


คํานํา 
 

 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมพัฒนาที่ดิน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549–2551 
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กรมพัฒนาที่ดิน จักไดใชสําหรับการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในรายละเอียดตาง ๆ 
ประกอบดวย ทิศทางและกลยุทธการดําเนินงาน ซึ่งเปนผลมาจากการศึกษา วิเคราะหสภาพ                
ดานเทคโนโลยีและการสื่อสารในอดีต ปจจุบัน ของกรมพัฒนาที่ดิน และภายนอก ตลอดจนความ          
กาวหนาของเทคโนโลยีตาง ๆ มาประกอบขึ้นเปนเปาหมายรวม และยุทธศาสตรดานตาง ๆ ข้ึน อาทิ 
บุคลากร ระบบสารสนเทศ ปจจุบันระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และการสื่อสารขอมูลที่ใชได      
นําเสนอใหผูบริหาร นักบริหาร และผูปฏิบัติ ของกรมพัฒนาที่ดินไปแลว และผูใชเกิดความสะดวกในการ
ใชประโยชนจากแผนแมบท ฉบับดังกลาวนี้ ศูนยสารสนเทศ จึงยึดรายงานสรุป โดยการสรุปรายละเอียด
ในดานตาง ๆ แตละสวน เพื่อการนําไปใชงานอยางสะดวกตอไป 
 จึงหวังวารายงานสรุปฉบับนี้ สามารถเปนประโยชนตอไป และถามีความผิดพลาดประการใด 
สามารถเสนอตอศูนยสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุงตอไปได 
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1. ความเปนมา 
 

 มติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ใหความเห็นชอบในหลักการที่ใหมีการแตงตั้ง          
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer-CIO) ประจํากระทรวง/ ทบวง/ กรม ให         
ทําหนาที่ในการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน และใหมีการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี  
สารสนเทศ (IT Master Plan) ของทุกหนวยงานจนถึงระดับกรม 
 

 กรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามพระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2527 ไดกําหนดใหมีหนาที่ในการสํารวจ วิเคราะห ดําเนินการวิจัยดินหรือที่ดิน รวมทั้งวิจัย
สภาพภูมิศาสตรและสภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชนในการจําแนกที่ดิน การกําหนดชุดดิน การพัฒนา
ที่ดิน การวางแผนการใชที่ดิน การแกไขปญหาของการใชประโยชนที่ดิน ตลอดจนดําเนินการพัฒนาที่ดิน              
ถายทอดวิชาการเพื่อใหการใชที่ดินเปนไปอยางเหมาะสม เกิดประโยชนสูงสุดอยางถาวร กรมฯ ไดเล็งเห็น
ความสําคัญในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) เพื่อนําไปสูนโยบายและเปาหมาย          
เดียวกันทั้งหนวยงานในเชิงรุก และเพื่อสามารถใชศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนสูงสุด     
ตอภารกิจของกรมฯ ที่จะพัฒนาอยางมีทิศทางไปสูการเปนหนวยงานที่มีความเปนเลิศในดานการพัฒนาที่ดิน 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะของสถาบันการศึกษาที่ใหการปรึกษาในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดินมาโดยตลอด จึงไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดทําโครงการ
จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเปนการปรับทิศทางและกลยุทธของการ             
ดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินตอไป 
 

2.  แนวคิดและเปาหมายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะตอไป 
 

 เพื่อใหแผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน ไดพัฒนาอยางตอเนื่องและ 
สรางระบบการใชงานอยางเปนรูปธรรมเกิดประโยชนสูงสุด จึงมีแนวคิดและเปาหมายการพัฒนาเทคโนโลยี           
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมฯ (ICT Goals) ในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 
Master Plan) ไดดังนี้ 
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 1)   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหรองรับการใชงานไดในดานวิชาการและดานบริหารจัดการ
อยางกวางขวาง และสามารถประยุกตใชกับภารกิจและงานของกรมฯ รวมทั้งการใชงานการพัฒนาระบบ           
สารสนเทศภูมิศาสตร ในลักษณะการใชงานและใหบริการผานเครือขาย โดยจัดหาและสนับสนุนใหหนวยงาน
ตางๆ มีคอมพิวเตอรพอเพียงตอการใชงาน มีสัดสวนที่เหมาะสม และเปนคอมพิวเตอรระบบเปด (Open 
System) ทํางานไดในลักษณะของระบบ Web Service และ Client / Server ที่เปนมาตรฐาน และคุมคาในการ
ลงทุนระยะยาว 

 

 2)   พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบคลังขอมูลตางๆ ของกรมฯ ใหครอบคลุมทั้งระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และระบบสารสนเทศเพื่อการประยุกตใช (Applications) พรอมทั้งมี
ขอมูล ขอสนเทศสําหรับงานการพัฒนาที่ดิน ที่สามารถใชในการวางแผนพัฒนา การตัดสินใจ การบริหารจัดการ 
และเอื้อตอการปฏิบัติงาน โดยที่ขอมูลเหลานั้นจะตองไดมาอยางรวดเร็ว ถูกตองครบถวน มีมาตรฐาน และ
ทันสมัย โดยเฉพาะระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนั้น ใหทุกหนวยงานบริหารของกรมฯ พัฒนาเปน “สํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส” โดยรวมพัฒนาระบบงานดานบริหาร เชน ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ระบบงานบริหารเงินงบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารแผนงาน และอื่น ๆ 
 

 3)   เตรียมความพรอมของบุคลากร ดวยการสงเสริมและพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ใหกับผูบริหาร นักวิชาการ ขาราชการ พนักงาน ใหมีความรูความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตใชในการทํางาน โดยมีแผนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องเปนระยะ ๆ โดยกําหนดหลักสูตรและ
โปรแกรมฝกอบรมสําหรับกลุมตางๆ อยางชัดเจน ตลอดจนพัฒนาและใหบริการเนื้อหาตาง ๆ ในรูป E-Learning 
ที่ใหบุคลากรสามารถศึกษาดวยตนเองไดทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ยังตองเนนใหผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญ
ของการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดไดใช ICT เปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานอยางจริงจังและคุมคา 
 

 4)   พัฒนาระบบเครือขายสื่อสารคอมพิวเตอรใหสามารถติดตอส่ือสารไดทั้งภายในประเทศ 
(Intranet) และกับตางประเทศในระบบ Internet ทําใหระบบเครือขาย LDD-Net สามารถเอื้อประโยชนใชงานได
อยางกวางขวาง โดยการขยาย Bandwidth ของระบบการสื่อสาร Internet ใหไดขนาดเพียงพอตอการใชงาน 
(Traffic) โดยเฉลี่ยของแตละวัน สามารถติดตอส่ือสารภายในและภายนอก ทําใหระบบเครือขาย LDD-Net            
เปนเครือขายสื่อสารที่สมบูรณ 
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 5)   พัฒนาระบบการสื่อสารเครือขายเปนระบบ Zone โดยจัดแบงเขตภูมิภาค (Regional Zone) และ
เชื่อมตอกันดวยเครือขายสื่อสาร LDD – net ใหเปนเครือขายสื่อสารหลัก (Backbone) และกระจายระบบสื่อสาร
จากศูนยภูมิภาค (Regional Centers) ลงไปถึงหนวยงานในแตละเขตการสื่อสาร พรอมทั้ง ขยายโครงสราง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่ยังไมไดรับการพัฒนา ICT หรือที่ยังไมเพียงพอตอการใชงาน 
หรือหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม เพื่อสามารถสงผานขอมูลดวยความเร็วสูง ประหยัด และมีระบบรักษาความ      
ปลอดภัย อยางเขมแข็ง 
 

ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

  เพื่อใหบรรลุเปาประสงคของการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมภายใตเงื่อนไข แผนแมบทเทคโนโลยี                 
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับนี้ไดกําหนดยุทธศาสตรหลักขึ้น 4 ดาน เพื่อนํา ICT มาใชประโยชน เพื่อสราง           
ศักยภาพรวมทั้งเปนการยกระดับเพื่อการแขงขันในอนาคต ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. ปรับปรุงโครงสรางขององคกรใหเอื้อตอการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ ปรับบทบาทจากการเปนผู
ปฏิบัติไปเปนผูกํากับดูแลและอํานวยความสะดวก และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  

2. จัดอัตรากําลังบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอ 
3. จัดหลักสูตรการฝกอบรมใหกับบุคลากรทุกระดับ 
4. พัฒนาระบบ e-Learning และเนื้อหาเพื่อการทบทวนและเรียนรูดวยตนเอง พัฒนากรมพัฒนา

ที่ดินใหเปนองคกรแหงการเรียนรู   
 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล 

 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานตาง ๆ ของกรม
พัฒนาที่ดินใหสูงขึ้น 

2. จัดทําฐานขอมูลและพัฒนาระบบใหบริการประชาชนใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหครบถวนทุกหนวยงาน 
4. จัดหาซอฟตแวรสําเร็จรูปเพื่อรองรับการปฏิบัติงานใหครบถวน 
5. พัฒนาฐานขอมูลและระบบ e-learning สําหรับหมอดินอาสา 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับแผนกลยุทธกรมพัฒนาที่ดินใสสะอาด ระบบควบคุมภายใน 

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

1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการใหบริการครบถวนทุกหนาที่
ในหนวยงาน 

2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติม และทดแทนเครื่องประสิทธิภาพต่ําใหพอเพียงกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

3. จัดหาอุปกรณตอพวง อุปกรณมัลติมีเดีย ในทุกหนวยงาน 
 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล 
 

1. เชื่อมโยงเครือขายสถานีพัฒนาทีดินจังหวัด สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต เขาสูเครือขายกรม
พัฒนาที่ดินสวนกลาง ดวยเครือขายความเร็วสูง 

2. จัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing System) ที่สวนกลางและสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 12 เขต และโครงการพิเศษ 3 แหง 

3. จัดหาระบบสื่อสารไรสาย สําหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ในทุกหนวยงานวิชาการและ
บริการประชาชน 

 

แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 จากภาระหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรดิน การใชประโยชนและการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของที่ดินซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ กรมพัฒนาที่ดินไดเห็นความสําคัญในการที่จะนําเทคโนโลยี             
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) มาชวยสนับสนุนในการ           
ดําเนินงานของกรมฯ เพื่อนําไปสูเปาหมายเดียวกันทั้งหนวยงาน สามารถที่จะพัฒนาไดอยางมีทิศทาง มีขอมูล
และองคความรูดานการพัฒนาที่ดินที่ทันสมัย และนํามาถายทอดแกเกษตรกรไดดังนั้น การออกแบบแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน     จะตองสอดคลองกับภารกิจและทิศทางของแผนพัฒนารวมของ
กรมฯ รวมทั้งความตองการดานระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูล ดานระบบเครือขายและอุปกรณ
คอมพิวเตอร และดานการพัฒนาบุคลากร ที่เปนโครงการตอเนื่องจากการพัฒนาในระยะที่ 3 ซึ่งเนนการพัฒนา 

      
 
 
 
 
 
 
 



 

บทสรุปของผูบริหาร(Executive Summary) 
5

 

ระบบสารสนเทศควบคูกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบงการดําเนินงาน
เปน 4 ดานดั้งนี้ 

- แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล 
- แผนการพัฒนาระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล 
- แผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  
- แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 1. แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล 
 

  กรมพัฒนาที่ดินไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอรมาสนับสนุนงานวิชาการ ในดาน 
ตาง ๆ ใหไดผลงานที่รวดเร็ว ทันสมัย ทําใหสามารถขยายเปาหมายการดําเนินงานไดมากขึ้น ลดขั้นตอนในการ
ใชอัตรากําลังลง โดยจัดเปนโครงการนํารอง ต้ังแตป 2539 เปนตนมา และปรับทําใหสมบูรณในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 8 และดําเนินการตอเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ดังนั้นการออกแบบเพื่อพัฒนาระบบงาน           
สารสนเทศคอมพิวเตอรของแผนแมบทฉบับนี้ ไดกําหนดกรอบเปาหมายหลักครอบคลุมถึงระบบงานที่กําลัง
ดําเนินการ และระบบงานใหม ดังตอไปนี้ 
 

1)  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS (Management Information Systems) ใชใน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะห การทํารายงาน ของระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส เพื่อการบริหารจัดการและใหการบริการขอมูลดานสารสนเทศทรัพยากร
ดินและที่ดิน 

 

2) พัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอรในการจัดเก็บ วิเคราะหและใหบริการขอมูลแผนที่ดิน สภาพ
การใชที่ดิน แผนการใชที่ดิน และขอมูลแผนที่ที่เกี่ยวของในรูปสารสนเทศภูมิศาสตร และให
สามารถเชื่อมโยงขอมูลดานวิชาการ การจัดการทรัพยากรดิน ไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

 

3) พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการติดตามสถานการณการใชประโยชนที่ดินทั่วประเทศ ที่
สามารถบงบอกสภาพการใชที่ดินของประเทศใหทันสมัย ไดขอมูลพื้นที่การเพาะปลูกพืช เชน 
ขาว มันสําปะหลัง ออย ฯลฯ รวมทั้งระบบการพยากรณผลผลิตทางการเกษตรสําหรับเตรียมวาง
แผนการรับซื้อหรือการจัดการกับผลผลิตไดอยางถูกตอง 
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4) พัฒนาศูนยระบบขอมูลและสารสนเทศทรัพยากรดินและที่ดินเพื่อประสานงานการจัดทําระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรดานการใชประโยชนที่ดิน โดยอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 
ความชํานาญ จากทุกหนวยงานมารวมกันดําเนินงาน เพื่อใหใชความรูความสามารถอยางเต็ม
ศักยภาพ และบรรลุสูนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว 

 

5) พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการประชาสัมพันธและการบริการขอมูลความเหมาะสมการใช
ประโยชนที่ดิน ระบบฐานขอมูลดิน จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร ผานระบบ
เครือขาย Internet สากลทั้งสวนกลาง และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
ใหแลวเสร็จ โดยปจจุบันกําลังนําเขาขอมูลทางวิชาการ และแผนที่กลุมชุดดิน แผนที่สภาพการใช
ที่ดิน ขอบเขตการปกครอง แผนที่ทางน้ํา ถนน และขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่สามารถใหบริการใน
ระบบ On-line แกเกษตรเพื่อรูขอมูลสถานที่ที่ตองการขอมูลแนชัด 

 

6) ปรับปรุงระบบการจัดทําแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ถือครองที่ดิน ใหเขากับระบบงานสารสนเทศ
ภูมิศาสตรโดยใชวิธีภาพคณิต และปรับปรุงมาตราสวนใหอยูในมาตราเดียวกันกับแผนที่ดิน         
ทําใหสามารถขยายเปาหมายการดําเนินงานใหเทากันกับการสํารวจดินอยางละเอียดได 

 

7) พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการวางแผนการใชที่ดินระดับไรนา โดยนําแผนที่ดิน แผนที่สภาพ
การใชที่ดิน ขอมูลเศรษฐกิจสังคม เขาสูระบบดิจิตอลตามขบวนการดานสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร สําหรับทําการวางแผนการใชที่ดินระดับไรนาเปนไปอยางรวดเร็ว และสามารถ
นํามาใชประโยชนได 

8) พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ํา พรอมทั้งระบบ
การคํานวณคาใชจายในการดําเนินงาน ที่สามารถปรับปรุงแผนใหไดสมบูรณตามความตองการ 
สําหรับประยุกตใชในการออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ํา ในพื้นที่พัฒนาการเกษตรหรือหมูบาน
พัฒนาที่ดินในอนาคต ดวยระบบคอมพิวเตอร เพื่อขยายขอบเขตเปาหมายของแผนพัฒนาที่ดิน 
 

  จากกรอบเปาหมายหลักที่ครอบคลุมถึงระบบงานที่กําลังดําเนินการ และระบบงานที่ควร
พัฒนาขึ้นใหม ผนวกกับสภาพความตองการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในขั้นนี้สามารถจัดกลุมของระบบ
สารสนเทศที่ควรพัฒนา โดยมีเปาหมายใหมที่มีภาพรวมและทิศทางที่ชัดเจนไดเปน 4 กลุมหลัก โดยมีระบบที่
เปนกิจกรรมภายใตกลุมตามตารางที่ 1 และมีระบบเครือขาย LDD-Net/Internet/Intranet เปนโครงสรางพื้นฐาน
ของระบบสารสนเทศทั้ง 3 กลุม 
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ตารางที ่1 แสดงระบบงานสารสนเทศและกิจกรรมทีเ่กีย่วของ 
 

ระบบสารสนเทศวชิาการ
และสนบัสนนุวิชาการ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริการและประชาสัมพันธ 

ระบบคลังขอมูลดินและ
ทรัพยากรที่ดิน 

ระบบสํานกังาน/เอกสาร
อิเล็กทรอนกิส 

ระบบการใหบริการขอมูล
และขอสนเทศพัฒนาที่ดิน 

ระบบงานการวางแผนการใชที่ดิน ระบบบริหารบคุลากร ระบบงานการประชาสัมพันธ 
ระบบงานอนุรักษดินและน้ํา ระบบบริหารงบประมาณ ระบบสารสนเทศการพัฒนา

ที่ดินเพื่อเกษตรกร 
ระบบงานการสํารวจและ
จําแนกดนิ 

ระบบงานดานบัญชี ระบบงานบริการของศูนย
คอมพิวเตอร 

ระบบงานแผนที่และการพมิพ ระบบบริหารงานพัสดุ ระบบงานคลังขอมูล
โปรแกรมประยุกต 

ระบบคลังขอมูลงานวจิัย ระบบการฝกอบรม ศูนยรวบรวมมัลติมีเดีย 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบการวางแผนกลยทุธ  
 ระบบงานวิเทศสัมพันธ  
 ระบบการบริหารจัดการ

กิจกรรมโครงการ 
 

 ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนกิส  
ระบบเครือขาย LDD-Net/Internet/Intranet 

 
 

 2. แผนการพัฒนาระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล 
 

  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร LDD-Net ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีพัฒนาการตั้งแตป 2534 โดยการ
พัฒนาโครงสรางเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน และพัฒนาเปนลําดับตอเนื่องถึงปจจุบัน นั้น การออกแบบไดเนน
ประเด็นสําคัญดังนี้ 

• การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไมทันสมัยจนเกินไปเพราะจะมีราคาแพง และยังใชงานไม              
คุมคา หลักการเลือกคือเทคโนโลยีที่เหมาะสมเปนหลัก 

• สามารถขยายระบบเพิ่มเติมได การเลือกมาตรฐานและเทคโนโลยีไดเนนใหขยายเพิ่มเติมไดงาย 
เปนเทคโนโลยีระบบเปด (Open System) และสามารถขยายระบบเพื่อรองรับการเติบโตและ
เทคโนโลยีในอนาคตไดดี 
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• สามารถบริหารจัดการและดูแลรักษางาย การเลือกใชเทคโนโลยีของระบบที่เปน Ethernet 
Switch ที่ปลายทาง โดยมีระบบ Switching และ Router ที่รองรับถึงตนทางจะเปนระบบการ
กระจายที่เปนชั้น (Layers) ที่เปนมาตรฐานสามารถบริหารจัดการ และดูแลรักษางาย 

• คุมคาตอการลงทุน การเลือกเทคโนโลยีไดเนนระดับของระบบที่ราคาการลงทุนนั้นคุมคาและ
สามารถสรางมูลคาเพิ่มในการใชงานในอนาคตได 

 

  การออกแบบระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน (LDD-Net) ที่จะพัฒนา
ตอไปจากระบบเดิมที่มีอยูแลว จะประกอบดวยระบบเครือขายตางๆ และมีขอควรพิจารณา ดังนี้ 
 
  2.1  ระบบเครือขายหลัก (Backbone) 
  ระบบเครือขายหลัก (Backbone) ของ LDD-Net เชื่อมโยงระบบเครือขายของกอง/
สํานักงาน ภายในกรมฯ เปนหลัก 
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รูปที ่1 เครือขายแกนหลักสวนการเชื่อมโยงกับภายนอก และหนวยงานสวนภูมิภาค 
 

 ระบบเครือขายแกนหลักออกแบบใหมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง ตลอดจนมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่เขมแข็ง เครือขายแกนหลักจะเปลี่ยนจากเทคโนโลยี ATM เปน Gigabit Ethernet โดยมี Layer 3 
Gigabit Ethernet Switch เปนจุดเชื่อมโยงเครือขายภายในและภายนอก การเชื่อมโยงเครือขายอินเทอรเน็ตจะ
เชื่อมโยงไปยัง Internet Service Provider (ISP) จาก Internet Gateway Router ผาน Firewall Cluster 
หนวยงานในสวนภูมิภาคและระบบควบคุมการประชุมทางไกลจะเชื่อมโยงเขาสูเครือขายแกนหลักผาน Intranet 
Gateway Router ซึ่งเชื่อมโยงเขาสู Layer 3 Switch ผาน Firewall Cluster เชนกัน ในสวนกลุมเครื่องแมขาย
ใหบริการ (Server Farm) สําหรับผูใชจากภายนอกและภายในกรม จะใหบริการผาน Load Balance Switch ที่
เชื่อมโยงกับ Firewall Cluster 
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3 ระบบแสดงผล LCD projector และ TV Monitor
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Remote Access Server 
ISDN 60 หมายเลข
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รูปที ่2  เครือขายแกนหลักสวนการเชื่อมโยงกับกอง/สํานัก 
 
 ระบบการประชุมทางไกล จะเชื่อมโยงเขาสู Intranet Gateway Router ผาน Layer 2 Switch และ
เครือขายระดับกอง/สํานัก จะเชื่อมโยงเขาสูเครือขายหลักที่ Layer 3 Gigabit Ethernet Switch ดวย Gigabit 
Link สวนระบบ Remote Access จะเชื่อมโยงเขาสูเครือขายหลักที่ Layer 3 Gigabit Ethernet Switch         
เชนเดียวกัน 
 

 เครือขายระดับกอง/สํานัก ในแตละวง LAN ประกอบดวยอุปกรณ Layer 2 Ethernet Switch ทํา
หนาที่รับ-สง ขอมูลของภายในกอง พรอมทั้งเชื่อมตอไปยัง Servers ที่ใหบริการเก็บขอมูลของกอง/สํานัก และ
เชื่อมตอไปยัง Fast Ethernet Switch ของแตละงาน / ฝาย 
 

 จากอุปกรณกระจายสัญญาณของระบบเครือขายหลัก ในทุกๆ หนวยงานระดับกอง/สํานัก จะมี
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับติดตอสื่อสาร และใชปฏิบัติงานลงจนถึงทุกหนวยงานระดับฝาย/งาน 
เชื่อมโยงและจัดการโดย Layer 2 Ethernet Switch ขนาดความเร็วไมต่ํากวา 100 Mbps ทําหนาที่รับ-สง
ขอมูลภายในหนวยงาน และเชื่อมตอกับ Server ที่ทําหนาที่บริการขอมูล พรอมทั้งเชื่อมตอไปยัง Fast 
Ethernet Switch ของแตละฝาย/งาน 
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  2.2  ระบบเครือขายระดับสํานกัเขตพัฒนาที่ดิน/ศนูยศกึษาฯ 
 

 
 

รูปที ่3   รูปแสดงระบบเครือขายสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 
 

 ระบบเครือขายสื่อสารคอมพิวเตอรของสาํนักงานเขตพฒันาที่ดิน/ศูนยศึกษาฯ ในแตละวง LAN 
ประกอบดวยอุปกรณ Fast Ethernet Switch ทําหนาที่รับ-สง ขอมลูของสํานกังานเขตพัฒนาทีดิ่น/ศูนยศึกษาฯ 
พรอมทัง้เชื่อมตอไปยัง Servers ที่ใหบริการเก็บขอมูลสํานักงานเขตพัฒนาที่ดิน/ศูนยศึกษาฯ ระบบการประชมุ
ทางไกล เครื่องพิมพสําหรับเครือขายและเชื่อมตอไปยัง Fast Ethernet Switch ของแตละงาน/ฝาย 
 

 จากอุปกรณ Gateway Router ในทุก ๆ หนวยงานระดับสํานักงานเขตพัฒนาที่ดิน/ ศูนยศึกษาฯ จะมี
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับติดตอส่ือสาร และใชปฏิบัติงานลงจนถึงทุกหนวยงานระดับฝาย/งาน เชื่อมโยง
และจัดการโดย Fast Ethernet Switch ขนาดความเร็วไมตํ่ากวา 100 Mbps ทาํหนาที่รับ-สงขอมูลภายใน        
หนวยงาน และเชื่อมตอกับ Server ที่ทําหนาที่บริการขอมูล และระบบการประชุมทางไกล พรอมทั้งเชื่อมตอไป
ยัง Fast Ethernet Switch ของแตละ ฝาย/งาน 
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2.3 ระบบเครือขายระดับ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
 
 

  
 

รูปที่ 4   รูปแสดงระบบเครือขายสถานีพฒันาที่ดินจังหวัด 
 
 ระบบเครือขายสื่อสารคอมพิวเตอรระดับสถานพีัฒนาที่ดินจงัหวัดเปนลักษณะ LAN เชื่อมตอภายใน
หนวยงาน โดยมี Server ของแตละศูนย/สถาน ีทําหนาที่ประมวลผล และเก็บขอมูลของหนวยงาน 
 

 จากอุปกรณ Gateway Router ในทกุ ๆ หนวยงานระดับสถานพีัฒนาที่ดินจงัหวดั จะมีระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรสําหรับติดตอส่ือสาร และใชปฏิบัติงานลงจนถงึทกุหนวยงานระดับฝาย/งาน เชื่อมโยงและจัดการ
โดย Fast Ethernet Switch ขนาดความเร็วไมตํ่ากวา 100 Mbps ทาํหนาที่รับ-สงขอมูลภายในหนวยงาน และ
เชื่อมตอกับ Server ที่ทาํหนาที่บริการขอมูล และเครื่องพมิพเครือขาย 
  

 ระบบเครือขาย LDD-Net ของกรมพฒันาที่ดินออกแบบใหสามารถเชื่อมโยงกบัเครือขายกระทรวง
เกษตรและสหกรณไดหลายทางเลือก โดยจุดเชื่อมโยงจะอยูที ่ ระบบการเชื่อโยง เครือขายภายนอก (Internet 
Gateway) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน Interface ไดหลายแบบ เชน Interface V.35, Fast Ethernet (RJ-45), POS-
STM-1, IMA, ATM ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผูใหบริการสื่อสัญญาณที่นาํมาใชในการเชื่อมตอ 
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 3. แผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 
 

  วัตถุประสงคในการออกแบบระบบคอมพิวเตอรของกรมพัฒนาที่ดินคือ เพื่อใหไดมาซึ่งระบบ
คอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะ ทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ มีศักยภาพใชงาน ติดตอเชื่อมโยง
กันไดทุกสํานักงาน/กอง/ฝาย/หนวยงานภายในและภายนอกกรมฯ ในการสนับสนุนภารกิจหลักของกรมพัฒนา 
ที่ดิน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 

 ระบบคอมพิวเตอรที่ออกแบบจะเปนระบบคอมพิวเตอรที่มีอุปกรณสมบูรณ และมีความรวดเร็ว
พอเพียง สามารถปฏิบัติงานไดโดยตัวเอง และสามารถตอพวงเขาระบบเครือขายได คอมพิวเตอรของหนวยงาน
ตางๆ รวมทั้งของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทําหนาที่ประสานงานและดูแลระบบนั้น สามารถแบงเปนลักษณะ
ตางๆ ดังนี้ 

1) คอมพิวเตอรบริการหลัก (Main Server) ซึ่งมีโครงสราง CPU แบบ Pentium Xeon 3 GHz ที่มี
ระบบ และเทคโนโลยีที่เปน Quad-Processor ใชทํางานเปนแมขายหลักของระบบ LDD-Net 
ระดับกรมฯ  

2) คอมพิวเตอรบริการ (PC Server) ซึ่งมีโครงสราง CPU แบบ Pentium Xeon 3 GHz หรือดีกวา ที่
มีระบบและเทคโนโลยีที่เปน Dual-CPU ใชทํางานเปนแมขายบริการของระบบ Local Area 
Network ระดับกอง/สํานักงาน และสําหรับระบบบริการของ Internet และสําหรับเปนแมขายของ
หนวยงานระดับกองที่จัดตั้งขึ้นใหม 

3) คอมพิวเตอรกราฟก (Graphic Workstation) ซึ่งมีโครงสราง CPU แบบ Pentium 3 GHz หรือ
ดีกวา มี Graphic Card ประสิทธิภาพสูง มีหนวยความจํา 1 GB หรือดีกวา ใชทํางานในระบบ 
Graphic หรือ ระบบ Geographic Information System หรือระบบ Computer Aided Design 
ระดับกอง/สํานักงาน 

4) PC คอมพิวเตอร (PC Workstation) ซึ่งมีโครงสราง CPU แบบ Intel Pentium 3 GHz หรือดีกวา 
ใชทํางานเปน Terminals หรือ Stand-alone Workstation ในทุกๆหนวยงานของกรมฯ 

5) อุปกรณบริภัณฑตางๆตามความจําเปนในการใชงานแตละประเภทตามหนวยงาน อาทิเชน 
เครื่องพิมพผลสําหรับเครือขายทุกเครือขาย เครื่องพิมพผลชนิดสี เครื่องพิมพผลสีขนาดใหญ 
เครื่องกวาดภาพ กลองดิจิตอล ชุดอุปกรณเสนองาน (Presenter)  และอุปกรณระบบไฟฟา 

 
 
 
 
 



 

บทสรุปของผูบริหาร(Executive Summary) 
14

 

 โดยกําหนดรูปแบบการกระจายระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ จะจัดสรรกระจายตามหลักเกณฑ
เบื้องตนดังนี้ 
 

1) เกณฑเฉลี่ยรวมคอมพิวเตอรทั้งกรมฯ ที่มีตอจํานวนขาราชการทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน ใน
สัดสวนไมเกิน 1 เครื่อง ตอ 1 คน 

2) มีสัดสวนคอมพิวเตอรใชงานในระบบสํานักงานและระบบบริหารตอขาราชการ ไมเกิน 1 
เครื่อง ตอ 1 คน 

3) มีสัดสวนคอมพิวเตอรใชงานในระบบงานวชิาการ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบการวาง
แผนการใชที่ดิน และการทําแผนที่ ไมเกิน 1 เครื่อง ตอ 1 คน 

4) มีสัดสวนคอมพิวเตอรใชงานในระบบงานฐานขอมูลกลาง ระบบประชาสัมพันธ และสําหรับ
ศูนยปฏิบัติการ MIS/GIS ไมเกิน 1 เครื่อง ตอ 1 คน 

5) มีสัดสวน Server สําหรับ สํานักสถานีพัฒนาที่ดิน/ศูนย/ฝาย ไมเกิน 1 เครื่อง ตอ  1 หนวยงาน 
6) เกณฑเฉลี่ยรวมสําหรับการกระจายลงสูระดับหนวยงานยอย คือเฉลี่ยจํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอร ตอ ฝาย/งาน ไมเกิน 8 เครื่อง ตอ 1 หนวยงาน 
7) มีสัดสวน Workgroup Laser Printer สําหรับฝาย/งาน ไมเกิน 1 เครื่อง ตอ  1 หนวยงาน 
8) มีสัดสวน Inkjet Printer (A4) สําหรับฝาย/งาน ไมเกิน 1 เครื่อง ตอ  1 หนวยงาน 
9) มีสัดสวน Inkjet Printer (A3) สําหรับกอง/สถานี ไมเกิน 1 เครื่อง ตอ  1 หนวยงาน 
10) มีสัดสวน Plotter (A0) สําหรับกอง/สํานักงานเขต ไมเกิน 1 เครื่องตอ 1 หนวยงาน 
11) มีสัดสวน Color Scanner สําหรับสําหรับกอง/สํานักงานเขต/ สถานีพัฒนาที่ดิน/ ศูนย           

ไมเกิน 2 เครื่อง ตอ  1 หนวยงาน 
12) มีสัดสวนกลองดิจิตอลสําหรับ กอง/สํานักงานเขต/ สถานีพัฒนาที่ดิน/ศูนย ไมเกิน 2 เครื่อง 

ตอ  1 หนวยงาน 
13) มีสัดสวนกลองวิดีทัศนสําหรับ กอง/สํานักงานเขต/สถานีพัฒนาที่ดิน/ศูนย ไมเกิน 1 เครื่อง 

ตอ  1 หนวยงาน 
14) มีสัดสวน LCD Projector สําหรับ กอง/สํานักงานเขต/สถานีพัฒนาที่ดิน ไมเกิน 1 เครื่อง ตอ  

1 หนวยงาน 
15) มีสัดสวนอุปกรณ GPS สําหรับ กอง/สํานักงานเขต ไมเกิน 2 เครื่อง ตอ  1 หนวยงาน 
16) มีสัดสวน Computer Notebook พรอมอุปกรณ Remote Access แบบไรสาย สําหรับ กอง/ 

สํานักงานเขต/ สถานีพัฒนาที่ดิน ไมเกิน 2 เครื่อง ตอ 1 หนวยงาน 
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 โดยสรุปรายการจํานวนอุปกรณ คอมพิวเตอร ที่จัดสรรตามเกณฑขางตนไดดังตารางที่ 2 
 

ตารางที ่2  แสดงรายการสรุปจาํนวนอุปกรณระบบคอมพิวเตอร 
 

จํานวน 
ที่ รายการ (เครื่อง/ชุด) 
1 ระบบคอมพวิเตอรบริการ (Server)   
 Main Server 2  
 PC Sever 96 
2 ระบบคอมพวิเตอรใชงาน (WorkStation)  
  GR Workstation 864 
  PC Workstation  641 
  Computer Notebook  218 
 3 ระบบอุปกรณตอพวงตางๆ  
  Work Group Laser Printer 111 
  Inkjet Printer (A3) 107 
 Inkjet Printer (A4) 107 

 Plotter 18 
 Digital Camera  100 
 Video Camera  100 
 Scanner  184 
 Projector  88 
 GPS (ใหญ) 15 
 GPS (เล็ก)  1 
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 4. แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 การออกแบบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดกลาวมาแลวนั้น มีองคประกอบหลักที่
สําคัญอีกประการหนึ่งคือการพัฒนาบุคลากร ที่กรมพัฒนาที่ดินถือวาหัวใจของการพัฒนาควบคูกันไปกับ
ระบบงานคอมพิวเตอรที่จะเกิดขึ้นในกรมฯ ในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี้ มุงที่จะพัฒนาบุคลากร
ของกรมฯ ในทุกระดับใหมีความรูความสามารถ มีความเขาใจในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภารกิจ  
ตาง ๆ ไดอยางดี มีความกาวหนาทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพงาน ดังนั้นการจัดการอบรมจะตองเปนไปตลอด
เปนระยะ ๆ เพื่อใหไดทักษะความชํานาญและเรียนรูระบบสารสนเทศตาง ๆ มากข้ึน สามารถนําไปใชงานใน
หนาที่และที่เปนภารกิจของตนไดตามวัตถุประสงค 
 

 ในสวนการจัดอัตรากําลังนั้น จะจัดใหมีขาราชการหรือพนักงานดานเทคนิคระบบฯ โดยเฉพาะ
เพิ่มเติม สําหรับหนวยงานในภูมิภาคโดยสํานักงานเขตพัฒนาที่ดินควรมีผูปฏิบัติงานดานเทคนิคระบบฯ อยาง
นอย  2 คน และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สถานีละอยางนอย 1 คน 
 

  การวางแผนการฝกอบรมจะแบงกลุมบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในดานตางๆ ดังนี้ 
 1) กลุมผูบริหารระดับสูง                         จํานวน      21 คน 
 2) กลุมผูบริหารระดับกลาง                     จํานวน    157 คน 
 3) กลุมผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการ             จํานวน    643 คน 
 4) กลุมขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน      จํานวน 1,500 คน 
 5) กลุมผูปฏิบัติงานดานเทคนิคระบบฯ        จํานวน    120 คน 
  

การจัดต้ังศูนยฝกอบรมภูมิสารสนเทศการเกษตร 

 ดวยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดิน ทําหนาที่เปนศูนยกลางระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรของกระทรวงฯ เพื่อทําหนาที่พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงฯ กรมพัฒนาที่ดินจึงมีดําริที่จะจัดตั้ง
ศูนยฝกอบรมภูมิสารสนเทศการเกษตรขึ้นเพื่อทําหนาที่ดังกลาว โดยในปแรกจะดําเนินการฝกอบรม หลักสูตร
ดาน GIS สําหรับผูบริหารระดับพื้นที่ และ GIS เบื้องตนสําหรับขาราชการใหมและพนักงานราชการ การ
ประยุกตใชสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับการวางแผนดานการเกษตร การบริหารและการจัดการระบบเครือขาย 
การใชงาน Back Office และ Front Office ผาน Internet และหลักสูตรการพัฒนา Web Site. 
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ตารางที ่3 แผนหลักการฝกอบรมบุคลากร 

ระยะเวลา/จํานวน (ช.ม./ครั้ง) 
ที่ หลักสูตรการฝกอบรม 

หลักสูตร
ช่ือ 

จํานวน
คน/ครั้ง ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

บรส1 21 6/1 6/1 6/1 1 ผูบริหารระดับสูง 
บรส2 21 6/1 6/1 6/1 
บรก1 40 12/2 12/1 12/1 

2 ผูบริหารระดับกลาง 
บรก2 40 6/2 6/1 6/1 
วชก1 30 18/4 18/4 18/4 
วชก2 30 12/4 12/4 12/4 
วชก3 30 18/4 18/4 18/4 

3 ผูเชี่ยวชาญ/นักวิชาการ 

วชก4 60 6/2 6/2 6/2 
ขรก1 120 6/2 6/2 6/1 
ขรก2 30 6/8 6/8 6/4 
ขรก3 30 6/8 6/8 6/4 

4 ขาราชการ 

ขรก4 120 6/2 6/2 6/1 
ขรก1 120 6/2 6/2 6/1 
ขรก2 30 6/4 6/4 6/2 
ขรก3 60 6/4 6/4 6/2 

5 เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

ขรก4 120 6/2 6/2 6/1 
เทคนิค1 20 3/2 3/2 3/2 
เทคนิค2 20 6/2 6/2 6/2 
เทคนิค3 20 6/2 6/2 6/2 

6 ผูปฏิบัติงานดานเทคนิค 

เทคนิค4 20 3/2 3/2 3/2 
       

บรส1 : Introduction ขรก1 : Computer and Network Users 
บรส2 : Administration Concept ขรก2 : Basic Application Programs 
บรก1 : Internet and Information Systems ขรก3 : Data Preparation 
บรก2 : Application and Management ขรก4 : Internet Users 
วชก1 : Information Systems เทคนิค1 : Computer System 
วชก2 : Data System เทคนิค2 : Networking 
วชก3 : Applications เทคนิค3 : Network and Internet Administration 
วชก4 : Internet เทคนิค4 : Support and Service Systems 
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 ระบบเครือขายแกนหลักออกแบบใหมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง ตลอดจนมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่เขมแข็ง เครือขายแกนหลักจะเปลี่ยนจากเทคโนโลยี ATM เปน Gigabit Ethernet โดยมี Layer 3 
Gigabit Ethernet Switch เปนจุดเชื่อมโยงเครือขายภายในและภายนอก การเชื่อมโยงเครือขายอินเทอรเน็ตจะ
เชื่อมโยงไปยัง Internet Service Provider (IPS) จาก Internet Gateway Router ผาน Firewall Cluster              
หนวยงานในสวนภูมิภาคและระบบควบคุมการประชุมทางไกลจะเชื่อมโยงเขาสูเครือขายแกนหลักผาน Internet 
Gateway Router ซึ่งเชื่อมโยงเขาสู Layer 3 Switch ผาน Firewall Cluster เชนกัน ในสวนกลุมเครื่องแมขาย            
ใหบริการ (Server Farm) สําหรับผูใชจากภายนอกและภายในกรม จะใหบริการผาน Load Balance Switch           
ที่เชื่อมโยงกับ Firewall Cluster  
 

 ระบบการประชุมทางไกล จะเชื่อมเขาสูเครือขาย Internet Gateway Router ผาน Layer 2 Switch 
และเครือขายระดับกอง/สํานัก จะเชื่อมโยงเขาสูเครือขายหลักที่ Layer 3 Gigabit Ethermet Switch ดวย 
Gigabit Link สวนระบบ Remote Access จะเชื่อมโยงเขาสูเครือขายหลักที่ Layer 3 Gigabit Ethermet Switch 
เชนเดียวกัน 
 

 เครือขายระดับกอง/สํานัก ในแตละวง LAN ประกอบดวยอุปกรณ  Layer 2 Ethernet Switch             
ทําหนาที่รับ-สง ขอมูลของภายในกอง พรอมทั้งเชื่อมโยงไปยัง Servers ที่ใหบริการเก็บขอมูลของกอง/สํานัก 
และเชื่อมตอไปยัง Fast Ethernet Switch ของแตละงาน/ฝาย 
 

 จากอุปกรณจายสัญญาณของระบบเครือขายหลัก ในทุก ๆ หนวยงานระกับกอง/สํานัก จะมีระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรสําหรับติดตอส่ือสาร และใชปฏิบัติงานลงจนถึงทุดหนวยงานระดับฝาย/งาน เชื่อมโยง            
การจัดการโดย Layer 2 Ethernet Switch ขนาดความเร็วไมตํ่ากวา 100 Mbps ทําหนาที่รับสงขอมูลภายใน
หนวยงาน และเชื่อมตอไปยัง Fast Ethernet Switch ของแตละฝาย/งาน 
 

ระบบเครือระดับสํานกัเขตพัฒนาที่ดิน/ศูนยศกึษาฯ 
 

 ระบบเครือขายสื่อสารคอมพิวเตอรของสํานักงานเขตพัฒนาที่ดิน / ศูนยศึกษาฯ ในแตละวง LAN 
ประกอบดวยอุปกรณ Fast Ethernet Switch ทําหนาที่รับ-สง ขอมูลของสํานักงานเขตพัฒนาที่ดิน / ศูนยศึกษาฯ 
พรอมทั้งเชื่อมตอไปยัง Servers ที่ใหบริการเก็บขอมูลสํานักงานเขตพัฒนาที่ดิน / ศูนยศึกษาฯ ระบบการประชุม
ทางไกล เครื่องพิมพสําหรับเครือขายและเชื่อมตอไปยัง Fast Ethernet Switch ของแตละงาน / ฝาย 
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 จากอุปกรณ Gateway Router ในทุก ๆ หนวยงานระดับสํานักงานเขตพัฒนาที่ดิน/ศูนยศึกษาฯ จะ
มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับติดตอส่ือสาร และใชปฏิบัติงานลงจนถึงทุกหนวยงานระดับฝาย/งาน                 
เชื่อมโยงและจัดการโดย Fast Ethernet Switch ขนาดความเร็วไมตํ่ากวา 100 Mbps ทําหนาที่รับ–สงขอมูล         
ภายในหนวยงาน และเชื่อมตอกับ Server ที่ทําหนาที่บริการขอมูล และระบบประชุมทางไกล พรอมทั้งเชื่อม
ตอไปยัง Fast Ethernet Switch ของแตละ ฝาย / งาน 
 

ระบบเครือขายระดับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
 

 ระบบเครือขายสื่อสารคอมพิวเตอรระดับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเปนลักษณะ LAN เชื่อมตอ
ภายในหนวยงาน โดยมี  Server ของแตละศูนย/สถานี ทําหนาที่ประมวลผล และเก็บขอมูลของหนวยงาน 
 

 จากอุปกรณ Gateway Router ในทุก ๆ หนวยงานระดับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด จะมีระบบ               
เครือขายคอมพิวเตอรสําหรับติดตอส่ือสาร และใชปฏิบัติงานลงจนถึงทุกหนวยงานระดับฝาย/งาน เชื่อมโยงและ
จัดการโดย Fast Ethernet Switch ขนาดความเร็วไมตํ่ากวา 100 Mbps ทําหนาที่รับ–สงขอมูลภายในหนวยงาน 
และเชื่อมตอกับ Server ที่ทําหนาที่บริการขอมูล และเครื่องพิมพเครือขาย 
  

 ระบบเครือขาย LDD-Net ของกรมพัฒนาที่ดินออกแบบใหสามารถเชื่อมโยงกับเครือขายกระทรวง
เกษตรและสหกรณไดหลายทางเลือก โดยจุดเชื่อมโยงจะอยูที่ ระบบการเชื่อมโยงเครือขายภายนอก (Internet 
Gateway) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน Interface ไดหลายแบบ เชน Interface V.35, Fast Ethernet (RJ-45), IMA, 
ATM ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผูใหบริการสื่อสัญญาณที่นาํมาใชในการเชื่อมตอ   
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1.1 วิสัยทัศนของกรมพัฒนาที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลักในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรดิน ใหมีความอุดมสมบูรณ เพื่อ

เปนฐานการผลิตสินคาเกษตร และอาหารที่ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืนใหแกประเทศ 
 

1.2  พันธกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 
เพื่อใหบรรลุถึงวิสัยทัศนที่ต้ังไวดังกลาว กรมพัฒนาที่ดิน ไดกําหนดพันธกิจที่สําคัญไว ดังนี้ 
1.2.1 กําหนดเขตการใชที่ ดินเหมาะสม  เพื่อการผลิตและใหบริการขอมูลเชิงพื้นที่ดาน           

ตาง ๆ ถูกตอง ทันสมัย 
1.2.2 พัฒนาและบริหารจัดการดินและน้ําใหเปนฐานการเพิ่มผลผลิตพืชอยางปลอดภัยและ                     

มั่นคง 
1.2.3 วิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการดิน น้ํา พืช ปุย อินทรีย และผลิตภัณฑ

จุลินทรีย ทางการเกษตรสูเกษตรกรอยาง  ทั่วถึง 
1.2.4 พัฒนาหมอดนิอาสาทุกหมูบาน เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาทีดิ่น 

 

1.3  ยุทธศาสตรโดยรวมของกรมพัฒนาที่ดิน 
เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาที่ดิน ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9                  

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กรมพัฒนาที่ดินไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่สนับสนุนเชื่อมโยงกัน 4                   
ยุทธศาสตรที่สําคัญดังนี้ 

1.3.1 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีดานขอมูลเชงิพื้นที่ (GIS) และกําหนดเขตการใช ที่ดิน
เพื่อการเกษตร  

1.3.2 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาทรัพยากรดินและน้ําเพื่อเพิม่ผลิตภาพการผลติ  
1.3.3 ยุทธศาสตรที่ 3 สรางและพฒันาหมอดนิอาสา จุดเรียนรู และศูนยบริการงานพัฒนาที่ดิน

ประจําตําบล  
1.3.4 ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับระบบการบริหารจัดการองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรูและการ

บริหารจัดการที่ดี  
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 2.1 การวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กรมพฒันาที่ดิน 
 

  2.1.1 สถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

1) โครงการระยะที ่1 พ.ศ. 2534-2535 
                            กรมพัฒนาที่ดินไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งระบบเครือขายสารสนเทศคอมพิวเตอร 

ระยะที่ 1 ในป พ.ศ. 2534-2535 สําหรับการพัฒนาและใชงานของกรมฯ ดานวิชาการและการวิจัยเกี่ยวกับระบบ
ขอมูลดิน ( Technical  and Research Information System : TRIS ) รวมทั้งระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 
(Geographic Information System : GIS ) และระบบขอมูลดานการบริหาร   (Management  Information  
System  : MIS ) ในระบบเครือขายประกอบดวยหนวยงานระดับกองจํานวน 10 กอง ตอเชื่อมกันแบบ Ethernet 
and  Local Asynchronous และในระดับสํานักงานเขตพัฒนาที่ดินจํานวน 12 เขต ตอเชื่อมกันโดยใช Modem  
ผานสายโทรศัพท มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรขนาด CPU 80386 จํานวน 33 ชุด พรอม  Modem  14 ชุด และ
เครื่องพิมพระบบ Dot  matrix  23 เครื่อง ระบบการติดตอของเครือขายยังเปนระบบผานศูนยฯ (Centralized 
Networking) ซึ่งเนนการพัฒนาขยายจากสวนกลางกอนเปนหลัก 

ปจจุบันระบบและอุปกรณชุดนี้สวนใหญมปีระสิทธิภาพ ไมเพียงพอกับยุคขาวสารนี้ 
และชํารุดเสียหายตามกาลเวลาหมดอายกุารใชงานแลว รวมทัง้ระบบสายสื่อสารของเครือขาย ทาํใหเกิดภาวะ
ขาดแคลนอุปกรณคอมพิวเตอรของหนวยงานตาง ๆ กรมพัฒนาที่ดินจึงเริ่มดําเนินการในระยะที ่2 

 

2) โครงการระยะที ่2 พ.ศ. 2540 –2545  

                               ตอมาในป 2540 กรมพัฒนาที่ดิน  ไดปรับเปลี่ยนโครงสรางระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอรเปนระบบกระจาย (Distributed   Systems ) หรือระบบ Decentralize สามารถขยายขอบเขตของ
ระบบเครือขายลงไปถึงฝาย/งาน ศูนยฯ และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด โดยเพิ่มทั้งความสามารถในการเก็บขอมูล 
จํานวนและความเร็วของอุปกรณ  เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มข้ึนและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ระบบสื่อสารภายในกรมพัฒนาที่ดินหรือระบบ LAN มีทั้งชนิด Ethernet และระบบเครือขาย  WAN  
สูภูมิภาค และเชื่อมตอระบบ Internet  มี Domain Name ของกรมพัฒนาที่ดิน คือ  ldd.go.th และ  Web  Site 
ของกรมฯ ที่  http://www.ldd.go.th 
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                               ระบบเครือขายสื่อสารคอมพิวเตอรกรมพัฒนาที่ดิน (Land Development 
Department  Network ) หรือ  LDD -  Net ไดพัฒนาแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2542 โดยไดวางโครงขายหลัก 
(Backbone) เปนสายใยแกวนําแสง (Optical Fiber) และมีอุปกรณส่ือสารหลัก ATM (Asynchronous  
Transfer  Mode) เชื่อมตอหนวยงานระดับกองสวนกลางที่ศูนยสารสนเทศ  กรมพัฒนาที่ดิน  ถนนพหลโยธิน 
นอกจากนี้ระบบ LDD – Net ยังเชื่อมตอลงไปถึงหนวยงานระดับฝาย / งาน  ภายในกรมฯ และสํานักงานเขต
พัฒนาที่ดินตาง ๆ ลงไปถึงสถานีพัฒนาที่ดิน และศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาในสวนภูมิภาค โดยติดตั้งวง LAN 
ระดับกอง/สํานักงานเขต รวมทั้งสิ้น 24 วง เชื่อมตอไมโครคอมพิวเตอรในระยะนี้จํานวนรวม 220 เครื่อง และ  
Servers อีก  24 ระบบ 

 

3)  โครงการระยะที ่3 พ.ศ. 2546 – 2548 

     เปนการพัฒนาและลงทุนเพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพ  และ
เพื่อประโยชนในการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการวิชาการของกรมฯ โดยกําหนดแนวทางและเปาหมาย
ในการพัฒนาดังนี้ 

• การสรางโครงสรางพืน้ฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศอยางเปนระบบ ไดแก ระบบ
เครือขายสื่อสารขอมูล (Information Highway : LDD-Net) ระบบอุปกรณคอมพิวเตอรทีเ่ปนระบบบริการ 
(Server) ระบบกลุมงาน (Work group) และระบบปฏิบัติงาน (Personal Computer) 

• สรางโครงการและระบบสนบัสนุนงานดานการวิจัย ปฏิบัติงาน การบริการวิชาการ 
เพื่อใหเกิดการใชขอมูลขาวสารอยางเต็มที ่ ในการบริการทางอิเลก็ทรอนิกสแกประชาชน หนวยงานภาครัฐ และ
เอกชน 

• สรางระบบ MIS และกลุมงาน (Workgroup) มาใชเพื่อการบริหารในการทาํงานที่
เปนภาระหนาที ่

• พัฒนาบุคลากรทั้งกลุมผูบริหารระดับสูง กลุมผูบริหารระดับกลาง กลุมผูเชี่ยวชาญ
และนักวชิาการ กลุมขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน และกลุมผูปฏิบัติงานดานเทคนิคระบบ เพื่อใหมทีักษะ 
ความรูความสามารถนําเทคโนโลยีประยุกตใชในการพฒันาระบบสารสนเทศของกรมฯ 

• พัฒนาระบบเครือขายของกรมฯ ระบบภมูิสารสนเทศ ระบบฐานขอมูลดาน Back 
Office ใหสามารถเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนและใชขอมูลรวมกันไดกับหนวยงานภายนอก 
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4) โครงการระยะที ่4 พ.ศ. 2549-2551 
 เปนโครงการตอเนื่องจากการพัฒนาในระยะที่ 3 ซึ่งเนนการพัฒนาระบบ                 

สารสนเทศควบคูกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองกับภารกิจและทิศทางของ
แผนพัฒนารวมของกรมฯ โดยแบงการดําเนินงานเปน 4 แผนการ ดังนี้ คือ 

• แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล กรมฯ ไดนําระบบเทคโนโลยี                 
สารสนเทศมาสนับสนุนงานวิชาการในดานตาง ๆ ใหไดผลงานที่รวดเร็ว ทันสมัย ทําใหสามารถขยายเปาหมาย
การทํางานไดมากขึ้น รวมทั้งลดขั้นตอนในการใชอัตรากําลังลง โดยดําเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป 2539 จนถึง
ปจจุบัน ดังนั้น เพื่อใหครอบคลุมถึงระบบงานที่กําลังดําเนินการและงานใหม จึงไดมีการออกแบบเพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ไวดังนี้ คือ 

1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS (Management 
Information System) ใชในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

2) พัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอรในการจัดเก็บ  วิเคราะหและใหบริการ           
ขอมูล 

3) พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับติดตามสถานการณการใชประโยชนที่ดนิทัว่
ประเทศ 

4) พัฒนาศูนยระบบขอมูลและสารสนเทศทรัพยากรดินและที่ดินเพื่อประสานงาน
การจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานการใชประโยชนที่ดิน 

5) พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการประชาสัมพันธและการบริการขอมลูดินและ
การใชประโยชนที่ดนิผานระบบเครือขาย Internet 

6) ปรับปรุงระบบการทาํแผนทีภู่มิประเทศและแผนทีถ่ือครองที่ดนิใหเขากับ
ระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร 

7) พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการวางแผนการใชที่ดินระดับไรนา 
8) พัฒนาและปรบัปรุงระบบสารสนเทศสําหรบัการออกแบบระบบอนุรักษดิน 

และน้ํา 
• แผนการพัฒนาระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูลระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

LDD-NET ของกรมฯ ไดมีการพัฒนาตั้งแตป 2534 จนถึงปจจุบัน ไดออกแบบ โดยเนนประเด็นสําคัญ คือ 
1) การเลือกใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 
2) สามารถขยายระบบเพิ่มเติมได 
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3) สามารถบรหิารจัดการและดูแลรักษางาย 
4) คุมคาตอการลงทนุ 

• แผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร การออกแบบระบบคอมพิวเตอรของกรมฯ             
จะเปนระบบคอมพิวเตอรที่มีอุปกรณสมบูรณและมีความรวดเร็วพอเพียง สามารถปฏิบัติงานไดโดยตัวเอง และ
สามารถตอพวงใหกับระบบเครือขายได สามารถแบงเปนลักษณะตางๆได คือ  

1) คอมพิวเตอรบริการหลัก (Main Server )  
2) คอมพิวเตอรบริการ (PC Server)  
3) คอมพิวเตอรกราฟฟก (Graphic Workstation) 
4) PC คอมพิวเตอร (PC Workstation) 
5) อุปกรณตางๆ ตามความจําเปนในการใชงาน 

• แผนการพฒันาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หวัใจสาํคัญอีกดาน
หนึง่ของการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ คือการพัฒนาบุคลากร กรมฯจึงมุงมัน่ที่จะพัฒนาบุคลากรในทกุระดับ
ใหมีความรู ความสามารถ มีความเขาใจในการประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภารกิจตางๆไดเปนอยางดี 
 

2.1.2 สถานภาพเครือขายสื่อสารคอมพิวเตอร LDD-Net  
 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรสารสนเทศของกรมพฒันาทีด่ินประกอบดวยระบบเครือขาย 
3 ระบบ คือ 1.ระบบเครือขายหลกัสวนกลาง Backbone (Central Local Area Network; CLN) สําหรบั               
สํานักงานเลขานุการกรมและกองในสวนกลาง 2.ระบบเครือขายสวนภูมิภาค (Regional Local Area Network) 
3.ระบบเครือขายระดับสถาน ี (Remote Local Area Network; RLN) สําหรับสํานักงานเขตพฒันาที่ดิน/ศูนย              
ในสวนภูมิภาค สวนสถานีพฒันาที่ดิน 75 แหง มีลักษณะเปน Stand Alone ดังรูปที ่1 

2.1.2.1 ระบบเครือขาย LDD-Net ทาํหนาที่เชื่อมโยงระบบเครือขายระดับกอง/
สํานักงาน เขาดวยกนั โดยมีระบบ CLN เปนเครือขายหลัก (Backbone) ซึ่งม ี ATM Switch ที่ตั้งอยูที่ศนูย         
สารสนเทศเปนศูนยกลางการเชื่อมตอ และม ี Backbone LAN Switch จํานวน 2 ชุด ที่ตั้งอยูทีศู่นยสารสนเทศ
และสํานักงานเลขานุการกรม ATM Switch และ Backbone LAN Switch เชื่อมตอดวยสายใยแกวนาํแสงมี
ความเร็วในการจัดสงไมต่ํากวา 155 Mbps และ ยึดโยง Backbone LAN Switch ทั้ง 2 ชุด ดวยสายใยแกว         
นําแสงที่มีความเร็วในการจดัสงไมต่ํากวา 100 Mbps 
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ระบบเครือขาย LAN ของ CLN คือระบบ Client / Server ใชเทคโนโลย ี Virtual 
Local Area Network (VLAN) ซึ่งจะทาํใหสามารถจัดกลุมอุปกรณคอมพิวเตอรใหอยูใน LAN กลุมใด ๆ ก็ได            
ไมวาคอมพวิเตอรนั้นจะตอกับ Switch ตัวใดก็ตาม นอกจากนีท้ี่ CLN ยังมีอุปกรณกําหนดเสนทาง (Routers) ให
แตละระบบเชื่อมตอเขาดวยกันทั้งหมดโดยผาน ATM Switch และสามารถติดตอเชื่อมโยงไปยังระบบเครือขาย
ของสํานกังานเขตพัฒนาที่ดิน 12 เขต โดยผานสายสัญญาณโทรศัพท (PSTN) หรือผานทางระบบ Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 รูปที่ 1 รูปแสดงระบบเครือขายคอมพวิเตอรสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 
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2.1.2.2  ระบบเครือขายระดับเขต เปนเครือขายแบบ LAN ประกอบดวย เครื่อง 
Server ที่ทาํหนาที่เปนแมขายของสพข. และเครื่อง Client ที่อยูในกลุม/ฝาย ของ สพข.มีความเรว็ในการใชงาน
ในระบบอยูที่ 100 Mbps, Router, Switch, Leased Line 512 Kbps 1 Link 
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       รูปที่ 2 รูปแสดงระบบเครือขายคอมพิวเตอรระดับเขตของกรมพัฒนาที่ดิน 
 
 

2.1.2.3 ระบบ Remote Local Area Network (RLN) ทําหนาที่เปนเครือขาย     
ส่ือสารขอมูลระดับทองถิ่น (LAN) ของแตละสํานกังานเขตพัฒนาที่ดิน 12 เขต และศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาอีก 
2 ศูนย เปน Ethernet LAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 และเชื่อมตอไปยัง CLN โดยอาศัย Access Router ของ
แตละสํานักงานผานระบบโทรศัพทหรือระบบ Internet ซึ่งเปนเทคโนโลยี Dial-on-Demand คือ เมื่อใดก็ตามที่
ตองการติดตอส่ือสาร แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบ อุปกรณ Access Router จะเชื่อมตอระบบใหโดย
อัตโนมัติ 
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นอกจากนี้อุปกรณ Access Router ที่สํานักงานเขตพัฒนาที่ดิน ยังม ี Modem อีกชุดหนึง่ที่
เชื่อมตอกับระบบโทรศัพท สามารถติดตอส่ือสารและใหบริการ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 75 สถาน ี และศูนย
ศึกษาเพื่อการพัฒนาฯ อีก 2 ศูนย เขามาใชงานระบบเครือขาย 
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รูปที่ 3 รูปแสดงระบบเครือขายคอมพิวเตอรระดับสถานีของกรมพัฒนาที่ดิน 
 
2.1.3 สภาพดานระบบสารสนเทศหลกัทีส่นับสนุนการปฏบัิติงาน 

จากระบบงานสารสนเทศที่ควรจัดทําขึน้เพือ่รองรับและสนับสนนุกิจกรรมของกรม
พัฒนาที่ดิน แบงออกไดเปน 4 กลุม และสนับสนนุโดยระบบงาน ดังนี ้

1) ระบบสารสนเทศวิชาการและสนับสนนุวิชาการ (Academic and Supported 
Information System) เปนระบบงานที่สนับสนนุกิจกรรมทางวิชาการ และเพื่อนาํมาใชงานสนับสนุนทางวิชาการ
ของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบดวย  

• ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information Systems) เปน
ระบบซอฟแวรประยุกตที่องคประกอบของระบบการรับขอมูลและแปลผลขอมูลจากดาวเทียม เพื่อใชในการ
วิเคราะหและศึกษาพืน้ที่ในงานของกรมพฒันาที่ดิน เปนประโยชนในการปฏิบัติงานและการฝกอบรมของ                
หนวยงานที่เกีย่วของ 
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• ระบบสารสนเทศ GIS – Web Information Systems และระบบสารสนเทศ 
Web-Database System เปนการออกแบบและจัดทําระบบ โดยใชเทคโนโลยดีาน Web-Database และ       
GIS–Web Information Systems เพื่อใหสามารถสืบคนขอมูลขาวสาร โครงการ และแผนการปฏิบัติงานดวย 
Web browser โดยผาน LDD-Net ของกรมพัฒนาที่ดิน 
   2) ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารจัดการ  กรมพัฒนาที่ดิน  (Department  
Administration Information Systems) เปนระบบงานที่สนับสนุนกิจกรรมที่ดําเนินเพื่อการจัดการทรัพยากร             
ภายในของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบดวย 

• ระบบสํานกังานเอกสารอิเล็กทรอนกิส เปนระบบที่ทาํหนาที่ในการสนับสนนุ
การทาํงานเปนกลุม เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล และเอกสารภายในและภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน 

• ระบบสารสนเทศการบริหารบุคลากร เปนระบบที่ทาํหนาที่บริหารจัดการ และ
สนับสนนุการบริหารทรพัยากรบุคคล ซึ่งชวยในการวางแผนบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร
บุคคล 

• ระบบสารสนเทศงานบัญชี  เปนระบบที่ทําหนาที่ในการจัดทําบัญชีการเงิน
ตางๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน 

• ระบบสารสนเทศดานงบประมาณ เปนระบบซึ่งทาํหนาที่ในการจัดตั้งคําขอ   
งบประมาณและจัดสรรงบประมาณ รวมทัง้ระบบการติดตามการใชจายงบประมาณตาง ๆ ของกรมพัฒนา ที่ดนิ 

• ระบบสารสนเทศบริหารงานพัสดุ เปนระบบซึ่งทําหนาที่สนับสนนุการบริหาร
การสั่งซื้อและการจัดเก็บพัสดุ เพื่ออํานวยความสะดวกในการบรหิารงานพัสดุ 

• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการดานซอมบํารุง เปนระบบ ซึง่ทําหนาที่
ในการวางแผน บริหาร จัดการ และซอมบํารุงดูแลรักษา อุปกรณ ยานพาหนะและอาคารสถานที ่และการบริการ
อ่ืนๆของกรมพัฒนาที่ดิน 

• ระบบสารสนเทศการฝกอบรม เปนระบบสนับสนนุการฝกอบรม รวมทัง้ทํา
หนาที่ในการบริหารและจัดการขอมูลการฝกอบรมในกรมพัฒนาที่ดิน 

• ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน เปนระบบงานเพื่อการสนับสนนุการตัดสินใจ
และการวางแผนพัฒนาของกรมพัฒนาที่ดนิ 

• ระบบสารสนเทศดานวิเทศสัมพันธ  เปนระบบงานเพื่อการสนับสนุนการ
ประสานงานระหวางกรมพัฒนาที่ดิน และหนวยงานอื่น ๆ ภายนอกและตางประเทศ 
 
 
 
 



 

การวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
29

 

• ระบบลายมือช่ืออิเล็กทรอนกิส เปนระบบงานเพื่อรองรับการสื่อสารภายในกรม
พัฒนาที่ดินใหสามารถลงนามในเอกสารดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนกิสได 
   3) ระบบสารสนเทศการบริการและประชาสัมพันธ (Department Service 
Information Systems) เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการและการประชาสัมพันธใหกับหนวยงาน
และกับบุคคลภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน สามารถนําระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนา
ที่ดิน ประกอบดวย 

• ระบบสารสนเทศทางกรมพฒันาที่ดินเพื่อการเกษตร เปนระบบสารสนเทศ
ทางการพัฒนาที่ดิน ซึง่ทาํหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลทางการพัฒนาที่ดินทั้งหมด และเผยแพรขอมูลทางการ
พัฒนา    ที่ดนิ ที่เปนประโยชนแกบุคคลทั่วไป 

• ระบบสารสนเทศงานวิจัย เปนระบบซึง่ทาํหนาที่ในการบริหารงานทําการวิจยั
ใหเปนแหลงรวบรวมโครงการวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อกอใหเกิดการใชประโยชนของขอมูลโครงการวิจยั 

• ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ เปนระบบซ่ึงทําหนาที่สนับสนุนดาน
การประชาสัมพันธของกรมพัฒนาที่ดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

• ระบบสารสนเทศทางการบริการ เปนการใหบริการของกรมพฒันาทีด่ินในรูป
ของการประยกุตและบริการทางวิชาการ เพื่อขยายการบริการใหเขาถึงบุคคลทัว่ไป โดยใชระบบเทคโนโลยี    
สารสนเทศ 

• ระบบงานคลังขอมูลอิเล็กทรอนิกส เปนระบบคลังขอมลูทําหนาทีเ่ปนเสมือน
หองสมุดที่ใหบริการขอมูลในแบบอิเล็กทรอนิกสแกผูใชบริการ 

• ศูนยรวบรวมพหุส่ือ มีหนาที่ในการรวบรวม พัฒนา ใหบริการและใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีพหุส่ือแกบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน  สนับสนุนและรวมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑที่     
เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาที่ดิน โดยอาศัยสื่อตางๆเพื่อใหไดผลงานที่ดีใหแกหนวยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน 
  4) ระบบสําหรับสนับสนนุการพัฒนา เปนระบบที่จาํเปนตองจัดทําเพื่อเปนโครงสราง
พื้นฐานของการนําเสนอระบบสารสนเทศงานตาง ๆ ใหเปนไปไดอยางมีระบบและประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

• ระบบ Internet เปนระบบที่ใชบริการบน Internet เปนเครื่องมือในการศึกษา
และทําการวิจยั ใหเปนแหลงขอมูลในการดําเนนิงานของบุคลากร เพือ่ใหเกิดประโยชน 

• ระบบ Intranet (VPN) เปนการติดตอส่ือสารบนเครือขายภายในกรมพัฒนา   
ที่ดิน โดยเทคโนโลยีของ Internet 
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2.1.4 สถานภาพปญหา อุปสรรค และขอจาํกัด 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดินที่ผานมา นอกจากภาระหนาที่ 

ความรับผิดชอบของกรมฯที่เปนองคกรขนาดใหญ มีบุคลากรและหนวยงานยอยภายในกรมฯและกระจายอยูใน
สวนภูมิภาคเปนจํานวนมาก ดังนั้น จึงมีขอจํากัดและอุปสรรคในบางดานที่ทําใหการพัฒนาโครงการลาชา                  
ยังไมบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว สําหรับปญหาในเบื้องตนที่ไดจากการสํารวจสถานภาพระบบสารสนเทศจาก        
หนวยงานของกรมฯ สามารถประมวลไดดังนี้ คือ 

1) ประสิทธิภาพของอุปกรณคอมพิวเตอร หนวยงานภูมิภาคของกรมพัฒนาที่ดนิ         
สวนใหญ ประสบปญหาอุปกรณคอมพิวเตอรใชงานมาเปนเวลานาน การทาํงานของเครื่องคอมพวิเตอรกับ
โปรแกรมประยุกตที่ใชงานในปจจุบนัไมสามารถประมวลผลไดดีเทาทีค่วรและชํารุด ในปจจุบนั กรมฯ ไดมี
นโยบายใหระบบสารสนเทศเขามามีบทบาทในการปฏิบัติงาน การใหบริการขอมูลตางๆตองอาศัยฐานขอมลู
อิเล็กทรอนกิสเปนสวนใหญ จึงประสบปญหาในการใหบริการ 

2) งบประมาณจาํกัดและความไมเพียงพอของระบบ ปญหาดานงบประมาณที่จาํกัด
ของหนวยงาน ทาํใหเกิดความลาชาในการจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อใชในการปฏิบัติงาน จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรกบัจํานวนบุคลากรยังประสบปญหาไมเพียงพอ และยงัทาํใหการพัฒนาระบบสารสนเทศตาง ๆ ไม
สามารถดาํเนนิการไดอยางคลองตัว กรมพัฒนาที่ดิน จึงตองทําการแกไขปญหา เพื่อทําตามมติคณะรัฐมนตรี      
ที่กําหนดอัตราคอมพวิเตอรตอขาราชการหรือพนกังานไมเกิน 1:1 

3) การพัฒนาระบบงาน การดําเนินงานดานระบบคอมพิวเตอรของกรมฯ ในการ
พัฒนาระบบงานหลักตาง ๆ ดาน Management Information System (MIS) ยังตองการการปรับปรุงขอมูลและ
พัฒนาโปรแกรมทั้ง GIS และ MIS ที่ไดมีการจัดทาํไวแลวใหมีความทันสมยั ถกูตอง และสะดวกตอการเรียกใช 
เขาถึงขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว รวมทัง้การพัฒนาโปรแกรมใหม 

4) การบริหารของกรมพฒันาทีด่ิน 
• ปญหาในดานการนําความรู  และเทคโนโลยีเผยแพรสูเกษตรกรยังเปนไปได

นอย และกําลังคน เครื่องมือ ยังตองปรับปรุงอีกมาก 
• การนาํระบบสารสนเทศคอมพิวเตอรเขามาสนับสนนุการปฏิบัติการและการ

ตัดสินใจ สําหรับผูบริหารยังไมพอเพียงทันตอความตองการพัฒนา และยังอยูในวงจํากัด 
5) ขอจํากัดดานจํานวนบุคลากรที่มีความรูความสามารถดาน  IT กรมพฒันาทีด่นิ ยงั

ขาดบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ในจํานวนที่มากพอ สําหรับการปฎิบัติงานไดในบางหนวยงานทําใหไม
สามารถพัฒนาและใชงานระบบคอมพิวเตอรไดตามเปาหมาย กรมฯ ในสวนกลางถึงแมวาจะมีบุคลากรดาน  IT  
อยูจํานวนหนึ่ง แตก็ยังไมเพียงพอตอการที่จะไปสนับสนุนในทุก ๆ หนวยงานได 
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6) การอบรมหลกัสูตรคอมพิวเตอรแกบุคลากร หลักสูตรคอมพิวเตอรที่กรมฯ ได
กําหนดไวเพื่ออบรมบุคลากร สวนใหญมีความครอบคลุมตอหนาทีก่ารปฏิบัติงาน แตยังมีปญหาที่สํารวจพบ            
ดังนี ้

• เนื้อหาที่ฝกอบรมไมมีความเขมขน และไมตรงตามความตองการในการใชงาน 
• ผูเขารับการอบรมเปนขาราชการหรือเจาหนาทีท่ี่ไดรับการบรรจุเขาปฏิบัติงาน

ของกรมฯ แตไมใชผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารสนเทศนัน้โดยตรง และไมมีความชาํนาญในการใชงานในหลกัสูตร 
อบรมที่กรมฯกําหนดมา 

• การฝกอบรมไมตอเนื่อง บางหลักสูตรมกีารเวนชวงการอบรมจากครั้งแรกเปน
ระยะเวลานานหลายป ทาํใหเกิดความไมทันสมยั ขาดความรูที่แทจริงในการปฏิบัติงาน บคุลากรตองใชการ   
ลองผิดลองถกูดวยตนเอง การทาํงานจงึขาดความตอเนื่องและขาดประสิทธิภาพ 

• เวลาที่ใชในการฝกอบรมไมเพียงพอเมื่อเทียบกับเนื้อหาหลักสตูรที่ระบุไว 
โดยเฉพาะการทดลองใชโปรแกรมใหหองปฏิบัติการ จาํเปนที่กรมฯตองเผื่อเวลาในการซักถามและ ตอบปญหา
แก   ผูเขาอบรม 

7) ความรวมมือในการผลักดันใหเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม ผูบริหาร             
ในทุกระดับตองเปนผูนําในการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดขึ้นใหมในหนวยงาน  เพื่อเรงรัด
และกอใหเกิดความตระหนกัในการนํา  IT  มาประยุกตใชในงานที่รับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งถาผูบริหารเห็น
ความสาํคัญ ยอมตองสนบัสนุนใหบุคลากรในสังกัด ไดรับการศึกษา อบรม และนํามาปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน      
เปนพลงัสงเสริมใหเกิดการพัฒนา  IT  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2.1.5 สถานภาพความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการศึกษา สํารวจวิเคราะหเกี่ยวกับความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ 
ในภาพรวมซึ่งจะตองสอดคลองกับภารกิจหลักของกรมฯ และสามารถรองรับภารกิจของหนวยงานตาง ๆ ในกรม
ฯ ไดโดยตอเนื่องจากการพัฒนาในระยะที่ 3 ซึ่งเนนการพัฒนาระบบสารสนเทศควบคูกับการพัฒนา      
โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถจําแนกความตองการ ไดดังนี้ 

 

1) สถานภาพความตองการดานระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 
   กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตอเนื่องตลอดจน
ถึงระยะที่ 2 แลว ทําใหงานของกรมฯ ไดพัฒนาสูความเปนสากลมากขึ้นสามารถจัดระบบงานฐานขอมูลตาง ๆ 
ทั้งดานบริหารและวิชาการในรูปแบบของระบบดิจิตอล รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรนํามา
ประยุกตใชในกิจกรรมวิชาการของกรมฯ ไดในทุกๆ สาขา โดยที่แผนหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอรและซอฟแวรฉบับนี้ มุงเนนการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานของกรมฯ ที่สอดคลองกับนโยบาย 
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และแนวทางของประเทศในการพัฒนาองคกร แผนหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศประกอบดวยแผนงาน              
ดังตอไปนี้ 
 

1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 
2) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบสนับสนนุดานวิชาการ 
3) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพรและการบรกิารวิชาการ 
4) แผนงานพัฒนาระบบบริการ Internet 

 
 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 

 

    กรมพัฒนาที่ดินมีหนวยงานกระจายอยูทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคทั่วประเทศ จึงมีความ              
จําเปนที่ตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการดําเนินงานดานบริหาร เพื่อใหการปฏิบัติงานและการ
ประสานงานของแตละหนวยงานเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และใชทรัพยากรรวมกันใหได
ประโยชนสูงสุด ทําใหการตัดสินใจในการบริหารไดอยางถูกตอง มีทิศทางเดียวกัน สามารถขยายขอบขาย                
ของงานกรมฯ ไดอยางกวางขวาง 
 

 ระบบงานสารสนเทศในแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร (MIS) ประกอบดวย 
 

• ระบบสารสนเทศการบริหารบุคลากร    
• ระบบสารสนเทศงานบริหารงบประมาณ    
• ระบบสารสนเทศงานดานบัญชี    
• ระบบสารสนเทศบริหารงานพัสดุ    
• ระบบสารสนเทศการฝกอบรม    
• ระบบสารสนเทศการวางแผนกลยทุธ    
• ระบบสารสนเทศงานวิเทศสมัพันธ    
• ระบบสารสนเทศการบริหารกิจกรรมโครงการ  
• ระบบสํานกังานอิเล็กทรอนิกส    
• ระบบลายมือช่ืออิเล็กทรอนกิส  
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 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบสนับสนนุดานวชิาการ 

 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรนอกจากจะเปนระบบสนับสนุนดานวิชาการแลว ยังนํามาประยุกตและ
จัดใชเปนระบบสารสนเทศหลักทางดานวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน ในการสํารวจและวางแผนการใชที่ดิน การ
ทําแผนที่ และการออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ํา และอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
สําหรับงานดานวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดินยังประกอบดวยซอฟแวรดาน Computer Aid Design ในหลาย ๆ 
ระบบที่ใชภายในกรมฯ ซึ่งจะตองพัฒนาใหทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยีซอฟแวรและการสื่อสารขอมูลที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภาระกิจและหนาที่
ของกรมฯ 
 

 ระบบงานสารสนเทศในแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบสนับสนุนดานวิชาการ  
ประกอบดวย 

 

•  ระบบสารสนเทศคลังขอมูลดินและทรัพยากรที่ดนิ  
•  ระบบสารสนเทศการวางแผนการใชที่ดิน   
•  ระบบสารสนเทศงานอนุรักษดินและน้าํ   
•  ระบบสารสนเทศการสํารวจและจําแนกดนิ   
•  ระบบสารสนเทศการทําแผนที่และการพมิพ   
•  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร    
•  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรบน Web 
•  ระบบฐานขอมูลบน Web  

      
 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพรและการบรกิารวชิาการ 

 

 นโยบายหลักของกรมพัฒนาที่ดินอีกประการหนึ่ง คือ การเผยแพรและการบริการดานวิชาการใหแก
สังคมการเกษตร ในการพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงและแกไขปญหาดินและที่ดิน การจัดใชที่ดินที่เหมาะสมยั่งยืน 
การอนุรักษดินและน้ํา และการจัดการที่ดินที่ถูกตอง ซึ่งดินเปนทรัพยากรหลักอยางหนึ่งของประเทศ ดังนั้นระบบ
สารสนเทศเพื่อการเผยแพรและการบริการจึงจําเปนที่จะตองพัฒนาอยูตลอดเวลา ในการที่จะชวยใหภาระงานนี้
ของกรมฯ สามารถถายทอดและสื่อถึงประชาชนอยางรวดเร็วและสะดวกที่สุด 
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 ระบบงานสารสนเทศในแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบสนับสนุนดานวิชาการ  
ประกอบดวย 

 

• ระบบสารสนเทศการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกร  
• ระบบสารสนเทศคลังขอมูลงานวิจยั     
• ระบบสารสนเทศงานการประชาสัมพันธ     
• ระบบงานคลังขอมูลโปรแกรมประยุกต     
• ศูนยรวบรวมพหุส่ือ   
• ระบบงานบริการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ระบบเครือขาย Internet 

 
 2) สถานภาพความตองการดานระบบคอมพิวเตอร 

        นอกเหนือจากแผนการลงทุนดานระบบสารสนเทศที่ประกอบดวย 4 ระบบงาน
หลักแลว การใชงานของบุคลากร กรมพัฒนาที่ดินจะตองมีระบบคอมพิวเตอรสนับสนุนการใชงานในระบบงาน
ดังกลาว ตามภารกิจของแตละหนวยงาน ระบบคอมพิวเตอรบริการหลักจะแบงออกเปน ระบบคอมพิวเตอร
บริการฐานขอมูลหลัก ระบบคอมพิวเตอรบริการของกอง/สํานักงาน/สถานี/ศูนย ระบบคอมพิวเตอรบริการขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร และระบบคอมพิวเตอรบริการเครือขายสื่อสารและ Internet โดยที่คอมพิวเตอรใชงานจะมี 
2 ชนิดคือ PC Workstation และ Graphic Workstation นอกเหนือจากนี้จะเปนการลงทุนทางดานอุปกรณใช
งานตอพวงประเภท เครื่องมือนําเขาขอมูล อุปกรณพิมพผลประเภทตาง ๆ   ตามลักษณะงาน และอุปกรณ  
แสดงผลขอมูลขาวสาร 
 

 งบประมาณระบบคอมพิวเตอรในแผนงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ประกอบดวย 
• ระบบคอมพิวเตอรบริการ (SERVER) 

 -  Main Server 
 -  Pc Server 

• ระบบคอมพิวเตอรใชงาน (Workstations) 
 -  GR.Workstation 
 -  Pc  Workstation 
 -  C Notebook 

• ระบบอุปกรณตอพวงตาง ๆ  
• Operating systems.etc/Application Software 
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3) สถานภาพความตองการดานระบบเครือขายสือ่สารขอมลู 
  แผนหลักการพัฒนาระบบเครือขายสื่อสารขอมูลที่ เปนการพัฒนาระบบ เครือขาย 
LDD-Net ของกรมพฒันาที่ดินในภาพรวม ทั้งในสวนกลางคือการเพิ่มขีดความสามารถของเครือขายหลักการ
ขยายระบบเพือ่รองรับการใชงานใหอยางพอเพียง และการพฒันาระบบเครือขายสื่อสาร Internet และในสวน            
ภูมิภาคคือ การขยายระบบเพื่อรองรับการใชงานทีเ่พิม่ข้ึนของสํานกังานพัฒนาทีด่ินเขต และการพัฒนาระบบ
เครือขาย (LAN) ของสถานพีัฒนาที่ดินและของศนูยศกึษาเพื่อการพฒันา จํานวนรวม 71 แหง ประกอบดวย 
 
 ระบบคอมพิวเตอรในแผนงานพัฒนาระบบเครือขายสื่อสารขอมูล ประกอบดวย 
 

 สวนกลาง 
 

• การพัฒนาเพิม่ขีดความสามารถเครือขาย LDD-Net 
• การขยายระบบเครือขายสําหรับหนวยงานเดิมและที่ตัง้ใหม 
• การพัฒนาระบบเครือขายสื่อสาร Internet 
• การพัฒนาระบบการประชมุทางไกลและระบบควบคุมการประชุมทางไกล 

 

สวนภูมิภาค 
 

• การพัฒนาระบบเครือขายสื่อสารขอมูลระดับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 
• การพัฒนาระบบการประชมุทางไกลระดบัสํานักงานพฒันาที่ดินเขต 
• การพัฒนาระบบเครือขายสื่อสารระดับสถาน/ีศูนย 

 
4) สถานภาพความตองการดานการพัฒนาบุคลากร 

   แผนหลักการพัฒนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรมพัฒนาที่ดิน คือ แผนหลักการพัฒนาบุคลากร   เพราะวาบุคคลคือกลไกการพัฒนาและทําใหระบบ          
บทเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด สามารถพัฒนาดําเนินไปได ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองพัฒนาบุคลากรทั้งหมด
ของกรมฯ ไปพรอมๆ กับการพัฒนาระบบบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 

• การพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร        
• การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ                  
• การพัฒนาบุคลากรระดับเทคนิค        
• พัฒนา Courseware   16 หลักสูตร 
• การจัดตั้งศูนยฝกอบรมภูมิสารสนเทศการเกษตร 

 
 



 

การวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
36

 

2.2 บทวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของหนวยงานที่เกีย่วของ
กับหนวยงานภายนอก รวมทั้งปจจัย หรือ อิทธิพลจากภายนอก ที่มีผลกระทบตอดานเทคโนโลยี    
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 

 
2.2.1 หนวยงานภายนอกที่เกีย่วของ 

 

   นอกเหนือจากสวนกลางที่ตองติดตอกับ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแลว ยังมีการติดตอ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร หรือตองทํางานประสานกับสวนราชการภายนอกหลายแหง เนื่องจากสวนราชการหรอื
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการจัดการดินและมีคนของเกษตรกรนั้นมีอยูหลายแหง ซึ่งหนวยงานภายนอก         
เกี่ยวของที่สําคัญไดแก   กรมปาไม  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ  กรมสงเสริมการเกษตร  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรมชลประทาน สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ฯลฯ 

    โอกาส 

    เนื่องจาก กรมพัฒนาที่ดินเปนแหลงขอมูลการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหแกเกษตรกร 
พรอมขอมูลดินและการจัดการดิน ดังนั้นจึงเปนโอกาสจะเปนหนวยงานศูนยกลางระบบขอมูลดิน พรอมการ         
ใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมของเกษตรกร  ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน จึงมีความพรอมที่จะใหบริการขอมูลขาวสาร
แกหนวยงานภายนอกอื่น ๆ ซึ่งที่ผานมาไดดําเนินการไประดับหนึ่งแลว  ทั้งทางดานระบบคอมพิวเตอร  ระบบ
ฐานขอมูล  และเครือขายที่เชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอก 
    ผลกระทบ 

ความตองการขอมูลการใชประโยชนที่ดินตามความเหมาะสมของดิน การจัดการดิน 
นับวนัจะมมีากยิ่งขึน้ ดงันั้นกระแสผลักดันในการทีต่องทําใหบริการขอมูลที่สะดวกรวดเร็วจะมีมากขึน้ โดย
สามารถใหบริการแบบออนไลนผาน Web ไปแลว เชน ทะเบียนพาณิชย  ของกรมทะเบียนการคาเปนตน  ดังนั้น 
กรมพัฒนาที่ดนิ ตองรีบเรงใหสามารถบริการขอมูลดังกลาวบน Web ไดโดยเร็ว 
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2.2.2 ยุทธศาสตร  เปาหมาย และขอกาํหนดในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 ดานโอกาส และผลกระทบ 
   โอกาส   

  การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมพัฒนาที่ดิน จะสอดคลอง
กับเปาหมาย ยุทธศาสตร   และขอกําหนดในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 
พ.ศ. 2545-2549 ในหลายประเด็น เชน โครงการ e-Government  โครงการ e-Society  โครงการ e-Citizen เปน
ตน 
    ผลกระทบ 

  เปาหมาย  ยุทธศาสตร  และขอกําหนดในแผนแมบทเทคโนโลยแีละการสื่อสารของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549  มีผลกระทบตอการดําเนนิงานดานขอมูลขาวสารและการประยกุตใช ICT ของ 
กรมพัฒนาที่ดนิ อยางมาก  เชน เปาหมาย e-Citizen e-Government   e-Society  e-Commerce  เปนตนทําให 
กรมพัฒนาที่ดนิตองเรงผลกัดันใหการบริการขอมูลขาวสารของ กรมพัฒนาที่ดิน ตอสาธารณชนไดผลเปน
รูปธรรมรวดเร็วขึ้น                    
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 3.1 เปาหมายโดยรวมของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ                  
กรมพัฒนาที่ดิน 

  แนวทางและเปาหมาย ในแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน            
จะเนนการวางรูปแบบการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการประมวลผล โดยมีแนวทางและ
เปาหมาย ดังนี้ 
 

 1)  ดําเนินการพัฒนาและลงทุนสรางโครงสรางพื้นฐานงานสารสนเทศอยางเปนระบบ โดย                 
มีโครงรางการใชที่มีลักษณะตางๆ คือ 

 ระบบสารสนเทศบุคคล (Personal Information System) โดยศึกษาสภาพการใชงานใน
ลักษณะบุคคล เชน  งานเอกสาร   งานการวิเคราะห  งานเชื่อมโยงติดตอส่ือสาร                       
อิเล็คทรอนิกส 

 ระบบสารสนเทศแบบกลุม (Workgroup Information System) โดยศึกษาวางรูปแบบการ
ทํางานและการใชงานระบบสารสนเทศเปนกลุม โดยใชงานผานระบบเครือขายสื่อสาร            
ขอมูล เชน กลุมงานดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 ระบบสารสนเทศรวมของกรมฯ (Department Information System) คือรูปแบบการใช
งานระบบสารสนเทศของทุกหนวยงานภายในกรมฯ จะศึกษาเกี่ยวกับการวางรูปแบบ 
เครือขาย และระบบสารสนเทศที่ใชงานรวมกันที่เปนมาตรฐานเดียวกัน อาทิ เชน ระบบ
สํานักงานอิเล็คทรอนิกสระบบเครือขายฐานขอมูลดิน 

 

 2) ดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบอุปกรณคอมพิวเตอรอยางเปนระบบโดยเนน
การใชเทคโนโลยีสําหรับการประมวลผล มีโครงรางการใชที่มีลักษณะตางๆ คือ 

 การประมวลผลรายยอย (Transaction Processing) เปนระบบงานสําหรับการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร จัดเก็บขอมูลรายการตางๆ ซึ่งเปนขอมูลจํานวนมาก ทั้งสําหรับ
การบริหาร วิชาการ และการบริการ 

 ระบบการประมวลผลสําหรับการบริหาร (Management Information System) โดยเนน
ระบบที่ใชในการจัดเก็บขอมูลขาวสารสําหรับการบริหารในทุกระดับ 
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 ระบบการประมวลผลทางดานวิชาการ (Academic Information System) โดยเนนระบบ
ที่ใชในการจัดเก็บ ประมวลผลขอมูลขาวสารวิชาการ สําหรับการปฏิบัติงานพัฒนาทีด่นิใน
ทุกระดับ 

 ระบบสนับสนุนผูบริหาร (Administrative and Decision Support System) ศึกษาและ
วิเคราะหทั้งระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนผูบริหาร เชน ระบบ
รูปแบบจําลอง (Simulation Modeling) ระบบงานสําหรับการวางแผน กําหนดนโยบาย 
ระบบคอมพิวเตอรสําหรับส่ือสารหรือเรียกใชประมวลขอมูลสําหรับผูบริหาร 

 

 3) การพัฒนาระบบเครือขายสื่อสารขอมูล (Information Highway) และระบบเครือขาย                
กรมพัฒนาที่ดิน LDD–Net เนนการศึกษาวางรูปแบบใหเกิดการกระจายเปนระดับชั้น (Layers) ในมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อสามารถเชื่อมโยง ติดตอส่ือสารไดในทุกระดับทั้งภายในและภายนอกประเทศ (Intranet/Internet 
Network) 

 

 การหามาตรการรองรับการพัฒนาและดําเนินการ โดยศึกษาและจัดระบบการพฒันาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสงเสริมใหเกิดการใชขอมูลขาวสารอยางเตม็ที ่ และสราง
แรงจูงใจใหเกดิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน การวิจัย และการบริการวชิาการ โดยการ
เสริมสราง                โครงการและระบบสนับสนนุงานตาง ๆ 
 
 3.2 ยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของหนวยงาน 
  เพื่อใหบรรลุเปาประสงคของการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมภายใตเงื่อนไข แผนแมบทเทคโนโลยี              
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับนี้ไดกําหนดยุทธศาสตรหลักขึ้น 4 ดาน เพื่อนํา ICT มาใชประโยชน เพื่อสราง
ศักยภาพรวมทั้งเปนการยกระดับเพื่อการแขงขันในอนาคต ดังนี ้
 

 3.2.1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) ปรับปรุงโครงสรางขององคกรใหเอื้อตอการปฏิบัติงานเชิงพืน้ที ่ ปรับบทบาทจากการ
เปนผูปฏิบัติไปเปนผูกาํกับดูแลและอํานวยความสะดวก และพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร  

2) จัดอัตรากําลังบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพยีงพอ 
 3) จัดหลักสูตรการฝกอบรมใหกับบุคลากรทกุระดับ 
   4) พัฒนาระบบ e-Learning และเนื้อหาเพื่อการทบทวนและเรียนรูดวยตนเอง พฒันา    
กรมพัฒนาที่ดนิใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
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  3.2.2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมลู 

   1) เพิ่มประสทิธิภาพการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานตาง ๆ ของ
กรมพัฒนาที่ดนิใหสูงขึ้น 

2) จัดทําฐานขอมูลและพัฒนาระบบใหบริการประชาชนใหครอบคลุมพื้นที่ทัว่ประเทศ 
3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหครบถวนทุกหนวยงาน 
4) จัดหาซอฟตแวรสําเร็จรูปเพือ่รองรับการปฏิบัติงานใหครบถวน 
5) พัฒนาฐานขอมูลและระบบ e-learning สําหรับหมอดินอาสา 

   6) พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับแผนกลยุทธกรมพัฒนาทีด่ินใสสะอาด ระบบควบคุม
ภายใน P.S.O. (Thailand International Public Sector Standard Management System and Outcomes) 
และ P.S.A. (Public Service Agreement) อยางตอเนื่อง 
 

  3.2.3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

   1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการใหบริการครบถวน
ทุกหนาที่ในหนวยงาน 
   2) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติม  และทดแทนเครื่องประสิทธิภาพต่ําใหพอเพียง              
กับการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   3) จัดหาอุปกรณตอพวง อุปกรณมัลติมีเดีย ในทกุหนวยงาน 
 

  3.2.4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบเครอืขายและการสื่อสารขอมลู 

   1) เชื่อมโยงเครือขายสถานพีัฒนาที่ดินจงัหวดั สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต เขาสูเครือขาย
กรมพัฒนาที่ดนิสวนกลาง ดวยเครือขายความเรว็สูง 
   2) จัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing System) ที่สวนกลางและ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เขต และโครงการพิเศษ 3 แหง 
   3) จัดหาระบบสื่อสารไรสาย  สําหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่  ในทุกหนวยงาน               
วิชาการและบริการประชาชน 
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 4.1 การบรหิารจัดการ 
  โดยทั่วไปแลวรูปแบบของการจัดโครงสรางองคกรเพื่อบริหารและรองรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นั้น  อาจจัดไดเปนสองแนวทาง คือ แนวทางระบบรวม (Centralized Approach) ซึ่งจะมีองคกรเดียวใน
หนวยงานที่รับผิดชอบในการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร และแนวทางกระจาย (Distributed 
Approach) ซึ่งเปนลักษณะที่มีองคกรที่บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรไวตามหนวยงานตาง ๆ ใน
สังกัดตามหนาที่ที่ปฏิบัติ  
 

  ในสวนของ กรมพัฒนาที่ดิน นั้นเนื่องจากมีอัตรากําลังไมมากจึงไดยึดแนวทางระบบรวม คือ มี              
องคกรกลางเพียงแหงเดียวที่ทําการรับผิดชอบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งไดแก ศูนยสารสนเทศ  โดยมี              
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)  เปนผูใหนโยบายสั่งการ และติดตามการดําเนินงานดาน                 
สารสนเทศ 
 

  ในชวงป พ.ศ. 2547-2549  จะมีงาน/โครงการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มข้ึนอีก
จํานวนมาก กรมพัฒนาที่ดิน จึงไดปรับปรุงอัตรากําลังในหนวยงานดานสารสนเทศใหทํางานไดมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวและภารกิจที่เพิ่มข้ึนในอนาคตซึ่งไดแก 
 

 -  ควบคุม ดูแล  การใชเครื่องคอมพวิเตอรหลัก (Host Computer) และ Server กลางตาง ๆ 
 -  ประสานงาน  การควบคุมโครงการยอย  การตรวจรับ  การบํารุงรักษา  และการแกปญหาที่

เกิดขึ้นระหวางการดําเนนิงาน 
 -  ควบคุมมาตรฐาน และดแูลขอมูลกลาง 
 -  ประสานงานดานขอมูลขาวสาร และระบบเครือขายการเชื่อมโยงกบัสํานักงานในภูมิภาค 
 -  รับผิดชอบและดําเนนิงานระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
 -  พัฒนาและประสานงานการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับหนวยงานภายนอก 
 - การวิเคราะหความเหมาะสมเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ ซึ่งสนองตอบตอความตองการ

ใหม ๆ ของผูใชจากหนวยงานตาง ๆ  
 -  ควบคุมและบริหารระบบเครือขายการสือ่สารขอมูลภายใน 
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 การบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กรมพฒันาที่ดิน ซึ่งมีศูนยสารสนเทศ 
เปนแกนหลัก จะมีโครงสรางประกอบดวย กลุมงาน/ฝาย ตาง ๆ ดังนี ้
 -  กลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล 
 -  กลุมระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
 -  กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร 
 -  กลุมระบบภูมิสารสนเทศ 

 

 4.2 การติดตามประเมินผล 
 

 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โครงการ   :  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 ตัวชี้วัด : บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินในทุกระดับ มีความรูความสามารถ มีความ

เขาใจในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภารกจิตาง ๆ ไดอยางด ี       
มีความกาวหนาทันสมัย และเพิ่มประสทิธภิาพการทํางาน 

 กิจกรรม 1 : พัฒนาบุคลากรระดับบริหาร 
 กิจกรรม 2 : พัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ 

 กิจกรรม 3 : พัฒนาบุคลากรระดับเทคนคิ 
 กิจกรรม 4 : พัฒนา Coursewave 16 หลักสูตร 
 กิจกรรม 5 : การจัดตั้งศูนยฝกอบรมภูมิสารสนเทศการเกษตร 
 

  ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพฒันาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล 
   โครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 
   ตัวชี้วัด : ระบบสารสนเทศ MIS/GIS ขอมูลวิชาการไดรับการพัฒนา ใหสามารถ               

จัดเก็บวิเคราะหและใหบริการ เผยแพรขอมลู ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   กิจกรรม 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 
   กิจกรรม 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบสนับสนนุดานวิชาการ 
   กิจกรรม 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพรและการบริการวชิาการ 
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  ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพฒันาระบบคอมพิวเตอร 
   โครงการ : พัฒนาระบบคอมพิวเตอร 
   ตัวชี้วัด : ระบบคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะ ทั้งในดานคุณภาพและ

ปริมาณมีศักยภาพใชงาน ติดตอเชื่อมโยงกันไดทุกสํานักงาน ทั้งหนวยงาน
ภายในและภายนอกกรมฯ  สําหรับสนับสนุนภารกิจของกรมไดอยางมี                 
ประสิทธิภาพ 

   กิจกรรม 1 : พัฒนาระบบคอมพิวเตอร (Server) 
   กิจกรรม 2 : พัฒนาระบบคอมพิวเตอรบริการ (Workstations) 
   กิจกรรม 3 : พัฒนาระบบอปุกรณตอพวงตาง ๆ และอุปกรณแสดงผลขอมูล 
 

  ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพฒันาระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล 
   โครงการ : พัฒนาระบบเครือขายการสือ่สารขอมูล 
   ตัวชี้วัด : ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มีความเหมาะสมสามารถขยายระบบเพิ่มเติม

โดยการบริหารจัดการและดูแลรักษางาย  รองรับการเชื่อมตอความเร็วสูง 
จากสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 

   กิจกรรม 1 : พัฒนาระบบในสวนกลาง 
   กิจกรรม 2 : พัฒนาระบบในสวนภูมิภาค 
   
 
 



ยุทธศาสตรดาน ICT ของกรมพัฒนาที่ดิน การสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร ความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่กําหนดในแผน ICT ของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาศักยภาพ - พัฒนาบุคลากรระดับบริหาร - ยุทธศาสตรที่ 2 การใช ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ - พัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ - ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพี่อการแขงขันในอนาคต
                       - พัฒนาบุคลากรระดับเทคนิค - ยุทธศาสตรที่ 7 การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหาร และการใหบริการของภาครัฐ

- พัฒนา Coursewave 16 หลักสูตร
- การจัดตั้งศูนยฝกอบรมภูมิสารสนเทศการเกษตร

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาระบบ - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) - ยุทธศาสตรที่ 2 การใช ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย
สารสนเทศและฐานขอมูล - พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบสนับสนุน - ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพี่อการแขงขันในอนาคต

ดานวิชาการ - ยุทธศาสตรที่ 7 การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหาร และการใหบริการของภาครัฐ
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพรและ
การบริการวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาระบบ - พัฒนาระบบคอมพิวเตอร (Server) - ยุทธศาสตรที่ 7 การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหาร และการใหบริการของภาครัฐ
คอมพิวเตอร - พัฒนาระบบคอมพิวเตอรบริการ (Workstations)

- พัฒนาระบบอุปกรณตอ ตาง ๆ และอุปกรณ
แสดงผลขอมูล

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบ - พัฒนาระบบในสวนกลาง - ยุทธศาสตรที่ 7 การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหาร และการใหบริการของภาครัฐ
เครือขายและการสื่อสารขอมูล - พัฒนาระบบในสวนภูมิภาค

 สรุปยุทธศาสตรที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่กําหนดไวในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2549-2551
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กรมพัฒนาทีด่ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาศกัยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก หนวยงานทีเ่กีย่วของ 

48    49 50 51 52 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนยสารสนเทศ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

          บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินในทุก
ระดับ มีความรูความสามารถ มีความ
เขาใจในการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในภารกิจตาง ๆ ไดอยางดี   
มีความกาวหนาทันสมัย และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน 

28,263,900 

            

45

รวมงบประมาณ 28,263,900 
              
 

 



 
 

 

กรมพัฒนาทีด่ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมลู 

 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก หนวยงานทีเ่กีย่วของ 

48    49 50 51 52 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร ศูนยสารสนเทศ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

          ระบบสารสนเทศ MIS/ GIS ขอมูล
วิชาการไดรับการพัฒนา ใหสามารถ      
จัดเก็บวิเคราะหและใหบริการ เผยแพร
ขอมูล ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

30,200,000 

            รวมงบประมาณ 30,200,000 
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กรมพัฒนาทีด่ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก หนวยงานทีเ่กีย่วของ 

48    49 50 51 52 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ศูนยสารสนเทศ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

          ระบบคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ
และสมรรถนะ ทั้งในดานคุณภาพและ
ปริมาณมีศักยภาพใชงาน ติดตอ
เชื่อมโยงกันไดทุกสํานักงาน ทั้ง
หนวยงานภายในและภายนอกกรมฯ 
สําหรับสนับสนุนภารกิจของกรมได
อยางมีประสิทธิภาพ 

149,291,500 

            รวมงบประมาณ 149,291,500 
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กรมพัฒนาทีด่ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาระบบเครอืขายการสื่อสารขอมูล 
 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก หนวยงานทีเ่กีย่วของ 

48    49 50 51 52 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาระบบเครือขายการสื่อสารขอมูล ศูนยสารสนเทศ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

          ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มีความ
เหมาะสมสามารถขยายระบบเพิ่มเติม
โดยการบริหารจัดการและดูแลรักษา
งาย รองรับการเชื่อมตอความเร็วสูง 
จากสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และ
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 

104,510,000 

            รวมงบประมาณ 104,510,000 
              
 

 
รวมทั้งสิ้น 312,265,400 บาท 
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เอกสารอางอิง 
 

ธนากร  อวนออน และคณะ. แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2549-25551.   
ศูนยขอมูลและวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล, 2548. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




