
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนยสารสนเทศ  ไดดําเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศนของ กรมพัฒนา

ที่ดิน ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยที่ ศูนยสารสนเทศ เปนหนวยงานกลางในการ
จัดหาและพัฒนาระบบงานตาง ๆ ใหการสนับสนุนการใช เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ใหมีความรูพื้นฐานทางดาน IT สามารถมีสวน
รวมในการใชระบบสารสนเทศ ของกรมพัฒนาที่ดิน  สําหรับเผยแพรขอมูลวิชาการดานดิน 
และจัดการดินแกประชาชน สถาบันการศึกษา และสวนราชการตาง ๆ  ใหเกิดประโยชนสูงสุด  
โดยยึดมาตรฐานการพัฒนาตามระดับตัวชี้วัดของ e-Government นอกจากนี้ ยังไดพัฒนา
โปรแกรมตาง ๆ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน มากยิ่งข้ึน 

รายงานประจําป 2549 ของศูนยสารสนเทศ  จัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ที่ไดดําเนินงานภายใน ปงบประมาณ 2549   และแผนงานที่
จะดําเนินงานภายใน ปงบประมาณ 2550  ตอไป 

ศูนยสารสนเทศ  หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานประจําป 2549 เลมนี้  จะมีประโยชน
ตอหนวยงานของทาน สามารถนําไปเปนแนวทางในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 
ตอไป  

 
 
 

ศูนยสารสนเทศ                                         
กันยายน  2549 
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“การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเครื่องมือที่สําคญัและ
จําเปนอยางยิ่งสําหรับการ
ดําเนินงานในทุกองคกร” 

        

 

     แนวนโยบายดาน แนวนโยบายดาน IITT      
                  ของผูบริหารของผูบริหาร 

  
 

 
 

 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน นายชัยวัฒน สิทธิบุศย   กลาวในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ประจําปงบประมาณ  
2550  ซ่ึงจัดโดย   ศูนยสารสนเทศ  กรมพัฒนาที่ดิน  ระหวางวันที่  23 - 25  สิงหาคม  2549  ณ 
โรงแรมโกลเดนบีชชะอํา   อําเภอชะอํา   จังหวัดเพชรบุรี วา   “ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
เครื่องมือที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับการดําเนินงานในทุกองคกร ”     

กรมพัฒนาที่ดิน  ไดพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุงเนนที่จะเปนศูนยกลาง
การจัดทําฐานขอมูลดานการใชประโยชนที่ดิน การจัดการทรัพยากรดินอยางยั่งยืน  ใหมีการบริการ
ขอมูลพรอมทั้งภาพถายทางอากาศชนิดสีและแผนที่ออรโธ  รวมทั้ง การบริการที่เขาถึงกลุมลูกคา  
โดยเฉพาะกลุมของเกษตรกรหรือประชาชนใหสามารถใชบริการงานดานตาง  ๆ  ของกรมพัฒนา
ที่ดินไดอยางสะดวกรวดเร็ว   ทั้งนี้ ไดพัฒนาการบริการผานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
อินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือหลักในการบริการ ซ่ึงรายละเอียดในการประชุมในครั้งนี้ มีเร่ืองสําคัญ ๆ 
หลายอยาง โดยเฉพาะในเรื่องของการเชื่อมโยงระบบตาง ๆ ทั้งฐานขอมูลและระบบ Network  การ
พัฒนาโปรแกรม  GIS   และ  MIS  หรือรวมไปถึงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณตาง  ๆ 
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“การทํางาน 
ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  

จะตองมีใจรัก  และ    
มีความสุขกับการทาํงาน” 

ทิศทางทิศทางดาน ดาน IITT  ของของ  CCIIOO    
       กรมพฒันาที่ดิน       กรมพฒันาที่ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รองอธิบดีดานวิชาการ นายอภิชาต จงสกุล    ไดมอบนโยบายใน

ที่ประชุมศูนยสารสนเทศเมื่อ วันที่  30  ธันวาคม  2548 วา  บุคลากรของ ศูนยสารสนเทศ มีความ
ตั้งใจ และสมัครใจในการเขามาปฏิบัติงานที่ศูนยสารสนเทศ     เพราะ “การทํางานที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร จะตองมีใจรัก และมีความสุขกับการทํางาน”  

ศูนยสารสนเทศ  เปนหนวยงานกลางในการประสาน รวบรวมขอมูล ขอสนเทศ เพื่อบริการ 
ณ จุดเดียว : One Stop Service ซ่ึง ยังมีฐานขอมูลของนักวิชาการ หรือ นักวิจัย อีกมากที่ยังไมไดนํามา
จัดเก็บ รวบรวม จึงขอให ศูนยสารสนเทศ  ขอความรวมมือใหไดขอมูลเหลานั้นมาทําการบริการ เพื่อ
กอใหเกิดการใชประโยชนตอไป และใหเครดิตผูจัดทําฐานขอมูลใหชัดเจน สําหรับ แนวทางการ
ดําเนินงานอื่น ๆ ที่ศูนยสารสนเทศควรจะเรงดําเนินการ อาทิ   

• ศึกษา ระบบการจัดซื้อ - จัดจางดวยระบบ e-Auction สามารถดําเนินการเองไดอยางไร 
• การเรงรัดฝกอบรมพนักงานราชการใหมีความรู ความสามารถ ในการใชเครื่องคอมพิวเตอร 

และใชโปรแกรมระบบตาง ๆ 
• การปรับปรุงระบบการประชุมทางไกลดวยระบบ Video Conferencing System จากเดิมใน

ลักษณะทางเดียว คือ One way communication เปน 2 ทาง : Two way communication 
• การปรับปรุงระบบความเร็วการสื่อสาร ใหแก สถานีพัฒนาที่ดิน ใหเร็วข้ึน 
• ควรมีการสงเสริมการพัฒนาจัดทํา Web Site ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนา

ที่ดิน ดวยเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
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• ระบบโทรศัพทและนามสงเคราะห ควรจัดทําใหถูกตอง พรอมทั้ง การพัฒนาระบบ Call 
Center ใหเต็มรูปแบบและใชประโยชนได 

• สนับสนุนการสรางแบบจําลองงาน ดานอนุรักษดินและน้ํา ระบบการเกษตรทฤษฎีใหม หรือ 
ระบบการแกไขปญหาทรัพยากรดินดวยวิธีตาง ๆ เปนแผนภูมิจําลอง (Model) แกหนวยงาน
ตาง ๆ ของกรมอยางทั่วถึง 
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วิสัยทศันวิสัยทศัน  

  

  
 

เปนหนวยงานกลางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ ดานการบริหารจัดการ
ฐานขอมูล    ดานระบบเครือขาย    ดานบริการขอมูลวิชาการ : e-Library  และดานภูมิสารสนเทศ ให
เกิดผลสัมฤทธิ์   สามารถเชื่อมโยง  แลกเปลี่ยนขอมูลและพัฒนาใหเกิดองคความรู  เพื่อถายทอด และ
บริการแกผูบริหารหนวยงาน และประชาชนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส และระบบคอมพิวเตอร รวมทั้ง
เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําขวญัคําขวญั  
 

 
 

สามัคคี   สรางวินัย   พัฒนาองคกร 
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อํานาจหนาที่อํานาจหนาที่  

  

  
 
 

• ศึกษา  พัฒนาและจัดวางระบบฐานขอมูล  ระบบการเชื่อมโยงระบบเครือขาย                         
การสื่อสารขอมูล  ระบบคอมพิวเตอร ที่เกีย่วของกับการพัฒนาที่ดิน 

• เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
• ศึกษา  พัฒนา  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานการบรหิารจัดการของกรมพัฒนาทีด่ิน 
• ถายทอดเทคโนโลยี และใหบริการขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ   

มอบหมาย 
• ปฏิบัติงานรวมกับ  หรือสนบัสนุนการปฏิบัติงาน  ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ     

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
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ผลการปฏิบตัิงานผลการปฏิบตัิงาน  
กลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล  กลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล   

 
 

        สรุปแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. สรุปแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล 
 พัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอรในการจัดเก็บ วิเคราะหและใหบริการขอมูล 
 พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการติดตามสถานการณการใชประโยชนที่ดิน 

           ทั่วประเทศ 
 พัฒนาศูนยระบบขอมูลและสารสนเทศทรัพยากรดนิและที่ดิน         
 พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการประชาสัมพันธ และการบริการขอมูล 
 ปรับปรุงระบบการจัดทําแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ถือครองที่ดิน 
 พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการวางแผน การใชที่ดนิระดับไรนา 
 พัฒนาและปรบัปรุงระบบสารสนเทศ สําหรับการออกแบบระบบอนรัุกษดินและน้าํ         

 
2. แผนการพฒันาระบบเครือขาย และการสื่อสารขอมูล 

 การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 สามารถขยายระบบเพิ่มเติมได 
 สามารถบริหารจัดการและดแูลรักษางาย 
 คุมคาตอการลงทุน 

 
3. แผนการพฒันาระบบคอมพวิเตอร 

 คอมพิวเตอรบริการหลัก (Main Server) 
 คอมพิวเตอรบริการ (PC. Server) 
 PC คอมพิวเตอร (PC Workstation) 
 อุปกรณบริภณัฑตาง ๆ 
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4. แผนการพฒันาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การออกแบบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีองคประกอบหลักที่สําคัญ    

          คือ  การพัฒนาบุคลากร  การวางแผนการฝกอบรม จะแบงกลุมบุคลากรในดานตาง ๆ      
          ดังนี้  

o กลุมผูบริหารระดับสูง          จํานวน       21  คน 
o กลุมผูบริหารระดับกลาง      จํานวน     157  คน 
o กลุมผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการ    จํานวน     643  คน 
o กลุมขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน   จํานวน  1,500  คน  
o กลุมผูปฏิบัติงานดานเทคนิคระบบ    จํานวน     120 คน 

 

         จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ      
     สื่อสาร ประจําปงบประมาณ 2550  วงเงนิ 195,940,500 บาท 
 

1.  อํานวยการ                                            งบประมาณ 10,780,000  บาท 
          1.1  สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารราชการ     30,000   บาท 
                   1.2   คาดําเนินการ (วัสดุสํานักงาน , ติดตามงานระบบ IT ,                     2,000,000   บาท 
                          พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร) 
                   1.3  ระบบศูนยบริการทางวิชาการ                           3,500,000  บาท 

o คาพัฒนาโปรแกรม 
o คาปรับปรุงฐานขอมูล 
o คาจัดทําองคความรูดานการพัฒนาที่ดิน 
o  คาเอกสารรายงาน หนังสือทางวิชาการ   และคาใชจายอื่น ๆ 

       1.4   คาจัดทํารูปแบบการอนุรักษดนิและน้ํา และการพฒันาที่ดิน          3,750,000  บาท 
                1.5  คาบํารุงรักษาตูโทรศัพทและปรับปรุงระบบโทรศัพท                     1,500,000  บาท 
                        และCall Center  

 

          2.  คาเชาและปรับปรงุ VPN                                         งบประมาณ     6,950,000  บาท 
 

3.  คาซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณ                    งบประมาณ     7,500,000  บาท 
 

4.  โครงการพฒันาระบบเครอืขายคอมพิวเตอร                    งบประมาณ 156,710,500  บาท 
 

5. ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  (e-Office)                 งบประมาณ    2,000,000  บาท 
 

6.  ศูนยฝกอบรมภูมิสารสนเทศการเกษตร                            งบประมาณ  12,000,000  บาท 
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โครงการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร 156,710,500 บาท  
 

 

1.   ครุภัณฑคอมพิวเตอร      วงเงิน        93,430,500  บาท 
o ระบบคอมพิวเตอรบริการ (Servers)  
o ระบบคอมพิวเตอรใชงาน (Workstations) 
o ระบบอุปกรณตอพวงตาง ๆ 

2.  ระบบเครือขายสื่อสารขอมูล  วงเงิน     63,280,000     บาท 
o ระบบเครือขายสื่อสารขอมูลหลักในสวนกลาง     21,310,000  บาท 
o ระบบเครือขายสื่อสารขอมูลหลักในสวนภูมิภาค   41,970,000  บาท  
 

         การจัดหาระบบคอมพิวเตอร ไมเกิน 5 ลานบาท ป 2549 
 

o โครงการศูนยอํานวยการสงเสริมเกษตรอินทรียแหงชาติ    990,000  บาท 
o โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพงานคลัง  105,000  บาท 
o โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดสรรเงิน  140,170  บาท 

                        งบประมาณประจําปและเบกิจายเงินผานระบบ GFMIS 
o โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธงาน/กจิกรรมตาง ๆ  60,000  บาท 

                         ของกรมพัฒนาที่ดินสูสาธารณชน 
o งานจัดการทรัพยากรที่ดนิและน้ํา     52,000  บาท 
o โครงการจัดทําแผนที่ภาพถายออรโธสี 1:4,000           5,619,854  บาท 
             

    
          การพัฒนาระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Office) 
 

o ขณะนี้ ไดดําเนินการติดตัง้ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนกิส เรียบรอยแลว และได     
                        ดําเนินการทดสอบ และพัฒนาระบบตอไป 
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ผลการปฏิบตัิงานผลการปฏิบตัิงาน  
กลุมระบบเครือขายและกลุมระบบเครือขายและคคอมพิวเตอร  อมพิวเตอร    

 
     
     การจดัซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 
 

 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลระดบัสูง 100 เครื่อง โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะ (Spec) เครื่อง ดังนี้ 

o หนวยประมวลผลกลาง CPU ความเร็วไมนอยกวา 3.0 GHz 
o หนวยความจําประเภท DDR2 SDRAM ไมนอยกวา 512 MB 
o Hard Disk 120 GB 
o DVD-Writer 
o Floppy Disk Driver 3.5 นิ้ว 1.44 MB 
o จอสี CRT ขนาดไมนอยกวา 17”  
o มีระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional SP2 

 เครื่องพิมพแบบเลเซอรขนาดความเรว็ไมต่ํากวา 8 หนา ตอนาที (หนวยความจํา 2 MB)   
จํานวน 100 เครื่อง เพื่อจัดสรรใหกับ สถานีพัฒนาที่ดนิ จํานวน 76 เครื่อง หองฝกอบรม
คอมพิวเตอรและภูมิสารสนเทศ จํานวน  24  เครื่อง 
ผลการดําเนินงาน 
แจกจายใหกับ สถานีพัฒนาที่ดิน ในระหวางวันที่ 21 – 22 กันยายน 2549 

         
     พัฒนาระบบถายทอดการประชุม E-Meeting 1 ระบบ 

 

กรมฯ มีระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส ที่จะชวยอํานวยความสะดวกในการจัดเตรียม
ระเบียบวาระการประชุม การบริการการประชุม  การจัดเก็บ และสบืคนเอกสารการประชุม ผานทาง 
Internet ได 

ผลการดําเนินงาน 
1. ปรับปรุงระบบแลวเสร็จ ในวันที่  8  กนัยายน 2549 
2. สงมอบเครื่อง  Notebook จํานวน 20 เครื่อง  (ในวันที่ 11  กันยายน 2549) 
3. ฝกอบรมการใชงานใหกับผูเกี่ยวของในระหวางวันที่ 25 – 28  กันยายน 2549 
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          การบริหารตรวจสอบระบบเครือขาย 
 

  บริษัท IT Square  จะไปดําเนินการตรวจสอบระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ใหกับ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12  ศูนยศึกษาฯ และสถานีพัฒนาที่ดิน ทุกแหง   2  คร้ัง  

     คร้ังที่ 1 : ระหวางเดือน  ส.ค. 49 - ก.พ. 50 
คร้ังที่ 2 : ระหวางเดือน  มี.ค. 50 - ก.ค. 50 

  ดําเนินการติดตั้งเครื่อง Server ใหมใหกับ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และศูนยศึกษาฯ 
หนวยงานละ 1 เครื่อง เพื่อทําหนาที่เปน Web Server (โดยศูนยสารสนเทศจะทําการยาย
ขอมูล Web Site ของแตละหนวยงานมาไวที่เครื่อง Server ใหม เพื่อใหสามารถปรับปรุง
และ Update ขอมูลไดเอง) 

 

          การฝกอบรมคอมพิวเตอร 
 

 หลักสูตร การบริหารจัดการระบบเครือขายเบื้องตน 
                 จํานวนผูเขารับการอบรม  191   ราย 

 หลักสูตร การสรางและพัฒนา Web Site ขององคกร 
 จํานวนผูเขารับการอบรม  191   ราย 

ทั้ง 2 หลักสูตรผูเขารับฝกอบรม คือ เจาหนาทีด่าน IT ของหนวยงานสวนกลาง ,  
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12  ,  ศูนยศึกษาฯ และสถานีพัฒนาที่ดนิ 
 หลักสูตร  ADVANCE  NETWORK FOR LDD ADMINISTRATOR  

    จํานวนผูเขารับการอบรม   50   ราย 
  ผูเขารับการฝกอบรม คือ เจาหนาที่ที่เปน Admin ของหนวยงานสวนกลาง , สํานักงาน

พัฒนาที่ดินเขต 1-12 และศนูยศึกษาฯ  
 

          งานอืน่ๆ 
 

 จัดการประกวดการจัดทําเว็บไซตภายในหนวยงาน คร้ังท่ี 1 
     ผลการตัดสนิ :  
     รางวัลชนะเลิศ                     สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (เชียงใหม) 

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี) 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 
     รางวัลชมเชย               สํานักสํารวจและวางแผนการใชที่ดิน และ 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 (ราชบุรี) 
   การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบตัิราชการ 
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       ตัวชี้วัดที่ 14 : ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ 
    ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 

 

ประกอบดวย 3 ประเด็นหลัก ดังนี ้
1.  ดานระบบงาน/ กระบวนงานของสวนราชการ แบงเปน 
     ประเด็นยอยที ่

 1.1  ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่ควรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
 1.2  ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม และ จําเปนตอง 
                           ปรับปรุงระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ใชอยูเดิม 

2.  ดานผูใชงาน (User) กลุมตาง ๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการที่เก่ียวของ และ 
                   ผูบริหารของสวนราชการ แบงเปน 

     ประเด็นยอยที ่
 2.1  การไดรับบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมของผูใชงาน (User) แตละกลุม 
        2.2  รูปแบบ/ชองทางการใหบริการที่เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการ    
                            ของผูใชงาน (User) กลุมตาง ๆ 
 2.3  การรณรงคหรือสงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
                           อยางสม่ําเสมอ และตอเนือ่ง 

3.  การบริหารจัดการของศูนยปฏิบตัิการสารสนเทศของสวนราชการ แบงเปน 
     ประเด็นยอยที ่

        3.1  กระบวนการหรือระบบในการสํารองและกูคืนขอมูล 
             (Backup and Recovery Procedures) 

 3.2  กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
             (Security Audit Procedure) 

 3.3  การกําหนดสิทธิ (Access Right) ในการอาน เขียน หรือใชงานขอมูลใน 
             ระบบสารสนเทศ สําหรับผูใชงาน (User) กลุมตาง ๆ ไดแก ประชาชน  
             สวนราชการที่เกี่ยวของ และผูบริหารของสวนราชการ 

3.4  แผนการจดัการหรือแกไขปญหาจากภยัพิบัติ (Contingency Plan) 
3.5  การฝกอบรมในดานทีเ่กีย่วของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับ 

บุคลากรของสวนราชการ (Security Audit Procedure) 
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ผลการปฏิบตัิงานผลการปฏิบตัิงาน  
กลุมฐานขอมูลสารสนเทศกลุมฐานขอมูลสารสนเทศ  

 
 

         โปรแกรมที่รับผิดชอบ 
 

 โปรแกรม Stock วัสดุการเกษตร (http://www.ldd.go.th/stock) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปงบประมาณ 2549 มีการบันทึกวัสดุการเกษตรจํานวน  13  ชนิดไดแก 
พด.1  พด.2  พด.3  พด.5  พด.6  พด.7 แฝกเพื่อการอนรัุกษ  แฝกเพื่อการแจกจาย  
แฝกหมอดนิ  ปอเทือง  ถ่ัวพรา  ถ่ัวพุม โสน  และถ่ัวมะแฮะ   โดยสรุปมีการแจกจายดังนี ้

 

วัสดุการเกษตร การแจกจาย วัสดุการเกษตร การแจกจาย 
พด.1 
พด.2 
พด.3 
พด.5 
พด.6 
พด.7 

แฝกเพื่อการอนุรักษ 

317,864 
1,065,975 

236,607 
6,326 

61,143 
239,703 

57,126,320 

ซอง 
ซอง 
ซอง 
ซอง 
ซอง 
ซอง 
กลา 

แฝกเพื่อการแจกจาย 
แฝกหมอดนิ 
ปอเทือง 
โสน 
ถ่ัวพรา 
ถ่ัวพุม 
ถ่ัวมะแฮะ 

104,889,857 
41,398,443 
1,013,744 

305,060 
1,041,931 
3,538,254 

699,730 

กลา 
กลา 
ก.ก. 
ก.ก. 
ก.ก. 
ก.ก. 
ก.ก. 

ขอมูล ณ วันที ่ 14 กันยายน 2549 
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 โปรแกรมบริการประชาชน (LDD Front Office e-Service online)  
http://www.ldd.go.th/srvform 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนสามารถขอรับบริการ วัสดุการเกษตรไดแก สารเรง พด.1  พด.2  พด.3 
พด.5  พด.6  พด.7 เมล็ดพนัธุพืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน กลาแฝกผานทางระบบ Internet จากที่
บานของตนเองไดตลอด 24 ช่ัวโมง ในปงบประมาณ 2549 มีผูมาใชบริการแลวจํานวน 1,546 
ราย ดังนี ้
สรุปผลการใหบริการประชาชน ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม  2548 ถึง 14 กันยายน 2549 

 

ประเภท จํานวนราย 
ขอรับสารเรง พด.1 
ขอรับสารเรง พด.2 
ขอรับสารเรง พด.3 
ขอรับสารเรง พด.5 
ขอรับสารเรง พด.6 
ขอรับสารเรง พด.7 

ขอรับเมล็ดพันธุพืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
ขอรับกลาแฝก 

545 
403 
168 
4 
76 
194 
71 
85 

รวม 1,546 
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 โปรแกรมรายงานผลวิเคราะหดิน Online http://www.ldd.go.th/menu_ord/online.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปงบประมาณ  2549  มีการบันทึกรายงานผลการวิเคราะหดนิของเกษตรกรจํานวน  
ทั้งสิ้น  36,680  ราย      (ขอมลู ณ วันที่ 12  กันยายน  2549) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปงบประมาณ 2549 มีผูเขามาใช   บริการจาํนวน 560 ราย  
(ขอมูล ณ วันที่ 12  กันยายน  2549) 
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       โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ ป 2549-2550 
 

การรายงานผลการดําเนินงานในโครงการฯ ของหนวยงานตาง ๆ ผานทาง WEBSITE ปจจุบันมี
การบันทึกขอมูลจํานวน  111,407,387  กลา (ขอมูล ณ วนัที่  12  กันยายน  2549) 

     
     ฐานขอมูลเกษตรอินทรีย/เกษตรลดใชสารเคมี ประกอบดวย 

  
 ฐานขอมูลเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย/เกษตรลดใชสารเคมี 
 ฐานขอมูลวัตถุดิบสําหรับผลิตปุยอินทรีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปจจุบันมีเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย    100%  (เกษตรไมใชสารเคมี) / เกษตรที่ใช
สารอินทรียทดแทนสารเคมี (ลดการใชสารเคมี)  จํานวน   216,165    คน  (ขอมูล ณ วันที่   
12 กันยายน  2549) 
 พัฒนาโปรแกรมบันทึกขอมูลแบบ Offlineโดยใชโปรแกรม MS Access  เพื่อบันทึกขอมูล
เกษตรกรที่รวมโครงการ สําหรับหนวยงานที่ไมสามารถ Online ได 
 แจกจายใหสถานีพัฒนาที่ดินบันทึกขอมูล และสงใหกับศูนยสารสนเทศเพื่อทําการ Upload 
ขึ้น Server 

 
 
 
 
 
 
 



 27

 

            โปรแกรม FAQ 
      

ใชสําหรับรวบรวมคําถามคําตอบที่ถูกถามบอย  สามารถคนหาไดตามประเภทของปญหา เชน 
ดิน หญาแฝก ปุย ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        จัดนิทรรศการ จํานวน 2 ครั้ง 

 

 วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 43 ป       วันที่ 23 – 25  พฤษภาคม  2549 
 งานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพยีง      วันที่ 26 – 30  กรกฎาคม  2549  

 

 
        งานอืน่ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

 จัดทําตัวช้ีวัดที่ 14 
  จัดทํา Diary ป 2549 
  แผนพับศูนยสารสนเทศ 
  อบรมขาราชการใหม 
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ผลการปฏิบตัิงานศูนยบริการทางวิชาการผลการปฏิบตัิงานศูนยบริการทางวิชาการ  
((หองสมุดหองสมุด))  

 
 

  งานดานบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

o ใหบริการยืม - คืน หนังสือ  CD-ROM  จํานวน 3,000 ราย จํานวนผูใชบริการ
หองสมุดโดยตรง และคนหาขอมูลทาง Internet จาก Truehits.net ศูนยรวมสถิติเว็บ
ไทย สถิติรายเดือน ใน 1 ป จํานวน 15,900 คร้ัง 

o จัดทําบัตรสมาชิกหองสมุดโดยใชระบบ  Barcode  จํานวน 200 ราย      
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o แจกจายเอกสารวิชาการ  แผนพับ  CD-ROM  ใหกับหนวยงานภายใน หนวยงาน
ภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน และสถาบันการศึกษาจํานวน   5   เร่ือง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o เขียน (write) ขอมูลเอกสารวิชาการลงในแผน CD-Rom ใหกับผูมาขอรับบริการ  
300  ราย จํานวน  800  เร่ือง 
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  งานดานโปรแกรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

o รับผิดชอบโปรแกรมหองสมุดอิเล็กทรอนกิส  พัฒนาปรบัปรุงหนา Web Site 
ใหขอมูลเปนปจจุบัน   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o จัดทําหนังสือวิชาการ  หนังสือพิมพ  วารสาร และบันทกึขอมูลทางบรรณานุกรม 
ตามแบบฟอรม Worksheet ลงในฐานขอมูลโปรแกรมหองสมุดฯ แสดงผลการ
คนหาในรูป Catalog  จํานวน 2,500 รายการ 
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o จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) เอกสารวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน เผยแพรบน 
โปรแกรมหองสมุดฯ จํานวน 100 รายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o บันทึกบทคัดยองานวิจยัของกรมพัฒนาที่ดนิ เผยแพรบนโปรแกรมหองสมุดฯ   
จํานวน 60 รายการ 
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o เชื่อมโยงหองสมุดภายในประเทศ และตางประเทศ หนวยงานตาง ๆ เพื่อให 
  ผูใชบริการคนหาขอมูลเพิ่มเติม จํานวน  36  แหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o ประชาสัมพันธรายการหนังสือใหม ผาน Internet  จํานวน 200 รายการ 
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ผลการปฏิบตัิงานผลการปฏิบตัิงาน  
กลุมระบบภูมสิารสกลุมระบบภูมสิารสนเทศนเทศ  

 
 

        โครงการจัดทําโปรแกรมฐานขอมูลแหลงน้ํา 
 
 
 
 

  ไดรับขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนามของ กลุมวางแผนการใชทีด่ิน สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 1-12 

 
 

หนวยงาน เปาหมาย 
จังหวัด/โครงการ 

ความกาวหนา (15 ส.ค.49) 
จังหวัด/โครงการ เปอรเซ็นต 

สพข. 1 
สพข. 2 
สพข. 3 
สพข. 4 
สพข. 5 
สพข. 6 
สพข. 7 
สพข. 8 
สพข. 9 
สพข. 10 
สพข. 11 
สพข. 12 

9/216 
7/338 
4/600 
7/540 
7/612 
4/240 
4/222 
5/351 
5/465 
4/148 
6/217 
7/183 

8/168 
7/338 
2/277 
3/309 
6/402 
3/143 
2/121 
4/105 
5/185 
3/111 
6/217 
7/178 

78 
100 
46 
58 
66 
60 
55 
30 
40 
75 
100 
97 

รวมท้ังสิ้น 69/4130 56/2554 62 
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ตัวอยางขอมูลแหลงน้ําจังหวดัระยอง 

 
 
 

ตัวอยางโครงสรางฐานขอมูลแหลงน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่ต้ังโครงการ
ที่ต้ังโครงการสระเก็บ
ที่ต้ังโครงการอางเก็บ

คําอธิบาย
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ตัวอยางแบบฟอรมการนําเขาขอมูลและการสืบคนขอมูล 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
         ดานการพัฒนา Website ดาน GIS  
 

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรผานระบบอินเตอรเน็ต 
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         ดานการบริการและเผยแพร 
 
 

ประเภท หนวยงานบุคคลท่ีใหบริการ 
CD-ROM แผนที ่ อ่ืน ๆ รวม (ราย) 

1. หนวยงานของรัฐ 
2. สถาบันการศึกษา 

100 
171 

17 
5 

85 
- 

202 
176 

รวม 271 22 85 378 
 
 

      ดานการติดตามและตรวจสอบการใชงานโปรแกรมดาน GIS บน 
อินเตอรเน็ต 

 
 โปรแกรมรายงานการประสบภัยพิบตัิ ดินถลม - น้ําทวม 
 โปรแกรมฐานขอมูลแหลงน้ํา 
 การใชงานของโปรแกรม GIS บนอินเทอรเน็ต 
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ผลการปฏิบตัิงานผลการปฏิบตัิงาน  
ศูนยฝกอบรมภูมิสารสนเทศการเกษตร  ศูนยฝกอบรมภูมิสารสนเทศการเกษตร    

 
 
 

  จัดการประชมุเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศขอมูลดินและการ 
   ใชประโยชนท่ีดิน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรดินระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

o ผูเขารวมการประชุม  จํานวน   134   ราย  ประกอบดวย 
 

- หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดนิทุกสถานีทั่วประเทศ  
- หัวหนากลุมวิชาการเพื่อพฒันาที่ดิน สํานักงานเขตพฒันาที่ดินเขต 1-12  
- หวัหนากลุมวางแผนการใชที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 1-12 
- หัวหนากลุมวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 
- หัวหนาฝายสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 1-12 
- เจาหนาที่จดัทําแผนพัฒนาทรัพยากรดนิ 

 

76       คน 
12       คน 
12       คน 
12       คน 
12       คน 
10       คน 
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   ฝกอบรมการใชระบบภูมิสารสนเทศกรมพัฒนาทีด่ิน และการประยุกตใชงานดานตาง ๆ     
         จํานวน 7 รุน ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอรและภูมสิารสนเทศการเกษตร  
           

 
 
 
 
 
 

o ผูเขารวมการอบรม  จํานวน  201  ราย ประกอบดวย 
 

- สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดนิ 
- สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
- สํานักวจิัยและพัฒนาการจดัการที่ดิน 
- กองแผนทีแ่ละการพิมพ 
- ศูนยสารสนเทศ 
- สํานักงานพฒันาที่ดินเขต 1 
- สํานักงานพฒันาที่ดินเขต 2 
- สํานักงานพฒันาที่ดินเขต 3 
- สํานักงานพฒันาที่ดินเขต 4 
- สํานักงานพฒันาที่ดินเขต 5 
- สํานักงานพฒันาที่ดินเขต 6 
- สํานักงานพฒันาที่ดินเขต 7 
- สํานักงานพฒันาที่ดินเขต 8 
- สํานักงานพฒันาที่ดินเขต 9 
- สํานักงานพฒันาที่ดินเขต 10 
- สํานักงานพฒันาที่ดินเขต 11 
- สํานักงานพฒันาที่ดินเขต 12 

 

11     คน 
3       คน 
10     คน 
5       คน 
2       คน 
29     คน 
15     คน 
8       คน 
15     คน 
16     คน 
12     คน 
10     คน 
12     คน 
12     คน 
14     คน 
14     คน 
13     คน 
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ผลการปฏิบตัิงานผลการปฏิบตัิงานฝายผลิตสื่อเพื่อการเรียนรูฝายผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู
และกและการถายทอดเทคโนโลยี ารถายทอดเทคโนโลยี   

 
 

1.  งานดานการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรูและการถายทอดเทคโนโลยี 
 

 ผลิตหุนจําลองพื้นที่ลุมน้ําตวัอยางลุมน้ําเชญิ จังหวดัเพชรบูรณ 1 โมเดล 
 ผลิตหุนจําลองโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ ศูนยศกึษาและการพฒันาฯ  

       6 โมเดล 
 ผลิตหุนจําลองรูปแบบอนุรักษดนิและน้ํา ประกอบดวย พื้นที่สูง พืน้ที่ดอน พืน้ที่
ราบลุม 1 โมเดล 
 ผลิตแบบจําลองหญาแฝกแสดงความยาวของรากหญาแฝกที่ลึกลงในดิน 1 โมเดล 

 
2.  งานสนับสนุนและจัดทําปายบอรด 
 

 ปายชื่อตั้งโตะเจาหนาที่ของศูนยสารสนเทศ   58 ปาย 
 ปายบอรดประชาสัมพันธ วิสัยทัศน 5 ส   2 ปาย 
 ปายบอรด แผนภูมิของศูนยสารสนเทศและกลุมงาน   9 ปาย 
 ออกแบบปายสแตนเลสของสํานักสํารวจดนิและวางแผนการใชที่ดิน  2 ปาย 
 ออกแบบโปสเตอรประกอบคําบรรยายของหมอดินอาสางานครบรอบวันสถาปนา    
กรมพัฒนาที่ดนิ  1 ปาย 
 

3.  งานประสานและจัดยืมหุนจําลองเพื่อแสดงงานนิทรรศการ 
 

 หุนจําลองเศรษฐกิจพอเพยีงและทฤษฎีใหม 
o แสดงงาน 60 ป ครองราชย ประโยชนสุขประชาราษฎร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
      จังหวดัขอนแกน 
o แสดงงานนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพยีงที่สวนหลวง ร.9 
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 หุนจําลองเศรษฐกิจพอเพยีงและทฤษฎีใหมโดยหมอดนิอาสา 
o แสดงงานนิทรรศการ “ ธ ผูทรงเปนเลิศทางเศรษฐกิจ ”   
 ณ. ธนาคารแหงประเทศไทย 
o แสดงงานครบรอบวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน  
      “ ตามรอยพระบาทครองราชย 60 ป  ฟนฟูปฐพีไทย”   ณ  กรมพัฒนาที่ดิน 
 หุนจําลองโรงงานผลิตปุยอินทรีย / ชีวภาพ 
o แสดงงานวิชาการเกษตรอินทรียเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง  
 อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 
4.  งานสํารวจพื้นที่ภาคสนามเพื่อจัดทําหุนจําลอง 
 

 สํารวจพื้นทีแ่ละบันทึกรายละเอียดลุมน้ําตัวอยาง ลุมน้ําเชิญ จังหวดัเพชรบูรณ 
 สํารวจพื้นทีแ่ละบันทึกรายละเอียดศนูยศกึษาการพัฒนาหวยฮองไคร จังหวดัเชยีงใหม 
 สํารวจพื้นทีแ่ละบันทึกรายละเอียดศนูยศกึษาการพัฒนาเขาหินซอน จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 สํารวจพื้นทีแ่ละบันทึกขอมลูเพื่อเตรียมจดัทําหุนจําลองพื้นที่เศรษฐกจิพอเพยีง   

       และทฤษฎีใหมของหมอดินอาสา จังหวัดสุพรรณบรีุ 
 
5.   งานตอบรับหนังสือราชการ ภายนอก ภายใน 
      และตรวจดูขาวสารคําสั่งตาง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน  
      ทาง Web Site / รับสง e-Mail 121 เรื่อง 
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แผนการปฏิบตังิานกลุมวิเคราะหและวางระบบขอมลูแผนการปฏิบตังิานกลุมวิเคราะหและวางระบบขอมลู    
ปงบประมาณ ปงบประมาณ 25502550  

 
 

 จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร  ประจําปงบประมาณ  2551 

 

 จัดหาคอมพิวเตอร ท่ีมีมูลคาไมเกิน  5,000,000  บาท โดยสงโครงการใหคณะ
กรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 

 ขยายผลการดําเนินงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Office)  กรณีตัวอยาง  
ศูนยสารสนเทศ  ไปสูหนวยงานสวนกลาง และสวนภูมิภาค 
 

 จัดทําระบบขอมูลศูนยปฏิบตัิการกรมพัฒนาท่ีดิน (DOC) ประจําปงบประมาณ 2551 
 

 จัดทําระบบ  Call  Center  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงขอมูลและบริการ 
กรมพัฒนาที่ดนิ 
 

 ปรับปรงุระบบโทรศัพทภายใน และภายนอกกรมพัฒนาท่ีดิน 
 

 ติดตามผลการปฏิบตัิงานตามขอตกลง  PSA  ประจําปงบประมาณ 2551 
 

 ประสานการดาํเนินงาน กลุม/ฝาย/กอง/สาํนัก ของกรมพัฒนาทีด่ิน เพื่อดําเนินการให
เปนไปตาม แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน ป 2549 - 2551 
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แผนการปฏิบัติงานกลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอรแผนการปฏิบัติงานกลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร    

ปงบประมาณ ปงบประมาณ 25502550  
 
     
     การบาํรุงรักษาเครือขาย 

 

 บํารุงรักษาระบบเครือขายสวนกลาง  จํานวน   15   หนวยงาน 
 เปาหมาย 
o ตรวจเช็คระบบเครือขาย (ระบบ LAN สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 จํานวน  12 วง) 
o ตรวจเช็คเครื่องแมขาย  จํานวน  30   เครื่อง 
o ตรวจเช็คเครื่องลูกขายประมาณ  354   เครื่อง 
o ตรวจเช็คระบบ Network อุปกรณเครือขายที่เชื่อมโยงระหวางอาคาร  ระหวางชัน้ 
 
 บํารุงรักษาระบบเครือขายสวนภูมิภาค  จํานวน   90  หนวยงาน 

       เปาหมาย 
o ตรวจเช็คระบบเครือขาย (ระบบ LAN 90 หนวยงาน) 
o ตรวจเช็คเครื่องแมขาย  จํานวน  90  เครื่อง 
o ตรวจเช็คเครื่องลูกขายประมาณ 611  เครื่อง 
o ตรวจเช็คระบบอุปกรณตอพวงตาง  ๆ  เชน  

- Printer      จํานวน   445   เครื่อง  
      - Scanner    จํานวน   126   เครื่อง 

 
2.     ดานการฝกอบรมเจาหนาที่ดาน IT 

 

 หลักสูตรการดูแลรักษาระบบเครือขาย  จํานวน   200   คน 
              เปาหมาย 

o เจาหนาที่ประสานงานดาน IT จํานวน   30   คน 
o เจาหนาที่ประสานงานดาน IT ของกองสวนกลาง จํานวน   50   คน 
o พนักงานราชการ ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร จํานวน  120  คน 
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 หลักสูตรบริหารจัดการขอมูล Web Siteขององคกร  จํานวน 250 คน 
       เปาหมาย 

o เจาหนาที่ประสานงานดาน IT ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และศูนยศึกษา 
จํานวน  30 คน 

o เจาหนาที่ของฝาย/กลุมของสวนกลางและสวนภูมภิาค   จํานวน 100 คน 
o พนักงานราชการ ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร จํานวน 120 คน 

 
 หลักสูตรการบริหารจัดการขอมูลบนระบบเครือขาย  จํานวน 240 คน 
เปาหมาย 

o ฝายบริหารทั่วไปสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12  ,  ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหิน- 
ซอนฯ , ศูนยศกึษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จาํนวน  20  คน 

o หัวหนาฝายบริหารทั่วไปทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค   จํานวน  100  คน 
o พนักงานราชการ ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร จํานวน 120 คน 

 
 การบํารุงรักษาระบบเครือขาย  จํานวน  103 หนวยงาน 
เปาหมาย   

o หนวยงานสวนกลาง (13 หนวยงาน)    
o สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12  
o ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ , ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ , ศูนย

ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ  
o สถานีพัฒนาที่ดิน 76 จังหวัด 
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แผนการปฏิบตังิานกลุมฐานขอมลูสารสนเทศแผนการปฏิบตังิานกลุมฐานขอมลูสารสนเทศ  
ปงบประมาณ ปงบประมาณ 25502550 

 
 

         ดานออกแบบและจัดทําฐานขอมูลใหม 
 
 

 ระบบรายงานผลการดําเนินงานการปลูกแฝกในโรงเรียน 
 ระบบการตอบคําถาม – คําตอบซ้ํา (FAQ) 
 ฐานขอมูลโรงงานผลิตปุยอินทรีย 
 ฐานขอมูลการอบรมเกษตรกร 

 
2.      ดานการติดตามการใชงานโปรแกรม 

 

 โปรแกรมบันทึก Stock วัสดุการเกษตร 
 โปรแกรมระบบบริการประชาชน 
 โปรแกรมโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกยีรต ิ
 โปรแกรมผลการวิเคราะหดนิ  
 ฐานขอมูลเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย 
 ฐานขอมูลวัตถุดิบสําหรับผลิตปุยอินทรีย 

 
         ดานการใหบริการ 

 

 ดานเวทีโตตอบ (Webboard) 
 จัดฝกอบรมหลักสูตรการเขียนขอเสนอโครงการวิจยัและการใชโปรแกรมทางสถิติ 
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แผนการปฏิบตังิานแผนการปฏิบตังิานศนูยบริการวิชาการศนูยบริการวิชาการ ( (หองสมุดหองสมุด))  
ปงบประมาณ ปงบประมาณ 25502550 

 

 
 สรางฐานขอมูลหนังสือ  วารสาร  CD-ROM ตามระบบ โปรแกรมหองสมุด   

  อัตโนมัติ ระบบ HORIZON เพื่อจัดทําฐานขอมูลในรูปของ  CATALOG  จํานวน   
          2,500 รายการ 
 

 จัดทําฐานขอมูลวิชาการกรมฯ ในรูป e-Book  จํานวน 100 เร่ือง 
 

 จัดทําบทคัดยอผลงานวิจัยของกรมฯ เผยแพรใน e-Library   จํานวน 150 เร่ือง 
 

 จัดทําบัตรหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ใหกับเจาหนาท่ีในกรมพัฒนาทีด่ิน จํานวน 500 ใบ 
 

 จัดทําศูนยบรกิารจุดเรียนรู ภายในหองสมดุ รายวิชาตาง ๆ  เชน การใชงานโปรแกรม  
Power Point  วิธีการสราง Web Site เพื่อสงเสริมและกระตุน   เจาหนาท่ีในกรม
พัฒนาที่ดิน พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง 
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แผนแผนการปฏิบตังิานกลุมระบบภูมสิารสนเทศการปฏิบตังิานกลุมระบบภูมสิารสนเทศ  
ปงบประมาณ ปงบประมาณ 25502550 

 
 

        โครงการปรับปรุงโปรแกรม SoilMan 
 
 

 หลักการและเหตุผล 
o SoilMan เปนโปรแกรมเชิงบูรณาการ ที่เชื่อมโยงขอมูลดิน การใชทีด่ิน และวิธีการ

จัดการดนิ อยางเปนระบบ เหมาะสําหรับนกัวิชาการ นักวางแผนและเกษตรกร 
o ขอมูลเดิมลาสมัย (ขอมูลดินปญหาและการใชที่ดิน ป พ.ศ. 2543-2544) 
o สํานักสํารวจและวางแผนการใชที่ดิน ไดจดัทําขอมูลชุดใหม ขอมูลดนิปญหาป 2549 

และสภาพการใชที่ดินป พ.ศ. 2547-2548 
o สํานักวิจยัและพัฒนาการจดัการที่ดิน มรีายงานผลการวิจัยดานการปรับปรุงบํารุงดิน 

ดวยวิธีการตาง ๆ เพิ่มขึ้น 
o กรมแผนที่ทหาร ไดปรับปรุงขอมูลพื้นฐานใหมทั้งประเทศ ในลําดับชดุ L7018 

 
 การปรับปรงุใหทันสมัย 
o ผลจากการเปลี่ยนระบบมาตรฐาน ของระบบพิกัดอางองิทางภูมิศาสตร ของประเทศ 
       ไทย จาก indian75 เปน wgs84  
o การปรับปรุงรูปแบบของระบบฐานขอมูลจาก ArcView Version 3 เปน  
       ArcView  Version 9 

 
 วิธีการดําเนินงาน 

o รวบรวมขอมลูดินปญหา การใชที่ดินปจจบุัน และการจดัการดิน 
o จัดทําฐานขอมลูในระบบภูมสิารสนเทศ 
o พัฒนาระบบสบืคนและแสดงผลขอมูล 
o ประชาสัมพันธและเผยแพรโปรแกรมใหแกหนวยงานตาง ๆ 
o จัดอบรมการใชงานโปรแกรมแกผูที่เกีย่วของ 
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        โครงการจัดทําคําอธิบายขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 
 

 หลักการและเหตุผล 
       Metadata คือ ขอมูลที่อธิบายคุณสมบัตแิละรายละเอยีดตาง ๆ ของขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 

 ผูใชขอมูล 
o ดานบวก 
       ลดระยะเวลาและเพิ่มความสะดวกในการติดตอประสานงาน 
o ดานลบ 
      -  เกิดความสับสน ในการเลือกใชขอมูลของกรมฯ ใหตรงกับความตองการ 
      -  ไมทราบวาขอมูลแตละประเภทตองตดิตอที่หนวยงานใด 
 

 ผูจัดทําขอมูล 
o ดานบวก 

-  มีการจัดทําขอมูลอยางเปนระบบและมมีาตรฐาน 
-  สะดวกในการใหบริการขอมูล 

o ดานลบ 
-  ขอมูลกระจายอยูในหนวยงานตาง ๆ  ตามหนาที่ความรับผิดชอบ 
-  ขาดการจดัทําคําอธิบายประกอบชุดขอมูลประเภท  
 

 วิธีการดําเนินงาน 
o จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงและสอนเทคนิคการใชงานโปรแกรม 

MetadataEditor ที่พัฒนาโดย สทอภ. แกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
o รวบรวมขอมลู Metadata จากหนวยงานตาง ๆ เชน สํานักสํารวจและวาง

แผนการใชทีด่นิ , กองแผนที ่และ สํานักบรหิารและพัฒนาการใชที่ดิน 
o พัฒนาระบบสบืคนขอมูล Metadata ของกรมพัฒนาที่ดินผานเว็บไซต 
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แผนการปฏิบตังิานศนูยฝกอบรมภมูิสารสนเทศแผนการปฏิบตังิานศนูยฝกอบรมภมูิสารสนเทศ  
การเกษตร  ปงบประมาณ การเกษตร  ปงบประมาณ 25502550  

 
 
 
 

 เทคนิคและการใชโปรแกรมดานภูมิสารสนเทศ  
 

 การประยกุตใชฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดนิ 
 

 การประยกุตใชภาพถายทางอากาศและภาพดาวเทยีม 
 

 เทคนิคการเขียนโปรแกรมภมูิสารสนเทศการเกษตร 
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แผนการปฏิบัติงานแผนการปฏิบัติงานฝายผลิตสื่อเพื่อการเรียนรูฝายผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู  
และการถายทอและการถายทอดเทคโนโลยี ดเทคโนโลยี   

ปงบประมาณ ปงบประมาณ 25502550 
 
 
 

6.  ดานการผลิตหุนจําลอง 
 

 
 ผลิตแบบหรือหุนจําลองพื้นท่ีเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม 
เปาหมาย 
      12  โมเดล เนนพื้นที่ ที่เปนกิจกรรมของหมอดินอาสา 
 
 ผลิตแบบหรือหุนจําลองรูปแบบการอนุรักษดินและน้ํา 
เปาหมาย 
      12  โมเดล เนนพื้นที่ ที่เปนกิจกรรมของหมอดินอาสา 
 
 ผลิตแบบหรือหุนจําลองรูปแบบแผนการใชท่ีดินในแตละภูมิภาคของประเทศ 
เปาหมาย 
      12  โมเดล 
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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 

       ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคของการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมภายใตเงื่อนไข แผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับนี้  ไดกําหนดยุทธศาสตรหลักขึ้น 4 ดาน เพื่อนํา ICT มา
ใชประโยชน  มีศักยภาพรวมทั้งเปนการยกระดับเพื่อการแขงขันในอนาคต ดังนี้ 

 

 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
o ปรับปรุงโครงสรางขององคกรใหเอื้อตอการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ ปรับบทบาทจาก

การเปนผูปฏิบัติไปเปนผูกํากับดูแลและอํานวยความสะดวก และพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร 

o จัดอัตรากําลังบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอ 
o จัดหลักสูตรการฝกอบรมใหกับบุคลากรทุกระดับ 
o พัฒนาระบบ e-Learning และเนื้อหาเพื่อการทบทวนและเรียนรูดวยตนเอง พัฒนา

กรมพัฒนาที่ดินใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 

 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล 
o เพิ่มประสิทธิภาพการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงาน 

ตาง  ๆ  ของกรมพัฒนาที่ดินใหสูงขึ้น 
o จัดทําฐานขอมูลและพัฒนาระบบใหบริการประชาชน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 
o พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหครบถวนทุกหนวยงาน 
o จัดหาซอฟตแวรสําเร็จรูปเพือ่รองรับการปฏิบัติงานใหครบถวน 
o พัฒนาฐานขอมูลและระบบ e-Learning สําหรับหมอดินอาสา 
o พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับแผนกลยุทธกรมพัฒนาที่ดินใสสะอาด ระบบ

ควบคุมภายใน P.S.O. (Thailand International Public Sector Standard 
Management System and Outcomes) และ P.S.A. (Public Service Agreement) 
อยางตอเนื่อง 
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 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  
o จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน และการใหบริการ  

ครบถวนทุกหนาที่ในหนวยงาน 
o จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติม และทดแทนเครื่องประสิทธิภาพต่ําใหพอเพียงกับ

การปฏิบัติงานของบุคลากร 
o จัดหาอุปกรณตอพวง อุปกรณมัลติมีเดีย ในทุกหนวยงาน 

 

 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล 
o เชื่อมโยงเครือขายสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  เขาสู    

เครือขายกรมพัฒนาที่ดินสวนกลาง ดวยเครือขายความเร็วสูง 
o จัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing System) ที่สวนกลางและ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เขต และโครงการพิเศษ 3 แหง 
o จัดหาระบบสื่อสารไรสาย สําหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ในทุกหนวยงาน  

วิชาการและบริการประชาชน 
 

    แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

จากภาระหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรดิน การใชประโยชนและการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของที่ดินซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ กรมพัฒนาที่ดินไดเห็นความสําคัญ
ในการที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) 
มาชวยสนับสนุนในการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูเปาหมายเดียวกันทั้งหนวยงาน สามารถที่จะพัฒนาได
อยางมีทิศทาง มีขอมูลและองคความรูดานการพัฒนาที่ดินที่ทันสมัย และนํามาถายทอดแกเกษตรกร
ได ดังนั้น การออกแบบแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน จะตองสอดคลองกับ
ภารกิจและทิศทางของแผนพัฒนารวมของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งความตองการดานระบบ
สารสนเทศและระบบฐานขอมูล ดานระบบเครือขายและอุปกรณคอมพิวเตอร และดานการพัฒนา
บุคลากร ที่เปนโครงการตอเนื่องจากการพัฒนาในระยะที่ 3 ซ่ึงเนนการพัฒนาระบบสารสนเทศควบคู
กับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบงการดําเนินงานเปน 4 ดานดังนี้ 
 

 แผนการพฒันาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล 
กรมพัฒนาที่ดิน ไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอรมาสนับสนุนงานวิชาการใน

ดานตาง  ๆ  ใหไดผลงานที่รวดเร็ว ทันสมัย ทําใหสามารถขยายเปาหมายการดําเนินงานไดมากขึ้น     
ลดขั้นตอนในการใชอัตรากําลัง โดยจัดเปนโครงการนํารอง ตั้งแตป 2539 เปนตนมา และปรับทําให
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สมบูรณในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และดําเนินการตอเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ดังนั้น 
การออกแบบเพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอรของแผนแมบทฉบับนี้ ไดกําหนดกรอบ
เปาหมายหลักครอบคลุมถึงระบบงานที่กําลังดําเนินการ และระบบงานใหม ดังตอไปนี้ 

o พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS (Management Information 
Systems) ใชในระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะห การทํารายงาน 
ของระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส เพื่อการบริหารจัดการและใหการบริการขอมูลดานสารสนเทศ
ทรัพยากรดินและที่ดิน 

o พัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอรในการจัดเก็บ วิเคราะหและใหบริการขอมูล
แผนที่ดิน สภาพการใชที่ดิน แผนการใชที่ดิน และขอมูลแผนที่ที่เกี่ยวของในรูปสารสนเทศภูมิศาสตร 
และใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลดานวิชาการ การจัดการทรัพยากรดิน ไดอยางรวดเร็ว   มีประสิทธิภาพ 

o พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการติดตามสถานการณการใชประโยชนที่ดินทั่ว
ประเทศ ที่สามารถบงบอกสภาพการใชที่ดินของประเทศใหทันสมัย ไดขอมูลพื้นที่การเพาะปลูกพืช 
เชน ขาว มันสําปะหลัง ออย ฯลฯ รวมทั้งระบบการพยากรณผลผลิตทางการเกษตรสําหรับเตรียมวาง
แผนการรับซื้อหรือการจัดการกับผลผลิตไดอยางถูกตอง 

o พัฒนาศูนยระบบขอมูลและสารสนเทศทรัพยากรดินและที่ดิน เพื่อประสานการ
จัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานการใชประโยชนที่ดิน  โดยอาศัยบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ ความชํานาญ จากทุกหนวยงานมารวมกันดําเนินงาน เพื่อใหใชความรูความสามารถ
อยางเต็มศักยภาพ และบรรลุสูนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว 

o พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการประชาสัมพันธ และการบริการขอมูลความ
เหมาะสมการใชประโยชนที่ดิน ระบบฐานขอมูลดิน จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร ผาน
ระบบเครือขาย Internet สากลทั้งสวนกลาง และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
ใหแลวเสร็จ โดยปจจุบันกําลังนําเขาขอมูลทางวิชาการ และแผนที่กลุมชุดดิน แผนที่สภาพการใช
ที่ดิน ขอบเขตการปกครอง แผนที่ทางน้ํา ถนน และขอมูลที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่สามารถใหบริการใน
ระบบ on-line แกเกษตรกรเพื่อรูขอมูลสถานที่ที่ตองการขอมูลแนชัด 

o ปรับปรุงระบบการจัดทําแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ถือครองที่ดิน ใหเขากับ
ระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตรโดยใชวิธีภาพคณิต และปรับปรุงมาตราสวนใหอยูในมาตราเดียวกัน
กับแผนที่ดิน ทําใหสามารถขยายเปาหมายการดําเนินงานใหเทากันกับการสํารวจดินอยางละเอียดได 

o พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการวางแผนการใชที่ดินระดับไรนา โดยนําแผน
ที่ดิน แผนที่สภาพการใชที่ดิน ขอมูลเศรษฐกิจสังคม เขาสูระบบดิจิตอลตามกระบวนการดาน
สารสนเทศทางภูมิศาสตร สําหรับการวางแผนการใชที่ดินระดับไรนาเปนไปอยางรวดเร็ว และ
สามารถนํามาใชประโยชนได 
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o พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ สําหรับการออกแบบระบบอนุรักษดินและ
น้ํา พรอมทั้งระบบการคํานวณคาใชจายในการดําเนินงาน ที่สามารถปรับปรุงแผนใหไดสมบูรณตาม
ความตองการ สําหรับประยุกตใชในการออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ํา ในพื้นที่พัฒนาการเกษตร
หรือหมูบานพัฒนาที่ดินในอนาคต  ดวยระบบคอมพิวเตอร เพื่อขยายขอบเขตเปาหมายของ
แผนพัฒนาที่ดิน 

 

 แผนการพฒันาระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร LDD-Net ของกรมพัฒนาที่ดิน ซ่ึงมีพัฒนาการตั้งแตป 2534 

โดยการพัฒนาโครงสรางเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน และพัฒนาเปนลําดับตอเนื่องถึงปจจุบัน นั้น 
การออกแบบไดเนนประเด็นสําคัญดังนี้ 

o การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม  โดยใหคุมคากับราคาและการใชงาน 
o สามารถขยายระบบเพิ่มเติมได   เลือกมาตรฐานและเทคโนโลยีระบบเปด (Open 

System) และสามารถขยายระบบเพื่อรองรับการเติบโตและเทคโนโลยีในอนาคตไดดี 
 

 แผนการพฒันาระบบคอมพวิเตอร 
วัตถุประสงคในการออกแบบระบบคอมพิวเตอรของกรมพัฒนาที่ดินคือ เพื่อใหไดมาซึ่ง

ระบบคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะ ทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ มีศักยภาพใชงาน 
ติดตอเชื่อมโยงกันไดทุกสํานักงาน/กอง/ฝาย/หนวยงานภายในและภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน ในการ
สนับสนุนภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดิน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพระบบ
คอมพิวเตอรที่ออกแบบจะเปนระบบคอมพิวเตอรที่อุปกรณสมบูรณ  และมีความรวดเร็วพอเพียง  
สามารถปฏิบัติงานไดโดยตัวเอง  และสามารถตอพวงเขาระบบเครือขายได คอมพิวเตอรของ
หนวยงานตาง ๆ รวมทั้งของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทําหนาที่ประสานงานและดูแลระบบนั้น 
สามารถแบงเปนลักษณะตาง  ๆ  ดังนี้ 

o คอมพิวเตอรบริการหลัก (Main Server) ซ่ึงมีโครงสราง CPU แบบ Pentium Xeon   
3 GHz ที่มีระบบและเทคโนโลยีที่เปน Quad-Processor ใชทํางานเปนแมขายหลักของระบบ LDD-
Net ระดับกรมพัฒนาที่ดิน 

o คอมพิวเตอรบริการ (PC  Server) ซึ่งมีโครงสราง CPU แบบ Pentium Xeon      3 
GHz หรือดีกวา ที่มีระบบและเทคโนโลยีที่เปน Dual-CPU ใชทํางานเปนแมขายบริการของระบบ  
Local Area Network ระดับกอง/สํานักงาน และสําหรับระบบบริการของ  Internet   และสําหรับเปน
แมขายของหนวยงานระดับกองที่จัดตั้งขึ้นใหม 

o คอมพิวเตอรกราฟฟก (Graphic Workstation) ซ่ึงมีโครงสราง CPU  แบบ Pentium 
3 GHz หรือดีกวา มี Graphic Card ประสิทธิภาพสูง มีหนวยความจํา 1 GB หรือดีกวา ใชทํางานใน
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ระบบ Graphic หรือ ระบบ Geographic Information System หรือระบบ Computer Aided Design 
ระดับกอง/สํานักงาน 

o PC คอมพิวเตอร (PC Workstation) ซ่ึงมีโครงสราง CPU แบบ Intel Pentium    3 
GHz หรือดีกวา ใชทํางานเปน Terminals หรือ Stand-alone Workstation ในทุก  ๆ  หนวยงานของ
กรมพัฒนาที่ดิน 

o อุปกรณบริภัณฑตาง  ๆ  ตามความจําเปนในการใชงานแตละประเภทตาม     
หนวยงาน อาทิ เชน เครื่องพิมพผลสําหรับเครือขายทุกเครือขาย  เครื่องพิมพผลชนิดสี เครื่องพิมพผล
สีขนาดใหญ  เครื่องกวาดภาพ กลองดิจิตอล ชุดอุปกรณเสนองาน (Presenter) และอุปกรณระบบ
ไฟฟา 

รูปแบบการกระจายระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ  กําหนดตามหลักเกณฑเบื้องตน  ดังนี ้
o เกณฑเฉลี่ยรวมคอมพิวเตอรทั้งกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีตอจํานวนของขาราชการ

ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในสัดสวนไมเกิน 1 เครื่อง ตอ 1 คน 
o มีสัดสวนคอมพิวเตอรใชงานในระบบสํานักงานและระบบบริหารตอขาราชการ   

ไมเกิน 1 เครื่องตอ 1 คน 
o มีสัดสวนคอมพิวเตอรใชงานในระบบงานวิชาการ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ระบบการวางแผนการใชที่ดิน และการทําแผนที่ไมเกิน 1 เครื่องตอ 1 คน 
o มีสัดสวนคอมพิวเตอรใชงานในระบบฐานขอมูลกลาง ระบบประชาสัมพันธ และ

สําหรับศูนยปฏิบัติการ MIS/GIS ไมเกิน 1 เครื่องตอ 1 คน 
o มีสัดสวน Server สําหรับ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานีพัฒนาที่ดิน/ศูนย/ฝาย 

ไมเกิน 1 เครื่อง ตอ 1 หนวยงาน 
o เกณฑเฉลี่ยรวมสําหรับการกระจายลงสูระดับหนวยงานยอย เฉลี่ยจํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอรตอฝาย/งาน ไมเกิน 8 เครื่องตอ 1 หนวยงาน 
o มีสัดสวน Workgroup Laser Printer สําหรับฝาย/งาน ไมเกิน 1 เครื่อง ตอ              

1 หนวยงาน 
o มีสัดสวน Inkjet Printer (A4) สําหรับฝาย/งาน ไมเกิน 1 เครื่องตอ 1 หนวยงาน 
o มีสัดสวน Inkjet Printer (A3) สําหรับกอง/สถานี ไมเกิน 1 เครื่อง ตอ                     

1  หนวยงาน 
o มีสัดสวน Plotter (A0) สําหรับกอง/สํานักงานเขต ไมเกิน 1 เครื่อง ตอ                  

1  หนวยงาน 
o มีสัดสวน Color Scanner สําหรับกอง/สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานีพัฒนา

ที่ดิน/ศูนยศึกษาฯ ไมเกิน 2 เครื่องตอ  1  หนวยงาน 
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o มีสัดสวนกลองดิจิตอลสําหรับกอง/สํานักงานเขต/สถานีพัฒนาที่ดิน/ศูนยศึกษาฯ 
ไมเกิน  2  เครื่อง  ตอ  1  หนวยงาน 

o มีสัดสวนกลองวีดิทัศนสําหรับกอง/สํานักงานเขต/สถานีพัฒนาที่ดิน/ศูนยศึกษาฯ 
ไมเกิน  2  เครื่อง ตอ  1  หนวยงาน 

o มีสัดสวน LCD Projector สําหรับ กอง/สํานักงานเขต/สถานีพัฒนาที่ดิน/ศูนย
ศึกษาฯ  ไมเกิน  2  เครื่อง ตอ  1  หนวยงาน 

o มีสัดสวนอุปกรณ GPS สําหรับ กอง/สํานักงานเขต/สถานีพัฒนาที่ดิน/ศูนยศึกษาฯ      
ไมเกิน  2  เครื่อง ตอ  1  หนวยงาน 

o มีสัดสวน Computer Notebook พรอมอุปกรณ Remote Access  แบบไรสาย
สําหรับกอง/สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานีพัฒนาที่ดิน ไมเกิน  2  เครื่องตอ  1  หนวยงาน 
 

 แผนการพฒันาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การออกแบบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดกลาวมาแลวนั้น มีองคประกอบ

หลักที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการพัฒนาบุคลากร  ซ่ึงกรมพัฒนาที่ดินถือวาเปนหัวใจของการ
พัฒนาควบคูกันไปกับระบบงานคอมพิวเตอร ที่จะเกิดขึ้นในกรมพัฒนาที่ดิน ในแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี้  มุงที่จะพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินในทุกระดับ ใหมีความรู 
ความสามารถ มีความเขาใจในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภารกิจตาง ๆ ไดอยางดี มี
ความกาวหนาทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพงาน ดังนั้นการจัดการอบรมจะตองมีไปตลอด  เปน
ระยะ ๆ เพื่อใหไดทักษะความชํานาญและเรียนรูระบบสารสนเทศตาง ๆ มากขึ้น  สามารถนําไปใช
งานในหนาที่และที่เปนภารกิจของตนไดตามวัตถุประสงค 
 ในสวนการจัดอัตรากําลังนั้น จะจัดใหมีขาราชการหรือพนักงานดานเทคนิคระบบฯ 
โดยเฉพาะเพิ่มเติม สําหรับหนวยงานในภูมิภาค สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตควรมีผูปฏิบัติงานดาน
เทคนิคระบบฯ อยางนอย 2 คน และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอยางนอยสถานีละ  1   คน 

การวางแผนการฝกอบรมจะแบงกลุมบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวของกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานตางๆ ดังนี้ 

o กลุมผูบริหารระดับสูง       จํานวน        21    คน 
o กลุมผูบริหารระดับกลาง      จํานวน      157       คน 
o กลุมผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการ     จํานวน      643       คน  
o กลุมขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน    จํานวน    1,500      คน 
o กลุมผูปฏิบัติงานดานเทคนิคระบบฯ             จํานวน      120      คน 
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         การจัดตั้งศูนยฝกอบรมภูมิสารสนเทศการเกษตร 
 
จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมอบหมายให กรมพัฒนาที่ดิน ทําหนาที่เปน

ศูนยกลางระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เพื่อทําหนาที่พัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่
ไดรับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ   กรมพัฒนาที่ดินจึงมีดําริที่จะจัดตั้งศูนยฝกอบรม
ภูมิสารสนเทศการเกษตรขึ้นเพื่อทําหนาที่ดังกลาว โดยในปแรกจะดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรดาน 
GIS  สําหรับผูบริหารระดับ   พื้นที่ และ GIS เบื้องตนสําหรับขาราชการใหม และพนักงานราชการ 
การประยุกตใชสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับการวางแผนดานการเกษตร การบริหารและการจัดระบบ
เครือขาย การใชงาน   Back  Office   และ  Front  Office  ผาน   Internet   และหลักสูตรการพัฒนา  
Web Site 
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ระบบระบบสํานักงานสํานักงานอิเล็กทรอนกิสอิเล็กทรอนกิส ( (ee--OOffffiiccee))  
กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรณีตัวอยาง ศูนยสารสนเทศกรณีตัวอยาง ศูนยสารสนเทศ  

  

  
 

สืบเนื่องจากในปจจุบัน รัฐบาลไดมีแนวนโยบายผลักดันใหหนวยงานของรัฐ  เขาสูระบบ
การบริหารงานแบบอิ เ ล็กทรอนิกส  ภายใตการบริหารงานแบบรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกส                       
(e-Government) ซ่ึงกระบวนการนั้น จะตองเริ่มการผลักดันจากการจัดการภายใน ใหเปนสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส (e-Office) ซ่ึงในชวงที่ผานมา แมวา กรมพัฒนาที่ดิน จะไดทําการปรับปรุงระบบงาน
ใหเขาสู ระบบการบริหารแบบอิเล็กทรอนิกส โดยการนํา “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” เขามาใช
งานแลวชวงหนึ่งก็ตาม  แตในการดําเนินการจริงตามหลักการบริหารงานแบบ e-Office แลว ยังขาด
ความสมบูรณในเรื่อง การสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-Document) การเดินเอกสารแบบอัตโนมัติ 
(Automatic e-Document Routing System) การบันทึกความเห็นอนุมัติงานหรือส่ังการแบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Commenting and e-Commanding System) และการลงนามแบบดิจิทัล  (Digital 
Signature) ที่เชื่อถือได ปลอดภัย และถูกตองตามกฎหมาย 

 
การพัฒนาระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Office) กรณีตัวอยาง ศูนยสารสนเทศ  เปนการ

ดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในการนํา  เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร  ระบบเครือขาย
และระบบสารสนเทศ  มาใชประยุกตกับระบบการทํางาน   โดยการพัฒนาระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส มีองคประกอบ  5  ระบบ ดังนี้ 

 

 ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลีย่นขอมูลผานระบบเครือขาย 
 ระบบการบริหารงาน 
 ระบบประชาสัมพันธ 
 ระบบการติดตามผลงาน 
 ระบบการควบคุมคุณภาพงาน 

 

ปจจุบัน  เร่ิมตนการจัดทําโครงการพัฒนาระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Office) โดยใช  
ระบบการบริหารงาน  เปนโครงการนํารองในการพัฒนา 
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     หลกัการพัฒนาและออกแบบระบบการบริหารงาน 
 

 ใช ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส เชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสแบบเดิม 
ภายใตหลักการของระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Office) ซ่ึงเปนระบบงานสารสนเทศแบบ
บูรณาการ ที่สามารถรองรับการเชื่อมโยงกับทุกระบบงานสารสนเทศขององคกร  เขากับระบบ     
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่มีอยู และระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกสโดยอัตโนมัติ และเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากความประหยัดในการบริหารงาน อันเนื่องมาจากการประหยัด
กระดาษ การเดินเอกสารที่ตอเนื่องและรวดเร็วตามหลักการของ Economy of Speed 

 

 ใช ระบบการสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกส  (e-Document)   ตามมาตรฐาน XML จาก
แบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป (e-Form) แทนการใชกระดาษที่ตองสรางจากโปรแกรม Word 
Processor ซ่ึงเปนการรองรับการทํางาน  ดวยวิธีการใหมนี้จะทําใหเกิดการปอนหรือเชื่อมโยงขอมูล
เขาสูระบบงานเอกสาร และระบบงานตาง ๆ ได ทําใหประหยัดเวลาในการนําเขาขอมูลสูระบบ  
 
 

 ใช ระบบการเดินเอกสาร (Workflow) และการอนุมัติงานในเอกสารดวย ลายมือช่ือ    
ดิจิทัล (Digital Signature) เปนตัวเชื่อมโยงเอกสารกับระบบงานตาง  ๆ  โดยการลงนามแบบดิจิทัล  
สามารถลงนามตอเนื่องหลายผูลงนามบนเอกสารอิเล็กทรอนิกสฉบับเดียวกันได ซ่ึงทําใหการรับ-สง    
และสั่งการตาง ๆ  กระทําไดเชนเดียวกับการดําเนินการบนเอกสารกระดาษ   แตมีความปลอดภัย
มากกวา เนื่องจากใชหลักการเขารหัสและยืนยันตัวบุคคลผูลงนามดวยเทคโนโลยีกุญแจคู (PKI) 
 

 การพัฒนาระบบสามารถรองรับการขยายตัว หรือตอเชื่อมกับระบบงานอื่น ๆ  ที่จะ
พัฒนาขึ้นใหมในอนาคต โดยใชระบบ e-Office เปนแกนหลัก มีระบบการเดินเอกสารและการอนุมัติ
หรือส่ังการตาง  ๆ  ดวยลายมือช่ือดิจิทัลหรือใชรหัสผาน เชื่อมการทํางานของทุกระบบสารสนเทศเขา
เปนเนื้อหาเดียวกัน 
 

 ออกแบบใหรองรับการใชงาน ตามนโยบาย e-Government ของรัฐบาล รวมทั้งรองรับ
การแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอื่น โดยใชมาตรฐาน XML และสามารถขยายเปนระบบ Back 
Office แบบ Web Service ใหกับหนวยงานอื่น รวมทั้งเปนระบบ e-Service ของรัฐบาลในการ
ใหบริการประชาชนและภาคเอกชนผานเครือขายอินเตอรเน็ตดวย 
 

 พัฒนาโดยยึดหลักความปลอดภัย ดวยการเขารหัสเอกสารอิเล็กทรอนิกสตามหลักการ
เทคโนโลยีกุญแจคู (PKI) โดยใชกุญแจสาธารณะ (Public Key) และ/หรือ กุญแจสวนบุคคล (Private 
Key) โดยเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่เขารหัส (รวมทั้งถูกลงนามแบบดิจิทัล) เพื่อยืนยันตัวบุคคลของ     
ผูลงนามดวยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Digital Certificate) จะถูกบันทึกแยกจากระบบฐานขอมูลและ
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จัดเก็บไวที่คอมพิวเตอรแมขาย และที่เครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวของผูลงนามเอกสาร  ซ่ึงวิธีการนี้
ปลอดภัยมากกวาระบบสารสนเทศแบบเดิม  ๆ  ซ่ึงสามารถถูกแกไขไดโดยงาย  
 
     องคประกอบ ระบบการบริหารงาน 
 

 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (Document Registration & Archive System)
ประกอบดวย 
o ระบบลงทะเบียนรับ – สงเอกสาร (Document Registration System) กําหนดเลข

ทะเบียนไดทุกระดับหนวยงาน และสามารถตั้ง จอง และแทรกเลขทะเบียนได 
o ระบบบริหาร และปรับปรุงขอมูลเอกสาร (Editor & Administration System) 

สามารถเพิ่มเติมประเภทเอกสาร ปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรและบุคคล ไดไมจํากัด 
o ระบบเชื่อมโยงฐานขอมูล (Database Connectivity) เชื่อมโยงกับระบบ Workflow 

อ่ืน และระบบฐานขอมูลอ่ืนได 
o ระบบกําหนดสิทธิ์ และรักษาความปลอดภัย (Authentication & Security 

Management System)  กําหนดสิทธิ์ในการอานเอกสาร หรือการแสดงขอมูลของเอกสาร เฉพาะ  
สวนได 

 

 ระบบบริหารทางเดินเอกสาร (e-Workflow  Management  System) 
o ระบบทางเดินเอกสาร (e-Workflow Configuration System) สามารถสรางและ

จัดสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส ตามเสนทางเดินเอกสารที่ตองการได ทั้งตามสายบังคับบัญชาหรือกลุม
งานที่กําหนดเอง หรือสรางเสนทางเฉพาะแตละเอกสาร 
 
 
 

 



 61

 เสนทางเดินเอกสารบันทึกขอความอิเล็กทรอนิกสท่ีตั้งลวงหนาได  
o  ระบบสื่อสารขอมูล  และระบบจดหมายอิ เ ล็กทรอนิกสแบบปลอดภัย 

(Communication & Secure Web-Mail System) สามารถเชื่อมการทํางานไดทั้งกับระบบ Internet และ 
Intranet และเชื่อมกับระบบ Web-based Mail แบบปลอดภัยได 

o ระบบกําหนดเงื่อนไขทางเดินเอกสาร (Management Process & Criteria 
Configuration  System)  การเดินเอกสารสามารถเปลี่ยนทิศทางอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ตั้งได 

 

 ระบบสรางและแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-Document Generation & 
Exchange System) ประกอบดวย 
o ระบบสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-Document Generation System)      เอกสาร

เพื่อการบริหารบุคคลและธุรการ  รองรับการสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบฟอรม
อิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป e-Form หลายประเภท   ทั้งนี้ เพื่อการใชงานในระบบ e-Office และเพื่อการ
พิมพบนกระดาษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง การใช  e-Form สรางเอกสารบันทึกขอความ 
 

o ระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (e-Signature System)  สามารถลงนามแบบ     
ดิจิทัล (Digital Signature)  เพื่ออนุมัติงานในระบบหรือแสดงขอคิดเห็นบนเอกสารอิเล็กทรอนิกสได
พรอมกันหลายคน ซ่ึงรองรับการลงนามแบบ Multiple Digital Signature 

o ระบบแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (Information Exchange System เอกสาร
อิเล็กทรอนิกสถูกสรางเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนขอมูลแบบ XML ทําใหสามารถทํางานรวมกับ
ระบบ Workflow หรือระบบงานอื่นได และสามารถสั่งพิมพพรอมลายน้ํา (Watermark) และ  
Barcode ได 
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    แผนการดําเนินงาน 
   โครงการพัฒนาระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  
  
 

เวลาดําเนินการ/เดือน ลําดับ ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
6. 
 

7. 

ทําการศึกษา วิเคราะห ขั้นตอนและวิธีการทํางาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสปจจุบัน โดยการเก็บ
ขอมูลจากฐานขอมูล  ระบบงานเดิม   ตัวอยาง
เอกสาร  สัมภาษณเจาหนาที่สารบรรณ และประชุม
กลุมผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ นํามาวิเคราะหผล และ
จัดตั้งระบบตนแบบ  
ศึกษาวิเคราะหรูปแบบและการทํางานของฟงกชัน
ของระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ตนแบบที่
นําเสนอและปรับปรุงแกไข 
ศึกษาวเิคราะหและทําการเชื่อมตอระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสตนแบบ กับระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสแบบเดิมที่จาํลองขึ้น 
จัดฝกอบรมผูใชงานและผูดแูลระบบ และทดสอบ
การใชงานระบบสํานักงานอเิล็กทรอนิกสที่
เชื่อมตอระบบเดิม  
ปรับปรุงระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
ประเมินผลการใชงานระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส 
สรุปและรายงานผลการใชงานระบบสํานกังาน
อิเล็กทรอนิกส 
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  ระบบระบบการประชุมอเิล็กทรอนิกสการประชุมอเิล็กทรอนิกส ( (ee--MMeeeettiinngg))  
 
 
 

ปจจุบัน กรมพัฒนาที่ดิน มีหนาที่รับผิดชอบในหลายดาน ทําใหมีการจัดการประชุม
หนวยงานของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค อยางสม่ําเสมอ เพื่อรับทราบนโยบาย
และทําความเขาใจใหตรงกัน สามารถนําไปวางแผนเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงการจัดประชุมในแตละครั้งมีการใชเอกสารประกอบการประชุมจํานวนมากรวมทั้งตองเสีย
งบประมาณในการเดินทางและคาใชจายอื่น ๆ สูงมาก 

เพื่อเปนการลดการใชเอกสารประกอบการประชุม ศูนยสารสนเทศ จึงไดจัดทําโครงการการ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) ซ่ึงเปนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใช เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม การบริหารการประชุม การจัดเก็บ 
รวมทั้งการสืบคนเอกสารการประชุมในรูปแบบเอกสารเล็กทรอนิกส  

 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงการทํางานของระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) 
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       การประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting)   
 

คือ ระบบการประชุมที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการดําเนินการประชุม เร่ิม
ตั้งแตการจัดเตรียมขอมูลวาระการประชุมในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส และสงไปยังผูจัดการ
ประชุมเพื่อดําเนินการจัดวาระการประชุมตามระเบียบปฏิบัติของหนวยงานในการประชุมแตละครั้ง  
การดูวาระการประชุมที่อยูในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสกอนการประชุม  รวมทั้งในระหวางการ
ประชุม ผูเขารวมประชุมสามารถดูเอกสารหรือวาระการประชุมตางผานทางจอคอมพิวเตอรของ
ตนเองได นอกจากนั้น ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแลว ผูจัดการประชุมสามารถที่จะแจกเอกสาร
การประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสฉบับปรับปรุงลาสุดแกผูเขารวมการประชุมแทนเอกสารได ซ่ึง
เปนการลดปริมาณกระดาษที่ใชในการจัดการประชุมไดเปนอยางดี 

จากแผนภาพแสดงการทํางานของระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 2 ระบบยอย 
ไดแก ระบบบริหารวาระการประชุม  และระบบควบคุมการประชุม  ซ่ึงในการจัดการประชุมครั้ง
หนึ่ง ๆ เจาหนาที่ที่ทําหนาที่จัดวาระการประชุมจะสรางระเบียบวาระการประชุมสําหรับการประชุม
ในครั้งนั้นจากระบบบริหารวาระการประชุม จากนั้นจะทําการรวบรวมขอมูลหรือเร่ืองที่เสนอเขา
ประชุมนําเขาสูระบบ เพื่อเปนขอมูลการประชุมสําหรับนําเสนอผานระบบวาระการประชุมตอไป 
และหลังจากที่ขอมูลการประชุมไดจัดเตรียมเสร็จเรียบรอยแลว เมื่อถึงวันประชุม ผูเขารวมสามารถที่
จะเรียกดูขอมูลการประชุมผานหนาระบบควบคุมการประชุมก็ได ซ่ึงทั้ง 2 ระบบยอยดังกลาวมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

 

 ระบบที่  1    ระบบบริหารวาระการประชุม 
o ระบบมี User Interface แบบ Web-Based Application ที่งายตอการเรียนรูและ

สะดวกตอการใชงาน  
o ระบบสามารถทํางานรองรับการประชุมไดหลาย ๆ การประชุมกับ User Account 

ของผูเขาประชุมได 
o ใชกับขอมูลการประชุมที่อยูในรูปแบบของเอกสาร Word Document(*.doc) , 

Adobe Acrobat (*.pdf) และไฟลรูปภาพ ไดเปนอยางดี 
o สามารถสืบคนเอกสารที่ใชในการประชุมไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
o สามารถบันทึกรายงานการประชุมและมติที่ประชุมเขาสูระบบในระหวางที่

ดําเนินการประชุมไดทันที 
o รองรับการกําหนดสิทธิ์ในการใชงานในระดับตาง ๆ โดยผานรหัสผูใช User 

Account และรหัสผาน Password 
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o หลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมแลว ผูจัดการประชุมสามารถที่จะบันทึกขอมูลการ
ประชุมพรอมรายงานการประชุมและมติที่ประชุมลงแผน CD แจกจายแกผูเขารวมประชุมไดตามที่
ตองการ 

 

 ระบบที่  2    ระบบควบคุมการประชุม 
o ผูควบคุมระบบสามารถทํางานไดอยางสะดวกผานโปรแกรมในรูปแบบ Graphic 

User Interface นอกจากนั้น ระบบยังมี Hot Key สําหรับใชในการควบคุมการนําเสนอขอมูลใหกับ
ผูเขารวมประชุมไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

o ผูเขารวมประชุมสามารถดูขอมูลการประชุมที่กําลังนําเสนอในที่ประชุมผานหนา
จอคอมพิวเตอรของตนเอง  โดยจะมีการควบคุมการนําเสนอขอมูลดังกลาวไปยังหนาจอผูเขารวม
ประชุม โดยผูควบคุมระบบ 

o ผูควบคุมระบบสามารถสงวาระการประชุมตาง ๆ  ในรูปแบบของสัญญาณภาพ  
จากหนาจอผูควบคุมไปปรากฏบนหนาจอเครื่องผูเขาประชุมทุกเครื่องภายในระบบหรือเครื่องใด
เครื่องหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งภายในระบบได 

o ผูควบคุมระบบสามารถจะตัดสัญญาณภาพหรือหยุดการสงขอมูลใหเครื่อง
ผูเขารวมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในระบบไดทันที 

o ผูควบคุมระบบสามารถที่จะตรวจสอบการทํางานและแกไขปญหาใหกับเครื่อง
ผูเขารวมประชุม โดยการ remote access และยังทําการเปด – ปด เครื่องคอมพิวเตอรของผูเขารวม
ประชุมไดตามตองการ 
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     ระบบคอมพิวเตอร และเครือขาย 
       สําหรบัระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส  (e-Meeting)  
 

 ระบบคอมพิวเตอร และเครือขายสําหรับระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส  (e-Meeting) 
ในการเชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในหองประชุม สําหรับระบบประชุม

อิเล็กทรอนิกส ศูนยสารสนเทศ ไดดําเนินการออกแบบการเชื่อมตอเครือขาย ดังตอไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาพแสดงการเชื่อมตอระบบเครือขายภายในหองประชุม 

เครื่องคอมพิวเตอร Notebook ของผูเขารวมประชุมและเครื่องควบคุมการประชุม จะทําการ
ติดตอส่ือสารกันผานระบบเครือขายกรมพัฒนาที่ดิน  ผานอุปกรณกระจายสัญญาณ (Switch)   
 

 อุปกรณคอมพวิเตอร 
o เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  จํานวน  1 ชุด 
o ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูล  จํานวน  1 ชุด 
o คอมพิวเตอรโนตบุค     จํานวน  20 เครื่อง 
o คอมพิวเตอรสําหรับควบคุมการประชุม  
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ระบบระบบรกัษาความปลอดภยั รกัษาความปลอดภยั ((SSeeccuurriittyy))  
  

  
  

หองควบคุมระบบของระบบเครือขายกรมพัฒนาที่ดิน เปนสถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ
เครือขาย (Backbone) ของระบบ อุปกรณการติดตอส่ือสารทาง Internet และเครื่อง Server ที่
ใหบริการขอมูล ทั้งระบบ Back Office    Front Office และ Web Site ของกรมพัฒนาที่ดิน 
(www.ldd.go.th) ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของระบบเครือขาย ศูนยสารสนเทศ ไดติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภัยหองควบคุมระบบ ซ่ึงประกอบดวย 4 ระบบ คือ 

 

 ระบบผานเขาออกหองดวยระบบสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan) 
บันทึกลายนิ้วมือผูที่จะเขาหองไวและเก็บขอมูล (Database) 

เมื่อมีผูตองการเขาหองจะตองทําการ Scan ลายนิ้วมือ จากนั้นจะสง
ขอมูลใหเครื่องควบคุมตัวสแกนลายนิ้วมือ (Control Finger) ทําการ
เปรียบเทียบลายนิ้วมือในฐานขอมูล (Database) เมื่อตรงกับผูที่มีสิทธิ
ผานเขาออก    ระบบจะสั่งใหประตูไฟฟาเปดอัตโนมัติ  

บุคคลที่สามารถเขาใชงานในหองปฏิบัติการเครือขาย ไดแก  
นายรังสฤษดิ์  บุญสิน  (ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ)  นางจันทรเพ็ญ  

ลาภจิตร  , นายสุพงษ   ไพชยนต  , นางวราภรณ    อินทรทิพย   , นางสาวอริศรา  พึ่งพา และเจาหนาที่
บริษัทที่ดูแลดานการบํารุงรักษาระบบ  

 

 ระบบปองกันการบุกรุก (Burglar Alarm System) 
 

            ระบบจะทําการตรวจจับการเคลื่อนไหวของประตู   หนาตาง   
หากประตูหรือหนาตางถูกเปดหรือปดไมสนิท     หรือหากมีผูบุกรุกหรือมี
การเคลื่อนไหวภายในโซนที่กําหนด   รวมทั้งอุณหภูมิในหองสูงผิดปกติ 
หรือเกิดเพลิงไหม ไฟสโตรบไลท กับไซเรนจะดังโดยอัตโนมัติ เครื่อง
ควบคุม (Control Panel) จะสงสัญญาณผานโทรศัพทไปยังศูนยรับแจงเหตุ 
(Securicor) และเจาหนาที่ศูนยรับแจงเหตุจะแจงใหผูดูแลระบบทราบ    
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ไดแก     นายรังสฤษดิ์  บุญสิน โทร. 081-372-2255    นางจันทรเพ็ญ ลาภจิตร โทร. 081-580-7132 
และนายสุพงษ ไพชยนต โทร. 086-733-8309  วาขณะนี้มีการบุกรุก  พื้นที่โซนตาง  ๆ  ที่กําหนดไว  
ระบบปองกันการบุกรุกจะทํางานอัตโนมัติ (ทุกวัน) ตั้งแตเวลา  19.00 – 6.00 น. 
 

 ระบบขอความชวยเหลือฉุกเฉิน (Emergency  Alarm  System) 
 

ขณะเจาหนาที่กําลังปฏิบัติงานอยู  แลวมีผูบุกรุกหอง Server เจาหนาที่
สามารถกดปุมขอความชวยเหลือฉุกเฉินได เครื่องควบคุมระบบรักษาความ
ปลอดภัย (Control Panel) จะสั่งใหอุปกรณไซเรนสงเสียง  และในขณะเดียวกันจะ
สงสัญญาณผานโทรศัพทไปยังศูนยรับแจงเหตุ (Securicor) และเจาหนาที่ที่ศูนย
เตือนภัย จะแจงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหรือสถานีตํารวจใกลเคียงใหทราบ 

 
 

 ระบบติดตามดวยกลองวีดีโอผานเครือขายอินเตอรเน็ต (IP Camera) 
 

             ทําหนาที่บันทึกภาพการเขาออกของบุคคล ตลอด  24  ช่ัวโมงภาพ
วีดีโอสคริปจะถูกสงมาแสดง  และบันทึกเก็บไวที่ เครื่องบันทึกภาพ 
(Camera Storage Server) ที่หองควบคุม (Server Room) สามารถดูภาพ
ยอนหลังหรือภาพในขณะนั้นได (Real Time) ไดทันทีโดยผานเว็บ           
เบราเซอร (Web Browser) ผานเครื่องคอมพิวเตอร หรือ PDA จาก
ตางจังหวัดหรือตางประเทศได 

 

 ระบบควบคุมผานโทรศัพท (Remote  Control  System) 
 

            ในกรณีที่อยูไกลจากหองควบคุม สามารถ
โทรศัพทมาสั่งการให เปด/ปดระบบ เปด/ ปดไฟ   
เปด/ปดประตู   เปด/ ปดระบบรักษาความปลอดภัย 
หรือ  เซทอัพ คอนฟกคาตาง ๆ ของตัวควบคุมระบบ
รักษาความปลอดภัย (Control Panel) ได      โดยการ
หมุนโมเด็มเขามาที่ เครื่องควบคุมระบบรักษาความ
ปลอดภัย (Control Panel) โดยใชซอฟตแวร เปนตัว
ควบคุม 
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โครงการจัดทําโปรแกรมฐานขโครงการจัดทําโปรแกรมฐานขอมูลแหลงน้าํอมูลแหลงน้าํ  
  

 

 ปญหาการขาดแคลนน้ําของประเทศไทย นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น หลายพื้นที่
ประสบปญหาภัยแลงอยูเปนประจําทุกป ซ่ึงนอกจากจะมีน้ําไมเพียงพอสําหรับการเกษตรแลว 
บางครั้งยังสงผลกระทบตอการขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคของราษฎรดวย พื้นที่ประสบ
ปญหาภัยแลงซ้ําซากดังกลาวมักอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากสภาพพื้นดินเปนทรายเก็บ
น้ําไมอยู ในฤดูแลงเกษตรกรสวนใหญจะปลอยพื้นที่ทิ้งไวแลวไปรับจางทํางานนอกภาคเกษตร การ
พัฒนาพื้นที่ดังกลาวใหสามารถทําการเกษตรไดตลอดป นอกจากจะชวยสรางงานใหเกษตรกรมี
รายไดและชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นแลว ยังทําใหเกิดผลตอบแทนจากการใชที่ดินเปนไปอยางคุมคา
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะเปนหนวยงานหลัก ที่มีหนาที่ดูแล ปรับปรุง ฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรดินและการใชที่ดินของประเทศ ใหสามารถใชประโยชนไดสูงสุดตามศักยภาพของพื้นที่
และมีความยั่งยืน ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาแหลงน้ํานอกเขตชลประทาน ตามโครงการ
พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก ไดแก อางเก็บน้ํา สระเก็บน้ํา ฝายทดน้ํา คลองระบายน้ําและคันดินกั้นน้ํา 
นับแตอดีตจนถึงปจจุบันมีโครงการที่ไดดําเนินการแลวเสร็จกวา 8,000 แหง กระจายอยูในพื้นที่ที่เคย
ประสบปญหาภัยแลง ทั่วประเทศ โดยแหลงน้ําที่สรางขึ้นจะชวยเก็บกักสํารองน้ําไวในฤดูฝน สําหรับ
ใชประโยชนในชวงที่ฝนทิ้งชวงและการเกษตรในฤดูแลง ทําใหสามารถบรรเทาปญหาการขาดแคลน
น้ําของเกษตรกร ไดเปนอยางดี 
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อยางไรก็ตามขอมูลแหลงน้ําและโปรแกรมระบบสืบคนเดิมของกรมฯ ที่มีอยูยังไมสมบูรณ
นัก กลาวคือ มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการติดตามความกาวหนา ในการดําเนินงานกอสรางแหลงน้ํา 
ซ่ึงยังขาดการติดตามสถานการณน้ําและการใชประโยชนจากแหลงน้ํา หลังจากที่กอสรางโครงการ
แลวเสร็จ และยังไมมีการจัดทําฐานขอมูลของตําแหนงที่ตั้งของโครงการ เพื่อแสดงผลในรูปแบบของ
แผนที่โครงการแหลงน้ําได จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงฐานขอมูลและระบบโปรแกรมสืบคนใหมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีดานระบบภูมิสารสนเทศอันทันสมัย และอยูในรูปแบบที่
สะดวกตอการใชงาน 
 

โครงการจัดทําโปรแกรมฐานขอมูลแหลงน้ํา เปนโครงการความรวมมือระหวางศูนย
สารสนเทศ กองชาง และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 2 สวน คือ 
การเก็บขอมูลภาคสนามและการพัฒนาฐานขอมูลและโปรแกรม ซ่ึงการเก็บขอมูลภาคสนามนั้น
ดําเนินการโดยกลุมวางแผนการใชที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 เพื่อเก็บขอมูลตําแหนงที่ตั้ง
ของโครงการ สถานการณน้ําและการใชประโยชนจากแหลงน้ํา โดยเฉพาะดานการเกษตรกรรม 
ตลอดจนภาพถายโครงการ ณ วันที่สํารวจขอมูล40 

 สวนการพัฒนาระบบโปรแกรมนําเขา สืบคนและแสดงผลขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ ศูนย
สารสนเทศ ไดประสานงานกับบริษัทเอกชน เพื่อให  ผูนําเขาขอมูลและผูใชทั่วไปสามารถใชงานได
ผานระบบอินเทอรเน็ต 
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โปรแกรมบันทึกขอมูลโครงการหญาแฝก 
เฉลิมพระเกียรติ ป 2548 - 2550 

 
 

เน่ืองในมหามงคลสมัยที่   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยครบ 60 ป  ในป
พุทธศักราช 2549  และจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปพุทธศักราช 2550  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ  จึงไดจัดทําโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ ระหวาง ป 2548-2550 เพื่อ
การรณรงคสงเสริมและขยายผลใหประชาชนปลูกหญาแฝกในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อการอนุรักษดิน
และน้ํา และนําหญาแฝกไปใชประโยชนอยางเหมาะสม กวางขวางและตอเนื่อง ภายใตการสนับสนุน
ของ   11   หนวยงาน  ไดแก  

 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
 สํานักนายกรัฐมนตรี  
 กระทรวงกลาโหม       
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
 กระทรวงคมนาคม 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 กระทรวงพลังงาน   
 กระทรวงมหาดไทย  
 กระทรวงศกึษาธิการ  
 กรุงเทพมหานคร  
 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน   

 

และรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่    
9 พฤษภาคม 2548 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานในพิธี 

กรอบแหงความรวมมือในบันทึกขอตกลงความรวมมือ คือ ทั้ง 11 หนวยงาน ไดตกลงใหมี
ระยะเวลาดําเนินงานโครงการระหวางป 2548-2550  โดยมีเปาหมายที่จะปลูกหญาแฝก จํานวนไมต่ํา
กวา 300 ลานกลา และเกิดผลสําเร็จในการใชหญาแฝกปรับปรุงและรักษาหนาดินจํานวนไมต่ํากวา 
800,000 จุด ทั่วประเทศ   โดยกรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนกลาพันธุหญาแฝก และถายทอดเทคโนโลยี
การปลูกหญาแฝก ในพื้นที่ลาดชันรอบแหลงน้ํา บอน้ํา สองขางทางลําเลียง และถนน รวมทั้งพื้นที่
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เกษตรกรรม โดยมีการบํารุงดูแลรักษาหญาแฝกที่ปลูกอยางตอเนื่อง มีการติดตามและปลูกซอมแซม
ใหครบถวน  
 ศูนยสารสนเทศ ไดเขามามีสวนรวมในโครงการนี้ โดยรับหนาที่ในการจัดทําฐานขอมูล ให
หนวยงานที่เขารวมโครงการทั้ง 11 หนวยงาน จัดเก็บขอมูล สถานที่ที่ดําเนินการ จํานวนกลาหญา
แฝกที่ปลูก และจํานวนจุดปลูก  แบบ Online real time ผาน Web Site ของกรมพัฒนาที่ดินไดตลอด 
24 ช่ัวโมง  

โปรแกรมบันทึกขอมูลโครงการหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ ป 2548 – 2550 พัฒนาโดย     ใช
เทคโนโลยี Active Server Page หรือ ASP ซ่ึงเปนเทคโนโลยีดาน Web Server  พัฒนาโดยบริษัท 

Microsoft ทําใหสามารถสราง Web 
page ที่สามารถโตตอบแบบสองทาง
ระหวางผูใชงานและ    ตัวโปรแกรมได  

Web page ที่พัฒนาโดยใช
เทคโนโลยี ASP ประกอบดวย 2 สวน 
ไดแก สวนของรหัส HTML ที่ใช
สําหรับการเขียน Web Page ทั่วไป   ซ่ึง
จะเปนสวนที่กําหนดรูปรางหนาตาของ 

Web page ที่จะเปนตัวติดตอกับผูใชงาน หรือที่เรียกวา User Interface และสวนของ Programming 
Code โดยใช VBScript เปนสวนที่กําหนดการทํางานโตตอบกับผูใช  

นอกจากการออกแบบ User Interface ซ่ึงเปนหนาตาของ Web Page ที่จะติดตอกับผูใช    
แลว  อีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญ ก็คือสวนของฐานขอมูล ที่เปนตัวจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ที่แตละหนวยงาน
ปอนเขาสูระบบ ซ่ึงใชฐานขอมูล SQL Server ที่มีความสามารถจัดเก็บขอมูลไดสูงถึง 4 GB ตอ 1 
ฐานขอมูล ซ่ึงถือวามีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะจัดเก็บ และประมวลผลขอมูลจํานวนมากที่หนวยงาน
ตาง ๆ จะปอนเขาสูระบบ 

 

     การจดัเก็บขอมูล 
 

 การจัดเก็บขอมูลการดําเนินงาน 
ในการจัดเก็บขอมูลการดําเนินงาน จะเก็บขอมูลลงใน Field  ตาง ๆ  ดังนี้  วันที่ปลูก 

สถานที่ดําเนินการ ถนน หมูที่  หมูบาน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  พันธุกลาแฝก จํานวนที่ปลูก จํานวน
จุดที่ปลูก  รูปแบบการปลูก  วัตถุประสงคการปลูก  พิกัด E (x)  พิกัด N (y)  หนวยงานหลักหนวยงาน
ยอย (ระดับกรม) และ หนวยงานรับผิดชอบ (ระดับจังหวัด) ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะไดมาจากการกรอก
ขอมูลโดยตรงของผูใชผานหนาจอบันทึกขอมูลของโปรแกรม 
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 การจัดเก็บขอมูลท่ีเปนรูปภาพ 
อนุญาตใหผูใชจัดเก็บรูปภาพไดจํานวนไมจํากัดตอการบันทึกขอมูลการดําเนินงาน    

1  Record  การจัดเก็บวิธีนี้ขนาดของ Database จะเล็ก เนื่องจากเปนการเก็บขอมูลเปนตัวอักษร
ธรรมดา และการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดเก็บและเรียกใชขอมูลจะไมซับซอน แตมีขอเสียตรงที่จะตอง
เขียนโปรแกรมสําหรับใหผูใช Upload ไฟลเขา Server เพิ่มเติม อีกทั้ง หากเกิดกรณีที่มีการเคลื่อนยาย 
Database หรือ Folder ที่เก็บไฟลรูปภาพ ก็อาจจะตองมีการ Update  ขอมูลใน Field  ที่เก็บชื่อและ 
Path ของไฟล ทั้งหมด 
 
        สรุปขอมูลตามโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ 

 
เมนูการทํางานในสวนนี้ เปนสวนที่เปดกวางใหกับประชาชนที่สนใจทั่วไป เขามาเรียกดู

ขอมูลเพื่อจะไดทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ โดยมี
วิธีการสรุปขอมูลใหเลือกใชตามความตองการ ดังนี้ 

 

 สรุปขอมูลแบบหลายเงื่อนไข 
เปนการใหผูใชเลือกเงื่อนไขที่ตองการคนหา ไดแก ชวงเวลาที่ดําเนินการปลูกหญา

แฝก จังหวัดที่ปลูก และหนวยงานหลักที่ดําเนินงาน หลังจากที่ผูใชเลือกเงื่อนไขที่ตองการครบถวน 
และคลิกที่ปุม Submit โปรแกรมจะนําเอาเงื่อนไขที่กําหนด ไป Query ขอมูลจากฐานขอมูลและสง
คาที่ไดมาแสดงผลใหผูใชทราบผานหนาจอ เปนการแสดงภาพรวมวา แตละจังหวัดมีหนวยงาน
ใดบางเขาไปดําเนินงาน และมีผลการดําเนินงานเทาไร 
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 สรุปขอมูลจําแนกตามหนวยงานหลัก/จังหวัด 
เปนลักษณะของการกําหนดเงื่อนไข เลือกแบบจําเพาะเจาะจงวาผูใชตองการเนนทีจ่ะดู

ขอมูลจําแนกตามหนวยงานหลัก หรือ จําแนกตามจังหวัด  โดยจะนําเสนอในรูปแบบตารางแสดง   
ช่ือหนวยงานหลัก หรือ จังหวัด และภาพรวมการดําเนินงานของหนวยงาน หรือ จังหวัด นั้น ๆ 

 
 

 

 แสดงรายละเอียดการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ 
รายงานนี้จะแสดงรายละเอียดเปนรายโครงการวา แตละโครงการที่ดําเนินงานไปแลว 

มีรายละเอียดวิธีการดําเนินงานอยางไร  นอกจากนี้    ในแบบรายงานสรุปขอมูลทั้ง    2    แบบแรก   
ยังสามารถที่จะเชื่อมโยงขอมูลมาที่รายงานแสดงรายละเอียดการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรตินี้ได
อีกดวย 

นั่นก็คือ เมื่อผูใชเรียกดูขอมูลสรุป ผานสรุปขอมูลแบบหลายเงื่อนไขแลว หากมีความ
สนใจขอมูลของจังหวัด หรือหนวยงานใดเปนพิเศษ ก็สามารถคลิกที่ Link ที่ช่ือจังหวัด หรือ
หนวยงานนั้นไดทันที โปรแกรมจะนําเอาชื่อจังหวัดหรือหนวยงาน พรอมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ (ถามี) 
นํามา Query และแสดงผลในรูปแบบรายงานแสดงรายละเอียดการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติได
โดยอัตโนมัติ 
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      ตรวจสอบการบันทึกขอมูล 
 
เมนูนี้ เปนเมนูพิ เศษสําหรับใชตรวจสอบการบันทึกขอมูล  วาหนวยงานตาง  ๆ  ของ           

กรมพัฒนาที่ดินมีการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมนี้หรือไม 
ในขั้นตอนแรก ผูใชจะตองระบุชวงเวลาที่ตองการตรวจสอบ จากนั้นใหคลิก ตกลง เพื่อ

ประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรมก็จะคนจากฐานขอมูลวา ในชวงเวลาที่ระบุ มีหนวยงานใดบางที่มีการบันทึกขอมูล

เขา จากนั้นก็เอารายชื่อหนวยงานที่มีการบันทึกขอมูลเขา ไปเทียบกับรายชื่อหนวยงานทั้งหมด          
ที่มี เพื่อแยกหนวยงานตาง ๆ ออกเปน 2 กลุม คือกลุมที่มีการบันทึกขอมูล และกลุมที่ไมมีการ    
บันทึกขอมูล 
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ฐานขอมูลเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรยี /  
เกษตรลดใชสารเคมี 

 
  
 

ตามที่ไดมีการกําหนดวาระแหงชาตเิกษตรอินทรีย ซ่ึงมีประวัติความเปนมา  ดังนี ้
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544 มีนโยบาย

เกษตรกรรมเกี่ยวกับรัฐบาลจะสงเสริมการทําเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรกรรมทางเลือกและเกษตร
อินทรีย รวมทั้งสงเสริมกระบวนการเรียนรูใหแกเกษตรกรชุมชนเกษตรกร และจะผลักดันใหประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางผลิตสินคาเกษตรอินทรีย การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานแปรรูป และบรรจุภัณฑของ
สินคาเกษตรอินทรียในตลาดใหเปนศูนยกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรง
ดําเนินการรณรงค สงเสริม และแนะนําใหเกษตรกรมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องการ
ปรับปรุงบํารุงดินดานอินทรียวัตถุเพื่อลดการใชปุยเคมีเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยเคมีและสามารถ
นําไปใชประโยชนอยางจริงจังเพื่อการพัฒนาคุณภาพดิน ลดปริมาณการใชปุยเคมีและสารเคมี  

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2547 ไดมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี  
(นายจาตุรนต  ฉายแสง) เปนเจาภาพรับผิดชอบเรื่องการผลิตและรณรงคการใชปุยอินทรียหรือปุย
ชีวภาพใหแพรหลาย โดยมีกระทรวงตาง ๆ เขารวม คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม 
และหนวยงานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ โดยใหถือวาเรื่องนี้เปนวาระแหงชาติที่ตองทําใหเปนรูปธรรม
โดยเร็ว  

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 เห็นชอบขอเสนอการจัดทําแผน
งบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาเกษตรอินทรีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และใหกระทรวง
และหนวยงานใชเปนแนวทางประกอบการดําเนินงานใหสอดคลองกับกระบวนการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548 เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตรเกษตร
อินทรียใหเปนวาระแหงชาติ และอนุมัติในหลักการใหแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการสงเสริม
เกษตรอินทรียแหงชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนประธาน  
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 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 ในการปรับโครงสราง
ภาคการเกษตร รัฐบาลจะสนับสนุนการเพิ่มมูลคาใหแกสินคาเกษตร โดยสงเสริมดานการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพควบคูไปกับภูมิปญญาทองถ่ิน และกระบวนการบมเพาะ
วิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลคาสินคา โดยใหความสําคัญในการสรางความมั่นคงทางดานอาหาร 
และนําผลผลิตเกษตรไปผลิตเปนพลังงานทดแทน เชน ปาลมน้ํามัน ออย มันสําปะหลัง การผลิต
สินคาเกษตรที่มีศักยภาพทางการตลาดสูงและมีโอกาสเพิ่มมูลคา เชน ยางพารา ปศุสัตว การเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง เปนตน และสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรตามระบบมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 
โดยพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรทั้งการนําเขาและสงออกใหเปนไปตาม
มาตรฐานโลก รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม และเกษตร
อินทรีย เพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 
 เพื่อตอบสนองตอวาระแหงชาติเกษตรอินทรีย กรมพัฒนาที่ดินจึงสงเสริมใหเกษตรกรทํา
เกษตรอินทรีย และเกษตรลดใชสารเคมี โดยศูนยสารสนเทศไดเขามามีสวนรวม โดยการจัดทํา

โปรแกรมฐานขอมูลเกษตรกรที่
ทําเกษตรอินทรีย / เกษตรลดใช
สารเคมี เพื่อใหสถานีพัฒนาที่ดิน
ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ได
บันทึกผลการดําเนินงานสงเสริม
เกษตรอินทรีย / เกษตรลดใช
สารเคมี วาในหนวยงานของตนวา
ไดดําเนินการสงเสริมเกษตรกรไป
แลวกี่ ราย  และคิด เปนรอยละ
เทาไรเมื่อเทียบกับเปาหมาย 
 
 

 

 หลักการเก็บขอมูลของโปรแกรมฐานขอมูลเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย / เกษตรลดใช
สารเคมี เปนการจัดเก็บขอมูลหลัก 2 สวน ไดแก ขอมูลเกษตรกร เชน เลขที่บัตรประชาชน ช่ือ 
นามสกุล ที่อยู และขอมูลการทําเกษตรอินทรีย / เกษตรลดใชสารเคมี เชน สถานที่ที่ใชทําเกษตร
อินทรีย / เกษตรลดใชสารเคมี จํานวนพื้นที่ พืชที่ปลูก เปนตน 
 ในสวนของการบันทึกขอมูลเกษตรกร เปนการเชื่อมโยงรายชื่อเกษตรกรจากโปรแกรมหมอ
ดินอาสา และโปรแกรมภูมิปญญาหมอดิน เมื่อบันทึกขอมูลผานโปรแกรมฐานขอมูลเกษตรกรที่ทํา
เกษตรอินทรีย / เกษตรลดใชสารเคมี หากเกษตรกรรายนั้นเปนสมาชิกหมอดินหรือเคยไดรับบันทึก
ขอมูลลงในโปรแกรมภูมิปญญาหมอดินมากอน โปรแกรมจะดึงเอาขอมูลสวนนั้นมาใชไดโดย
อัตโนมัติ ทําใหผูบันทึกขอมูลก็ไมตองบันทึกขอมูลเกษตรกรซ้ําอีก แตหากเกษตรกรรายนั้นไมได



 78

เปนหมอดินอาสา และไมเคยบันทึกขอมูลในโปรแกรมภูมิปญญาหมอดินมากอน ก็จําเปนที่จะตอง
บันทึกขอมูลเกษตรกร กอนเขาสูขั้นตอนถัดไป 
 เมื่อมีขอมูลเกษตรกรพรอมแลว ไมวาจะมาจากการดึงจากฐานขอมูลเดิม หรือจากการบันทึก
ขอมูลเขามาใหม ขั้นตอนถัดไปคือการบันทึกขอมูลการทําเกษตรอินทรีย โดยเปนการเก็บขอมูลวามี
การทําเกษตรอินทรียที่ไหน ในพื้นที่เทาไร และปลูกพืชอะไรบาง เมื่อบันทึกขอมูลสวนนี้เรียบรอย
แลวก็ถือวาเสร็จสิ้นกระบวนการบันทึกขอมูล 
 สําหรับในสวนของการแสดงตารางสรุปผลขอมูล โปรแกรมจะแบงขอมูลเปน 2 กลุม คือ 
ขอมูลเกษตรใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี (ลดการใชสารเคมี) และ สรุปขอมูลเกษตรอินทรีย 100 % 
(เกษตรไมใชสารเคมี) โดยแตละกลุมจะมีรายงานใหเลือก 3 แบบ คือ สรุปตามหนวยงาน สรุปตาม
จังหวัด และ สรุปตามเขต ซ่ึงจะแสดงการสรุปขอมูลใหเห็นวา แตละจังหวัด หนวยงาน หรือเขต มี
ความกาวหนาในการดําเนินงานมากนอยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปญหาที่ เกิดขึ้นจากการใชงานโปรแกรมนี้คือ ในขั้นตอนการบันทึกขอมูลเกษตรกร 
เนื่องจากผูใชงานเขาใจผิดวา เมื่อบันทึกชื่อ ที่อยู และรายละเอียดตาง ๆ ของเกษตรกรแลว ก็ถือวา
เสร็จสิ้นกระบวนการแลว โดยมิไดบันทึกขอมูลขั้นตอไป วาเกษตรกรรายนั้นทําเกษตรอินทรียที่ไหน 
ดังนั้น เมื่อตรวจสอบยอดสรุปแลว จํานวนความกาวหนาจึงไมเคลื่อนไหวเลย ซ่ึงศูนยสารสนเทศก็ได
อธิบายเหตุผลนี้แกผูใชที่สอบถามสงสัยนี้ และจะนําเอาขอผิดพลาดนี้ไปปรับปรุงโปรแกรมตอไป 
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                หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต      
 
 

การออกแบบเว็บไซต คํานึงถึงปจจัยในหลาย ๆ อยาง เชน วัตถุประสงคของการ
จัดทําเว็บไซตขึ้นเพื่ออะไร , ความเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมายผูใช , เนื้อหาที่จะนําเขามา
ประกอบในเว็บไซตจะหามาไดจากแหลงใดบาง , ความชํานาญของทีมงาน รวมถึงทรัพยากรดาน 
Software และ Hardware ที่จะนํามาสนับสนุนการดําเนินงาน   โดยในการออกแบบเว็บไซตนั้น       
ส่ิงสําคัญที่สุดที่ตองคํานึงถึง คือ อํานวยความสะดวกในการใชงานใหกับผูใชเปนหลัก   
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       คําจํากัดความ 
 

ยังมีหลายคนที่สับสนความหมายของคําวา  โฮมเพจ (Home Page) เว็บเพจ  (Web Page) 
เว็บไซต (Web Site) และ เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) วามีความหมายเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
บาง  

โฮมเพจ  (Home Page) :  ใชเรียกหนาแรกของเว็บไซต ซ่ึงเปนหนาหลัก ประกอบไป
ดวยเมนูตาง ๆ และเรื่องราวมากมายคลายกับหนาปกหนังสือ หรือ หนาบานนั่นเอง ดังนั้นเว็บไซตจะ
นาสนใจหรือดึงดูดใหผูใชเขาไปใชงานตอไปนั้นตองขึ้นอยูกับหนานี้ หากออกแบบโฮมเพจให
สวยงามและนาสนใจ สะดวกในการเขาใจ ก็จะยิ่งเพิ่มปริมาณผูเขาเยี่ยมชมมากตามไปดวย 

เว็บเพจ  (Web Page) : ใชเรียกหนาเว็บยอย  หรือหนาเอกสารที่อยูในรูปแบบ HTML 
(HyperText  Markup Language)  เปรียบเสมือนหนากระดาษแตละหนาที่มีเร่ืองราวตาง ๆ มากมาย
บรรจุอยูในหนังสือ แตแตกตางกันที่มีการเชื่อมโยง (Link) ซ่ึงสามารถคลิกไปที่หนาใดก็ได 

เว็บไซต  (Web Site) :  ใชเรียกกลุมของเว็บเพจ  ซ่ึงแสดงวาในเว็บไซตจะตองประกอบ
ไปดวย โฮมเพจ และ เว็บเพจ  โดยมักจะเรียกเว็บที่มีการจดทะเบียนดวยช่ือของโดเมน (Domain 
Name) เชน เว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน คือ http://www.ldd.go.th 

เว็บโฮสติ้ง  (Web Hosting) :  เว็บไซตที่ทําหนาที่ใหบริการในการจัดเก็บขอมูล  มีทั้ง
แบบใหบริการจัดเก็บฟรีจนถึงเสียเงินวาจางกันเปนรายป โดยอัตราคาบริการคิดตามขนาดของขอมูล
ที่ตองจัดเก็บ  แตกรณีของกรมพัฒนาที่ดิน นั้น ศูนยสารสนเทศมีเครื่อง Server เพื่อใหบริการจัดเก็บ
ขอมูลทําหนาที่เปน Web Server เพื่อใหบริการรวบรวมเว็บไซตของ กรมฯ และหนวยงานอื่น ๆ 
ดังนั้น จึงไมตองเสียคาใชจายในการเชาพื้นที่จัดเก็บขอมูล 

  
       การออกแบบเวบ็ไซตและพัฒนาเว็บไซต 
 

  ออกแบบอยางเรียบงาย คือ  มีรูปแบบที่เรียบงาย ไมซับซอน และใชงานไดสะดวก 
ไมมีกราฟกหรือตัวอักษรที่เคลื่อนไหวมากเกินไป  ควรเลือกชนิดและสีของตัวอักษรใหเหมาะสมไม
มากหรือนอยจนเกินไปทําใหวุนวาย  

   ออกแบบใหเปนระบบ   สรางความสม่ําเสมอโดยใชรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บ
ไซต เชน รูปแบบของหนา  การจัดเรียงภาพ  ระบบเชื่อมโยงลิงค และโทนสี ควรมีความคลายคลึงกัน
ตลอดทั้งเว็บไซต  

  แสดงถึงความเปนเอกลักษณ  โดยคํานึงถึงลักษณะขององคกร เพราะรูปแบบของ
เว็บไซตจะสะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะขององคกรนั้น ๆ  เปนเว็บไซตของทางราชการจะตอง
ดูนา เชื่อถือ  
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  เนื้อหาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในเว็บไซต ดังนั้นควร จัดเตรียมเนื้อหาและขอมูลที่ผูใช
ตองการใหถูกตอง และสมบูรณ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมใหทันเหตุการณอยูเสมอ เนื้อหาไมควรซ้ํา
กับเว็บไซตอ่ืน จึงจะดึงดูดความสนใจ  

 ระบบการเชื่อมโยงลิงค หรือเนวิเกชันจะตองใชงานงาย ออกแบบใหผูใชเขาใจ         
งาย และอยูในจุดที่สะดวกในการเรียกใชงาน  ใชกราฟกที่ส่ือความหมายรวมกับคําอธิบายที่ชัดเจน    
มีรูปแบบและจัดลําดับของรายการที่สม่ําเสมอ เชน วางไว ตําแหนงเดียวกันของทุกหนา 

 ลักษณะที่นาสนใจ หนาตาของเว็บไซตจะตองมีความสัมพันธกับคุณภาพของ     
องคประกอบตาง ๆ เชน คุณภาพของกราฟกที่จะตองสมบูรณ การใชสี การใชตัวอักษรที่อานงาย 
สบายตา การใชโทนสีที่เขากัน ลักษณะหนาตาที่นาสนใจนั้นขึ้นอยูกับความชอบของแตละบุคคล 

  สามารถใชงานไดอยางกวางขวาง  ไมมีขอจํากัดทางดาน Hardware หรือ Software   
ผูใชสวนใหญสามารถเขาถึงไดมากที่สุด  เลือกใชบราวเซอรชนิดใดก็ไดในการเขาถึงเนื้อหา สามารถ
แสดงผลไดทุกระบบปฏิบัติการและความละเอียดหนาจอตาง ๆ กันอยางไมมีปญหา เปนลักษณะ
สําคัญสําหรับผูใชที่มีจํานวนมาก  

  กรณีเว็บไซตเปนลักษณะโตตอบระหวางผูใชกับระบบ จะตองคํานึงถึงการใชแบบ
ฟอรมสําหรับกรอกขอมูลเปนสําคัญ ตองสามารถกรอกไดจริง ใชงานไดจริง ลิงคตาง ๆ จะตอง
เชื่อมโยงไปหนาที่มีอยูจริงและถูกตอง ระบบการทํางานตาง ๆ ในเว็บไซตจะตองมีความแนนอนและ
ทําหนาที่ไดอยางถกูตอง 

 การทดสอบความถูกตองกอนนําขึ้นขอมูลออกเผยแพรสูระบบ ทั้งเรื่องความถูกตอง
ของเนื้อหา , การทํางานของลิงค , ตรวจหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริปตและฐานขอมูลเพื่อ
ปองกันความผิดพลาด 

 เก็บสถิติผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตเปนระยะ ๆ  เชน จํานวนผูชม  เว็บเพจใดมีผูชมมาก
หรือเปนที่นิยม   โดยผาน Counter หรือทางโปรแกรม Truehits  ซ่ึงเก็บสถิติ (Stats) จัดทําโดย สบทร. 
(NECTEC) ซ่ึงเปนโปรแกรมเก็บสถิติกลางของประเทศ   

เว็บไซตที่ไดเผยแพรออกไปแลวควรมีการดูแลโดยตลอด ตั้งแตการตรวจสอบการ
ทํางานของเว็บเซิรฟเวอร ลิงคที่เชื่อมโยงไปภายนอกยังคงใชได  (เพราะเว็บไซตที่ลิงคนั้นอาจถูกปด) 
ตรวจเช็คอีเมล หรือคําถามที่มีผูฝากไวบนเว็บเพจ  ถาเปนเว็บขาวสารก็ตองปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย
ตลอดเวลา  กรณีเว็บไซตที่มีการบันทึกลงฐานขอมูลก็ตองแบ็คอัพขอมูลอยางสม่ําเสมอ  

หลังจากไดเผยแพรเว็บไซตไประยะหนึ่งแลว ควรปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซตเพื่อให
ผูชมรูสึกวามีความเปลี่ยนแปลง  มีความทันสมัยขึ้น  โดยอาจนําขอมูลสถิติที่รวบรวมไวมาพิจารณา
ประกอบดวย   
 
 
 



 82

 

     เนื้อหาที่ควรมีในเว็บไซต 
 

ไมไดมีการกําหนดไวเปนมาตรฐานตายตัว  ขึ้นอยูกับสิ่งที่จะนําเสนอและจุดเดนที่เรา
ตองการใหมี ซ่ึงจะทําใหแตละเว็บไซตมีรายละเอียดปลีกยอยแตกตางกันออกไป  ควรศึกษาตัวอยาง
จากเว็บไซตเปนประเภทเดียวกัน  เพื่อดูวาในเว็บไซตของเราควรมีเนื้อหาอะไรบาง  แตพอสรุปไดวา
ขอมูลพื้นฐานที่ควรมีในเว็บไซตควรประกอบดวย  ขอมูลเก่ียวกับองคกร (About Us) เชน ประวัติ
ความเปนมา สถานที่ตั้งหนวยงาน   รายละเอียดของการใหบริการ (Service  Information) คือ ขอมูล
หลักที่ เรานําเสนอเปนเว็บไซตที่ใหความรู อาจจะประกอบดวยบทความ ขอมูลทางวิชาการ 
ภาพกราฟก มัลติมีเดีย และลิงคไปยังเว็บไซตอ่ืนที่ใหขอมูลเพิ่มเติม ขาวสาร (News/Press Release)  
เปนขาวสารเพื่อใหรับรูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหนวยงานหรือเว็บไซตของเรา   คําถามคําตอบ 
(Frequently Asked Question)  ควรคาดการณหรือรวบรวมคําถามที่เคยตอบไปแลวใสไวในเว็บเพจ  
ซ่ึงผูชมที่สงสัยจะสามารถเปดดูไดทันที  นอกจากนี้ก็อาจมีเว็บบอรดสําหรับใหผูดูแลเว็บไซตคอย
ตอบ  รวมทั้งอาจเปดใหผูชมดวยกันชวยตอบก็ได FAQ บางครั้งก็อยูในรูปของ Help หรือขอมูล
ชวยเหลือ ขอมูลในการติดตอ (Contact Information) เพื่อใหผูเขาชมเยี่ยมชมเว็บไซตที่เกิดขอสงสัย
หรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอกับเราได  ควรระบุอีเมลแอดเดรส  ที่อยูหนวยงาน 
เบอรโทรศัพทและแฟกซ  ไวในเว็บไซตดวย 
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สวนหัว (Page Header) 

สวนของเนื้อหา 
(Page Body) 

สวนทาย (Page  Footer) 

      สวนประกอบของเว็บเพจ (Page Design) 
 
 โฮมเพจโดยทั่วไปจะแบงเปน 3 สวนหลักดวยกัน ประกอบกอบดวย  สวนหัว สวน
เนื้อหา  และสวนทายเพจ  เพื่อออกแบบรายละเอียดในแตละสวนไดอยางเหมาะสม  ซ่ึงสามารถจัด
วางภาพและตัวอักษรหรือตกแตงภาพเคลื่อนไหวที่สําคัญ   วิธีที่สะดวกที่สุดในการออกแบบโฮมเพจ 
เพื่อใหสามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมด  สามารถออกแบบผานโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อวาง
เคาโครงของหนาและสรางองคประกอบตาง ๆ ขึ้นมาใหครบสมบูรณในไฟลเดียวเลย ไมวาจะเปน  
โลโก  ช่ือเว็บไซต  ปุมเมนู  รูปไอคอน  แถบสี  ภาพเคลื่อนไหว  และอื่น ๆ เมื่อไดรูปแบบตาม
ตองการแลว  สามารถบันทึกสวนประกอบทั้งหมดแยกเปนไฟลกราฟกยอย ๆ พรอมกับไฟล HTML 
ซ่ึงสามารถจะนําไปใชเปนตนแบบสรางเว็บไดทันที 

 
โดยทั่วไปแลว การออกแบบหนาเว็บเพจ 

จะแบงออกเปน  3 สวนหลัก ๆ ดวยกัน ไดแก 
 

 สวนหัว (Page Header) อยูสวนบน
ของหนา  เปนสวนที่ผูใชมองเห็นเปนอันดับ
แรก สวนใหญนิยมใชวางโลโก ช่ือเว็บไซต  
ปายโฆษณา  ลิงคสําหรับการติดตอหรือลิงคที่
สําคัญและระบบนําทาง 
 

 สวนของเนื้อหา (Page Body) สวนแสดงเนื้อหาภายในหนา อยูสวนกลางหนา 
ประกอบไปดวยขอความ รูปภาพ ตารางขอมูล และอื่น ๆ ขึ้นอยูกับการจัดวาง ซ่ึงบางครั้งเมนูหลัก
หรือเมนูเฉพาะกลุมอาจมาอยูในสวนนี้ โดยมักจะวางไวดานซายมือสุดเนื่องจากผูใชจะมองเห็นงาย
กวา  
 

 สวนทาย (Page Footer) สวนลางของหนา  สวนใหญจะนิยมในการวางลิงคที่
เกี่ยวของกับเว็บไซต ระบบนําทางภายในเว็บไซต  ช่ือของเจาของและความเปนลิขสิทธิ์ของขอมูล
ภายในเว็บไซต 
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     ออกแบบเว็บเพจอยางไรใหดูดี 
 

o การออกแบบที่ลงตัว  ทั้งสวนของขอความและภาพกราฟฟก  เว็บเพจที่มีขอความ
มากเกินไป  ผูชมจะรูสึกเบื่อและกลัวที่จะอานเกิดอาการก็ทอแลวไมอยากดูตอ  แตในทางตรงกันขาม
ถาเว็บเพจนําเสนอแตภาพอยางเดียวผูชมก็ไมเขาใจถึงวัตถุประสงในการนําเสนอได เพราะบางทีดูรูป
แลวไมเขาใจ  สับสนเพราะไมมีคําอธิบาย  ดังนั้น  ในการออกแบบเว็บเพจควรมีองคประกอบที่
เหมาะสมไมมีอยางใดอยางหนึ่งมากหรือนอยจนเกินไป ใหเหมาะสมทั้งเนื้อหาและภาพประกอบ 

o เพิ่มความสําคัญกับสวนหัวของเว็บเพจ   เพราะเปนสวนสําคัญที่สุด  เปนจุดแรกที่ 
ผูชมจะสัมผัสไดทันทีเมื่อเปดเขามาที่หนานั้น เว็บเพจสวนใหญนิยมจัดวางองคประกอบเปนรูปแบบ
คลาย ๆ กัน ประกอบดวย  ช่ือและโลโกของเว็บไซต , ระบบนําทางเครื่องมือเสริมสําหรับคนหา
ขอมูลภายในเว็บไซต  และลิงคสําคัญ  

o ใชกราฟกใหพอดี   การใชกราฟกในเว็บเพจจะใหผล 2 ดาน  คือ ดานหนึ่งชวยให
สวยงามและนาสนใจ  แตอีกดานหนึ่งถาเราใสกราฟกมากจนเกินไปจะเกิดผลเสียคือดูรกตา  และทํา
ให เว็บเพจโหลดชา  ผูชมตองเสียเวลารอ 

o ออกแบบบขนาดของเว็บเพจใหพอดีกับหนาจอ   การออกแบบเว็บเพจที่ดีนั้น    ตอง
คํานึงถึงกลุมผูชมเปาหมายวาใชขนาดจอภาพเทาใดและใชความละเอียดหนาจอ (Resolution)            
กี่พิกเซล  ซ่ึงความละเอียดนี้มีบทบาทกับการแสดงผลของเว็บเพจที่เราสรางขึ้น  ขนาดของหนาเว็บ
เพจที่ใชกันทั่วไปจะมี 3 ขนาดดวยกันคือ   640x480    พิกเซล  ความละเอียดต่ํา   , 800x600    พิกเซล  
ความละเอียดปานกลางมาตรฐานทั่วไปและ   1024x768  พิกเซล  ความละเอียดสูง  

o เ ลือกใชสีอย าง
เหมาะสม  การออกแบบเว็บเพจ
ใหสวยงามนั้น  บางครั้งจะขึ้นอยู
กับการเลือกชุดสีใหผสมผสาน
กลมกลืนกันทําใหเว็บเพจออกมา
ดูดี   เชน   สีของพื้นเว็บเพจ   สี
ขอความ  และสีขององคประกอบ
อ่ืน ๆ เชน  กราฟก  ปุมกด  หรือ
ลิงค  ซ่ึงควรจะออกมาในโทน
เดียวกัน  การใชสีนั้นยังจะชวย 
บงบอกบุคลิกของเว็บไซตดวยวา
เนื้อหาออกมาในแนวไหน 
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     Web Design Tips 
 

 สรางระดับความสําคัญของเนื้อหา 
   เพื่อเนนในแตละจุดกําหนดสวนสําคัญมาก   สวนสําคัญนอย เพื่อผูใชจะไดรับรูดวย
สาตาจาการมองเห็น  เชน สรางหัวขอขนาดใหญ เพื่อแสดงความสําคัญมากกวาหัวขอขนาดเล็ก  
กําหนดตําแหนงและลําดับ ของออบเจ็คภายในเว็บเพจ   สี และขนาดของออบเจ็ค  รวมทั้ง
ภาพเคลื่อนไหว หรือขอความวิ่ง 

 สรางบุคลิก รูปแบบ และสไตลของเว็บไซต 
  เพื่อใหมีความแตกตางสื่อใหกลุมเปาหมายทราบวาจะไดพบอะไรภายในเวบ็ไซตนัน้  
การออกแบบที่ดีควรจะประกอบดวยรูปแบบบุคลิก และสไตลที่สอดคลองกับเนื้อหาและจะชวยสราง
ความชัดเจนในการสื่อสารถึงเปาหมายไดดี  ควรมีโลโก  ช่ือเว็บไซต ในทุกหนา แตอยาใชพื้นหลัง
หรือสีมีลวดลายรบกวนเนื้อหา 

 ความเปนระบบเบียบของเวบ็เพจ 
  เว็บเพจควรเรียบงาย ดูดี สรางความนาสนใจ และนาเชื่อถือกับผูชมไดดี ความลงตัว
ของขอความและรูปภาพที่ดูไมแนนจนเกินไป 
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 นิทรรศการ นิทรรศการ  
 
     ครบรอบ 43 ป ของการสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   กรมฯ ไดมอบหมายและใหการสนับสนุนงบประมาณ  ใหศูนยสารสนเทศจัด
นิทรรศการและกิจกรรม  เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ป ของการสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน  
ในระหวางวันที่ 23 – 25  พฤษภาคม  2549  โดยมีผูเขาชมนิทรรศการและรวมกิจกรรม  จํานวน  
1,000 คน  นิทรรศการที่จัด  ประกอบดวยเนื้อหาในดานตาง ๆ จํานวน  12 เร่ือง  เชน  ระบบ
รักษาความปลอดภัยหองควบคุม  ระบบฐานขอมูลหมอดินอาสา  โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิม
พระเกียรติ  หองสมุดอิเล็กทรอนิกส  ชุดโปรแกรมดินไทย  ระบบภูมิสารสนเทศดินและการใช
ประโยชนที่ดิน  มีหนวยงานภาคเอกชนเขารวมจัดนิทรรศการและกิจกรรม  เชน  บริษัท อี.เอส.
อาร.ไอ. (ประเทศไทย) จํากัด  จัดนิทรรศการเรื่องการนําภาพถายทางอากาศชนิดสีมาแสดงผล
ขอมูลในรูปแบบ 3 มิติ  บริษัท พี.เอฟ. เอ็นจิเนียร่ิง  แอนด  เซอรวิส  จํากัด  จัดนิทรรศการใน
เร่ืองสวนประกอบตาง  ๆ  ของคอมพิวเตอร 
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   งานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ 

  

  
  
  
  

เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จ  
พระเจาอยูหัว  ทรงครองสิริราชสมบัติ 60 พรรษา  ในป 2549 และเพื่อเปนการเผยแพรผลงาน
ตัวอยางการดํารงชีวิตตามวิถีแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดงาน
มหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  ระหวางวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม  2549  ณ พิพิธภัณฑการเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  กรมฯ  ไดมอบหมายให   ศูนยสารสนเทศ  
รวมจัดกิจกรรมและนิทรรศการในงานดังกลาว รวมกับหนวยงานตาง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน  
โดยมีประชาชน  เกษตรกร  และนักเรียนนักศึกษาผูสนใจรวมชมงานเปนจํานวนมาก 
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    การประกวดเว็บไซตหนวยงานภายในกรมพัฒนาท่ีดิน 

  

 
 

  

    ศูนยสารสนเทศ  ไดดําเนินโครงการประกวดเว็บไซตหนวยงานภายในกรม
พัฒนาที่ดินขึ้น มีหนวยงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเว็บไซตเขารวมโครงการรวมทั้งสิ้น  
83  เว็บไซต  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการพิจารณาและประกาศผลการตัดสินเมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม 2549 ซ่ึงตรงกับวันคลายวันสถาปนากรมฯ โดยนายบรรพต หงษทอง  ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนผูมอบโลใหกับผูแทนของหนวยงานที่ไดรับรางวัล  ซ่ึงผลการตัดสินมีดังนี้ 
 รางวัลชนะเลศิ   สํานักงานพัฒนาที่ดิน 6  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สํานักงานพัฒนาที่ดิน 1 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 
 รางวัลชมเชย      สํานักสํารวจดนิและวางแผนการใชที่ดิน และ 
                                                                    สํานักงานพัฒนาที่ดิน 10       
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ศูนยสารสนเทศ รวมกับศูนยรักษาความปลอดภัย บริษัท กรุป 4 ซีเคียวริคอร
(ประเทศไทย) จํากัด  ดําเนินการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยหองควบคุมระบบ  ในวันที่  30  
สิงหาคม  2549  โดยมีเจาหนาที่จากกองชางรวมสังเกตการณระหวางทดสอบระบบ  
 

 การเขาศึกษาดูงานของหนวยงานตาง ๆ การเขาศึกษาดูงานของหนวยงานตาง ๆ  
 
 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

 
 
      ทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยหองควบคุมระบบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ไดเขาศึกษาดูงานใน
หนวยงานของกรมพัฒนาที่ดิน ในหัวขอเร่ือง “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการประยุกตใน
กิจการตาง ๆ”  มีคณาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
เขาศึกษาดูงาน จํานวน 35 คน  โดยม ี ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเปนผูกลาวตอนรับและบรรยาย
พิเศษ  เร่ือง “การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดิน”  
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ศูนยสารสนเทศ  ไดจัดอบรมหลักสูตรการสรางและพัฒนาเว็บไซตขององคกร
ใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดาน IT  ประจําหนวยงาน  ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน  5  
รุน  ๆ  ละ  3  วัน  รวมทั้งสิ้น 191 คน  โดยวิทยากรจาก ศูนยสารสนเทศ  กรมพัฒนาที่ดิน 

  การพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาบุคลากรดาน  IITT  
 
 

      หลักสูตรการบริหารจัดการระบบเครือขายเบื้องตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     หลักสูตรการสรางและพัฒนาเว็บไซตขององคกร  

 
 
 
 

ศูนยสารสนเทศ  ไดจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการระบบเครือขายเบื้องตน 
ใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดาน IT  ประจําหนวยงาน  ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน  5  
รุน  ๆ  ละ  3  วัน  รวมทั้งสิ้น  191 คน  โดยวิทยากรจาก บริษัท พีเอฟ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส 
จํากัด  
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    หลักสูตร ADVANCE  NETWORK  FOR  LDD     
     ADMINISTRATOR  
 

 
 
    การประชุมเชิงปฏิบัติการดาน GIS 
 

 

ศูนยสารสนเทศ  ไดจัดอบรมใหกับเจาหนาที่ที่จะตองทําหนาที่เปน หัวหนากลุม
สารสนเทศ ประจําสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตและผูควบคุมระบบของหนวยงานตาง ๆ ในสวนกลาง 
จํานวน  1  รุน ๆ ละ  3  วัน  รวมทั้งสิ้น 50 คนโดยวิทยากรจาก บริษัท BigFish  Enterprise  
Limited  และ  บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (มหาชน) 

ศูนยสารสนเทศ  ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง “ประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดิน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรดินระดับจังหวัด”  
เมื่อวันที่ 20 – 21 ธันวาคม  2548 ใหกับหัวหนาสถานีพัฒนาที่ดิน  หัวหนากลุม/ฝาย ในสังกัด 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12  มีผูเขารวมการประชุมทั้งสิ้น 134 คน  
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    การฝกอบรมดาน GIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ศูนยสารสนเทศ  ไดจัดอบรม  เร่ือง “การใชระบบภูมิสารสนเทศกรมพัฒนาที่ดิน
และการประยุกตใชงานดานตาง ๆ” ในปงบประมาณ 2549  จํานวน 7 รุน ใหแกเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานดานภูมิสารสนเทศ  ทั้งหนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวนภูมิภาค  โดยมีผูเขารับ
การอบรมทั้งสิ้น  จํานวน  201 คน  
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  ประชุมประชุม//ศึกษาดูงานตางประเทศศึกษาดูงานตางประเทศ  
 
 

      ประชุม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

 
 
 
 

      ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

นายรังสฤษดิ์  บุญสิน  ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ และคณะ เดินทางไป
ประชุม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ือง   The Third International Conference on Information 
Systems for Crisis  Response and Management (ISCRAM 2006) ระหวาง  วันที่  13  -  19  
พฤษภาคม  2549 

 

นายรังสฤษดิ์  บุญสิน  ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ และคณะ เดินทางไปศึกษา
ดูงาน  ณ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ระหวางวันที่ 1 – 7  มิถุนายน 2549  เพื่อดูการนําเสนอ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ ณ เมือง Bangalore พรอมทั้งศึกษาดูงาน ระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศและระบบเครือขาย ของคณะวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร  University  of   Delhi  
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ศูนยสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา
ระบบสนเทศ  ปงบประมาณ 2550”  ในระหวางวันที่ 23 – 25 สิงหาคม  2549  โดยมีทานอธิบดี 
เปนประธานเปดการประชุม  มีผูเขาประชุมทั้งสิ้น  จํานวน 186 คน  ไดมีการอภิปราย  เร่ือง  
“การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลดานดิน การใชที่ดิน การจัดการดินเพื่อการปลูกพืชและการพัฒนา
โปรแกรมเรียกใชระบบขอมูล” โดยมีผูทรงคุณวุฒิไดแก ดร.เมธี  เอกะสิงห  มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม, ดร.ธนากร อวนออน  มหาวิทยาลัยมหิดล,  ดร.พิสุทธ์ิ  วิจารณสรณ  ที่ปรึกษากรม
พัฒนาที่ดิน  ,  นายทวีศักดิ์  เวียรศิลป  ที่ปรึกษากรมฯ และ นายไกรรพ  เหลืองอุทัย  ตัวแทนจาก 
บริษัท อี.เอส.อาร.ไอ. (ประเทศไทย)  จํากัด  นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ เร่ือง การพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส    (e–Government )  ,  การพัฒนาระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Office)  
,  การประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) และ การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  งานตามนโยบายงานตามนโยบาย  
 
 

      การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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      การประชุมประจําเดือนศูนยสารสนเทศ  
 

 
 
      กิจกรรม 5 ส. 
 

 
 

ศูนยสารสนเทศ  ไดจัดประชุมประจําเดือนของศูนยฯ  เปนประจําทุกเดือนโดยมี
ผูอํานวยการศูนยฯ เปนประธาน มีบุคลากรจากทุกๆ กลุม/ฝาย เขารวมประชุมเพื่อเปนการติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผนงานที่วางไวตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาแนวทางการแกไข
ปญหาอุปสรรคที่เปนสาเหตุของความลาชาของงาน หรือกิจกรรมที่มอบหมายงานใหผูเกี่ยวของ
ไปปฏิบัติ  

ศูนยสารสนเทศ  ไดดําเนินการในเรื่องกิจกรรม 5 ส. โดยเฉพาะในเรื่องของการ
สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  สรางนิสัย  ซ่ึงผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ  ไดมอบนโยบาย
ใหทุกกลุม/ฝาย  ไดมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว พรอมทั้งมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานเปน
ประจําทุกเดือน   
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     การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรูและการถายทอดเทคโนโลยี 

  

  
  
  
  

  
  

 

กิจกรรมภาคสนามของฝายผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู  คือ การออกสํารวจพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตรและเก็บบันทึกขอมูลเพื่อนําขอมูลมาจัดทําหุนจําลอง ของศูนยศึกษาการพัฒนา  
หวยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเดือน มิถุนายน 2549   
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      กีฬาสี  
 

  
  

 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ  2549  กรมฯ ไดจัดใหมีการแขงกีฬาภายในขึ้น  เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธและเปนการสรางความสามัคคีของเจ าหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน  ซ่ึงในปนี้  
ศูนยสารสนเทศสังกัดสีชมพู และมีหนวยงานที่อยูรวมสังกัด ดังนี้ สํานักสํารวจและวางแผนการใช
ที่ดิน , สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 และศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ คําขวัญในการแขงกีฬา
สีชมพูปนี้มีวา  “กีฬาเชื่อมคน  คนเชื่อมใจ  สรางสายใยสามัคคี”     
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EE--MMaaiill  
  

หนวยงานสวนกลาง หนวยงานสวนภูมิภาค 
ผูบริหาร 
นายชัยวัฒน     สิทธิบุศย  
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   dgldd@ldd.go.th 
นายปราณตี    วิเศษศรี 
รองอธิบดีฝายบริหาร ddga@ldd.go.th 
นายอภิชาต    จงสกุล 
รองอธิบดีฝายวิชาการ ddgt@ldd.go.th 
นายบัณฑิต    ตันศิริ             
รองอธิบดีฝายปฏิบัติการ                                                 ddgo@ldd.go.th 
 

สํานักผูเชี่ยวชาญ 
ผูอํานวยการสํานัก ods_1@ldd.go.th 
ผูเชี่ยวชาญดานวางแผนการใชที่ดิน kamron@ldd.go.th 
ผูเชี่ยวชาญดานสํารวจและจําแนกดิน wtchart@ldd.go.th 
ผูเชี่ยวชาญดานบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ sjeaw@ldd.go.th 
ผูเชี่ยวชาญดานอนรัุกษดินและน้ํา (หญาแฝก) pitaya@ldd.go.th 
ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจที่ดิน tongterm@ldd.go.th 
ผูเชี่ยวชาญดานปรับปรุงดินเค็ม rungsun@ldd.go.th 
 

กลุมงานที่รายงานตรงตออธิบด ี
กลุมงานตรวจสอบภายใน aud_1@ldd.go.th 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร adg_1@ldd.go.th 
 

หนวยงานระดับกอง 
สํานักงานเลขานุการกรม ofs_1@ldd.go.th 
กองการเจาหนาที่ psd_1@ldd.go.th 
กองคลัง fid_1@ldd.go.th 
กองชาง egd_1@ldd.go.th 
กองแผนงาน pld_1@ldd.go.th 
กองแผนที่ osm_1@ldd.go.th 
ศูนยสารสนเทศ cit_1@ldd.go.th 
สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน osd_1@ldd.go.th 
สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ord_1@ldd.go.th 
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน osl_1@ldd.go.th 
สํานักนิเทศและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน       ofi_1@ldd.go.th 
สํานักบริหารและพัฒนาการใชที่ดิน  irw_1@ldd.go.th 
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  irb_1@ldd.go.th 

 

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 r01_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพ bkk01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ptm01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก nyk01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี lri01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม npt01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี sri01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี spb01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินอางทอง atg01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ntb01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ smp01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสิงหบุรี sbr01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท cnt01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา aya01@ldd.go.th 
 

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 r02_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี cbi01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสระแกว sko01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา cco01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง ryg01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี cti01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินตราด trt01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี pri01@ldd.go.th 
 

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 r03_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา nma01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย brm01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูม ิ cpm01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร srn01@ldd.go.th 
 

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 r04_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ubn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม npn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินรอยเอ็ด ret01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร yst01@ldd.go.th  
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ssk01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร mdh01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินอํานาจเจริญ anc01@ldd.go.th 
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หนวยงานสวนภูมิภาค (ตอ) หนวยงานสวนภูมิภาค (ตอ) 
 

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 r05_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน kkn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี udn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม mkm01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย nki01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ ksn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร snk01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภ ู nbl01@ldd.go.th 
 

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 r06_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม cmi01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน msn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน lpn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง lpg01@ldd.go.th 
 

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 r07_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย cri01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินแพร pre01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา pyo01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินนาน nan01@ldd.go.th 
 

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 r08_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก plk01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ pbn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ utt01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินเลย lei01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร pct01@ldd.go.th 
 

 
 

 

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 r09_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค nsn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินตาก tak01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินกําแพงเพชร kpt01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี uti01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย sti01@ldd.go.th 
 

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 r10_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี rbr01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี kri01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี pbi01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร skn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ pkn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม skm01@ldd.go.th 
 

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 r11_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ kbi01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต pkt01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา pna01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร                                                  cpn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง rng01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎรธานี sni01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช nrt01@ldd.go.th 
 

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 r12_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ska01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล stn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา yla01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง plg01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส nwt01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินปตตานี ptn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง trg01@ldd.go.th 

 
หนวยงานโครงการตามพระราชดําริและโครงการหลวง 

ศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงภาคเหนือ                cnr_1@ldd.go.th 
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ               ckh_1@ldd.go.th 
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ              cpt_1@ldd.go.th 

 

 
 
 



 102

 

เว็บไซตสวนราชการเว็บไซตสวนราชการ  
  

สํานักนายกรัฐมนตรี                              www.thaigov.go.th 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี           www.opm.go.th 
กรมประชาสัมพันธ             www.prd.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค           www.ocpb.go.th 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                        www.spm.thaigov.go.th 
สํานักขาวกรองแหงชาติ            www.nia.go.th 
สํานักงบประมาณ             www.bob.go.th 
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ           www.nsc.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            www.krisdika.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน           www.ocsc.go.th 
องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย                   www.ncot.or.th 
 
กระทรวงกลาโหม             www.mod.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม            www.mod.go.th 
กรมราชองครักษ             www.radc.go.th 
กองบัญชาการทหารสูงสุด            www.schq.mi.th 
กองทัพบก              www.rta.mi.th 
กองทัพเรือ              www.navy.mi.th 
กองทัพอากาศ             www.rtaf.mi.th 
องคการสงเคราะหทหารผานศึก            www.mod.go.th/opsd 
องคการแบตเตอรี่                              www.powerbattery.org     
องคการฟอกหนัง             www.tto.or.th 
 
กระทรวงการคลัง            www.mof.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง           www.mof.go.th 
กรมธนารักษ            www.treasury.go.th 
กรมบัญชีกลาง            www.cgd.go.th 
กรมศุลกากร            www.customs.go.th 
กรมสรรพสามิต            www.excise.go.th 
กรมสรรพากร            www.rd.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ          www.privatisation.go.th    
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ           www.pdmo.go.th 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง           www.fpo.go.th 
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล           www.glo.or.th 
โรงงานยาสูบ            www.thaitobacco.or.th 
ธนาคารออมสิน            www.gsb.or.th 
ธนาคารอาคารสงเคราะห           www.ghb.or.th 
 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)                     www.ktb.co.th 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร                   www.baac.or.th 
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม                    www.sifc.co.th 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม                  www.sicgc.or.th  
องคการสุรา                      www.liquor.or.th 
 
กระทรวงการตางประเทศ                    www.mfa.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ                   www.mfa.go.th 
กรมวิเทศสหการ                     www.dtec.thaigov.net 
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย            www.social.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   www.social.go.th  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                    www.dsdw.go.th 
การเคหะแหงชาติ                     www.nhanet.or.th 
สํานักงานธนานุเคราะห                    www.pawn.co.th 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)                  www.codi.or.th 
 
กระทรวงศึกษาธิการ                    www.moe.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                  www.moe.go.th 
สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา                   www.onec.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                  www.obec.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา                  www.mua.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  www.vec.go.th 
คุรุสภา                     www.ksp.moe.go.th 
 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา                   www.mots.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา                www.mots.go.th 
สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว                   www.tourism.go.th 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย                   www.tat.or.th 
การกีฬาแหงประเทศไทย                   www.sat.or.th 
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                  www.mict.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร www.mict.go.th 
กรมไปรษณียโทรเลข                    www.ptd.go.th 
กรมอุตุนิยมวิทยา                    www.tmd.go.th 
สํานักงานสถิติแหงชาติ                   www.nso.go.th 
บริษัท ทศท คอปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน)                  www.tot.co.th 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)                  www.cattelecom.com 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ                www.moac.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ          www.moac.go.th 
กรมชลประทาน                 www.rid.go.th 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ                www.cad.go.th 
กรมประมง                 www.fisheries.go.th 
กรมปศุสัตว                 www.dld.go.th 
กรมพัฒนาที่ดิน                 www.ldd.go.th 
กรมวิชาการเกษตร                 www.doa.go.th 
กรมสงเสริมการเกษตร                www.doae.go.th 
กรมสงเสริมสหกรณ                 www.cpd.go.th 
สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม               www.alro.go.th 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร                www.oae.go.th 
องคการสวนยาง                 www.reothai.co.th 
องคการสะพานปลา                www.fishmarket.or.th 
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย         www.thaidanskmilk.com   
องคการตลาดเพื่อเกษตรกร                www.maf.or.th 
 
กระทรวงคมนาคม                www.mot.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม               www.mot.go.th 
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาว ี              www.hd.mot.go.th 
กรมการขนสงทางบก                www.dlt.mot.go.th 
กรมการขนสงทางอากาศ               www.aviation.go.th 
กรมทางหลวง                www.doh.mot.go.th  
กรมทางหลวงชนบท                www.dor.mot.go.th 
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร         www.otp.go.th 
การทาเรือแหงประเทศไทย               www.pat.or.th 
การรถไฟแหงประเทศไทย               www.srt.or.th 
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย              www.mrta.or.th 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย               www.eta.or.th 
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ              www.eto.mot.go.th 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ               www.bmta.co.th 
สถาบันการบินพลเรือน               www.catc.or.th 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)              www.thaiair.com 
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)              www.airporthai.co.th 
บริษัท วิทยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด              www.aerothai.co.th 
บริษัท ขนสง จํากัด                www.transport.co.th 
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด               www.tmn.co.th 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม             www.monre.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    www.monre.go.th 
กรมควบคุมมลพิษ                www.pcd.go.th 
กรมปาไม                 www.forest.go.th 
 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง                www.dmcr.go.th 
กรมทรัพยากรธรณี                  www.dmr.go.th 
กรมทรัพยากรน้ํา                  www.dwr.go.th 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล                 www.dgr.go.th 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม                 www.deqp.go.th 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช                www.nationalprk.go.th 
องคการสวนพฤกษศาสตร                 www.qsbg.org 
องคการจัดการน้ําเสีย                  www.wma.or.th 
องคการสวนสัตว                  www.zoothailand.org 
องคการอุตสาหกรรมปาไม                 www.fio.co.th 
 
กระทรวงพลังงาน                  www.energy.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน                 www.energy.go.th 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ                 www.dmf.go.th 
กรมธุรกิจพลังงาน                  www.doeb.go.th 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน           www.dedp.go.th 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน                www.eppo.go.th 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย                www.egat.co.th 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)                 www.pttplc.com 
บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)                www.bangchak.co.th 
 
กระทรวงพาณชิย                  www.moc.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย                 www.ops.moc.go.th 
กรมการคาตางประเทศ                 www.dft.moc.go.th 
กรมการคาภายใน                  www.dit.go.th 
กรมการประกันภัย                  www.doi.go.th 
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ                 www.dtn.moc.go.th 
กรมทรัพยสินทางปญญา                 www.ipthailand.org 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา                 www.dbd.go.th 
กรมสงเสริมการสงออก                 www.depthai.go.th 
องคการคลังสินคา                  www.pwo.co.th 
 
กระทรวงยุติธรรม                  www.moj.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม                 www.moj.go.th 
กรมคุมประพฤติ                  www.probation.go.th 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ                     www.rlpd.moj.go.th 
กรมบังคับคดี                  www.led.go.th 
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน                www.djop.moj.go.th 
สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ                 www.oja.go.th 
กรมราชทัณฑ                  www.conect.go.th 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ                  www.dsi.moj.go.th 
สํานักงานกิจการยุติธรรม                 www.oja.moj.go.th 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร                 www.cifs.moj.go.th 
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กระทรวงแรงงาน            www.mol.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน           www.mol.go.th 
กรมการจัดหางาน            www.doe.go.th 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน           www.dsd.go.th 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน          www.labour.go.th 
สํานักงานประกันสังคม           www.sso.go.th 
 
กระทรวงวัฒนธรรม            www.culture.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม          www.culture.go.th 
กรมการศาสนา            www.onab.go.th 
กรมศิลปากร            www.finearts.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ          www.culture.go.th/ncc 
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย          www.culture.go.th/omac 
ศูนยมานุษยวิทยาสริินธร (มหาชน)          www.sac.or.th 
 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   www.moste.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         www.moste.go.th 
กรมวิทยาศาสตรบริการ    www.dss.go.th 
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ    www.oaep.go.th 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  www.tistr.or.th 
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ   www.nsm.or.th 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  www.gistda.or.th 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  www.nstda.or.th 
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ    www.nimt.or.th 
ศูนยปฏิบัติการวิจัยเครื่องกําเนิดแสงซโิครตรอนแหงชาติ  ww.nsrc.sut.ac.th 
 
กระทรวงมหาดไทย                       www.moi.go.th  
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                     www.moi.go.th 
กรมการปกครอง                       www.dopa.go.th 
กรมการพัฒนาชุมชน                       www.cdd.go.th 
 

กรมที่ดิน                  www.dol.go.th 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย               www.disaster.go.th 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                www.dpt.go.th 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                www.thailocalgov.net 
การไฟฟานครหลวง                 www.mca.co.th 
การไฟฟาสวนภูมิภาค                 www.pea.co.th 
การประปานครหลวง                 www.mwa.co.th 
การประปาสวนภูมิภาค                www.pwa.co.th 
 
กระทรวงสาธารณสุข                www.moph.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข              www.moph.go.th 
กรมการแพทย                www.dms.moph.go.th 
กรมควบคุมโรค                www.ddc.moph.go.th 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย               www.dmsc.moph.go.th 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ               www.hss.moph.go.th 
กรมสุขภาพจิต                www.dmh.go.th 
กรมอนามัย                                                  www.anamai.moph.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา              www.fda.moph.go.th 
องคการเภสัชกรรม                www.gpo.or.th 
 
กระทรวงอุตสาหกรรม               www.industry.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม              www.industry.go.th 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม               www.diw.go.th 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม               www.dip.go.th 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร              www.dpim.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย              www.ocsb.go.th 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม              www.tisi.go.th 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม               www.oie.go.th 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย              www.ieat.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน              www.boi.go.th 
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กุมภาพันธกุมภาพันธ  22    FFeebbrruuaarryy  



 106

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 30 29 28 27 26 25 

24 23 22 21 20 19 18 

17 16 15 14 13 12 11 

10 9 8 7 6 5 4 

3 2 1     
SSAATT  FFRRII  TTHHUU  WWEEDD  TTUUEE  MMOONN  SSUUNN  

มีนาคมมีนาคม  33    MMaarrcchh  

     30 29 

28 27 26 25 24 23 22 

21 20 19 18 17 16 15 

14 13 12 11 10 9 8 

7 6 5 4 3 2 1 
SSAATT  FFRRII  TTHHUU  WWEEDD  TTUUEE  MMOONN  SSUUNN  
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ธันวาคมธันวาคม    1212    DDeecceemmbbeerr  
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 นางกุลวดี ภารดวาจ หัวหนากลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล 
 นางจันทรเพ็ญ ลาภจิตร    หัวหนากลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร 
 นางดวงพร เจตนวิริยานนท     หัวหนากลุมภูมิสารสนเทศ 
 นางจุฬาลักษณ สุทธิรอด  หัวหนากลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 
 นางเสาวลักษณ มณีวัฒน     หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
 นายพีรฉัตร ทองมารัตน    หัวหนาฝายผลิตส่ือเพื่อการเรียนรูและการถายทอดเทคโนโลยี 
 นางเกษร  สวนศรี 
 นางดวงดอม  กําเนิดทรัพย 
 นางวราภรณ  อินทรทิพย 
 นางสาวอริศรา  พ่ึงพา 
 นางสาวรุจิรัตน  รุจิรกุล 
 นายพนัสบดี  ธัชโอภาส 
 นางสาวอุบลลักษณ เทียมทัด 
 นางสาวฐิติพร  วีระประสิทธิ์ 
 

ออกแบบปกและจัดรูปเลม  
 นางสาวอริศรา  พ่ึงพา 
 นางสาวปยะดา  มีสมิง 
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