
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมพัฒนาที่ดิน  ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทําให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ในการใช้งาน และสามารถสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศอันมี
ประโยชน์ย่ิงต่อการวางแผนพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการ
องค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
 
 ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ ศูนย์สารสนเทศ   ไ ด้
ดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่   (Executive Information System –EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน) การพัฒนา
บุคลากรด้าน IT พร้อมทั้งจัดทําระบบการถ่ายทอดสดการบรรยายผ่านระบบ Internet เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคสามารถรับฟังการบรรยายการฝึกอบรมพร้อม
กันทั่วประเทศ  นอกจากนี้ยังได้ จัดทําข้อมูลด้านสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบ ตัวช้ีวัดที่ ๑๔ 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
กรมพัฒนาที่ดินให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสูงสุด  
 
 ศูนย์สารสนเทศ จึงได้รวบรวมผลงานดังกล่าวไว้ในรายงานประจําปี ๒๕๕๕ เพื่อประโยชน์ใน
การทบทวนผลงานย้อนหลัง  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์กรต่อไป 
 

 
ศูนย์สารสนเทศ 
กรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานประจําปี ศูนย์สารสนเทศ  ประจําปี ๒๕๕๕ 

กรมพัฒนาที่ดิน 

ประวัติศูนย์สารสนเทศ 

  
 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2533 คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของรัฐ ได้อนุมัติงบประมาณสําหรับ
จัดทําระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาที่ดิน ระยะที่ 1 ซึ่งมีเครือข่ายเช่ือมต่อข้อมูลระหว่างกอง
ส่วนกลาง และสํานักงานที่ดินเขตทั้ง 12 เขต 

ในปี 2534–2535 กรมพัฒนาท่ีดิน ได้ทําการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ระยะที่ 1 จํานวน 
14,199,400 บาท เป็นการจัดซื้อ Hardware Software อุปกรณ์ Network โดยติดต้ังแล้วเสร็จต้น
ปีงบประมาณ 2536 และได้เปิดใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการข้ึน ในวันที่ 23 
พฤษภาคม 2536 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 30 ปี 

ในปี 2539-2542 กรมพัฒนาที่ดิน ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทําแผนแม่บท “การ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาที่ดินระยะที่ 2” เพ่ือขยายเครือข่าย (จากเดิมเช่ือมสํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 12 เขต) เป็นการเช่ือมต่อถึงระดับฝ่าย ทุกฝ่าย และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัดใน
ขณะน้ัน ต่อมาสํานักงบประมาณได้อนุมัติเงิน ในวงเงิน 75,056,000 บาท ให้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
ในปี 2540 และติดต้ังแล้วเสร็จในปี 2542  

เพ่ือให้การดําเนินการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดต้ังหน่วยงานเป็นการภายในให้กํากับ ดูแลระบบเครือข่าย และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังกล่าวขึ้น ช่ือว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคําสั่ง กรมพัฒนาที่ดิน ที่ 
1596/2542 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2542  

ในปี 2545 ได้มีการจัดต้ัง ศูนย์สารสนเทศ อันเป็นผลสืบเน่ืองจากการปฏิรูประบบราชการ 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 
ตุลาคม 2545 โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง เป็นหน่วยงานกลางจัดหาระบบงานต่างๆ และสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ในปี 2550 กรมพัฒนาที่ดิน ได้เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างของศูนย์สารสนเทศ โดยได้
แต่งต้ังเป็นการภายในขึ้นเป็น สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามคําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน  ที่ 
921/2550 ลงวันที่ 26 กันยายน 2550 

ในปี 2555 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
พ.ศ.2554 ได้แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน จํานวน 22 หน่วยงาน กรมฯ ได้มีคําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน  
ที่ 435/2555  ลงวันที่ 26 เมษายน 2555   แก้ไขช่ือหน่วยงานจาก  “สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร” เป็น “ศูนย์สารสนเทศ” ตามกฎกระทรวงดังกล่าว  
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รายงานประจําปี ศูนย์สารสนเทศ  ประจําปี ๒๕๕๕ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

วิสัยทัศน ์

  

“มุ่งม่ันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรดินผ่านระบบสํานักงานอัตโนมัติและการสื่อสารที่ทันสมัย” 

 
 

ภารกิจ 

  
1. จัดทําแผนแม่บทระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน 
2. ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ จัดวางระบบฐานข้อมูล 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูลของกรมฯ 
3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านดินของกระทรวงฯ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศทางการเกษตร 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

 
 

การแบ่งส่วนราชการ 

  
ศูนย์สารสนเทศ ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย 5 กลุ่ม/ฝ่าย ดังน้ี 
 

1. ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
2. กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล 
3. กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
4. กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ 
5. กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ 
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รายงานประจําปี ศูนย์สารสนเทศ  ประจําปี ๒๕๕๕ 

กรมพัฒนาที่ดิน 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

  
      ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

o ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไป 
o จัดทําแผนงาน งบประมาณประจําปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของกลุ่มต่าง ๆ ภายในศูนย์ 
o งานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์ 
o ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนนําเสนอผู้อํานวยการศูนย์ รวมท้ังประสานงานระหว่าง

ศูนย์กับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 

      กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล 

o ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Hardware/Software การ
สื่อสาร ให้สามารถรองรับสอดคล้องเช่ือมโยงทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานต่าง ๆ 

o จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนปฏิบัติการของกรมฯ ให้สอดคล้องกับของชาติ 
o บริหารการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
o ประสานงานด้านนโยบายสารสนเทศกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงบประมาณ และ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
o ประสานงานให้คําปรึกษาแนะนําการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 
      กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 

o จัดหา พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารตามแผนและงบประมาณด้าน
สารสนเทศ 

o เป็นแม่ข่ายของระบบและรับผิดชอบการซ่อมบํารุง ดูแลรักษาระบบเคร่ืองและควบคุมพัฒนา
ระบบ เช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของกรมฯ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระบบ Internet 
และ Intranet 

o พัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารรูปแบบ internet และ Intranet ให้เช่ือมต่อกันอย่างมี
ประสิทธิภาพสูง 

o กําหนดระเบียบและมาตรฐานรหัสดัชนีแฟ้มข้อมูลด้านปฏิบัติงานระบบเครือข่ายในการกําหนด 
User/Password 

o จัดฝึกอบรม ฝึกสอนเพ่ือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของกรมฯ โดย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ด้านคอมพิวเตอร์ที่
เก่ียวข้องแก่บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 
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o จัดระบบการสื่อสาร โทรคมนาคม และงานวิทยุกระจายเสียง เพ่ือการประชาสัมพันธ์ด้านพัฒนา
ที่ดินและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องด้านการเกษตร 
 

     กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ 

o รวบรวม จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลด้านบริหารจัดการและวิชาการ ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
เข้าสู่ระบบเครือข่ายทาง Internet และ Intranet 

o ศึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ จัดหาและพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูลด้านการบริหาร การ
จัดการ และด้านวิชาการ 

o ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดหา พัฒนาและบริหารห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยการรวบรวม
จัดหาเอกสารวิชาการ วารสารทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ จัดหมวดหมู่ จัดระบบการให้ยืม
เอกสาร และพัฒนาระบบงานห้องสมุดให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งบริการและให้
คําปรึกษาแนะนํา 

o ดําเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
o ให้บริการข้อมูลด้านการบริหารการจัดการและวิชาการ แก่ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้อง 
o ติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
     กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ 

o เป็นศูนย์กลางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
o จัดทํารวบรวมข้อมูล (Meta Data) ด้านภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียมและแฟ้มข้อมูล

แผนที่ทุกประเภท เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสําหรับบริการหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมฯ และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

o จัดทํามาตรฐานข้อมูล (Meta Data) ด้านภูมิสารสนเทศ เพ่ือใช้แลกเปลี่ยนและบริการ 
o จัดเก็บ รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเข้าสู่ระบบ

เครือข่ายกลาง 
o จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมการใช้งานทางด้านระบบภูมิสารสนเทศ และการ

ให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ในรูปของโปรแกรมบนระบบเครือข่ายระบบ Online ทั้งในระบบ 
Internet และ Intranet 

o ประสาน ดําเนินการ วิเคราะห์จัดทําข้อมูล กรณีเร่งด่วนด้านการบริหารสินทรัพย์ ด้านการเตือน
ภัย การติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ผู้บริหารทางด้านภูมิสารสนเทศแก่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

o บริการข้อมูลด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แก่ผู้บริหาร ผู้เก่ียวข้องและประชาชน 
o จัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือการพัฒนางานด้านการเกษตร

ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกกรมฯ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมท้ังสถาบันการศึกษาและองค์กร
เอกชนที่ปฏิบัติหรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้านการเกษตร 
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ผลการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ 
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ผลการตรวจประเมิน 
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัตริาชการของสว่นราชการ (PMQA) 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ 

และการจัดการความรู้ 
  

 
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินการส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐมาอย่างต่อเน่ือง นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 เริ่มต้ังแต่การศึกษาและพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) การนําเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐไปทดลองในหน่วยงานนําร่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2550 ได้กําหนดให้การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นตัวช้ีวัดบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและ
จังหวัด และเป็นตัวช้ีวัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษา พร้อมกับได้เริ่มวางระบบและกลไกการบริหารรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยในปี พ.ศ. 2551 ได้พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level) ขึ้น เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์การ
และเป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ จากน้ันในปี พ.ศ. 2552 - 2554 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้วาง
แนวทางให้ส่วนราชการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA ในแต่ละหมวด จนครบ 6 หมวด ได้แก่  

                 หมวด 1 การนําองค์การ 
                 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
                 หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
                 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
                 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ  
 

การตรวจประเมินตัวชี้วัดระดับความความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554       

ศูนย์สารสนเทศ รับผิดชอบ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  และ กรม
พัฒนาที่ดิน ได้เข้ารับการตรวจประเมินตัวช้ีวัดระดับความความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 สรุปผลการตรวจประเมิน
ได้ดังน้ี   

ข้อ 12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐพื้นฐาน ได้คะแนน
เต็ม 5.0000 คะแนน  และได้คะแนนร้อยละของการผ่านคิดเป็นร้อยละ 100    
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ข้อ 12.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ
ของผลลัพธ์ในการดําเนินการของส่วนราชการ (หมวด 7) น้ัน  หมวด 4 เสนอ RM 4.5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย 3 องความรู้ 
เพ่ือตรวจประเมิน ได้คะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน  รายละเอียดตามตางรางสรุปผลการตรวจประเมิน
ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

ตัวชี้วัด 
(หมวด

ดําเนนิการ) 
น้ําหนัก 
ร้อยละ 

คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนนยืนยัน 
จากผูต้รวจ 
ประเมิน 

ร้อยละของ 
การผ่าน 

12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์
คุณภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐพ้ืนฐาน 

8 5.0000 4.8571  

หมวด 2 4 5.0000 4.7143 97.1429 

หมวด 4 4 5.0000 5.0000 100.0000 
12.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละ

เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์
ในการดําเนินการของส่วน
ราชการ  (หมวด 7) 

6 5.0000 5.0000  

RM 1.4 1 5.0000 5.0000  
RM 2.1 1 5.0000 5.0000  
RM 3.5 1 5.0000 5.0000  

RM 4.5 1 5.0000 5.0000  

RM 5.1 1 5.0000 5.0000  
RM 6.3 1 5.0000 5.0000  

12.3 ระดับความสําเร็จของการ
ประเมินองค์การด้วยตนเองตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน 

6 5 5  

คะแนนรวม 200 5.0000 4.9429  
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การตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) 
 
หลังจากที่ส่วนราชการได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานครบ 

ทุกหมวดแล้ว สํานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการตรวจติดตามประเมินผลเพ่ือรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified Fundamental) เพ่ือเป็นการสอบทานความพร้อมในการบริหาร
จัดการองค์การของส่วนราชการ โดยในปี พ.ศ. 2555 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินการตรวจรับรองผลการ
ดําเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified 
Fundamental) ให้แก่ส่วนราชการ จํานวน 64 หน่วยงาน ที่ได้คะแนนเฉล่ีย 4.6500 ขึ้นไป 

สรุปผลการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified 
FL) กรมพัฒนาที่ดิน ตรวจรับการประเมิน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ผลการดําเนินการของกรม
พัฒนาที่ดิน ผา่นเกณฑ์การตรวจรับรองฯ โดยมีผลคะแนนประเมินเฉลีย่ร้อยละ 93.97 

 
สรปุผลการตรวจ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  มีจุดเด่น ดังน้ี 

1. มีแนวทางอย่างเป็นระบบในการทบทวน และวิเคราะห์ฐานข้อมูลรวมถึงการจัดการ
ฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผลทั้งข้อมลูสนับสนุนต่อการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์  กระบวนการ
สร้างคุณค่า  กระบวนการสนับสนุน และกระบวนการในการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม 

2. มีแนวทางที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลและได้รับบริการประชาชนที่ดีย่ิงขึ้น 

3. มีระบบในการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยที่ชัดเจน  และครอบคลุม 
4. มีการบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิผล และการ

จัดการความรู้อย่างเป็นระบบรองรับต่อแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 
กรมพัฒนาที่ดิน ผ่านการประเมิน ได้คะแนน 93.97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (การ

ผ่านการประเมิน > 90 คะแนนขึ้นไป) เป็น 1 ใน 55 หน่วยงาน ที่ได้รับการรับรองรองเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) ปี 2555   ท่านธวัชชัย สําโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนา
ที่ ดิน ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพฯ 
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ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสําเร็จ 
ของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

 
 
คําอธบิาย :  
 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ  เป็นการประเมินผลโดยใช้การสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ 

• ทุนสารสนเทศ  เป็นระบบท่ีรวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) และ
เทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนกระบวนการหลัก ๆ ขององค์การ  ซึ่งได้แก่ กระบวนการสร้างนวัตกรรม 
(Information) การบริหารลูกค้า (Customer Management) การบริหารงานปฏิบัติการ (Operation 
Management) และการจัดการด้านกฎข้อบังคับและสังคม  (Regulation and Social) ซึ่งการพัฒนาทุน
สารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเน่ืองทันเหตุการณ์ และสามารถใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ด้วยการนําข้อมูลเข้าผ่านระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความท่ี
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ จะช่วยให้องค์การสามารถนําข้อมูลตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ถูกต้อง แม่นยํา แลรวดเร็วทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ดังน้ัน  ทุนสารสนเทศ
จึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญขององค์การ  ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล  ระบบ และเครือข่าย  ที่จะสามารถ
ส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ วัดจากผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานสารสนเทศ  (User Satisfaction) และประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ  วัดจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

• การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ  เป็นการวัดที่มุ่งเน้นเรื่องการ
จัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการ
ใช้งานสารสนเทศ  ซึ่งสะท้อนในรูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ 
(System) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย (Network) และการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจําเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์และระบบ Intranet 
ของหน่วยงาน 
 
แนวทางการดําเนินการ :  
 

 การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ 
1. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (นํ้าหนักร้อยละ 50) โดยใช้แบบสํารวจ

การพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ซึ่งเป็นการสํารวจแบบออนไลน์ 
2. การประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(นํ้าหนักร้อยละ 50) 
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แผนภาพแนวทางการดาํเนนิการตัวชี้วัดระดบัความสําเร็จของการพฒันาปรบัปรุงสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

       สําหรับรายละเอียดของประเด็นการประเมิน มีดังน้ี 
แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 

(น้ําหนักร้อยละ 50) 
ข้อมูลเชิงประจักษด์้านประสทิธภิาพ 

ของระบบสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ 50) 
1. ระบบสารสนเทศที่มีช่วยให้ขา้พเจ้าสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง 
2. ข้าพเจ้าสามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรบัใช้ในการทํางาน
ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

3. ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนํามาใช้
สนับสนุนการทํางานได้เป็นอย่างดี 

4. ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสาร
องค์ความรู้และการแลกเปลีย่นในเรื่องของ
วิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) 
ภายในส่วนราชการ 

5. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

 

1. มีฐานข้อมูลทีค่รอบคลุมทีใ่ช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

2. มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความ
น่าเช่ือถือของข้อมูลที่จัดเก็บ ในระบบ
ฐานข้อมูล 

3. มีการอัพเดทข้อมูลที่จําเป็นอย่างสมํ่าเสมอและ
ทันท่วงที 

4. มีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
5. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจาก

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อรอ้งเรียนของ
ผู้ใช้งาน 

6. มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของบุคลากรในหน่วยงาน 
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แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
(น้ําหนักร้อยละ 50) 

ข้อมูลเชิงประจักษด์้านประสทิธภิาพ 
ของระบบสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ 50) 

6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในส่วน
ราชการ (Network) ช่วยอํานวยความสะดวก
ต่อการทํางานของข้าพเจ้า 

7. มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพ่ิมขึ้นเมือ่
เทียบกับปีที่ผ่านมา 

8. มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและ
มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

9. มีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

10. มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมยั 

 
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ 50) โดยใช้แบบสํารวจการ
พัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ซ่ึงเป็นการสํารวจแบบออนไลน์ 

 
 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งรายละเอียดตัวช้ีวัด  มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การตามกรอบ  
การประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government  Evaluation   System : GES) ซึ่งมิติภายใน
ด้านการพัฒนาองค์การได้กําหนดให้ประเมินเก่ียวกับการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหาร
จัดการขององค์การ ใน 3 ตัวช้ีวัด  ประกอบด้วย ประเด็นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การปรับปรุง
สารสนเทศ และการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ น้ัน 

 
สําหรับครั้งที่ 1  (ระหว่างวันที่  1 - 15 ธ.ค. 54) ค่าคะแนนเฉลี่ยของกรมพัฒนาที่ดิน 

ตัวชี้วัดที่ 14 ดา้นความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (ข้อ 1-6) ได้คะแนนเฉลี่ย 0.2  
 
 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับเกณฑ์การคิดคะแนนตัวช้ีวัดที่ 14  จะแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 2 
กรณี คือ กลุ่มที่มีค่าเฉล่ียของ Gap น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 และกลุ่มที่มีค่าเฉล่ีย Gap มากกว่า 0.3 ทั้งน้ี  
เพ่ือให้การประเมินความเหมาะสมและกระตุ้นให้ส่วนราชการมีการพัฒนาองค์การอย่างต่อเน่ือง  จึงกําหนด
เกณฑ์การประเมินที่ปรับปรุงใหม่  โดยจะนําค่าคะแนนเฉลี่ยผลการสํารวจ ครั้งที่ 1 กําหนดเป็นเกณฑ์การ
ให้คะแนน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

1. กรณีที่ 1  ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
สารสนเทศและความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 โดยคร้ังที่ 2 น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 0.3 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 

2. กรณีที่ 2  หาก GAP ครั้งที่ 2 น้อยกว่า หรือเท่ากับ 0.3 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน แต่
หาก GAP ครั้งที่ 2 น้อยกว่าครั้งที่ 1 แต่มากกว่า 0.3  เกณฑ์การให้คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วนของ 
GAP ที่ลดลง  โดยคะแนนที่ 5 จะได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.3  

 

- กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 
- กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 มากกว่า 0.3 แต่น้อยกว่า 0.8 เกณฑ์การให้คะแนนจะคํานวณ

จากสัดส่วนของ Gap ที่เพ่ิมขึ้น  
- กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 จะได้คะแนนเท่ากับ 1 
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ศูนย์สารสนเทศ  ร่วมกับ ก.พ.ร. กรมพัฒนาที่ดิน  ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ของ กรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบในตัวช้ีวัดที่ 
14 การพัฒนาการปรับปรุงสารสนเทศและตัวช้ีวัดที่ 15 การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดย
กําหนดให้ข้าราชการกรมฯ กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (Survey Online) ต้ังแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 
2555  ปิดระบบวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 สรุปผลแบบสํารวจได้ ดังน้ี 

ผลการวิเคราะห์การสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) กรม
พัฒนาที่ดิน (ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.00 น.)  จํานวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 447 ชุด   
จําแนกผู้ตอบตามสายงาน และระดับการปฏิบัติงาน ดังน้ี       
 สายงานทั่วไป ประกอบด้วย        
   - ระดับปฏิบัติงาน   จํานวน 45  ชุด   
   - ระดับชํานาญงาน  จํานวน 58  ชุด   
   - ระดับอาวุโส   จํานวน 18  ชุด    

สายงานวิชาการ ประกอบด้วย         
   - ระดับปฏิบัติการ  จํานวน 87 ชุด   
   - ระดับชํานาญการ  จํานวน 118  ชุด  
   - ระดับชํานาญการพิเศษ  จํานวน 98  ชุด   
 สายงานอํานวยการ ประกอบด้วย       
   - ระดับต้น   จํานวน 11  ชุด 
   - ระดับสูง   จํานวน 5  ชุด   

สายงานบริหาร ประกอบด้วย         
   - ระดับต้น   จํานวน 4 ชุด   
   - ระดับสูง   จํานวน 3 ชุด   
 ที่มาของข้อมูล มาจากกลุ่มเป้าหมายของข้าราชการแต่ละระดับหน่วยงานละประมาณร้อยละ 40
             
 ผลการวิเคราะห์การสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) นํามา
เป็นข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและแผนการส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ  กรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ขึ้น เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน  ผลจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ได้แผนการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ
ศูนย์สารสนเทศ ได้เสนอ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร (CIO) เห็นชอบ  
 
สรุปกิจกรรมที่ต้องดําเนินการเพื่อปิด GAP  ประกอบด้วย 

1. ทบทวนข้อมูลที่อยู่บน Internet / Intranet  ที่เป็นข้อมูลเก่าไม่ทันสมัย ให้นําลงจากระบบ  
2. กําหนดมาตรการการใช้งาน Internet ของกรมฯ และมีระบบควบคุมกํากับให้เป็นไปตาม

มาตรการ  
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน Internet (ความเร็ว) ของกรมฯ  
4. พัฒนาคลังข้อมูลของกรมฯ ให้มีข้อมูลที่ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
5. สํารวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน  
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6. สํารวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล  
7. จัดทํา Web Blog เพ่ือเป็นช่องทางในการแบ่งปันความรู้ทางเครือข่าย Internet  
8. ใช้ Social Network เป็นเคร่ืองมือในการแบ่งปันความรู้   เช่น  facebook   twitter   

km blog 
9. กําหนดผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลของแต่ละหน่วยงานโดยตรง  
10. จัดทําระบบตรวจสอบการใช้งาน Intranet ที่ผ่านหน้า Login 
11. ทําแบบสํารวจวัดความพึงพอใจการใช้งาน Intranet และInternet 
12. จัดทําคู่มือหรือแผ่นพับ การใช้งาน Intranet/Internet 
13. จัดฝึกอบรมบุคลากร 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร   Admin กอง/สํานักฯ   ผู้ใช้งานทั่วไป(User)  

 
การประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(น้ําหนักร้อยละ 50)  โดยใช้การตรวจประเมินจากหลักฐาน ณ ส่วนกลาง ประกอบด้วย 

1.   มฐีานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
- มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมอย่างน้อยทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่ง

สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
2.   มีระบบตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล 

- มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการ
ดําเนินการตามแผนการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลแต่ละประเภทในระบบฐานข้อมูล 
ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

- มีระบบการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึง (Login) ที่สามารถ Verify Username และ
Password 

3.   มีการอัพเดทข้อมูลที่จําเป็นอย่างสมํ่าเสมอและทันท่วงที 
- มีการตรวจรอบของการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภท พร้อมที่จะนําไปใช้ประโยชน์อยู่

เสมอ 
4.   มีระบบสืบคน้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

- มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ที่สามารถค้นหาได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
- มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ที่สามารถค้นหาได้อย่างถูกต้องสอดคล้อง

กับความต้องการ 
5. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของ

ผู้ใช้งาน 
- มีการนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งานสารสนเทศมาพัฒนา

ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
6.   มีจํานวนผู้เขา้ใช้ระบบ Intranet ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรในหน่วยงาน 

- มีจํานวนบุคลากรเข้าใช้ระบบ Intranet หรือระบบที่รองรับการทํางาน Back Office 
(เช่น  ระบบงานสารบรรณ  ระบบบัญชีและการเงิน  ระบบงบประมาณ  ระบบจัดซื้อ 
จัดจ้าง  ระบบงานบุคลากร ระบบงานพัสดุ เป็นต้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน ทั้งน้ีจะตรวจสอบจากระบบการเข้า Login 
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7.   มีจํานวนผู้เขา้ใช้ระบบ Internet เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
- มีข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิง

จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
8.   มแีนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและมีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

- มีการสํารวจข้อมูลสารสนเทศ (backup) ในระบบ Intranet อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
หรือตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจากความสําคัญ 
ปริมาณงาน Transaction และสถิติความเสียหายที่พบในอดีตที่ผ่านมา 

- มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (backup up) ในระบบ Internet อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/
เดือน หรือตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก
ความสําคัญและสถิติความเสียหายที่พบในอดีตที่ผ่านมา 

9.   มีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
- มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และกระบวนการที่แสดงถึง

การตอบสนองต่อการบุกรุกที่เสี่ยงต่อการทํางานของระบบสารสนเทศ เพ่ือลดความ
เสียหายได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและดําเนินการ 
ตามแผน 

10. มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมยั 
- มีการกําหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของ

ผู้ใช้งานระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้
ระบบสารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรหัสผ่าน (Password) เมื่อ
ผู้ใช้งานระบบลาออก พ้นจากตําแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน และมีการทบทวนสิทธ์ิ
การเข้าถึงอย่างสมํ่าเสมอ 

 
 
 สํานักงาน กพร. จะดําเนินการสํารวจ Survey Online ตามกรอบ GES ด้านการพัฒนาองค์กร 

ของแต่ละส่วนราชการ ให้ข้าราชการในส่วนราชการ ที่มีข้อมูลเลขประจําตัวประชาชนกับฐาน
ข้อมูลเบิกจ่ายรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง โดยไม่จํากัดจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละส่วน
ราชการ 

ระยะเวลา  
ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่  15-30 พฤศจิกายน 2555  ตลอด  24  ชั่วโมง  

 
 
 
 

ข้อมูลอ้างอิง :  
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555  จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน 
ก.พ.ร.)  พิมพ์ครั้งที่ 1   พ.ศ. 2554 
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ระบบการบริหารจัดการ 
การตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ 

(Executive Information System-  
EIS ดา้นการพัฒนาที่ดิน) 

  
 

กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย วางแผนการใช้ที่ดินในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
การสํารวจ การจําแนกดิน การอนุรักษ์ดินและนํ้า การปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและ
ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างย่ังยืน รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ สาเหตุ ปัญหา และกําหนดยุทธศาสตร์
ป้องกัน บรรเทาและแก้ไขด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น นํ้าป่าไหลหลาก ดินถล่ม นํ้าท่วม ภัยแล้ง  
ตลอดจนปัญหาของการท่ีเกษตรกรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินในการทําการเกษตรมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน 
ทําให้สภาพดินมีความเสื่อมโทรมและขาดความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเป็นลําดับ ดังน้ันกรมพัฒนาที่ดิน จึงต้อง
มีการให้ความรู้และให้คําปรึกษาในเรื่องของการปรับปรุงดิน รวมท้ังจัดกิจกรรมการพัฒนาที่ดินต่าง ๆ ที่
เหมาะสม เพ่ือใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินได้อย่างย่ังยืน  

เน่ืองจาก ข้อจํากัดของระบบเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตลอดจนข้อมูลทั้งในส่วน
ของ ข้อมูลภาพออร์โทสี และข้อมูลเชิงปริมาณ ที่มีอยู่ ยังไม่สามารถนํามาใช้ให้ครอบคลุมระบบฐานข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ (Spatial Database) และระบบคลังข้อมูลดิน (Soil Database) ได้  ซึ่งต้องเช่ือมโยงข้อมูลด้าน
วิชาการพัฒนาที่ดิน การจัดการทรัพยากรดิน เพ่ือให้ผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดจนหน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว รวมท้ังเรื่องการติดตามและตรวจสอบ การใช้
ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร การเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ที่เสียหาย ได้อย่างทันท่วงทีและครบถ้วนถูกต้อง
เหมาะสม เพ่ือใช้ในการประเมินความเสียหาย ตัดสินใจ สําหรับการคาดการณ์ วางแผนฟ้ืนฟูพ้ืนที่ พร้อมทั้ง
เสนอแนะมาตรการบรรเทาภัยต่าง ๆ เพ่ือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ซึ่งมีความสําคัญเป็น
อย่างย่ิงทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

 

กรมพัฒนาที่ ดิน ไ ด้พัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ ระบบการบริหารจัดการ การตัดสินใจเชิง
พ้ืนที่ (Executive Information System - EIS 
ด้านการพัฒนาที่ดิน) เพ่ือมุ่งเน้นการให้บริการและ
เผยแพร่ข้อมูลสําหรับหน่วยงานภายใน หน่วยงาน
ภายนอกอ่ืน ๆ และสําหรับให้ผู้บริหารใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาที่ดิน 
ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ระบบการบริหาร จัดการ การตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ (Executive Information System - EIS ด้านการ
พัฒนาที่ดิน) มีการแสดงผลข้อมูลทั้งในลักษณะเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือแสดงในรูปของแผนท่ี 
และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ให้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://eis.ldd.go.th โดยรองรับ
การแสดงผลผ่าน Internet Explorer 8 (IE8) หรือ Mozilla Firefox 3.3.6 หรือ Google Chrome  
 

ระบบ EIS ประกอบด้วยระบบที่ให้บริการข้อมูลด้านต่าง ๆ จํานวน 6 ระบบ 
1 ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning) 
2. ระบบบันทึกตําแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile) 
3. ระบบบริหารและติดตามศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และแปลงสาธิตจุดเรียนรู้ 

การพัฒนาที่ดินประจําตําบล  
4. ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Present Land use Monitoring) 
5. ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking) 
6. ระบบนําเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1 : 25,000  

 
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)   

 
โปรแกรมสําหรับการบริหารจัดการ การ

แจ้งเหตุเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ โดยประชาชนใน
พ้ืนที่ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่
เกิดเหตุสามารถทําการรายงาน บันทึก แจ้งเตือน 
ตรวจสอบ ค้นหาและแสดงผล เหตุการณ์ภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น  สามารถรายงานเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นด้วยภาพถ่าย หรือวีดีโอตําแหน่งที่เกิดเหตุ
ได้  มีการรายงานสรุปเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แยกตามรายพ้ืนที่ ระยะเวลา และประเภท
ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

        ระบบเตือนภัย
ธรรมชาติ ช่วยในการ
สนับสนุนข้อมูลด้าน
ต่า ง  ๆ  สํ าหรั บการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
ในการปฏิบัติการด้าน
เหตุวิกฤตภัยธรรมชาติ
ของกรมพัฒนาที่ ดิน 
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ

บูรณาการสําหรับการตัดสินใจในเชิงรุกของผู้บริหาร รวมถึงการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เป็นไป
อย่างมีเอกภาพ 
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ระบบบันทึกตําแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile) 

โปรแกรมสําหรับให้ประชาชน หรือผู้
ประสบเหตุ สามารถแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ
เข้ามายังระบบได้ทันที     นอกจากน้ีระบบยัง
สามารถทําการค้นหาตําแหน่งเกิดเหตุ และ
รายงานการแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยสามารถรายงาน
เหตุการณ์ที่ เ กิดขึ้น ด้วยภาพถ่าย  หรือวี ดี โอ
ตําแหน่งที่เกิดเหตุได้ 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่สามารถ
ทําการบันทึกข้อมูลและส่งอีเมล์ หรือ SMS แจ้ง
ไปยังผู้เก่ียวข้องภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 

 
ระบบบริหารและติดตามศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  
และแปลงสาธิตจุดเรียนรู้ การพัฒนาที่ดินประจําตําบล 
  

 โปรแกรมสําหรับการบริหารและติดตามงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินและแปลง
สาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจําตําบล โดยประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สามารถ
ทําการค้นหาและสอบถามข้อมูลตามพ้ืนที่ ประเภทของศูนย์ ผลการดําเนินและสถานะของแต่ละศูนย์ฯ ได้  
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 ระบบสามารถทําการรายงานผลการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินและ
แปลงสาธิตจุดเรียนรู้ ทําให้ผู้บริหารสามารถทําการติดตามงานและบริหารจัดการได้สะดวกรวดเร็ว 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Present Land use Monitoring) 
 
 

 โปรแกรมสําหรับใช้ในการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินและรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ประชาชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สามารถ
สอบถามข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ที่สนใจ 
หรือค้นหาประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามรายช่ือ 
จังหวัด อําเภอ ตําบล 
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ระบบบริหารและตดิตามโครงการปลูกหญา้แฝก  
(Vetiver Grass Tracking) 
 

 
โปรแกรมสําหรับใช้ในการตรวจสอบ 

บริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก ที่
ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการ จัดทําให้อยู่ในรูปแบบ
ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือสะดวกใน
การบริหารติดตามโครงการฯ สามารถค้นหา
ข้อมูลการปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่ที่สนใจ   
 ทําให้ผู้บริหารสามารถติดตามและ
จัดการพ้ืนที่ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการดูแลรักษาได้
อย่างต่อเน่ือง  

 
 

 
ระบบนําเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1 : 25,000 

 
 

โปรแกรมสําหรับนําเสนอข้อมูลชุดดิน
และกลุ่มชุดดิน ในประเทศไทย โดยแสดง
รายละเอียดเก่ียวกับ   ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ชุดดิน 
ขนาดพ้ืนที่ คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของ
แต่ละชุดดิน ปัญหาของดิน ความเหมาะสมของ
ดินในการปลูกพืชแต่ละชนิดในพ้ืนที่ รวมถึง
แนวทางจัดการดิน 
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ผู้บริหารสามารถใช้โปรแกรมในการ
วางแผน บริหารจัดการพ้ืนที่เพาะปลูกพืชและ
ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของเกษตรกร 
สําหรับใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือสนับสนุนประชาชน 
เกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ในการจัดการดินปัญหา ทําให้ทราบ
ถึงข้อจํากัดในการใช้ทรัพยากรดินในแต่ละพ้ืนที่
เพ่ือการตัดสินใจในการเลือกปลูกพืช  
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การปรับปรุงประสทิธิภาพ 
Network 

 
 

ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้พัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การทํางาน
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาที่ดิน : LDD Net เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ศูนย์กลางของระบบ (Backbone) ต้ังอยู่ที่กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ และมีเครือข่ายเช่ือมโยงไปยังหน่วยงานในส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศรวมทั้ง การต่อเช่ือมหน่วยงาน
ระดับกอง / สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต / สถานีพัฒนาที่ดิน เพ่ือการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือการ
สื่อสารรูปแบบอ่ืนในอนาคต  

 
สถาปตัยกรรมของระบบเครือข่าย (Network Architecture) 

 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ กรมพัฒนาที่ดิน มีลักษณะรูปแบบ (Topology) ทางกายภาพ 
แบบดาว(Star Topology)  ประกอบด้วยระบบเครือข่ายหลัก 2 ระบบ คือ 1.ระบบเครือข่ายหลัก
ส่วนกลาง (Central Local Area Network; CLN) 2.ระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาค (Regional Local Area 
Network; RLN)  เครือข่ายในปัจจุบันของ  กรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
แบ่งเป็นระบบ LAN จํานวน 116 วง ประกอบด้วย ส่วนกลาง 20 วง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12  
จํานวน 12 วง   ศูนย์ศึกษาฯ จํานวน 3 วง  โครงการในพระราชดําริ 3 วง  ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ดินฯ 
ปากช่อง 1 วง และสถานีพัฒนาที่ดิน จํานวน 77 วง 

1. ระบบเครือข่ายหลักส่วนกลาง (Central Local Area Network : CLN) 
     ระบบเครือข่าย LDD-Net ทําหน้าที่เช่ือมโยงระบบเครือข่ายระดับกอง/สํานักงาน เข้าด้วยกัน โดย
มีระบบ CLN เป็นเครือข่ายหลัก   ซึ่งมี ATM Switch ต้ังอยู่ที่ศูนย์สารสนเทศเป็นศูนย์กลางการเช่ือมต่อ 
และมี Backbone LAN Switch จํานวน 2 ชุด  ต้ังอยู่ที่ศูนย์สารสนเทศ จํานวน 1 ชุด และสํานักงาน
เลขานุการกรม  จํานวน 1  ชุด  ATM Switch และ Backbone LAN Switch เช่ือมต่อด้วยสายใยแก้วนํา
แสงมีความเร็วในการจัดส่ง 622 Mbps และ เช่ือมโยง Backbone LAN Switch ทั้ง 2 ชุด ด้วยสายใยแกว้
นําแสงที่มีความเร็วในการจัดส่ง 1000 Mbps  เข้าด้วยกัน 
 จากระบบเครือข่ายแกนหลัก  จะกระจายระบบการเช่ือมต่อเครือข่ายภายในส่วนกลาง (LAN) จาก 
Backbone CORE Switch ไปที่ DISTRIBUTE Switch ด้วยสื่อนําสัญญาณชนิดสายใยแก้วนําแสง (Fiber 
Optics) ที่มีความเร็วในการจัดส่ง 1000 Mbps และกระจายการเช่ือมต่อไปยัง ACCESS Switch ด้วยสื่อ
นําสัญญาณชนิดสายคู่เกลียวบิดไม่หุ้มเกราะ (Unshielded Twisted Pairs: UTP) ที่มีความเร็วในการจัดส่ง 
100 Mbps เพ่ือทําหน้าที่เช่ือมโยงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของระบบเครือข่ายภายในของกอง และ สํานักต่างๆ 
เข้าด้วยกัน 
 ระบบเครือข่ายกรมพัฒนาที่ ดิน เป็นประเภทเครือข่ายแบบผู้ ใ ห้บริการและผู้ ใ ช้บริการ 
(Client/Server Network) ใช้เทคโนโลยี VLAN (Virtual Local Area Network) ควบคุมระบบของกลุ่ม
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในบรอดคาสต์โดเมน (Broadcast Domain) เดียวกัน เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพในการทํางาน  
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 ระบบเครือข่าย LDD-Net ที่ CLN มีอุปกรณ์กําหนดเส้นทาง (Routers) ให้ระบบเช่ือมต่อเข้า
ด้วยกันทั้งหมดโดยผ่าน ATM Switch และ Backbone LAN Switch และสามารถติดต่อเช่ือมโยงไปยัง
ระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาคของสํานักงานเขตพัฒนาที่ดิน 12 เขต  ศูนย์ศึกษาฯ 3 ศูนย์   โครงการ
พระราชดําริ 3 แห่ง   โดยผ่านระบบ MPLS  และเช่ือมโยงไปยัง สถานีพัฒนาที่ดิน 75 จังหวัด  โครงการ
ในพระราชดําริ 3 แห่ง  ผ่านระบบ Frame Relay ที่ความเร็วรวม  150 Mbps  และ สถานีพัฒนาที่ดิน 2 
จังหวัด (สมุทรปราการ และ สุโขทัย)  ผ่านระบบ IP Star ความเร็ว 1Mbps/512 Kbps ดังด้านล่าง 

โดยมีบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ Bandwidth 120/30 Mbps (Domestic/Inter) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงโครงข่ายคอมพิวเตอร์สารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

2. ระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาค (Regional Local Area Network; RLN) 
 ในส่วนระบบเครือข่ายระดับสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต (สพข.) จํานวน 12 เขต และศูนย์ศึกษาฯ 
จํานวน 3 ศูนย์ เป็นเครือข่ายแบบ LAN ประกอบด้วย เครื่อง Server ที่ทําหน้าที่เป็นแม่ข่ายของสพข. และ
เครื่อง Client ที่อยู่ในกลุ่ม/ฝ่าย ของ สพข. มีความเร็วในการใช้งานในระบบอยู่ที่ 100 Mbps โดยติดต่อ
เช่ือมโยงมายังระบบเครือข่าย (ส่วนกลาง) ผ่านระบบ MPLS (Multi-Protocol Label Switching) ที่
ความเร็ว 4 Mbps ดังด้านล่าง 
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รูปแสดงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

 ในส่วนระบบเครือข่ายระดับสถานีพัฒนาที่ดิน (สพด.) จํานวน 75 สถานี และโครงการใน
พระราชดําริ 3 โครงการ  และศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ดินฯ ปากช่อง เป็นเครือข่ายแบบ Mega LAN 
ประกอบด้วย เครื่อง Server ที่ทําหน้าที่เป็นแม่ข่ายของ สพด. และเคร่ือง Client ที่อยู่ในกลุ่ม/ฝ่าย ของ 
สพด. มีความเร็วในการใช้งานในระบบอยู่ที่ 100 Mbps โดยติดต่อเช่ือมโยงมายังระบบเครือข่าย 
(ส่วนกลาง) ผ่านระบบ Frame Relay ที่ความเร็ว 1,024/768 Kbps   ดังรูปด้านล่าง 
 
 
         
                   
                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. บรกิารเครอืข่ายสื่อสารผา่นดาวเทียม IP Star 
 ได้นําบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม IP Star มาใช้กับสถานีพัฒนาที่ดินที่มีปัญหาด้าน
สายสัญญาณ จํานวน  2  แห่ง  คือ  สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ   และ สุโขทัย     ทําให้ปัจจุบันสามารถ
ทํางานเพื่อรองรับภารกิจของกรมฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างด ี

รูปแสดงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับสถานีพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
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การติดตามงานของผู้บริหาร
ผ่านระบบงานต่างๆ  

บนเครือข่าย Internet 
 
 

ศูนย์สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน ได้พัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือให้การดําเนินงานตามภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดินเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ิมความสะดวกในการให้บริการแก่
ประชาชนและเกษตรกร อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มช่องทางและอํานวยความสะดวกให้ผู้บริหารสามารถติดตาม
การทํางานของแต่ละหน่วยงานในกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และได้รับข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง  

โปรแกรมที่ใช้สําหรับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมพัฒนาที่ดิน 
ปัจจุบัน มีดังต่อไปน้ี 

1. รายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างดิน นํ้า ปุ๋ย 
2. บัญชี Stock วัสดุการเกษตร   
3. ระบบบริการประชาชน 
4. ฐานข้อมลูแหล่งนํ้าขนาดเล็ก   
5. โครงการแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน   
โปรแกรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในกรมพัฒนาที่ดิน สามารถเรียกดูได้

ทางเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th/ldd/Thai-html/realtime.html 
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รายงานผลวิเคราะหต์ัวอย่างดนิ น้ํา ปุย๋ 
โปรแกรมที่ทําให้ผู้บริหารสามารถทราบและ

ติดตามความก้าวหน้า ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ดิน นํ้า ปุ๋ย ของแต่ละหน่วยงาน ว่าทําการตรวจ
วิเคราะห์ได้จํานวนมากน้อยเท่าไรโดยเปรียบเทียบกับ
เ ป้ าหมายการ ดํ า เ นินการที่ กํ าหนดไ ว้ตอน ต้น
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บญัชี Stock วัสดุการเกษตร   
โปรแกรมสําหรับตรวจสอบยอดคงเหลือและผลการ

แจกจ่ายวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ที่กรมพัฒนาที่ดินให้บริการแก่
ประชาชนและเกษตรกร  โดยผู้บริหารสามารถทราบว่าแต่ละ
หน่วยงานมีวัสดุการเกษตรพร้อมสําหรับให้บริการแก่ประชาชน
มากน้อยเพียงใด เพ่ือสะดวกแก่การบริหารจัดการ 
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ระบบบริการประชาชน 
เ ป็นโปรแกรมสําหรับใ ห้ประชาชนหรือ

เกษตรกรขอรับบริการ สารเร่งพด., หญ้าแฝก และ
เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 
 ผู้บริหารสามารถใช้โปรแกรมเพ่ือตรวจสอบ
การให้บริการสารเร่งพด., หญ้าแฝก และเมล็ดพันธ์ุพืช
ปุ๋ยสด ของแต่ละหน่วยงานภายในกรมที่เก่ียวข้อง ว่า
มีการให้บริการประชาชนไปแล้วมากน้อยเพียงใด และ

มีหน่วยงานใดบ้างที่ยังมีรายการคําขอค้างอยู่โดยที่ไม่ดําเนินการอนุมัติให้เสร็จสิ้น ทําให้สามารถติดตามผล
การดําเนินงานได้รวดเร็ว 

 
ฐานข้อมูลแหล่งน้าํขนาดเลก็   

ใช้สําหรับบันทึกผลการก่อสร้างแหล่งนํ้า
ขนาดเล็กในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรม พัฒนาที่ ดิ น  โ ด ย
ผู้ บ ริ ห า ร ส า ม า ร ถ ใ ช้
โปรแกรมน้ี เพ่ือติดตาม
และตรวจสอบ ผลการ
ดําเนินงานและผลการใช้
จ่ า ย เ งิ น ข อ ง แ ต่ ล ะ
โครงการได้ว่าในขณะน้ี
ส า ม า ร ถ ดํ า เ นิ น ก า ร
ก่อสร้ า งห รือ เ บิกจ่ า ย
งบประมาณไปมากน้อย
เพียงใด  
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โครงการแหลง่น้ําในไรน่านอกเขตชลประทาน 
 

เป็นโปรแกรมสําหรับรับคําขอสร้างแหล่งนํ้าใน
ไร่นานอกเขตชลประทาน จากเกษตรกรทั่วไป โดย
ผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้ว่า แต่ละจังหวัดมีการ
อนุมั ติแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ให้แก่
เกษตรกรเป็นจํานวนทั้งสิ้นเท่าไร และก่อสร้างแล้วเสร็จ
เป็นจํานวนเท่าไร 
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การประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน
ภายในกรมพัฒนาที่ดิน 

  
 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนสร้างกระแสความสนใจในการจัดทําเว็บไซต์ และ
ปรับปรุงข้อมูลภายในเว็บไซต์ของทุกหน่วยงานภายในกรมฯ ให้มีความถูกต้องเหมาะสม ทันสมัย และเป็น
ปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการยกระดับในการพัฒนาและการดําเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้บรรลุเป้าหมายของ
กรมฯ ส่งเสริมให้หน่วยงานได้มีผลงานด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและ
ผู้เข้าชม กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ ได้จัดการประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน
ประจําปีงบประมาณ 2555 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 109 หน่วยงาน ประเภทของรางวัล 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ระดับสํานัก/กอง ในส่วนกลาง (จํานวน 3 รางวัล) ระดับสํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขตและศูนย์ศึกษาฯ (จํานวน 3 รางวัล) และระดับสถานีพัฒนาที่ดิน (จํานวน 5 รางวัล) ซึ่งมีการประกาศ
ผลและมอบโล่รางวัล ในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีหน่วยงานที่
ได้รับรางวัล ดังน้ี 
 
• ระดับสํานัก/กอง ในส่วนกลาง 
รางวัลชนะเลิศ กองคลัง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สํานักงานเลขานุการกรม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สํานักป้องกันภัยธรรมชาติและ 
 ความเสี่ยงทางการเกษตร 

 
• ระดับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตและศูนย์ศึกษาฯ 
รางวัลชนะเลิศ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  
 อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 (น่าน) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  
 (ขอนแก่น) 

 
• ระดับสถานีพัฒนาที่ดิน 
รางวัลชนะเลิศ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 
รางวัลชมเชย สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา 
รางวัลชมเชย สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 
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การถ่ายทอดสดการบรรยาย 
ผ่านระบบ Internet 

 
 

 กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  ศูนย์สารสนเทศ  ได้รับผิดชอบดูแล ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ  ศูนย์ฝึกอบรมภูมิสารสนเทศการเกษตร  กรมพัฒนาที่ดิน  ซึ่งทางกลุ่ม
ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เห็นควรมีการถ่ายทอดสดการบรรยายการฝึกอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ   เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรภายในกรมพัฒนาที่ดินใน
การศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ 
 
 
 

 

           ในปัจจุบันการเรียนการสอนสามารถเข้าเรียนได้
ทุกที่ ทุกเวลา และทุกสถานที่ทั่วโลก หากสถานที่น้ัน
สามารถเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ หลังจากเกิดการสื่อสาร
ผ่านอินเทอร์เน็ตที่เช่ือมโยงถึงกันทั่วโลกจากเดิมที่การ
สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตทําได้เพียงส่งข้อความถึงกันเท่าน้ัน 

 ศูนย์สารสนเทศ ได้จัดทํา “ระบบการถ่ายทอดสด
การบรรยายการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Broadcast Streaming System on computer  
network )”  ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ระบบการถ่ายทอดสดการบรรยายการฝึกอบรมผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์ 

Streaming คือ เทคโนโลยีในการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงสดๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
หรืออาจกล่าวได้ว่า   เป็นเทคโนโลยีที่สามารถโยกย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ของภาพและเสียงจากจุดหน่ึงไปยัง
อีกจุดหน่ึงระหว่างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของความต่อเน่ืองของสัญญาณภาพและเสียงที่เรียกว่า " 
Streaming Video & Audio "  ซึ่งสามารถส่งสัญญาณภาพและเสียงในรูปวีดิทัศน์ตามประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่
อยู่ปลายทางสามารถได้ดูและฟังได้ทันที  

ข้อจํากัดของวิธีการ Streaming  ก็คือ การที่ต้องแสดงผลในทันทีแบบ Real-Time เป็นภาระที่
ต้องใช้กําลังของการประมวลผลอย่างมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของช่องสัญญาณ (Bandwidth) และคุณภาพ
ของระบบเครือข่ายที่ข้อมูล หรือสื่อจะต้องเดินทางผ่านทิศทาง Windows Media โดยการสร้างและการส่ง
ข้อมูลสื่อ ไปในระบบเครือข่ายที่มีขีดจํากัดน้ี จะต้องตอบสนองความต้องการของ    ผู้ใช้สามารถรับบริการที่
ไม่ติดขัดและให้คุณภาพในการแสดงผลท่ีดี 

Streaming  Media   คือ  วิธีการส่งสื่อให้ไปถึงปลายทางอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ต้องบรรจุข้อมูล
ทั้งหมดลงบนเคร่ืองรับ เพ่ือเปิดทันทีอย่างต่อเน่ืองตามเวลาจริง (real-time) หรือตามคําขอ (On 
Demand) โดยไม่ต้องรอให้ Download เสร็จ 

Multimedia หมายถึง สื่อประสม หรือ สื่อหลายแบบ คือ เทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์
สามารถผสมผสานกันระหว่าง ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และวีดิทัศน์ไว้ด้วยกัน ตลอดจนการ
นําเอาระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive) มาผสมผสานเข้าด้วยกัน  ดังน้ันทําให้ ศูนย์สารสนเทศ สามารถ
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ถ่ายทอดสดการบรรยายการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ทั้งระหว่างภาพเคล่ือนไหวของผู้บรรยาย 
สลับกับ PowerPoint หรือ ข้อความ หรือ ภาพน่ิง 

ส่วนการส่งแบบสตรีมมิ่งมีลักษณะการส่งแบบ เรียลไทม์ (real-time) โดยเมื่อผู้ชมเข้าไปเย่ียมชม
เว็บไซต์แล้วคลิกที่ลิงค์ เพ่ือเลือกชมการถ่ายทอดสด หรือฟังสตรีมมิ่งที่ได้จัดเตรียมไว้  เพียงไม่ก่ีวินาทีต่อมา
ผู้ชมก็จะได้รับชม หรือรับฟังสตรีมมิ่งที่ต้องการได้โดยไม่ต้องรอจนกว่าจะดาวน์โหลดไฟล์เสร็จ ที่แสดง
ตัวอย่างสตรีมมิ่งบนเว็บไซต์ ตามภาพดังน้ี 

 

 
 
ลักษณะการสง่ของสตรีมม่ิงที่ได้รบัความนยิม มี 3 แบบ ดังนี ้

1. โปรเกรสซีฟดาวน์โหลด (Progressive Download) เป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากการผสมผสาน
วิธีการส่งข้อมูลแบบสตรีมกับการดาวน์โหลดเข้าด้วยกัน วิธีการน้ีเป็นการดาวน์โหลดข้อมูลวีดิทัศน์
ลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ชม ซึ่งในระหว่างการดาวน์โหลดอยู่น้ัน ผู้ชมสามารถที่จะเล่น หรือ
แสดงผลวีดิทัศน์ได้ก่อนที่จะดาวน์โหลดวีดีทัศน์เสร็จ ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบได้มีการนําพ้ืนที่บางส่วน
ภายในหน่วยความจําช่ัวคราวหรือที่เรียกกันว่า บัฟเฟอร์ (Buffer) มาใช้งานเพ่ือเก็บพักวีดีทัศน์ไว้
ก่อน วิธีการนี้นิยมใช้งานกับวีดีทัศน์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการถ่ายทอด 
และเผยแพร่วีดีทัศน์ที่มีคุณภาพสูงโดยผ่านทางช่องสัญญาณ (Bandwidth) ที่มีขนาดจํากัด 
ตัวอย่างเช่น การถ่ายทอดและเผยแพร่ตัวอย่างภาพยนตร์ ผู้ชมยินยอมที่จะดาวน์โหลดและรอคอย
เพ่ือที่จะรับชมภาพยนตร์คุณภาพสูงที่ตนสนใจอย่างใจจดใจจ่อ  
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2. ไฟล์ออนดีมานด์ (File on Demand) เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่สามารถเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการ 
โดยไฟล์วีดิทัศน์เหล่าน้ันจะถูกเข้ารหัสในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการแสดงผลแบบสตรีมมิ่ง แล้ว
นําไปจัดเก็บไวบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (Server) เพ่ือให้ผู้ชมสามารถเรียกใช้งานได้พร้อมกันหลายคน
ในเวลาเดียวกัน โดยแต่ละคนจะสามารถควบคุมการแสดงวีดิทัศน์ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการ
หยุดการแสดงช่ัวคราว(Pause) แสดงผลย้อนกลับ (Rewind) หรือแม้แต่การแสดงซ้ํา (Replay) ซึ่ง
ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย  

3. การถ่ายทอดสด (Live Broadcasting) เป็นการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นโดยที่
ผู้รับชม และฟังเหตุการณ์ต่างๆ ได้เป็นปัจจุบันและทันท่วงที ด้วยวิธีการแปลงสัญญาณนําเข้าข้อมูล
จากกล้องวีดีโอไปเป็นข้อมูลดิจิตอล แล้วส่งผ่านข้อมูลเหล่าน้ีในรูปแบบของสตรีมไปยังเคร่ืองเซิรฟ
เวอร์ซึ่งได้ทําการติดต้ังระบบบริหารจัดการไว้ จากน้ันเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์จะทําการถ่ายทอดสดไปยัง
เครื่องของผู้ชมปลายทางได้คราวละพร้อมๆ กันเป็นจํานวนมาก  
   

ส่วนประกอบทีส่ําคญัของระบบการถ่ายทอดสดการบรรยายการฝึกอบรมผ่านเครือขา่ยคอมพิวเตอร์
แบบ Live Broadcasting ซึ่งแบ่งเป็น  3 ส่วนใหญ่  คือ 
 

1.  ส่วนสง่สญัญาณภาพและเสียงการถ่ายทอดสด ประกอบด้วยอุปกรณ์ตามภาพ ดังน้ี 
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2. ส่วนเข้ารหัสสญัญาณภาพและเสียงสําหรบัการถ่ายทอดสด ประกอบด้วยอุปกรณ์ตามภาพ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 

3. ส่วนการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสยีง ประกอบด้วยอุปกรณ์ตามภาพ ดังน้ี 

 
หมายเหตุ   

-  รูปแบบการสตรีมมิ่ง (Streaming Format) เป็นออกอากาศสด (Live Broadcast) แบบจัดรายการสด 
(ใช้ Expression Encoder 4 Pro) 

-  Output format เป็น Windows Media  ซึ่งเข้ารหัสสญัญาณภาพด้วย Codec VC1-simple   และ
เสียงด้วย Codec Windows Media Audio 10 Professional 
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ขั้นตอนในการเข้าชมการถ่ายทอดสดสญัญาณการบรรยายการฝึกอบรม 
1. พิมพ์  www.ldd.go.th ที่ IE  (Internet Explorer) เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป 

 

 
 
2. คลิกที่ link ถ่ายทอดสด  จะปรากฏหน้า LDD Intranet ให้ Logon ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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3. เมื่อใส่รหสั Username และ Password ถูกต้อง จะปรากฏหน้า Intranet และให้คลิกที่ 
“เชญิชม ถ่ายทอดสดการฝกึอบรมกรมพฒันาทีด่นิ LDD-Training Live”ดังภาพ  
 

 
 

4. จะปรากฏหน้า Webpage “ถ่ายทอดสด Ldd Training  Live”  ดังภาพ 
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5. คลิกเข้าชมตามหน่วยงานที่สังกัด โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ จะปรากฏ ภาพ ดังน้ี 
- ส่วนกลาง/สพข. 1-12/ศูนย์ศึกษาฯ/โครงการพระราชดําริ 
- สพด. ทุกแห่ง ยกเว้น สพด.สุโขทัย ,สมุทรปราการ, น่าน, นนทบุรี, ลําพูน และโครงการฯเขาชะงุ้ม 
- สพด. สุโขทัย ,สมุทรปราการ, น่าน, นนทบุร,ี ลําพูน และโครงการฯเขาชะงุ้ม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรปฏบิตัใินการเขา้ชมการถ่ายทอดสดสญัญาณการบรรยายการฝึกอบรม 
1. ต้องเข้ารับชมด้วย IE (Internet Explorer) เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป 
2. ขนาดหน้าจอ (Resolution) ไม่ตํ่ากว่า 1024 X 768 pixel   
3. ติดต้ังระบบปฏิบัติการไม่ตํ่ากว่าwindows XP service pack 3 ที่สามารถอ่านไฟล์วิดีโอใน

รูปแบบ Windows Media ได้ โดยขั้นตํ่าต้องลง Windows Media Player 11 
 

ประโยชนท์ี่จะได้รบั 
1. ทําให้บุคลากรภายในกรมพัฒนาที่ดินสามารถเข้าชมการเรียนการสอนและการบรรยายการ

ฝึกอบรมไปพร้อมๆ กับผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรน้ัน 
2. ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เช่น ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก และค่าโทรศัพท์

ทางไกล เป็นต้น 
3. ทําให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการบรรยาย

การฝึกอบรมได้พร้อมกัน 
4. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้ความรู้ทางด้าน IT ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer 

Network) 
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หลังจากจบการถ่ายทอดสดการบรรยายแล้ว  ศูนย์สารสนเทศ  จะนําไฟล์วิดีโอที่บันทึกไว้มาแปล
ให้อยู่ในรูปแบบนามสกุล .iso และนําขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ “การจัดการความรู้ KM LDD” เพ่ือให้ผู้สนใจ
สามารถรับชมหรือทบทวนบทเรียนได้ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยเรียกดูที่  

 

1. เข้าที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th > ในหัวข้อ “ศูนย์บริการทางวิชาการ” 
กลางหน้าจอ ให้เลือกที่เมนู “การจัดการความรู้ KM LDD” >   
เลือกที่ Icon “VDO KM”    ด้านซ้ายของหน้าจอ   หรือ 
 

2. เข้าได้ที่ URL คือ http://e-library.ldd.go.th/Web_KM/KM_Media_VDO.htm 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจุบัน ศูนย์สารสนเทศ  ได้นําไฟล์วิดีโอการถ่ายทอดสดการบรรยายข้ึนเผยแพร่แล้ว จํานวน  

3 หลักสูตร ประกอบด้วย 
1. บันทึกการบรรยายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  การวิเคราะห์  อ่าน  แปล การ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ที่ดินจากภาพถ่ายทางอากาศ 
2. บันทึกการบรรยายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับ 

ผู้เริ่มต้น : GIS for Beginners 
3. บันทึกการบรรยายการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร LDD พร้อมก้าวทัน ครอบคลุม ครบ

ด้าน กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 

1 

2 

3 
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การจัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 

  
 
 ในปีงบประมาณ 2555 ศูนย์สารสนเทศได้จัดทําโครงการเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์  ไปยังคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี  
 
 1. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ จํานวน 14 
รายการ วงเงิน 8,067,500 บาท  
 เป็นการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพ รองรับงานในปัจจุ บัน  
งานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสนับสนุนการทํางานของบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกิดความรวดเร็ว 
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ประกอบด้วย 
 1.1   เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม จํานวน  94  ชุด 
 1.2   Notebook พร้อมโปรแกรม จํานวน  28  ชุด 
 1.3   เครื่องพิมพ์ Laser ขาว-ดํา A4   จํานวน 18  เครื่อง 
 1.4   เครื่องพิมพ์ Laser สี A4 จํานวน   5   เครื่อง 
 1.5   เครื่องพิมพ์ Inkjet สี A4   จํานวน  6   เครื่อง 
 1.6   เครื่องพิมพ์ Inkjet สี A3   จํานวน  6   เครื่อง 
 1.7   เครื่องพิมพ์ Inkjet สี A1   จํานวน  4   เครื่อง 
 1.8   เครื่อง Plotter ขนาด A0   จํานวน  4   เครื่อง 
  1.9   เครื่อง Scanner A4    จํานวน  5   เครื่อง 
  1.10 เครื่อง Scanner A0    จํานวน  1   เครื่อง 
 1.11 UPS ขนาด 750VA    จํานวน  50 เครื่อง 
 1.12 UPS ขนาด 1KVA    จํานวน  3   เครื่อง 
 1.13 UPS ขนาด 2KVA    จํานวน  3   เครื่อง 
 1.14 GPS (GNSS) พร้อมอุปกรณ์ชุดโปรแกรม  จํานวน  1   เครื่อง 
 
 2. โครงการจัดทําฐานข้อมูลสําหรับระบบบริหารจัดการ  (ต่อเนื่องโครงการ EIS) วงเงิน 
15,855,000 บาท  
 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกรมพัฒนาที่ดิน ให้สามารถสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือนําไปสู่การวิเคราะห์
และบูรณาการสําหรับการตัดสินใจในเชิงรุกของผู้บริหารในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม
พัฒนาที่ดินต่อไป ประกอบด้วย 
 2.1  จัดหาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)  จํานวน 30 เครื่อง 
 2.2  กระดานอิเล็กทรอนิกสใ์นรูปแบบระบบสัมผัส (Smartboard)   จํานวน  1  ชุด 
 ขนาดไม่ตํ่ากว่า 75 น้ิว 
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2.3  จัดทําฐานข้อมูลสําหรบัระบบบริหารจัดการแผนงานงบประมาณ  จํานวน  1  ระบบ 
 และจัดทํารายงาน 
2.4  จัดทําฐานข้อมูลเริ่มต้นสําหรับระบบริหารจัดการข้อมูลเกษตร จํานวน  1  ระบบ 
 ใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมทีางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 

 
 3. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ (ต่อเนื่องโครงการ EIS) วงเงิน 2,945,000 บาท  

สําหรับใช้ในการติดต้ังและสนับสนุนการทํางาน พร้อมทั้งจัดหาซอฟต์แวร์โปรแกรมข้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในการนําเข้า จัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ รวมถึงการวิเคราะห์ สืบค้นและ
แสดงผลข้อมูล โดยสามารถนําข้อมูลในมิติต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์แผนการปฏิบัติงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย 
 3.1  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สําหรับควบคุมการปฏิบัติการสารสนเทศ จํานวน 1 เคร่ือง 
  ด้านการพัฒนาที่ดิน  
 3.2  เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation  จํานวน 3 เคร่ือง  
 3.3  ซอฟต์แวร์โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  จํานวน 3 ชุด 
   ผ่านระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ RDBMS 
 3.4  ซอฟต์แวร์โปรแกรมสําหรับการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ (Spatial Analyst) จํานวน 1 ชุด 
 3.5  ซอฟต์แวร์โปรแกรมสําหรับการแสดงผลข้อมลูภูมิสารสนเทศแบบ      จํานวน 1 ชุด 
        3 มิติ (3D Analyst)   
    
 4. โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์สี (Multifunction) ระบบความเร็วสูงขนาด A0 วงเงิน 
5,000,000 บาท 
 เพ่ือใช้ในงานพิมพ์แผนที่ลายเส้นและการแปลงพ้ืนที่โครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูป GIS ซ้อนทับบน
แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี และการให้บริการจัดพิมพ์โปสเตอร์และแผนที่ของกรมพัฒนาท่ีดิน  จํานวน 1 
เครื่อง 
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การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และ
สัมมนาด้าน IT 

 

การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ การตัดสินใจเชิงพื้นท่ี 
(Executive Information System – EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน) 
 
ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้ทําสัญญากับ กลุ่มบริษัทธุรกิจค้าร่วม บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศ

ไทย) จํากัด และ บริษัท แพกซ์ ไอที จํากัด ในการจัดทํา “โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การ
ตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ (Executive Information System – EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน)” ดังน้ัน ศูนย์สารสนเทศ 
และกลุ่มบริษัทธุรกิจค้าร่วมฯ จึงได้จัดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
การตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ (Executive Information System – EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน) ขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการเข้าใช้งานระบบ ฟังก์ช่ันงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ และนําไปใช้เป็นส่วน
สนับสนุนในการทํางานประจําวัน หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย 

 
ลําดบั
ที ่ ชื่อหลกัสตูร จํานวนผู้เข้าอบรม 

(ราย) 
วันที่อบรม 

1 การใช้งานเครื่องมือจัดเก็บข้อมลูภาคสนามด้วย
สัญญาณดาวเทยีม (GPS) 

- รุ่นที่ 1 
- รุ่นที่ 2 

 
 

45 
45 

 
 

26 มกราคม 2555 
27 มกราคม 2555 

2 ระบบการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ  
(ArcGIS Desktop for GIS Workflows and 
Analysis) 

23 
 

27 - 28 กุมภาพันธ์ 2555 

3 ระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่าย 
(Introduction to GIS Server) 

20 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 
2555 

4 การใช้งานโปรแกรมประยุกต์สําหรับผู้ใช้งานทั่วไป 
- รุ่นที่ 1 
- รุ่นที่ 2 
- รุ่นที่ 3 

 
45 
44 
35 

 
4 - 6 มีนาคม 2555 
8 - 9 มีนาคม 2555 

12 - 13 มีนาคม 2555 
5 สําหรับผู้ดูแล/โปรแกรมประยุกต์ (ระบบ EIS) 16 14 มีนาคม 2555 
6 แนวทางการพัฒนาระบบโปรแกรมประยกุต์ 

(Development Guide Lines) 
12 15 มีนาคม 2555 

7 โปรแกรมประยุกต์สําหรับผู้บริหาร (ระบบ EIS) 40 20 มีนาคม 2555 
    

 รวมจํานวนผู้เข้าอบรมทั้งสิน้ 325  
    

๑๑..  
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ภาพประกอบการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพฒันาระบบการบริหารจัดการ  
การตดัสนิใจเชิงพืน้ที ่(Executive Information System – EIS ด้านการพฒันาทีด่นิ) 
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การฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงาน 
ระบบสารสนเทศ  กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

ตามที่กรมพัฒนาท่ีดิน ได้ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศระยะที่ 2 ต้ังแต่ปี 2545 เป็นต้นมา  
ถือได้ว่ากรมพัฒนาที่ดิน มีทุนสารสนเทศที่สําคัญ ประกอบด้วยสารสนเทศ (Information) ความรู้ 
(Knowledge) และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนกระบวนการหลัก ๆ ขององค์การ ซึ่งได้แก่ กระบวนการสร้าง
นวัตกรรม (Information) การบริหารลูกค้า (Customer Management) การบริหารงานปฏิบัติการ 
(Operation Management) และการจัดการด้านกฎข้อบังคับและสังคม (Regulation and Social) ซึ่งการ
พัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเน่ืองทันเหตุการณ์ และสามารถใช้สารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ด้วยการนําข้อมูลเข้าผ่านระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็น
ข้อความท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ จะช่วยให้กรมพัฒนาที่ดินสามารถนําข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ดังน้ัน  
ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และ
เครือข่าย ที่จะสามารถส่งเสริมให้บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจในตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของ
กรมฯ ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศของกรมฯ ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน ระหว่าง
วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2555 ณ บึงฉวากรีสอร์ท และบ้านสวนรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี มีผู้เข้ารับการ
อบรมเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 109 
ราย เน้ือหาในการฝึกอบรมประกอบด้วย 

• บทบาทของ CIO กับการพัฒนาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาที่ดิน  
• ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
• แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยกรมพัฒนาที่ดิน 
• แนวทางการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศกรมพัฒนาที่ดิน  ประกอบด้วย 

- แนวทางการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
- การบันทึกข้อมูลเข้าสูฐ่านข้อมูล/โปรแกรมต่าง ๆ 
- ระบบภูมิสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน) 
- ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ (Executive Information 

System – EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน) 
 

ศูนย์สารสนเทศ ได้สรุปรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว เพ่ือ
ทราบถึงความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังจาก
เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม รวม 101 ราย ประกอบด้วย    ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมจากสถานีพัฒนาที่ดิน จํานวน  73  ราย  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  13  ราย  สํานัก/กอง
ส่วนกลาง  9  ราย  และศูนย์ศึกษาฯ/โครงการฯ  จํานวน  6  ราย  ผลการสํารวจระดับความคิดเห็นและ
ทัศนคติต่อการจัดการอบรม มีดังน้ี 

 

๒๒..  
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1. ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีความเข้าใจในเน้ือหาก่อนเข้า
รับการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง 

2. หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีความเข้าใจในเนื้อหาหลัง
เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับดี 

3. ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เหมาะสม
เพียงใด  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจต่อความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร และความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้เหมาะสมอยู่ในระดับดี  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อวิทยากร
บรรยาย หัวข้อตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ   รองลงมา หัวข้อ
ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ (Executive Information System)  หัวข้อระบบภูมิ
สารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน  หัวข้อแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัย กรม
พัฒนาที่ดิน  หัวข้อการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล/โปรแกรมต่าง ๆ  และหัวข้อแนวทางการจัดทําคําขอต้ัง
งบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามลําดับ   

4. เวลาในการจัดการฝึกอบรม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อเวลาใน
การจัดการฝึกอบรมอยู่ในระดับดี 

5. ภาพรวมการจัดฝึกอบรม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อภาพรวมการ
จัดฝึกอบรมอยู่ในระดับดีมาก 

6. ข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
 

1) ควรระบุเจ้าหน้าที่ที่มาอบรมให้ชัดเจน  เพ่ือสามารถนําไปใช้ในการทํางานได้อย่าง
เหมาะสม และตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม โดยเน้นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  เช่น เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เพราะการ
ฝึกอบรมในครั้งน้ี มีบุคคลที่มีตําแหน่งไม่ตรงกับเน้ือหาการฝึกอบรม และไม่มีความรู้ 
และไม่ได้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว  ทําให้การสื่อสารและการนําความรู้ที่ได้จากการ
อบรมไปปฏิบัติงานไม่บรรลุผลสําเร็จเท่าที่ควร 
 
 

2) ควรจัดให้มีการอบรมทุกปี  เน่ืองจากได้รับความรู้ และแนวทางการปฏิบัติงาน และควร
ระบุผู้เข้ารับการอบรมเป็นคนเดิม  ซึ่งจะทําให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้ผลอย่าง
ต่อเน่ือง ทําให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3) ควรจัดให้มีการอบรม GIS เน่ืองจากมี ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน ใช้งาน
โปรแกรมไม่เป็น 
 

4) ควรมีการจัดฝึกอบรมด้านเว็บไซต์  โดยใช้ต้นแบบจากโครงสร้างหลักเว็บไซต์กรมฯ 
อบรมประมาณ 5 วัน และมีการติดตามผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน  เพราะเจ้าหน้าที่
หลายสถานีพัฒนาที่ดิน ยังไม่มีความชํานาญ นอกจากน้ีบางคนท่ีเคยผ่านการฝึกอบรม 
ย้ายไปอยู่หน่วยงานอ่ืน ๆ ทําให้การพัฒนาด้านน้ีขาดประสิทธิภาพ 
 

5) ควรมีเอกสารประกอบการใช้งานระบบติดตามการปฏิบัติงานของกรมฯ  และควรนํา
ข้อมูลที่นําเสนอในแต่ละหัวข้อบันทึกลงในแผ่น CD แจกให้แก่ผู้เข้ารับอบรม  เพ่ือให้
สามารถนําไปเป็นตัวอย่าง หรือคู่มือได้ 
 

6) ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แต่ละคนเปิดดูและทําตามวิทยากรไปด้วยพร้อม ๆ กัน อาจ
ทําให้จดจําได้ดีกว่า 
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7) ควรมีไมค์ลอย วางตามจุดต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสื่อสาร 2 ทาง และส่งเสริมให้มีคําถาม
นําไปสู่ความเข้าใจของผู้อบรมให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 
 

8) ปัญหาเรื่องเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีจํานวนไม่เพียงพอ  ขอเสนอแนวทางในการแก้ไข 
เหมือนกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีการขายคอมพิวเตอร์ครึ่งราคา โดยคร่ึงหน่ึง นักศึกษา
ต้องออกเอง  ส่วนอีกคร่ึงหน่ึง มหาวิทยาลัยออกให้โดยมีสัญญาบังคับในกรณีต่าง ๆ   
 

9) ควรเพ่ิมกิจกรรมพิเศษ  เพ่ือความสนุกกับการฝึกอบรม เช่น เกมส์/ตอบคําถามชิงรางวัล
ท้ายหัวข้ออบรม 
 

10) ควรประเมินด้านการจัดการอบรม เช่น สถานที่จัด อาหาร ความสะดวกในการเดินทาง  
เป็นต้น เพ่ือจะได้นําไปปรับปรุงในการจัดอบรมคร้ังต่อไป 
 

11) มีความเหมาะสมแล้ว สําหรับการจัดฝึกอบรมครั้งน้ี  สถานที่จัดอบรมแปลกใหม่ ทําให้มี
ความสุข สนุกไปกับการฝึกอบรมคร้ังน้ี จึงมีผลต่อความเข้าใจในเน้ือหาของการฝึกอบรม
อย่างมีนัยสําคัญ มีการดูงานนอกสถานที่ ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ครั้งหน่ึงในชีวิต 
 

 
ศูนย์สารสนเทศ จะได้นําข้อความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมดังกล่าว มาปรับปรุงแก้ไขสําหรับการจัดการฝึกอบรมในโอกาสต่อๆ ไป 
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ภาพประกอบการฝึกอบรม 
 หลักสตูร แนวทางการปฏบิตังิานระบบสารสนเทศ  กรมพฒันาทีด่ิน 
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การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “LDD พร้อม 

ก้าวทัน ครอบคลุม ครบด้าน กับเทคโนโลยีสมัยใหม่” 

 

ปัจจุบันมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง  เน่ืองจากเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทําให้
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้  ทั้งจากโทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet เครื่องเล่น
มัลติมีเดียพกพา หรือแม้กระทั่งโทรทัศน์  รวมทั้งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า Internet of Things 
(loT) และการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือรับ-ส่งข้อมูลน้ัน จําเป็นต้องมีการระบุตําแหน่งในการ
เช่ือมต่อว่ามาจากที่ใด  ด้วยการระบุหมายเลขอินเทอร์เน็ต หรือ Internet protocol ซึ่งเรียกกันย่อ ๆ ว่า 
IP โดยหมายเลขอินเทอร์เน็ตที่ใช้กันในปัจจุบันน้ีเป็นระบบ Internet Protocol Version 4 หรือ IPv4 ที่
กําลังจะหมดลง ดังน้ัน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเครือข่าย ให้สามารถรองรับเทคโนโลยี IPv6 ซึ่ง
สามารถรองรับการทํางานอินเทอร์เน็ต  เต็มรูปแบบสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของอินเทอร์เน็ต ทั้งบรอด
แบรนด์  ซึ่งกําลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคคลาวด์คอมพิวต้ิง และโทรศัพท์มือถือในยุค 3G – 4G 

ศูนย์สารสนเทศ จะต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับต่อสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถกลับมาให้บริการได้ภายในเวลาที่ไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงาน
ของกรมพัฒนาที่ดิน อีกทั้งยังส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความเข้าใจการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับบุคลากรทางด้าน IT ของกรมฯ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของศูนย์
สารสนเทศ หากต้องมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีต่าง ๆ การฝึกอบรมประกอบด้วย  4  หัวข้อ  คือ    

• เครือข่ายรุ่นใหม่กับเทคโนโลยี IPV6  
• ทําความรู้จัก Cloud Computing    
• Mobile Technology จาก 3G สู่ 4G(LTE)  และ  
• พร้อมรับ วิกฤต ภัยพิบัติ สถานการณ์ฉุกเฉิน ด้วย BCM  

 
จัดการฝึกอบรมเมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2555  ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิ

สารสนเทศ  มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการของศูนย์สารสนเทศ และจากหน่วยงานส่วนกลางของกรม
พัฒนาที่ดิน รวมทั้งสิ้น 40 คน  และได้ถ่ายทอดสดการบรรยายผ่านระบบ Internet เพ่ือให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ในส่วนภูมิภาคสามารถรับชมการบรรยายได้พร้อมกันทั่วประเทศ ลักษณะ 
Online Real Time  และหลังจากจบการฝึกอบรมได้จัดทําเป็นไฟล์วีดิโอขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ในเมนู 
“การจัดการความรู้ KM LDD” เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถรับชมหรือทบทวนบทเรียนได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 
การบรรยายคร้ังนี้ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์จัดวิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านสารสนเทศมาบรรยายพิเศษ 3 ท่าน  ได้แก่ ดร. พีรเดช  ณ น่าน   คุณ
พรเทพ  นิวัตยะกุล  และ  คุณอุมารัตน์ โพธ์ิชัย ทําให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา รวมท้ังแนวทางการ
ดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถพร้อมรับวิกฤตภัยพิบัติ สถานการณ์ฉุกเฉิน ด้วย BCM และ
สามารถนําความรู้ที่ได้รับน้ีมาประยุกต์ใช้กับองค์กรในอนาคต 
 

๓๓..  
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ภาพประกอบฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  
หลกัสตูร “LDD พร้อมก้าวทนั ครอบคลมุ ครบด้าน กบัเทคโนโลยีสมัยใหม่” 
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การจัดนิทรรศการด้าน IT 

 
วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน  ครบรอบ ๔๙ ป ี
ตามรอยพระบาทจอมปราชญ์แห่งการพัฒนาท่ีดิน 

    
นิทรรศการ เรื่อง ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e–Learning)  

กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 

เ น่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ ดิน ในวันที่ ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  
 ซึ ่ง  กรมพัฒนาที ่ด ิน  ได ้ม ีการจ ัดงาน
สถาปนาทุกปี สําหรับในปีน้ี กรมพัฒนา
ที่ดิน ได้กําหนดให้มีการจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนาครบรอบ ๔๙ ปี ระหว่างวันที่ 
 ๒๓ –  ๒๕ พฤษภาคม  พ .ศ .  ๒๕๕๕ 
ภายใต้ชื่องาน “ตามรอยพระบาทจอม
ปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดิน  ครบรอบ ๔๙ 
ปี”  ณ บริเวณกรมพัฒนาที่ดิน  ถนนพหลโยธิน 
กรุงเทพฯ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติใน
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ด้านการจัดการทรัพยากรดิน  
และเผยแพร่ผลงานของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้ดําเนินงานตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทมาอย่างต่อเน่ือง ตลอด

ระยะเวลา ๔๙ ปี จนเกิดความก้าวหน้าทางด้าน
วิชาการ ด้านนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน การ
แสดงนิทรรศการด้านวิชาการเผยแพร่องค์
ความรู้สู้สาธารณชน เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ ใน
ด้านการเกษตร ต่อไป 

ในส่วนของ   ศูนย์สารสนเทศ  ซึ่ง
เป็นหน่วยงานภายในของกรมพัฒนาท่ีดิน  ทํา
หน้าที่ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เกิดผลสําฤทธ์ิ สามารถเช่ือมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูล  และพัฒนาให้ เ กิดองค์ความ รู้ เ พ่ือ
ถ่ายทอดไป สู่ประชาชน รวมท้ังส่งเสริมการ
พัฒนาบุคคลากร ของกรมพัฒนาที่ ดิน ให้มี

๑๑..  
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ความรู้ความเข้าใจ สามารถนําเทคโนโลยีไปปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้ร่วมจัด
กิจกรรมภายในงานแสดงนิทรรศการวิชาการพัฒนาที่ดินภายใต้หัวข้อ  “พ้ืนฐานที่มั่นคงทางการเกษตร” 
เรื่อง ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e–Learning) กรมพัฒนาที่ดิน ในด้านเนื้อหาเสนอองค์ความรู้ของ
กรมพัฒนาที่ดินในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง e–Learning  ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  จํานวน 
13 รายวิชา  ได้แก่ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์นํ้า  การผลิตปุ๋ยหมัก  การปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบํารุงดิน การใช้
หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ํา  และอีกมากมายหลายรายวิชาที่สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการที่
เหมาะสมกับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน สามารถนําความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในพ้ืนที่การเกษตรของ
ตนเอง  มีความรู้สามารถที่จะผลิตปุ๋ยอินทรีย์นํ้า ปุ๋ยหมัก  การพัฒนาทรัพยากรดิน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ลด
ต้นทุนการใช้สารเคมี เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

สําหรับผู้ที่เข้ามาชมงานและได้แวะเวียนมาเย่ียมชมในบริเวณพ้ืนที่จัดนิทรรศการของเราน้ัน 
นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังสามารถเข้าเรียนระบบ  e–Learning  เพ่ือรับใบประกาศนียบัตรกันสด ๆ 
ร้อนๆ โดยมีเจ้าหน้าให้คําแนะนําในการเข้าเรียนอย่างใกล้ชิดแล้ว  ยังมีรางวัลให้ลุ้นอีกมากมายสําหรับผู้ที่
ผ่านการทดสอบหลังบทเรียนอีกด้วย ตามภาพบรรยากาศที่เก็บมาฝาก 
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การจัดกิจกรรม “เรียน e-Learning ลุ้นรบัของรางวัล” มีเกณฑ์การแจกของรางวัล ดังน้ี 

  9 – 10  คะแนน   ของรางวัล  เสื้อยืด 49 ปี กรมฯ, กลอ่งเอนกประสงค์ 
  7 - 8   คะแนน   ของรางวัล  นาฬิกา, ที่ใส่นามบัตร, ชุดหูฟัง, สมุดจดบันทึก 
  5 - 6   คะแนน   ของรางวัล  กล่องใส่ของ, กระเป๋า 
  ตํ่ากว่า 5 คะแนน   ของรางวัล  สมุดฉีก, ปากกา 
  ของที่ระลึกผู้มาเย่ียมชมบูธ  แผ่นพับ, สมุดฉีก, ปากกา, ดินสอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
สรุปจํานวนผู้เข้าเรียน ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning จํานวน 45 ราย ซึ่งมผีู้เรียนได้

คะแนนสูงสุด 10 คะแนน ได้แก่ นายวีรพันธ์  รักษา อาชีพ ทํานา และ น.ส.สุธารา  ฤกษ์ประเสริฐกุล 
อาชีพ นักศึกษา  ผู้เรียนได้คะแนนน้อยสดุ 1 คะแนน ได้แก่ นายจํานง  พลายใย อาชีพ ทําสวน และ
รายการของรางวัล ดังน้ี  
   - เสื้อยืด 49 ปี กรมฯ จํานวน 10  ตัว 

- กล่องเอนกประสงค์ จํานวน 3    กล่อง 
- นาฬิกา  จํานวน 3    เรือน 
- ทีใ่ส่นามบัตร  จํานวน 6    ช้ิน 
- ชุดหูฟัง  จํานวน 3    ช้ิน 
- สมุดจดบันทึก  จํานวน 3    เลม่ 
- กล่องใส่ของ  จํานวน 9    กล่อง 
- กระเป๋า  จํานวน 20  ใบ 
- สมุดฉีก  จํานวน 4    เลม่ 
- ปากกา  จํานวน 4    ด้าม 
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สรุปจํานวนผู้เข้าเย่ียมชมและสอบถาม จาํนวน 90 คน และการมอบของที่ระลึก ดังน้ี 
กระเป๋า 28 ใบ, สมุดฉีก 99 เล่ม, ปากกา 50 ด้าม, ดินสอ 50 ด้าม และแผ่นพับ 200 ใบ 

สําหรับผู้ที่พลาดโอกาสมาเย่ียมชมบูธของเราในงานวันคล้ายวันเกิดกรมพัฒนาที่ดินในครั้งน้ี ก็
สามารถเข้าเรียนด้วยตนเองได้ที่ เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ที ่ www.ldd.go.th เมนูห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
e-learning  ได้ทุกเวลาและโอกาส 
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นิทรรศการ เรื่อง ชุดโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศดิน 
                      

 จากการเข้าร่วมจัดนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 49 ปี “วิชาการ
พัฒนาที่ดิน  พ้ืนฐานที่มั่นคงทางการเกษตร”   กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ  ได้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศดิน  
ในลักษณะ Offline คือ ชุดโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศดิน ได้แก่ SoilView  SoilMan  AgZone และ 
Online คือ ระบบนําเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1: 25,000  และระบบตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน (Present Land Use Monitoring)  ซึ่งทั้ง 2 ระบบฯ น้ีเป็นส่วนหน่ึงของ ระบบการ
บริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ (Executive Information System: EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน) กับ
เกษตรกรและประชาชน นักศึกษา สถาบันและองค์การต่างๆ 
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ภาพการให้บรกิารด้านสารสนเทศข้อมูลดินในลักษณะ Offline 

 
 ในส่วนการบริการนั้น  เจ้าหน้าที่จะบริการท้ังในรูปแบบของการพิมพ์เอกสาร  พ้ืนที่ที่ผู้ขอรับ
บริการเลือก  ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเลือกดูพ้ืนที่การเกษตรของตนเอง หรือ ที่ดินของตนเองที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ
ปลูกพืชชนิดไหน และโดยจะบริการพิมพ์ข้อมูลกลุ่มชุดดิน  ความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดต่างๆ ใน
รูปแบบของแผนที่  และตารางทางเลือกในการปลูกพืชเศรษฐกิจ รวมถึงข้อมูลกลุ่มดินบริเวณพ้ืนที่น้ันๆ 
ขนาด a๔ อีกด้วย 
 

 
ภาพตัวอย่างหน้าปกโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
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ภาพตัวอย่างแผนที่กลุ่มชุดดินท่ีพิมพ์บริการ 

 
 

 
ภาพตัวอย่างแผนที่ความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดต่างๆ ที่พิมพ์บริการ 
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ภาพตัวอย่างตารางทางเลือกการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 
 การบริการ Online น้ัน  เราได้นํา Computer/Tablet Computer/Tablet Mobile  ผ่าน 
Program Web Browser ต่างๆ เช่น Internet Explorer/Google Chrome/Mozilla Firefox  หรือ 
Application Web Browser On Tablet คือ Safari ของค่าย Apple และ Dolphin Browser/Opera 
Mini 5/Firefox 4 Android ของค่าย Android ผ่าน URL http://www.ldd.go.th/ หรือ 
http://eis.ldd.go.th/ 
 

 
นิทรรศการ เรื่อง ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นท่ี  

(Executive Information System – EIS ด้านการพัฒนาท่ีดิน                                     
 ในส่วนการบรกิารน้ัน  
เจ้าหน้าที่จะสาธิตการใช้งาน
ระบบให้ดูและลองให้ผู้ทีส่นใจ
ทดลองใช้งานด้วยตนเอง  
เพ่ือให้สามารถกลับไปใช้งานที่
บ้านตนเองได้ 
 
ภาพหน้าแสดงหน้าแรกของ
ระบบฯ EIS (URL: 
http://eis.ldd.go.th) 
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ภาพบรรยากาศการแสดงระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ (Executive Information System: EIS) 
 

 
ภาพนักเรียนและประชาชนทั่วไปทดลองใช้งานระบบฯ ด้วยตนเอง 
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นิทรรศการ เรื่อง Horti ASIA 2012 International Tradeshow for 

Horticultural and Floricultural Production and Processing 

Technology หรือ งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ 

ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย 2555   
 

ศูนย์สารสนเทศ  ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับคณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัย 
แม่โจ้  ในงาน Horti ASIA 2012 International Tradeshow for Horticultural and Floricultural 
Production and Processing Technology หรือ งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก 
ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย 2555  ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2555  ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค  กรุงเทพฯ  ตามท่ีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้ทํา
หนังสือขอความอนุเคราะห์มายัง กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดแสดงแผนที่ดิน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้บรรยาย  ตลอด
ระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วัน 

งานดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมพืชสวน ทั้ง
ภายในประเทศไทย ในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน  และในระดับภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านพืชสวนและธุรกิจไม้ประดับแห่งภูมิภาคเอเชีย  โดยได้รับ
การสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการส่งออก สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและสมาคมต่างๆ มีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีการเพาะปลูก ผู้เช่ียวชาญด้านการผสม ขยายพันธ์ุพืช และพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ เกษตรกร ผู้
ให้บริการด้านระบบการขนส่ง แปรรูป  อาจารย์  นักวิจัย ผู้แทนสถาบันและองค์กรต่างๆ ประมาณ 1,000 
ท่าน 

ทั้งน้ี ศูนย์สารสนเทศ  กรมพัฒนาที่ดิน ได้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศดิน  ในลักษณะ Offline คือ 
ชุดโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศดิน ได้แก่ SoilView  และ Online คือ ระบบนําเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil 
Series) มาตราส่วน 1: 25,000  และระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Present Land Use 
Monitoring)  ซึ่งทั้ง 2 ระบบฯ น้ีเป็นส่วนหน่ึงของ ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ 
(Executive Information System: EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน) กับผู้เข้าร่วมงาน  โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ อาทิ 
Tablet : iPad,  Galaxy Tab 7.0 Plus  และ Notebook  ซึ่งในส่วนของการจัดนิทรรศการ  เฉพาะในส่วน
ของ กรมพัฒนาที่ดิน มีผู้ที่เข้าชม  ประมาณ 200 คน  และมีผู้ขอรับโปรแกรม SoilView  จํานวน 49 ราย  
สามารถจําแนกเป็นสถาบันและองค์กรต่างๆ จํานวน 28 ราย เกษตรกรและประชาชน จํานวน 19 ราย และ
นักศึกษา จํานวน 2 ราย 
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ภาพประกอบการจัดนทิรรศการ เรื่อง Horti ASIA 2012 International Tradeshow for 
Horticultural and Floricultural Production and Processing Technology หรือ งานแสดง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผกั ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย 2555 
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งานบริการข้อมูลในปีที่ผ่านมา 

 
 

 กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน มีฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่หรือที่เรียกว่า
ข้อมูลทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic  Information  System: GIS) ที่เป็นข้อมูลหลักที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของศูนย์สารสนเทศ อยู่ 3 ประเภทข้อมูล คือ 1) ฐานข้อมูลดิน (Soils )  2) ฐานข้อมูล
การใช้ที่ดิน (Land Use)  ๓) ฐานข้อมูลจําแนกประเภทที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร  โดยให้บริการแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ  เอกชน และประชาชนที่สนใจ 
 ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (GIS Data) ทั้ง 3 ประเภทน้ัน  ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ 321 ล้าน
ไร่โดยประมาณ  และสามารถนําฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวิเคราะห์  สังเคราะห์  เผยแพร่  ต่อยอด
ร่วมกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ประเภทต่างๆ ของหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ  ได้เป็นอย่างดี 
 ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ หลักทั้ง 3 ประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์สารสนเทศ  น้ัน  ได้มีการ
สํารวจ  จัดทํา  ปรับปรุงแก้ไข  ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยจัดทําเป็นโปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านดินและการใช้ที่ดิน เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานท่ีสนใจท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน 
ตลอดจนสถาบันการศึกษา ศูนย์สารสนเทศ ได้จัดทําเป็นโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านดิน
และการใช้ที่ดิน  ได้แก่ 
 

 ระบบงานทีใ่หบ้ริการ คําอธบิาย 
1. 
 

โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
กลุ่มชุดดิน (Soilview 2.1) 

เทคโนโลยีดา้นระบบฐานขอ้มูล : พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม  Arc 
View จัดเก็บในฐานข้อมูล  Dbase (.dbf) 
ประโยชน:์  

1. ใช้ในการวางแผนการปลูกพืชหรือทําการเกษตรให้
เหมาะสมต่อคุณภาพของดินอย่างถูกต้อง ซึ่งโปรแกรมสามารถแสดง
ช้ันความเหมาะสมของดินกับพืชแต่ละชนิด   

2. ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการวาง
แผนการพัฒนาการเกษตร 

3. จัดพิมพ์แผนที่กลุ่มชุดดิน และแผนที่ช้ันความเหมาะสม
ของดินสําหรับพืชชนิดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  

4. สามารถจัดการพืช จัดการดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ให้แก่เกษตรกร 

หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องให้ได้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย  
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2. 

 
 
 
 
 

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนการ
จัดการทรัพยากรดิน 
(LandPlan 3.0) 
 
 

เทคโนโลยีดา้นระบบฐานขอ้มูล : พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม  Arc 
View จัดเก็บในฐานข้อมูล  Dbase (.dbf) 
ประโยชน:์  

1. สามารถเลือกพ้ืนที่เป้าหมายได้ต้ังแต่ระดับจังหวัด อําเภอ 
และตําบล  

2. สามารถแสดงช้ันข้อมูลอ้างอิงอ่ืน ๆ ได้แก่ ข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ขอบเขตการปกครอง ถนน เส้นทางนํ้า ตําแหน่ง 
หมู่บ้าน วัด โรงเรียน และพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร   

3. เมื่อผู้ใช้เลือกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สนใจแล้ว
สามารถระบุช้ันความเหมาะสมของดินและข้อจํากัดในการใช้
ประโยชน์ที่ดินต่อพืชน้ัน ๆ  

4. ระบบช่วยในการประเมินระดับความรุนแรง และสภาพ
ปัญหา เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของพ้ืนที่ที่ควรจัดทําโครงการ
พัฒนาที่ดิน   

5. สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอดีตกับ
ปัจจุบัน  พร้อมทั้งแสดงผลเป็นแผนที่บนจอภาพ 

 
3. 

 
 
 
 
 

โปรแกรมสืบคน้แผนที่ป่าไม้
ถาวร (Permanent Forest 
1.0) 

เทคโนโลยีดา้นระบบฐานขอ้มูล : พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม  Arc 
View จัดเก็บในฐานข้อมูล  Dbase (.dbf) 
ประโยชน:์  

1. เป็นการจัดเก็บข้อมูลแผนที่การจําแนกการใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี ในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร 30 
ล้านไร่ ใน 65 จังหวัด  

2. เป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการป้องกันการบุกรุกเขตป่า ให้แก่
เจ้าหน้าที่ภาครัฐบาลและประชาชน 

 
4. 

 
 
 
 
 

โปรแกรมระบบสนับสนุนการ
จัดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ
(AgZone 2.2) 

เทคโนโลยีดา้นระบบฐานขอ้มูล : พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม  Arc 
View จัดเก็บในฐานข้อมูล  Dbase (.dbf) 
ประโยชน:์  

1. กําหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์ พืช
หลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2. ประเมินความเหมาะสมทางกายภาพของดินต่อการปลูก
พืชเศรษฐกิจ 
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5. ชุดโปรแกรมระบบสนับสนุน

การจัดการดินปัญหาใน
ประเทศไทย (SoilMan 1.1) 
 
 

เทคโนโลยีดา้นระบบฐานขอ้มูล : พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม  Arc 
View จัดเก็บในฐานข้อมูล  Dbase (.dbf) 
ประโยชน:์  

1. เป็นการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรดินที่มีปัญหา
ต่าง ๆ ที่กรมฯ ได้ศึกษามา จัดทําเป็นฐาน ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูล
ประกอบการอธิบายรายละเอียด  

2. เป็นระบบสนับสนุนการจัดการดินปัญหาสร้างเป็น
ข้อสนเทศในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน  

 
6. โปรแกรมระบบเรียกใช้ข้อมูล

การชะล้างพังทลายของดิน 
(EROSVIEW 1.0) 
 
 
 

เทคโนโลยีดา้นระบบฐานขอ้มูล : พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม  Arc 
View จัดเก็บในฐานข้อมูล  Dbase (.dbf) 
ประโยชน:์  

1. แสดงข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ทั้งระดับภาค/ลุ่ม
นํ้า/จังหวัด 

2. ใช้ประกอบการกําหนดนโยบายการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
รวมทั้งวางแผนการใช้ที่ดิน 

3. จัดพิมพ์แผนที่ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลาย
ของดิน 

 
7 โปรแกรมระบบฐานข้อมูลชุด

ดิน (Thaipedon 1.0) 
 

เทคโนโลยีดา้นระบบฐานขอ้มูล : พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม  Arc 
View จัดเก็บในฐานข้อมูล  Dbase (.dbf) 
ประโยชน:์  

1. จัดเก็บแผนที่ชุดดินและฐานข้อมูลทั้งทางกายภาพและ
เคมีของชุดดินตัวแทนที่ปรับปรุงใหม่ พร้อมทั้งแสดงภาพหน้าตัดดิน 
และภาพภูมิทัศน์บริเวณหน้าตัดดิน   

2. ใช้สําหรับเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการศึกษาเรื่องชุดดิน 
 

8. โปรแกรมออกแบบหมู่บ้าน
พัฒนาที่ดิน (ConsPlan 2.0) 

เทคโนโลยีดา้นระบบฐานขอ้มูล : พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม  Arc 
View จัดเก็บในฐานข้อมูล  Dbase (.dbf) 
ประโยชน:์  

1. ใช้ในการออกแบบโครงสร้างงานอนุรักษ์ดินและนํ้า 
2. สามารถประเมินการสูญเสียดิน ก่อนและหลังการจัดทํา

ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า 
3. จัดทํางบประมาณและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
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9. โปรแกรมประเมินคุณภาพดิน

เพ่ือการก่อสร้างแหล่งนํ้า
ขนาดเล็ก (FarmPond 1.0) 

เทคโนโลยีดา้นระบบฐานขอ้มูล : พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม  Arc 
View จัดเก็บในฐานข้อมูล  Dbase (.dbf) 
ประโยชน:์  

1. นําฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน ร่วมกับข้อมูลสมบัติของดินด้าน
วิศวกรรม มาใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการกักเก็บนํ้าของ
ดิน  ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ การเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ต่อการก่อสร้างแหล่งนํ้าขนาดเล็ก 

2. แสดงระดับความสามารถในการกักเก็บนํ้าของดิน 
 

10. โปรแกรมประเมินคุณภาพ
ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 
(LandSuit 1.0) 

เทคโนโลยีดา้นระบบฐานขอ้มูล : พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม  Arc 
View จัดเก็บในฐานข้อมูล  Dbase (.dbf) 
ประโยชน:์  
 เป็นระบบประเมินคุณภาพที่ดินโดยนําข้อมูลดิน ข้อมูลทาง
กายภาพของดินและข้อมูลเศรษฐกิจมาวิเคราะห์ เพ่ือประเมินความ
เหมาะสมทางกายภาพและทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่สําหรับปลูกข้าว
หอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน 
จังหวัดพิษณุโลก 
 

  
ศูนย์สารสนเทศ โดยกลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ ได้ให้บริการข้อมูลที่จัดทําเป็นโปรแกรมประยุกต์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านดินและการใช้ที่ดิน  แก่ เกษตรกรและประชาชน นักศึกษา สถาบันและองค์กร
ต่างๆ ต้ังแต่ เดือนตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2555 รวมทั้งสิ้น 290  ราย โดยจําแนกผู้ขอรับ
บริการข้อมูลดังน้ี 
 
วัน เดือน ปี เกษตรกรและประชาชน นักศึกษา สถาบันและองค์กรต่าง ๆ รวม (ราย) 

1 ต.ค. 54  ถงึ 
20 ส.ค. 55 

125 37 128 290 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานประจําปี ศูนย์สารสนเทศ  ประจําปี ๒๕๕๕ 

กรมพัฒนาที่ดิน 73 

ความร่วมมือกับ 
หน่วยงานภายนอก 

  
 

ในปีงบประมาณ 2555 กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีความ
ร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) ในการเข้าร่วมโครงการเช่ือมต่อข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
ภายใต้แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์และเตือนภัย 
เพ่ือดําเนินการเช่ือมต่อข้อมูลด้านทรัพยากรน้ําและสภาพ
อากาศ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของคลังข้อมูลนํ้าและภูมิอากาศ

แห่งชาติ ผ่านโครงข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GIN) 
โครงการฯ ดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐบาล ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะ

เร่งด่วนและแผนปฏิบัติการอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืน ของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (กยน.) โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมดําเนินงาน
ด้วย 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 1) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ 
สสนก. รับผิดชอบการดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลางของคลังข้อมูลนํ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ และพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูล  2) ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค รับผิดชอบด้านการระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายสําหรับติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล ก่อนส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลนํ้า
และภูมิอากาศแห่งชาติ การดําเนินการติดต้ังแต่ละหน่วยงานพิจารณาจากความพร้อม และปริมาณข้อมูล 
3) สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. รับผิดชอบการติดต้ังระบบเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GIN) 

การจัดทําโครงการน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อประชาชน  เน่ืองจากทําให้มีข้อมูลสําหรับการ
บริหารและจัดการนํ้าเพ่ือป้องกันการเกิดอุทกภัย   ทั้งน้ีได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรม
พัฒนาที่ดิน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อวันที่ 
8 มิถุนายน และ 10 กรกฎาคม 2555  เพ่ือสํารวจ จัดทํารายการบัญชีข้อมูล พิจารณารูปแบบข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ แนวทางการเช่ือมต่อข้อมูล  สํารวจรายละเอียดข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
และความพร้อมในการเช่ือมต่อข้อมูลในแต่ละรายการข้อมูล รวมทั้งสํารวจสถานท่ีติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย และความพร้อมในการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายสารสนเทศภาครัฐ 

รายการข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินสําหรับสนับสนุนการดําเนินการโครงการ ได้แก่  ข้อมูลแหล่งนํ้า
ขนาดเล็ก  ประเภทการใช้ที่ดิน  สภาพภัยแล้งจากภาพถ่ายดาวเทียม  หมู่บ้านที่เสี่ยงต่อดินถล่มและนํ้าป่า
ไหลหลาก  พ้ืนที่นํ้าท่วมซ้ําซาก  พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม  พ้ืนที่เสี่ยงวิกฤตอุทกภัย  สถิติการเกิดดิน
ถล่ม  แผนที่ชุดดิน  แผนที่กลุ่มชุดดิน  ภาพออร์โทสีเชิงเลข  แผนที่การชะล้างพังทลายของดิน  แผนการใช้
ที่ดิน  แผนที่พ้ืนที่ชุ่มนํ้า  เป็นต้น 
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การศึกษาการจัดทําแผนแม่บท IT 
กรมพัฒนาที่ดิน ใหส้อดคล้อง
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

เรียกได้ว่า ขณะนี้ถนนทุกสายกําลังมุ่งสู่ปี 2558 ซึ่งอาเซียนจะกลายเป็นประชาคมอาเซียน
หรือ AEC โดยขณะน้ีได้มีการดําเนินการหลายประการ เพ่ือที่จะให้อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมทั้งในมติ
ของประชาชน วัฒนธรรม และเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน ในหลายๆสาขา ความร่วมมือภายในอาเซียนน้ัน ได้มี
การเริ่มดําเนินการเตรียมพร้อมสําหรับปี พ.ศ. 2558 แล้ว 

การเปิดประชาคมอาเซียน เราก็ต้องมีการปรับตัวจากสิ่งที่เคยทําในบ้านของเรา ให้เข้ากับที่
ทํางาน ที่โรงเรียน หรือปรับให้เหมาะกับบริษัทใหม่ หรือแม้แต่จากเมืองหลวงกับชนบท เป็นการใช้หลักการ
ของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของตนเองให้เข้ากับคนอ่ืน ต้องมีการยอมรับปรับตัว ใครที่ปรับตัวเก่งก็จะ
เป็นผู้ประสบความสําเร็จ นอกจากน้ียังรวมถึงการช่วยเหลือเก้ือกูลให้กับผู้อ่ืนให้ก้าวสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนที่มีความสุขกันให้ได้ 

ดูย้อนหลังไปในปี 2554 อันเป็นปีที่สิบของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนใน
สาขาโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เมื่อพิจารณามุมมองของความสําเร็จที่อาเซียนได้ทํา
ร่วมกันในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะฉลองความสําเร็จดังกล่าว เน่ืองจากในจํานวน
ประชากรของอาเซียนที่มีจํานวนประชากรที่มากกว่า 500 ล้านคน น้ัน ยังมีประชาชนอีกหลายพ้ืนที่ที่ยังไม่
สามารถเข้าถึง ICT ได้ 

ผลการสํ ารวจในปี ดั งกล่ าว
พบว่าประชาชนมากกว่าร้อยละ 78 ของ
อาเซียน สามารถใช้ ICT ที่เก่ียวข้องกับการ
ดํารงชีวิตได้อย่างหลากหลาย ทั่วภูมิภาค
อาเซียน มีการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มี
การใช้บริการ    ต่าง ๆ ด้าน ICT รวมทั้งการ
ประ ยุก ต์ ใ ช้  ICTแบบเ ดียว กับที่ มี ใ ช้ ใน
ประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากน้ี ในประเทศ
สมาชิกอาเซียนอย่างน้อย 5 ประเทศ ได้มี
การแพร่กระจายของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ได้บรรลุเป้าหมายท่ีร้อยละ 100 โดยที่
ประเทศสมาชิก อ่ืน  ๆ  ก็ กําลั งจะบรรลุ
เป้าหมายเดียวกันน้ีในเวลาอันใกล้ 

ความก้าวหน้าด้าน ICT ของประเทศในระดับต้น ๆ ขอยกตัวอย่าง ประเทศสิงคโปร์ที่มีการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับโอกาสจากการเติบโตของอุตสาหกรรม ICT มาอย่างต่อเน่ืองกว่า 30 ปี 
โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจสิงคโปร์ในการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาด้าน
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สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ และการขยายตลาดใน
ต่างประเทศ พบว่าธุรกิจของสิงคโปร์ 9 ใน 10 องค์กรมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการส่งและรับอีเมล์ และ
การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ การใช้งานระบบซอฟต์แวร์ร่วมกัน หรือการประชุมผ่านวิดีโอ ส่วนใหญ่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นพ้ืนฐาน สิงคโปร์ จัดได้ว่าเป็นประเทศท่ีประชากรเข้าถึง Internet มากที่สุดในภูมิภาคน้ี 
อาจจะด้วยโครงสร้างพ้ืนฐาน และข้อได้เปรียบเรื่องขนาดประเทศ นอกจากน้ี มีการใช้บริการสมาร์ทโฟน 
และการชําระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเข้าถึงลูกค้า 

 สําหรับประเทศไทย นั้น ได้มีการเตรียมความพร้อมด้าน ICT โดยนําข้อดี ข้อเสียมา
เตรียมการ เช่น BOI สนับสนุนอุตสาหกรรมหลักของไทยหลายสาขา รวมถึงช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ICT ซึ่ง
ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่ผลิตได้เป็นอันดับต้นๆ (ทราบจากเหตุการณ์นํ้าท่วมเมื่อปี 2554 ที่ส่งผล
กระทบต่อโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์ ICT) ประเทศไทย ควรพัฒนาในด้าน Logistic เพ่ือแข่งขันกับประเทศ
สิงคโปร์ พยายามสร้างแบรนด์เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นผู้นําทางการส่งออกผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงซอฟท์แวร์ของไทยด้วย สําหรับการพัฒนาขีดความสามารถICT ได้มีการเสริมสร้างความเช่ือมั่นในการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ 

ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การแพร่กระจายของ
คอมพิวเตอร์ คู่สายโทรศัพท์พ้ืนฐาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูง ซึ่งยังมีไม่เพียงพอและแพร่กระจาย
ไม่ทั่วถึง ในแผนแม่บท ICT (ฉบับที่2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ได้ต้ังเป้าหมายให้มีโครงข่ายที่
สามารถให้บริการบรอดแบนด์เพ่ือเกิดบริการสื่อสารสําหรับประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีโครงข่ายและบริการ
ที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน 

การพัฒนาคน/ทุนมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีหลายๆแผนระดับชาติให้ความสําคัญ โดยเร่งพัฒนา
กําลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสําหรับการใช้ ICT ให้มีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน ทั้งบุคลากร ICT 
เอง บุคลากรทั่วไปและบุคลากรอาชีพอ่ืน ๆ  

โดยสรุปในช่วงสิบปีที่ผ่านมา รัฐบาลต่าง ๆ 
ในภูมิภาคอาเซียนได้ลงทุนไปเป็นจํานวนมากในการสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้บริการด้าน ICT และเพ่ิมการนํา 
ICT ไปใช้ตลอดทั่วภูมิภาค แม้ว่าจะมีการดําเนินการหลาย
ประการ อาเซียนก็ยังคงมีประเด็นที่จะต้องแก้ปัญหาต่อไป 
เป้าหมายคือ การทําให้เกิดการเจริญเติบโตของการใช้ ICT 
อ ย่ า งท วีคูณ ใน ภูมิ ภ าค น้ี  เ พ่ื อกระ ตุ้ น ใ ห้ เ กิ ดกา ร
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง และหัวใจหลักใน
การบรรลุเป้าหมายนี้คือการขยายโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
การพัฒนาทุนมนุษย์ โดยขณะน้ี รัฐบาลของประเทศ
สมาชิกอาเซียนกําลังสร้างโครงสร้างโครงข่ายยุคหน้า ที่มี
ความเร็วสูง หรือแม้แต่โครงข่ายความเร็วสูงมาก เพ่ือที่จะ
รองรับการบริการและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

อาเซียน สามารถเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน หากได้นํา ICT มาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในฐานะ
เป็นภูมิภาค ขณะที่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศพยายามที่จะขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ของตน กลุ่ม
ประเทศอาเซียนในภาพรวมจะต้องคงความสามารถในการแข่งขันเพ่ือดึงดูดส่วนแบ่งการลงทุนจากทั่วโลก 
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และด้วยประชากรประมาณ 500 ล้านคน อาเซียนมีทุนมนุษย์มากพอท่ีจะแปลงภูมิภาคน้ีให้เป็นตลาด
ขนาดใหญ่เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจสาขาต่าง ๆ ในภาคเศรษฐกิจ และในขณะเดียวกัน ICT ยังเป็น
เครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้ชุมชนอาเซียนบรรลุเป้าหมายในการรวมตัวกันผ่านการใช้ ICT อย่างเข้มข้นและ
แพร่หลายในหมู่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ของอาเซียน 

ICT จะเป็นเคร่ืองมือหลักของอาเซียนในการบูรณาการทางเศรษฐกิจและสังคมเข้าด้วยกันด้วย
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ยุคหน้าและทุนมนุษย์ การสนับสนุนอุตสาหกรรมคอนเทนต์และ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมด้านนโยบายและการกํากับดูแลที่เอ้ือต่อการ
พัฒนา ICT สามารถรวมอาเซียนให้เป็นหน่ึงและก่อให้เกิดตลาดเดียว 

ในแผนแม่บท ICTอาเซียน ปี 2558 ได้กําหนดเป้าหมายหลัก 4 ประการที่จะสะท้อนให้เห็น
ถึงการพัฒนาและการปฏิรูปอาเซียนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม คือ 

1. ICT เป็นเคร่ืองมือในการผลักดันให้ประเทศอาเซียนเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย 
ICT จะเป็นทั้งสาขาหลักที่ทํารายได้ทางเศรษฐกิจสําหรับอาเซียน และในขณะเดียวกันจะ
เป็นเคร่ืองมือช่วยในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ด้วย 

2. อาเซียนได้รับการยอมรับในฐานะเป็นศูนย์กลาง
ด้าน ICT ของโลกแห่งหน่ึง โดยที่อาเซียนจะเป็น
ภูมิภาคท่ีมีความโดดเด่นในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ICT ที่มีคุณภาพสูง ด้านบุคลากรทักษะ 
ICT และด้านการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี 

3. ประชาชนในภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยท่ี
การใช้ ICT อย่างแพร่หลายจะเป็นช่องทางให้
ประชาชนของอาเซียนเข้ามามีส่วนร่วม มีความ
เก่ียวข้อง และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะส่งผล
อย่างลึกซึ้งต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การทํางาน 
และการบันเทิงสันทนาการของประชาชน 

4. ICT มีส่ วนช่วยส่ ง เสริมการรวมตัวกันของ
อาเซียน โดยท่ีจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
มากข้ึนระหว่างธุรกิจต่าง ๆ และประชาชนใน
ภูมิภาค ซึ่งจะนําไปสู่การรวมตัวกันของอาเซียนที่สุด 
 

ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทมี 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ อาเซียนจะเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมให้

เหมาะสมแก่การทําธุรกิจเพ่ือที่จะดึงดูดการค้า การลงทุน และการสร้างธุรกิจในสาขา ICT 
นอกจากน้ี ICT ยังจะเป็นเครื่องมือสําหรับการปรับเปลี่ยนธุรกิจสาขาอ่ืน ๆ ในภาค
เศรษฐกิจอีกด้วย 

2. การสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของประชาชน อาเซียนจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผ่านการเข้าถึง ICT อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในราคาที่เหมาะสมประชาชน
สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายตามความสามารถ 
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3. การสร้างนวัตกรรม อาเซียนจะส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์และความแปลกใหม่ 

4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อาเซียนจะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง ICT เพ่ือสนับสนุน
การให้บริการ ICT ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วทุกชุมชนในอาเซียน 

5. การพัฒนาทุนมนุษย์ อาเซียนจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะและความสามารถด้าน 
ICT เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ICT และช่วงส่งเสริมอุตสาหกรรมอ่ืน 
ๆ ในภาคเศรษฐกิจ 

6. การลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล อาเซียนจะพัฒนาและส่งเสริมการใช้ ICT ไม่ว่าจะเป็นใน
ระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคและจะเน้นการลดช่องว่างอ่ืน ๆ ในด้านดิจิทัลเพ่ือส่งเสริม
ให้นําICTไปประยุกต์ใช้มากขึ้น 

ขณะนี้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ รวมถึงกรมพัฒนาที่ดิน กําลังอยู่ในช่วงเตรียมการและวางแนว
ทางการจัดทําแผนแม่บท ICT ปี 2557-2561 ซึ่งอันที่จริงแล้วน่าจะมีการจัดทําก่อนหน้าน้ี เพ่ือให้ทันต่อ
การจัดทําคําขอต้ังงบประมาณปี 2557 ซึ่งจะเริ่มทําประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2555 (ยังอยู่
ในช่วงที่ได้ใช้แผนแม่บท ICT ของหน่วยงานปี 2552-2556) แม้ว่าการเตรียมการจะดูช้าไป แต่ก็นับว่า
เป็นการดีที่มีแผนแม่บท ICT อาเซียน ปี 2558 (จัดทําและจากจ่ายให้หน่วยงานราชการ เมื่อเดือนมีนาคม 
2555) ได้ถูกกําหนดและวางกรอบการดําเนินงานให้ทุกประเทศในประชาคมอาเซียน ได้วางแนวทางให้
สอดคล้องในเวลาที่นับว่าเหมาะสม 

ทุกหน่วยงานภาครัฐก็ต้องมาวางแนวทางการจัดทําแผนแม่บท ICT ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและต้องสอดคล้องกับกรอบนโยบาย ICT พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 
2020) ที่ใช้ ICT เป็นพลังขับเคลื่อนสําคัญในการนําพาคนไทยสู่ความรู้และปัญญาเศรษฐกิจไทยสู่การ
เติบโตอย่างย่ังยืน สังคมไทยสู่ความเสมอภาค และเพ่ือพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Smart Thailand 

การจะจัดทําแผนแม่บท ICT ปี 2557-2561 น้ัน ก่อนขึ้นจะต้องมีการประเมินสถานภาพ
ปัจจุบัน งานด้าน ICT ของหน่วยงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ การพัฒนาบุคลากรท่ีทําด้าน ICT วิเคราะห์ SWOT ทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมถึงภาพรวมของ ICT ของประเทศไทย การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในฐานะที่
ผู้เขียนเคยมีส่วนร่วมในคณะทํางานจัดทําแผนแม่บท ICT ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2552-2556 ก็
เห็นว่าต้องพิจารณางบประมาณที่ประมาณการว่าจะได้รับด้วย ซึ่งเมื่อประมาณคร่าวๆดูแล้ว กรมพัฒนา
ที่ดิน ได้รับงบประมาณด้าน ICT ในแผนฯ 5 ปี ที่ผ่านมาน้ีเพียงร้อยละ 30 ของงบประมาณที่ต้ังไว้เท่าน้ัน 

วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในยุโรปขยายวงกว้างกระทบทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
และที่แน่ๆ คือ การลดรายจ่ายขององค์กร ซึ่งย่อมกระทบกับงบประมาณ สําหรับระบบ IT บริการ คลาวด์ 
จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จากข้อมูลของ Wall Street Journal พบว่าไม่เพียงมีจํานวนองค์กรที่ใช้งาน 
คลาวด์ เพ่ิมมากขึ้น ผลการสํารวจผู้ที่มีส่วนในการตัดสินใจด้าน IT ขององค์กร 500 ราย พบว่า 85 % 
เห็นประโยชน์จากการนําบริการ คลาวด์ มาใช้ในองค์กร ดังน้ันการจะดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์เพ่ิมเติม จะต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าด้วย การใช้บริการคลาวด์ช่วยลดงบประมาณลงได้ แต่
ต้องมีระบบสํารองข้อมูลไว้ด้วย 

สําหรับด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ งานเครือข่ายที่ใช้ความเร็วสูง ในการ
ติดต่อสื่อสาร การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 หรือเครือข่าย 3 G เป็นมาตรฐานสากลสําหรับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพ้ืนที่กว้าง จุดเด่นของเทคโนโลยี 3G ที่ชัดเจนที่สุด คือ การเพ่ิมความเร็วใน
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การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สายบนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Smartphone, Notebook หรือ Tablet เป็นต้น ซึ่ง
สามารถให้ความเร็วเทียบเท่ากับความเร็วของอินเทอร์เน็ตมีสาย การให้บริการ 3G เป็นการลดช่องว่างใน
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในพ้ืนที่ชนบทห่างไกลและพ้ืนที่ที่มีข้อจํากัดในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และยังช่วย
เพ่ิมความรวดเร็วในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้น นอกจากน้ีผู้ใช้บริการจะสามารถใช้การเช่ือมต่อ
เครือข่าย 3G กับงานมัลติมีเดียในรูปแบบที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การประชุมทางไกลแบบ
เรียลไทม์ผ่าน video conference 

เมื่อการใช้เทคโนโลยี 
3G ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น จึงควร
มีการจัดหาเครื่องมือที่เข้าถึง
อินเทอร์เน็ตไร้สายดังที่กล่าว
มาแล้วให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ของกรมพัฒนาที่ดินเพ่ิมเติม 
เพราะ ไม่ ใ ช่ ก าร เ ช่ื อม โยง
เฉพาะผู้คนในประเทศเท่าน้ัน 
ยังรวมไปถึงการติดต่อในด้าน
ภาคเกษตรกรรมกับหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ของประชาคมอาเซียน
ด้ วย  แ ต่ที่ สํ า คัญ ก็คื อ ต้อ ง
พัฒนาบุคลากรของกรมฯ ทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT โดยตรง และเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ที่เก่ียวข้องในการเพ่ิมทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ให้ทันกับวิวัฒนาการเทคโนโลยีด้านเครือข่ายการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก แล้วก็อย่าลืมฝึกฝน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมสําหรับสื่อสารในอินเทอร์เน็ตกับชาวต่างชาติในอาเซียนด้วย จะได้ไม่ตกยุคและเกิด
ช่องว่างดิจิทัลอีกต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง :  

1) แผนแม่บทICTอาเซียน ปี 2558 ของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) แผนแม่บทICT (ฉบับที่2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 
3) ข้อมูลของแต่ละประเทศใน AEC จาก www.thai-aec.com 
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หลักเกณฑ์การใหค้ะแนนการประกวดเว็บไซตห์น่วยงาน  ประจําปี 2555 
เกณฑ์การตดัสิน คะแนน 

1. โครงสร้างเวบ็ไซต ์   41  
 1.1 เกี่ยวกบัหน่วยงาน  [ 5 ] 

(1)  ประวัติ   จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับประวัติการก่อต้ังหน่วยงาน 1  
(2)  ภารกิจหน่วยงาน จะต้องแสดงขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความ   

รับผิดชอบ 
1  

(3)  ผังโครงสร้างหน่วยงาน จะต้องแสดงแผนภูมิการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
อัตรากําลัง พร้อมรูปถ่ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

1  

(4)  การติดต่อหน่วยงาน จะต้องแสดงสถานที่ต้ังของหน่วยงานพร้อมแผนที่ /
แผนผัง/ แผนภูมิที่ต้ัง   หมายเลขโทรศัพท ์   e-Mail ที่ใช้ติดต่อหน่วยงาน 
แผนทีแ่สดงทีต้ั่ง  และ ค่าพิกัดที่ต้ังหน่วยงาน 

2  

 1.2 ข่าวประชาสัมพนัธ ์  [ 6 ] 
2  
  

2  
  

(1)  การประชาสัมพันธ์ ประกอบกิจกรรม ต่าง ๆ ของหน่วยงาน และ Update 
ข่าวให้เป็นปัจจุบัน 

(2)  การสร้างรูปแบบการประชาสัมพันธ์ข่าวด่วน เช่น อักษรว่ิง , การแสดง
ข้อความหน้าแรก หรือ Pop Up 

(3)  การรวบรวมแฟ้มข่าวย้อนหลัง 2  
 1.3 เชื่อมโยง(Link)   [ 4  ] 

(1)  จะต้องวางปุ่มเช่ือมโยงแสดงเมนู แต่ละเว็บเพจอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผูใ้ช้
สามารถสะดวกในการค้นหาข้อมูล หรือใช้วิธีการแสดงเว็บเพจแบบ 
ขึ้นหน้าใหม่  

(2)  จะต้องเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมฯ ทุกหน่วยงาน 
(3)  จะต้องเช่ือมโยงไปยังหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามภารกิจของ

หน่วยงานหรือมีส่วนสนับสนุน เช่น 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เช่ือมโยงไปยัง  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

สํานักงบประมาณ  
กลุ่มพฒันาระบบบริหาร เช่ือมโยงไปยัง  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
สํานักงานเลขานุการกรม เช่ือมโยงไปยัง สํานักนายกรัฐมนตรี   ,

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) , สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ (สป.กษ.)  

กองการเจ้าหน้าที ่เช่ือมโยงไปยัง สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) , สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(กพร.) 

กองแผนงาน เช่ือมโยงไปยัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , สํานัก
งบประมาณ , สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

1 
 
 
๑ 
๒ 
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เกณฑ์การตดัสิน คะแนน 
กองคลัง เช่ือมโยงไปยัง กรมบัญชีกลาง , สาํนักงบประมาณ , สํานักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน 
สํานักวิศวกรรมศาสตร์เพือ่การพฒันาทีด่นิ เช่ือมโยงไปยัง สภา

วิศวกรรมแห่งประเทศไทย   
สภาสถาปนิก 

สํานักวิจัยและพฒันาการจัดการทีด่นิ เช่ือมโยงไปยัง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สภาวิจัย , สถาบันการศึกษา
ด้านวิจัยการเกษตรหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

สํานักวิทยาศาสตร์เพือ่การพฒันาทีด่นิ เช่ือมโยงไปยัง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สภาวิจัย , สถาบันการศึกษา
ด้านวิจัยการเกษตรหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

สํานักพฒันาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ เช่ือมโยงไปยัง    กรม
แผนทีท่หาร , สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(GISTDA) 

สํานักสํารวจดนิและวิจัยทรพัยากรดนิ เช่ือมโยงไปยัง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สภาวิจัย , มหาวิทยาลัย 

สํานักนโยบายและแผนการใชท้ีด่ิน เช่ือมโยงไปยัง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สภาวิจัย , มหาวิทยาลัย 

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดนิ เช่ือมโยงไปยัง ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร , สภาวิจัย ,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ 

สํานักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิ เช่ือมโยงไปยัง กรม
ประชาสัมพันธ์ 

สํานักปอ้งกันภัยธรรมชาตแิละความเสี่ยงทางการเกษตร เช่ือมโยงไปยัง 
กรมอตุนิยมวิทยา  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 

สถาบนัวิจัยและพฒันาหญา้แฝก เช่ือมโยงไปยัง มูลนิธิชัยพัฒนา , 
เครือข่ายกาญจนาภิเษก ,  สาํนักงาน กปร. 

สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 1-12 เช่ือมโยงไปยัง ศาลากลางจังหวัด 
สถานพีฒันาทีด่นิทุกแหง่ เช่ือมโยงไปยัง ศาลากลางจังหวัด 
 

  

 1.4 ข้อมูลใหบ้ริการของหนว่ยงาน  [ 13 ] 
1.4.1 การให้บริการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตัวอย่าง เช่น 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน 
(2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด 

มาตรฐานการควบคุมภายใน 
 

5  



 

 ก-3 
รายงานประจําปี ศูนย์สารสนเทศ  ประจําปี ๒๕๕๕ 

กรมพัฒนาที่ดิน 

เกณฑ์การตดัสิน คะแนน 
กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

(1)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาราชการไทยปี พ.ศ. 2551-2555 
(2) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2545 
สํานักงานเลขานุการกรม 

(1) ระเบียบและวิธีการปฏิบัติราชการ 
(2) ระบบงานด้านสารบรรณ 

กองการเจ้าหน้าที่  
(1) ความก้าวหน้าในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ

พนักงานราชการ 
(2) สิทธิและประโยชน์ที่พึงได้รับ 
(3) การเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่ง 
(4) วินัยราชการ 

กองแผนงาน  
(1) แผนพัฒนาทรัพยากรดิน 
(2) แผนงานและงบประมาณประจําปี 

กองคลัง  
(1) ระบบการเงินและระเบียบการเบิกจ่าย 
(2) สิทธิและประโยชน์และค่าตอบแทน ต่าง ๆ  

สํานักวิศวกรรมศาสตร์เพือ่การพฒันาทีด่นิ  
(1) เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม 
(2) เทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์   
(3) งานบริการทางช่าง 

สํานักวิจัยและพฒันาการจัดการทีด่นิ 
(1) ผลงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า การปรับปรุงบํารุงดิน 

และการจัดการที่ดินในพ้ืนที่เกษตรกรรมและอ่ืน ๆ  
(2) ระบบสารสนเทศทางวิชาการ 

สํานักวิทยาศาสตร์เพือ่การพฒันาทีด่นิ  
(1) การบริการด้าน วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ ตรวจสอบ ดิน นํ้า ปุ๋ย

อินทรีย์  วัสดุปรับปรุงดิน    
(2) การตรวจสอบสารพิษในดิน 
(3) ข้อมูลด้านผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน พร้อมคําแนะนําด้านการ

จัดการดินและปุ๋ย 
สํานักพฒันาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่  

(1) การบริการข้อมูลแผนที่ ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น แผนที่จําแนก
ประเภทที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร  โครงการจัดทําแผนที่เพ่ือการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรฯ 

  



 

 ก-4 
รายงานประจําปี ศูนย์สารสนเทศ  ประจําปี ๒๕๕๕ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

เกณฑ์การตดัสิน คะแนน 
(2) เทคโนโลยีด้านการจัดทําแผนที่ด้วยวิธีต่าง ๆ 

สํานักสํารวจดนิและวิจัยทรพัยากรดนิ 
(1) การจัดทําข้อมูลแผนที่ดินระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ ระดับ

ตําบล 
(2) ข้อกําหนดลักษณะและสมบัติของชุดดินจัดต้ังของประเทศไทย 
(3) การจัดทําข้อมูลการจําแนกดิน แผนที่ดิน การวางแผนการใช้

ที่ดิน 
(4) การกําหนดเขตการใช้ที่ดินด้านกายภาพ (Zoning) 

สํานักนโยบายและแผนการใชท้ีด่ิน 
(1) ข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เศรษฐกิจที่ดินตามนโยบาย 

ของรัฐ    
(2) ข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(3) ข้อมูลด้านวางแผนการใช้ที่ดิน 

สํานักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิ 
(1) สื่อประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(2) งานพัฒนาหมอดินอาสา 

สํานักปอ้งกันภัยธรรมชาตแิละความเสี่ยงทางการเกษตร 
(1) ข้อมูลการติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยที่จะเกิดจากภัย

ธรรมชาติ ทั้งด้านภัยแล้ง นํ้าท่วม และดินถล่ม 
(2) ข้อมูลปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน จากสาเหตุของ

ความแห้งแล้ง ดินเค็ม นํ้าท่วม แผ่นดินถล่ม ดินดาน และการทิ้ง
ร้างของพ้ืนที่เกษตรกรรม  

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดนิ 
(1) ข้อมูลผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ วิธีการนําไปใช้ประโยชน์ 
(2) ข้อมูลขั้นตอนการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

สถาบนัวิจัยและพฒันาหญา้แฝก 
(1) ระบบงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(2) การบริการข้อมูลด้านหญ้าแฝก 

สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 1-12 
(1) การบริการ วิเคราะห์ สํารวจและจําแนกดิน การวางแผนการใช้

ที่ดินแบบละเอียดระดับไร่นา  
(2) ติดตามผลการสาธิตพัฒนาที่ดินแบบ ต่าง ๆ  
(3) ผลงานทางวิชาการ  ผลงานวิจัยและงานวิเคราะห์ดิน 
(4) สํารวจออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและ

นํ้าในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ   
 
 

  



 

 ก-5 
รายงานประจําปี ศูนย์สารสนเทศ  ประจําปี ๒๕๕๕ 

กรมพัฒนาที่ดิน 

เกณฑ์การตดัสิน คะแนน 
  

 
 
 

  1.4.2 

สถานพีฒันาทีด่นิ 
(1) การบริการออกแบบ จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าในพ้ืนที่ตัวอย่าง 
(2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
(3) การบริการวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน และกล้าหญ้าแฝก 

ค้นหาข้อมูลง่าย 

  

(1)  หน่วยงานพัฒนาโปรแกรมช่วยสืบค้นหาข้อมูลผลงานวิชาการ หรืองาน  
 บริการต่างๆ ภายในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

3  

(2)  เช่ือมโยง Link มายัง e-Search ของกรมฯ  1  
1.4.3   มีการให้บริการเอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานและโปรแกรม Download   

  ข้อมลูหรือสิ่งที่เผยแพร ่
  

(1) ผู้ใช้เข้าชมสามารถพิมพ์และ Download เอกสารเผยแพร่ของ
หน่วยงานได้ 

2  

(2)  มีโปรแกรมให้ Download อํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่จําเป็นต้อง
ใช้งานโปรแกรมดังกล่าวในการดูเว็บไซต์ เช่น โปรแกรม Acrobat 
Reader, Windows Media Player  , WinZip  เป็นต้น 

2  

 1.5 มีผังเว็บไซต์ (Site Map)  [ 5 ] 

 - กรณีไม่มีผังเว็บไซต์ (Site Map)   ให้คะแนนเท่ากับ 0 
- กรณีมีผังเว็บไซต์ (Site Map) แต่ไมส่ามารถ Link ได้ 
ให้คะแนนเท่ากับ 1 

- กรณีมีผังเว็บไซต์ (Site Map) Link ได้แต่ไม่ครบทุกหัวขอ้  
ให้คะแนนเท่ากับ 2 

- กรณีมีผังเว็บไซต์ (Site Map) Link ครบทุกหัวข้อ ให้คะแนนเท่ากับ 5 

  

 1.6 มี Web Board / Contact Us  
(1) Web Board 
     - หน่วยงานพัฒนาโปรแกรม Web Board ขึ้นใช้งานเอง ให้คะแนนเท่ากับ 5 
     - หน่วยงานสมัครใช้งานผ่าน Free Web Board  ใหค้ะแนนเท่ากับ 2 
(2) Contact Us 
     - หน่วยงานพัฒนาโปรแกรม Contact Us ขึ้นใช้งานเอง ให้คะแนนเท่ากับ 3 
     - ใช้การแสดง E-mail เพ่ือเป็น Contact US  ให้คะแนนเท่ากับ  2 

 
 

5 
 
 

3 

[ 8 ] 
 

2. การออกแบบเว็บไซต ์  14 
 2.1 สีและพืน้หลัง  [ 3 ] 

การใส่สีหรือสพ้ืีนหลังเหมาะสมกับเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ   
 2.2  ตัวอักษร  [ 5] 

(1) ขนาดและสีตัวอักษรอ่านง่ายและเหมาะสม 3  
(2) การเน้นคําเน้นหัวข้อให้มขีนาดใหญ่กว่าเน้ือหา มีการกําหนดสีให้กับขอ้ความ

ที่สําคัญ อย่างเหมาะสมสวยงาม 
 

2  



 

 ก-6 
รายงานประจําปี ศูนย์สารสนเทศ  ประจําปี ๒๕๕๕ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

เกณฑ์การตดัสิน คะแนน 
 2.3  การวางผังเว็บไซต ์  [ 3 ] 

2  (1) การจัดวางตําแหน่ง Layout มีความเหมาะสมและจัดเรียงเป็นขั้นเป็นตอน 
(2) การออกแบบในแต่ละหน้าเว็บเพจควรใช้รูปแบบ (Pattern) เดียวกัน 1  

 2.4 ภาพประกอบ  [ 3 ] 
2  (1) มีภาพประกอบเว็บไซต์ 

(2) มีรายละเอียดบรรยายประกอบภาพ 1  
3. การใช้เทคนิคใหม่ในการพัฒนาเว็บไซต ์  15 

  
  
  

(1) มีการใช้ภาพเคลื่อนไหวประกอบจัดทําเว็บไซต์  
(2) มีการให้บริการข้อมูลในรูปวิดีทัศน์ 
(3) มีการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ภาษาใหม่  เช่น  PHP  ASP XML Java Script 

แสดงข้อมูลผ่าน Google Map เป็นต้น   
4. การ Update ให้ทนัสมัย  15 

(1)  การปรับปรุงเปลี่ยนฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น โครงสร้าง บุคลากร ให้เป็น
ปัจจุบัน 

7  

(2) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านวิชาการ หรือเทคโนโลยี ต่าง ๆ ให้เป็น
ปัจจุบัน เช่น ผลการวิจัยใหม ่เทคโนโลยีการปฏิบัติงาน  ราคางาน (Cost 
Unit) การปรับเปลี่ยนข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

8  

5. การมีคลงัความรู้ สํานัก / กอง / สถานี / ศูนย์ฯ 
หน่วยงานจัดทําคลังความรู้ (KM) และนําขึน้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

- มีคลังความรู้ 3 เรื่อง  ให้คะแนนเท่ากับ 10 
- มีคลังความรู้ 2 เรื่อง  ให้คะแนนเท่ากับ 6 
- มีคลังความรู้ 1 เรื่อง  ให้คะแนนเท่ากับ 3 
- ไม่มีคลังความรู้  ให้คะแนนเท่ากับ 0 

 
 
 
 

 

10 

6. การพัฒนาบุคลากรในการทําเว็บไซต์ 
(1) บุคลากรของหน่วยงานพัฒนาเว็บไซต์ด้วยตนเอง ให้คะแนนเท่ากับ 5 
(2) หน่วยงานว่าจ้างให้พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน  ให้คะแนนเท่ากับ 0 

 
 

5 

รวมทั้งสิ้น  100 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
เกณฑ์การตรวจประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ข-1 
รายงานประจําปี ศูนย์สารสนเทศ  ประจําปี ๒๕๕๕ 

กรมพัฒนาที่ดิน 

เกณฑ์การตรวจประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
 

ข้อมูลเชิงประจักษด์้านประสทิธภิาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมิน 

1. มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ ใ ช้สนับสนุน 
การปฏิบัติงาน 

- มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมอย่างน้อยทุกประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม 
 

2. มีระบบตรวจสอบความถูกต้องและความ
น่าเ ช่ือถือของข้อมูลที่ จัด เ ก็บในระบบ
ฐานข้อมูล 

- มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและการ
จัดเก็บข้อมูล รวมถึงการดําเนินการตามแผนการจัดเก็บ
และตรวจสอบข้อมูลแต่ละประเภทในระบบฐานข้อมูล ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

 - มีระบบการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึง (Login) ที่สามารถ 
Verify User name และ Password 
 

3. มีการอัพเดทข้อมูลที่จําเป็นอย่างสมํ่าเสมอ
และทันท่วงท ี

- มีการตรวจรอบของการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละประเภท 
update ข้อมูล พร้อมที่จะนําใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 
 

4. มีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ - มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ที่สามารถ
ค้นหาได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 - มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ที่สามารถ
ค้นหาได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการ 
 

5. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
ของผู้ใช้งาน 
 

- มีการนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจาก
ผู้ใช้งานสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

6. มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50 ของบุคลากรในหน่วยงาน 

- มีจํานวนบุคลากรเข้าใช้ระบบ Intranet หรือระบบท่ี
รองรับการทํางาน Back Office (เช่นระบบงานสาร
บรรณ ระบบบัญชี และการเงิน ระบบงบประมาณ ระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง ระบบงานบุคลากร ระบบงานพัสดุ เป็นต้น) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมดใน
หน่วยงาน ทั้งน้ี จะตรวจสอบจากระบบการเข้า Login 

 

7. มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพ่ิมขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 

- มีข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนผู้ เข้าใช้ระบบ Internet 
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
 
 



 

 ข-2 
รายงานประจําปี ศูนย์สารสนเทศ  ประจําปี ๒๕๕๕ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

ข้อมูลเชิงประจักษด์้านประสทิธภิาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมิน 

8. มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหาย
และมีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

- มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (back up) ในระบบ 
Intranet อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ หรือตามความ
เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก
ความสําคัญ ปริมาณงาน Transaction และสถิติความ
เสียหายที่พบในอดีตที่ผ่านมา 

 - มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (back up) ในระบบ 
Internet อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/เดือน หรือตามความ
เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก
ความสําคัญและสถิติความเสียหายที่พบในอดีตที่ผ่านมา 
 

9. มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

- มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเครือข่ายครอบคลุมทุกโฮสต์ (Host) รวมถึง
เส้นทางที่ข้อมูลอาจเดินทาง เพ่ือป้องกันทรัพยากร ระบบ
สารสนเทศ และข้อมูลบนเครือข่ายภายในหน่วยงาน 

 - มีการติดต้ังระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน และตรวจสอบการละเมิดความ
ปลอดภัยที่มีต่อระบบข้อมูล ที่เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 - มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
และกระบวนการที่แสดงถึงการตอบสนองต่อการบุกรุกที่
เสี่ยงต่อการทํางานของระบบสารสนเทศ เพ่ือลดความ
เสียหายได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงป้องกันเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นและดําเนินการตามแผน 

 - มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ รวมถึงการ
ซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

10. มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและ
ทันสมัย 

- มีการกําหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้
เหมาะสมกับการเข้าถึงงานของผู้ใช้งานระบบและหน้าที่
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนเข้า
ใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
รหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้ใช้งานระบบลาออก พ้นจาก
ตําแหน่ง หรือ ยกเลิกการใช้งาน และมีการทบทวนสิทธ์ิ
การเข้าถึงอย่างสมํ่าเสมอ 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
แผนการพฒันาปรบัปรุงสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
 
 
 



 

ค-1 
รายงานประจําปี ศูนย์สารสนเทศ  ประจําปี ๒

๕
๕
๕

 
กรมพัฒ

นาที่ดิน 

แผนการพฒันาปรบัปรุงสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ด้าน ประเด็นการพัฒนา ประเด็นปัญหา กิจกรรม ตัวชี้วัด(KPI) เดือน งบ ผู้รับผิดชอบ 

    (RM ปี 2554) พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประมาณ  
ก.การพัฒนา
ปรับปรุง
สารสนเทศ 
(ข้อ1-6) 
ระบบสารสนเทศ 
(User 
Satisfaction) 
1. ด้านระบบ
สารสนเทศ 
(Systems) 

1. ระบบสารสนเทศ
ที่มีช่วยให้ข้าพเจ้า
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง  

 

- ส่งงานไปแล้ว แล้ว
ค้นหาไม่เจอ 

- ไม่มีการ share ข้อมูล
ที่ต้องใช้เป็นประจํา 

- มีปัญหาของการใช้ 
Internet ติดต่อไม่ได้
ร้อยละ 50 

- ไม่ทันสมัย 
- ระบบการสื่อสารของ

ประเทศไทยยังไม่ดีพอ 
- งานเป็นไปอย่างล่าช้า 

 

 
 
 
 

1.1 ทบทวนข้อมูลที่กรมฯ 
จําเป็นต้องมีและพัฒนา
ฐานข้อมูลต่างๆ ที่สนับสนุน 
• ยุทธศาสตร์ของกรมฯ 
• แผนปฏิบัติราชการ 
• ผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดคํารับรอง 
• ฐานข้อมูลกระบวนการ

หลักและกระบวนการ
สนับสนุนให้ครอบคลุม
ถูกต้องและทันสมัย  

(วัดตามเกณฑ์ หมวด 4) 
 

1.2 ทบทวนข้อมูลที่อยู่บน 
Internet / Intranet  เพื่อ
ลบข้อมูลที่ไม่จําเป็นออก 

 
 
 
 
 
 
 

RM 4.1  
ร้อยละของความ
ครอบคลุม
ถูกต้อง และ
ทันสมัยของ
ฐานข้อมูลที่
สนับสนุน 
ยุทธศาสตร์อย่าง
น้อย 1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
RM 4.2  
ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าถึง
หรือเข้ามาใช้
ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางเว็ปไซด์ 
ของส่วนราชการ 
RM 4.3 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสาร 

      ศสท. / 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/ 
คณะทํางาน 
PMQA หมวด 
4 (2555) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศสท. / 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/ 
คณะทํางาน 
PMQA หมวด 
4 (2555) 
 
 



 

ค-2 
รายงานประจําปี ศูนย์สารสนเทศ  ประจําปี ๒

๕
๕
๕

 
กรมพัฒ

นาที่ดิน 

ด้าน ประเด็นการพัฒนา ประเด็นปัญหา กิจกรรม ตัวชี้วัด(KPI) เดือน งบ ผู้รับผิดชอบ 
    (RM ปี 2554) พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประมาณ  

 2. ข้าพเจ้าสามารถ
ค้นหาข้อมูลผ่าน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับ
ใช้ในการทํางานได้
ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว 
 

 
 

- ข้อมูลบางเรื่องทั้งๆ ที่
กรมเป็นหน่วยงาน
หลักแท้ๆ แต่ไม่
สามารถสืบค้นได้  แต่
สามารถหาได้จาก
หน่วยงานอื่น 

- ไม่สามารถค้นหาข้อมูล
ได้อย่างเต็มที่ 

- ช้ามากๆ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่

สามารถเข้าเครือข่าย
อินเตอร์เน็ทได้ 

- ไม่สามารถค้นข้อมูล
บทความทางวิชาการ
ได้ เนื่องจากกรมไม่มี
สัญญาการรับบริการ
จาก website 
บทความวิชาการต่างๆ 

- ระบบขัดข้องบ่อย 
มาก ๆ   

- ระบบแย่กว่าเดิม และ
ขัดข้องบ่อย ๆ 

- ใช้งานยาก 
- การค้นหาข้อมูลทําได้

ยากลําบาก 

2.1 กําหนดมาตรการการใช้
งาน Internet ของกรมฯ 
และมีระบบควบคุมกํากับ
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

 
 
 
2.2  ปรับปรุงประสิทธิภาพ

การใช้งาน Internet 
(ความเร็ว) ของกรมฯ 

 
2.3 พัฒนาคลังข้อมูลของ 

กรมฯ ให้มีข้อมูลที่
ครอบคลุม ถูกต้อง 
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

 
2.4 สํารวจครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ และ
สนับสนุนอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการใช้งาน 

ตามพ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ 
พ.ศ. 2540 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,000 บาท 
 
 
 
 
 
50,000 บาท 

ศสท. / 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/ 
คณะทํางาน 
PMQA หมวด 
4 (2555) 
 
ศสท. 
 
 
 
ศสท. /
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
ศสท. 



 

ค-3 
รายงานประจําปี ศูนย์สารสนเทศ  ประจําปี ๒

๕
๕
๕

 
กรมพัฒ

นาที่ดิน 

ด้าน ประเด็นการพัฒนา ประเด็นปัญหา กิจกรรม ตัวชี้วัด(KPI) เดือน งบ ผู้รับผิดชอบ 
    (RM ปี 2554) พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประมาณ  

- ไม่ทันสมัย 
- ระบบสารสนเทศที่

บริการจะใช้เวลาใน
การค้นหา         

- ค้นหาไม่เจอ 
- ระบบไม่มี

ประสิทธิภาพ 
- บางครั้งเข้าไม่ได้หรือ

ช้ามาก 
2. ด้านระบบ
ฐานข้อมูล 
(Database) 

3. ระบบฐานข้อมูล
ที่พัฒนาขึ้นสามารถ
นํามาใช้สนับสนุน
การทํางานได้เป็น
อย่างดี 
 

- ข้อมูลที่อัพเดท ไม่สามาร
เข้าลิงค์เว็บไซด์ที่ต้องการ

- ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
- ไม่มีการนําไปใช้งาน

จริง 
- ข้อมูลมีไม่มากพอ 
 

3.1 ทบทวนข้อมูลที่กรมฯ 
จําเป็นต้องมีและพัฒนา
ฐานข้อมูลต่างๆ ที่
สนับสนุน  
• ยุทธศาสตร์ของ กรมฯ 
• แผนปฏิบัติราชการ 
• ผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดคํารับรอง 
• ฐานข้อมูลกระบวนการ

หลักและกระบวนการ
สนับสนุนให้ครอบคลุม
ถูกต้องและทันสมัย 

 
 
 

      ศสท. / 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/ 
คณะทํางาน 
PMQA หมวด 
4 (2555) 
 
 



 

ค-4 
รายงานประจําปี ศูนย์สารสนเทศ  ประจําปี ๒

๕
๕
๕

 
กรมพัฒ

นาที่ดิน 

ด้าน ประเด็นการพัฒนา ประเด็นปัญหา กิจกรรม ตัวชี้วัด(KPI) เดือน งบ ผู้รับผิดชอบ 
    (RM ปี 2554) พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประมาณ  

 4. ระบบฐานข้อมูล
สามารถสนับสนุน
การสื่อสารองค์
ความรู้ และการ
แลกเปลี่ยนในเรื่อง
ของวิธีการปฏิบัติที่ดี 
(Best/Good 
Practices) ภายใน
ส่วนราชการ  

- องค์ความรู้ที่มีอยู่ยัง
ขาดการมี 
ส่วนร่วม 

- ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้  
บน www. 

- ไม่มีการนําไปใช้
ประโยชน์จริงกับ
องค์กร 

4.1 จัดทํา   Web Blog  เพื่อ
เป็นช่องทางในการแบ่งปัน
ความรู้ทางเครือข่าย 
Internet 

4.2 ใช้ Social Network เป็น
เครื่องมือในการแบง่ปัน
ความรู้   เช่น  facebook 
twitter   km blog 
 

     30,000 บาท ศสท. /
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/ 
คณะทํางาน 
KM Team 
 
 

 5. ระบบฐานข้อมูล
สนับสนุนต่อการ
ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ ของ
ส่วนราชการ  
 
 

- ฐานข้อมูลไม่
ครอบคลุม 

- ระบบฐานข้อมูล 
บางครั้ง ที่อยู่บน 
www. ไม่ตรงกับความ
จริงไม่มีการนําไปใช้
ประโยชน์จริงกับ
องค์กร 

5.1 ทบทวนข้อมูลการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของกรมฯ ให้
ครอบคลุมถูกต้องและ
ทันสมัย 

5.2 กําหนดผู้รับผิดชอบด้าน
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
โดยตรง 

      ศสท. / 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/ 
คณะทํางาน 
PMQA หมวด 
4 (2555) 
 
 

3. ด้านระบบ
เครือข่าย 
(Network) 

6. ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายใน
ส่วนราชการ 
(Network) ช่วย
อํานวยความสะดวก
ต่อการทํางานของ
ข้าพเจ้า  
 

- บาง www. ไม่
สามารถเข้าได้   

- ระบบการสื่อสารของ
ประเทศไทยยังไม่ดี
พอ 

- มีปัญหาของการใช้ 
Internet ติดต่อไม่ได้
ร้อยละ 50 

6.1 กําหนดมาตรการการใช้
งานเครือข่าย Internet 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

6.2 จัดทําระบบตรวจสอบการ
ใช้งาน Intranet ที่ผ่าน
หน้า Login 
 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 

ศสท. /
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 



 

ค-5 
รายงานประจําปี ศูนย์สารสนเทศ  ประจําปี ๒

๕
๕
๕

 
กรมพัฒ

นาที่ดิน 

ด้าน ประเด็นการพัฒนา ประเด็นปัญหา กิจกรรม ตัวชี้วัด(KPI) เดือน งบ ผู้รับผิดชอบ 
    (RM ปี 2554) พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประมาณ  

- ระบบฐานข้อมูล 
บางครั้ง ที่อยู่บน 
www. ไม่ตรงกับ
ความจริง 

- บาง www.ที่เป็น
ประโยชน์ ไม่เอื้อให้
เข้าไป เพราะติด
บล๊อค 

- เข้ายาก หลุดบ่อย 
 

6.3 ทําแบบสํารวจวัดความพึง
พอใจการในการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบฐานข้อมูล  

6.4 จัดทําคู่มือการใช้งาน 
Intranet    Internet  
ป้ายประชาสัมพันธ์ (Roll 
Up) และ แผ่นพับ 

6.5 จัดฝึกอบรมบุคลากรทั้ง  
3 กลุ่ม ได้แก่ 
• Admin กอง     
• ผู้บริหาร 
• ผู้ใช้งาน 

 
 
 

 
 
 
 
140,000 บาท 
 
 
 
558,800 บาท 
 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 808,800 บาท  

 

 



 

 
 

คณะผู้จัดทํา 
 
 
 
 
 

ท่ีปรึกษา 
นายธวัชชัย สําโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
นายอนุสรณ์    จันทนโรจน์ รองอธิบดีด้านบริหาร 
นางอรนาฏ โอวาทตระกูล ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ 

 
 

บรรณาธิการ 
นางสาวอริศรา พ่ึงพา 

 
 

กองบรรณาธิการ 
นางกุลวดี ภาร์ดวาจ นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร 
นายศรัณย์นพ อินทเสน นางดวงดอม กําเนิดทรัพย์ 
นางเกษร สวนศรี นายสุพงษ์ ไพชยนต์ 
นางวราภรณ์ อินทร์ทิพย์ นายพนัสบดี ธัชโอภาส 
นางสาวอริศรา พ่ึงพา นางสาวรุจิรัตน์ รุจิรกุล 
นางสาวฐิติพร วีระประสิทธ์ิ 

 
 

ออกแบบปกและจดัทํารูปเล่ม 
นางสาวอริศรา พ่ึงพา 
นางสาวปิยะดา มีสมิง 
 
 
 
 
 

 



 


