


วตัถุประสงค์

1. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและองคค์วามรู้ดา้นการปศุสัตวบ์น Mobile Device

2. เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลความรู้ รวมถึงประกาศ/แจง้เตือนดา้นการปศุสัตวไ์ดส้ะดวก และ
รวดเร็ว

เป้าหมาย

1. เพื่อใหผู้รั้บบริการสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การใหบ้ริการดา้นการปศุสัตว ์และการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์งานดา้นการปศุสัตว ์รวมถึงการถ่ายทอดและใหค้วามรู้ดา้นการปศุสัตว์

2. เพื่อใหผู้รั้บบริการสามารถเขา้ถึงการใหบ้ริการดา้นการปศุสัตวไ์ดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว





ส่วนประกอบแอปพลเิคช่ัน

DLD 
Application

1. หนา้แรก

2. ข่าว

3.คลงัความรู้
ปศุสตัว์

4. ติดต่อ

5. คลงั
ส่วนตวั

แสดงหมวดหมู่
แสดงรายละเอียด
สามารถคน้หา
แสดงผลการคน้หา

iOS version 8.0 ข้ึนไป

Android version 4.2.2 ข้ึนไป

ส่งอีเมล์
โทรศพัท์

แผนท่ี

แสดงหมวดหมู่
แสดงรายละเอียด
สามารถคน้หา
แสดงผลการคน้หา
แบ่งปันเน้ือหา

4

แสดงเน้ือหาล่าสุด
- ข่าวทัว่ไป
- ข่าวภายในองคก์ร
- คลงัความรู้
แสดงป้ายประชาสมัพนัธ์



โลโก้ และ หน้า Splash screen



เมนูหน้าแรก

• แสดงเน้ือหาล่าสุด
- ข่าวทัว่ไป
- ข่าวภายในองคก์ร
- คลงัความรู้

• แสดงป้ายประชาสมัพนัธ์



 เมนูข่าว
• แสดงหมวดหมู่ข่าว

- พระราชกรณียกิจดา้นปศุสตัว์
- ภารกิจ รมต.กษ.
- ภารกิจผูบ้ริหารกระทรวง/กรม
- เตือนภยัปศุสตัว ์และเตือนภยั

ธรรมชาติ
- ประชาสมัพนัธ์
- ป้องปราม
- สมคัรงาน
- ราคาสินคา้ปศุสตัว์
- จดัซ้ือจดัจา้ง

• แสดงรายละเอียด
• สามารถคน้หา
• แสดงผลการคน้หา
• แบ่งปันเน้ือหา



เมนูคลงัความรู้
• แสดงหมวดหมู่คลงัความรู้

- กฎหมาย
- ผลิตปศุสตัว์
- สุขภาพสตัว์
- มาตรฐานสินคา้ปศุสตัว์
- สถานการณ์โรค
- ขอ้มูลเกษตรกร/ปศุสตัว์
- งานวิจยั
- งานวิชาการ
- วารสารข่าวปศุสตัว์
- วารสารสถาบนัสุขภาพสตัว์
- เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรดีเด่น
- อ่ืนๆ

• แสดงรายละเอียด
• สามารถคน้หา
• แสดงผลการคน้หา



เมนูตดิต่อ

• แสดงขอ้มูลการติดต่อ
หน่วยงานกรมปศุสตัว ์(ท่ีอยู,่ 
เบอร์โทรศพัท,์แผนท่ี)

• สามารถส่งขอ้มูลการติดต่อ
หน่วยงานกรมปศุสตัวไ์ปทาง
อีเมล์



เมนูตู้ส่วนตวั Grid List

เป็นหนา้การเก็บไฟลท่ี์ผูใ้ชไ้ดโ้หลดมา
จาก “เมนูคลงัความรู้” เพ่ือเก็บไวอ่้าน
ภายหลงัได ้



 หน้าค้นหา



การแจ้งเตือนประกาศ

เป็นการแจง้ข่าวสารต่างๆ 
เก่ียวกบักรมปศุสตัว ์หรือแจง้ข่าว
ท่ีเป็นกิจกรรมของกรมปศุสตัว์

1



แนวทางปฏิบัตกิารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านระบบเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ (DLD Plus)

ข่าวภายในองคก์ร

ข่าวสมคัรงาน

ข่าวจดัซ้ือจดัจา้ง



ขั้นตอนที ่1 จดัเตรียมและคดัเลือกเน้ือหาข่าวและรูปภาพประกอบตามแบบฟอร์ม DLDPlus01

ขั้นตอนที ่2 หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ และอนุมติัการเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงาน

ขั้นตอนที ่3 เขา้สู่ระบบจดัการเน้ือหาของ DLD Plus ท าการบนัทึกเน้ือหาข่าวท่ีจะเผยแพร่พร้อม
รูปภาพประกอบ

ขั้นตอนที ่4 จดัส่งแบบฟอร์มท่ีไดรั้บการอนุมติัจากหวัหนา้หน่วยงานไปท่ี dldplus@dld.go.th

ขั้นตอนที ่5 ศทส. เปล่ียนสถานะข่าวเป็น เผยแพร่ ผา่นระบบจดัการเน้ือหาของ DLD Plus

ขั้นตอนที ่6 ศทส. ตอบกลบัผลการเผยแพร่ข่าวสารผา่นDLD Plus ทาง E-mail

ขั้นตอนที ่7 ศทส. รวบรวมการเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานและจดัท ารายงานน าเสนอต่อ
ผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง



ข้อปฏิบัตกิารเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์

1. การจดัเตรียมขอ้มูลข่าวสาร ควรจดัเตรียมให้สอดคลอ้งกบัแบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร (DLDPlus01) ตามท่ีศทส.ก าหนด

2. การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานในสงักดักรมปศุสตัวจ์ะตอ้งไดรั้บการอนุมติัรับรองจากหวัหนา้หน่วยงานในสงักดักรมปศุสตัวท์ุกคร้ัง

3. เม่ือไดรั้บการอนุมติัรับรองจากหวัหนา้หน่วยงานในสงักดักรมปศุสตัวใ์ห้แนบรายละเอียดการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารตามแบบฟอร์มฯ ท่ีก าหนดและจดัส่งไฟลข์อ้มูลมาท่ี 
E-mail Address: dldplus@dld.go.th เพ่ือให้ผูดู้แลระบบส่วนกลางรับทราบและด าเนินการเปล่ียนสถานะข่าวสารเป็น เผยแพร่

4. ควรเลือกใชค้  าอธิบาย/ค  าบรรยายเน้ือหาท่ีมีความถูกตอ้งและมีความเหมาะสม และควรระมดัระวงั/หลีกเล่ียงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารโดยเฉพาะประเด็นท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ในสงัคมและความมัน่คงภายในประเทศ

5. ขอ้ความและรูปภาพประกอบท่ีน ามาใชจ้ะตอ้งไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ หากจ าเป็นตอ้งน ามาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งท่ีมาขอ้มูลอา้งอิงแนบทา้ยประกอบรายละเอียดข่าว

6. จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อยา่งเคร่งครัด เพ่ือ
ป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ



แบบฟอร์มการเผยแพร่ข่าวสาร (DLDPlus01)



หัวข้อ ค าอธิบาย
หน่วยงาน หน่วยงานในสงักดักรมปศุสตัวเ์ป็นผูจ้ดัท  าและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
วนั/เดือน/ปี วนั เดือน ปี ท่ี Upload ผา่นระบบ DLD Plus
หมวดหมู่ สามารถเลือกหมวดหมู่ของข่าวสารไดท้ั้งหมด 3 หมวด ดงัน้ี

- ข่าวภายในองคก์ร
- ข่าวรับสมคัรงาน
- ข่าวจดัซ้ือจดัจา้ง

สามารถคดัเลือกและระบุหมวดหมู่ของข่าวสารเพียงหมวดหมู่เดียวเท่านั้น
หัวข้อข่าว ก าหนดหวัขอ้ข่าวให้มีใจความส าคญัท่ีมาจากเน้ือหาข่าวสารและตอ้งมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทดั 
รายละเอยีดข่าว ตอ้งมีความยาวไม่เกิน 8 บรรทดั และเลือกใชค้  าอธิบาย/ค  าบรรยายท่ีมีความกระชบั เขา้ใจง่าย ตรงประเด็น และสะกดค าให้ถูกตอ้งตามอกัขระวิธี
ภาพปก ภาพปกเป็นลกัษณะรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส หรือไม่ก าหนดให้มีขนาดใหญ่เกินไป ส่งผลให้ต่อการแสดงผลของภาพปกท่ีใชร้ะยะเวลานาน โดยขนาด

ภาพปกท่ีระบบ DLD Plus ก าหนดไว ้คือ ขนาดภาพปก 512*512 Pixel (ขนาดไฟลข์อ้มูลภาพไม่เกิน 1 MB.) และรองรับรูปภาพท่ีมีไฟลน์ามสกุล
ระบุเป็น JPG, PNG เท่านั้น

ภาพประกอบ จ านวนภาพประกอบไม่เกิน 3 ภาพต่อข่าว, ไม่ก าหนดให้มีขนาดใหญ่เกินไป โดยขนาดภาพประกอบท่ีระบบ DLD Plus ก าหนดไว ้คือ ขนาด
ภาพประกอบ 1024*768 Pixel (ขนาดไฟลข์อ้มูลภาพไม่เกิน 1 MB.) และรองรับรูปภาพท่ีมีไฟลน์ามสกุลระบุเป็น JPG, PNG เท่านั้น

Link ภายนอก สามารถระบุไดท้ั้ง Link ท่ีอยูใ่นรายละเอียดข่าวสาร และ YouTube Embedded Players เพื่อแสดง VDO YouTube บน Application
หมายเหตุ ระบุรายละเอียดขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม
ผู้รับผดิชอบ (ผู้รายงาน) ระบุลงลายมือช่ือของผูรั้บผิดชอบท่ีไดม้อบหมายจากหน่วยงานในสงักดักรมปศสุตัว์
ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหวัหนา้หน่วยงานในสงักดักรมปศุสตัว์



ขั้นตอนการใช้งานระบบจัดการเน้ือหาของ DLD Plus

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใชบ้ริการ DLDPlus01 จากเวบ็ไซตศู์นยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

2. ด าเนินการตามแนวทางปฏิบติัการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นระบบเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์และองคค์วามรู้ดา้นการปศุสตัว ์
(DLD Plus) โดยจดัเตรียมเน้ือหาพร้อมรูปภาพประกอบใหส้อดคลอ้งกบัแบบฟอร์ม น าส่งหวัหนา้หน่วยงานเพ่ืออนุมติัการ
เผยแพร่ข่าวสารและส่งมาท่ี dldplus@dld.go.th

3. เขา้ http://dldplus.dld.go.th:8080/dldplus-cms/ ท าการกรอก Username และ Password ท่ีศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารก าหนดให้



4. คลิกเมนู “เพิม่ข้อมูล”

5. กรอกขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการเผยแพร่แลว้ท าการกดปุ่ม “บันทึก”

6. เม่ือกดบนัทึกสถานะของข่าวสารจะเป็น “รอการตรวจสอบ”

7. เม่ือผูดู้แลระบบ (ศทส.) ไดรั้บ E-mail แจง้การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

แลว้จะท าการเปล่ียนสถานะข่าวสารเป็น “อนุมตั”ิ ข่าวสารจะไดรั้บการ

เผยแพร่ผา่นระบบเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์และองคค์วามรู้ดา้นการปศุสตัว์



ขอบคุณครับ / ค่ะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ท่ี
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมปศุสัตว์
ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์
เลขท่ี 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website : ict.dld.go.th
โทรศัพท์ : 02-653-4444 ต่อ 2321
โทรสาร : 02-653-4925
E-mail : dldplus@dld.go.th


