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พ.ศ. 2536
ศูนยสารสนเทศ เดิมชื่อวา “ ศูนยคอมพิวเตอร ” สังกัดกองแผนงาน ซึ่งในขณะนั้น

ลักษณะงานครอบคลุมอยู 2 ฝาย คือ ฝายขอมูล และฝายประมวลผล ซึ่งหนาที่ที่รับผิดชอบในขณะนั้น
แบงออกดังน้ี คือ

1. ฝายขอมูล    ทาํหนาที่บริหารและจัดการขอมูล  วิเคราะหรูปแบบการเก็บขอมูล,
พัฒนาฐานขอมูล และบริการขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของ

2. ฝายประมวลผล ทาํหนาที่ศึกษาและวิเคราะหระบบงานที่จะใชเครื่องคอมพิวเตอร
จัดทาํแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน  บันทึกขอมูลทุกประเภท และเปนศูนยกลางการควบคุมการปฏิบัติ
การของเครื่องคอมพิวเตอร

พ.ศ. 2542
เน่ืองจากภารกิจมีการปฏิบัติตอเนื่อง และขยายขอบเขตกวางขึ้น กรมพัฒนาที่ดินจึงได

ยกฐานะศูนยคอมพิวเตอรเปนการภายในใหมีฐานะเทียบเทากองโดยใชชื่อวา """ศูศศููนนนยยย เเเทททคคคโโโนนนโโโลลลยียยีีสสสาาารรร
สสสนนนเเเทททศศศ""" ตามคาํส่ัง กรมพัฒนาที่ดินที่ 159/2542 ส่ัง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2542  โดยมีหนาที่
ความรับผิดชอบดานวิเคราะห , จัดทาํแผนแมบท , จัดหาพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศระบบ
คอมพิวเตอร , เปนศูนยกลาง  การสนับสนุนทางวิชาการแกหนวยงานที่ปฏิบัติงานดวยระบบ
คอมพิวเตอร , การบริการขอมูลขอสนเทศ ดานทรัพยากรที่ดิน การจัดการดิน การใชประโยชนที่ดิน
ใหหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครฐั ภาคเอกชน องคกรตาง ๆ และประชาชน  ตลอดจนสนับสนุนการ
ดาํเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ภายใตความรับผิดชอบของกรม
พัฒนาที่ดิน โดยมีการแบงงานออกเปน 4 ฝาย ประกอบดวย ฝายบริหารทั่วไป  ,  ฝายระบบสาร
สนเทศวิชาการ (RIS) , ฝายระบบสารสนเทศการจัดการ (MIS) และ ฝายระบบเครือขาย

                   ประวัติความเปนมา
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พ.ศ. 2545
ในป 2545 ไดมีการปฏิรูประบบราชการ มีผลใหศูนยเทคโนโลยีไดปรับฐานะเปน

หนวยงานระดับกองที่รับผิดชอบการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเปน 
ทางการชื่อ  """ศูศศููนนนยยยสสสาาารรรสสสนนนเเเทททศศศ"""  เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2545 มีฐานะเทียบเทากอง โดยมีอาํนาจ
และหนาที่เชนเดียวกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเดิม   และที่กาํหนดเพิ่มเติมเพ่ือใหสามารถรองรับ
งานดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทและการสื่อสารของประเทศไทย พรอมทั้งปรับโครงสรางใหม
เพ่ือการสนับสนุนและรายงานการดําเนินงานตอกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบง
งานออกเปน 5 ฝาย ตามโครงสรางใหมดังน้ี ฝายบริหารทั่วไป , กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร ,
กลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล , กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ และ กลุมระบบภูมิสารสนเทศ
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พ.ศ. 2536
กรมพัฒนาที่ดิน ไดมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจัดตั้งระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร โดยไดรับอนุมัติใหจัดซื้อในวงเงิน 14,199,400 บาท โดยแบงการจัดซื้อในป 2534
จาํนวน 7,465,000 บาท และป 2535 จาํนวน 6,734,400 บาท ซึ่งไดจัดซื้อและติดตั้งแลวเสร็จใน
ตนปงบประมาณ 2536

ระบบเครือขายใน รรระะะยยยะะะท่ีท่ีท่ี   111 มีจาํนวน 23 ชุด ซึ่งประกอบดวยเครื่อง Server 1 เครื่อง
ซึ่งติดตั้งไวที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและเครื่องลูกขายจาํนวน 22 ชุด ซึ่งติดตั้งไวที่กองสวนกลาง
10 กอง เปน DumpTerminal และไดติดตั้งที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตทั้ง 12 เขต ที่ละ 1 ชุด เปน PC
Terminal/Stand alone สวนการเชื่อมโยงระหวางงานสวนกลางและสวนภูมิภาคติดตอส่ือสารกันโดย
ใชการ Connect Dial-up ผาน Modem 56 Kbps

พ.ศ. 2540
ไดมีการจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใน รรระะะยยยะะะท่ีท่ีท่ี   222 โดยไดรับอนุมัติงบประมาณ

ในวงเงิน 75,056,000 บาท  เปนการขยายระบบเครือขาย(เพ่ิมเติม) ของกองสวนกลาง/สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต ใหสามารถเชื่อมโยงไดถึงระดับฝาย ถึงระดับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด

พ.ศ. 2542
ทาํการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน  ประกอบ

ดวยระบบเครือขายระดับ กอง/สํานักงาน/ศูนย(Local Network) จาํนวน 24 วง เขาดวยกัน แบงกลุม
เปน Central Local Area Network (CLN) สําหรับสํานักงานเลขานุการกรมและกองในสวนกลาง และ
Remote Local Area Network (RLN) สําหรับสํานักงานเขตพัฒนาที่ดิน /ศูนย ในสวนภูมิภาค

ระบบเครือขาย LDD-Net ทาํหนาที่เชื่อมโยงระบบเครือขายระดับกอง/ สํานักงานเขา
ดวยกัน โดยมีระบบ CLN เปนเครือขายหลัก (Backbone) ซึ่งมี ATM Switch ที่ตั้งอยูที่ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนศูนยกลางการเชื่อมตอ และมี Backbone  LAN Switch จาํนวน 2 ชุด ที่ตั้งอยูที่ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและสาํนักงานเลขานุการกรม ATM Switch และ Backbone LAN Switch เชื่อมตอ
ดวยสายใยแกวนาํแสงมีความเร็วในการจัดสงไมต่าํกวา 155 Mbps และยึดโยง  Backbone LAN
Switch ทั้ง 2 ชุด ดวยสายใยแลวนาํแสงที่มีความเร็วในการจัดสงไมต่าํกวา 100 Mbps เขาดวยกัน

จากระบบเครือขายแกนหลัก (Backbone) จะกระจายระบบการเชื่อมตอเครือขายภาย
ใน (LAN) จาก Backbone LAN Switch ไปที่ Department LAN Switch จาํนวน 4 Nodes และกระจาย
การเชื่อมตอกับ Workgroup LAN Switch อีกจาํนวน 15 Nodes ดวยสายใยแกวนาํแสง มีความเร็วใน
การจัดสงไมต่าํกวา 100 Mbps เพ่ือทาํหนาที่เชื่อมโยงกับเครื่องคอมพิวเตอรของระบบเครือขายภายใน
ของกองตาง ๆ และสามารถเชื่อมโยงยังระบบเครือขายของสาํนักงานเขตพัฒนาที่ดินทั้ง 12 เขต และ
สถานีพัฒนาที่ดินผานระบบ Dial – up Modem ที่ความเร็ว 56 Kbps

               ระบบเครือขาย
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พ.ศ. 2543
ไดติดตั้ง Leased Line ที่ความเร็ว 64 kbps ขึ้น และไดนําเอาระบบ VPN (Virtual

Private Network) มาใชเปนครั้งแรก เพ่ือเปนการลดภาระคาใชจาย (คาโทรศัพททางไกล) ของหนวย
งานในสวนภูมิภาค (สพข. และสพด.) เพียงแคโทรเขาที่ ISP (บริษัทล็อกอินโฟ) ในจังหวัดนั้น ๆ และ
เสียคาโทรศัพทเปนครั้ง ๆ ละ 3 บาท เทานั้น ซึ่งจะทาํใหสามารถติดตอส่ือสารกันโดยผานระบบ
Internet ไดอยางรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังไดติดตั้งเครื่อง Web Server ขึ้นที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเก็บขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซตของกรมฯ ทั้งหมดที่นําขึ้นเผยแพรผานทาง Internet

พ.ศ. 2544
ภาระกิจของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ิมมากขึ้น และมีการใชงานระบบเครือขายมากขึ้นจึงได

มีการปรับปรุงระบบเครือขายเพื่ออาํนวยความสะดวกแกผูใชงานใหดียิ่งขึ้น โดยกรมพัฒนาที่ดิน ไดเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ(up link) Leased Line จากความเร็ว 64 kbps   เปนความเร็ว 256 และไดติดตั้ง
ระบบ Bandwidth Management (Allot)  เพ่ือจัดลาํดับความสาํคัญตาม Priority  ของการใชงาน  โดย
เนนใหความสาํคัญของการรับ – สง mail เปนอันดับแรก

พ.ศ. 2545
ในปน้ีกรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายพัฒนาระบบสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลเครือขาย

คอมพิวเตอร ทั้งในระบบ Internet และ Intranet ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในรูปขอมูล - ภาพ - เสียง ใหมีประสิทธิภาพความเร็วสูงและกระจายกันอยางทั่วถึง ทางศูนยสาร
สนเทศจึงไดเพ่ิมความเร็วของ Leased Line ขึ้นเปน 512 kbps เพ่ือใหการดาํเนินงานรวดเร็วยิ่งขึ้น
และติดตั้งระบบบริหารและจัดการเครือขาย ประกอบดวย

- ติดตั้งระบบปองกันไวรัสบนระบบเครือขาย   โดยทาํการติดตั้งโปรแกรม Norton
Anti Virus Corporate Edition 7.6 สําหรับผูใชงานบนระบบเครือขายเพื่อปองกันการติด Virus ที่มาจาก
การใชงานรับ – สง mail หรือ Internet  ภายในและภาย

- การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย (Firewall) ไดดาํเนิน
การติดตั้ง Firewall ไวที่ ศูนยสารสนเทศ เพ่ือปองกันการโจมตีหรือบุกรุกเครือขาย LDD จากบุคคลภาย
นอก

- การติดตั้งระบบ ISDN  เพ่ือทาํหนาที่เปน Backup link ในกรณีที่ระบบเครือขาย
หลัก Leased line 512 kbps  Down ลง ระบบจะทาํการ Change Link โดยอัตโนมัติ

- การติดตั้งระบบ Proxy Server  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการขอมูลหรือ 
Web Site ตาง ๆ ที่มีการถูกเรียกใชบอย ๆ มาเก็บไวที่ตัว Proxy Server เม่ือมีการเรียกใชขอมูลหรือ 
Web Site น้ันซ้าํอีกครั้ง จะไปทาํการเรียกขอมูลจาก Proxy Server ทาํใหการเรียกใชขอมูลเปนไปอยาง
รวดเร็ว

- ระบบสํารองขอมูลอัตโนมัติ เพ่ือทาํการ Backup ขอมูลของเครื่องแมขายของศูนย
สารสนเทศและเครื่อง Server ของหนวยงานตาง ๆ โดยตั้งเวลา  Backup เวลา 18.00 น. ของทุกวัน 
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เพ่ือไมใหกระทบ Traffic ของการใชงานบนเครือขายในเวลาปกติ โดยทางเจาของขอมูลไมตองทาํการ
Backup ขอมูลเอง

- การปรับปรุงความเร็วของตัวกระจายสัญญาณ (Switch)  โดยทาํการเปลี่ยนตัว
กระจายสัญญาณ (Switch) จากความเร็ว 10 Mbps เปน 100 Mbps เพ่ือใหการรับ – สง ขอมูลภาย
ในระบบเครือขายมีประสิทธิภาพและความเร็วมากขึ้น

พ.ศ. 2546
ศูนยสารสนเทศ ไดเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของระบบเครือขาย ดังน้ี
- ระบบ  Network  Load Balance  เพ่ือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของการ

เขาถึงขอมูล โดยติดตั้ง Web Application ของกรมพัฒนาที่ดินทั้งหมดไวบนเครื่องแมขายทั้งหมด 4
เครื่อง  ซึ่งจะชวยกันทาํงานในลักษณะของการกระจาย Network Load ไปแตละตัวเทากัน โดยผานทาง
GIGABIT SWITCH ที่ความเร็ว 1024 Mbps

- การเพิ่มประสิทธิภาพเครือขายสวนภูมิภาค โดยติดตั้ง Leased Line ที่ความเร็ว
64 Kbps (นํารอง) ที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 (ชลบุรี) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (ขอนแกน)
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (เชียงใหม) และสาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (สงขลา)เพ่ือรองรับการให
บริการ Web Site ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และรองรับสารสนเทศภูมิศาสตรสํานักงานพัฒนา
ที่ดิน (GIS Web)
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อุอุปปกกรรณณคคออมมพิพิววเเตตออรร
����������������
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พ.ศ. 2536
ในครั้งแรก    “““ศูศศููนนนยยยคคคอออมมมพิพิพิวววเเเตตตอออรรร”””    ไดจัดซื้ออุปกรณเพ่ือใชงานประกอบดวยเครื่อง

Mimicomputer , เครื่อง PC Console , Tape Backup และ LinePrinter อยางละ 1 ชุด กลุมงานดาน
GISไดจัดซื้ออุปกรณเพ่ือใชงาน ประกอบดวยWorkstation/stand alone , เครื่อง PCTerminal , เครื่อง
Digitizer และเครื่องPlotter อยางละ 4 ชุด กลุมงานดาน MIS ไดจัดซื้ออุปกรณเพ่ือใชงาน ประกอบดวย
PC Terminail/stand alone , Dumpterminal , Dot matrix printer  และ Modem สวน อุปกรณประกอบ
อื่น ๆ ที่ทางศูนยคอมพิวเตอรไดซื้อไดแก UPS

พ.ศ. 2539
ภาระกิจของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ิมมากขึ้น   และมีความตองการใชงานคอมพิวเตอร

เพ่ิมมากขึ้น ดังน้ัน ทางศูนยคอมพิวเตอรไดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ิมอีกจาํนวน 5 ชุด สําหรับกอง
สวนกลาง กระจายไปตามหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสนองนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน

พ.ศ. 2542
ในป 2542 ไดมีการขยายงานดานระบบเครือขายและคอมพิวเตอรเพ่ิมมากขึ้นโดย

แบงออกเปน
(1) Main Server จาํนวน 1 ชุด เปนระบบที่ทาํหนาที่บริการหลักและควบคุมบริหาร

เครือขายสารสนเทศ  ที่ศูนยคอมพิวเตอรของกรมพัฒนาที่ดิน มีโครงสราง CPU แบบ RISC
(2) PC และ Graphic Server จาํนวน 23 ชุดมีโครงสราง PC แบบ Pentium หรือเปน

แบบ RISC ใชทาํงานเปนแมขายระดับกอง/สํานักงาน
(3) Intelligent Graphic Workstation จาํนวน 10 เครื่อง มีโครงสราง CPU แบบ

Pentium ใชทาํงานในระบบ Graphic หรือ Geographic Information System (GIS) หรือ ระบบ
Computer Aided Design(CAD)

(4) PC Computer มีโครงสราง CPU  แบบ Pentium จาํนวน 220 เครื่อง ใชทาํงาน
ดาน MIS บางสวนใชงานดาน GIS ซึ่งติดตั้งใหกับผูบริหารกรมฯ ทุกฝาย ในทุก ๆ กอง/ สํานักงาน
และสถานีพัฒนาที่ดิน สถานีละ 1 ชุด รวมทั้งศูนยคอมพิวเตอร/ ศูนยศึกษา

             อุปกรณคอมพิวเตอร ( Hardware )
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(5) อุปกรณตอพวง ไดแก Dot Matrix Printer, Scanner ,Plotter, Laser Printer,
Digitizer, Inket Printer เปนตน

พ.ศ. 2544
       ไดดาํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่อง Server ของสํานักงานเลขานุการกรม ,

กองการเจาหนาที่ , กองคลัง และกองแผนงาน (จากเดิม Ram 64 MB เปน192 MB และ Harddisk
จาก 4 GB และ 22GB) เพ่ือจัดเก็บขอมูลทาง Web Site  และระบบ Internet ของกรมพัฒนาที่ดิน

ทาํการ Maintenance ระบบคอมพิวเตอรทั้งในสวนกลาง 15 หนวยงาน , ตางจังหวัด
ระดับเขต/ศูนยศึกษาฯ 15 หนวยงาน , สํานักงานพัฒนาที่ดิน 69 แหง

พ.ศ. 2546
       ในปน้ีทางศูนยสารสนเทศไดรับงบประมาณครุภัณฑคอมพิวเตอรทั้งส้ิน 7,467,500

บาท ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระยะที่ 3)
นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่อง Server ใหกับหนวยงานสวนภูมิ

ภาค (สพข. 2,5,6 และ 12) เพื่อรองรับการจัดตั้ง Web Site เขต และทําการเปลี่ยน Switch จากความเร็ว 10
Mbps เปน 100 Mbps และทําการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องไมโครคอมพิวเตอรของ สพด. ทั้งหมดจํานวน 69
แหง (โดยเพิ่ม RAM เปน 128 MB และเพิ่ม Harddisk  อีก40 GB)
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กกาารรพัพัฒฒนนาาโโปปรรแแกกรรมมแแลละะฐฐาานนขขออมูมูลล
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พ.ศ. 2536
       ระยะแรกนั้นการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร  และไดจัดหาโปรแกรมเพื่อการเก็บขอมูล

ลงฐานขอมูลครั้งแรกทางศูนยสารสนเทศเลือกใชระบบปฏิบัติการแบบ Unix เขามาชวยอาํนวยความ
สะดวก  เริ่มมีการจัดทาํโปรแกรมเพื่อใชในการจัดการระบบโดยระยะแรกใชฐานขอมูลเปนแบบ Oracle

พ.ศ. 2537
พัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลเกี่ยวกับดานแผนงานดวยโปรแกรม Foxbaseประกอบดวย

ฐานขอมูลการจัดสรรปริมาณงานงบประมาณ กรมพัฒนาที่ดิน  , ฐานขอมูลการจัดทาํแผนและผลการ
ปฏิบัติงานตามแบบฟอรม ง.302  , ฐานขอมูลการจัดทาํทะเบียนประวัติหมอดินอาสาประจาํหมูบาน ,
ฐานขอมูลความตองการความชวยเหลือของเกษตรกรผาน อบต. และ ฐานขอมูลงานอนุรักษดินและน้าํ
ในหมูบานพัฒนาที่ดิน

พ.ศ. 2539
       จัดทาํขอมูลแผนที่ระบบ Digital ไดแก ขอบเขตตาํบล ถนน ทางน้าํหลัก กลุมชุดดิน ชั้น

ความเหมาะสมของดิน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ  และ 5 จังหวัดภาคใต คือ สตูล ยะลา นราธิวาส
ปตตานี สงขลา รวมถึงบันทึกขอมูล แผนที่ดังกลาวในภาคกลาง ภาคตะวันออก

พ.ศ. 2540
       กรมพัฒนาที่ดิน เริ่มมีการขยายตัวทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพ่ิมมากขึ้น

และประชาชนทั่วไปเริ่มใหความสนใจ ดังน้ันการทาํงานจึงจาํเปนตองมีอุปกรณที่ชวยใหการทาํงาน
ไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงไดเล็งเห็นถึงการนาํคอมพิวเตอรเขามาชวยในการคนหาขอมูล
ดานสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ทางศูนยจึงไดทาํการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศขอมูลดิน
(DLD_System 2.0) ขึ้นเพื่ออาํนวยความสะดวกและใหการทาํงานเปนไปอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2542
ไดทําการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลกลุมชุดดินและทางเลือกการปลูกพืช 

(SoilView  2.0) , โปรแกรมระบบฐานขอมูลแผนที่จาํแนกประเภทที่ดินในเขตปาไมถาวร (Permanent
Forest) และโปรแกรมระบบการประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ (LandSuit 1.0)

พ.ศ. 2544
ศูนยสารสนเทศไดจัดหาระบบ Back Office มาใชงานบนระบบเครือขาย ไดแก
- ระบบบริหารงานบุคคล ชวยในการจัดเก็บฐานขอมูลประวัติขาราชการและลูก

จางประจาํทั้งหมด รวมทั้งเวลาในการปฏิบัติงานโดยเก็บรวบรวมฐานขอมูลบน Sybase
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  เปนโปรแกรมที่บันทึกการรับ-สงเอกสาร

ไดทั้งภายในและภายนอก สามารถบันทึกรายละเอียดของเอกสารได เชน เลขที่หนังสือ , วันที่ , ชื่อ

            การพัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูล ( Software & Database )
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เรื่อง ฯลฯ  พรอมทั้งแนบเรื่องตนฉบับ (โดยการ Scan เขาสูระบบได) อีกทั้งสามารถดูสถานะการ
ดาํเนินการ , บันทึกส่ังการ , คนหาเอกสาร และเรียกดูเอกสารแนบผานโปรแกรม Web Browser ได

- ไปรษณีย พด. (LDD Mail)  เปนโปนแกรมที่ใชในการรับ-สง Mail ผานทาง
Internet ซึ่งจะทาํใหผูใชงานสามารถอานจดหมายไดกอนโดยไมจาํเปนตองทาํการ Download Mail มา
เก็บไวที่เครื่อง และถาหากตรวจพบ Mail มีไวรัสก็สามารถลบทิ้งไดทันที่

- โปรแกรมตรวจสอบเวลาการทํางานผาน Web เพ่ือใหขาราชการและลูกจาง
ประจาํ (สวนกลาง) สามารถเรียกดูเวลาการทาํงานผานเว็บทั้งไปและกลับได และสืบคนเวลาการ
ทาํงานของตนเองโดยผาน Web Browser ไดสะดวกรวดเร็วและตลอดเวลาเปนการอาํนวยความสะดวก
ใหแกผูบริหารในการตรวจสอบเวลาการทาํงานของผูใตบังคับบัญชาได และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใน
การสรุปวันปฏิบัติราชการของขาราชการและลูกจางประจาํ (สวนกลาง)ดวย

ดานสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ไดพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลระดับชุดดิน
(THAIPedon 1.0) , โปรแกรมระบบสนับสนุนการจัดทาํหมูบานพัฒนาที่ดิน (CONSPlan 1.0) ,
โปรแกรมประเมินคุณภาพดินเพื่อการ     กอสรางแหลงนํ้าขนาดเล็ก (FarmPond1.0), โปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลการใชประโยชนที่ดินและแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน (LandPlan 3.0) และ
โปรแกรมระบบฐานขอมูลการชะลางพังทลายของดิน (ErosView 1.0) เพ่ือใชในงานดานภูมิศาสตร

พ.ศ. 2545
ดานสารสนเทศภูมิศาสตร GIS ไดมีการพัฒนาโปรแกรมระบบสนับสนุนการจัดการดิน

ปญหา (SoilMan 1.0) ,โปรแกรมระบบสนับสนุนการกาํหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ (Agzone 2.0)
ดาน Web  Application ไดพัฒนาโปรแกรมตาง ๆ ดังน้ี

- โปรแกรมรายงานการประสบภัยพิบัติดินถลม – นํ้าทวม   พัฒนาขึ้นเพื่อใหหนวย
งานสวนภูมิภาครายงานการประสบปญหาดินถลม – นํ้าทวมมายังสวนกลางในลักษณะ Real Time
โดยโปรแกรมจะทาํการสงเมลแจงไปยังผูบริหาร

- ระบบฐานขอมูลหมอดินอาสา ซึ่งพัฒนาขึ้นจากภาษา ASP และใชฐานชอมูล SQL
Server ในการจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติหมอดินอาสาทั่วประเทศในระบบดิจิตอลใหถูกตองครบถวน
เปนปจจุบน

พ.ศ. 2546
       ไดพัฒนาโปรแกรมระบบบริการประชาชน , โปรแกรมเวทีโต-ตอบ (Webboard) ,

โปรแกรมรายงานผลการวิเคราะหดิน Online , โปรแกรมฐานขอมูลแหลงนํ้าขนาดเล็ก , โปรแกรมบัญชี
Stock วัสดุการเกษตร , นามสงเคราะห , โปรแกรมหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-library) ซึ่งเปน
โปรแกรมที่ใหบริการคนหาหนังสือในหองสมุดกรมพัฒนาที่ดิน Online ผานทางเว็บไซตของกรมพัฒนา
ที่ดิน และจัดตั้งศูนยบริการขอมูลกรมพัฒนาที่ดิน (Call Center) สามารถติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพท      
0-2579-0111 ซึ่งเปนการใหบริการสายดวนกรณีที่ตองการรับความรูดานการถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เปนเครื่องมือในการบริการ
สามารถติดตอสอบถามขอมูลไดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งโทรศัพทพ้ืนฐาน และโทรศัพทเคลื่อนที่
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พ.ศ. 2539
ตอมาในป 2539 กรมพัฒนาที่ดินไดวาจางใหมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทาํเว็บไซตของ

กรมพัฒนาที่ดิน ขึ้นเปนครั้งแรก     โดยจดทะเบียน  Domain name   ภายใตชื่อ ldd.go.th และ E-
mail : ldd@mozart.inet.co.th เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธงานของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีหัวขอ
ตาง ๆ เชน แนะนาํกรม , โครงการที่สําคัญของกรมฯ , นโยบายการใชที่ดิน ,รอบรูเรื่องดิน , วิชาการ
พัฒนาที่ดิน, พรบ.ขอมูลขาวสาร, ขอมูลทางดานแผนที่, บริการเกษตรกร และบริการ Download
โปรแกรม

พ.ศ. 2541
ในปน้ีไดทาํการปรับปรุงเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน เปนครั้งที่ 2  โดยทาํการแบงเน้ือหา

ออกเปนหมวดหมูในการใชงาน เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหกับผูใช ในการคนหาหรือเรียกใชขอมูลได
รวดเร็วยิ่งขึ้น พรอมทั้งปรับแตงหนาจอใหมีรูปแบบเปนมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

พ.ศ. 2543
มีการจัดตั้ง Web Server  ขึ้นที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเก็บขอมูลทุกอยางที่นํา

ขึ้นเผยแพรผานทาง Internet และไดมีการตั้ง E-mail Address ของหนวยงานขึ้นเพื่อใชในการรับ – สง
เมลทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน   โดยใชชื่อยอของหนวยงานและตามดวย @ldd.go.th

พ.ศ. 2544
ในป 2544 ไดพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมไดแก โปรแกรมระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใชในการรับสงเอกสารงานสารบรรณระหวางหนวยงานสวนกลางและหนวยงาน
สวนภูมิภาค  นอกจากนี้ไดพัฒนาโปรแกรมไปรษณีย พด. (LDD Mail) เพ่ือใชในการรับสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส แทนการใชโปรแกรม Microsoft Outlook เพ่ือปองกันการติดไวรัส

นอกจากทาง ศูนยสารสนเทศ ไดดาํเนินการยายขอมูล ที่อยูในความรับผิดชอบของ
สลก. และ กผง. ไปยังเครื่อง Server ของแตละหนวยงานโดยมีรายละเอียด ดังน้ี

           อินเตอรเน็ต ( Internet )
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1. ขอมูลที่อยูในความรับผิดชอบของฝายเผยแพรฯ (สลก.)อยูที่เครื่อง Server สลก.
(ofs101) ประกอบดวย

1.1 เมนูแนะนาํกรมฯ
1.2 เมนูโครงการที่สําคัญของกรมฯ
1.3 เมนูรอบรูเรื่องดิน
1.4 เมนูบริการเกษตรกร
1.5 เมนูขาวประชาสัมพันธ

2. ขอมูลที่อยูในความรับผิดชอบของ กผง. อยูที่เครื่อง Server กผง. (pld101)
ประกอบดวย

2.1 เมนูนโยบายการใชที่ดิน
2.2 เมนูวิชาการพัฒนาที่ดิน
2.3 เว็บไซตของสมาคมอนุรักษดินและน้าํแหงประเทศไทย

พ.ศ. 2545
ศูนยสารสนเทศ ไดพัฒนาระบบ Internet ของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบดวย โปรแกรม

ไปรษณีย พ.ด.(LDD Mail) , ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส , ระบบตูเอกสารอิเล็กทรอนิกส, ระบบ
จองหองประชุม , ระบบหนังสือเวียน , ระบบคลังขอมูล , การโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร  โดยในปน้ีได
พัฒนาในมารวมอยู  ณ จุดเดียว (One – Stop – Service) บน Web กรมฯ จะสามารถเรียกใชงานได
บน Web ทาํใหสะดวกรวดเร็ว ไมยุงยากซับซอน และไดปรับปรุงหนาแรกเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดนิ    
เปนครั้งที่ 3

พ.ศ. 2546
ในป 2546 มีการปรับปรุงเว็บไซต ครั้งที่ 4 และเปดเวทีโตตอบ , รายงานผลการ

วิเคราะหดิน , ฐานขอมูลแหลงนํ้าขนาดเล็ก , บัญชี Stock วัสดุการเกษตร , หองสมุดอิเล็กทรอนิกส ,
นามสงเคราะห หรือ Call Center เพ่ือใหบริการแกประชาชนผานทางเว็บไซตกรมพัฒนา ที่ดิน
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สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการแนวใหม ซึ่งเนนการใหบริการภาครัฐในรูปแบบรัฐ
บาลอิเล็กทรอนิกส หรือที่เรียกวา e-Government  ซึ่งก็คือ  วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม
โดยการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงานของภาครัฐ  
ปรับปรุงการบริการแกประชาชน การบริการดานขอมูล และสารสนเทศเพื่อสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีความใกลชิดกับภาครัฐมากขึ้น ส่ืออิเล็กทรอนิกสจะเปนเครื่องมือที่
สําคัญในการเขาถึงบริการของรัฐ ประการสาํคัญจะตองมีความรวมมืออยางใกลชิดและเต็มใจจากทั้ง 3
ฝาย ไดแก ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน

ซึ่งในปจจุบันกรมพัฒนาที่ดิน มีระบบ e-Government ใหบริการประชาชนผานทาง
Online เพ่ือเพิ่มความสะดวกใหกับประชาชน ในการมาติดตอขอรับบริการกับหนวยงานราชการ ดังน้ี

พ.ศ. 2545
โปรแกรมระบบฐานขอมูลหมอดินอาสา (http://mordin.ldd.go.th)

โปรแกรมระบบฐานขอมูลหมอดินอาสานั้น สามาเรียกดูไดที่ Web Site กรมพัฒนาที่
ดิน  http://ldd.go.th > เลือก Icon มีปญหาปรึกษาหมอดิน หรือ http://www.ldd.go.th/mordin
สําหรับการใชงานนั้น จัดทาํขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลหมอดินอาสาทั่วประเทศ และเพื่อสรางเครือขายหมอ
ดินอาสาระดับ ตาํบล อาํเภอ เปนตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในระดับตาํบล อาํเภอ และสนับสนุนการ
ดาํเนินงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

     นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายในการพัฒนาหมอดินอาสาตาํบล เพ่ือเปน
วิทยากรและเปนตัวแทนกรมพัฒนาที่ดิน ประจาํศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํ
ตาํบล  ทางกรมพัฒนาที่ดินจึงไดพัฒนาโปรแกรมฝกอบ
รมหมอดินอาสาขึ้นเปนที่เรียบรอยแลว เพ่ือพัฒนาเครือ
ขายหมอดินอาสาใหเขมแข็งแลวใหชวยงานกรมพัฒนาที่
ดิน ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับการทาํงานของ
หมอดินอาสาใหสามารถเปนเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่
ดิน คนหนึ่ง ซึ่งสามารถนาํมาใชไดในลักษณะ Real time
ซึ่งฐานขอมูลดังกลาวจะทําการเชื่อมโยงกับฐานขอมูล
ประวัติหมอดินอาสา จึงทาํใหการบันทึกขอมูลประวัติผู
เขารับการฝกอบรมทาํไดงายและสะดวกยิ่งขึ้น

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (http://www.ldd.go.th/gisweb)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) โดยใชเทคโนโลยีดาน Web-Database และ GIS-

Web Information System ใหสืบคนขอมูลระบบสนับสนุนการกาํหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ ระบบเรียก
ใชขอมูลชะลางพังทลายดิน ระบบฐานขอมูลชุดดิน และระบบฐานขอมูลเตือนภัยความแหงแลง ดวย

              E-Goverment
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Web Browser โดยผานทาง Web Site ของกรมพัฒนาที่ดินที่ www.ldd.go.th แลว Click ที่ระบบสาร
สนเทศภูมิศาสตร หรือ เรียกผานทาง Web Site ที่ www.ldd.go.th/gisweb

โปรแกรมรายงานการประสบภัยพิบัติดินถลม- น้ําทวม
(http://www.ldd.go.th/warning)

โปรแกรมรายงานการประสบภัยพิบัติดินถลม-  
นํ้าทวม จัดทาํขึ้นเพื่อใชในการรวบรวมขอมูลการเกิดปญหาภัย
ธรรมชาติ โดยทางสถานีพัฒนาที่ดินฯ จะทาํการรายงานผาน
ทางระบบ Internet แบบOnline Real time เพ่ือแจงเหตุการเกิด
ภัยมายังหนวยงานสวนกลางไดรับทราบ และวางแผนแกไข

หรือปองกัน สามารถเรียกดูไดที่ URL คือ  http://www.ldd.go.th เลือก Icon “รายงานคาดการณพ้ืนที่
จะเกิดแผนดินถลม-นํ้าทวม” หรือ http://www.ldd.go.th/warning  จัดขึ้นเพื่อใหการจัดเก็บขอมูลราย
งานการประสบภัยพิบัติดินถลม-นํ้าทวมที่เกิดเหตุการณขึ้น ใหเปนระเบียบระบบมาตรฐานเดียวกันทุก
หนวยงาน และสามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว ผูบริหารสามารถนาํขอมูลมาใชในการติดตาม และ
ประเมินผลการดาํเนินงาน อีกทั้งยังสามารถสรุปขอมูลที่ใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร

พ.ศ. 2546
โปรแกรมระบบบริการประชาชน (http://www.ldd.go.th/srvform)

ระบบบริการประชาชนจะเรียกผานทาง Web Site ของกรมพัฒนาที่ดินที่
www.ldd.go.th  และ Click ที่เมนูระบบบริการประชาชน ในหนาแรกของ Web Site กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่ง
การขอรับบริการนั้น เกษตรกรสามารถขอรับบริการผานทางโปรแกรมระบบบริการประชาชนได  5
ประเภท คือ

1. ใบขอรับสารเรง พ ด. 1
2. ใบขอรับสารเรง พด. 2
3. ใบขอรับสารเรง พด. 3
4. ใบขอรับเมล็ดพันธพืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน
5.  ใบคาํขอรับกลาแฝก

รายงานผลวิเคราะหดิน Online
        โปรแกรมระบบรายงานผลการวิเคราะหดินของเกษตรเปนโปรแกรมสําหรับ

เกษตรกรที่มาขอรับบริการโดยขอรับผลการวิเคราะหดินแบบ Online ดวยตนเอง ทาํใหสะดวกสบาย
และประหยัดเวลา โดยเขาสูเว็บไซตของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ www.ldd.go.th เลือกเมนู “ผลการวิเคราะห
ดินเกษตรกร”

http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/gisweb
http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/
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โปรแกรมฐานขอมูลการกอสรางแหลงน้ํา (http://www.ldd.go.th/rsv)
         การเขาสูโปรแกรมฐานขอมูลการกอสรางแหลงนํ้า โดยผานทาง Web Browser

โดยใช    URL : http://www.ldd.go.th/rsv/  เปนโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อติดตามความกาวหนา
ของโครงการการกอสรางตาง โดยผูใชงานสามารถบันทึกและเรียกดูขอมูลได ผานทางระบบ Internet

ในการบันทึกขอมูลเปนการทาํงานตอเนื่องกันของกองชางชาง กองคลัง และสาํนัก
งานพัฒนาที่ดินเขต โดยกองชางเปน ผูบันทึกขอมูลทั่วไปของโครงการ กองคลังบันทึกขอมูลดานการ
เงิน และสาํนักงานที่ดินเขต บันทึกความกาวหนาในการดาํเนินการ และเบิกจายเงิน

โปรแกรมหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library)
โปรแกรมหองสมุดอิเล็กทรอนิกสจะเรียกผานทาง Web Site ของกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ URL  คือ www.ldd.go.th > เลือกเมนู หองสมุดอิเล็กทรอนิกส หรือ
http://ww.ldd.go.th/menu_library จัดทาํขึ้นเพื่อใหผูสนใจสามารถคนหาขอมูลหนังส่ือที่มีอยูในหอง
สมุด ของกรมพัฒนาที่ดิน จาก Web Browser เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการคนหาขอมูล โดยผาน
ระบบเครือขายกรมพัฒนาที่ดิน นอกจากนั้นยังสามารถเรียกอาน E - Book หรือบทคัดยอองหนังสือได
ทันที โปรแกรมหองสมุดอิเล็กทรอ นิกสมีคุณสมบัติ ในการติดตอส่ือสารแบบ Online  ซึ่งจะทาํหนาที่
เปนเสมือนศูนยขอมูลการใหบริการขอมูลในรูปแบบ Internet

โปรแกรมบันทึก Stock วัสดุการเกษตร (http://www.ldd.go.th/stock)
โปรแกรมบันทึก Stock วัสดุการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีดาน Web Database

โดยเรียกดู และขันทึกขอมูลจาก Web browser แบบ Real time ผานระบบเครือขาย กรมพัฒนาที่ดิน
โปรแกรมบันทึก Stock วัสดุการเกษตรแบงการทาํงานออกเปน 2 สวน ไดแก

1. สืบคนและแสดงขอมูล เพ่ือใหเกษตรกรสามารถตรวจสอบขอมูลวา ในปจจุบัน
กรมพัฒนาที่ดินมีวัสดุการเกษตรแตละชนิดเหลืออยูเทาไร ที่หนวยงานใดบาง

2. การบันทึกขอมูล สําหรับเจาหนาที่ในหนวยงานตาง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือ
บันทึกขอมูลกิจกรรมการรับ-จาย วัสดุการเกษตรชนิดตางๆ

เวทีโตตอบ (Webboard) (http://www.ldd.go.th/webboard)
โปรแกรมกระดานขาวอิเล็กทรอนิกส (Webboard)  ขึ้นเพื่อเปนส่ือกลางระหวางผู

บริหารกับขาราชการ และเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  และใหประชาชนสามารถฝากขอความ
ปญหาขอสงสัย ขอเสนอแนะ ขอรองทุกข หรือรวมแสดงความคิดเห็น และมีการตอบกลับโดยจัดทาํเปน
เมนูในหนาแรกของเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน คือ “เวทีโตตอบสามารถเรียกดูไดที่ www.ldd.go.th เลือก
เมนูเวทีโตตอบ (Webboard)

http://www.ldd.go.th/
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โปรแกรมนามสงเคราะห (http://www.ldd.go.th/telno)
โปรแกรมนามสงเคราะห กรมพัฒนาที่ดินจะเรียกผานทาง Web Site ของกรม

พัฒนาที่ดินที่ www.ldd.go.th/telno/  เพ่ือเรียกหนาจอของโปรแกรมนามสงเคราะห กรมพัฒนาที่ดิน
โปรแกรมนามสงเคราะห  มีการติดตอส่ือสารแบบ Online ซึ่งจะทาํหนาที่เปนเสมือนศูนยขอมูลการให
บริการขอมูลในรูปแบบ Internet

สําหรับการโปรแกรมนามสงเคราะหน้ัน เปรียบเสมือนสมุดโทรศัพท  ใชในการ
คนหาขอมูล ซึ่งการใชงานนั้นจะมีเจาหนาที่ผูใชงานเปนผูบันทึก แกไข/ลบขอมูล ในการใชงาน การคน
หานั้น  ก็จะคนหาตาม ชื่อ-นามสกุล ตาํแหนงในสายงาน ตาํแหนงในการบริหารงาน หนวยงาน หรือ
จังหวัด หรืออยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมด ตามเงื่อนไขที่ตองการ แลวทาํการคนหา

http://www.ldd.go.th/telno/
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กกาารรพัพัฒฒนนาาบุบุคคลลาากกรร
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พ.ศ. 2536
       ดานการพัฒนาบุคลากร ในป 2536 ไดจัดใหมีการอบรมคอมพิวเตอรทั้งหมด 5 หลัก

สูตรดังน้ี
- หลักสูตร Introductionto computer จาํนวน 40 ราย
- หลักสูตร Word Processing จาํนวน 80 ราย
- หลักสูตร Database จาํนวน 200 ราย
- หลักสูตรระบบบริหารงาน จาํนวน 75 ราย
- หลักสูตรดานระบบเครือขาย จาํนวน 98 ราย
- หลักสูตรโปรแกรม Arc/Info และ Erdas จาํนวน 14 ราย

เพ่ือเปนการเพิ่มเติมความรูดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหแกขาราชการและ    
ลูกจางของกรมพัฒนาที่ดิน

พ.ศ. 2538
       ดานการพัฒนาบุคลากร ในป 2538 ไดจัดใหมีการอบรมคอมพิวเตอรทั้งหมด 1 หลัก

สูตร คือ หลักสูตรคอมพิวเตอรแกขาราชการระดับ 5 ตามมติ ครม. จาํนวน 217 ราย

พ.ศ. 2542
       ดานการพัฒนาบุคลากร ในป 2542 ไดจัดใหมีการอบรมคอมพิวเตอรทั้งหมด 6 หลัก

สูตร ดังน้ี
- หลักสูตร Microsoft Office จาํนวน 299 ราย
- หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหาร จาํนวน151 ราย
- หลักสูตรผูบริหารระบบ (สวนกลางและภูมิภาค)  จาํนวน 60 ราย
- หลักสูตร GIS PC จาํนวน 30 ราย , หลักสูตรGIS Workstation จาํนวน 30 ราย
- หลักสูตร Office Automation จาํนวน 880 ราย

           ดานบุคลากร
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พ.ศ. 2543
       ดานการพัฒนาบุคลากร ในป 2542 ไดจัดใหมีการอบรมคอมพิวเตอรทั้งหมด 1 หลัก

สูตร คือ หลักสูตรคอมพิวเตอรแกขาราชการระดับ 5 ตามมติ ครม. จาํนวน 266 ราย

พ.ศ. 2544
       ดานการพัฒนาบุคลากร ในป 2544 ไดจัดใหมีการอบรมคอมพิวเตอรทั้งหมด 5 หลัก

สูตร ดังน้ี
- หลักสูตรโปรแกรมพัสดุและกองคลัง จาํนวน 81 ราย
- หลักสูตรโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส จาํนวน 160 ราย
- หลักสูตรโปรแกรมแหลงนํ้าเพื่อการอนุรักษดินและน้าํ  จาํนวน  32 ราย
- หลักสูตรโปรแกรมการจัดการพันธุพืชฯ จาํนวน 32 ราย
- หลักสูตรโปรแกรมระบบการบริหารงานบุคคล จาํนวน 64 ราย

เพ่ือเปนการเพิ่มเติมความรูดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหแกขาราชการและลูก
จางของกรมพัฒนาที่ดิน

พ.ศ. 2545
ดานการพัฒนาบุคลากร ในป 2545 ไดจัดใหมีการอบรมคอมพิวเตอรทั้งหมด 4 หลักสูตรดังน้ี
- หลักสูตรโปรแกรมMS Exchange 2000 จาํนวน 451 ราย
- หลักสูตรโปรแกรมหมอดินอาสาจาํนวน 222 ราย หลักสูตรโปรแกรม Front Page 2000

จาํนวน   60 ราย
 - หลักสูตรโปรแกรมการประยุกตงานดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร จาํนวน 23 ราย

เพ่ือเปนการเพิ่มเติมความรูดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหแกขาราชการและ   
ลูกจางของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถนาํไปประยุกตใชงาน ในชีวิตประจาํวันได และลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2546
       ดานการพัฒนาบุคลากร ในป 2546 ไดจัดใหมีการอบรมคอมพิวเตอรทั้งหมด 4

หลักสูตรดังน้ี
- หลักสูตรโปรแกรมการเขียนเว็บเพจดวย HTML และ Macromedia Dreamweaver

จาํนวน 97 ราย
- หลักสูตรโปรแกรม Adobe Acrobat สําหรับผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)

จาํนวน 100 ราย
- หลักสูตรโปรแกรมฝกอบรมหมอดินอาสา จาํนวน 91 ราย
- หลักสูตร Web Base Application wit ASP จาํนวน 51 ราย
เพื่อเปนการเพิ่มเติมความรูดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหแกขาราชการและลูกจาง

ของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถจัดทํา Web Page มีความรูพื้นฐานทางดาน Web Base
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พพรระะรราาชชบับัญญญัญัติติขขออมูมูลลขขาาววสสาารร
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ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ดังน้ันเพื่อใหสอดคลองกับโครง
สราง และการจัดหนวยงานใหมของกรมพัฒนาที่ดิน สรุปไดดังน้ี

4.1 การสงขอมลูขาวสารของราชการลงพมิพในราชกจิจานเุบกษา (มาตรา 7 ) ไดดาํเนนิการ
จดัสงขอมลูขาวสารของราชการลงพมิพในราชกจิจานเุบกษาตามมาตรา (1) (2)(3) และ(4) แหงพระราช
บัญญัติ    ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คือ

1) โครงสรางการจัดองคการในการดาํเนินงาน อาํนาจหนาที่ สถานที่ติดตอ เพ่ือขอรบั
ขอมลูตามมาตรา 7(1)(2) และ(3) ประกาศลงพมิพในราชกจิจานเุบกษาฉบบั
ประกาศ ทั่วไป เลม 120 ตอนพิเศษ 63ง ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2546

2) ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2546 ตาม
มาตรา 7(4) ประกาศลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 120
ตอนพิเศษ 71ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2546

4.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการกรมพัฒนาที่ดินซึ่งประกอบ
ดวย รองอธิบดีดานบริหาร เปนประธานคณะกรรมการ ผูอาํนวยการสาํนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่
ดินเปนรองประธานคณะกรรมการ ผูอาํนวยการศูนยสารสนเทศเปนคณะกรรมการและเลขานุการ หัว

หนากลุมนิติการ เปนคณะกรรมการและผูชวยเลขานุ
การ ประกาศแตงตั้ง ตั้งแต วันที่ 13 มิถุนายน 2546
เปนตนไป

4.3 แตงตั้งคณะทาํงานตามพระราช
บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ โดยมี   ผูอาํนวยการ
ศูนยสารสนเทศเปนประธานคณะทาํงาน หัวหนาฝาย
นิติการ เปนรองประธานคณะทาํงาน      นางกุลวดี
ภารดวาจ เปนคณะทาํงานและเลขานุการ การจัดตั้ง
คณะทาํงานฯชุดนี้ เพ่ือใหการดาํเนินงานเปนไปตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
ดาํเนินการเปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

ประธานคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการกรมพัฒนาที่ดิน จึงไดประกาศแตงตั้งคณะ
ทาํงานฯ ชุดนี้ ประกาศแตงตั้ง ตั้งแตวันที่ 18 กรกฎาคม 2546 เปนตนไป

               พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
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พ.ศ. 2540
       จัดทําบัญชีรายการเอกสารสิ่ งพิมพและขอมูล

ดิจิตอลที่ใหบริการ พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงาน
กรมพัฒนาที่ดิน  ซึ่งประกอบไปดวย เอกสารวิชาการ, Diskette,
แผนพับ, Cassette (เอกสารแจกฟรี) มีจาํนวน 18  รายการ
(เอกสารเสียคาใชจาย) มีจาํนวน 31 รายการ และประเภท A0,
A1, A3, A4  มีจาํนวน 1 รายการ

พ.ศ. 2541
       จัดทาํบัญชีรายการเอกสารสิ่งพิมพและขอมูลดิจิตอล

ที่ใหบริการ พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานกรม
พัฒนาที่ดิน  ซึ่งประกอบไปดวย เอกสารวิชาการ, CD, แผนพับ,
Cassette, แผนที่ (เอกสารแจกฟรี) มีจาํนวน 16  รายการ
(เอกสารเสียคาใชจาย) มีจาํนวน 22 รายการ และประเภท A0,
A1, A3, A4  มีจาํนวน 8 รายการ

  พ.ศ. 2542
       จัดทาํบัญชีรายการเอกสารสิ่งพิมพและขอมูลดิจิตอลที่ใหบริการ พรบ.ขอมูลขาวสารของ

ราชการของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน  ซึ่งประกอบไปดวย เอกสารวิชาการ, แผนที่, แผนพับ, CD,
Cassette(เอกสารแจกฟรี) มีจาํนวน 26 รายการ (เอกสารเสียคาใชจาย) มีจาํนวน 81 รายการ และ
ประเภท A0, A1, A3, A4  มีจาํนวน 12 รายการ

พ.ศ. 2543
       จัดทาํบัญชีรายการเอกสารสิ่งพิมพและขอมูลดิจิตอลที่ใหบริการ พรบ.ขอมูลขาวสารของ

ราชการของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน  ซึ่งประกอบไปดวย เอกสารวิชาการ, Diskette, แผนพับ,
Cassette , CD, แผนที่ (เอกสารแจกฟรี) มีจาํนวน 33  รายการ (เอกสารเสียคาใชจาย) มีจาํนวน
188 รายการ และประเภท A0, A1, A3, A4  มีจาํนวน 35 รายการ

พ.ศ. 2544
       จัดทาํบัญชีรายการเอกสารสิ่งพิมพและขอมูลดิจิตอลที่

ใหบริการ พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานกรมพัฒนาที่
ดิน  ซึ่งประกอบไปดวย เอกสารรายงาน เอกสารวิชาการ, CD,
(เอกสารแจกฟรี) มีจาํนวน 73  รายการ (เอกสารเสียคาใชจาย) มี
จาํนวน 71 รายการ
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 พ.ศ. 2545
บัญชีรายการเอกสารสิ่งพิมพและขอมูลดิจิตอลที่ใหบริการ พรบ.ขอมูลขาวสารของราช

การของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน  ซึ่งประกอบไปดวย CD, แผนที่ (เอกสารแจกฟรี) มีจาํนวน 121
รายการ (เอกสารเสียคาใชจาย) มีจาํนวน 57  รายการ และประเภท A0, A1, A3, A4  มีจาํนวน 160
รายการ
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รระะบบบบบบริริหหาารรแแลละะจัจัดดกกาารรเเคครืรืออขขาายย
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พ.ศ. 2544
ระบบ Bandwidth Management(Allot)

ทาํหนาที่ในการจัดการลาํดับของการใชงาน  ดังน้ี
- จัดลาํดับความสาํคัญตาม Priority ของงานที่ใช  โดยใหความสาํคัญกับการรับ-สง

mail เปนอันดับแรก การใชงานเว็บไซตของกรม เปนอันดับถัดไป และการใชงานอินเตอรเน็ตภายนอก
เปนอันดับสุดทาย

- กาํหนดขนาดของชองทางในการใชงานในดานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับปริมาณของ
การรับ-สงขอมูลที่เกิดขึ้นจริง เชน ชองทางการเชื่อมตอของ VPN จากตางจังหวัดเขามายังสวนกลาง ,
ชองทางการใชงาน Internet ของกรมสวนกลาง ฯลฯ

- กาํหนด Service และ Protocol ที่ใชงานใหอยูในระเบียบที่กาํหนดไว เชน Protocol
ICMP และ FTP ใหมีคาความสาํคัญ และชองทางต่าํ Protocol POP3 และ SMTP ใหมีคาความสาํคัญและ
ชองทางสูง ฯลฯ

พ.ศ. 2545
ระบบ Proxy  Server
ทาํการติดตั้งระบบ Web Proxy สําหรับการใชงานทั้งแบบ Active Cache และ

Reverse Cache เพ่ือสนับสนุนการใหบริการ การเรียกใชงานขอมูล Internet สําหรับระบบเครือขาย
VPN ที่มีอยู ณ ปจจุบัน ซึ่ง Web Proxy จะทาํหนาที่จัดเก็บบันทึกการใชงานในการเรียกใชขอมูล Web
Site  ตาง ๆ และจะทาํการเก็บขอมูลที่มีการเรียกใชซ้าํ ๆ กันบอย ๆ ไวใน Cache บนเครื่อง ซึ่งเม่ือผูใช
งานตองการเรียกใชอีกก็สามารถเรียกใชงานไดทันที โดยไมตองทาํการ Load ขอมูลนั้นใหม ซึ่งทาํให
เปนการลดการจราจรที่เกิดขึ้นบน leased line  1Mbps ที่เชื่อมตอ Internet และ VPN จากการเรียกใช
ขอมูล

ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย (Firewall)
ไดดาํเนินการติดตั้งระบบ Firewall เพ่ือปองกันการโจมตีหรือบุกรุกเครือขาย LDD 

จากระบบเครือขาย Internet ภายนอก โดยไดดาํเนินการติดตั้ง Firewall Server ไวที่ ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือทาํหนาที่ดังน้ี

1. ปองกันผูบุกรุกจากภายนอก(Internet)   ที่จะเขามาทาํความเสียหายใหกับระบบ
เครือขาย โดยการปด Port ที่ไมใชงานทั้งหมด และเปดเฉพาะ Service Port ของเครื่อง Web Server ที่
ตองการเปดใหบริการเทานั้น

2. ตรวจสอบผูบุกรุกจากภายนอก (Internet) โดยใช Feature Intrusion Detection 
Service เพ่ือทาํการ Scan Port รายงานวามีใครที่พยายามเขามาในระบบหรือไม

             ระบบบริหารและการจัดการเครือขายกรมพัฒนาที่ดิน



    ยอนอดีต 10 ป ศูนยสารสนเทศ     กรมพัฒนาที่ดิน

-31-

ระบบปองกันไวรัสบนเครือขาย
ศูนยสารสนเทศ ไดติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส   Norton Anti Virus Corporate   

Edtion 7.6 สําหรับ ผูใชงานบนระบบเครือขาย เพ่ือปองกันการติด Virus ที่มาจากการใชงาน รับ-สง 
mail หรือ Internet ภายในและภายนอก  ดังน้ี

1. ดําเนินการติดตั้งระบบ Software Norton  AntiVirus Corporate Edition 7.6  
ตามระดับการใชงานเพื่อใหเหมาะสมกับระบบที่มีอยู ดังน้ี

- ติดตั้งเครื่องแมขายหลักของระบบปองกันไวรัส Primary Server ไวที่ ศูนยสาร
สนเทศ เพ่ือทาํหนาที่ในการ Update Virus Definition (คือ การปรับปรุงแกไขขอมูลไวรัสใหปจจุบัน) 
และใหบริการ Update Virus Definition แบบอัตโนมัติไปยังเครื่องแมขายของกองและเขต เม่ือทาํการ 
login เขามาในระบบ

- ติดตั้งและกาํหนดใหเครื่อง Server ของกองและเขต เปน Parent Server เพ่ือ
ทาํหนาที่ควบคุมและใหบริการลูกขายในการ Update Virus Definition ใหเปนปจจุบัน

- เครื่องลูกขายของกองและเขตจะติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสแบบ Managed 
Client  สวนเครื่องลูกขายของ สพด. จะติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสแบบ Unmanaged Client

2. ขอกําหนดของการ Update Virus Definition ของระบบปองกันไวรัส
- ศูนยสารสนเทศ ไดตั้งเวลาในการ  Update  Virus Definition  ของเครื่อง

Primary Server ที่ (ศูนยสารสนเทศ) ไปยัง Web Site ของ Symantec (www.symantec.com) ทุกวัน
ตามเวลาที่กาํหนดไว คือ 24.00 น. เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอการทาํงานของระบบ

- เครื่องแมขายของกองและเขต จะทาํการ Update Virus Definition มายังเครื่อง
Primary Server ที่ ศูนยสารสนเทศ โดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่มีการ login เขามาสูระบบ

- เครื่องของ สพด.จะตองทาํการ Update Virus Definition เอง โดยการ
LiveUpdate ไปยัง web site ของ Symantec (www.symantec.com) โดยตรง เพ่ือทาํการ Download
File ซึ่งจะมีขนาดใหญประมาณ (6 MB)   ดังน้ัน  จึงตองกดปุม update  มากกวา 1   ครั้งขึ้นไป   จึง
จะสามารถทาํการ download   File  ไดอยางครบถวน    ซึ่งทาง สพด.  จะตองทาํการ  Update   ทุก
สัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง

3. วิธีการทํางานของโปรแกรม Norton AntiVirus Corporate Edition 7.6
ทุกเครื่องที่ไดทาํการติดตั้งโปรแกรมแลว จะถูกกาํหนดใหทาํการ Scan Virus

แบบ Real time คือ โปรแกรมจะทาํงานอยูตลอดเวลา โดยหากตรวจพบไฟลที่ติดไวรัส โปรแกรมจะทาํ
การ Clean หรือ Delete File น้ันทิ้ง หากไมสามารถทาํการ Clean หรือ Delete ได ก็จะทาํการ
Quarantine  ไวรัสน้ัน ไวที่เครื่องทาํใหไวรัสไมสามารถแพรกระจายไปยังเครื่องอื่น ๆ  ในระบบเครือ
ขายได ซึ่งผูใชงาน (user) จะทราบไดทันทีจาก Alert message ที่ปรากฏบนหนาจอ

4. ขอควรปฏิบัติของเครื่องลูกขาย (Client)
ทุกเครื่องที่ใชงานบนระบบเครือขายตองทาํการ login ทุกครั้งที่ใชงาน เพ่ือระบบ

จะไดทาํการ Update Virus Definition ใหโดยอัตโนมัติ
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ระบบ Back link ดวย ISDN
1. ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ไดเชื่อมตอระบบ Internet และ VPN ที่ความเร็ว 1 Mbps

ที่ผานมา มีปญหาของระบบเครือขาย Leased line Down 2 ครั้ง มีผลกระทบทาํใหระบบเครือขายของ
กรมพัฒนาที่ดิน ไมสามารถใชงาน Internet และ VPN ได ทาง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดดาํเนิน
การติดตั้งระบบ ISDN ขึ้นมาเพื่อทาํหนาที่เปน Backup link ในกรณีที่ระบบเครือขายหลัก Leased line
1 Mbps มีปญหา ระบบฯ จะทาํการ Change link จาก Leased line   หลักมาเปนระบบ ISDN ที่
ความเร็ว 128 Kbps  โดยอัตโนมัติ

ระบบสํารองขอมูลอัตโนมัติ
ตามที่ ศูนยสารสนเทศ ไดกระจายการจัดเก็บขอมูลทางดาน web site และ ฐานขอ

มูลบุคลากร ไปยังเครื่อง Server ของหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลนั้นโดยตรง ขณะนี้พบวาจาํนวนขอมูล
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ หากแตละหนวยงานจะทาํการ backup ของขอมูลเอง อาจจะตองใช Tape 
backup จาํนวนมาก เน่ืองจาก Tape backup (เดิม) มีความจุนอย และตองใชเวลาในการ backup ขอ
มูลนาน ดังน้ัน ทาง ศูนยสารสนเทศ จึงไดทาํการติดตั้งระบบสาํรองขอมูลอัตโนมัติขึ้น เพ่ือทาํการ 
backup ขอมูลสําหรับ เครื่อง Server ภายในกรมพัฒนาที่ดิน (Schedule) โดยสามารถกาํหนดใหมีการ
สํารองขอมูล ตามระยะเวลาที่กาํหนด (Job Schedule) ใหกับเครื่องแมขายในระบบตามที่กาํหนดได  
และสามารถเรียกคืนขอมูลกลับมาใชงานไดใหม เม่ือขอมูล หรือระบบเกิดความเสียหาย พรอมทั้งเปน
การลดปริมาณ Tape backup เน่ืองจาก Tape backup จะมีความจุเพ่ิมมากขึ้น (จากเดิม 4 GB เปน  
20 GB)

พ.ศ. 2546
ระบบ Cluster แบบ Network Load Balancing

เปนระบบที่พัฒนาขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของการเขาถึงขอมูล โดยติดตั้ง Web Application
ตาง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน   เชน   ไปรษณีย พด.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  และโปรแกรมตาง
ๆ  ของกรมพัฒนาที่ดิน   ที่พัฒนาดวย ASP  ระบบ Database Engine SQL  ระบบ Intranet  บนเครื่อง
แมขายทั้งหมด  4 เครื่อง  ซึ่งจะชวยกันทาํงานในลักษณะของการกระจาย Network  Load ไปแตละตัว
เทากัน  โดยผานทาง GIGABIT SWITCH ที่ความเร็ว 1024 Mbps โดยมีประโยชนดังน้ี

- เม่ือเครื่องแมขายตัวใด Down ลง  แมขายตัวที่เหลือยังคงสามารถใหบริการตอได  และเมื่อ
ทาํการแกไขแลว สามารถ Plug-in เขาสูระบบไดทันที โดยไมมีผลกระทบใด ๆ ตอเครื่องแมขายตัวอื่นที่
ใชบริการอยู

- สามารถรองรับจาํนวนเครื่องแมขายที่จะเพิ่มเขามาในระบบไดถึง 32 Nodes (เครื่อง)
- เปนการกระจาย load การทาํงานของ Web Application ของกรมพัฒนาที่ดิน ไปยังแมขาย   

ตาง ๆ ซึ่งจะทาํใหผูใชงานรูสึกวาระบบทาํงานเร็วขึ้น



ภาคผนวก ก



ระบบโปรแกรมภูมิสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อโปรแกรม ป พ.ศ. รายละเอียด ความสามารถเพิ่มเติม ครอบคลุมพื้นที่ หมายเหตุ
SoilMan 1.0 2545           เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

ทรัพยากรดินที่มีปญหาตาง ๆ และวิธี
การแกไขปญหา สามารถใชเปนเครื่อง
มือในการจัดการดินเพื่อฟนฟูทรัพยากร
ดินและพัฒนาระบบการเกษตร ท ําให
เกษตรกรสามารถทราบไดวาพื้นที่ดิน
ของตนมีปญหาอยางไรในการปลูกพืช
แตละชนิดและแนวทางแกไข

ทั้งประเทศ ตองใชกบัโปรแกรม
ArcView 3.0 ขึ้นไป

AgZone 2.0 2545           จัดเก็บฐานขอมูลกลุ มชุดดิน 
การใชประโยชนที่ดิน ถนน ปริมาณนํ้ า
ฝน อุณหภูมิและตํ าแหนงโรงงานอุต
สาหกรรม เพื่อการประเมินคุณภาพที่
ดิน สามารถใชในการกํ าหนดเขต
เศรษฐกิจพืชหลัก 12 ชนิด ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สามารถเปลี่ ยนแปลง
ลํ าดับความสํ าคัญของพืช
ห รื อ ข น า ด พื้ น ที่ เ ป  า
หมายในการผลิตใหสอด
คลองกับนโยบาย

ทั้งประเทศ ตองใชกับโปรแกรม
ArcView 3.0 ขึ้นไป

THAIPedon 1.0 2544   จัดเก็บแผนที่ชุดดินและฐานขอ
มูลทั้งทางกายภาพและเคมีของชุดดิน
ตัวแทนที่ ปรับปรุงใหม พรอมทั้งแสดง
ภาพหนา ตัดดิน และภาพภูมิทัศน
บริเวณหนา     ตัดดิน ใชสํ าหรับเปนขอ
มูลเบื้องตนในการศึกษาเรื่องชุดดิน

3 จังหวัด คือ
ขอนแกน
นครราชสีมา
นราธิวาส



ชื่อโปรแกรม ป พ.ศ. รายละเอียด ความสามารถเพิ่มเติม ครอบคลุมพื้นที่ หมายเหตุ
CONSPlan 1.0 2544  เปนการนํ าฐานขอมูลดินผนวก

เข ากับสภาพความลาดชันของพื้นที่ 
ความยากงายตอการชะลางพังทลาย
ของดิน ระบบการกอสรางคันดิน
สามารถใชวางแผนการปองกันการชะ
ลางพังทลายของดินในระดับตํ าบล และ
ออกแบบการอนุรักษดินและนํ้ า

ทั้งประเทศ ตองใชกับโปรแกรม
ArcView 3.0 ขึ้นไป และ
Spatial Analysis

FarmPound 1.0 2544 นํ าฐานขอมูลกลุมชุดดิน รวมกับ
ขอมูลสมบัติของดินดานวิศวกรรม มา
ใชในการวิเคราะหความสามารถในการ  
กักเก็บนํ้ าของดิน ใชเปนขอมูล
สนับสนุนการตัดสินใจ การเลือกพื้นที่ที่
เหมาะสมตอการกอสรางแหลงนํ้ าขนาด
เล็ก

ทั้งประเทศ ตองใชกับโปรแกรม
ArcView 3.0 ขึ้นไป

SoilView 2.0 2542  แสดงแผนที่ข อมูลกลุ มชุดดิน
และชั้นความเหมาะสมของพืชกับกลุม
ชุดดินโดยมีจํ านวนพืชมากกวา 40
ชนิด แสดงขอมูลไดถึงระดับตํ าบล ใช
เปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการ
เลือกปลูกพืชในพื้นที่ตาง ๆ และเปน
ฐานวางแผนการใช ที่ ดินเบื้องตนใน
ระดับตํ าบล

ทั้งประเทศ ตองใชกับโปรแกรม
ArcView 3.0 ขึ้นไป



ชื่อโปรแกรม ป พ.ศ. รายละเอียด ความสามารถเพิ่มเติม ครอบคลุมพื้นที่ หมายเหตุ
LandPlan 3.0 2544           เปนการนํ าฐานขอมูลกลุมชุด

ดินและการใชประโยชนที่ดินในระดับ
ตํ าบล อํ าเภอ จังหวัด มาวิเคราะหแสดง
ความเหมาะสมของดินและขอจํ ากัดของ
การใชประโยชนที่ดินตอการเพาะปลูก
พืช รวมทั้งใชในการประเมินความรุน
แรงและขอบเขตของปญหาในการใชที่
ดินที่ไมเหมาะสม และวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน

ทั้งประเทศ ตองใชกับโปรแกรม
ArcView 3.0 ขึ้นไป

EROSView 1.0 2544           ขอมูลไดจากการคํ านวณปริมาณ
การสูญเสียดินจากสมการสูญเสียดิน
สากลรวมกบัขอมูลกลุมชดุดนิ ขอมูล
สถติินํ้ าฝน ขอมูลธรณวีทิยา ขอมูลการใช
ทีด่ินและขอมูลเสนชัน้ความสงู แสดงการ
ชะลางพังทลายของดินและระดับความ
รุนแรงเปนรายจงัหวดั    และลุมนํ้ า ใช
ในการก ําหนดนโยบายอนรุักษดินและนํ ้า
และวางแผนการใชที่ดิน

ทั้งประเทศ ตองใชกับโปรแกรม
ArcView 3.0 ขึ้นไป



ชื่อโปรแกรม ป พ.ศ. รายละเอียด ความสามารถเพิ่มเติม ครอบคลุมพื้นที่ หมายเหตุ
Permanent Forest 2542 จัดเก็บขอมูลแผนที่การจํ าแนก

การใชประโยชนที่ดินในเขตปาไมถาวร 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ใชเปนขอมูล
เบื้องตนเพื่อปองกันการบุกรุกเขตปาให
แกเจาหนาที่ภาครัฐและประชาชน

30 ลานไร
ใน 65 จังหวัด

LandSuit 1.0 2542 เปนระบบประเมินคุณภาพที่ดิน
โดยนํ าขอมูลดิน ขอมูลทางกายภาพของ
ดิน และขอมูลเศรษฐกิจมาวิเคราะห
เพื่อประเมินความเหมาะสมทางกาย
ภาพและทางเศรษฐกิจของพื้นที่ สํ าหรับ
ปลูกข าวหอมมะลิในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และขาวโพดเลี้ยงสัตวใน
จังหวัดพิษณุโลก

สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อน
ไขและวิธีการประเมินคุณ
ภาพ
ที่ดิน เชน เปลี่ยนแปลง
ราคาตนทุน ระดับความ
เหมาะสมของดินสํ าหรับพืช

ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือทั้งภาค และ
จังหวัดพิษณุโลก

ตองใชกับโปรแกรม
ArcView 3.0 ขึ้นไป และ
Spatial Analysis

DLD_System 2.0 2540 จัดเก็บฐานข อมูลกลุ มชุดดิน 
และความเหมาะสมของดินสํ าหรับการ
ปลูกพืช เปนรายตํ าบล ใชเปนขอมูลใน
การวางแผนการปลูกพืชใหเหมาะสมกับ
ดิน

ทั้งประเทศ
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46 หมายเหตุ

1. Hardware
    (ระยะที่ 1) งบประมาณ :14,199,400 บาท
    ศูนยคอมพิวเตอร
      1. Minicomputer 1
      2. PC console 1
      3. Tape Backup 1
      4. Line printer 1
    กลุมงาน GIS
       5. Workstation/stand alone 4
       6. PC terminal 4
       7. Digitizer 4
       8. Plotter 4
    กลุมงาน Mis
       9. PC terminal/stand alone 19
     10. Dump terminal 10
     11. Dot matrix printer 23
     12. Modem 24
    อุปกรณประกอบอื่น ๆ
     13. UPS 29

ตารางระบบเครือขายสารสนเทศ
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46 หมายเหตุ

     14. ตูเก็บเทปแมเหล็ก 3

    ระยะที่ 2 งบประมาณ : 75,056,000 บาท
    1. Main Server : SUN UE4000 1
    2. Graphic Server : SUN UE3000 2
    3. PC-Server : Gateway ALR 7000 19
    4. Intelligent Graphic : Gateway ALR 7000 19
    5. PC-Computer : ATEC Mutimedia 94
    6. PC-Computer : ATEC Non Multimedia 103
   7. PC-Computer : ALR 20
   8.  Dot-Matrix Printer : Epson LQ2180i 23
   9.  Inkjet Printer Cannon BJC 255 SP 130
   10. Laser Printer : HP LaserJet 1100 22
   11. Colour InkJet Printer : HP Deskjet 895 CX 23
   12. Line Printer : Genicom 4840 E 1
   13. Digizer : Calcomp 34
   14. Scanner A4 : HP ScanJet 6200 C 24
   15. Colour Plotter : HP 450 C 22
   16. Colour Plotter : HP 750 C Plus 2
   17. LargeScanner : Calcomp 2
   18. Mobile Presentation : UltraBeam 3
   19. UPS 5 KVA : Syndome SD-500 2
   20. UPS 3 KVA : Syndome SD-300 22
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46 หมายเหตุ

   21. OverHead Projector 2
    ระยะที่ 3 : ชวงที 1 ( 7,467,500 บาท )
    1. PC-Workstation 121
    2. Laser 53
    3. Inkjet 70
    4. Scanner 47
    5. UPS 106

2. Network
    2.1 ระยะที่ 1
    ระบบเครือขาย 1 ระบบ จํานวน 23 ชุด ประกอบดวย
      - 1 Server (ศูนยสารสนเทศ)
      -  ลูกขาย 22 ชุด 
         (กองสวนกลาง 10 กอง) เปน dump terminal
         (สํานักงานพัฒนาที่ดิน 12 เขต) เปน PC terminal/Stand alone
    การเชื่อมโยงระหวางหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค  
   :  Dial - Up ผาน Modem  56  Kbps

    2.2 ระยะที่ 2 
    เปนการขยายเครือขายเพิ่มเติม ระหวางหนวยงานสวนกลาง
    และสวนภูมิภาค เปนระบบ lan  ทั้งหมด  25 วง  ประกอบดวย
    สวนกลาง  : 11 วง  สวนภูมิภาค (สพข.1-12) :  12 วง
    และศูนยศึกษา  : 2 วง 
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46 หมายเหตุ

    โดยมีความเร็วในการติดตอสื่อสาร (ATM Backbone สวนกลาง)  
    ที่  155  Mbps  และเครื่องลูกขาย มีความเร็วในการใชงาน ที่ 100 Mbps 
    สวนสถานีพัฒนาที่ดิน  65 แหง เปนลักษณะ Stand Alone
   ใชระบบ   VPN  โดยใช Dial - Up Modem ที่ความเร็ว 56 Kbps 

3. Internet
    3.1 ความเร็วของ leased line
           - 64 kbps
           - 256 kbps
           - 512 kbps
           - 512 kbps
    3.2 ดานการจัดตั้ง Web Site (www.ldd.go.th)
          ระยะที่ 1 : 
           จดทะเบียน Domain ภายใต   ldd.go.th
           E-mail :ldd@mozart.go.th
          ระยะที่ 2 : 
           จัดตั้ง Web Server ที่ศูนยสารสนเทศ     
            E-mail :        @ldd.go.th

4. บุคลากร
   อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร จํานวน  26 หลักสูตร ดังนี้ 3,431 
    4.1 หลักสูตร Introduction to computer 40
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    4.2 หลักสูตร Word Processing 80
    4.3 หลักสูตร Database 200
    4.4 หลักสูตร ระบบบริหารงาน 75
    4.5 หลักสูตร ดานระบบเครือขาย 98
     4.6หลักสูตร โปรแกรม Arc/Info และ Erdas 14

    4.7 หลักสูตร คอมพิวเตอรแกขาราชการระดับ 5 ตามมติ ครม. 580 (217) (266) (145)
    4.8 หลักสูตร Microsoft Office 299
    4.9 หลักสูตร คอมพิวเตอรสําหรับผูบริหาร 151
    4.10 หลักสูตร ผูบริหารระบบ (สวนกลาง และภูมิภาค) 60
    4.11 หลักสูตร GIS PC 30
    4.12 หลักสูตร GIS  Workstation 30
     4.13 หลักสูตร Office Automation 310
     4.14 หลักสูตรโปรแกรมพัสดุและกองคลัง 81
     4.15 หลักสูตรโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 160
    4.16 หลักสูตรโปรแกรมแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 32
     4.17 หลักสูตรโปรแกรมการจัดการพันธุพืชฯ 32
     4.18 หลักสูตรโปรแกรมระบบการบริหารงานบุคคล 64
     4.19 หลักสูตรโปรแกรม  MS Exchange 2000 451
     4.20 หลักสูตรโปรแกรมหมอดินอาสา 222
     4.21 หลักสูตรโปรแกรม Front Page 2000 60
     4.22 หลักสูตรโปรแกรมการประยุกตงานดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 23
     4.23 หลักสูตรโปรแกรมการเขียนเว็บเพจ ดวย HTML และ 97
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              Macromedia Dreamweaver
    4.24  หลักสูตรโปรแกรม Adobe Acrobat สําหรับผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส 100
       (E-Book)
     4.25 หลักสูตรโปรแกรมฝกอบรมหมอดินอาสา 91
     4.26 หลักสูตร Web Base Application wit ASP 51

5. ระบบบริการและการจัดการเครือขายกรมพัฒนาที่ดิน
    5.1 การบริหารและการจัดการดาน Bandwidth Management  
ประกอบดวย
       - ระบบ Bandwidth Management (Allot)
       - ระบบ Proxy
       - ระบบ Network Load Balancing
    5.2 ระบบรักษาความปลอดภัย
       - ระบบ Firewall
       - ระบบหองกันไวรัสบนระบบเครือขาย
    5.3 ระบบ Back up
       - ระบบ Back Link ดวย ISDN
       - ระบบสํารองขอมูลอัตโนมัติ
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แผนผังระบบเครือขายและคอมพิวเตอรกรมพัฒนาที่ดิน ประจําป 2546



คณะผูจัดทํา
ท่ีปรึกษา

นายเกษม ทองปาน ผูอาํนวยการศูนยสารสนเทศ
คณะผูจัดทํา

นางกุลวดี ภารดวาจ ศูนยสารสนเทศ
นางดวงพร เจตนวิริยานนท ศูนยสารสนเทศ
นางจันทรเพ็ญ ลาภจิตร ศูนยสารสนเทศ
นางแนงนอย เกตุดี ศูนยสารสนเทศ
นางสาวอริศรา พึ่งพา ศูนยสารสนเทศ
นางสาวปยะดา มีสมิง ศูนยสารสนเทศ
นายนนทกร คลองอาษา ศูนยสารสนเทศ
นางสาวธาริณี พินโปน ศูนยสารสนเทศ

ศูนยสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2579-4885
โทรสาร 0-2579-7767




	ย้อนอดีต  10  ปี
	ศูนย์สารสนเทศ  กรมพัฒนาที่ดิน

