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ประวัติความเปนมา 
 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2533 คณะกรรมการคอมพิวเตอรของรัฐไดอนุมัติระบบเครือขาย 
คอมพิวเตอรกรมพัฒนาที่ดินระยะที ่  1  ซึ่งมีเครือขายเชื่อมตอขอมูลระหวางกองสวนกลางและสํานักงาน     
ที่ดินเขตทัง้ 12 เขต 

ในป 2534 – 2535 กรมพฒันาที่ดินจึงไดทําการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรระยะที่ 1  ดังกลาว 
จํานวน 14,199,400 บาท เปนการจัดซื้อ Hardware Software อุปกรณ Network โดยติดตั้งแลวเสร็จ
ตนปงบประมาณ 2536 และไดเปดใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางเปนทางการขึ้น ในวนัที ่ 23 
พฤษภาคม 2536  ซึ่งเปนวนัคลายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 30 ป  

ในป 2539 กรมพฒันาที่ดิน ไดวาจาง
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทําแผนแมบท “การพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรกรมพัฒนาที่ดินระยะที่ 2” เพื่อขยายเครือขาย 
(จากเดิมเชื่อมสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เขต) เปนการ
เชื่อมตอถึงระดับฝาย ทุกฝาย และสถานพีัฒนาที่ดินจังหวัด 
ทุกจงัหวัดในขณะนั้น ตอมาสํานกังบประมาณไดอนุมัติเงนิ ใน
วงเงนิ 75,056,000 บาท ใหพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ในป 
2540  และติดตั้งแลวเสร็จในป 2542  

เพื่อใหภารกจิในการดาํเนนิการดานระบบเครือขายและสารสนเทศ ของกรมพัฒนาทีดิ่น เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ กรมพฒันาที่ดิน จึงไดจัดตั้งหนวยงานเปนการภายใน (ระดับกอง) ใหกํากบั ดูแล
ระบบเครือขาย และสารสนเทศ ดังกลาวขึ้น ชือ่วา ศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคาํสัง่ กรมพฒันา
ที่ดิน ที่ 1596/2542 เมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2542  

และในป 2545 ไดมีการจัดตั้ง ศูนยสารสนเทศ อันเปนผลสืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการ 
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พ.ศ. 2545 ลงวนัที่ 9 
ตุลาคม 2545 โดยมีฐานะเทียบเทากอง เปนหนวยงานกลางจัดหาระบบ งานตางๆ และสนับสนนุการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือขายของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งสวนกลางและสวนภูมภิาค 
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สถานที่ต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยสารสนเทศ  
ชั้น 1 อาคาร 6 ชั้น 

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

กรมพัฒนาทีดิ่น  
ถนนพหลโยธนิ เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 02-579-0111 
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วิสัยทัศน ศูนยสารสนเทศ 
 

ศูนยสารสนเทศ เปนหนวยงานกลางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการบริหารจัดการ
ดานวิชาการ และภูมิสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดินใหเกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง และ
พัฒนาเปนองคความรูเพื่อการถายทอด และบริการสารสนเทศใหแก ผูบริหาร หนวยงาน และประชาชน 
ดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆ 

 
 

อํานาจหนาที่ 
 

1. ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบฐานขอมูล ระบบการเชื่อมโยงระบบเครือขาย การสื่อสาร    
ขอมูลระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดิน 

2. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3. ศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารจัดการของกรม 
4. ถายทอดเทคโนโลยีและใหบริการขอมูลแก หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 
5. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ        

มอบหมาย 
 
 

คําขวัญ 
 

รวดเร็ว  แมนยํา  นําสมัย 
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โครงสรางศูนยสารสนเทศ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                      
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
นางแนงนอย เกตุดี 

หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
นางกุลวดี ภารดวาจ 

หัวหนากลุมวิเคราะหและวางระบบ
คอมพิวเตอร 

นางจุฬาลักษณ    สุทธิรอด 
หัวหนากลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 

นางดวงพร เจตนวิริยานนท 
หัวหนากลุมระบบภูมิสารสนเทศ 

นายเกษม ทองปาน 
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 

นางจันทรเพญ็ ลาภจิตร 
หัวหนากลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร 
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หนาที่ความรับผิดชอบของกลุม/ฝาย 
 

ฝายบริหารทัว่ไป 
 

 งานสารบรรณ และธุรการทั่วไป 
 งานงบประมาณการเงนิบัญชีและพัสดุ 
 งานแผนงาน และติดตามประเมินผล 
 งานดานโทรศพัท 

 
 

กลุมระบบเครือขาย 
และคอมพิวเตอร 

 

 จัดหาพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร และการสื่อสารตามแผนและงบประมาณ 
ดานสารสนเทศ 
 เปนแมขายของระบบ และรับผิดชอบการซอมบํารุงดูแลรักษาระบบเครื่อง และ
ควบคุมพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ของกรมฯ และกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ 
 ควบคุมดูแลพฒันาเครือขายและการสื่อสารรูปแบบอินเทอรเน็ตและ
อินทราเน็ตใหเชื่อมตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพสงู 
 กําหนดระเบยีบและมาตรฐานรหัสดัชนีแฟมขอมูลดานปฏบัิติงานระบบเครือขาย
ในการกาํหนด User/Password/สิทธกิารใชงาน 
 จัดฝกอบรม ฝกสอนเพื่อการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเพิ่มพนู
ความรู ความสามารถดานคอมพวิเตอร ทีเ่กี่ยวของแกบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 
 จัดทําเว็บไซตและใหบริการขอมูลในระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเนต็ 

 
 

กลุมวิเคราะหและ 
วางระบบขอมูล 

 

 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอรทั้งดาน Hardware/ 
Software การสื่อสารใหสามารถรองรับการเชื่อมโยงของหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน
และภายนอก 
 จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศแผนปฏิบัติการของกรมฯ  ให
สอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
ไทย 
 ประสานงานดานนโยบายสารสนเทศกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
สํานักงบประมาณและหนวยงานเกี่ยวของ 
 ศึกษา วิเคราะห พัฒนาระบบงาน โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กลุมฐานขอมูล 
สารสนเทศ 

 

 รวบรวมจัดเก็บขอมูลและปรับปรุงฐานขอมูลดานบริหารจัดการ และวิชาการ
ใหเปนปจจุบัน เพื่อเขาสูระบบเครือขายทางอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต 
 จัดหาพัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูลดานการบริหารจัดการ และวิชาการ 
 ศึกษา พัฒนาและบริหารหองสมุดอิเล็กทรอนิกส โดยการรวบรวมจัดหา 
เอกสารวิชาการ วารสารทั้งภาษาไทยและตางประเทศ จัดหมวดหมู จัดระบบ
การใหยืมเอกสารและพัฒนาระบบงานหองสมุดใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส 
รวมทั้งบริการและใหคําปรึกษาแนะนํา 
 ควบคุม ดูแล กํากับและดําเนินการตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร  
ของราชการ 
 ใหบริการขอมูลดานการบริหารการจัดการแกผูบริหารและผูเกี่ยวของ 
 ติดตอประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 ดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานขอมูล (Meta data) ดานวิชาการ เพื่อใช
ประโยชนในการสืบคนขอมูลดานวิชาการของกรมและเผยแพรในระบบ  
เครือขายสารสนเทศการเกษตร 
 ปฏิบัติการดานการบริการขอมูลเกษตรกร (Call Center) ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

 
 

กลุมระบบ 
ภูมิสารสนเทศ 

 

 เปนศูนยกลางระบบภูมิศาสตรสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ศึกษารวบรวมขอมูล Meta data ดานภาพถายทางอากาศภาพถายดาวเทียม
และแฟมขอมูลแผนที่ทุกประเภท เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับบริการหนวยงาน 
ตาง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดินและกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานขอมูล (Meta data) ดานภูมิสารสนเทศเพื่อใช
แลกเปลี่ยนและบริการ 
 จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมการใชงานทางดานระบบภูมิ
สารสนเทศ และการใหบริการขอมูลตาง ๆ ในรูปของโปรแกรมบนเครือขาย 
ระบบ Online ทั้งในระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต 
 ประสานดําเนินการ วิเคราะหจัดทําขอมูลกรณีเรงดวน ดานตางๆ บริการ
ขอมูลดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแกผูบริหาร ผูเกี่ยวของและประชาชน
รวมทั้งหนวยงานตางๆ 
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อัตรากําลัง 
 

ขาราชการจําแนกตามตําแหนงและระดับตําแหนง ปงบประมาณ 2547 
 

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

รวม 21 
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    ลูกจางประจําจําแนกตามตําแหนง ปงบประมาณ 2547 
 

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

รวม 9 
 
    อัตรากําลังลูกจางช่ัวคราวรายเดือนจําแนกตามตําแหนง ปงบประมาณ 2547 
 

ตําแหนง อัตรา 
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 12 
เจาพนักงานสถิติ 8 
เจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 
คนงาน 4 

รวม 25 
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สรุปแผน-ผลปฏิบัติงาน 
ประจําป 2547 
ศูนยสารสนเทศ 

กิจกรรม หนวยวัด เปาหมา
ย 

%    
งาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

ผลผลิตที่1 การพัฒนาทรพัยากรที่ดิน 425,200 
และน้ํา  
กิจกรรมที่ 1 อํานวยการ 425,200 
20. งานหองสมุด % 100 100 100 70,000 
23. คาซอมบํารุงรักษาตูสาขาโทรศัพท % 100 100 100 205,200 
24. คาซอมบํารุงวทิยุส่ือสาร/โทรศัพท % 100 100 100 150,000 
ผลผลิตที่ 2 การกาํหนดเขตการใชที่ดิน   41,415,660 
กิจกรรมที่ 1 อํานวยการ  2,307,460 
1. อํานวยการทั่วไป  2,277,640 
- อํานวยการ/บริหารงานบุคคล/ % 100 100 100 2,277,640 
   พัฒนาบุคลากร      
2. สนับสนนุพฒันาระบบมาตรฐานงาน  % 100 100 100 30,000 
     P.S.O  และระบบอื่นๆ    
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศ    39,108,200 
1. พัฒนาและการบริการขอมูลดินและการ เร่ือง 4 100 100 2,000,000 
พัฒนาที่ดินดวยระบบเทคโนโลย ี      

2. คาเชา VPN % 100 100 100 4,000,000 
3. คาซอมแซมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร % 100 100 100 7,330,000 
4. ดําเนินงานตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร % 100 100 100 10,000 
5. ติดตามการดําเนนิงานระบบเครือขาย % 100 100 100 80,000 
คอมพิวเตอร      
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สรุปแผน-ผลปฏิบัติงาน 
ประจําป 2547 
ศูนยสารสนเทศ 

กิจกรรม หนวยวัด เปาหมา
ย 

%    
งาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

6. ครุภัณฑ 17 รายการ     25,688,200 
- PC Server II ชุด 77 77 77 8,470,000 
- PC workstation ชุด 82 82 82 3,280,000 
- Laser Printer เครื่อง 68 68 68 856,800 
- Inkjet Printer เครื่อง 75 75 75 337,500 
- Plotters A0 เครื่อง 11 11 11 1,496,000 
- Scanners A4 ชนิด Auto Feeder เครื่อง 57 57 57 1,368,000 
- UPS 600 VA เครื่อง 230 230 230 805,000 
- Notebook เครื่อง 23 23 23 920,000 
- Fast Ethemet Switch ชนดิ 10/100  ชุด 1 1 1 360,000 
จํานวน  ไมนอยกวา 24 port      

- www Server , FTP Servers and Radius เครื่อง 3 3 3 1,755,000 
- Modem rack จํานวนไมนอยกวา 24 Port ชุด 1 1 1 630,000 
- Mail Server เครื่อง 1 1 1 630,000 
- Ethenet Switch มี port ชนิด 10 Base TX เครื่อง 77 77 77 831,600 
ไมนอยกวา 12 ports      

- Modem เครื่อง 77 77 77 154,000 
- Cable and Installation เครื่อง 77 77 77 1,386,000 
- Operating System and Basic Software ระบบ 1 1 1 1,280,000 
- Graphic Server ระบบ 1 1 1 1,128,300 

รวมทั้งสิ้น  41,840,860 
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แผนภูมแิสดงแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

 

 
เปรียบเทยีบงบประมาณดานคอมพิวเตอร ป 2537 - 2547 

 
 

งบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2547 
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ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2547 
 

กรมพัฒนาทีดิ่น ไดมีการเพิ่มประสิทธภิาพการใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหาร
จัดการงานตาง ๆ ใหสูงขึ้น  พรอมทั้งการพัฒนาอุปกรณคอมพิวเตอรทั้งฮารดแวร และซอฟแวร ใหมี
ปริมาณและประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลเครือขาย
คอมพิวเตอรในระบบอินเตอรเน็ต/อินทราเน็ต ทั้งสวนกลาง สวนภูมภิาค และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
รองรับการถายทอดสารสนเทศ และการใหบริการขอมลูสูเกษตรกรอยางมีประสิทธภิาพ โดยมีผลการ
ปฏิบัติงานสามารถจําแนกออกไดดังนี ้

 

 ผลงานใหมประจําปงบประมาณ 2547 
 

1. ผลการพัฒนา Website 
กรมพัฒนาที่ดินเริ่มจัดทําเว็บไซต  พรอมทั้งจดทะเบียน  Domain Name และเผยแพรขอมลูผานทาง

ระบบ Internet เปนครั้งแรก  เมื่อป พ.ศ. 2539  และไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาโดยตลอดเพื่อใหตอบสนอง
ความตองการของผูใชมากที่สุด  ปจจุบันไดมีการนําขอมูลข้ึนสูระบบ  Internet  ทั้งขอมูลวิชาการผลงานวิจัย       
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลทางดานแผนที่ ไดทําการพัฒนาขอมูลแผนที่กลุมชุดดิน/ความเหมาะสม/การจัดการดิน 
มาตราสวน 1:50,000  ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร GIS  และไดมีการพัฒนาระบบการเรียกใชใหบริการผาน
ระบบอินเตอรเน็ต  ทําใหขอมูลมีการแพรหลายมาก  โปรแกรมสําคัญไดแก Soilview   Agzone   Erosview   
Soilman   LandPlan ฯลฯ นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาขอมูลเตือนภัยดินถลม – น้ําทวม ผานอินเตอรเน็ต 
สามารถแจงเตือนระบุพื้นที่  หมูบานเสี่ยงภัยและแสดงแผนที่ประกอบได  ซึ่งขอมูลที่มีการ Update แจงเตือนทุก
วัน 

จากผลการดําเนินการจัดการฐานขอมูล  และการใหบริการขอมูลดานบริหาร – วิชาการ – GIS ผาน
เว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน  อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหการสํารวจเว็บไซตภาครัฐ(คร้ังที่ 1) Government  Website  
Scorecard  ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) จัดขึ้นเพื่อทําการสํารวจ
เว็บไซตหนวยงานภาครัฐทั้งหมดและจัดอันดับการใหบริการ   จัดอันดับใหเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน   ไดคะแนน
สูงสุด  ลําดับที่ 1 ในดาน Information  ซึ่งใหบริการดานขอมูลทางดานวิชาการ  และผลงานวิจัยตาง ๆ   และได
คะแนนรวมลําดับที่ 4 ในดาน Interaction จากการใหบริการโปรแกรมบริการประชาชน  กับโปรแกรมเวทีโตตอบ 
Webboard 
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2. โปรแกรมความตองการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 
    (http://www.ldd.go.th/ web_survey/index.html) 

                     ตามที่รัฐบาล มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการ
เก็บกักน้ํา  โดยใหมีการขุดสระน้ําในไรนา  ในพื้นที่ทําการ
เกษตรกรโดยเพิ่มพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อใหเกษตรกรมี
แหลงน้ําใช  สามารถเก็บกักน้ําใหมีประมาณพอเพียงตอ
การทําการเกษตร และดํารงชีพ  ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจ
ที่จะตองสนับสนุนโดยสอบถามความตองการจาก
เกษตรกรในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ

บันทึกขอมูล ศูนยสารสนเทศจึงไดจัดทําโปรแกรมความตองการแหลงน้ําในไรนาขึ้นเพื่อใหเกษตรกรที่มีความ
ตองการแหลงน้ําในไรนา สามารถแจงความประสงค ผานทาง Web Site ของกรมไดตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเขา
ได 2 ทาง คือ  http://www.ldd.go.th แลวเลือก โครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน  หรือ 
http://www.ldd.go.th/ web_survey/index.html    

สรุปจํานวนประชาชนที่แจงความตองการแหลงน้าํในไรนา และการเลี้ยงโค 
รายการ จํานวน หนวยนับ 

1.  จํานวนประชาชน 847,055 ราย 
2.  ตองการแหลงน้ํา 624,253 บอ 
3.  ตองการแมโค 1,052,096 ตัว 
4. ตองการโคขุน 590,495 ตัว 

  (ขอมูล ณ วันที่  24  กันยายน  2547) 
3. หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (http://www.ldd.go.th/ menu_library )  

กรมพัฒนาที่ ดิน   ไดพัฒนาหองสมุดเปน   
หองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหผูสนใจสามารถสืบคน     
ขอมูลที่มีอยูใน หองสมุด ในรูปแบบ Internet ทําให
สะดวก  รวดเร็ว  ทันสมัย  สามารถคนหาขอมูลและ
ตรวจสอบรายชื่อหนังสือไดตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้น
ยังสามารถเรียกอานผลงานวิชาการของกรมฯ ในรูปของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-Book) และบทคัดยอผลงานวิจัยของกรมฯ ไดทันที ทําใหประหยัดเวลาและ
คาใชจาย สามารถเรียกใชงานได 2 ทางคือ เรียกผานทาง WebSite ของกรมฯ คือ 
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http://www.ldd.go.th เ ลื อ ก เ ม นู  ห อ ง ส มุ ด อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  ห รื อ พิ ม พ 
http://www.ldd.go.th/menu_library 

 
ผลการปฏิบัติงานของหองสมุด 

 ดําเนนิการยายหองสมุดจากเดิมชั้น 6  มาเปดทาํการใหมที ่ชั้น 1 ปกขวา เพื่อเปดเปน
จุดบริการ  One Stop Service และพัฒนาเปนหองสมดุอิเล็กทรอนิกสใหผูใชบริการไดรับความสะดวก
ในการมาติดตอขอรับบริการ 

 รวบรวมจัดหาเอกสารวิชาการ  วารสารและ  CD - Rom ดําเนนิการลงทะเบยีน      
จัดหมวดหมูตามระบบงานหองสมุดกอนนําออกใหบริการ 

 จัดทําหนงัสืออิเล็กทรอนกิส (E – book)  จํานวน 76  รายการ 
งานโปรแกรมหองสมุดอิเล็กทรอนกิส 

1.  บันทกึขอมูลรายละเอยีดของหนังสือ วารสาร CD – Rom ตามบรรณานุกรมลงใน
ฐานขอมูลโปรแกรมหองสมดุอิเล็กทรอนิกส 

2.  พัฒนาโปรแกรมหองสมุดอิเล็กทรอนกิสโดยเพิ่มรายการขอมูลปจจุบันใหผูใชบริการ
สามารถสืบคนขอมูลไดดังนี ้

 หองสมุดขาวกรมพัฒนาที่ดิน 
 สืบคนราชกิจจานุเบกษา 
 เชื่อมโยงผลงานวิจยัของกรมพัฒนาที่ดิน 
 เชื่อมโยงหนวยงานอืน่ ๆ 
 จัดทําแบบฟอรมเพื่อประเมนิความพงึพอใจของผูใชบริการโปรแกรม          
หองสมุดอิเลก็ทรอนิกส 

การใหบริการหองสมุด 
 บริการ  ยืม – คืน เอกสารในหองสมุด  จาํนวน   6,700  ราย 
 บริการตอบคําถามและชวยคนควา  จาํนวน  3,200  ราย 
 ผูใชบริการโดยใชโปรแกรมหองสมุดอิเลก็ทรอนิกส  จาํนวน  670  ราย 

 

4. โปรแกรมรายงานคาสาธารณูปโภค ผานระบบ LDD Intranet   
(http://www.ldd.go.th/publicutil/index.asp) 
เปนโปรแกรมรายงานคาสาธารณูปโภค ผานทางระบบ LDD Intranet เพื่อใหหนวยงาน ตาง 

ๆ ไดบันทกึขอมูลคาสาธารณูปโภค (คาโทรศัพท คาน้าํประปา คาไฟฟา) ในลักษณะ Online Real Time 
เพื่อใหผูบริหาร และหนวยงานที่ควบคมุดูแลคาสาธารณูปโภคของกรมฯ สามารถดูรายละเอียดยอด    
คาใชจาย  ในแตละเดือนของหนวยงานทัง้สวนกลาง และสวนภูมิภาค หรือสวัสดิการใชคาสาธารณูปโภค  



รายงานประจาํป รายงานประจาํป 22554477    ศูนยสารสนเทศศูนยสารสนเทศ  
 

 15 

ยอนหลงั 1 ป ได เรียกใชงานไดที ่เว็บไซตกรมฯ http://www.ldd.go.th > เลือกเมน ูLdd Intranet > เลือก 
Icon “สาธารณูปโภค” 

 
5. ระบบฐานขอมูลครุภณัฑ คอมพิวเตอร กรมพัฒนาที่ดิน(www.ldd.go.th/hardware) 

ใชในการจัดเกบ็ขอมูลครุภัณฑของกรมฯ ทั้งหมด ในรูปแบบของ Web Base ผานทาง
เว็บไซตกรมฯ (www.ldd.go.th) ซึ่งจะทําใหผูบริหาร เจาหนาทีพ่ัสดุทุกหนวยงาน และหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน สามารถใชติดตาม ตรวจสอบขอมูลครุภัณฑผานทางระบบ Internet โดยสามารถ
สืบคน  ขอมูลจําแนกตามประเภทครุภัณฑ ตามปงบประมาณ และตามหนวยงาน นอกจากนี้ยงัสามารถ
พิมพรายงาน เพื่อเสนอ สํานักงานตรวจสอบเงินแผนดิน. และสําหรับใชตรวจสอบบัญชีครุภัณฑส้ินป         
งบประมาณดวย เรียกใชงานไดที่เว็บไซตกรมฯ http://www.ldd.go.th > เลือกเมนู LDD Intranet > 
เลือก ระบบบริหารครุภัณฑ Online   กรมพัฒนาที่ดิน 

 

6. ระบบฐานขอมูลการคัดสรรบุคลากร (Query) (http://psd101.ldd.go.th) 
เปนโปรแกรมสําหรับผูบริหาร เพื่อใชในการคัดสรรบุคลากรในการเลือ่นระดับ หรือ ดํารง

ตําแหนงที่สูงขึน้ โดยสามารถกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ได เชน เงื่อนไขเกีย่วกับเงนิเดือน อายุงาน ตําแหนง 
ระดับ วุฒกิารศึกษา ผลงานวิจยั เปนตน ซึ่งจะทาํใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการคดัสรรบุคลากร 
โดยโปรแกรมดังกลาว จะเชื่อมโยงฐานขอมูลบุคลากรจากโปรแกรม DPIS V2.8 ของสํานกังาน ก.พ. 
และฐานขอมลูผลการวิจยัจาก กองแผนงาน. รวมเปนฐานขอมูลการคัดสรรบุคลากรโดยเฉพาะ  จัดเก็บ
ไวที่ Web Server ที่ ศสท. และสามารถทําการ Update ฐานขอมูลได หากฐานขอมูลบุคลากร DPIS 
V2.8 และฐานขอมูลผลการวิจัย มีการปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติมฐานขอมูล โดยสามารถเรียกใชงานผาน
ทาง Web Browser ไดที่ เว็บไซตกรมฯ http://www.ldd.go.th > เลือกเมน ู LDD Intranet > เลือก 
“ระบบฐานขอมูลการคัดสรรบุคลากร” 

ทั้งนี้ ทาง ศสท. ไดกําหนดสทิธิ์ใหผูบริหารแตละหนวยงานสามารถเรียกดูขอมูลบุคลากรของ    
ตนเองได 

 

7. GisSite 1  (www.GisSite1.ldd.go.th) 
ใชงานผาน Citrix Metafram XP ArcView ตองใชโปรแกรม ICA Java Client ในการทํางาน 

ประกอบดวยโปรแกรม 
SoilView 
AgZone 
ErosView 
SoilMan 
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ThaiPedon 
Permanent Forest 
 

8. GisSite 2  (www.GisSite2.ldd.go.th) 
ตามที ่กรมฯ ไดติดตั้งและพัฒนาขอมูล GIS ใหสามารถเรียกใชผานทาง Internet ได  โดย

ใหบริการและติดตั้งอยู Site 1 : เพยีงแหงเดียว เมื่อมีผูเขาใชบริการจาํนวนมาก จะเกิดความลาชา และ
มีขอจํากัด คือตองทําการ  download โปรแกรม Plug in มาติดตั้งที่เครื่องของผูใชงานกอน  และใชงาน
ได พรอมกนัไมเกิน 20 current  ศสท. จงึไดดําเนนิการติดตั้งระบบ  Gis Web Site 2: ข้ึนเพื่อเปนการ
เพิ่มทางเลือกใหกับผูใชบริการโปรแกรม  GIS  ของกรมฯ  ผานระบบ Internet 

โปรแกรม  GIS ที่ติดตั้งและใหบริการบน Site 2 ประกอบดวย 
SoilView 
ErosView 
ThaiPedon 
LandSuit 
แผนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจระดับจังหวัด 
AgZone 
SoilMan 
LandPlan 
ThaiDews 

9. GisSite 3  (www.GisSite3.ldd.go.th) 
พัฒนาขึ้นโดยใชโปรแกรมดานระบบสารสนเทศภูมิสาร ArcIMS และ ArcSDE  เพื่อ

ใหบริการขอมลูและแผนที่ 
สารสนเทศภูมิศาสตร  
ประกอบดวย ขอมูลกลุมชุดดิน
ระดับชั้นความเหมาะสมของดิน
กับพืช ขอบเขตการปกครอง ถนน 
ทางน้าํ ปาไมถาวร ที่ต้ังหมูบาน 
วัด โรงเรยีน ใน 75 จงัหวดั ของ
ประเทศไทย  ผูใชสามารถเรียกดู
แผนที่ไดต้ังแตระดับจังหวัด 
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อําเภอ ตําบล โดยเรียกผานทางอินเตอรเน็ตผานทาง Web Browser โดยไมจําเปนตองมีโปรแกรมดาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรบนเครื่อง และไมตองทําการ download โปรแกรมใดเพิ่มเติม 

 
 
 
 

10. ระบบสารสนเทศสาํนกังานพัฒนาที่ดิน 
เปนการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรผานระบบอนิเทอรเน็ตในรูปแบบที่ไมตองใช

โปรแกรม ArcView  แยกการจัดเก็บและใหบริการตามสํานกังานพฒันาที่ดินเขต ฐานขอมูลที่ใชนาํมาจาก
โปรแกรม SoilView  AgZone  LandPland  ErosView  SoilMan  ที่จัดทําในขณะนี้มจีํานวน 6 สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต ไดแก 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
สํานักงานพฒันาที่ดินเขต 6 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 
 

 
 

11. ระบบบริการโทรศัพท Online   
สืบเนื่องจาก กรมฯ มีนโยบายใหทุกหนวยงานประหยดัคาใชจายดานสาธารณูปโภค  ศูนย

สารสนเทศ จึงไดพัฒนา “ระบบบริการโทรศัพท Online” ผานระบบเครือขาย LDD Network ข้ึน ซึ่งระบบ
โทรศัพท  ดังกลาวสามารถใชเฉพาะหนวยงานทีม่ี leased line คือ กองสวนกลาง กบั สํานักงานพฒันา
ที่ดินเขต 1-12(สพข.1-12) หรือ ระหวาง สพข. กับ สพข. โดยมวีธิีการใชงานเหมือนกับการตดิตอผาน
โทรศัพทพืน้ฐานทัว่ไป คือ กดหมายเลขปลายทาง จากนัน้ระบบจะทาํการเชื่อมโยงสัญญาณผานเครอืขาย 
VPN ทําใหหนวยงานของกรมฯ ทัง้ สวนกลาง และภูมภิาค (เฉพาะ สพข. 1-12) สามารถติดตอส่ือสาร
กันไดสะดวก และรวดเร็ว โดยไมตองเสียคาโทรศัพททางไกล 

ทั้งนี้ “ระบบบริการโทรศัพท Online” ผานระบบเครือขาย LDD Network เร่ิมเปดบริการตั้งแต
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2547 เปนตนไป โดยในระยะแรกนี้จะใชติดตอระหวางกองสวนกลาง กับ   สพข. 1-12 
และสพข. กับ สพข. 

 

12. การใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงผานดาวเทียม IPSTAR  
เนื่องดวย สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก เลย ประจวบคีรีขันธ และกระบี่ มีสัญญาณโทรศัพท

เปนแบบวิทยุ – โทรศัพท ทําใหไมสามารถ Connect เขาสูระบบ VPN ของกรมฯ ได และในปงบประมาณ 
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2547 ทางกรมฯ ไดขยายระบบเครือขาย (LAN) ถึงระดับ สถานีพัฒนาที่ดิน ดวย    ศูนยสารสนเทศ จึงได
นําเอาบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ผานดาวเทียม IPSTAR มาใชงานกับ สถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 4 แหง 
โดยเปลี่ยนวิธีการเชื่อมตอเขาระบบ Internet จากสัญญาณโทรศัพท เปนการเชื่อมตอผานดาวเทียม 
iPSTAR แทนซึ่งทําให สถานีพัฒนาที่ดินสามารถใชงาน Internet และรองรับการทํางานของกรมฯ ผาน
ระบบ Internet Online ได 

 
 

 ผลงานตอเนื่องจากปงบประมาณ 2546 
 

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

กรมพัฒนาที่ดินไดมีการพัฒนาโปรแกรม 
ระบบบริการประชาชน โดยใช เทคโนโลยีดาน Web 
- Database ซึ่งประชาชนสามารถขอรับบริการผานทาง
ระบบ Internet จากที่บานของตนเองไดตลอด 24 
ชั่วโมง หรือขอรับบริการทีห่นวยงานของกรมพฒันา
ที่ดิน โดยตรง  ปจจุบันมีผูมาใชบริการแลวจํานวน 
2,904 ราย ดังนี ้

สรุปผลการใหบริการประชาชน ต้ังแต วันที่ 1 ตุลาคม  2546 ถึง 30 กันยายน  2547 
ประเภท จํานวน(ราย) 
ขอรับสารเรง  พด. 1 718 
ขอรับสารเรง  พด. 2 1,023 
ขอรับสารเรง  พด. 3 757 
ขอรับเมล็ดพันธุพืชเพื่อการพฒันาที่ดิน 233 
ขอรับกลาแฝก 173 
รวม 2,904 

 

2. โปรแกรมระบบฐานขอมูลหมอดินอาสา  ( http://mordin.ldd.go.th ) 
กรมพัฒนาที่ดิน ไดจัดตั้งหมอดินอาสาขึ้นมา ต้ังแตป 

2538 ปจจุบันมี  หมอดินอาสาอยูทั่วประเทศทุกหมูบาน ประมาณ 
60,000 คน เปนตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดิน ทําหนาที่เปนผู
ประสานงานดานการพัฒนาที่ดินระหวางเกษตรกรในหมูบาน กับกรม
พัฒนาที่ดิน ทั้งนี้เปนเพราะปจจุบันกรมพัฒนาที่ดิน มีโครงการตางๆ 
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ที่จะตองดําเนินการเพิ่มข้ึน แตจํานวนเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินและ   เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ ที่
เกี่ยวของ ไมสามารถดําเนินการไดอยางทั่วถึง กรมพัฒนาที่ดินจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาหมอดินอาสา
ข้ึนเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหสามารถชวยเหลือเกษตรกรอยางใกลชิดมากขึ้น 

นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายในการพัฒนาหมอดินอาสาประจําตําบล เพื่อเปน
วิทยากรและเปนตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินประจําศูนยบริการและศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล จึงไดพัฒนาโปรแกรมฝกอบรมหมอดินอาสาข้ึน เพื่อบันทึกประวัติหมอดินอาสาที่ผาน

การฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ยังมีเมนู
สรุปขอมูล ผูเขารับการอบรม ตารางเวลาการฝกอบรม  เพื่อให
หมอดินอาสาหรือเจาหนาที่ของกรมฯ สามารถคนหารายละเอียด
เพิ่มเติมไดโดยบันทึกผาน Internet และสามารถเรียกดูขอมูลใน
ลักษณะ Real time ที่ Web Site กรมพัฒนาที่ดินที่ 

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

สําหรับในปงบประมาณ 2547 นี้มีการบันทึกขอมูลหมอดินอาสาประจําหมูบานและประจํา
ตําบล ในฐานขอมูล ดังนี้ 

 หมอดินอาสาประจําหมูบาน 64,263   ราย 
 หมอดินอาสาประจําตําบล   6,951  ราย 

 
 

3. เวทีโตตอบ ( Web board ) ( http://www.ldd.go.th/Webboard )  
เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการแนวใหม ซึ่งมุงเนนการใหบริการภาครัฐในรูปแบบของ     

e-Government โดยใหทุกสวนราชการจัดทํา Web Site ใหบริการขอมูลแกประชาชน และสามารถสราง      
ปฏิสัมพันธกับประชาชน โดยสรางสวนโตตอบกับประชาชนขึ้น 

กรมพัฒนาที่ดิน จึงไดจัดทําโปรแกรมเวทีโตตอบ หรือกระดานขาวอิเล็กทรอนกิส (Web 
broad) ข้ึนเพือ่เปนสื่อกลางระหวางผูบริหารกับเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน และประชาชน ใหสามารถฝาก
ขอความ ปญหา  ขอสงสัย   ขอเสนอแนะ  หรือรวมแสดงความคิดเห็น และมีการตอบกลับ  สามารถเรียกดูได
ที่  www.ldd.go.th >  เมนูเวทีโตตอบ ( Webboard ) ซึ่งกระทูถามจะมีผูควบคุมตรวจสอบการเปดหัวขอและ
ตรวจสอบคําตอบ ในชวงเวลา   9.30 น.  11.30 น.  13.30 น.  และ 15.30 น. ทุกวันในเวลาราชการ  โดยใน
ปจจุบันมีผูเขามาใชบริการจํานวน 783 ราย มีคําถามรวมทั้งสิ้น  783  คําถาม 
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4. เมนูคําถามที่ถูกถามบอย FAQ (http://www.ldd.go.th/ menu_faq/index.html )  
เปนเมนูรวบรวมคําถามที่ถูกถามบอยๆ เกี่ยวกับงาน และบริการของกรมพัฒนาที่ดิน อาทิ

เชน การบริการจากกรมพัฒนาที่ดินมีอะไรบาง คําถามเกี่ยวกับสารเรง  พด.1  พด.2  พด.3  ดินมีปญหาเปรี้ยว
จัด หรือเค็มจัดจะมีวิธีแกปญหาไดอยางไร โดยสามารถเรียกใชงานไดที่ http://www.ldd.go.th > คําถามที่
ถูกถามบอย FAQ หรือ http://www.ldd.go.th/ menu_faq/index.html   

 

5. โปรแกรมรายงานผลวิเคราะหดิน Online http://www.ldd.go.th/menu_ord/online.html)  
กรมพัฒนาที่ดิน ไดจัดทาํโปรแกรมรายงานผลวิเคราะหดินขึน้มา เพื่อใหบริการแจงผลการวิเคราะห

ดินโดยเกษตรกรตรวจสอบผลการวิเคราะหดิน  
ทําใหสะดวก สบาย  รวดเร็ว และประหยัดเวลา  
สามารถเรียกใชงานได 2 ทาง  คือ เรียกผานทาง 
Web Site ของกรมฯ คือ http://www.ldd.go.th 
เลือกเมนู รายงานผลวิเคราะหดิน Online หรือพิมพ 
http://www.ldd.go.th/menu_ord/online.html 

สําหรับในปงบประมาณ  2547  มี
การบันทึกรายงานผลการวิเคราะหดิน ของ
เกษตรกรจํานวนทั้งสิ้น  38,768  ราย 

6. โปรแกรมฐานขอมูลการกอสรางแหลงน้ํา  (http://www.ldd.go.th/rsv/rsv/water.html)  
การเขาสูโปรแกรมฐานขอมูลการกอสรางแหลงน้ํา  โดยผานทาง Web Browser โดยใช  

URL:http://www.ldd.go.th/rsv/rsv/water.html 
เปนโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อติดตาม
ความกาวหนาของโครงการกอสรางตาง โดย
ผูใชงานสามารถบันทึกและเรียกดูขอมูลได  
ผานทางระบบ  Internet  

ในการบันทึกขอมูลเปนการทํางาน
ตอ เนื่ องกันของกองชาง   กองคลัง   และ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต โดยกองชางเปน  ผู
บันทึกขอมูลทั่วไปของโครงการ กองคลังบันทึก
ขอมูล ดานการเงิน และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต บันทึกความกาวหนาในการดําเนินการ และเบิก
จายเงิน 
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สรุปความกาวหนาการใชโปรแกรมโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก 

โครงการ แลวเสร็จ 
งานปรับปรุงพื้นที่และจัดทําระบบสงน้ําในไรนา  ป 2547 74 
โครงการแปลงสาธิตจุดเรียนรู  435 
งานกอสรางแหลงน้ําขนาดเล็ก ป 2547 298 
งานพัฒนาแหลงน้ําเพื่อเปนแหลงผลิตของชุมชน ป 2547 3 
งานปรับปรุงและซอมแซมระบบอนุรักษดินและน้ํา ป 2547 19 

รวม 829 
(ขอมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม  2547) 

7. โปรแกรมบันทึก Stock วัสดุการเกษตร  (http://www.ldd.go.th/stock) 
กรมพัฒนาที่ดินไดพัฒนาโปรแกรมบันทึก Stock วัสดุการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีดาน Web 

- Database โดยเรียกดู และบันทึกขอมูลจาก Web browser แบบ Real time ผานระบบเครือขายกรม
พัฒนาที่ดิน โปรแกรมบันทึก Stock วัสดุการเกษตรแบงการทํางานออก    เปน 2 สวน ไดแก 

 สืบคนและแสดงผลขอมูล เพื่อใหเกษตรกรสามารถตรวจสอบขอมูลวาในปจจุบัน 
กรมพัฒนาที่ดินมีวัสดุการเกษตรแตละชนิดเหลืออยูจํานวนเทาไร ที่หนวยงานใดบาง 

 การบันทึกขอมูล สําหรับเจาหนาที่ในหนวยงานตางๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อบันทกึ
ขอมูลกิจกรรมการรับ - จาย วัสดุการเกษตรชนิดตาง ๆ 

สําหรับในปงบประมาณ 2547 มีการบันทึกวัสดุการเกษตรจํานวน  13  ชนิดไดแก  พด.1  
พด.2  พด.3  พด.5  พด.6  พด.7  แฝกเพื่อการอนุรักษ  แฝกเพื่อการแจกจาย  ปอเทือง  ถั่วพรา  ถั่วพุม 
โสน  และถั่วมะแฮะ  โดยสรุปมีการแจกจายดังนี้ 

วัสดุการเกษตร การแจกจาย วัสดุการเกษตร การแจกจาย 
พด.1 333,132  ซอง แฝกเพื่อการแจกจาย 95,266,962 กลา 
พด.2 1,040,281 ซอง ปอเทือง 1,387,361 กิโลกรัม 
พด.3 278,405 ซอง ถั่วพรา 694,271 กิโลกรัม 
พด.5 68,282 ซอง ถั่วพุม 2,630,977 กิโลกรัม 
พด.6 67,269 ซอง โสน 465,081 กิโลกรัม 
พด.7 68,582 ซอง ถั่วมะแฮะ 187,306 กิโลกรัม 
แฝกเพื่ออนุรักษ 83,084,155 กลา    
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8. ระบบขอมูลเตือนภัย  (http://ldd.go.th/menu_risk/menurksk.html) 
เปนเมนูที่รวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการเตือนภัยของกรมฯ ซึ่งประกอบไปดวย เมนูยอยดังนี้ 
8.1. รายงานคาดการณพื้นที่จะเกิดภัยธรรมชาติ  (http://www.ldd.go.th/warning) 

            เปนขอมูล  ที่สํานกัสํารวจดนิและวางแผนการใชที่ดิน
จะตองรายงานไปยังศูนยเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาภัย

ธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทุกวันกอนเวลา 12.00 น. 
ซึ่งแตเดิม สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน (สสว.) ได
สงรายงานในรูปแบบ Fax ซึ่งทาํใหเสยีเวลา และไมสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ดังนัน้ ศูนยสารสนเทศ จึงพฒันาโปรแกรมรายงาน 

คาดการณพื้นที่จะเกิดแผนดินถลม - น้ําทวมขึ้น โดยเจาหนาที่ สสว. สามารถรายงานไดผาน
ทางระบบ Internet ทางหนาจอคอมพวิเตอรแบบ Real time ซึ่งศูนยเฉพาะกิจ และประชาชนทั่วไปได
ทราบผลการรายงานไดทันท ีสามารถเรียกดูไดที่ http://www.ldd.go.th > ระบบขอมูลเตือนภัย > รายงาน
คาดการณพืน้ที่จะเกิดภัยธรรมชาติ หรือ  http://www.ldd.go.th/warning  

สรุปจํานวนรายงานการคาดการณพื้นที่จะเกิดภัยธรรมชาติ ป 2547 
1. เดือนตุลาคม 2546 จํานวน  27 คร้ัง 
2. เดือนพฤศจิกายน 2546 จํานวน  21 คร้ัง 
3. เดือนธันวาคม จํานวน 6 คร้ัง 
4. เดือนกุมภาพันธ จํานวน 1 คร้ัง 
5. เดือนมีนาคม จํานวน  3 คร้ัง 
6. เดือนเมษายน จํานวน 7 คร้ัง 
7. เดือนพฤษภาคม จํานวน 1 คร้ัง 
8. เดือนมิถุนายน จํานวน  3 คร้ัง 
9. เดือนกรกฎาคม จํานวน 7 คร้ัง 
10. เดือนสิงหาคม จํานวน 1 คร้ัง 
11. เดือนกันยายน จํานวน  3 คร้ัง 
 
 

8.2 รายงานการประสบภัยพิบัติดินถลม-น้ําทวม (http://www.ldd.go.th/sos) 
อยูในเมนูรายงานการประสบภัยพิบัติดินถลม – น้ําทวม สามารถดูไดที่ http:// 

www.ldd.go.th > ระบบขอมูลเตือนภัย > รายงานการประสบภัยพิบัติดินถลม-น้ําทวม หรือ http://www. 
ldd.go.th/sos 
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สรุปรายงานการเกิดเหตุการณของแตและภาคประจําป 2547 

ภาค สรุปรายงานการเกิดเหตุการณ (คร้ัง) 
ภาคเหนือ 211 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 251 
ภาคตะวันออก 7 
ภาคตะวันตก 0 
ภาคกลาง 0 
ภาคใต 0 

 

8.3 ฐานขอมูลแผนที่น้ําทวมซํ้าซากของประเทศไทย  
 (http://www.ldd.go.th/Menu_flood/index.html) 
เปนขอมูลที่ระบุพื้นที่เสี่ยงภยัจากน้ําทวมซ้ําซาก พรอมปจจัยที่มีความเสีย่งตอการ

เกิดภัยพิบัติจากน้าํทวมซ้าํซาก และการลดความรุนแรงจากภยัน้าํทวมซ้าํซากทีอ่าจเกิดขึ้นในอนาคตสามารถ
เรียกดูไดที่ http://www.ldd.go.th > ระบบขอมูลเตือนภัย > ฐานขอมูลแผนทีน่้ําทวมซ้ําซากของประเทศ
ไทย  หรือ  http://www.ldd.go.th/Menu_flood/index.html 

 

8.4 ระบบฐานขอมูลเตือนภัยความแหงแลงซํ้าซาก (ThaiDEWs)  
(http://203.146.102.27/tsweb/indextd.htm) 
เปนโปรแกรมเรียกใชเพื่อการเตือนภัยแหงแลงซ้ําซาก สามารถเรยีกดูพื้นที่ที่เกิดภัย

ความแหงแลงไดในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล สามารถเรียกดูไดที ่http://www.ldd.go.th > ระบบ
ขอมูลเตือนภัย > ระบบฐานขอมูลเตือนภัยความแหงแลงซ้ําซาก  หรือ http://203.146.102.27 
/tsweb/indextd.htm 

 

8.5 บัญชีรายชื่อหมูบานที่เสีย่งตอการเกดิดินถลม  
(http://www.ldd.go.th/ofsweb/service/earth_01/frame_village.htm ) 
เปนโปรแกรมแสดงรายชื่อหมูบานทีเ่สีย่งตอการเกิดดนิถลมของแตละภาคและแบงเปน 

2ระดับคือ ระดับดินถลมปานกลาง  และระดับดินถลมสูง สามารถเรียกดูไดที่  http://www.ldd.go.th > 
ระบบขอมูลเตือนภัย > บัญชีรายชื่อหมูบานที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลม หรือ http://www.ldd.go.th/ 
ofsweb/service/earth_01/frame_village.htm  
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8.6 แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลมกรมพัฒนาที่ดิน 
(http://www.ldd.go.th/ofsweb/service/map_soil_01/menu_map_01.html) 
เปนโปรแกรมแสดงแผนที่แสดงพื้นทีเ่สี่ยงตอการเกิดดนิถลม ของแตละจังหวดัสามารถ 

เรียกดูไดที่ http://www.ldd.go.th > ระบบขอมูลเตือนภัย > แผนที่แสดงพืน้ทีเ่สี่ยงตอการเกดิดินถลม
กรมพัฒนาที่ดิน หรือ http://www.ldd.go.th/ofsweb/service/map_soil_01/menu_map_01.html 

 

9. ขอมูลหญาแฝก  (http://www.ldd.go.th/ordweb/Vetiver) 
เปนเมนูที่รวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา  ซึ่งประกอบดวย  

พระราชดําริในหลวงดานหญาแฝก นโยบายการใชประโยชนหญาแฝก  การขยายพันธุแฝกสายพันธุหญาแฝก 
การใชประโยชนหญาแฝก ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเร่ืองแฝกประจําตําบล บทความที่นาสนใจ งานบริการดาน
หญาแฝก สามารถเรียกดูไดที่  http://www.ldd.go.th > ขอมูลหญาแฝก  หรือ
http://www.ldd.go.th/ordweb/Vetiver 

 

10. การประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจ  (http://www.ldd.go.th/menu_assess/index.html) 
ประกอบดวยขอมูลของการประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจแตละชนิด  สามารถเรียกดูไดที่  

http://www.ldd.go.th>ประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกจิหรือ 
http://www.ldd.go.th/menu_assess/index.html 

ผลงานปงบประมาณ 2547 ประกอบดวย  การประเมินผลผลิตเบือ้งตนขาวโพดเลี้ยงสัตว  
การใชเทคโนโลยี  สํารวจระยะไกล  และสารสนเทศภูมิศาสตรและประเมินผลผลติ ลําไย และทุเรียน     
ป 2546/2547  การใชเทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อประเมินผลผลิตป 2547 
ของขาวนาปรงั สับประรด และ ถัว่เหลืองฤดูแลง 

 

11. 9 มหศัจรรยผลติภัณฑจุลนิทรียทางการเกษตร 
(http://www.ldd.go.th/menu_5wonder/index.html) 

เปนเมนูที่รวบรวมผลงานทีท่างกรมพัฒนาที่ดินไดผลิตเชื้อจุลินทรยีข้ึนมาเพื่อเปนประโยชน
ตอเกษตรกร  ซึ่งประกอบไปดวย  พด.1  พด.2  พด.3  พด.4  พด.5  พด.6  พด.7  ปุยพืชสด  หญาแฝก  
สามารถเรยีกดูไดที่  http://www.ldd.go.th > 9 มหศัจรรยผลิตภัณฑจุลินทรียทางการเกษตร  หรือ  
http://www.ldd.go.th/menu_5wonder/index.html 

 

12. มาตรฐานสนิคา  กรมพัฒนาที่ดิน  (http://www.ldd.go.th/menu_QC/Index.htm) 
 เปนมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร  สามารถเรยีกดูไดที่  http://ldd.go.th>

มาตราฐานสนิคากรมพัฒนาที่ดิน   หรือ  http://www.ldd.go.th/menu_QC/Index.htm 
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ดานพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
 

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาที่ดินกระทรวง
เกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับโครงสราง และการ
จัดหนวยงานใหมของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถสรุปไดดังนี้ 

 รวบรวมจัดทาํบัญชีรายการเอกสารสิ่งพิมพและขอมูลดิจิตอลที่มีใหบริการ   แจกฟรี / 
คิดคาใชจาย  

รวมเอกสารทีคิ่ดคาใชจายทีม่ีทั้งหมด  630 รายการ 
รวมเอกสารแจกฟรี  547  รายการ 

 ปรับปรุงขอมูลโดยนําขอมลูตามมาตรา 7  มาตรา 9   มาตรา 23 ข้ึนเผยแพรบน  
Web Site ของกรมฯ รายการ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร  จํานวน  4  คร้ัง 

 รวบรวมแบบฟอรมรายงานการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ 
ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขาวสารของหนวยงานราชการในสังกัดกรมฯ และรายงาน
ไปยังกองนิติการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ   จํานวน 1  คร้ัง 

 จัดประชมุคณะกรรมการและคณะทาํงาน ตาม พ.ร.บ. ขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  
จํานวน  3  คร้ัง 

 จัดทาํ Catalog รายการเอกสารสิง่พิมพและขอมูลดิจจิตอล คิดคาใชจาย เผยแพรบน 
Web Site กรมฯ  จํานวน  244 เลม 

 

ดานการบริการและเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
 

ศูนยสารสนเทศ กรมพัฒนาทีดิ่น ไดดําเนินการพัฒนาดานบริการและเผยแพรประชาสัมพันธ  ขอมูล
ขาวสารเผยแพรผาน Web Site ของกรม เพื่ออํานวยความสะดวก เนนการใหบริการประชาชนและ
เกษตรกรผานทาง Online ตามนโยบาย e-Government เปนการใหบริการของรัฐผานทางเครือขายทีม่ีความ
ปลอดภัยซึ่งสิ่งเหลานี้เปนพืน้ฐานสาํคัญของการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการบริการที่เกี่ยวของ
กับหลายหนวยงานในลกัษณะบริการเบ็ดเสร็จจากจุดเดียว ( One-Stop Service ) ผลลัพธปลายทางของ  e-
Government ไมใชเพื่อประโยชนของรัฐแตเพียงฝายเดียว จุดมุงหมายสูงสุดของการเปน e-Government คือ 
ประชาชนและภาคธุรกิจ ที่สามารถเขาถงึขอมูลบริการของรัฐไดอยางทั่วถงึและเทาเทียมกัน 
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ศูนยสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน เปนหนวยหลักในการพฒันาฐานขอมลูกลาง การสื่อสารขอมูลและ
พัฒนาระบบ Intranet / Internet เพื่อเนนการใหบริการประชาชนและเกษตรกรผานทาง Online ตาม
นโยบาย e-Government มีดังนี้  

 

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

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

2. ใหบริการกระดาษขาวอิเล็กทรอนิกส ( Webboard ) เปนการใหขอมลูขาวสาร   สู
ประชาชน และสามารถสรางปฏิสัมพนัธกับประชาชน สรางสวนโตตอบกบัประชาชนได โดยประชาชน
สามารถฝาก  ขอความ ปญหา ขอสงสัย ขอเสนอแนะ ขอรองทุกข หรือรวมแสดงความคิดเหน็ และมีการ
ตอบกลับโดยนักวชิาการ    ผูเชี่ยวชาญทีม่ีความชาํนาญในแตละดานของกรมพัฒนาที่ดิน 

3. โปรแกรมการเรียกใชดานสารสนเทศภูมิศาสตร ใหบริการเผยแพรบน Internet มีดังนี ้
 ระบบฐานขอมลูกลุมชุดดินและทางเลือกการปลูกพืช ( SoilView Version 2.0 ) 
 ระบบสนับสนนุการกาํหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ (AgZone Version 2.0) 
 ระบบสนับสนนุการจัดการดินมีปญหา (SoilMan Version 1.0) 
 ระบบฐานขอมูลการชะลางพังทลายดิน ( ErosView Version 1.0 ) 
 ระบบฐานขอมลูการจาํแนกประเภทที่ดินในเขตปาไมถาวร (Permanent  Forest Version 

1.0 ) 
 ระบบฐานขอมูลระดับชุดดิน ( ThaiPedon Version 1.0 ) 
 ระบบฐานขอมูลเตือนภัยความแหงแลงซ้าํซาก (Thai Dews 1.0) 
 ระบบประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับพชืเศรษฐกิจ (LandSuit) 
 แผนปฏิบัติการพัฒนาทรพัยากรดิน (Land Plan) 

4 แจกจาย เอกสาร  CD – Rom ผลงานวิชาการของกรม ใหกับหนวยงาน และ
สถาบันการศกึษา โดยสรุปการใหบริการแยกตามประเภทดังนี ้

ประเภท 
หนวยงาน/บุคคล ที่ใหบรกิาร 

เอกสารรายงาน CD - ROM แผนที่ 
   หนวยงานของรัฐ 280 1,332 - 
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ประเภท 
หนวยงาน/บุคคล ที่ใหบรกิาร 

เอกสารรายงาน CD - ROM แผนที่ 
   สถาบนัการศึกษา 
   ประชาชนทีส่นใจ/เกษตรกร 

730 
168 

1,754 
254 

- 
40 

รวม (ราย) 1,178 3,340 40 
 
 
 

ดานพัฒนาบุคลากร 
 

ศูนยสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน ไดดําเนนิการจัดฝกอบรม ฝกสอนเพื่อการใชงานโปรแกรม
คอมพิวเตอรและระบบเครือขายของกรมพฒันาที่ดิน โดยถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ         
เพิ่มพนูความรู ความสามารถดานคอมพิวเตอรใหกับเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน จาํนวน 532 ราย            
รวม 3 หลักสตูร ดังนี ้

 ระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน จาํนวน 291 ราย 
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส  จาํนวน 193 ราย 
 ระบบบริการโทรศัพท Online จํานวน 48 ราย 

 

ดานกิจกรรม 5 ส 
 

จากการดําเนนิกิจกรรม 5 ส ของศูนยสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง จนถึงปจจุบัน  ป 2547  
สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

บุคลากร  ศูนยสารสนเทศ  มุงที่จะสงเสริมเจาหนาที่ทุกคนมีความรูความสามารถ  และ
ทักษะในการทํางาน  ซึ่งการทํากิจกรรม  5  ส  เปนหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ทุกคน  ใหความ
รวมมือ รวมใจ ชวยกันปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ใหประสบผลสําเร็จเปนผลกอใหเกิดความสามัคคีข้ึนใน
หนวยงาน 

สถานที่  การทํากิจกรรม 5 ส  ทําใหสถานที่ทาํงานเปนระเบียบ เรียบรอย มีบรรยากาศการ
ทํางาน ตลอดจนสถานที่ทาํงานดีข้ึน สงผลดีตอ 

สภาพจิตใจ อารมณ  และมีขวัญกําลังใจในการปฏบัิติงาน  พรอมทั้งผูที่รับบริการ  มีความ
เชื่อถือและเชือ่มั่นในองคกรมากยิง่ขึ้น 

ดานกิจกรรมศึกษาดูงานและจัดนิทรรศการ 
 

ในปงบประมาณ 2547 ศูนยสารสนเทศไดมีการเผยแพรความรูใหหนวยงานตาง ๆ ได ศึกษา   
ดูงาน และจัดนิทรรศการ  จาํนวน  13  คร้ังไดแก 
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  1. งานวันเดก็แหงชาติระหวางวนัที ่10 มกราคม  2547  
  2. คณะอาจารยและนิสิตภาควิชาปฐพวีิทยา คณะเกษตรชั้นปที ่4 จํานวน 48 คน  
      มาดูงานเมื่อ วนัที ่ 23  กุมภาพนัธ  2547 
  3. งานวันสหกรณแหงชาต ิระหวางวันที่ 26 กุมภาพนัธ  2547 ถึง 1 มีนาคม 2547 
  4. สัมมนา GIS กรมพัฒนาที่ดิน วนัที ่31 มีนาคม 2547  
  5. งานวันขาราชการพลเรือนระหวางวนัที่ 1 เมษายน  2547 ถึง 4 เมษายน 2547  
  6. งานวันครบรอบ 41 ป กรมพัฒนาที่ดิน ระหวางวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2547  
  7. ฝกอบรมศึกษาเรียนรูงานกรมพัฒนาที่ดินสาํหรับขาราชการบรรจุใหม  
      วันที่ 5 กรกฎาคม  2547  จํานวน  11  คน 
  8. โครงการอบรมขาราชการบรรจุใหม  
      วันที่  14  กรกฎาคม  2547 จํานวน  65  คน  
  9. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรมาดงูาน  
      วันที่ 17 สิงหาคม 2547  จํานวน 10 คน 
10. สํานกังานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายมาดงูาน  
      วันที่ 18 สิงหาคม 2547  จํานวน 20 คน 
11. ฝกอบรมศึกษาเรียนรูงานกรมพัฒนาที่ดินสาํหรับขาราชการบรรจุใหม 
      วันที่  14  กันยายน  2547  จํานวน  18  คน 
12. ฝกอบรมศึกษาเรียนรูงานกรมพัฒนาที่ดินสาํหรับขาราชการบรรจุใหม 
      วันที่  21  กันยายน  2547  จํานวน  22  คน 
13. ฝกอบรมศึกษาเรียนรูงานกรมพัฒนาที่ดินสาํหรับขาราชการบรรจุใหม 
      วันที่  29  กันยายน  2547  จํานวน  14  คน 
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ป 
25

41
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ป 
25

43

ป 
25

44

ป 
25

45
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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

ปฎิทินความกาวหนาของระบบเครือขายสารสนเทศ
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    อุปกรณประกอบอื่น ๆ
     13. UPS 29
     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
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   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
   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
    ระยะที่ 3 : ชวงที 2 ( 25,688,200 บาท )
- PC Server II 77
- PC workstation 82
- Laser Printer 68
- Inkjet Printer 75
- Plotters A0 11
- Scanners A4 ชนิด Auto Feeder 57
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- UPS 600 VA 230
- Notebook 23
- Fast Ethemet Switch ชนิด 10/100 จํานวนไมนอยกวา 24 port 1
- www Server , FTP Servers and Radius 1
- Modem rack จํานวนไมนอยกวา 24 Port 1
- Mail Server 77
- Ethenet Switch มี port ชนิด 10 Base TX ไมนอยกวา 12 ports 
- Modem 77
- Cable and Installation 77
- Operating System and Basic Software 1
- Graphic Server 1
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  (สํานักงานพัฒนาที่ดิน 12 เขต) การเชื่อมโยง
ระหวางหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค : Dial - Up ผาน Modem 56 Kbps
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    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 (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
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          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
    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
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     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
              Macromedia Dreamweaver
    4.24  หลักสูตรโปรแกรม Adobe Acrobat สําหรับผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส 100
       (E-Book)
     4.25 หลักสูตรโปรแกรมฝกอบรมหมอดินอาสา 91
     4.26 หลักสูตร Web Base Application wit ASP 51
     4.27 หลักสูตร โปรแกรมระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 291
     4.28 หลักสูตร โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 193
     4.29 หลักสูตร โปรแกรมระบบบริการโทรศัพท Online 48
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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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วันที่  23 กุมภาพนัธ 2547 นิสิตภาคปฐพวีิทยา คณะเกษตร ชั้นปที่ 4 จํานวน 40 คน และคณาจารย
จํานวน 8 คน ดูงานดานสารสนเทศภูมิศาสตร และการวิเคราะหดินและพืช ของกรมพัฒนาที่ดิน 

 



 ข-2 

วันที่ 26 กุมภาพันธ ถงึ 1 มีนาคม 2547 ศูนยสารสนเทศเขารวมจัดนิทรรศการวันสหกรณแหงชาติ        
ประจําป 2547 เร่ือง พฒันาที่ดินเพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตรกรไทย ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม     
อิมแพ็ค เมืองทองธาน ีจงัหวัดนนทบุรี 

 



 ข-3 

วันที่  31 มีนาคม 2547 กรมพัฒนาที่ดินจัดการประชุมสัมมนา เร่ือง GIS กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเผยแพร  
ขอมูลดาน GIS ของกรมพฒันาที่ดิน ใหผูรับบริการและผูที่สนใจทราบถึงผลผลิตสดุทายดาน GIS ที่จะ
นําไปใชประโยชน และเพื่อระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูใชขอมูลหนวยงานตาง ๆ  ณ หอง
ประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน 
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ภาพกิจกรรม  การจัดนิทรรศการวันสถาปนาครบรอบ  41 ป       
กรมพัฒนาที่ดิน 

 ภาพกิจกรรม  พิธีการเปดหองสมุด 
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เอกสารดิจิตอลที่หองสมุดใหบริการ 

 

 



คณะผูดําเนินการ 
 
 

ที่ปรึกษา 
 

1. นายเกษม ทองปาน ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 
2. นางกุลวด ี ภารดวาจ กลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล 
3. นางดวงพร เจตนวิริยานนท กลุมระบบภูมสิารสนเทศ 
4. นางจันทรเพญ็ ลาภจิตร กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร 
5. นางแนงนอย เกตุดี ฝายบริหารทัว่ไป 

 
 

คณะผูจัดทํา 
นางจุฬาลักษณ สุทธิรอด 
นางเกษร สวนศร ี
นางสาวอริศรา พึ่งพา 
นางสาวสวางจิตต สะและ 

 
 
 
 
 






