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                      ประวัติความเปนมา

เม่ือวนัที ่ 13 เมษายน 2533 คณะกรรมการคอมพวิเตอรของรฐัไดอนมัุตริะบบเครอืขาย
คอมพวิเตอรกรมพฒันาทีด่นิระยะที ่ 1 ซึง่มีเครอืขายเชือ่มตอขอมลูระหวางกองสวนกลางและสาํนกังาน
ที่ดินเขตทั้ง 12 เขต

ในป 2534 – 2535 กรมพัฒนาที่ดินจึงไดทาํการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรระยะที่ 1              
ดังกลาว จาํนวน 14,199,400 บาท เปนการจัดซื้อ Hardware Software อุปกรณ Network โดยติดตั้ง
แลวเสร็จตนปงบประมาณ 2536 และไดเปดใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางเปนทางการขึ้น     
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2536  ซึ่งเปนวันคลายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 30 ป

ในป 2539 กรมพัฒนาที่ดิน ไดวาจาง
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทําแผนแมบท “การพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรกรมพัฒนาที่ดินระยะที่ 2” เพ่ือขยายเครือขาย   
(จากเดิมเชื่อมสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เขต) เปนการ
เชื่อมตอถึงระดับฝาย ทุกฝาย และสถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัด ทุกจังหวัดในขณะนั้น ตอมาสํานักงบประมาณได
อนุมัติเงิน ในวงเงิน 75,056,000 บาท ใหพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร   ในป 2540  และติดตั้งแลวเสร็จในป 2542

เพ่ือใหภารกจิในการดาํเนนิการดานระบบเครอืขายและสารสนเทศ ของกรมพฒันาทีด่นิ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กรมพัฒนาที่ดิน จึงไดจัดตั้งหนวยงานเปนการภายใน (ระดับกอง) ให
กาํกับ ดแูลระบบเครอืขาย และสารสนเทศ ดงักลาวขึน้ ชือ่วา ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามคาํส่ัง
กรมพฒันาทีด่นิ ที่ 1596/2542 เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2542

และในป 2545 ไดมีการจัดตั้ง ศูนยสารสนเทศ อนัเปนผลสืบเนื่องจากการปฏิรูป
ระบบราชการ ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดยมีฐานะเทียบเทากอง เปนหนวยงานกลางจัดหาระบบ
งานตางๆ และสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือขายของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค
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สถานที่ตั้ง

ศูนยสารสนเทศ

ร.พ.เมโย

ถนนพหลโยธิน ไปเซ็นทรัลลาดพราว
ทางออก ทางเขา

อาคาร 5 ช้ัน

สนามหญา

สนามหญา

       กรมพัฒนาที่ดิน

ม.เกษตรฯ

ศูนยสารสนเทศ
ชั้น 1 อาคาร 5 ชั้น

http://www.ldd.go.th
โทรศัพท 0-2579 - 4885
 โทรสาร 0-2579 - 7767

กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-579-0111
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วิสัยทัศน ศูนยสารสนเทศ

ศูนยสารสนเทศ เปนหนวยงานกลางในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ดานการบรหิาร
จดัการดานวชิาการ และภมิูสารสนเทศ กรมพฒันาทีด่นิใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง 
และพฒันาเปนองคความรูเพ่ือการถายทอด และบรกิาร สารสนเทศใหแก ผูบรหิาร หนวยงาน และ
ประชาชน ดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆ

อํานาจหนาที่

1. ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบฐานขอมูล ระบบการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
การสื่อสาร ขอมูล   ระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดิน

2. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
3. ศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารจัดการของกรม
4. ถายทอดเทคโนโลยีและใหบริการขอมูลแก หนวยงานที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย
5. ปฏบัิตงิานรวมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบัิตงิานของหนวยงานอืน่ทีเ่กีย่วของหรอืทีไ่ด

รบัมอบหมาย

คําขวัญ

                                                          รวดเร็ว  แมนยํา  นําสมัย
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                  โครงสรางศูนยสารสนเทศ

นางแนงนอย เกตุดี
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

นางกุลวดี ภารดวาจ
หัวหนากลุมวิเคราะหและวางระบบคอมพิวเตอร

นางจุฬาลักษณ    สุทธิรอด
หัวหนากลุมฐานขอมูลสารสนเทศ

นางดวงพร เจตนวิริยานนท
หัวหนากลุมระบบภูมิสารสนเทศ

นายเกษม ทองปาน
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ

นางจันทรเพ็ญ ลาภจิตร
หัวหนากลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร
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หนาที่ความรับผิดชอบของกลุม/ฝาย

ฝายบริหารทั่วไป  งานสารบรรณ และธุรการทั่วไป
 งานงบประมาณการเงินบัญชีและพัสดุ
 งานแผนงาน และติดตามประเมินผล
 งานดานโทรศัพท

กลุมระบบเครือขาย
และคอมพิวเตอร

 จัดหาพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารตามแผนและ 
งบประมาณดานสารสนเทศ
 เปนแมขายของระบบและรับผิดชอบการซอมบํารุงดูแลรักษาระบบเครื่อง 
และควบคุมพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ของกรมฯ และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
 ควบคุมดูแลพัฒนาเครือขายและการสื่อสารรูปแบบอินเทอรเน็ตและ
อินทราเน็ตใหเชื่อมตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพสูง
 กําหนดระเบียบและมาตรฐานรหัสดัชนีแฟมขอมูลดานปฏิบัติงานระบบ 
เครือขายในการกาํหนด User/Password/สิทธิการใชงาน
 จัดฝกอบรม ฝกสอนเพื่อการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถดานคอมพวิเตอร ทีเ่ก่ียวของแกบุคลากรกรมพฒันาทีด่นิ
 จัดทาํเว็บไซตและใหบริการขอมูลในระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต

กลุมวิเคราะหและ
วางระบบขอมูล

 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอรทั้งดาน Hardware/
Software การสื่อสารใหสามารถรองรับการเชื่อมโยงของหนวยงานตางๆ 
ทั้งภายในและภายนอก
 จัดทาํแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศแผนปฏิบัติการของกรมฯ ใหสอดคลอง
กับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
 ประสานงานดานนโยบายสารสนเทศกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานัก
งบประมาณและหนวยงานเกี่ยวของ
 ศึกษา วิเคราะห พัฒนาระบบงาน โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลุมฐานขอมูล
สารสนเทศ

 รวบรวมจัดเก็บขอมูลและปรับปรุงฐานขอมูลดานบริหารจัดการ และวิชาการ
ใหเปนปจจุบัน เพ่ือเขาสูระบบเครือขายทางอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต
 จัดหาพัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูลดานการบริหารจัดการ และวิชาการ
 ศึกษา พัฒนาและบริหารหองสมุดอิเล็กทรอนิกส โดยการรวบรวมจัดหา 
เอกสารวิชาการ วารสารทั้งภาษาไทยและตางประเทศ จัดหมวดหมู จัดระบบ
การใหยืมเอกสารและพัฒนาระบบงานหองสมุดใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส 
รวมทั้งบริการและใหคาํปรึกษาแนะนาํ
 ควบคุม ดูแล กาํกับและดาํเนินการตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
ของราชการ
 ใหบริการขอมูลดานการบริหารการจัดการแกผูบริหารและผูเกี่ยวของ
 ติดตอประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

กลุมระบบ
ภูมิสารสนเทศ

 เปนศูนยกลางระบบภูมิศาสตรสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
 ศึกษารวบรวมขอมูล Meta data ดานภาพถายทางอากาศภาพถายดาวเทียม
และแฟมขอมูลแผนที่ทุกประเภท เพ่ือเปนฐานขอมูลสําหรับบริการหนวยงาน 
ตาง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดินและกระทรวงเกษตรและสหกรณ
 ดาํเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานขอมูล (Meta data) ดานภูมิศาสตรสารสนเทศ 
เพ่ือใชแลกเปลี่ยนและบริการ
 จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมการใชงานทางดานระบบภูมิศาสตร
สารสนเทศ และการใหบริการขอมูลตาง ๆ ในรูปของโปรแกรมบนเครือขาย
ระบบ Online ทั้งในระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต
ประสานดาํเนินการ วิเคราะหจัดทาํขอมูลกรณีเรงดวน ดานตางๆ บรกิารขอมลู
ดานระบบสารสนเทศภมิูศาสตรแกผูบรหิาร ผูเกีย่วของและประชาชน  รวมทั้ง
หนวยงานตางๆ
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อัตรากําลัง

      ขาราชการจําแนกตามตําแหนงและระดับตําแหนง ปงบประมาณ 2546

ตําแหนง ระดับตําแหนง อัตรา
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 8 1
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 7 1
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 6 4
เจาหนาที่บริหารทั่วไป 6 1
นายชางไฟฟาสื่อสาร 6 1
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 5 2
เจาพนักงานการเกษตร 5 1
บรรณารักษ 5 1
เจาหนาที่ธุรการ 5 1
นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 5
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 4 1
เจาหนาที่บันทึกขอมูล 3 1
เจาหนาที่ธุรการ 3 1

รวม 21

ลูกจางประจําจําแนกตามตําแหนง ปงบประมาณ 2546

ตําแหนง อัตรา
คนงาน 2
คนงานเกษตร 1
พนักงานขับรถยนต 2
พนักงานพิมพดีด 1
พนักงานวิทยุ 1
พนักงานโทรศัพท 2

รวม 10

อัตรากําลังลูกจางชั่วคราวรายเดือนจําแนกตามตําแหนง ปงบประมาณ 2546

ตําแหนง อัตรา
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8
เจาพนักงานสถิติ 6
พนักงานขับรถ 1
คนงาน 1

รวม 16
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แผนภูมิแสดงแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

ไดรับงบประมาณดานคอมพิวเตอร ระยะที่ 2 ป 2540-2546

ท่ีมา : กราฟแสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรดานคอมพิวเตอร ระหวางป 2536-2546

งบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2546

21.100
21.120
21.140
21.160
21.180
21.200
21.220
21.240

1 2แผน                               ผล

21.154

21.233

(ลานบาท)
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ป 2539
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ป 2546

 2536   2537   2538    2539    2540   2541   2542   2543    2544   2545   2546
 4.47    4.47    4.47    4.26  

81.96

10.75  10.75   12.90  
21.24

15.34
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(ลานบาท)
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ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2546

กรมพัฒนาที่ดิน ไดมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการงานตาง ๆ ใหสูงขึ้น  พรอมทั้งการพัฒนาอุปกรณคอมพิวเตอรทั้งฮารดแวร และซอฟแวร   
ใหมีปริมาณและประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลเครือขาย
คอมพิวเตอรในระบบอินเตอรเน็ต/อินทราเน็ต ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และหนวยงานที่เกี่ยวของ       
เพ่ือรองรับการถายทอดสารสนเทศ และการใหบริการขอมูลสูเกษตรกรอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
ผลการปฏิบัติงานสามารถจาํแนกออกไดดังน้ี

 ดาน  LDD E-Government

การปฏบิตังิานท่ีเนนการใหบรกิารแกประชาชน (Front office) ในลกัษณะ      
ที่ประชาชนอยูที่บานหรือมาดวยตนเอง  ก็สามารถขอรับบริการในดานตางๆ ได  ซึ่งในปจจุบัน     
ศูนยสารสนเทศ ไดพัฒนาระบบ Web Site มีเมนูตางๆ ในลักษณะ Front office  ซึ่งปรากฏบน     
Web Site ดังน้ี

1.  โปรแกรมระบบบรกิารประชาชน ( LDD Front Office e-Service online )
 (http://www.ldd.go.th/srvform)

กรมพัฒนาที่ดินไดมี
การพัฒนาโปรแกรมระบบบริการประชาชน โดย
ใชเทคโนโลยีดาน Web - Database ซึ่งประชาชน
สามารถขอรับบริการผานทางระบบ Internet จากที่
บานของตนเองไดตลอด 24 ชั่ว โมง หรือขอรับ
บริการที่หนว ยงานของกรมพฒันาทีด่นิโดยตรง

2.  โปรแกรมระบบฐานขอมลูหมอดนิอาสา ( http://mordin.ldd.go.th )
กรมพัฒนาที่ดิน ไดจัดตั้งหมอดินอาสาขึ้นมาตั้งแตป 2538 ปจจุบันมี   

หมอดินอาสาอยูทั่วประเทศทุกหมูบาน ประมาณ 60,000 คน 
เปนตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดิน ทาํหนาที่เปนผูประสานงานดาน
การพัฒนาที่ดินระหวางเกษตรกรในหมูบานกับกรมพัฒนาที่ดิน  
ทั้งน้ีเปนเพราะปจจบัุนกรมพฒันาทีด่นิ มีโครงการตางๆ ทีจ่ะตองดาํเนนิ
การเพิม่ขึน้ แตจาํนวนเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินและเจาหนาที่
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ไมสามารถดาํเนินการไดอยางทั่วถึง      
กรมพฒันาทีด่นิจงึไดจดัทาํโครงการพฒันาหมอดนิอาสาขึน้  เพ่ือมาเพิม่ประสทิธิภาพการทาํงานใหสามารถ
ชวยเหลอืเกษตรกรอยางใกลชดิมากขึน้
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นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายในการพัฒนาหมอดินอาสา
ประจาํตาํบล เพ่ือเปนวทิยากรและเปนตวัแทนของกรมพฒันาทีด่นิประจาํศนูยบรกิารและศนูยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล จึงไดพัฒนาโปรแกรมฝกอบรมหมอดินอาสาขึ้น เพ่ือบันทึก

ประวัติหมอดินอาสาที่ผานการฝกอบรมหลกัสูตรตาง ๆ ของกรม
กรมพัฒนาทีด่นิ นอกจากนีย้ังมีเมนูสรุปขอมูล ผูเขารับการอบรม, 
ตารางเวลาการฝกอบรม เพ่ือใหหมอดินอาสาหรือเจาหนาที่ของ
กรมฯ สามารถคนหารายละเอียดเพิ่มเติมไดโดยบันทึกผาน
Internet และสามารถเรียกดูขอมูลในลักษณะ Real time ที่    
Web Site กรมกรมพัฒนาที่ดิน ที่ http://www.ldd.go.th > เลือก 

Icon มีปญหาปรึกษาหมอดิน หรือ http://www.ldd.go.th/mordin เลือกเมนู "ฐานขอมูลฝกอบรม  
หมอดินอาสา (หมอดินอาสาประจําตําบล)"

3.   เวทโีตตอบ ( Web board ) ( http://www.ldd.go.th/Webboard )
สืบเนือ่งจากการปฏริปูระบบราชการแนวใหม ซึง่มุงเนนการใหบรกิารภาครฐั

ในรปูแบบของ e-Government โดยใหทกุสวนราชการจดัทาํ Web Site ใหบรกิารขอมลูสูประชาชน และ
สามารถสรางปฏสัิมพันธกบัประชาชน โดยสรางสวนโตตอบกบัประชาชนขึน้

กรมพัฒนาที่ดิน จึงไดจัดทําโปรแกรมเวทีโตตอบ หรือกระดาน
ขาวอเิลก็ทรอนกิส (Web broad) ขึน้เพือ่เปนส่ือกลางระหวางผูบรหิารกบัเจาหนาทีข่องกรมพฒันาทีด่นิ และ
ประชาชน ใหสามารถฝากขอความ ปญหา  ขอสงสัย   ขอเสนอแนะ  หรอืรวมแสดงความคดิเหน็ และมกีาร
ตอบกลบั  สามารถเรยีกดไูดที ่www.ldd.go.th >  เมนูเวทโีตตอบ ( Webboard ) ซึง่กระทูถามจะมผีูควบคมุ
ตรวจสอบการเปดหวัขอและตรวจสอบคาํตอบ ในชวงเวลา   9.30 , 11.30 , 13.30 , และ 15.30 น. ทกุวนั
ในเวลาราชการ

4. เมนคํูาถามทีถ่กูถามบอย FAQ (http://www.ldd.go.th/ menu_faq/index.html )
เปนเมนูรวบรวมคาํถามที่ถูกถามบอยๆ เกี่ยวกับงานและบริการของ        

กรมพัฒนาที่ดิน อาทิเชน การบริการจากกรมพัฒนาที่ดินมีอะไรบาง คําถามเกี่ยวกับสารเรง         
พด. 1, 2, 3  ดินมีปญหาเปรี้ยวจัดหรือเค็มจัดจะมีวิธีแกปญหาไดอยางไร โดยสามารถเรียกใชงานได
ที่ http://www. ldd.go. th > คําถามที่ ถูกถามบอย FAQ หรือ http://www.ldd.go.th/ 
menu_faq/index.html   

http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/


รราายยงงาานนปปรระะจําจําปป  22554466    ศูศูนนยยสสาารรสสนนเเททศศ

11

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการจัดเก็บขอมูล  (Back office)

1.  LDD Intranet  เปนเมนเูฉพาะเจาหนาทีข่องกรมพฒันาทีด่นิ ใชสําหรบัเชค็เมล    
ตรวจสอบเวลาเขาออกการทาํงาน , ระบบสารบรรณ และตูเอกสารอิเล็กทรอนิกส , การเงิน/สหกรณ , 
ขอมูลแผนที่ , คาํส่ังตางๆ เปนตน ซึ่งการเขาสูระบบนั้น ผูใชจะตองมี User name และ Password ถึงจะ
เขาระบบได สามารถเรียกดูไดที่ http://www.ldd.go.th > LDD Intranet  หรือ http://intranet.ldd.go.th

2.  รายงานการเตือนภัยดินถลม - น้ําทวม  รวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ
การเกิดภัยดินถลม - นํ้าทวม รวมทั้งรายงานคาดการณพ้ืนที่จะเกิดแผนดินถลม-นํ้าทวม ประกอบ
ดวยเมนูยอย ดังน้ี

 รายงานการประสบภัยพิบัติดินถลม-นํ้าทวม
 รายงานคาดการณพ้ืนที่จะเกิดแผนดินถลม-นํ้าทวม
 ฐานขอมูลแผนที่นํ้าทวมซ้าํซากของประเทศไทย
 ฐานขอมูลเตือนภัยแหงแลงซ้าํซาก (ThaiDEWs)

3. เมนูรายงานคาดการณพ้ืนที่จะเกิดแผนดินถลม - น้ําทวม  เปนขอมูล
ที่สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดินจะตองรายงานไปยังศูนยเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาภัย

ธรรมชาต ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทกุวนักอนเวลา 12.00 น.
ซึ่งแตเดิม สํานักสํารวจและวางแผนการใชที่ดิน (สสว.) ได
สงรายงานใน   รูปแบบ Fax ซึ่งทาํใหเสียเวลา และไมสะดวกใน
การปฏิบัติงาน  ดังน้ัน ศูนยสารสนเทศ จึงพัฒนาโปรแกรม
รายงานคาดการณพ้ืนที่จ ะเกิดแผนดินถลม - นํ้าทวมขึ้น
โดยเจาหนาที่ สสว. สามารถรายงานไดผานทางระบบ
Internet ทางหนาจอคอมพิวเตอรแบบ Real time ซึ่งศูนย

เฉพาะกิจ และประชาชนทั่วไปไดทราบผลการรายงานไดทันที สามารถเรียกดูไดที่ http://www.ldd.go.th
> รายงานคาดการณพ้ืนที่จะเกิดแผนดินถลม - นํ้าทวม หรือ http://www.ldd.go.th/warning

4. โปรแกรมรายงานการกอสรางแหลงน้ําของกรมพัฒนาที่ดิน  เปน
โปรแกรมแบบ web base ทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่ใชประโยชนในการตดิตามความกาวหนาในกจิกรรมการกอสราง
ตางๆ โดยผูใชงานสามารถบันทึกและเรียกดูขอมูลได ผานทางระบบ Internet

 ในการบนัทกึขอมลูเปนการทาํงานตอเนือ่ง ของกองชาง กองคลงั และสาํนกังาน
พัฒนาทีด่นิเขต โดยกองชางเปนผูบันทกึขอมลูทัว่ไปของโครงการ  กองคลงับันทกึขอมลูดานการเงนิ  และสาํนกั
งานพฒันาทีด่นิเขต บันทกึขอมลูความกาวหนาในการดาํเนนิการ และการเบกิจายเงนิ

 โปรแกรมสามารถบันทึกและรายงานขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการดาํเนินการ
ใน พ้ืนที่แตละแหงได   เชน  รายงานความกาวหนาในแตละเดือน  รายงานการเบิกจายเงินเปนรอยละ 
วงเงิน งบประมาณการเบิกจาย รายละเอียดสัญญา กรรมการตรวจรับ และบริษัทคูสัญญา เปนตน 
และสามารถนําขอมูลที่ไดรับมาประมวลผลสําหรับแสดงขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจของ         
ผูบริหาร สามารถเรียกดูไดที่  http://www.ldd.go.th/rsv

http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/warning
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5.   โปรแกรมบนัทกึ Stock วสัดกุารเกษตร  (http://www.ldd.go.th/stock)
กรมพัฒนาที่ดินไดพัฒนาโปรแกรมบันทึก Stock วัสดุการเกษตรโดย

ใชเทคโนโลยีดาน Web - Database โดยเรียกดู และบันทึกขอมูลจาก Web browser แบบ Real time 
ผานระบบเครือขายกรมพัฒนาที่ดิน โปรแกรมบันทึก Stock วัสดุการเกษตรแบงการทาํงานออก    
เปน 2 สวน ไดแก

 สืบคนและแสดงผลขอมูล เพ่ือใหเกษตรกรสามารถตรวจ
สอบขอมูลวาในปจจุบัน กรมพัฒนาที่ดินมีวัสดุการเกษตร
แตละชนิดเหลืออยูจาํนวนเทาไร ที่หนวยงานใดบาง
 การบันทึกขอมูล สําหรับเจาหนาที่ในหนวยงานตางๆ ของ
กรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือบันทึกขอมูลกิจกรรมการรับ - จาย 
วัสดุการเกษตรชนิดตาง ๆ

6.  LDD GIS เปนชดุขอมลู และโปรแกรมระบบสารสนเทศภมิูศาสตร กรมพัฒนาทีด่นิ
แบงออกเปน 4 หัวขอหลัก ประกอบดวย

 ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร จดัเกบ็ขอมลูทัว่ประเทศ ประกอบดวย
ระบบขอมูลดิน ระบบสนับสนุนการกาํหนดเขตเกษตรเขต
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ระบบเรียกใชขอมูลชะลางพังทะลาย   
ของดิน เปนตน
 ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร สํานกังานพฒันาทีด่นิ ประกอบดวย
ระบบขอมูลดิน ระบบสนับสนุนการกาํหนดเขตเกษตรเขต
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ระบบเรียกใชขอมูลชะลางพังทะลายของ
ดิน ระบบฐานขอมูลการใชประโยชนที่ดินเบื้องตน เพ่ือเปน
การนาํรองจึงไดพัฒนาระบบใหกับ 2 หนวยงาน  คือ  สํานัก
งานพัฒนาที่ดินเขต 3   และสาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
 ระบบฐานขอมลูแผนทีป่าไมถาวร (Forest) แสดงขอมลูแผนที่
การจาํแนกการใชประโยชนที่ดินในเขตปาไมถาวร ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในพื้นที่ 30 ลานไร ของ 65 จังหวัด      
มาตราสวน   1 : 50,000  เปนขอมลูเบื้องตน เพ่ือใชในการ
ตรวจสอบปองกันการบุกรุกเขตปาใหแก เจาหนาที่ของรัฐ
และประชาชน
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 ระบบฐานขอมูลเตือนภัยความแหงแลงซ้าํซาก (ThaiDEWs) 
แสดงขอมูลพื้นที่แหงแลงซ้าํซาก และสามารถแสดงชัน้ขอมลู
ปจจัยที่เกี่ยวของ เชน ปจจัยดานดิน ปจจัยดานสภาพ         
ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนการแสดงขอมูลพื้นฐานอื่นๆ    
เพ่ิมเติม ทั้งในรูปแผนที่และตาราง สามารถเลือกพื้นที่ตาม
ขอบเขตการปกครองไดตั้งแตระดับจังหวัด ระดับอําเภอ  
ไปจนถึงระดับตําบล และการเลือกพื้นที่ในระดับประเทศ
และภู มิภาค  โปรแกรมสามารถ เรี ยก ใช ง านผ าน            
Web browser ไดเลย โดยไมตอง มีการ download plug in 
โปรแกรมใดทั้งส้ิน สามารถเรียกดูไดที่ http://ldd.go.th > 
LDD GIS >  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ดานขอมูลวิชาการ
ศนูยสารสนเทศ  ไดดาํเนนิการจดัเกบ็และรวบรวมขอมลูทางดานวชิาการ เพ่ือเผยแพร

แกบุคคลที่สนใจ ผานทาง Web Site ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งขอมูลตางๆ ประกอบดวย

1.  แฝก เปนเมนูทีร่วบรวมขอมลูตางๆ เก่ียวกบัแฝกเพือ่การอนรุกัษดนิและน้าํ  
ซึง่ประกอบดวย   พระราชดาํรใินหลวงดานแฝก   การใชประโยชนแฝก   การขยายพนัธุแฝก   สายพนัธุแฝก
นโยบายการใชประโยชนแฝก   ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเรื่องแฝกประจาํตาํบล   บทความที่นาสนใจ   
สามารถเรยีกดไูดที ่ http://www.ldd.go.th > แฝก > ขอมลูแฝก  หรอื  http://www.ldd.go.th/ordweb/vetiver

2.  พืชเศรษฐกจิ  ประกอบดวยขอมลูของพชืเศรษฐกจิและการประเมนิผลผลติ
พืชเศรษฐกิจแตละชนิด  สามารถเรียกดูไดที่  http://www.ldd.go.th  > พืชเศรษฐกิจ

3. พ้ืนที่ดินเสี่ยงตอการเกิดดินถลม อยูในเมนูรายงานการประสบภัย
พิบัติดินถลม – นํ้าทวม สามารถเรียกดูไดที่ http://www.ldd.go.th/menu_risk/menurisk
หรือ http://www.ldd.go.th/sos/main.asp

4.  พ้ืนที่น้ําทวมซ้ําซาก  เปนโปรแกรมที่ระบุพ้ืนที่เส่ียงภัยจากน้าํทวมซ้าํซาก
พรอมปจจัยที่มีความเสี่ยงตอการเกดิภยัพบัิตจิากน้าํทวมซ้าํซาก และการลดความรนุแรงจากภยัน้าํทวม
ซ้าํซากทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต   สามารถเรียกดูไดที่   http://www.ldd.go.th/Menu_flood/index.html

5. พ้ืนที่แลงซ้ําซาก เปนโปรแกรมเรียกใชเพ่ือการเตือนภัยแหงแลงซ้าํซาก
สามารถเรียกดูไดที่  http://giscit.ldd.go.th

http://ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/
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ดานระบบเครือขายและคอมพิวเตอรกรมพัฒนาท่ีดิน
ศูนยสารสนเทศ ไดพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรขึ้นเพื่อใชในการสื่อสารและ

สงผานขอมูลระหวางหนวยงานภายในกรมฯ และหนวยงานภายนอก พรอมทั้งเผยแพรขอมูลทางดาน
วชิาการ และประชาสมัพันธงานของกรมกรมพฒันาทีด่นิ ใหกบับคุลากรภายใน รวมถงึบุคคลภายนอกดวย

สําหรับในปงบประมาณ 2546  ยังไดมีการพัฒนาระบบเครือขายเพื่อใหผูใชสามารถ
ใชงานไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไดพัฒนาในดานตาง ๆ ดังน้ี

1.  ระบบ Network Load Balancing
เปนระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อประสิทธิภาพการทาํงานของการเขาถึงขอมูล 

โดยตดิตัง้ Web Application ตาง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน เชน ไปรษณีย พด. ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส  และโปรแกรมตาง ๆ  ของกรมฯ ที่พัฒนาดวย ASP ระบบ Database Engine SQL 
ระบบ Internet บนเครื่อง   แมขายทั้ง 4 เครื่อง  ซึ่งจะชวยกันทาํงานในลักษณะของการกระจาย 
Network Load ไปแตละตัวเทากัน  โดยผานทาง GIGABIT SWITCH ที่ความเร็ว 1024 Mbps

ประโยชนของระบบ Network Load Balancing มีดงัน้ี
 เม่ือเครื่องแมขายตัวใด Down ลง  แมขายตัวที่เหลือยังคง
สามารถใหบริการตอได และเมื่อทาํการแกไขแลว สามารถ 
Plug – in เขาสูระบบไดทนัท ี โดยไมมีผลกระทบใด ๆ ตอ
เครือ่งแมขายตวัอืน่ทีใ่ชบรกิารอยู
 สามารถรองรับจาํนวนเครื่องแมขายที่จะเพิ่มเขามาในระบบ
ไดถึง  32  Nodes  (เครื่อง)
 เปนการกระจาย load การทาํงานของ Web Application ของ
กรมฯ ไปยังแมขายตางๆ ซึ่งจะทาํใหผูใชงานรูสึกวาระบบ
ทาํงานเร็วขึ้น

2.  ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือขายของหนวยงานสวนภูมิภาค
ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายติดตั้งระบบเชื่อมตอเครือขายระบบ

VPN ของสํานักงานพัฒนาที่ดิน  ผานคูส าย leased line ที่ความเร็ว  64 kpbs  โดยในป
งบประมาณ 2546 ไดดาํเนินการติดตั้ง (นํารอง) ที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 (ชลบุรี)  สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 5 (ขอนแกน)  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (เชียงใหม)  และสาํนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 12 (สงขลา) เพ่ือรองรับการใหบริการ  Web Site ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรสํานักงานพัฒนาที่ดิน (GIS Web)
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  ดานพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพฒันาทีด่นิ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ดังน้ันเพื่อใหสอดคลองกับ    
โครงสราง และการจัดหนวยงานใหมของกรมพัฒนาที่ดิน สรุปไดดังน้ี

1.  การสงขอมลูขาวสารของราชการลงพมิพในราชกจิจานเุบกษา (มาตรา 7 ) ได
ดาํเนนิการจดัสงขอมลูขาวสารของราชการลงพมิพในราชกจิจานเุบกษาตามมาตรา (1) (2)(3) และ (4)
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คือ

 โครงสรางการจดัองคการในการดาํเนนิงาน อาํนาจหนาที ่ สถานที่
ตดิตอ เพ่ือขอรบัขอมลูตามมาตรา 7(1)(2) และ (3) ประกาศ
ลงพมิพในราชกจิจานเุบกษาฉบบัประกาศทัว่ไป เลม 120 ตอนพเิศษ
63ง ลงวนัที ่4 มิถุนายน 2546
 ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน  วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 7(4) ประกาศลงพมิพในราชกจิจานเุบกษา
ฉบับประกาศทั่วไป เลม 120 ตอนพิเศษ 71ง ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2546

2. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการกรมพัฒนาที่ดิน   
เพ่ือทาํหนาที ่  กาํหนดหลกัเกณฑเกีย่วกบัการบรหิาร  การจดัระบบ  การขออนญุาต  การบรกิารขอมลู
ขาวสารราชการ และขอมูลขาวสารสวนบุคคล  พิจารณาวินิจฉัยประเภทขอมูลขาวสารของราชการที่   
ไมตองเปดเผย หรือที่เปนความลับของทางราชการ  ตรวจสอบขอมูลที่ควรจัดเก็บ  ใหคาํแนะนาํ  
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการแตงตั้ง 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานเพื่อปฏิบัติการ และดาํเนินการอื่นๆ ตามที่อธิบดีมอบหมาย

3. แตงตั้งคณะทาํงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ เพ่ือทาํ
หนาที่ยกรางกฎระเบียบ ขอปฏิบัติที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการกาํหนด  รวบรวมจัดทาํ
รายงาน จัดสงใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  พิจารณา
ปรับปรุงขอมูลการบริการแกประชาชนใหทันสมัย และปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการกรมพัฒนาที่ดิน  ประกาศแตงตั้ง  เม่ือวันที่
18 กรกฎาคม 2546  เปนตนไป
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ดานการบริการและเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ศนูยสารสนเทศ กรมพัฒนาทีด่นิ ไดดาํเนนิการพฒันาดานบรกิารและเผยแพรประชาสมัพันธ

ขอมูลขาวสารเผยแพรผาน Web Site ของกรม เพ่ืออาํนวยความสะดวก เนนการใหบริการประชาชน
และเกษตรกรผานทาง Online ตามนโยบาย e-Government เปนการใหบริการของรัฐผานทาง
เครือขายที่มีความปลอดภัยซึ่งส่ิงเหลานี้เปนพื้นฐานสาํคัญของการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปน
การบรกิารทีเ่กีย่วของกบัหลายหนวยงานในลกัษณะบรกิารเบด็เสรจ็จากจดุเดยีว ( One-Stop Service )
ผลลัพธปลายทางของ e-Government ไมใชเพ่ือประโยชนของรัฐแตเพียงฝายเดียว จุดมุงหมายสูงสุด
ของการเปน e-Government คือ ประชาชนและภาคธุรกิจ ที่สามารถเขาถึงขอมูลบริการของรัฐไดอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียมกัน

ศนูยสารสนเทศ กรมพฒันาทีด่นิ เปนหนวยหลกัในการพฒันาฐานขอมลูกลาง การสือ่สาร
ขอมูลและพัฒนาระบบ Intranet / Internet เพ่ือเนนการใหบริการประชาชนและเกษตรกรผานทาง
Online ตามนโยบาย e-Government มีดังน้ี

1. ใหบริการแบบ Online ผานระบบ Internet โดยบุคคลทั่วไปสามารถ
ลงทะเบียนเพื่อใชบริการสงคาํขอรับบริการ ประเภทตางๆ ตามแบบฟอรมซึ่งมี 5 ประเภท คือ

 แบบฟอรมขอรับสารเรง พด. 1
 แบบฟอรมขอรับสารเรง พด. 2
 แบบฟอรมขอรับสารเรง พด. 3
 การขอรับเมล็ดพันธุพืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน
 การขอรับกลาหญาแฝก

2.   ใหบรกิารกระดาษขาวอเิลก็ทรอนกิส ( Webboard ) เปนการใหขอมลูขาวสาร
สูประชาชน และสามารถสรางปฎสัิมพันธกบัประชาชน สรางสวนโตตอบกบัประชาชนได โดยประชาชน
สามารถฝากขอความ ปญหา ขอสงสัย ขอเสนอแนะ ขอรองทุกข หรือรวมแสดงความคิดเห็น และมีการ
ตอบกลับโดยนักวิชาการ    ผูเชี่ยวชาญที่มีความชาํนาญในแตละดานของกรมพัฒนาที่ดิน

3. โปรแกรมการเรียกใชดานสารสนเทศภูมิศาสตร ใหบริการเผยแพรบน
Internet มีดังน้ี

 ระบบฐานขอมูลกลุมชุดดินและทางเลือกการปลูกพืช
( SoilView Version 2.0 )
 ระบบสนับสนุนการกาํหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ
(AgZone Version 2.0)
 ระบบสนับสนุนการจัดการดินมีปญหา (SoilMan Version 1.0)
 ระบบฐานขอมูลการชะลางพังทลายดิน ( ErosView Version 1.0 )
 ระบบฐานขอมลูการจาํแนกประเภททีด่นิในเขตปาไมถาวร
( Permanent Version 1.0 )
 ระบบฐานขอมูลระดับชุดดิน ( ThaiPedon Version 1.0 )
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4.   สรุปการใหบริการประเภทตาง ๆ ดังน้ี

ประเภท
หนวยงาน/บุคคล ท่ีใหบริการ

เอกสารรายงาน CD - ROM แผนที่
   หนวยงานของรัฐ
   สถาบันการศึกษา
   ประชาชนที่สนใจ/เกษตรกร

1,800
244
470

1,894
350
314

41
-

25
รวม (ราย) 2,514 2,558 66

ดานพฒันาบคุลากร
ศูนยสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน ไดดาํเนินการจัดฝกอบรม ฝกสอนเพื่อการใชงาน

โปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบเครือขายของกรมพัฒนาที่ดิน โดยถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการเพิ่มพูนความรู  ความสามารถดานคอมพิวเตอรใหกับเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน       
จาํนวน 288 ราย   รวบ 3 หลกัสูตร ดังน้ี

 หลักสูตรการเขียนเว็บเพจดวย HTML และ Macromedia 
Dreamweaver จาํนวน 97 ราย
 หลักสูตรโปรแกรม Adobe Acrobat สําหรับผลิตหนังสือ
อเิลก็ทรอนกิส ( E-Book ) จาํนวน 100 ราย
 หลักสูตรโปรแกรมฝกอบรมหมอดินอาสา จาํนวน 91 ราย

ดานกิจกรรม 5 ส

จากการดาํเนินกิจกรรม 5 ส ของศูนยสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง จนถึงปจจุบัน
ป 2546  สามารถสรุปผลไดดังน้ี

บุคลากร  ศูนยสารสนเทศ   มุงที่จะสงเสริมเจาหนาที่ทุกคนมีความรูความสามารถ   
และทักษะในการทาํงาน  ซึ่งการทาํกิจกรรม  5  ส  เปนหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ทุกคน  
ใหความรวมมือ รวมใจ ชวยกันปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ใหประสบผลสําเร็จเปนผลกอใหเกิดความ
สามัคคีขึ้นในหนวยงาน
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สถานที่  การทํากิจกรรม 5 ส  ทําให
สถานที่ทํางานเปนระเบียบ เรียบรอย มีบรรยากาศ
การทํางาน ตลอดจนสถานที่ทํางานดีขึ้น สงผลดีตอ
สภาพจิตใจ อารมณ  และมีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  พรอมทั้งผูที่รับบริการ   มีความเชื่อถือ
และเชื่อมั่นในองคกรมากยิ่งขึ้น

จากการประกวดแขงขันกิจกรรม 5 ส
ของกรมพัฒนาที่ดิน สําหรับสํานักงานในสวนกลาง
ผลการประกวดศูนยสารสนเทศไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ  อันดับ 2





แผนผังระบบเครือขายและคอมพิวเตอรกรมพัฒนาที่ดิน  ประจําป 2546

1 - 1
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ภาคผนวก 2 สรุปโปรแกรม GIS ของกรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อโปรแกรม ป พ.ศ. รายละเอียด ความสามารถเพิ่มเติม ครอบคลุมพื้นที่ หมายเหตุ
SoilMan 1.0 2545 เ ป น ก า ร ร ว บ ร วม ข อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ

ทรัพยากรดินที่มีปญหาตางๆ และวิธี
การแกไขปญหา สามารถใชเปนเครื่อง
มือในการจัดการดินเพื่อฟนฟูทรัพยากร
ดินและพัฒนาระบบการเกษตร ทาํให
เกษตรกรสามารถทราบไดวาพื้นที่ดิน
ของตนมีปญหาอยางไรในการปลูกพืช
แตละชนิดและแนวทางแกไข

ทั้งประเทศ ตองใชกบัโปรแกรม
ArcView 3.0 ขึน้ไป

AgZone 2.0 2545 จัดเก็บฐานขอมูลกลุมชุดดิน การใช
ประโยชนที่ดิน ถนน ปริมาณน้าํฝน
อุณหภูมิและตําแหนงโรงงานอุตสาห
กรรม เพื่อการประเมินคุณภาพที่ดิน
สามารถใชในการกาํหนดเขตเศรษฐกิจ
พืชหลัก 12 ชนิด ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

สามารถเปลี่ ยนแปลง
ลาํดับความสาํคัญของพืช
ห รื อ ข น า ด พื้ น ที่ เ ป า
หมายในการผลิตใหสอด
คลองกับนโยบาย

ทั้งประเทศ ตองใชกับโปรแกรม
ArcView 3.0 ขึ้นไป
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ชื่อโปรแกรม ป พ.ศ. รายละเอียด ความสามารถเพิ่มเติม ครอบคลุมพื้นที่ หมายเหตุ
LandPlan 3.0 2544 เปนการนาํฐานขอมูลกลุมชุดดินและ

การใชประโยชนที่ดิน ในระดับตาํบล
อาํเภอ จังหวัด มาวิเคราะหแสดง
ความเหมาะสมของดินและขอจํากัด
ของการใชประโยชนที่ดินตอการ
เพาะปลูกพืช รวมทั้งใชในการ
ประเมินความรุนแรงและขอบเขต
ของปญหาในการใชที่ดินที่ไมเหมาะ
สม และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดิน

ทั้งประเทศ ตองใชกับโปรแกรม
ArcView 3.0 ขึ้นไป

EROSView 1.0 2544 ขอมูลไดจากการคาํนวณปริมาณการ
สูญเสียดินจากสมการสูญเสียดิน
สากลรวมกบัขอมลูกลุมชดุดนิ ขอมลู
สถิตนิ้ําฝน ขอมลูธรณวีทิยา ขอมลู
การใชที่ดินและขอมูลเสนชั้นความสูง 
แสดงการชะลางพังทลายของดินและ
ระดบัความรนุแรงเปนรายจงัหวดัและ
ลุมน้ํา ใชในการกาํหนดนโยบาย
อนุรักษดินและน้าํและวางแผนการใช
ทีด่นิ

ทั้งประเทศ ตองใชกับโปรแกรม
ArcView 3.0 ขึ้นไป
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ชื่อโปรแกรม ป พ.ศ. รายละเอียด ความสามารถเพิ่มเติม ครอบคลุมพื้นที่ หมายเหตุ
THAIPedon 1.0 2544 จัดเก็บแผนที่ชุดดินและฐานขอมูลทั้ง

ทางกายภาพและเคมีของชุดดิน
ตัวแทนที่ปรับปรุงใหม พรอมทั้งแสดง
ภาพหนาตัดดิน และภาพภูมิทัศน
บริเวณหนาตัดดิน ใชสําหรับเปน
ขอมูลเบื้องตนในการศึกษาเรื่องชุดดิน

3 จังหวัด คือ
ขอนแกน
นครราชสีมา
นราธิวาส

CONSPlan 1.0 2544 เปนการนําฐานขอมูลดินผนวกเขากับ
สภาพความลาดชันของพื้นที่ ความยาก
งายตอการชะลางพังทลายของดิน  
ระบบการกอสรางคันดิน สามารถใช
วางแผนการปองกันการชะลางพังทลาย
ของดินในระดับตาํบล และออกแบบ
การอนุรักษดินและน้าํ

ทั้งประเทศ ตองใชกับโปรแกรม
ArcView 3.0 ขึ้นไป และ
Spatial Analysis

FarmPound 1.0 2544 นําฐานขอมูลกลุมชุดดิน รวมกับขอมูล
สมบัติของดินดานวิศวกรรม มาใชใน
การวิเคราะหความสามารถในการกัก
เก็บน้าํของดิน ใชเปนขอมูลสนับสนุน
การตัดสินใจ การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม
ตอการกอสรางแหลงน้ําขนาดเล็ก

ทั้งประเทศ ตองใชกับโปรแกรม
ArcView 3.0 ขึ้นไป
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ชื่อโปรแกรม ป พ.ศ. รายละเอียด ความสามารถเพิ่มเติม ครอบคลุมพื้นที่ หมายเหตุ
SoilView 2.0 2542 แสดงแผนที่ขอมูลกลุมชุดดินและชั้น

ความเหมาะสมของพืชกับกลุมชุดดิน
โดยมีจาํนวนพืชมากกวา 40 ชนิด
แสดงขอมูลไดถึงระดับตาํบล ใชเปนขอ
มูลสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือก
ปลูกพืชในพื้นที่ตางๆ และเปนฐานวาง
แผนการใชที่ดินเบื้องตนในระดับตาํบล

ทั้งประเทศ ตองใชกับโปรแกรม
ArcView 3.0 ขึ้นไป

Permanent Forest 2542 จัดเก็บขอมูลแผนที่การจาํแนกการใช
ประโยชนที่ดินในเขตปาไมถาวร ตาม
มติคณะรัฐมนตรี ใชเปนขอมูลเบื้องตน
เพื่อปองกันการบุกรุกเขตปาใหแกเจา
หนาที่ภาครัฐและประชาชน

30 ลานไร
ใน 65 จังหวัด

LandSuit 1.0 2542 เปนระบบประเมินคุณภาพที่ดินโดยนาํ
ขอมูลดิน ขอมูลทางกายภาพของดิน
และขอมูลเศรษฐกิจมาวิเคราะห เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมทางกายภาพ
และทางเศรษฐกิจของพื้นที่ สําหรับปลูก
ขาวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และขาวโพดเลี้ยงสัตวในจังหวัด
พิษณุโลก

สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อน
ไขและวิธีการประเมินคุณ
ภาพ
ที่ดิน เชน เปลี่ยนแปลง
ราคาตนทุน ระดับความ
เหมาะสมของดินสําหรับพืช

ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือทั้งภาค และ
จังหวัดพิษณุโลก

ตองใชกับโปรแกรม
ArcView 3.0 ขึ้นไป และ
Spatial Analysis
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ชื่อโปรแกรม ป พ.ศ. รายละเอียด ความสามารถเพิ่มเติม ครอบคลุมพื้นที่ หมายเหตุ
DLD_System 2.0 2540 จัดเก็บฐานขอมูลกลุมชุดดิน และความ

เหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืช
เปนรายตาํบล ใชเปนขอมูลในการวาง
แผนการปลูกพืชใหเหมาะสมกับดิน

ทั้งประเทศ
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  รายงานประจาํป 2546

 

ภาพกิจกรรม การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

นายอรรถ สมราง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กลาวเปดประชุม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจ” เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2546

 ณ หองประชุมสํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดิน

นายเกษม ทองปาน ผูอาํนวยการศูนยสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน
เปนประธานกลุมระดมความคิดเห็นจากที่ประชุม
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ผูเขารวมสัมมนาจากหนวยงานตาง ๆ
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ภาพกิจกรรม การจัดนิทรรศการวันสถาปนาครบรอบ 40 ป
กรมพัฒนาที่ดิน

การใหบริการขอมูลแกประชาชน



คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา

นายเกษม     ทองปาน
ผูอาํนวยการศูนยสารสนเทศ

นางกุลวดี     ภารดวาจ
กลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล

นางดวงพร     เจตนวิริยานนท
กลุมระบบภูมิสารสนเทศ

นางจันทรเพ็ญ     ลาภจิตร
กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร

นางจุฬาลักษณ     สุทธิรอด
กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ

นางแนงนอย     เกตุดี
ฝายบริหารทั่วไป

คณะผูจัดทํา
 นางเกษร            สวนศรี
 นางสาวอริศรา     พ่ึงพา
 นางสาวธาริณี      พินโปน
 นางสาวนิจพร      บุญชวย
 นางสาวรัตนา       หลาํเนียม
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