
อ่ืน 

รวม 

แผนงานท่ี 2  
ยกระดับอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
และรองรับการปรับ
มาตรฐานการจัดการ 

2.3 ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 โครงการการเรียนรู้สนุกในโลกเสมอืน
จริง (HRDI Metaverse) 

2.5 การพัฒนาเกมส์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
(เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้) 

 
 
 
 
 
 

-ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้/ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ปี กิจกรรม 
2566 พัฒนา Digital 

content/คลังองค์
ความรู้ ฯ 

2567 ระบบฐานข้อมูลฯ 
2568 ขับเคลื่อนการ

น าไปใช้ประโยชน์  
2569 ขอรับรองมาตรฐาน 
2570 ได้รับรองมาตรฐาน 

 
 
-จ านวนผู้ที่เรียนรู้ และเข้าถึงองค์
ความรู้ ผานเทคโนโลยีดิจิทัล (ราย) 

ปี ราย 
2566 800,000 
2567 850,000 
2568 900,000 
2569 950,000 
2570 1,000,000  
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กลยุทธ์/เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

เงินอุดหนุน เงินสะสม แหล่งทุน
อ่ืน 

รวม 

แผนงานท่ี 3 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดิจิทัลในพื้นที่
เป้าหมาย 

2.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและ
สนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เชื่อมต่อการท างานร่วมกันจากระดับ
พื้นที่สู่ส่วนกลาง 

-จ านวนชุมชนต้นแบบสามารถ
ยกระดับการสร้างมูลค่าและรายได้ 
จากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
ผลิตและการตลาด 

ปี ชุมชน 
2566 10 
2567 15 
2568 20 
2569 25 
2570 30  

กลยุทธ์ท่ี 3  ยกระดับองค์กรสู่ส านักงาน
ดิจิทัลรองรับการบริหารงานและให้บริการบน
พ้ืนท่ีสูง 
เป้าประสงค์ :  
1) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการ

องค์กรด้วยการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรแบบดิจิทัลทสู่การยกระดับ
เป็น “ส านักงานดิจิทัล” และมีกลไกความ
ร่วมมือเพื่อรองรับการเป็นศูนย์ประสานและ
ศูนย์เครือข่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
กับหน่วยงานอื่น  

2) มีระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน มีมาตรฐาน มีความ
มั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ และภัยคุกคาม
ทางด้านเทคโนโลยี 

3)  มีระบบการให้บริการข้อมูลสาธารณะใน
รูปแบบดิจิทัล มาใช้บริการและเผยแพร่

 
 
 
แผนงานท่ี 1 ยกระดับ
การบริหารจัดการและ
การบริการขององค์กร
ในรูปแบบดิจิทัล 
 

 
 
 
3.1  โครงการพัฒนาระบบ ERP 

- การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ์
- การเงินและบัญชี  
- การบริหารจัดการพัสด ุ
- การบริหารแผนงานและงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
-ระบบบริหารงานดา้นทรัพยากร
มนุษย ์

ป ี กิจกรรม 
2566 พัฒนาและปรบัปรุง

ระบบ HRM 
2567 ระบบฐานข้อมูล 

HRM และ profile 
รายบุคคล 

2568 HR data analytic 
2569 ขับเคลื่อนการ

น าไปใช้ประโยชน ์
2570 ขับเคลื่อนการ

น าไปใช้ประโยชน ์
 
 

49.500 14.000 - 63.500 
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กลยุทธ์/เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

เงินอุดหนุน เงินสะสม แหล่งทุน
อ่ืน 

รวม 

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐานข้อมูล
ภาครัฐแบบเปิดผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ 
และจัดให้มี ช่องทางการร้องเรียนและ
ช่วยเหลือประชาชน 

 

3.2 โครงการส านักงานไร้กระดาษ/ส านักงาน
เสมือนจริง  ( e-document , e-service, 
e-signature เป็นต้น ) 

 
-ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานภาครัฐ (คะแนนเฉลี่ย) 

ปี ร้อยละ 
2566 ร้อยละ 70 

(กลุ่ม High) 
2567 ร้อยละ 72 

(กลุ่ม High) 
2568 ร้อยละ 75 

(กลุ่ม High) 
2569 ร้อยละ 78 

(กลุ่ม Very high 
2570 ร้อยละ 80 

(กลุ่ม Very 
high) 

 

แผนงานท่ี 2 ยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
อย่างทั่วถึง และสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัย
ด้านดิจิทัล 
 

3.3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
และสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านไซ
เบอร์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานใน
องค์กร 
(1) โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพือ่การ

ปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
(2) การสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นคง

ปลอดภัยในการบริหารจัดการและ
ให้บริการดิจิทัล 

(3) การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ทดแทน 

-ร้อยละความส าเร็จลดการใช้
ทรัพยากรสิ้นเปลือง ร้อยละ 10 
ต่อปี 
- การด าเนินงานตามมาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างน้อย 1 
มาตรฐานต่อปี (เช่น data 
governance, PDPA, Cyber security) 
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กลยุทธ์/เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

เงินอุดหนุน เงินสะสม แหล่งทุน
อ่ืน 

รวม 

แผนงานท่ี 3 บริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง 
 

3.4 การบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(1) ระบบเชื่อมโยงการบริหารงานวิจัย

พื้นที่สูง ที่เชื่อมกับระบบการ
บริหารงานวิจัยของประเทศ 

(2) การสร้างความร่วมมือการบริหาร
งานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 

(3) การขับเคลื่อนการน าผลงานวิจัยไป
ขยายผลอย่างกว้างขวาง 

3.5 การปรับปรุงระเบียบ มาตรฐาน และ
แนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(1) การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

(Data Governance) 
(2) โครงการจัดท านโยบายคุม้ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล)  

(3) โครงการขอรับรองมาตรฐานสากล
ด้านดิจิทัล 

3.6 การเพิ่มศักยภาพการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
(EIS, ติดตามผลการด าเนินงาน, ติดตาม
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดส าคัญ) 

3.7 โครงการการพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลลูกค้าและระบบการเผยแพร่ข้อมูล
ออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์แบบมีส่วน
ร่วม  

       - website, social media             
 - social listening, CRM  

       - ระบบร้องเรียน 

-ร้อยละความส าเร็จของการน าองค์
ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ปฏิบัติงานใน
การพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อแก้ไขปัญหาบน 
พืน้ที่สูงและตอบสนองความคาดหวังของ
ชุมชน 

ปี ร้อยละ 
2566 60 
2567 70 
2568 80 
2569 90 
2570 100 

 
-ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบ
บริหารงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

ปี ร้อยละ 
2566 60 
2567 70 
2568 80 
2569 90 
2570 100 

 
-แพลตฟอร์มและระบบเครือข่ายการ
เรียนรู ้

ปี กิจกรรม 
2566 พัฒนา Digital 

content 
2567 ระบบการเรยีนรู ้
2568 แพลตฟอร์มการเรียนรู้

และคลังความรู้ด้าน
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กลยุทธ์/เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

เงินอุดหนุน เงินสะสม แหล่งทุน
อ่ืน 

รวม 

ดิจิทัล 
2569 เชื่อมโยงกับเครือข่าย

อื่นๆ 
2570 เชื่อมโยงกับเครือข่าย

อื่นๆ 
 

กลยุทธ์ท่ี 4  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแบบดิจิทัลให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล  
เป้าประสงค์ :   
1) บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล ให้

การมีความสามารถและความช านาญด้าน
ดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเปิดรับและ
เต็มใจที่จะเรียนรู้ด้านดิจิทัล  มีความคิด
ริเริ่มและแนะน าวิธีปฏิบัติ สร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ ยนสู่
องค์กรดิจิทัล  

 
 
 
แผนงานท่ี 1 พัฒนา
และวางแผนก าลังคน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
 
4.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
(Digital Literacy) ให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
4.1 โครงการพัฒนาบคุลากรสมรรนะสูง 

(Strategic digital) 
4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ

รองรับการยกระดับชุมชนต้นแบบด้าน
ดิจิทัล ในรูปแบบ Project Team 

4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการ
น าข้อมูลและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับ
ใช้อย่างสร้างสรรค์   

4.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้
พื้นที่สูง / Academy  
บ่มเพาะสร้างคนรุ่นใหม่ 

 
 
 
-รอ้ยละของบุคลากรที่ได้รับการ
ประเมินการรู้เท่าทันดิจิทัล 
 

ปี ร้อยละ 
2566 122 ราย  

(ร้อยละ 60) 
2567 142 ราย  

(ร้อยละ 70) 
2568 163 ราย  

(ร้อยละ 80) 
2569 183 ราย  

(ร้อยละ 90) 
2570 204 ราย 

(ร้อยละ 100) 
 

14.750 - 8.000 22.750 

แผนงานท่ี 2  
การยกระดับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และ
สร้างวัฒนธรรมดิจิทัล
เพื่อก้าวสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล 

4.5 โครงการยกระดับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบดิจิทัล  
(Digital HR) 

4.6 โครงการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารงานภาครัฐ (Design Thinking 
for Innovation) (การยกระดับ

-ร้อยละความส าเร็จของการทางาน
รูปแบบ Project Team เพื่อ
ขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี  
-ร้อยละความส าเร็จของการมอบหมาย
งานเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
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กลยุทธ์/เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

เงินอุดหนุน เงินสะสม แหล่งทุน
อ่ืน 

รวม 

 กระบวนการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม) 
4.7 โครงการปรับปรุงกระบวนการท างาน

ด้วยลักษณะ Agile หรือรูปแบบอื่นๆ ที่
มีความเหมาะสมตามสถานการณ ์
 

4.8 โครงการสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital 
Culture) 

4.9 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และ
การจัดการความรู้ (E- Learning) 

ท างานในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 ต่อปี  
-ระดับความส าเร็จในการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชประยุกตใ์ชใ้นการ
ปฏิบัติงานในระดับกลุ่มงาน 

รวม 11 แผนงาน 30 โครงการ  164.150 22.500 77.900 264.550 
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3.8 แผนการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  

กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นที่สูง 
 

กลยุทธ์ 
ผลสัมฤทธ์ิ ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานที ่1  พัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการขอ้มูลขนาดใหญ่เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่
สูง  
 

 

 
 
แผนงานที ่2  การประยุกต์ใช้ข้อมูลและ
เทคโนโลยีดิจทิลัเพ่ือการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่
สูง 
 

ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในรปูแบบดิจิทลั
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่สูง 
และบริการข้อมลูผ่าน GIS 
Portal ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 60 

ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในรปูแบบดิจิทลั
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่สูง 
และบริการข้อมลูผ่าน GIS 
Portal ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 70 

ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในรปูแบบดิจิทลั
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่สูง 
และบริการข้อมลูผ่าน GIS 
Portal ได้น าไปใช้ประโยชน ์
ร้อยละ 80 

ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในรปูแบบดิจิทลั
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่สูง 
และบริการข้อมลูผ่าน GIS 
Portal ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 90 

ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในรปูแบบดิจิทลั
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่สูง 
และบริการข้อมลูผ่าน GIS 
Portal ได้น าไปใช้ประโยชน์  
ร้อยละ 100 

     

การน าองคค์วามรู้/นวตักรรมที่
น าไปใช้ปฏบิัติงานในการพัฒนา
พ้ืนที่สูงเพ่ือแก้ไขปัญหาบนพ้ืนที่
สูงและตอบสนองความคาดหวัง
ของชุมชน ร้อยละ 60 

การน าองคค์วามรู้/นวตักรรมที่
นาไปใช้ปฏบิัติงานในการพัฒนา
พ้ืนที่สูงเพ่ือแก้ไขปัญหาบนพ้ืนที่
สูงและตอบสนองความคาดหวัง
ของชุมชน ร้อยละ 70 

การน าองคค์วามรู้/นวตักรรมที่
นาไปใช้ปฏบิัติงานในการพัฒนา
พ้ืนที่สูงเพ่ือแก้ไขปัญหาบนพ้ืนที่
สูงและตอบสนองความคาดหวัง
ของชุมชน ร้อยละ 80 

การน าองคค์วามรู้/นวตักรรมที่
นาไปใช้ปฏบิัติงานในการพัฒนา
พ้ืนที่สูงเพ่ือแก้ไขปัญหาบนพ้ืนที่
สูงและตอบสนองความคาดหวัง
ของชุมชน ร้อยละ 90 

การน าองคค์วามรู้/นวตักรรมที่
นาไปใช้ปฏบิัติงานในการพัฒนา
พ้ืนที่สูงเพ่ือแก้ไขปัญหาบนพ้ืนที่
สูงและตอบสนองความคาดหวัง
ของชุมชน ร้อยละ 100 

 

 แพลตฟอร์ม HRDI GIS portal เชือ่มโยงกบั TPMAP , องค์ความรู้ด้านงานวจิัย ,แผนบูรณาการของหน่วยงาน  (ปี 2566-2568) 
 แพลตฟอร์มกลุ่มบ้านการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงมีแผนการพัฒนารายพืน้ที่ และผลการพัฒนาแบบดิจิทัล (Masterplan) (ป ี2566-2567)  
 แพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมฐานข้อมูลวิจัยกบัองค์ความรู้จากงานวิจยั  
 เครือข่ายความร่วมมอืด้านการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลรว่มกัน เช่น มหาดไทย , อว , กษ, ทส. (ป ี2566-2570) 

 

กลยุทธ์ที ่1    74.90  ลบ. 
งบลงทุน       40.745 ลบ. (54.40%)     
งบด าเนินงาน  34.155  ลบ. (45.60 %) 

 Application การวางแผนการผลิตและปลูกพืชอยา่งง่ายระดับแปลง เชื่อมกบั ข้อมูลการผลิตและตลาด แผนที่ดินรายแปลง (HRDI MAP)  
 ชุมชนที่มีต้นแบบโรงเรือนเกษตรแม่นย า  (ปี 2566-2570) 
 แพลตฟอร์มด้านตลาดออนไลน์ในระดับโครงการ (ของดีบนดอย)  เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ของหนว่ยงานภายนอก หรือภาคเอกชน    (ปี 2566-2570)  
 ระบบการบริหารจัดการการตลาดและโลจิสติกส์ โดยกลุ่มสถาบันเกษตรกร 
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กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดการเรียนรู้และเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง 
 

กลยุทธ์ 
ผลสัมฤทธ์ิ ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

2566 2567 2568 2569 2570 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้บนพื้นที่สูงผ่านระบบเครือข่ายและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

 
 
แผนงานท่ี 2  ยกระดับอุทยานหลวงราช
พฤกษ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และรองรับการปรับ
มาตรฐานการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
แผนงานท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัลในพื้นที่เป้าหมาย 

 

จ านวน 101 กลุ่มบ้านที่
ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเข้าสู่
สังคมดิจิทลั (กลุ่มบ้าน A) 

จ านวน 121 กลุ่มบ้านที่
ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเข้าสู่
สังคมดิจิทลั (กลุ่มบ้าน A) 
 

จ านวน 130 กลุ่มบ้านที่
ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเข้าสู่
สังคมดิจิทลั (กลุ่มบ้าน A) 
 

จ านวน 137 กลุ่มบ้านที่
ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเข้าสู่
สังคมดิจิทลั (กลุ่มบ้าน A)   
 

จ านวน 213 กลุ่มบ้านที่
ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเข้าสู่
สังคมดิจิทลั (กลุ่มบ้าน A)  
 

จ านวนผู้ที่เรียนรู้และเข้าถึงองค์
ความรู้ ผ่านเทคโนโลยีดิจทิลั 
800,00 ราย 

จ านวนผู้ที่เรียนรู้และเข้าถึงองค์
ความรู้ ผ่านเทคโนโลยีดิจทิลั 
850,00 ราย  

จ านวนผู้ที่เรียนรู้และเข้าถึงองค์
ความรู้ ผ่านเทคโนโลยีดิจทิลั 
900,00 ราย 

จ านวนผู้ที่เรียนรู้และเข้าถึงองค์
ความรู้ ผ่านเทคโนโลยีดิจทิลั 
950,00 ราย 

จ านวนผู้ที่เรียนรู้และเข้าถึงองค์
ความรู้ ผ่านเทคโนโลยีดิจทิลั 
1,000,000 ราย 

-  -     

คลังองคค์วามรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ครบถ้วน มีมาตรฐาน สบืค้น
ง่าย 

Digital Content เรียนรู้พรรณ
ไม้ตามฤดูกาลนรปูแบบเสมือน
จริง 

ห้องเรียนออนไลน์  แหล่ง
เรียนรู้ในอทุยานหลวงราช
พฤกษ ์

แหล่งเรียนรู้ในรปูแบบ
ห้องปฏิบัตกิารเรียนรู้เสมือน
จริง 

มาตรฐานและการเป็นทาง
คาร์บอนของอทุยานหลวงราช
พฤกษ ์

     

กลยุทธ์ที ่2      103.40  ลบ. 
งบลงทุน      81.875 ลบ. (79.18%)     
งบด าเนินงาน  21.525   ลบ. (20.82 %) 

 แพลตฟอร์มดิจทิัลองค์ความรูท้างการเกษตรแบบง่ายบนพ้ืนที่ ร่วมกบัเครือขา่ย (ปี 2566-2567) 
 แพลตฟอร์มระบบการเรียนรู้พ้ืนที่สูงดว้ยระบบเครอืข่ายและเทคโนโลยีดิจทิัล เชื่อมโยงกับ ศนูย์ชนกาธิเบศด าริ อทุยานหลวงราชพฤกษ์ และ เครอืข่าย อบต. 
 เครือข่ายความร่วมมือโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทลัในพ้ืนที่เป้าหมาย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น กสทช. อบต. ศูนย์ดิจทิัลชุมชน , กศน, ทรปูลกู
ปัญญา (ปี 2566-2570) 

 ระบบฐานข้อมลูระบบฐานข้อมลูพรรณไม้และความหลากหลายทางชีวภาพที่เขา้ถึงง่ายและได้มาตรฐาน (ปี 2566-2567) 
   ระบบการเรียนรู้เสมือนจริงผ่านจดุเรียนรู้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ ์ (ป ี2568-2570) 
   Application รองรับมาตรฐานและการเป็นทางคารบ์อนของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ปี 2566-2568) 

 

  แพลตฟอร์มด้านตลาดออนไลน์ในระดบัโครงการ (ของดบีนดอย)  เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ของหน่วยงานภายนอก หรือภาคเอกชน 
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กลยุทธ์ที่ ๓  ยกระดับองค์กรสู่ส านักงานดิจิทัลรองรับการบริหารงานและให้บริการบนพื้นที่สูง 
 

กลยุทธ์ 
ผลสัมฤทธ์ิ ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

2566 2567 2568 2569 2570 

แผนงานท่ี 1 ยกระดับการบริหารจัดการ
และการบริการขององค์กรในรูปแบบดิจิทัล 

 
 
แผนงานท่ี 2 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
อย่างทั่วถึง และสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ด้านดิจิทัล 
 
แผนงานท่ี 3 บริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

 
 
 

ระดบัความส าเร็จการพัฒนา
ระบบบริหารงานให้อยู่ใน
รูปแบบดิจทิัล 
ร้อยละ 60 

ระดบัความส าเร็จการพัฒนา
ระบบบริหารงานให้อยู่ใน
รูปแบบดิจทิัล 
ร้อยละ 70 

ระดบัความส าเร็จการพัฒนา
ระบบบริหารงานให้อยู่ใน
รูปแบบดิจทิัล 
ร้อยละ 80 
 

ระดบัความส าเร็จการพัฒนา
ระบบบริหารงานให้อยู่ใน
รูปแบบดิจทิัล 
ร้อยละ 90 
 

ระดบัความส าเร็จการพัฒนา
ระบบบริหารงานให้อยู่ใน
รูปแบบดิจทิัล 
ร้อยละ 100 
 

มีมาตรฐาน และแนวปฏบิัติด้าน
เทคโนโลยีดิจทิลั อย่างน้อย 1 
มาตรฐาน 
-  Data Governance, PDPA, 
Cyber security) 
 

มีมาตรฐาน และแนวปฏบิัติด้าน
เทคโนโลยีดิจทิลั อย่างน้อย 1 
มาตรฐาน 
-  Data Governance, PDPA, 
Cyber security) 
 

มีมาตรฐาน และแนวปฏบิัติด้าน
เทคโนโลยีดิจทิลั อย่างน้อย 1 
มาตรฐาน 
-  Data Governance, PDPA, 
Cyber security) 
 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 
9000 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 
27001 

 
 

กลยุทธ์ที ่3      63.500  ลบ. 
งบลงทุน      50.150  ลบ. (78.97%)     
งบด าเนินงาน  13.350   ลบ. (21.03%) 

 ระบบ e-service  ของภารกิจส าคัญ  (ปี 2566-2568) 
 ระบบ ERP   (ปี 2566-2568) 
 ระบบปฏิบัติงานส านักงานเสมือนจริง (e-document , e-service, e-signature เป็นต้น ) (ป ี2566-2570)  
 ระบบการตัดสินใจเชิงนโยบายด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั (EIS, ติดตามผลการด าเนนิงาน, ติดตามผลลัพธแ์ละตัวชี้วัดส าคญั) (ปี 2567-2568) 
 ระบบการจัดการข้อมลูลูกค้าและระบบการเผยแพร่ข้อมลูออนไลน์และสื่อสังคมออนไลนแ์บบมีส่วนร่วม  (ปี 2567-2568) 
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กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างศกัยภาพบุคลากรและส่งเสรมิวัฒนธรรมองค์กรแบบดิจิทัลให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล 
 

กลยุทธ์ 
ผลสัมฤทธ์ิ ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

2566 2567 2568 2569 2570 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาและวางแผนก าลังคน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
 
 
แผนงานท่ี 2 การยกระดับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล
เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
 

 
 

 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการ
ประเมินการรู้เท่าทันดิจทิัล  
122 ราย 
(ร้อยละ 60) 
 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการ
ประเมินการรู้เท่าทันดิจทิัล  
142 ราย 
(ร้อยละ 70) 
 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการ
ประเมินการรู้เท่าทันดิจทิัล  
163 ราย 
(ร้อยละ 80) 
 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการ
ประเมินการรู้เท่าทันดิจทิัล  
183 ราย 
(ร้อยละ 90) 
 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการ
ประเมินการรู้เท่าทันดิจทิัล  
204 ราย 
(ร้อยละ 100) 
 

ร้อยละความส าเร็จของการ
มอบหมายงานเพ่ือพัฒนา/
ปรบัปรุงกระบวนการทางานใน
รูปแบบดิจทิัล เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10 ต่อป ี 

ร้อยละความส าเร็จของการ
มอบหมายงานเพ่ือพัฒนา/
ปรบัปรุงกระบวนการทางานใน
รูปแบบดิจทิัล เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10 ต่อป ี 

ร้อยละความส าเร็จของการ
มอบหมายงานเพ่ือพัฒนา/
ปรบัปรุงกระบวนการทางานใน
รูปแบบดิจทิัล เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10 ต่อป ี 

ร้อยละความส าเร็จของการ
มอบหมายงานเพ่ือพัฒนา/
ปรบัปรุงกระบวนการทางานใน
รูปแบบดิจทิัล เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10 ต่อป ี 

ร้อยละความส าเร็จของการ
มอบหมายงานเพ่ือพัฒนา/
ปรบัปรุงกระบวนการทางานใน
รูปแบบดิจทิัล เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10 ต่อป ี 
 

- ฐานข้อมูลของงาน HR 1  
ระบบ     

- KM Database รายบุคคล 

- ฐานข้อมูลของงาน HR 1  
ระบบ 

-  KM Database รายบุคคล 

- หลักสูตรผ่านระบบเรียนรู้
ออนไลน ์

- ระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย์อัจฉริยะ 

 

 
 

กลยุทธ์ที ่4      22.750  ลบ. 
งบลงทุน        -    ลบ.  
งบด าเนินงาน  22.750 ลบ.  (100 %) 

HRM ระบบเรียนรู้ 
ออนไลน์ 

(HRDI-OLS) 

 แผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคลด้านดิทลั    (ปี 2566-2570) 
 แผนปรบัปรุง พัฒนา/ปรบัปรุงกระบวนการท างานในรปูแบบดิจิทลั  
 แผนการบรหิารจดัการของกลุ่มทรัพยากรมนษุย์ด้วยระบบดิจิทลั (Digital HR) 
  KM Database รายบุคคล 
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3.9  ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง  
ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ระดับ ผลสัมฤทธิ ์
องค์กร  1) เป็นศูนย์กลางข้อมลูสนับสนนุการวิจัย พัฒนา และการเรยีนรู้บนพ้ืนท่ีสูง 

ด้วยการมีระบบฐานข้อมลูกลางบนพ้ืนท่ีสูงและระบบการเรยีนรู้ผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2) ขับเคลื่อนการใชข้้อมลูและเทคโนโลยีดิจิทลั ตามกรอบสถาปัตยกรรมองคก์ร 
สวพส. เพ่ือบรรลุเป้าหมายและตอบสนองแผนระดับ 3 และนโยบายส าคัญ ได้
อย่างแม่นย า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องในทุกกระบวนการ เช่น 
การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี การกระจายการและถ่ายทอดการเรยีนรู้ การค้นหาและ
ก าหนดโจทย์วจิัยจากความตอ้งการ  

3) ลดขั้นตอนการท างาน เพ่ิมประสทิธิภาพการท างาน และให้การบริการผ่าน e-
service และ e-office 

4) องค์การเข้าสู ่e- governance และมมีาตรฐานด้านเทคโนโลยีดจิิทัล เช่น 
Data policy, Data governance และ Cyber Security 

บุคลากร 1) พัฒนาและปรับปรุงงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและตอบสนองผู้รับบริการด้วยใช้
ข้อมลูและเทคโนโลยีดิจิทลั  

2) ให้ความร่วมมือ และม ีMindset ท่ีดีต่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรดจิิทัล 
พื้นที่และเกษตรกร 
บนพื้นที่สงู 

1) เกษตรกรและประชาชนบนพ้ืนท่ีสงูเข้าถึงข้อมลูและความรู ้และสามารถไปปรับ
ใช้กับอาชีพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว 

2) สร้างมลูค่าและรายไดจ้ากการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลติและการตลาด
ให้กับกลุ่มเกษตรท้ังในระดับแปลงและระดับกลุ่มเกษตรกร “ท านอ้ย ไดม้าก” 
เช่น โรงเรือนเกษตรแม่นย า การใช้ข้อมลูในการวางแผนการผลิตและ
การตลาด 

3) ยกระดับการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี ได้อย่างแม่นย าและตอบโจทยน์ะดับพ้ืนท่ี
ด้วยการขับเคลื่อนการใชข้้อมลูและเทคโนโลยีดจิิทัล 

4) ขับเคลื่อนการใชข้้อมลูและเทคโนโลยีดิจิทลัในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

เครือข่ายความ
ร่วมมือและ
หน่วยงานร่วม
บูรณาการ 

1) เครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลและเทคโนโลยีดจิิทัลบนพ้ืนท่ีสูง 
2) การบูรณาการ การเชื่อมโยงและการแบ่งปันด้านข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล และ

องค์ความรู้ กับหน่วยงานภายนอก เพ่ือขบัเคลือ่นงานตอบสนองแผนปฏิบัติ
การในระดับต่างๆ  เช่น แผนระดับพ้ืนท่ี แผนระดับจังหวัด และแผนระดับ
กรม/หน่วยงานส่วนกลาง 

3) การติดตามผลการด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 
ประชาชนและ
ผู้รับบริการ 

1) มีความพึงพอใจตอ่การรับบริการเพ่ิมมากขึ้น 
2) มีช่องทางในการติดต่อ รับบรกิารท่ีรวดเร็ว มากกว่า 2 ช่องทาง 
3) เข้าถึงข้อมลูข่าวสารและน าความรู้ไปปรับใช้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบตัิการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทลัเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะ พ.ศ.2565-2567 
สถาบันวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 

 

64 
 
64 

  

 

3.10 การแปลงแผนปฏิบัตกิารไปสู่การปฏิบัต ิ

เพื่อให้การน าแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ  
5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ไปสู่การปฏิบัติ ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ าเป็นต้องมีการ
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ มีการติดตามและประเมินเป็นระยะ เพื่อการปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ โดยก าหนดวิธีการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสถาบันพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาพื้นที่สูงระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ของ สวพส. 

2. ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในแผนปฏิบัติการฉบับนี้ ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้ังแต่
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัตทิุกระดับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนหน่วยงาน
หรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเจ้าของความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดท าค าขอตั้งงบประมาณและแผนปฏิบัติงานรายปี ผ่าน
ผู้อ านวยการส านัก ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO) และผู้อ านวยการสถาบัน 
จากนั้นน าเสนอต่อกรรมการสถาบันเพื่อให้ความเห็นชอบตามล าดับ 

4. การจัดตั้งทีม EA ของ สวพส. เพื่อทบทวนกรอบการท างานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ สวพส. 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนดโครงการภายในแผนปฏิบัติการ  

5. ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ประเมินผล และทบทวนแผนปฏิบัติการรายปี 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี 

3.11 การติดตามและประเมินผล 

เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานพร้อมหาแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยใช้ระบบเทคโนโลยดีิจิทัล
ติดตามเพื่อก ากับให้บรรลุเป้าหมาย เจ้าหน้าที่และผู้บริหารด าเนินการเชิงรุก เน้นการใช้ข้อมูลมา
ปรับปรุงงานให้ทันต่อสถานการณ์  

1. การติดตาม 
1.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 

น าเสนอต่อผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และแผน และผู้อ านวยการสถาบัน ผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผล (erp.hrdi.or.th) 

1.2 ติดตามตัวชี้วัดที่ส าคัญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ตัวช้ีวัดส านัก
งบประมาณ ตัวช้ีวัดการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ  

1.3 ประชุมประจ าเดือนเพื่อติดตามผลการด าเนินงานรายกิจกรรมและโครงการ 
2. การประเมินผล 

2.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ  
2.2 การประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยตีามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
2.3 การประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติการ 
2.4 การถอดบทเรียนความส าเร็จเพื่อขยายผลและปรับปรุงคุณภาพงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

  


