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บทสรุปผูบริหาร 
  

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557 - 2561 ฉบับนี้ไดจัดทํา
ข้ึนตามกรอบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงกําหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารท่ีกําหนดใหหนวยงานภาครัฐจะตองจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวใหมี
ประสิทธิภาพและมีกรอบท่ีชัดเจน ซ่ึงในการกําหนดกรอบของแผนนั้นมีหลายปจจัยท่ีนํามาพิจารณา อันไดแก 
นโยบายภาครัฐ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย แผนแมบทเก่ียวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2560 กรอบการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับชวงป พ.ศ. 2557 - 2561 แผนแมบทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ กรอบ
แนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (Th e-GIF) การเปดการคาเสรีอาเซียน กรอบขอกําหนดใน
การจัดทําความรวมมือระหวางประเทศดานปศุสัตว ทิศทางความตองการของเกษตรกร ผูประกอบการ และ
ประชาชนผูใชบริการ แนวโนมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เปนตน 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 ไดกําหนด
คานิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวในระยะ 10 ปขางหนา คือ “iDLD” โดย
ระยะ 5 ปแรก มีคานิยมหลักเปน “iSTAR” และระยะ 5 ปหลัง มีคานิยมหลักเปน “SMARTi” และกําหนด
เปาหมายหลัก 3 Smart คือ Smart Livestock, Smart Officer และ Smart Network กลาวคือ พัฒนา
ทรัพยากรภาคปศุสัตว สรางเครือขายความรวมมือ วิจัยพัฒนา/สรางนวัตกรรมอาศัยภูมิปญญาและองคความรู 
พัฒนาบนพ้ืนฐานเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดวยเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยมียุทธศาสตรการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร 
คือ e-Service, e-Livestock Security, e-Knowledge and Innovation, e-Livestock Network และ 
e-Livestock Human Resource จากยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาวเปนการใหความสําคัญกับการนํา
เทคโนโลยสีารสนเทศไปใชในการพัฒนาภาคปศุสัตวและสรรคสรางบริการใหแกเกษตรกร ผูประกอบการ และ
ประชาชนท่ัวไปเปนสําคัญ โดยบุคลากรของกรมปศุสัตวจะเปนสวนสําคัญท่ีสุดในการท่ีจะรวบรวมความรูจาก
การทํางาน การวิจัยและพัฒนา แลวทําการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานและการใหบริการตางๆ ใหมี
ความชาญฉลาด และมีการทํางานเปนเครือขายความรวมมืออยางเขมแข็ง ซ่ึงจะทําใหสามารถสรางผลผลิตท่ีมี
คุณภาพสูงนาเชื่อถือ ดวยงบประมาณท่ีเหมาะสม และสามารถเชื่อมตอกับโลก สามารถกาวทันโลกท่ี
เปลี่ยนแปลง โดยแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวฉบับนี้จะสามารถสนองตอบ
ในการบูรณาการขอมูล การไดมาซ่ึงมาตรฐานขอมูล การใหบริการอยางยั่งยืน และดําเนินภารกิจท่ีมุงแกไข
ปญหาท่ีอาจสงผลกระทบตอเกษตรกร ผูประกอบการและประชาชนท่ัวไปใหนอยท่ีสุด ดังวิสัยทัศนท่ีวา 
“เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน”. 
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Executive Summary 
 

Information and Communication Technology Master Plan of the Department of 
Livestock Development 2014 - 2018 has been prepared within the framework of the 
development of information technology and communications established by the Ministry of 
Information and Communication Technology that designates Government agencies to 
prepare an information technology and communications master plan to frame the direction 
of department of livestock development information technology and communications to be 
effective and provide a definite framework. In establishment of the master plan framework, 
many factors have been taken into account including government policies, plans and 
communication technology of Thailand, master plan for electronic transactions of Thailand 
BE 2013 - 2017, development framework of information technology and communication of 
the Ministry of Agriculture and Cooperatives for the Year BE 2014 - 2018 master plan as well 
as other master plans Involved such as the national electronic government linking framework 
(Th e-GIF), the ASEAN Free Trade Agreement, the requirements of the international 
cooperation in the livestock section, the needs of farmers, entrepreneurs and the people 
who use the service, information and communication technology trends and the world ever 
changing situations etc.   

Information and Communication Technology Master Plan of the Department of 
Livestock Development 2014 - 2018 defines the core values of the Department of Livestock 
Development Information and Communication Technology in the next 10 years as "iDLD". By 
the first 5 years "iSTAR" is a core value and five years after the core value is "SMARTi" with 
the main target being 3 Smarts; Smart Livestock, Smart Officer and Smart Network which 
mean the livestock sector development, collaborative networks and research/innovation, 
wisdom and knowledge development based on environmentally friendly and intelligent 
technology. Five strategies have been developed namely e-Service, e-Livestock Security,     
e-Knowledge and Innovation, e-Livestock Network and e-Livestock Human Resource. The 
development of the strategies as such provides the importance of information technology 
use in the development of the livestock sector and make available to farmers, entrepreneurs 
and the general public. It is essentially important for personnel of the Department of 
Livestock Development to take part in gathering knowledge from working, research and 
development, and then improve processes and services wisely and to work as a strong 
network with partners which is able to produce high quality and reliability with a reasonable 
budget and being able to connect with the world, keep pace with the changing world. The 
Information and Communication Technology Master Plan by the Department of Livestock 
Development is designed to be able to meet the data integration, acquisition of the data 
standard, provide sustainable service and the mission to emphasize to resolve issues that 
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may affect farmers, livestock entrepreneur and the general public to a minimum as stated in 
our vision that "Information Technology for Sustainable Development of Thailand 
Livestock". 
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สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หนา 

   
2.1 สรุปทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีปรากฏในนโยบาย/ 

แผนระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับกรม และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

43 
3.1 จํานวนบุคลากร (ขาราชการ) ของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 48 
3.2 จํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรเฉพาะรายการพ้ืนฐานของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

จําแนกตามประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 

50 
3.3 จํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 

กรมปศุสัตว ตั้งแตปงบประมาณ 2542-2556 
 

52 
3.4 การพัฒนาโปรแกรมระบบงานตางๆ ของกรมปศุสัตว ตั้งแตปงบประมาณ 2542- 

2556 
 

56 
3.5 การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของกรมปศุสัตว 

ตั้งแตปงบประมาณ 2542-2557 
 

62 
3.6 ความสอดคลองของแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2552-2556 เชื่อมโยงกับเงิน
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

 
 

67 
4.1 การวิเคราะหปจจัยภายในตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

กรมปศุสัตว 
 

85 
4.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของกรมปศุสัตว 
 

87 
4.3 การวิเคราะหปจจัยภายนอกควบคูกับปจจัยภายในตอการพัฒนาเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 
 

88 
5.1 สรุปแผนงาน/โครงการสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 
 

109 
5.2 สรุปแผนงาน/โครงการสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงาน 
 

116 
5.3 สรุปแผนงาน/โครงการสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 จําแนกตามตัวชี้วัด 
 

123 
   

ตารางผนวกท่ี  
   

ก1 จํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรเฉพาะรายการพ้ืนฐาน จําแนกตามประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและปท่ีจัดซ้ือ 

 
155 

 
 



(5) 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี  หนา 
   

1.1 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
กรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 

 
4 

1.2 กรอบระยะเวลาดําเนินงานนโยบาย แผนแมบทตางๆ และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 5 
1.3 กรอบการดําเนินงานการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

กรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 
 
6 

2.1 การเปรียบเทียบขีดความสามารถทางการแขงขันดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในกลุมอาเซียน 

 
7 

2.2 ดัชนีความสามารถการแขงขันดานอุตสาหกรรมไอที 8 
2.3 ผลการสํารวจดัชนีความพรอมทางดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ป ค.ศ. 2012 9 
2.4 ดัชนีความพรอมทางดานการใชกลุมเมฆ ป ค.ศ. 2012 10 
2.5 ขอมูลการใชอินเทอรเน็ตของกลุมประเทศในทวีปเอเชีย 11 
2.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน 13 
2.7 แผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศตางๆ ในกลุม

อาเซียน (ASEAN) 
 

13 
2.8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิตอล/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ

ฟลิปปนส ป ค.ศ. 2011-2016 
 

15 
2.9 องคประกอบสําคัญของแผนแมบทไอซีทีของประเทศมาเลเซีย 16 
2.10 วิสัยทัศน 2020 ของประเทศมาเลเซีย 17 
2.11 ยุทธศาสตรสําคัญของเสนทางยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของประเทศมาเลเซีย 
 

18 
3.1 โครงสรางและการแบงสวนราชการของกรมปศุสัตว 47 
3.2 แผนภูมิแสดงจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรเฉพาะรายการหลักของกรมปศุสัตว 

จําแนกตามปท่ีจัดซ้ือ 
 

50 
3.3 โครงขายอินเทอรเน็ตของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวปงบประมาณ 2557 65 
4.1 คานิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 

พ.ศ. 2557-2561 
 

78 
4.2 คานิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 

พ.ศ. 2562-2566 
 

79 
4.3 กรอบการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 
 

98 
4.4 การแปลงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 

2557-2561 ไปสูการปฏิบัติ 
 

99 
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สารบัญภาพ (ตอ) 
 

ภาพท่ี  หนา 
   

4.5 ความสอดคลองระหวางนโยบาย/ยุทธศาสตรระดับประเทศ แผนปฏิบัติ/แผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับท่ี 3 
(พ.ศ. 2557-2561) และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
กรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 

 
 
 

100 
4.6 ความสอดคลองระหวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2557-2561) กับแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 

 
 

101 
6.1 ภาพรวมความสัมพันธของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ขององคกร 
 

144 
6.2 ความสัมพันธของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม

ปศุสัตว 
 

145 
   

ภาพผนวกท่ี  
   

ข1 คณะทํางานจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว  
พ.ศ. 2557-2561 

162 

   
 



สารบัญ 
 

  หนา 
   

บทสรุปผูบริหาร (1) 
  
สารบัญตาราง (4) 

   
สารบัญภาพ (5) 

   
บทท่ี 1 บทนํา 1 

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 
 1.2 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ       

     กรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 
 
4 

 1.3 กรอบการดําเนินงานการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 

 
6 

บทท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2537 เก่ียวกับแผนและมาตรการเพ่ือ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานของรัฐ ประกอบกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ
หรือ IT2000 ท่ีไดผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2539 ไดกําหนดภารกิจ
หลักประการหนึ่งท่ีจําเปนตองดําเนินการเพ่ือใหสามารถใชศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชน
สูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันไดแก การบริหารและบริการท่ีดีจากภาครัฐ ซ่ึงจะตอง
ลงทุนจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินงานโครงการ “ระบบสารสนเทศภาครัฐ” ครอบคลุมท่ัวประเทศท้ังในดาน
เทคโนโลยี อุปกรณตางๆ และการพัฒนาบุคลากรแลว จะตองมีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพดวย โดย
ขอเสนอแนะในนโยบาย IT2000 ระบุวา ใหจัดใหมีแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนประกอบสําคัญในการ
พิจารณางบประมาณประจําปของรัฐบาล โดยใหหนวยงานของรัฐทุกแหงจัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศใน
แผนเสนอของบประมาณประจําป และมีการบูรณาการแผนของทุกหนวยงานเขาดวยกันเปนแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติดวย 

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เก่ียวกับการแตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ประจํากระทรวง ทบวง กรม และการจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2545 ใหความเห็นชอบ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 (ฉบับท่ี 1) และมติในคราว
เดียวกันไดกําหนดใหทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกหนวยงานจัดทําและ/หรือปรับแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานตนใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารระดับประเทศ ท้ังในดานสาระและกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน (พ.ศ. 2545-2549) ซ่ึงตอมามติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2550 ใหขยายระยะเวลาในการบังคับใชแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับท่ี 1 ออกไปจนถึงป พ.ศ. 2551 และใหกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ พ.ศ. 2552-
2556 (ฉบับท่ี 2) มาใชจนถึงปจจุบัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงเปนไปตาม
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544 - 2553 ของประเทศไทย (IT2010) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2545 และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2554-
2563 ของประเทศไทย (IT2020) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 

สําหรับกรมปศุสัตว มีการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใตแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว จํานวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. โครงการศึกษาและวิเคราะหออกแบบแผนแมบทสารสนเทศ พ.ศ. 2544 เปนแผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานดานบริหารและพัฒนาระบบขอมูลท่ีมีอยูใหเปนระบบ
ฐานขอมูล เพ่ือประโยชนในการใชเปนขอมูลกลางในการปฏิบัติงานและการวางแผนงานตางๆ โครงการดังกลาว
ไดดําเนินการภายหลังในชวงป พ.ศ. 2544 แตกรมปศุสัตวไดมีการพัฒนางานสารสนเทศมากอนตั้งแตป พ.ศ. 
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2542-2544 โดยไดรับความเห็นชอบดําเนินการจากสํานักงบประมาณในกรอบวงเงินงบประมาณ 58.31 ลาน
บาท ซ่ึงกรมปศุสัตวไดดําเนินการเสร็จสิ้นเปนเงิน 39,162,668 บาท 

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายขอมูลของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2546-2548 เปน
แผนงานในการพัฒนาการขยายเครือขายขอมูลกรมปศุสัตวใหครอบคลุมทุกหนวยงานของกรมปศุสัตว จัดหา
ระบบดานความปลอดภัยของเครือขาย การพัฒนาระบบงานเฉพาะทางเพ่ือใชในการปฏิบัติงานท้ังการผลิต 
การสงเสริม และการใหบริการ การพัฒนาระบบชวยในการบริหารตางๆ และระบบชวยการตัดสินใจ ตลอดจน
การพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตวใหมีความพรอมดานสารสนเทศ เปนตน ไดรับอนุมัติหลักการจากสํานัก
งบประมาณในกรอบวงเงินงบประมาณ 64.13 ลานบาท ดําเนินการโดยใชงบประมาณท้ังสิ้น 52,539,800 บาท 

3. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2547-2551 เปนแผนงาน
ท่ีปรับปรุงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวใหสอดคลองกับแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยท้ังในเรื่องเนื้อหาสาระและกรอบระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน โดยแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกลาว มีเปาหมายในการกระจายเครือขาย
คอมพิวเตอรใหครอบคลุมบุคลากรของกรมปศุสัตวอยางท่ัวถึง สามารถรองรับขอมูลและระบบงานท่ีพัฒนาข้ึนมา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการบริการขอมูลขาวสารท่ีมีความทันสมัย และสะดวกรวดเร็ว และยังเปนการ
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ีและเปนระบบมากข้ึน โดยแผนแมบทฯ ไดกําหนดยุทธศาสตรหลัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว (e-Livestock) ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1: การใช ICT เพ่ือสนับสนุนงานบริการดานปศุสัตว (e-Services) 
ยุทธศาสตรท่ี 2: การใช ICT เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาปศุสัตว (e-Safety) 
ยุทธศาสตรท่ี 3: การประยุกตใช ICT เพ่ือพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและเทคโนโลยีการปศุสัตว  

(e-R&D) 
ยุทธศาสตรท่ี 4: การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการภาครัฐ  

(e-Government) 
ยุทธศาสตรท่ี 5: การเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดาน ICT (e-Personnel) 

4. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2552-2556 เปนแผนงาน
ท่ีขยายกรอบจากแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2547-2551 โดยยังคง
เนื้อหาสาระและโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเหมือนเดิม โดยอาศัยยุทธศาสตรหลัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว (e-Livestock) จํานวน 5 ยุทธศาสตรเปนกรอบแผนงาน
ในการดําเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวมาจนถึงปจจุบัน 

สําหรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2552-2556 ไดจัดทํา
ข้ึนเพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว โดยกําหนดกรอบ
ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป และในป พ.ศ. 2556 เปนชวงระยะเวลาสิ้นสุดการใชแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดังกลาว กรมปศุสัตวจึงมีความจําเปนในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมปศุสัตวใหมีความตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนและนโยบายระดับชาติ
หลายๆ ฉบับ อาทิเชน แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (IT2020) แผนแมบทเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของ
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ประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 นโยบายบรอดแบนดแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 
2555-2559) ยุทธศาสตรประเทศไทย นโยบายของรัฐบาล นโยบายระดับกระทรวง นโยบายและยุทธศาสตร
ระดับกรม แผนแมบทดานการปศุสัตวไทย พ.ศ. 2556-2565 ยุทธศาสตรรายชนิดสัตว และแผนสําคัญฉบับ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และยังมองถึงการมุงสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 หรือ AEC2015 และเวที
ระหวางประเทศ รวมถึงการคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในอนาคต เพ่ือเปนประโยชนตอการวางแผนกรอบการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดอยางครอบคลุมและครบถวน 

ดังนั้น การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 
จะเปนการมุงเนนใหแผนแมบทฯ ดังกลาวสามารถแปลงไปสูการปฏิบัติงานไดจริง โดยมีเนื้อหาสาระใน
รายละเอียดในระดับเชิงลึก ครอบคลุม และสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกกรม
ปศุสัตวท่ีมีความเก่ียวของระหวางกัน โดยกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหไดเริ่มตั้งแตการรวบรวมขอมูล
และการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับสถานภาพการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท้ังในอดีตท่ีผาน
มาและในปจจุบัน ขอบเขตของการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแงมิติตางๆ ปญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของระดับกรม ระดับกระทรวง และ
ระดับประเทศ และรายละเอียดผลงานวิชาการและผลการศึกษามาผนวกกันเพ่ือทําการวิเคราะหแนวทางและ
บูรณาการกรอบแนวคิดจากผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงเปาหมายท่ีจะมุงไปสูการขับเคลื่อนทิศ
ทางการพัฒนาของกรมปศุสัตวโดยคํานึงถึงปจจัยสําคัญท่ีมีอยูไมวาจะเปนดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการ
กําหนดมาตรฐานตางๆ ดานความม่ันคงปลอดภัย ดานการพัฒนาบุคลากร รวมถึงดานกฎระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเปนการยกระดับ
และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในกรมปศุสัตว และสามารถตอบสนองความตองการแกผูรับบริการ 
เชน เกษตรกร ผูประกอบการ ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ และ
หนวยงานตางๆ 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 ฉบับนี้ประกอบ
ไปดวยประเด็นเนื้อหาสาระในสวนสถานภาพและทิศทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี
มีความเก่ียวของ กอนจะนําไปสูบทวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก เพ่ือนําไปกําหนดวิสัยทัศน 
พันธกิจ เปาหมายหลัก คานิยมหลัก ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวชี้วัด กลยุทธและมาตรการ โดยมีการแปลงแผน
ไปสูการปฏิบัติงานไดจริงตามรายละเอียดโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต
หนวยงานท่ีเก่ียวของในสังกัดกรมปศุสัตว รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการและการประเมินผลตามปจจัย
ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนตอไป 
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1.2 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-
2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 
               พ.ศ. 2557-2561 
ท่ีมา: จากการรวบรวมและการวิเคราะห 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบายบรอดแบนดแหงชาติ นโยบายความม่ันคง

ปลอดภัยคอมพิวเตอร และนโยบายดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ประเทศไทย 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020) 

แผนแมบทเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 

แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

ยุทธศาสตรประเทศ นโยบายและ

ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แผนแมบทดานการปศุสัตวไทย 

พ.ศ. 2556-2565 

นโยบายและยุทธศาสตรกรมปศุสัตว และ

ยุทธศาสตรรายชนิดสัตว แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2557-2561 

และกรอบนโยบายการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 

แนวโนม/ทิศทางการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน/ภายนอกกรมปศุสัตว 

กฎหมาย ระเบียบ และ

มาตรการดาน ICT และแผน

แมบทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11  

(พ.ศ. 2555-2559) 
      

    แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

      

    แผนการบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2555-2558 

       

    ยุทธศาสตรประเทศ          
   กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)   
 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ฉบับท่ี 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 
         

      แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 

    

     แผนแมบทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของ 
ประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 

     

      กรอบการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

สําหรับชวงป พ.ศ. 2557-2561 

    

      แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับท่ี 3  

(พ.ศ. 2557-2561) 

    

     แผนแมบทดานการปศุสัตวไทย พ.ศ. 2556-2565 
    ยุทธศาสตรรายชนิดสัตว (พ.ศ. 2555-2559)       
      แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 

กรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 
    

ภาพท่ี 1.2  กรอบระยะเวลาดําเนินงานนโยบาย แผนแมบทตางๆ และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
ท่ีมา: จากการรวบรวมและการวิเคราะห 
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1.3 กรอบการดําเนินงานการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 
2557-2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.3  กรอบการดําเนินงานการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
               กรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 
ท่ีมา: จากการรวบรวมและการวิเคราะห 
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บทที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
2.1 สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

การจัดอันดับขีดความสามารถทางการแขงขันดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
ซ่ึงจะเปนการบงบอกการพัฒนาประเทศและการเติบโตทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเปน
อยางดี และยังเปนแสดงถึงความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการปรับตัวหรือ
ปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นเม่ือมี
การจัดอันดับดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในกลุม ASEAN พบวา 
ประเทศสิงคโปรจัดอยูในชั้นอันดับท่ี 1 ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส และประเทศไทยจัดอยูในชั้น
อันดับท่ี 2 ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนามจัดอยูในชั้นอันดับท่ี 3  สวนประเทศเมียนมาร (พมา) 
ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว และประเทศบรูไน จัดอยูในอีกชั้นอันดับหนึ่ง ในแงของประเทศบรูไนจะมีอัตรา
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสูง แตเนื่องจากจํานวนประชากรคอนขางนอยและไมไดเนนการแขงขันดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเปรียบเทียบขีดความสามารถทางการแขงขันดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในกลุมอาเซียน แยกแตละดานดังนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 2.1  การเปรียบเทียบขีดความสามารถทางการแขงขันดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
               ประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในกลุมอาเซียน 
ท่ีมา: ธนชาติ  นุมนนท (2556ก)   

 

http://thanachartdotorg.files.wordpress.com/2013/01/screen-shot-2556-01-24-at-11-42-27-pm.png
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ดานความสามารถการแขงขันดานอุตสาหกรรมไอที (IT Industry Competitiveness) 
 
Economic Intelligence Unit (EIU) ไดประกาศผลการจัดอันดับความสามารถการแขงขันดาน

อุตสาหกรรมไอที เม่ือป ค.ศ. 2011 โดยพิจารณาจากคะแนนใน 6 กลุม คือ ดานสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ดาน
โครงสรางพ้ืนฐานดานไอซีที ดานทรัพยากรมนุษย ดานงานวิจัยไอที ดานกฎหมายไอที และดานการสนับสนุน
ของภาครัฐบาล ปรากฏวา ประเทศท่ีไดรับคะแนนสูงสุดคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาเปนประเทศ
ฟนแลนด และประเทศสิงคโปร (คะแนน 69.8) ซ่ึงข้ึนมา 6 อันดับจากการสํารวจเม่ือป ค.ศ. 2009 

สําหรับประเทศอ่ืนๆ ในกลุมอาเซียน มีดังนี้ ประเทศมาเลเซียอยูอันดับท่ี 31  (คะแนน 44.1; ข้ึนจาก
ป ค.ศ. 2009 ซ่ึงอยูอันดับท่ี 42) ประเทศไทยอยูอันดับท่ี 50 (คะแนน 30.5; ตกจากป ค.ศ. 2009 ซ่ึงอยูอันดับ
ท่ี 49) ประเทศฟลิปปนสอยูอันดับท่ี 52 (คะแนน 27.9; ตกจากป ค.ศ. 2009 ซ่ึงอยูอันดับท่ี 51) ประเทศ
เวียดนามอยูอันดับท่ี 53 (คะแนน 27.1; ข้ึนจากป ค.ศ. 2009 ซ่ึงอยูอันดับท่ี 56) และประเทศอินโดนีเซียอยู
อันดับท่ี 57 (คะแนน 24.8; ข้ึนจากป ค.ศ. 2009 ซ่ึงอยูอันดับท่ี 59) ดังนั้นเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง
อ่ืนๆ ท่ีสําคัญในอาเซียน ประเทศไทยอยูในเกณฑท่ีตองปรับปรุง 
 

 
 
ภาพท่ี 2.2  ดัชนีความสามารถการแขงขันดานอุตสาหกรรมไอที 
ท่ีมา: Business Software Alliance and The Economist Intelligence Unit Limited (2013) 
 

ดานดัชนีความพรอมทางดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government Readiness) 
 
United Nations Public Administration Network (UNPAN) มีการจัดอันดับ E-Government 

Readiness ทุก 2 ป โดยจะมองในดานตางๆ ท่ีแบงเปน 3 กลุม คือ ดานการบริการออนไลน ดานโครงสราง
พ้ืนฐานไอซีที และดานบุคลากร ซ่ึงในป ค.ศ. 2012 ไดจัดใหประเทศสิงคโปรอยูในอันดับท่ี 10 ของโลก (คะแนน 
0.8474 ข้ึนมาจากอันดับท่ี 11 เม่ือป ค.ศ. 2010) โดยประเทศท่ีมีคะแนนเปนอันดับท่ี 1 ในการสํารวจคือ 
ประเทศเกาหลีใต รองลงมาเปนประเทศเนเธอรแลนด ประเทศอังกฤษ และประเทศเดนมารก 
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สําหรับประเทศอ่ืนๆ ในกลุมอาเซียน มีดังนี้ ประเทศมาเลเซียอยูอันดับท่ี 40 (คะแนน 0.6703 ตก
มาจากอันดับท่ี 32 เม่ือป ค.ศ. 2010) ประเทศบรูไนอยูอันดับท่ี 54  (คะแนน 0.6250 ข้ึนมาจากอันดับท่ี 68 
เม่ือป ค.ศ. 2010) ประเทศเวียดนามอยูอันดับท่ี 83 (คะแนน 0.5217 ข้ึนมาจากอันดับท่ี 90 เม่ือป ค.ศ.  
2010) ประเทศฟลิปปนสอยูอันดับท่ี 88 (คะแนน 0.5130 ข้ึนมาจากอันดับท่ี 78 เม่ือป ค.ศ. 2010) ประเทศ
ไทยอยูอันดับท่ี 92 (คะแนน 0.5093 ตกมาจากอันดับท่ี 76 เม่ือป ค.ศ. 2010) และประเทศอินโดนีเซียอยู
อันดับท่ี 97 (คะแนน 0.4949 ข้ึนมาจากอันดับท่ี 109 เม่ือป ค.ศ. 2010) ดังนั้นเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ
คูแขงอ่ืนๆ ท่ีสําคัญในอาเซียน ประเทศไทยอยูในเกณฑท่ีตองปรับปรุง 
 

 
 
ภาพท่ี 2.3  ผลการสํารวจดัชนีความพรอมทางดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ป ค.ศ. 2012 
ท่ีมา: United Nations Public Administration Network (2012) 
 

ดานความพรอมทางดานการประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing Readiness) 
 
การประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) เปนเทคโนโลยีท่ีกําลังมาเปลี่ยนแปลง

อุตสาหกรรมและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Asia Cloud Computing Association ซ่ึงเปน
หนวยงานอิสระท่ีตั้งข้ึนมาเพ่ือสรางความตระหนักและสํารวจขอมูลการใช Cloud Computing ในเอเชีย 
จัดทําผลสํารวจความพรอมดาน Cloud Computing ของประเทศตางๆ ในเอเชีย จํานวน 14 ประเทศทุกป 
โดยเริ่มสํารวจตั้งแตป ค.ศ. 2011 โดยจะดูขอมูลตางๆ ท้ังในเรื่อง ความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐาน ความเสี่ยง
ของศูนยขอมูล (Data Center) ความปลอดภัยของขอมูล ความพรอมเรื่องระบบไฟฟา การสนับสนุนจาก
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ภาครัฐ ซ่ึงประเทศท่ีไดรับการคัดเลือกใหมีคะแนนเปนอันดับท่ี 1 ระยะ 2 ปติดตอกัน คือ ประเทศญี่ปุน และ
ในป ค.ศ. 2012 ประเทศเกาหลีใตอยูอันดับท่ี 2 รองลงมาเปนประเทศฮองกง และประเทศสิงคโปร 

สําหรับประเทศอ่ืนๆ ในกลุมอาเซียน มีดังนี้ ประเทศมาเลเซียอยูอันดับท่ี 8 (คะแนน 63.0 ตกมาจาก
อันดับท่ี 7 เม่ือป ค.ศ. 2011) ประเทศอินโดนีเซียอยูอันดับท่ี 11 (คะแนน 47.1 เปนอันดับเดิมเม่ือป ค.ศ. 
2011) ประเทศฟลิปปนสอยูอันดับท่ี 12 (คะแนน 46.0 ข้ึนมาจากอันดับท่ี 13 เม่ือป ค.ศ. 2011) ประเทศไทย
อยูอันดับท่ี 13 ซ่ึงเปนอันดับสุดทายรวมกับประเทศเวียดนาม (คะแนน 44.9 โดยประเทศไทยตกมาจากอันดับ
ท่ี 10 สวนประเทศเวียดนามตกมาจากอันดับท่ี 12 เม่ือป ค.ศ. 2011) เม่ือพิจารณาคะแนนจากผลการสํารวจ
ดานนี้ประเทศไทยอยูในเกณฑท่ีตองปรับปรุง 
 

 
 
ภาพท่ี 2.4  ดัชนีความพรอมทางดานการใชกลุมเมฆ ป ค.ศ. 2012 
ท่ีมา: Asia Cloud Computing Association (2012) 
 

ดานขอมูลการใชอินเทอรเน็ต (Internet Penetration) 
 
ขอมูลอัตราสวนการใชอินเทอรเน็ตตอประชากรท่ีนิยมมาใชในการอางอิง คือ Internet World 

Stats ไดรายงานเม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2012 เปรียบเทียบขอมูลการใชอินเทอรเน็ตท่ัวโลก โดยในกลุม
ประเทศอาเซียนพบวา ประเทศท่ีมีอัตราสวนการเขาถึงอินเทอรเน็ตตอประชากรสูงสุด คือ ประเทศบรูไน คิด
เปนรอยละ 78 รองลงมาเปนประเทศสิงคโปร คิดเปนรอยละ 75 ประเทศมาเลเซีย คิดเปนรอยละ 60.7 
ประเทศเวียดนาม คิดเปนรอยละ 33.9 ประเทศฟลิปปนส คิดเปนรอยละ 32.4 ประเทศไทย คิดเปนรอยละ 
30.0 และประเทศอินโดนีเซีย คิดเปนรอยละ 22.1 เม่ือพิจารณาขอมูลการใชอินเทอรเน็ตของประเทศเม่ือ
เทียบกับประเทศคูแขงในกลุมอาเซียน ประเทศไทยอยูในเกณฑท่ีตองปรับปรุง 

http://thanachartdotorg.files.wordpress.com/2013/01/screen-shot-2556-01-26-at-1-04-14-pm.png
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ภาพท่ี 2.5  ขอมูลการใชอินเทอรเน็ตของกลุมประเทศในทวีปเอเชีย 
ท่ีมา: Miniwatts Marketing Group (2012) 
 

ดานความเร็วของอินเทอรเน็ตสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ (Desktop) 
 
เม่ือเดือนเมษายน ค.ศ. 2012 ทาง Google ไดทําการวัดความเร็วในการโหลดเว็บไซตจาก

อินเทอรเน็ตของประเทศตางๆ ท่ัวโลก จํานวน 50 ประเทศ ซ่ึงผลการสํารวจพบวา ประเทศท่ีมีความเร็วสูงสุด 
คือ ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) ใชเวลา 3.3 วินาที รองลงมาเปนประเทศเกาหลีใต ใชเวลา 3.5 วินาที, 
ประเทศสาธารณรัฐเช็ค, ประเทศเนเธอรแลนด และประเทศญี่ปุน ตามลําดับ สําหรับประเทศไทย ใชเวลา 9.6 
วินาที ซ่ึงชากวาประเทศเวียดนาม ใชเวลา 6.6 วินาที แตมีความเร็วกวาประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน เชน ประเทศ
มาเลเซีย ใชเวลา 14.3 วินาที ประเทศฟลิปปนส ใชเวลา 15.2 วินาที และประเทศอินโดนีเซีย ใชเวลา 
20.8 วินาที ดังนั้นเม่ือพิจารณาคะแนนความเร็วอินเทอรเน็ตบนเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ (Desktop) ประเทศ
ไทยอยูในเกณฑท่ียอมรับได 
 

ดานความเร็วของอินเทอรเน็ตสําหรับระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี Mobile 
 
ทาง Google ไดทําการวัดความเร็วในการโหลดเว็บจากอินเทอรเน็ตผานระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี ซ่ึง

ผลการสํารวจพบวา ประเทศท่ีมีความเร็วสูงสุดคือ ประเทศเกาหลีใต ใชเวลา 4.8 วินาที รองลงมาเปนประเทศ
เดนมารก ใชเวลา 5.2 วินาที, ประเทศฮองกง ประเทศนอรเวย และประเทศสวีเดน สําหรับประเทศไทย ใช
เวลา 16.3 วินาที ซ่ึงชากวาประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน เชน ประเทศเวียดนาม ใชเวลา 11.6 วินาที ประเทศ
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อินโดนีเซีย ใชเวลา 12.4 วินาที ประเทศมาเลเซีย ใชเวลา 13.2 วินาที แตใกลเคียงกับฟลิปปนส ดังนั้นเม่ือ
พิจารณาคะแนนดานนี้แลว ประเทศไทยอยูในเกณฑตองปรับปรุง 
 
2.2 นโยบาย และแผนระดับนานาชาติท่ีเกี่ยวของ 
 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของอาเซียน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เปนแผน

แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีไดจัดทําจากมติท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ TELMIN เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ท่ีไดเห็นชอบโครงการจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน หรือ ASEAN ICT MASTERPLAN 2015 และอนุมัติการ
สนับสนุนเงินจากกองทุน ASEAN ICT Fund เพ่ือดําเนินโครงการดังกลาวโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดทิศทาง
กิจกรรมความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการรวมกลุมของอาเซียน และเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตอมาจากการประชุม TELMIN ครั้งท่ี 
10 เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 จึงไดมีการรับรองแผนแมบท ASEAN ICT MASTERPLAN 2015 และมีการ
ประกาศแผนแมบทฉบับดังกลาวอยางเปนทางการ โดยเปนแผนแบบเบ็ดเสร็จท่ีมีการระบุยุทธศาสตร แผนการ
ดําเนินงาน เปาหมาย รวมท้ังระยะเวลาการดําเนินการภายใน 5 ป ท่ีมีความชัดเจน โดยมีวิสัยทัศนวา ไอซีทีจะ
เปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ เพ่ือใหเกิดการรวมตัวท้ังดานสังคมและเศรษฐกิจในอาเซียน ไอซีทีจะชวยการปฏิรูป
อาเซียนใหเปนตลาดเดียวดวยวิธีพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานไอซีทียุคใหม และพัฒนาทุนมนุษยท่ีมีฝมือ 
สงเสริมอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับงานสรางสรรคและนวัตกรรม จัดใหมีนโยบายสงเสริมและสรางสภาพแวดลอมท่ี
มีกฎระเบียบดวยมาตรการดังกลาว อาเซียนจะเสริมสรางพลังใหแกชุมชน และผลักดันใหอาเซียนมีสถานภาพ
เปนศูนยกลางไอซีทีท่ีครอบคลุมไดอยางท่ัวถึงสงผลใหอาเซียนเปนภูมิภาคท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีสําคัญ 6 ดาน ดังนี้ 
1) การปฏริูปทางเศรษฐกิจ โดยอาเซียนจะสรางสภาพแวดลอมท่ีดึงดูดใจ เพ่ือการสงเสริมทางธุรกิจ

การลงทุน สรางธุรกิจใหมในภาคไอซีที และเปนกลไกขับเคลื่อนสําคัญท่ีสงผลใหเกิดการปฏิรูปในภาคเศรษฐกิจ
อ่ืนๆ  

2) การเสริมสรางพลังใหแกประชาชนและใหประชาชนมีสวนรวม โดยอาเซียนจะอาศัยไอซีทีท่ีราคา
เหมาะสมและยุติธรรมเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยท่ัวหนา 

3) การสรางนวัตกรรม โดยอาเซียนจะสนับสนุนอุตสาหกรรมไอซีทีท่ีสรางสรรค มีนวัตกรรมและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

4) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โดยอาเซียนจะพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไอซีทีเพ่ือสนับสนุนการ
ใหบริการแกประชาคมอาเซียน 

5) การพัฒนาทุนมนุษย โดยอาเซียนจะพัฒนาทุนมนุษยท่ีมีสมรรถนะและทักษะดานไอซีที เพ่ือ
สนับสนุนการเติบโตของภาคไอซีที และสงผลตอการปฏิรูปเศรษฐกิจในภาคอ่ืนๆ 

6) การลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงเทคโนโลยี โดยอาเซียนจะใหความสําคัญเรื่องความแตกตาง
ของการพัฒนา และการใชไอซีทีท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะเนนเรื่องการลด
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ความเหลื่อมล้ําในบริบทของความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมใหเกิดการใชไอซีทีในวง
กวาง 

 

 
 
ภาพท่ี 2.6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน 
ท่ีมา: มนู  อรดีดลเชษฐ (2554) 
 

 
 
ภาพท่ี 2.7  แผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียน (ASEAN) 
ท่ีมา:  ธนชาติ  นุมนนท (2556ข) 

http://thanachartdotorg.files.wordpress.com/2013/03/screen-shot-2556-03-08-at-8-58-41-am.png
http://thanachartdotorg.files.wordpress.com/2013/03/screen-shot-2556-03-08-at-4-45-10-pm.png
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สําหรับแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียน 
(ASEAN) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
แผนแมบท iN2015 ของประเทศสิงคโปร 
 
Intelligent Nation 2015 (iN2015) เปนแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ประเทศสิงคโปรท่ีไดกําหนดไวตั้งแตป ค.ศ. 2005 ท่ีกําหนดใหในสิบปขางหนาท่ีจะผลักดันใหประเทศสิงคโปร
กลายเปน Intelligent Nation โดยใชศักยภาพของ Infocomm ซ่ึงแผนแมบทนี้ไดถูกรางโดยหนวยงานท่ี
ชื่อ Infocomm Development Authority (IDA) โดยมีวิสัยทัศนของแผนกําหนดไววา “Singapore: An 
Intelligent Nation, A Global City, Powered By Infocomm.” เปาหมายหลักของแผน iN2015 มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ผลักดันใหสิงคโปรเปนประเทศอันดับหนึ่งของโลกในการท่ีจะนํา Infocomm มาสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

2. เพ่ิมมูลคาอุตสาหกรรมดาน Infocomm เปนสองเทาคือ มีมูลคา $26 พันลานเหรียญสิงคโปร 
3. เพ่ิมมูลคาการสงออกทางดาน Infocomm เปนสามเทาคือ มีมูลคา $60 พันลานเหรียญสิงคโปร 
4. เพ่ิมงานดาน Infocomm อีก 80,000 ตําแหนง 
5. ทําใหมีการใชงาน Broadband ตามบานถึงรอยละ 90 
6. ทําใหทุกบานท่ีมีเด็กท่ีจะตองศึกษาในโรงเรียนมีคอมพิวเตอรใชงานและเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมาย 
แผนแมบทดังกลาว ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา 4 ดาน คือ 
1. ผลักดันใหกลุมอุตสาหกรรมหลักตางๆ ภาครัฐและสังคมมีนวัตกรรมการใช Infocomm มากข้ึน 
2. มีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน Infocomm ท่ีมีความเร็วสูง ชาญฉลาด และนาเชื่อถือ 
3. มีการพัฒนาอุตสาหกรรม Infocomm ท่ีสามารถแขงขันในระดับโลกได 
4. มีการพัฒนากําลังคนดาน Infocomm ท่ีสามารถแขงขันในระดับโลกได 

 
แผนแมบท Digital Strategy ของประเทศฟลิปปนส 
 
แผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศฟลิปปนส เปนแผนระยะ 5 ปตั้งแต

ป ค.ศ. 2011-2016 ซ่ึงเปนแผนตอจากแผนแรกเม่ือป ค.ศ. 2006-2010 โดยใหความสําคัญตอการพัฒนาวา 
“Transform 2.0 : Digitally Empowered Nation” แผนแมบทฯ ของประเทศฟลิปปนสจะใหความสําคัญ
กับอุตสาหกรรม BPO (Business Process Outsourcing), KPO (Knowledge Process Outsourcing), 
CPO (Creative Process Outsourcing), ITO (IT Outsourcing) รวมถึงดาน e-Government และงานดาน
สังคม โดยไดกําหนดวิสัยทัศนวา “A digitally empowered, innovative, globally competitive and 
prosperous society where everyone has reliable, affordable and secure information access in 
the Philippines. A government that practices accountability and excellence to provide 
responsive online citizen-centered services. A thriving knowledge economy through public-
private partnership.” โดยมียุทธศาสตรการพัฒนา 4 ดาน คือ 

1. การลงทุนในการใหประชาชนมีทักษะในการใชไอซีที 

http://www.ida.gov.sg/
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2. การใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงระบบอินเทอรเน็ต 
3. อุตสาหกรรมไอซีทีและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
4. การมีบริการ e-service ของรัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพและโปรงใส 

 

 
 

ภาพท่ี 2.8  ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิตอล/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศฟลิปปนส 
               ป ค.ศ. 2011-2016 
ท่ีมา:  The Commission on Information and Communication Technology (2010) 
 

สําหรับเปาหมายท่ีสําคัญของแผนแมบทฯ คือ 
1. การเพ่ิมรายไดของอุตสาหกรรม ITO และ BPO เปน $20  ลานเหรียญสหรัฐ โดยตั้งเปาท่ีจะมี

สัดสวนการตลาดของ BPO ในโลกถึง 9% ในป ค.ศ. 2016 
2. เพ่ิมจํานวนงานของ IT/BPO ใหเปน 900,000 ตําแหนงในป ค.ศ. 2016 
3. ใหมีสัดสวนการเขาถึงอินเทอรเน็ตท่ีความเร็วอยางนอย 2 Mbps. ตามบานใหไดรอยละ 80 

 
แผนแมบทไอซีทีของประเทศเวียดนาม 
 
รัฐบาลประเทศเวียดนามไดอนุมัติแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ

เวียดนามเม่ือเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2010 โดยมีเปาหมายท่ีจะผลักดันประเทศเวียดนามใหกลายเปนประเทศท่ี
มีความกาวหนาดาน ICT ในป ค.ศ. 2020 โดยมีวิสัยทัศนวา “Transforming Vietnam into and advanced 
ICT” นอกจากนี้รัฐบาลประเทศเวียดนามยังมีการอนุมัติแผนการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศถึงป 
ค.ศ. 2015 และมุงเปาหมายป ค.ศ. 2020 (IT HR development up to 2015 and toward 2020) ตั้งแต
เดือนมิถุนายนป ค.ศ. 2009 แผนแมบทฯ มีเปาหมายตางๆ ท่ีสําคัญ ดังนี้ 
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1. ตองการเพ่ิมใหอุตสาหกรรมไอซีทีมีรายไดรวมเปนสัดสวนรอยละ 10 ของรายไดประชาชาติ 
(GDP) ในป ค.ศ. 2020 

2. ผลักดันใหประเทศเวียดนามติดอันดับ Top Ten ในประเทศทางดานการบริการ Outsourcing 
เรื่อง Software และ Digital Content 

3. ผลักดันใหอุตสาหกรรมซอฟตแวรเปน Sector ท่ีมีการเจริญเติบโตมากท่ีสุด 
4. ตองการเพ่ิมจํานวนแรงงานทางดานอุตสาหกรรมไอซีทีใหเปน 1 ลานคนในป ค.ศ. 2020 
5. ใหมีการใช Mobile Broadband ครอบคลุมถึงรอยละ 95 ของจํานวนประชากร 
6. ใหประชากรรอยละ 70 สามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตได 
7. ใหมีอินเทอรเน็ตเขาถึงตามบานรอยละ 50-60 

 
แผนแมบทไอซีทีของประเทศมาเลเซีย 
 
รัฐบาลประเทศมาเลเซียมีแผนในการผลักดันใหประเทศเปนชาติท่ีมีรายไดสูง (High-Income 

Nation) ในป ค.ศ. 2020 ซ่ึงทางนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียไดกลาววาเม่ือป ค.ศ. 2011 วากําลังเตรียม
พัฒนาแผน Digital Malaysia โดยมีเปาหมายท่ีสําคัญ คือ 

1. จะใหทุกบานสามารถเขาถึง Broadband Internet ไดในป ค.ศ. 2020 
2. จะผลักดันใหอุตสาหกรรมไอซีทีมีรายไดรวมรอยละ 7 ของรายไดรวมของชาติ (GNI) 
3. จะผลักดันใหเกิดตําแหนงงานใหมดานไอซีทีอีก 160,000 ตําแหนง 
สําหรับแผนแมบทไอซีทีของประเทศมาเลเซียคือ National IT Agenda (NITA) ท่ีเริ่มมาตั้งแตป 

ค.ศ. 1996 โดยในชวงแรกไดเนนเรื่องการพัฒนา Multimedia Super Corridor (MSC) และกลยุทธก็จะเนน
อยูใน 5 ดานคือ E-Community, E-Public Services, E-Learning, E-Economy และ E-Sovereignty 
โดย NITA จะมีองคประกอบสําคัญ 3 ดานคือ คน (people) โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) และ 
แอพพลิเคชั่น (Application) 
 

 
 
ภาพท่ี 2.9  องคประกอบสําคัญของแผนแมบทไอซีทีของประเทศมาเลเซีย 
ท่ีมา: ธนชาติ  นุมนนท (2556ข) 

http://thanachartdotorg.files.wordpress.com/2013/03/nita_triangle.gif
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National IT Agenda (NITA) ไดกําหนดวิสัยทัศน 2020 วา มาเลเซียเปนหนึ่ง: การบรรลุผลสําเร็จ
โดยประชาชนเปนท่ีหนึ่ง, การปรับตัวภาครัฐ: การใหบริการภาครัฐเปนเลิศและมีประสิทธิผล, การปรับตัวภาค
เศรษฐกิจ: รูปแบบเศรษฐกิจแนวใหม-มีรายไดสูงเปนอยางท่ัวถึงและมีความยั่งยืน และแผนของประเทศ
มาเลเซียปท่ี 10: การพัฒนาของภาครัฐไปสูภาคปฏิบัติเปนไปอยางลงตัว 
 

 
 
ภาพท่ี 2.10  วิสัยทัศน 2020 ของประเทศมาเลเซีย 
ท่ีมา: The Official Portal of the National IT Council Malaysia, Ministry of Science, Technology &  
       Innovation (MOSTI) Malaysia (2008) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศมาเลเซีย มีจํานวน 3 
ยุทธศาสตร มีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผูนําระดับโลกในเทคโนโลยี 3 ดาน (อินเทอรเน็ตสามมิติ, เครือขายเซ็นเซอรไร
สาย และการวิเคราะหพยากรณ) - Be a global leader in 3 Technology Focus Areas (3TFAs) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การเตรียมพรอมความรวมมือของแตละภาคสวนและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ - 
Rationalise institutional arrangement and accelerate K-Based Ecosystem 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การใชจุดเดนและการมุงสูวิสัยทัศนจัดการกับโอกาสและความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน - Use 
Signposts and Vision Areas to manage opportunities and risks 
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ภาพท่ี 2.11  ยุทธศาสตรสําคัญของเสนทางยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 

       ประเทศมาเลเซีย 
ท่ีมา: The Official Portal of the National IT Council Malaysia, Ministry of Science, Technology &  
       Innovation (MOSTI) Malaysia (2008) 
 
2.3 นโยบาย และแผนระดับประเทศท่ีเกี่ยวของ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) เปนแผนพัฒนาประเทศไทย

ท่ีจัดทํามาอยางตอเนื่อง โดยเริ่มนับตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 มีการ
พัฒนาการมาอยางตอเนื่องภายใตสถานการณ เง่ือนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนา
ประเทศท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
พรอมท้ังปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเปนบูรณาการแบบองครวมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล ตอมาแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) และฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ และการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของทุนท่ีมีอยูในประเทศและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงใหพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศ เพ่ือ
มุงสูการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูเย็นเปนสุขของคนไทยทุกคน สําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-
2559) อยูในชวงท่ีตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายในและภายนอกท่ีรวดเร็วและซับซอนมาก
ยิ่งข้ึนโดยเฉพาะเรื่องขอผูกพันท่ีจะเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันท่ีมีอยู
พรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึนมาใชในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และระบบ
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เศรษฐกิจของประเทศ โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และพัฒนาแบบ
บูรณาการเปนองครวมท่ีมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติท้ังตัวคน สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม และการเมือง เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับปจเจก 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกันใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
สังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” และมียุทธศาสตรการพัฒนาภาคเกษตรท่ี
สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ในเรื่องยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและ
พลังงาน โดยมี 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตรในการใหความสําคัญกับการวิจัยและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี สงเสริมการผลิตท่ีคงไวซ่ึง
ความหลากหลายของพันธุพืชและสัตวท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมของประเทศ รวมท้ัง
สนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 2) การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
ตลอดหวงโซการผลิต เปนการนําองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตบนฐานความคิดริเริ่มสรางสรรค
มาใชในการสรางมูลคาเพ่ิมสินคา ผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ผลผลิตปศุสัตวใหสูงข้ึน 
เพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตและสมรรถนะการควบคุม ปองกันโรค ปรับรูปแบบและวิธีการเลี้ยงใหมี
มาตรฐานตามหลักวิชาการ ท้ังรูปแบบของโรงเรือน ชนิด และประเภทของอาหาร และยาท่ีใชในการเลี้ยงปศุสัตว 
รวมท้ังสงเสริมการทําปศุสัตวชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีมูลคาสูงมากข้ึน โดยสนับสนุนความรู เงินทุน เทคโนโลยีการผลิต 
และการวิจัยและพัฒนาพันธุปศุสัตวท่ีมีอัตราแลกเนื้อท่ีดี มีโอกาสทางการตลาด และใหผลตอบแทนตอการ
ลงทุนสูง รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาการผลิตอาหารเสริมสําหรับปศุสัตวจากวัตถุดิบภายในประเทศ” ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินคาการเกษตรใหเทียบเทาระดับสากล 
เชน มาตรฐานอาหารปลอดภัย มาตรฐานฮาลาล มาตรฐานเกษตรอินทรียจากการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 
เปนตน สงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตรและตลาดซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร โดยมีการเชื่อมโยงตลอดหวงโซอุปทานและสามารถ
ตรวจสอบการเคลื่อนยายของสินคา เชน ระบบตรวจสอบยอนกลับ เปนตน 3) การสรางความม่ันคงในอาชีพ
และรายไดใหแกเกษตรกร โดยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร พัฒนาสถาบันเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชนใหเปนกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
เกษตรกรรายยอยท่ีไดรับผลกระทบจากขอตกลงการเปดการคาเสรี 4) การสรางความม่ันคงดานอาหารและ
พัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน ดวยการสงเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีผลิตไดใน
ชุมชนและท่ีเหลือใชจากการเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทน 5) การสรางความม่ันคงดานพลังงานชีวภาพ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาคเกษตร ดวยการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน 6) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานอาหาร
และพลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือขายปราชญชาวบาน ภาคเอกชน และชุมชนใหเขามามี
สวนรวมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทํางานของหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวของใหมีการรวมมือและบูรณาการการทํางานอยางจริงจัง พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดาน
อาหารและพลังงานตั้งแตการผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาดาน
การเกษตร และสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคม
อาเซียนท่ีกอใหเกิดความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน 
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ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ใหความสําคัญการ
พัฒนาความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ เทาเทียมและเปนธรรม ดวยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส โดยยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการอํานวยความสะดวกทางดานการคาและการ
ขนสงสินคาผานแดนและขามแดน เชน พัฒนาระบบ National Single Window เปนตน เพ่ือลดตนทุนการ
ขนสงสินคาและเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะยาว และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
เทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีทันสมัยใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมอยางสําคัญในการ
สรางสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจากการแพรระบาดโรคภัยในการใหความรวมมือในการ
ปองกันการติดเชื้อและการแพรระบาดของโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซํ้าข้ึนมา เปนตน 

 
แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-

2559) 
 
แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

เปนแผนท่ีกําหนดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 โดยมีการ
สรางภูมิคุมกันในมิติตางๆ ท่ีครอบคลุมดานการเกษตรไมวาจะเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร การพัฒนา
ขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตรและความม่ันคงดานอาหาร และการพัฒนาทรัพยากร
การเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืนโดยใชแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะ
การสรางฐานทางปญญาใหกับคนในภาคการเกษตรใหมีคุณภาพ มีระบบเศรษฐกิจสีเขียวท่ีใชความรูและจุดแข็ง
ของอัตลักษณไทยไปปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมท่ีเขมแข็งและสรางความยั่งยืนของภาค
การเกษตร จากแผนพัฒนาการเกษตรฯ ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประชาชนมีความ
ม่ันคงดานอาหาร เปนฐานสรางรายไดใหแผนดิน” โดยยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรมีสวนท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได มีภูมิคุมกัน
พรอมรับความเสี่ยง และมีความสามารถในการผลิตและการตลาดกาวสูความเปนมืออาชีพ (Smart Farmer) 
โดยพัฒนาระบบการประกันความเสี่ยงทางการเกษตรใหเหมาะสมกับสินคาเกษตรและสถานการณท่ีเกิดจาก
ภัยธรรมชาติ จัดทําทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีขอมูลการเกษตรท่ีครบถวนทันสมัยอยูเสมอ สรางองค
ความรูใหกับเกษตรกรรายยอยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมพูนความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม
ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน สรางสังคมแหงการเรียนรูดานการจัดการโลจิสติกสภาคเกษตร สรางขีด
ความสามารถใหกับเกษตรกรและชุมชนในการรับมือความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเตรียมความพรอมใน
การเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) สรางความม่ันคงปลอดภัยดานอาหารในครัวเรือน
เกษตรกร สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรตางๆ และยกระดับความสามารถในการแขงขันและ
ขยายชองทางดานการตลาด 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตร และความม่ันคงอาหาร 
โดยการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาปศุสัตวและสัตวเลี้ยงดานเงินทุน ความรูและเทคโนโลยี และปจจัย
การผลิต พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตวและกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพปลอดภัย 
ดําเนินการควบคุมปองกันและบําบัดโรคใหมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนขยายตลาดสินคาปศุสัตวท้ัง
ภายในประเทศและสงออก รวมท้ังการทําปศุสัตวอินทรียตามแนวเกษตรกรรมยั่งยืน กําหนดเขตเกษตร
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เศรษฐกิจ (Zoning) ตามความเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี และพัฒนาโลจิสติกสของสินคาเกษตรดวยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพบริหารจัดการตลอดหวงโซอุปทาน เชน ระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) เปนตน 
สงเสริมการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Production) และผลิตสินคาเกษตรท่ีเปนพืชอาหารและ
พลังงานใหเกิดความม่ันคง สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตร สรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ภูมิภาคและระหวางประเทศ เชน กลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และกลุมอาเซียนบวกสาม (จีน 
ญี่ปุน และเกาหลี) ดวยการปรับปรุงกฎระเบียบ พัฒนาระบบสารสนเทศ และสรางมาตรฐานและการตรวจสอบ
สินคาเกษตร และสงเสริมและพัฒนางานวิจัยดานการเกษตรท้ังวิจัยพันธุสัตว อาหารสัตว พืชพลังงานทดแทน 
และสรางนวัตกรรมตลอดหวงโซสินคาเกษตรและอาหาร 

 
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 เปนกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผนดิน

และทุกสวนราชการใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ มาตรา 
13 และมาตรา 14 บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินดังกลาว ซ่ึงไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2554 และวันท่ี 13 กันยายน 2554 มีหลักการบนพ้ืนฐานท่ี
สงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาประเทศ
ดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยมีวิสัยทัศนภายใตแนวทางพ้ืนฐานหลัก 3 ประการ คือ 1) เพ่ือนําประเทศไทยไปสู
โครงสรางเศรษฐกิจท่ีสมดุล มีความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากข้ึน 2) เพ่ือนําประเทศไทยสูสังคม
ท่ีมีความปรองดองสมานฉันทและอยูบนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรมท่ีเปนมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลัก
ปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันตอประชาชนคนไทยทุกคน และ 3) เพ่ือนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 
2558 อยางสมบูรณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

นโยบายเรงดวนในการสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรเพ่ือการเกษตรโดยสรางความม่ันคงของ
ภาคการผลิตทางการเกษตร และรองรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะเรื่องเรง
ฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและนานาชาติ ซ่ึงเปนการพัฒนาระบบอํานวย
ความสะดวกการคาของประเทศเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามขอผูกพันประชาคมอาเซียนในการ
เรงพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และระบบสนับสนุนของรัฐใหเชื่อมตอกับระบบของ
อาเซียนได เรื่องยกระดับราคาสินคาเกษตร โดยดูแลรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรโดยใชกลไกตลาดและ
การสงเสริมตลาดสินคาเกษตรลวงหนาใหแกเกษตรกร 

นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ เปนการเพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตดานปศุสัตวใหไดมาตรฐาน 
ปลอดภยั เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพียงพอกับความตองการภายในประเทศและการสงออก เพ่ิมสมรรถนะการ
ควบคุม ปองกัน วินิจฉัยและบําบัดโรค การติดตอระหวางสัตวสูคน การพัฒนาเทคโนโลยีดานชีวภัณฑสัตว และ
การตรวจสอบรับรองคุณภาพปลอดภัยตอผูบริโภค รวมท้ังสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรียตามแนวเกษตรกรรม
ยั่งยืน เสริมสรางฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรใหเข็มแข็ง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต 
พัฒนาระบบการผลิตท่ีเปนข้ันตอน โดยผลักดันการดําเนินงานยุทธศาสตรรายสินคาไปสูการปฏิบัติ โดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังปจจัยตางๆ เพ่ือการผลิตท่ีเหมาะสมและตาม
ความสามารถของเกษตรกร จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีขอมูลการเกษตรของครัวเรือนครบถวน
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และมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอเพ่ือความสะดวกในการสนับสนุนชวยเหลือและพัฒนาเกษตรกร สราง
หลักประกันความม่ันคงในการประกอบอาชีพใหแกเกษตรกร และเรงรัดการเจรจาขอตกลงตางๆ ท่ีเก่ียวกับ
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารในตลาดโลก สงเสริมใหประเทศไทยเปนครัวโลกท้ังในแงสินคาเกษตร อาหาร
ไทย และสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม สงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ ดําเนินการฟนฟูสภาพแวดลอม สรางความ
เขมแข็งภาคเกษตรและสรางความม่ันคงทางอาหารเพ่ือเผชิญกับวิกฤตอาหารโลก สรางความสมดุลระหวางพืช
อาหารและพืชพลังงาน สงเสริมเกษตรอินทรียและเกษตรทางเลือกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเรงรัด
พัฒนาโครงขายสื่อสารความเร็วสูงใหครอบคลุม ท่ัวถึง เพียงพอ มีคุณภาพ ราคาท่ีเหมาะสมและการแขงขันท่ี
เปนธรรมเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสูสังคมแหงความรู ภูมิปญญา นวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค และสนับสนุนการเขาถึงขอมูลและขาวสาร เสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สงเสริมการลดการใชพลังงานเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศในระยะ
ยาว โดยเฉพาะสงเสริมสนับสนุนใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการภาครัฐ 
สรางความเชื่อม่ันผานกลไกการยืนยันตัวบุคคลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลดวยการทําใหระบบ National 
Root CA ปรับปรุงขอกฎหมายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหไดมาตรฐานและเตรียมความพรอม
ในการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเพ่ือรองรับพันธกรณีระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ ภาครัฐมีมาตรฐาน
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศและการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเอ้ือตอความเชื่อม่ัน และพัฒนา
ศักยภาพและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกบุคลากรทุกภาคสวน 

นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เปนการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาท่ีชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาท่ีรวมมือระหวางรัฐ 
ผูวิจัยและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใหไดผลงานตรงกับความตองการของผูใชประโยชน และประสานความรวมมือ
ดานการวิจัยกับองคการวิจัยท้ังในและตางประเทศ สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตดานการเกษตร การปองกันและแกไขปญหาภัย
พิบัติ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เปนการพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือให
หนวยงานของรัฐมีความพรอมและกําลังคนท่ีมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุมคา โปรงใสและเกิดความเปนธรรม รวมถึง
สงเสริมใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารอยางรูเทาทัน ครบถวนและท่ัวถึงโดยการพัฒนาชองทางในการรับรู
ขอมูลขาวสารดวยการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

 
ยุทธศาสตรประเทศ 

 
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) เปนแนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของประเทศ

ไทยใหมีขีดความสามารถในการแขงขันท่ีสูงข้ึน ลดความเหลื่อมล้ํา สงเสริมการเติบโตอยางเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ประสานทุกภาคสวนเขาใจและเขารวมในการพัฒนาประเทศ พัฒนาบุคลากรโดยมีเปาหมายไปสู
อนาคตท่ีม่ันคงยั่งยืน และสมดุลของประเทศชาติ โดยมียุทธศาสตรหลักท่ีเก่ียวของคือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การ
สรางความสามารถในการแขงขัน (Growth & Competitiveness) โดยยกระดับและรักษามาตรฐาน
อุตสาหกรรมเดิมเปนศูนยกลางผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพ (ครัวไทยสูครัวโลก) ในการเพ่ิมมูลคาสินคาและยกระดับ
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ผลผลิตทางการเกษตรใหเพ่ิมข้ึนควบคูไปกับการเปนศูนยกลางความม่ันคงทางอาหารของโลก การโซนนิ่งเพ่ือ
การบริหารจัดการพ้ืนท่ีทางการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาระบบโลจิสติกส โครงสราง
พ้ืนฐาน พลังงานและ ICT เพ่ือทําใหเกิดการเชื่อมโยง (Connectivity) ท้ังภายในและตางประเทศ และ
ยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) ในเรื่องการ
พัฒนา e-Government เปนการนําเทคโนโลยีมาใชในการลดปริมาณงานท่ีมีความซํ้าซอนตางๆ ใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนท้ังในสวนราชการและการใหบริการภาคเอกชนและประชาชน และการเตรียมความ
พรอมเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน การปรับกฎระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคการคาและการลงทุน การพัฒนา
ดานและเมืองชายแดนดวยระบบ National Single Window เพ่ืออํานวยความสะดวกดานศุลกากรการสง
สินคาผานดานชายแดนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย 
(ICT2020) 
 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย 
(ICT2020) เปนความเชื่อมโยงและตอเนื่องทางนโยบายและยุทธศาสตรกับกรอบนโยบาย (IT2010) และมองถึง
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยางยั่งยืน และทิศทางการพัฒนาและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โดยมีวิสัยทัศนวา “Smart Thailand 2020” ท่ีระบุวา “ICT เปนพลังขับเคลื่อนสําคัญ
ในการนําพาคนไทย สูความรูและปญญา เศรษฐกิจไทยสูการเติบโตอยางยั่งยืน สังคมไทยสูความเสมอภาค” 
โดยกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาในสวนท่ีเก่ียวของดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ICT ท่ีเปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสารรูปแบบ
อ่ืนท่ีเปน Broadband ใหมีความทันสมัย มีการกระจายอยางท่ัวถึง และมีความม่ันคงปลอดภัยสามารถรองรับ
ความตองการของภาคสวนตางๆ ได ในเรื่องประกันความม่ันคงปลอดภัยของสาธารณะ (Public security & 
safety) ในการใชโครงขายและระบบสารสนเทศ โดยใหหนวยงานของรัฐติดตั้งระบบเครือขายโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV Network) ในสถานท่ีสาธารณะและมีระบบการจัดเก็บคลังภาพวิดีโอ (Archive) เพ่ือประโยชนในการ
ใชกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม และมีศูนยขอมูล (Data center) จัดทําแผนฉุกเฉินและข้ันตอนการ
ดําเนินงานในดานโทรคมนาคมและการสื่อสาร ในกรณีมีเหตุการณฉุกเฉิน (Emergency protocols) เพ่ือ
รองรับภัยพิบัติและภัยมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือสรางความเขมแข็งของภาคการผลิต ใหสามารถ
พ่ึงตนเองและแขงขันไดในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือเพ่ิม
สัดสวนภาคบริการในโครงสรางเศรษฐกิจโดยรวม ในเรื่องเพ่ิมความเขมแข็งใหกับฐานการผลิตของประเทศ 
โดยเฉพาะภาคเกษตร ซ่ึงมีแนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือนําไปสู “เกษตรอัจฉริยะ” (Smart agriculture) ดังนี้ 

1. เพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการผลิต และเพ่ิมศักยภาพของสินคาเกษตรโดยการสรางนวัตกรรม โดย 
สนับสนุนใชเทคโนโลยี ICT สําหรับกระบวนการผลิตแบบครบวงจรตลอดหวงโซมูลคา (Global value chain) 
ครอบคลุมท้ังการผลิต การตลาด การกระจายสินคาและบริการ และระบบโลจิสติกส โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม มีความม่ันคงปลอดภัยสูง และเปนไปตามมาตรฐานสากล สรางความเขมแข็งของกลุมเกษตรกรโดย
ใชประโยชนจากขอมูลและความรูและ ICT พ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ผลิตภาพ และการคาผลผลิตการเกษตร
อยางครบวงจร สงเสริมการใชระบบอัตโนมัติและเกษตรอิเล็กทรอนิกส (Agritronics) ในกระบวนการผลิตท่ี
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สามารถทํางานรวมกับระบบเครือขายเซ็นเซอร (Sensor network) เชน ระบบควบคุมการใหน้ํา ระบบควบคุม
โรงเรือน เปนตน สนับสนุนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) ท่ีพรอม
ดวยระบบวิเคราะหการทํานายหรือคาดการณผลผลิตลวงหนา (Predictive analysis) มาใชในกระบวนการ
ผลิต สงเสริมงานวิจัยพัฒนาขนาดเล็กท่ีทําโดยเกษตรกรและขนาดใหญท่ีเปนความรวมมือระหวางเกษตรกร
หรือผูใชกับสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยโดยนํา ICT ไปใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของภาคเกษตร เชน 
เทคโนโลยีระบบโรงเรือนอัจฉริยะ (Intelligence greenhouse) เทคโนโลยีการคาดการณผลผลิต เปนตน 
สงเสริมการประยุกตใชสื่อสังคม (Social media) ในการเชื่อมโยงกลุมลูกคาตางๆ เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และสนับสนุนการจัดการธุรกิจและการตลาดท้ังในระดับประเทศและระดับโลก และประยุกตใชงาน ICT 
รวมกับเทคโนโลยีสาขาอ่ืนๆ เชน Bioinformatics เพ่ืออนุรักษและพัฒนาพันธุสัตวท่ีดีและเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเพ่ือคงความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับประเทศไทย 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการสงออก โดยพัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรแหงชาติ (National Agriculture Information 
System) เชื่อมโยงขอมูลท่ีสําคัญตอการทําการเกษตรอยางครบวงจรจากทุกหนวยงานของรัฐบนโครงสราง
พ้ืนฐานสารสนเทศหลักของเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Government Information 
Network: GIN) ภายใตกรอบมาตรฐานการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (Thailand 
Interoperability Framework: TH e-GIF) พัฒนาระบบมาตรฐานขอมูลเพ่ือการเกษตรสําหรับประเทศ 
(National Agriculture Information Standard) และพัฒนา National ID (Identification) สําหรับ
ผลิตภัณฑทางการเกษตร โดยใชมาตรฐานเดียวกัน (Data standardization) ภายใตกรอบมาตรฐานการ
เชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (TH e-GIF) เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล (Data 
integration) การเกษตรเพ่ือการผลิต การตัดสินใจและการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การตรวจสอบ
ยอนกลับ (Traceability) และการสงออกสินคาเกษตร สงเสริมการใช  RFID/Wireless sensor/Embedded 
system หรือ ICT ท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยเพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพสินคาตลอดหวงโซการผลิตและการ
ขนสงจนถึงมือผูบริโภค และสนับสนุนการใชระบบ e-Certification เพ่ือเชื่อมโยงเอกสารท่ีจําเปนในการทํา
การคาระหวางประเทศโดยเริ่มจากผลิตภัณฑหรือบริการท่ีมีมูลคาการสงออกหรือท่ีมีศักยภาพสงออกสูง 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับภาคเกษตรเพ่ือปองกันหรือบรรเทาความ
เสียหาย โดยสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูท่ีนํามาชวยลดความเสี่ยง อาทิ การวิจัย
แบบจําลองเพ่ือคาดการณผลของปจจัยสําคัญท่ีมีตอการเพ่ิมผลิตภาพของภาคการเกษตร เชน แบบจําลองการ
พยากรณการระบาดของโรคตางๆ เปนตน 

4. พัฒนาระบบการจัดการความรูในภาคเกษตร โดยสนับสนุนใช ICT ในการจัดการความรูและ
เผยแพรความรูใหแกเกษตรกรในรูปแบบ Knowledge-on-demand หรือระบบเตือน (Alert system) บน
อุปกรณ ICT สรางชุมชนออนไลนเพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และองคความรูรวมกัน และ
จัดทําระบบบริการขอมูลการเกษตรท่ีสามารถใหความรูและขอมูลท่ีสอดคลองกับความตองการในแตละพ้ืนท่ี
และผลิตภัณฑ 

สําหรับแนวทางทางการขับเคลื่อนเพ่ือนําไปสู “บริการอัจฉริยะ” (Smart service) เปนการพัฒนา
คุณคาใหกับสินคาและบริการ (Value creation) โดยมีการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมงานวิจัยและพัฒนา
เก่ียวกับวิทยาการบริการซ่ึงอาศัยองคความรูในสหวิทยาการเพ่ือนําไปสูการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการบริการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสราง
ความเสมอภาคของโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะสําหรับประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะ
บริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมีสุขภาวะท่ีดี เปนเรื่องจัดใหมีบริการอิเล็กทรอนิกสอของรัฐอยาง
แพรหลายและสอดคลองกับความตองการใชประโยชนในชีวิตประจําวันของประชาชน โดยใหหนวยงานของรัฐ
ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จัดทําและเปดเผย
ขอมูลในรูปแบบท่ีหลากหลายและรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีใชงาย การใหบริการท่ีมีทางเลือกหลากหลาย
และสามารถเขาถึงผานทางอุปกรณเขาถึงอินเทอรเน็ตแบบเคลื่อนท่ี (Mobile internet device) เพ่ิมมากข้ึน 
พัฒนาชองทางหรือกลไกทางอิเล็กทรอนิกสไดมีโอกาสแสดงออกขอคิดเห็นและมีปฏิสัมพันธกับภาครัฐ และ/
หรือระหวางประชาชนดวยกัน และบังคับใชมาตรฐานเก่ียวกับ ICT ท่ีเหมาะสม เชน มาตรฐานการเขาถึงขอมูล
ท่ีเผยแพรผานเว็บไซต (Web accessibility standard) เพ่ือใหผูพิการและผูสูงอายุสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารและบริการของภาครัฐไดอยางเทาเทียมกับประชาชนท่ัวไป 

สําหรับยุทธศาสตรท่ี 7 เปนยุทธศาสตรสุดทาย เก่ียวกับพัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในเรื่องสนับสนุนการนํา ICT มาใชในมาตรการประหยัด
พลังงานและรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือลดการใชพลังงานและสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน สงเสริมการใช
เอกสารอิเล็กทรอนิกสเพ่ือลดใชกระดาษในการทํางานภายในหนวยงานของรัฐและการติดตอธุรกรรมระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชน สงเสริมการใช ICT อยางมีประสิทธิภาพดานพลังงานสูง (Energy efficient) และให
ความสําคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานของระบบและ/หรืออุปกรณ ICT โดยสงเสริมและสนับสนุน
การรวมศูนยการจัดเก็บและการประมวลผลขอมูล (Data center) และสนับสนุนการใชและ/หรือจัดซ้ือ
อุปกรณ ICT ท่ีประหยัดพลังงาน เปนตน 
 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับท่ี 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 
 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 เปน

แผนแมบทท่ีมีความตอเนื่องทางกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 
ของประเทศไทย (ICT2020) และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับท่ี 1) 
พ.ศ. 2545-2549 ควบคูไปกับกําหนดนโยบายภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยมีวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยเปนสังคมอุดมปญญา (Smart Thailand) ดวย ICT” ซ่ึงสังคมอุดม
ปญญา หมายถึง สังคมท่ีมีการพัฒนาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางชาญฉลาด โดยใชแนว
ปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความเฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรูสารสนเทศ 
(Information Literacy) สามารถเขาถึง และใชสารสนเทศอยางมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรูเทา
ทัน กอใหเกิดประโยชนแกตนและสังคม มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีธรรมาภิบาล 
(Smart Governance) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูและนวัตกรรมอยางยั่งยืนและ
ม่ันคง โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีมีความเก่ียวของดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลท่ัวไปใหมีความสามารถในการสรางสรรค 
ผลิต และใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน โดยเปนการพัฒนาความรูและทักษะดาน ICT แก
บุคลากรภาครัฐ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารและการบริการของภาครัฐ โดยใหทุกกระทรวงดําเนินการเพ่ือพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐ
แบบบูรณาการ โดยใหทุกหนวยงานปรับปรุงระบบขอมูลและระบบบริหารจัดการใหสามารถเชื่อมโยงกับระบบ
ของภาครัฐท่ีมีการดําเนินการอยู เชน TH e-GIF, NSDI และ GIN และใหทุกหนวยงานใช ICT เปนชองทางหนึ่ง
ในการสงเสริมและสนับสนุนใหภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดิน 

สําหรับยุทธศาสตรท่ี 6 การใช ICT เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน 
โดยเปนสงเสริมภาคการผลิตของประเทศใหเขาถึงและสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือกาวไปสูการผลิตและการคาสินคาและบริการท่ีใชฐานความรูและนวัตกรรมและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ โดยการสรางคุณคาของสินคาและ
บริการ (Value Creation) และมูลคาเพ่ิมในประเทศเพ่ือพรอมรองรับการแขงขันในโลกการคาเสรีในอนาคต 
ในเรื่องพัฒนาและบริหารจัดการระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเก่ียวกับการบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐแบบหนาตางเดียว (Single Window) และสงเสริมการนํา ICT มาใชในภาคการผลิตและ
บริการท่ีเปนยุทธศาสตรของประเทศ โดยเปนการพัฒนาและเชื่อมโยงขอมูลท่ีสําคัญตอการทําการเกษตร
เพ่ือใหเกษตรกรใชประโยชนจากขอมูลและความรูเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และผลิตภาพ รวมท้ังเพ่ือการคาผลผลิตทาง
การเกษตรอยางครบวงจร เปนตน 

 
(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-

2561 
 

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-
2561 เปนแผนแมบทท่ีมีความตอเนื่องจากแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 2) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 โดยมีกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา ICT ในดานตางๆ ไดแก ดาน Government 
(e-Governance and ICT Governance) ดาน ICT เพ่ือการพัฒนาสังคม (Health-care and Learning) 
ดาน ICT Human Capital (ICT User Group and ICT Professional Group) ดาน Infrastructure 
(Broadband Network/Satellite Laws and Regulations) ดาน ICT เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ (Agriculture 
Tourism and Services) ดาน ICT เพ่ือการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน (ICT Sustainability) ดาน ICT เพ่ือ
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร (Cyber Security and Privacy Laws) และดาน ICT Industry (Creative Work 
and Digital Content) เปนตน 
 

(ราง) แผนแมบทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 
 

แผนแมบทเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 เปนแผนฉบับราง
ท่ีสานความตอเนื่องจากแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551-2554 
รวมไปถึงแผนและนโยบายระดับประเทศท่ีเก่ียวของ และมองถึงการสงเสริมและสนับสนุนการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสในระยะเวลา 5 ปขางหนา โดยมีวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยมีการใชธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
อยางแพรหลายในทุกภาคสวน สงผลตอการเติบโตของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ
ประชาชน” และกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาฯ ในสวนท่ีเก่ียวของคือ ยุทธศาสตรท่ี 4 บูรณาการการ
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ใหบริการและการเชื่อมโยงขอมูลของงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสอยางมีเอกภาพ ดังนี้ 1) การเชื่อมโยงขอมูลและ
ยกระดับการใหบริการระหวางหนวยงานภาครัฐเพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพไมวาจะ
เปนพัฒนาโครงสรางสารสนเทศพ้ืนฐาน ลดรูป กําหนดมาตรฐานเอกสารและกระบวนการเพ่ือรองรับการ
เชื่อมโยงเครือขายขอมูลภาครัฐสําหรับการอํานวยความสะดวกในการนําเขา-สงออกใหสัมพันธกับระบบ
สารสนเทศสํานักงานสวนหลัง (Back-end) สนับสนุนการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน มีมาตรฐานของ
ขอมูลเพ่ือใหหนวยงานสามารถอางอิงขอมูลไดจากฐานเดียวกันจากการใช Smart Card ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐตามมาตรฐานท่ีกําหนด 2) เรงรัดการใชงาน
เอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-Document) สูการปฏิบัติจริงเพ่ือลดตนทุนการดําเนินงานของภาครัฐ โดยเปน
สนับสนุนการปรับรูปแบบเอกสารรวมถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการนําเขา-สงออกท่ีเปนรูปแบบเดียวกัน
ของประเทศ สงเสริมกระบวนการดําเนินงานใหประเทศไทยมี National Single Window ท่ีใชงานไดจริง
สําหรับสินคาทุกประเภทท่ีมีการนําเขา-สงออกและโลจิสติกส ควบคูกับการปฏิรูปกระบวนการและข้ันตอนการ
ใหบริการ และการลดรูปเอกสารโดยอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
แบบไรเอกสาร และสนับสนุนการใชบริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate) ท่ีแพรขยาย
อยางตอเนื่อง และ 3) สรางระบบเว็บไซตกลางบริการอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเปนตัวกลางระหวางประชาชนและ
สวนราชการ โดยเปนการรวบรวมขอมูล ขาวสารและบริการตางๆ ของสวนราชการมารวมอยูในเว็บไซตเดียว 
เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดโดยสะดวก 
 

นโยบายบรอดแบนดแหงชาติ 
 

นโยบายบรอดแบนดแหงชาติ เปนกรอบการดําเนินการและขับเคลื่อนการพัฒนาบริการบรอดแบนด 
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 78 ไดกําหนดใหรัฐดําเนินการบริหารราชการ
แผนดินใหเปนไปเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศอยางยั่งยืน รวมถึงการจัดทําและ
การใหบริการสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมท้ังโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศในทองถ่ิน
ใหท่ัวถึง เทาเทียมกันท่ัวประเทศ และเปนไปตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย (พ.ศ. 2554-2563) หรือ ICT2020 ไดกําหนดการใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศและ
การสื่อสารใหเปนสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงได มีคุณภาพและความม่ันคงปลอดภัย
เทียบเทามาตรฐานสากลภายในป พ.ศ. 2563 โดยมีแนวทางดําเนินการท่ีเก่ียวของคือ การพัฒนาการใช
ประโยชนจากบรอดแบนด ซ่ึงเปนการสนับสนุนใหมีการใชงานบรอดแบนดอยางกวางขวาง เพ่ือขยายตลาด
และฐานผูใชงาน โดยสงเสริมการพัฒนาโปรแกรมประยุกต (Applications) และเนื้อหา (Content) ท่ี
หลากหลายและสามารถนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตของประชาชน รวมท้ัง
เชื่อมโยงระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส บริการขอมูลขาวสาร และบริการอ่ืนของภาครัฐผานบริการบรอดแบนด 
เพ่ือสรางอุปสงคในบริการบรอดแบนดอยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ภาครัฐจะตองระมัดระวังมิใหสงผลกระทบหรือเกิด
การบิดเบือนของกลไกตลาด และสงเสริมการพัฒนาทักษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Literacy) และการรูเทาทันและใชประโยชนจากขอมูลขาวสารอยางสรางสรรค (Information literacy) ของ
ประชาชน และชุมชน ใหสามารถใชประโยชนจากบริการบรอดแบนดไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคาและใชเปน
โอกาสในการสรางรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองโดยเฉพาะประชาชนในชนบท และกลุมเกษตรกร 
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เปนตน และสรางความตระหนักและใหความรูแกผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐถึง
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
 
2.4 นโยบาย และแผนระดับกระทรวงท่ีเกี่ยวของ 
 

กรอบการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สําหรับชวงป พ.ศ. 2557-2561 

 
กรอบการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับ

ชวงป พ.ศ. 2557-2561 ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “สารสนเทศการเกษตรท่ีเขมแข็งสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” มีเปาหมายหลักคือ 

1) Smart Farmer: เกษตรกร และองคกรเกษตรกรสามารถใช ICT และสารสนเทศการเกษตรเปน
แหลงคนควาขอมูลประกอบการตัดสินใจ สรางองคความรูเพ่ือถายทอดและแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญในภูมิ
ปญญาของตนเองและทองถ่ิน รวมถึงใชเปนชองทางในการสรางตลาดอิเล็กทรอนิกสในการจําหนายสินคา
เกษตรท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยตอผูบริโภค (Green Market) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต สรางความ
ภาคภูมิใจในความเปนเกษตรกร 

2) Smart Information: สารสนเทศการเกษตรท่ีเปนเอกภาพ มีการเชื่อมโยงขอมูลจากแหลงขอมูล
ท่ีสําคัญท้ังจากภายในและภายนอกองคกร เพ่ือสรางคลังขอมูลดานการเกษตรท่ีมีมาตรฐาน สามารถ
แลกเปลี่ยนและตอบสนองการบริหารราชการแบบบูรณาการรวมท้ังเปนการเตรียมความพรอมภาคการเกษตร
เพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3) Smart Officer: กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนองคกรท่ีใชระบบสารสนเทศในการสนับสนุน
การสรางความเขมแข็งในองคความรูทางวิชาการและนโยบาย สามารถประยุกตใช ICT เพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 
รวมถึงการสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร เพ่ือมุงนําเกษตรกรสู Green Economy และ 
Zero waste agriculture และมีความภาคภูมิใจในองคกรและความเปนขาราชการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มี
จํานวน 3 ยุทธศาสตร คือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการเกษตรเพ่ือการ
แขงขัน โดยเปนการสรางความเขมแข็งและยกระดับศักยภาพของบุคลากรและสรางการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ICT ภาคการเกษตร พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
กําหนดกรอบกติกาในการพัฒนา ICT ภาคการเกษตรรวมกัน (กําหนดกรอบนโยบายและสรางมาตรฐานท่ี
จําเปนในการพัฒนา ICT เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน) ผลักดันการสรางมาตรฐานกลาง
ขอมูลดานการเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 Smart Agriculture เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ: พัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือสราง
ความเขมแข็งของภาคการผลิตดานการเกษตรของประเทศ โดยเปนสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําระบบ
เกษตรความแมนยําสูงเพ่ือพัฒนาการผลิต บริหารจัดการทรัพยากรการผลิตใหสามารถควบคุมการผลิตใหบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตดานการเกษตรของประเทศใหสามารถแขงขันไดใน
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ตลาดโลก (Smart Livestock) และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแลเกษตรกรและกลุม
สหกรณ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 e-Agriculture: สนับสนุนการใชระบบ e-Service เพ่ือสรางมูลคาผลิตภัณฑภาค
การเกษตร เปนการจัดตั้งหนวยงานกลางในการขับเคลื่อนการสราง e-Agriculture ใหเปนรูปธรรม จัดใหมีการ
บริการอิเล็กทรอนิกสดานการเกษตรอยางแพรหลายและสอดคลองกับความตองการใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันของเกษตรกร ใช ICT ในการเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการภาคการเกษตร สงเสริมการเขาถึงและ
การใชสารสนเทศการเกษตรเปนคลังปญญาใหแกเกษตรกร เพ่ือสรางเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
โดยสนับสนุนขอมูล องคความรู เทคโนโลยี ภูมิปญญา ผลการวิจัยการพัฒนา และนวัตกรรมดานการเกษตร 
เปนแหลงขอมูลใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สงเสริมการจัดทําเว็บทา (Portal) เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการเขาถึงแหลงความรูหรือขอมูลท่ีจะเปนประโยชนแกการประกอบกิจการดานการเกษตร และ
เสริมสรางความเชื่อม่ันและความม่ันคงปลอดภัยในการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 

2557-2561) 
 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 

2557-2561) เปนแผนงานท่ีกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณในชวง 5 ปขางหนา โดยมีประเด็นยุทธศาสตรท่ีมุงเปนองคกรอัจฉริยะ แยก
ออกเปน 3 ประเด็น คือ  

1) ความเปนเลิศในการปฏิบัติงาน โดยใหบริการดวยความปลอดภัย (Security) สรางความเชื่อถือ
ของระบบท่ีใหบริการ (Reliability) ใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuity) และตอบสนองความตองการ
ทันทีทันใด (Real time) 

2) การพัฒนาทุนมนุษย โดยพัฒนาบุคลากรดาน ICT ใหมีทักษะความสามารถในการวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาบุคลากรระดับบริหารใหสามารถกําหนดและกํากับนโยบาย
การเกษตรดวยไอซีทีไดอยางมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค และสงเสริมผูมีสวนไดสวนเสียทางดานการเกษตร
ใหสามารถเขาถึง ใชประโยชนและพัฒนาตอยอดไอซีที 

3) เครือขายความรวมมือและการจัดการ โดยพัฒนาการทํางานในรูปแบบเครือขาย (Network 
organization) และสงเสริมการจัดการแบบบูรณาการเพ่ือสรางความเปนเอกภาพ (Integration and unity) 

วิสัยทัศนของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับ
ท่ี 3 (พ.ศ. 2557-2561) วา “ภาคเกษตรไทยอัจฉริยะดวยไอซีที มีบริการภาครัฐท่ีเปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตแกเกษตรกร” มีเปาหมายของการดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2557-2561) คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณมุงพัฒนาศักยภาพ
ของการเกษตรประเทศไทยใหเขาสูความเปนอัจฉริยะ ดวยการใชไอซีทีสงเสริมความเปนเลิศในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (Operational Excellence) ท้ังการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาการใหบริการการเกษตรใหมีความรวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดย
ดําเนินการรวมไปกับการพัฒนาขีดความสามารถดานไอซีทีของบุคลากรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงฯ และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Human Capital Improvement) เชน เกษตรกร ผูประกอบการภาคการเกษตร โดยการ
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ใหความรูดานไอซีที อีกท้ังสรางความมีสวนรวม (Cooperation) จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูมี
สวนเก่ียวของในการบูรณาการขอมูล และองคความรูดานการเกษตร ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดรับบริการท่ีเปนประโยชนจากกระทรวงฯ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน” 

พันธกิจของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ คือ 
1) เพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการ

ดานการเกษตรของภาครัฐท่ีเปนเลิศ 
2) สงเสริมการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทักษะบุคลากร

การเกษตรในทุกภาคสวน 
3) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรวมมือ และการมีสวนรวมในดานการเกษตร โดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4) สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารในการกําหนดนโยบายดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิม

คุณภาพชีวิตแกเกษตรกร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 

7 ยุทธศาสตร คือ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาบริการการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน

ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และถายทอด

ขอมูลองคความรูการเกษตรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมผูมีสวนไดสวนเสียทางดานการเกษตรใหสามารถเขาถึง และใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมความรวมมือในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมกับ

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือขายภาคการเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีดานการเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี 7 สนับสนุนการกําหนดและกํากับนโยบายการเกษตรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ความเชื่อมโยงของพันธกิจ และยุทธศาสตรของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2557-2561) มีรายละเอียดดังนี้ 
พันธกิจท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและ

การใหบริการดานการเกษตรของภาครัฐท่ีเปนเลิศ ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร คือ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาบริการการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน

ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน มีวัตถุประสงคเพ่ือเชื่อมโยงการ
ใหบริการขอมูลการเกษตรอยางท่ัวถึงดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
แขงขันของภาคการเกษตร โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแผนงาน/โครงการ 
จํานวน 3 โครงการ คือ 
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1. โครงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสินคาเกษตร (National Single Windows) 
2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการภาคการเกษตรแบบปราดเปรื่อง (Smart Agriculture) 
3. โครงการสงเสริมการผลิตอาหารและสินคาเกษตรตามมาตรฐาน เพ่ือความม่ันคงและปลอดภัย 

(Food Safety) 
ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแผนงาน/โครงการ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนภาคการเกษตร 

พันธกิจท่ี 2 สงเสริมการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ทักษะบุคลากรการเกษตรในทุกภาคสวน ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร คือ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และถายทอด
ขอมูลองคความรูการเกษตรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค
เพ่ือใหบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพ่ือการ
วิเคราะห สังเคราะห และถายทอดองคความรูการเกษตรไปสูผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานและพัฒนาการใหบริการการเกษตรใหมีความรวดเร็ว ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ มีแผนงาน/โครงการ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการสงเสริมและสนับสนุนความสามารถดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรเพ่ือการใหบริการอิเล็กทรอนิกส 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมผูมีสวนไดสวนเสียทางดานการเกษตรใหสามารถเขาถึง และใชประโยชน
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผูมีสวนไดสวนเสียทางดานการเกษตร และเพ่ือสนับสนุนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียทางดาน
การเกษตรใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนขอมูลขาวสารผานระบบสารสนเทศ มีแผนงาน/โครงการ จํานวน 
1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสงเสริมคุณภาพเกษตรกร 

พันธกิจท่ี 3 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรวมมือ และการมีสวนรวมในดานการเกษตร โดย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร คือ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมความรวมมือในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือขายภาคการเกษตร มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสรางเครือขายความ
รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือขายภาคการเกษตรในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เปนชองทางการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการเกษตรรวมกัน เพ่ือสรางองคความรูภาคการเกษตร
รวมกับเครือขายภาคการเกษตร และเพ่ือประชาสัมพันธขอมูลการเกษตรและเกิดการบูรณาการขอมูลระหวาง
หนวยงาน มีแผนงาน/โครงการ จํานวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการเผยแพรขอมูลกลางดานการเกษตรสูภาคเกษตรกร 
2. โครงการสงเสริมเครือขายความรวมมือเพ่ือสรางองคความรูภาคการเกษตรดวยไอซีที 
ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาศักยภาพงานวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีดานการเกษตร มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการพัฒนางานวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในภาคการเกษตรใหใชงานไดจริง มีแผนงาน/โครงการ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ
สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมดานการเกษตร 
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พันธกิจท่ี 4 สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารในการกําหนดนโยบายดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตแกเกษตรกร ประกอบดวย 1 ยุทธศาสตร คือ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 สนับสนุนการกําหนดและกํากับนโยบายการเกษตรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือดําเนินการผลักดันแผนงาน/โครงการท่ีมีความ
เรงดวนและมีผลกระทบในวงกวางของผูบริหารใหสามารถดําเนินการไดจริง เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจและกํากับการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร และเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีแผนงาน/โครงการ จํานวน 
2 โครงการ คือ 

1. โครงการบูรณาการขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 
2. โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
 
2.5 นโยบาย และแผนระดับกรมท่ีเกี่ยวของ 

 
แผนแมบทดานการปศุสัตวไทย พ.ศ. 2556-2565 
 
แผนแมบทดานการปศุสัตวไทยในทศวรรษหนา พ.ศ. 2556-2565 เปนแผนแมบทท่ีมีความ

ตอเนื่องจากแผนปฏิบัติราชการ 4 ป กรมปศุสัตว พ.ศ. 2555-2558 นโยบายภาครัฐระดับประเทศ ระดับ
กระทรวง นโยบายระดับกรม และภารกิจกรมปศุสัตวท่ีจะตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายขององคกรท่ี
กําหนดไวและตอบสนองความตองการใหแกผูรับบริการไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยกําหนดรายละเอียดไวดังนี้ 

วิสัยทัศน 
“การปศุสัตวไทยยั่งยืน กาวไกลในตลาดโลก” 
พันธกิจ 
1) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและอาชีพของเกษตรกร รักษาไวซ่ึงเกษตรกรรายเดิม สงเสริมการเกิด

เกษตรกรรายใหม สรางโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรอยางเทาเทียม และพัฒนาฐานการผลิตใหเขมแข็ง มี 
คุณภาพไดมาตรฐานสากล เปนท่ียอมรับบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญาภายใตแนวคิดความ
ม่ันคงดานอาหาร และฐานการผลิตอาหารของโลก 

2) พัฒนาศักยภาพการผลิตใหไดมาตรฐาน ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ สนับสนุนการสราง 
งานวิจัย และนําความรูท่ีไดมาใชเพ่ือการพัฒนา เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนศักยภาพในการ
ผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑภายใตมาตรฐานสากล เนนการเชื่อมโยงความรูท้ังกระบวนการตั้งแตการพัฒนา
พันธุสัตวไปจนถึงการพาณิชย 

3) เสริมสรางความม่ันคงทางการตลาด สรางความม่ันคงทางการคา เพ่ิมสวนแบงทางการตลาด ดวย
การสรางมูลคาเพ่ิมในผลิตภัณฑ ตลอดจนปรับโครงสรางการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางความเขมแข็ง
ในคลัสเตอร (Cluster) ท้ังภายในหวงโซการผลิตและความเชื่อมโยงสัมพันธของหนวยงาน พรอมท้ังสงเสริม
และสนับสนุนการสรางตราสินคา (Branding) เพ่ิมพ้ืนท่ีทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ไดทุกตลาด 
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4) บูรณาการความรวมมือภายในและภายนอกประเทศของทุกภาคสวนท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา เกษตรกร และผูประกอบการ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินงานทางดานการปศุสัตว
ไทย เชื่อมโยง เก้ือหนุน และสอดคลองกันอยางเปนระบบ 

เปาหมายหลัก 
1) ใหสังคมอยูดีมีสุขยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดานการปศุสัตวใหมีความม่ันคงทางดาน

อาชีพ 
2) โครงสรางการผลิตไดมาตรฐาน มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยการใชภูมิปญญา ตอยอด

นวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยีในเชิงบูรณาการ ตลอดจนหวงโซการผลิตมีความเขมแข็งสอดคลองเชื่อมโยง
กันท้ังคลัสเตอร (Cluster) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแขงขัน 

3) การตลาดในเชิงพาณิชยมีความเขมแข็ง สามารถแขงขันไดในทุกตลาด ผลิตภัณฑดานการปศุสัตว
ไทย มีคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐานสากล เพียงพอตอความตองการบริโภคของตลาดภายในและความ 
ตองการของตลาดตางประเทศ รวมท้ังมีความสัมพันธอันดีกับกลุมตลาดเดิมพรอมแสวงหาตลาดใหม 

4) มีความพรอมดานองคความรูจากความรวมมือจากภายในและภายนอกประเทศ ตั้งแตเจาหนาท่ี 
ภาครัฐรวมไปถึงเกษตรกรและผูประกอบการ มีนวัตกรรมใหม มีเทคโนโลยีทันสมัย สามารถยกระดับปศุสัตว
ไทยได 

ยุทธศาสตรการปศุสัตวไทย พ.ศ. 2556-2565 
ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเขมแข็งใหกับบุคลากรภาคการปศุสัตว 
ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการเพ่ิมศักยภาพการผลิตบนพ้ืนฐานของนวัตกรรม เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการปศุสัตวไทย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางความม่ันคงทางการตลาด 
ยุทธศาสตรท่ี 5 บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

 
แผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556-2560 
 
วิสัยทัศน 
“เปนองคกรชั้นนําพัฒนาการปศุสัตวสูอาเซียนและตลาดโลก” 
พันธกิจ 
1) เสริมสรางการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ และสมรรถนะบุคลากรในกระบวนการปศุสัตวไทยใหได

มาตรฐาน มีความเปนมืออาชีพ มีความรู ความเขาใจ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง เผชิญปจจัยเสี่ยง และกาวเขา
สูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ตลอดจนสงเสริมการสราง
คุณคา ความสําคัญในอาชีพเกษตรกรดานการปศุสัตว ปรับโครงสรางการผลิตเนนการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพอาชีพเกษตรกร 

2) ปรับปรุงโครงสรางการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาพันธุสัตว พืชอาหารสัตว สุขภาพ
สัตวควบคูกับการกํากับดูแลมาตรฐานการผลิตใหมีความนาเชื่อถือตามเง่ือนไขประเทศคูคา และตามหลัก
มาตรฐานสากล เสริมสรางมูลคาเพ่ิมดวยความคิดสรางสรรค เสริมสมรรถนะ ศักยภาพทางการแขงขัน กํากับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ และสนับสนุนการผลิตใหไดปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการของตลาด 
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3) พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความเขมแข็ง เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูครบวงจร เขาถึงงาย 
สะดวก รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม โดยบุคลากรในเครือขายของการปศุสัตวสามารถใชประโยชนไดจริง 

4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม ในเชิงบูรณาการกับภูมิปญญา และความคิด 
สรางสรรค เพ่ือเปนฐานแหงศูนยกลางแหลงความรู มุงสื่อสาร ถายทอดความรูไปสูเกษตรกร ผูประกอบการให
สามารถนาไปใชประโยชนไดท้ังในเชิงวิชาการ สาธารณสุข การพาณิชย และอ่ืนๆ ไดอยางยั่งยืน 

5) กํากับดูแล ตรวจสอบกระบวนการปศุสัตวดวยกฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบใหไดมาตรฐานสากล 
และความรวมมือกับตางประเทศ 

เปาหมายหลัก 
1) ทรัพยากรมนุษยในกรมปศุสัตวและกระบวนการการปศุสัตวไทยมีศักยภาพสมรรถนะเขมแข็งได

มาตรฐาน พรอมท้ังมีจํานวนเพียงพอ เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและปจจัยเสี่ยงจากความรวมมือทาง
การคาในรูปแบบตางๆ ตลอดจนการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: 
AEC) รวมท้ังมีความม่ันคงในอาชีพ วิชาชีพ ภูมิใจและพึงพอใจใน คุณภาพชีวิตท่ีดี ตั้งแตบุคลากรกรมปศุสัตว 
เกษตรกร ผูประกอบการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูท่ีเก่ียวของกับกรมปศุสัตวและการปศุสัตวไทย 

2) ระบบการผลิตปศุสัตวไทยทุกชวงหวงโซการผลิต มีความสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และไดมาตรฐานตรงตามเง่ือนไขประเทศคูคา มีความรวมมือกับประเทศสมาชิก ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN) สามารถรับมือกับเง่ือนไขทางการคา มาตรการกีดกันทางการคาใน รูปแบบตางๆ มีการผลิตท่ี
เพียงพอตอความตองการของตลาดภายในประเทศ และความตองการของตลาดภายนอกประเทศ พรอมท้ังมี
ระบบการปองกันโรคและระบบท่ีเก่ียวของมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปลอดภัยตอผูผลิตและชุมชน เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม สอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานสากล แขงขันไดทุกตลาดอยางยั่งยืน 

3) มีระบบสารสนเทศท่ีมีความครบถวน ทันสมัย งายตอการเขาถึง และมีการดําเนินงานเชื่อมโยงกัน 
อยางบูรณาการ การบริหารจัดการภาครัฐดานการปศุสัตวไทยมีความเขมแข็งเปนมืออาชีพในการ ใหบริการ 
รวมท้ังมีความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรกรมปศุสัตวกับใหผูรับบริการ คือ เกษตรกร ผูประกอบการ/ผูมีสวน
ไดสวนเสีย ตลอดจนมีการดําเนินงานในลักษณะท่ีเปนเครือขายเชื่อมโยงไดอยางเปนรูปธรรม 

4) เปนศูนยกลางองคความรูดานการปศุสัตวไทย ดวยการรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเปนศูนยกลางการ
เชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมตางๆ บนพ้ืนฐานขององคความรูทางการปศุสัตวไทยท่ีเขมแข็ง มีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง พรอมเผยแพร ถายทอดองคความรูใหกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของดานการปศุสัตว ให
สามารถนาไปใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 

5) มีบทบาทในการกํากับ ดูแล และตรวจสอบกระบวนการปศุสัตวท่ีชัดเจนมากข้ึน ดวยเง่ือนไขขอ
กฎหมาย กฎระเบียบท่ีไดมาตรฐานสากลตางๆ รวมท้ังขอบัญญัติในความตกลงความรวมมือกับตางประเทศ 

คานิยมหลักของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556-2560 
“I2-SMART” 

I : Innovation  มุงเนนนวัตกรรม 
I : Integration  บูรณาการการทํางาน 
S : Standard  มีมาตรฐาน 
M : Mastery  ทํางานอยางมืออาชีพ 
A : Agility  คลองตัวและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
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R : Responsibility รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 
T : Teamwork มุงม่ันในการทํางานรวมกัน 
ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556-2560 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและเกษตรกรดานการปศุสัตว 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับการผลิตปศุสัตวใหสอดคลองกับความตองการและกลไกตลาด 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการบริหารจัดการดานปศุสัตว 
ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมความรวมมือดานปศุสัตวในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับจากผูปฎิบัติไปสูผูกํากับดูแล 

 
แผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561-2565 
 
วิสัยทัศน 
“เปนองคกรนำขับเคล่ือนการปศุสัตวไทยย่ังยืนในตลาดโลก” 
พันธกิจ 
1) เสริมสรางขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรในกระบวนการปศุสัตวไทยใหเกิดความรู

ความเชี่ยวชาญในระดับสากล พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปจจัยเสี่ยง เพ่ือใหประเทศไทยเปน
แหลงผลิตบุคลากรดานการปศุสัตวท่ีสําคัญท้ังในภูมิภาคอาเซียนและเปนท่ียอมรับในเวทีโลก ขณะเดียวกัน
เกษตรกรพ่ึงพาตนเองไดและสามารถตอยอดเพ่ือสรางความม่ันคงในอาชีพและรายได 

2) พัฒนาศักยภาพทางการผลิตและเทคโนโลยีสารสนเทศใหไดมาตรฐาน เกิดความเปนอัตลักษณ 
เอกลักษณของปศุสัตวไทย ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) รวม
ไปถึงการสงเสริมความรวมมือกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในการพัฒนาพันธุสัตว พืชอาหารสัตว 
สุขภาพสัตว ควบคูกับการสรางตราสินคา (Branding) เพ่ือใหเกิดการเพ่ิมผลผลิต (Productivity) และ
มูลคาเพ่ิม (Value Added) ใหกับสินคาปศุสัตว 

3) เปนผูนําและศูนยกลางดานเทคโนโลยี นวัตกรรม องคความรู การวิจัย พัฒนาการปศุสัตว และ
ฐานขอมูลดานการปศุสัตวในประชาคมอาเซียน (ASEAN) ท้ังการพัฒนาพันธุสัตว พืชอาหารสัตว การผลิต 
สุขภาพสัตว การควบคุมโรคระบาด รวมถึงการพัฒนาตอยอดและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ
ดานการปศุสัตวในเชิงพาณิชย 

4) มุงเนนบทบาทหนาท่ีของกรมปศุสัตวในการเปนผูกําหนดทิศทางในดานปศุสัตวและเปนฝาย
กํากับ ควบคุมดูแล (Regulator) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคลองตัวในการบริหารจัดการ รวมท้ัง
ครอบคลุมกิจกรรมดานการปศุสัตวอยางท่ัวถึงเปนระบบและมาตรฐานยิ่งข้ึน 

เปาหมายหลัก 
1) เปนผูนําการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานปศุสัตวสูสากล โดยการมุงเนนพัฒนาบุคลากรดานการ

ปศุสัตวใหมีความเชี่ยวชาญในระดับสากลจากการผนวกองคความรูกับการพัฒนาตอยอดงานวิจัย เทคโนโลย ี
นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะและขีดความสามารถของ บุคลากรดานการปศุสัตว
ใหโดดเดนในประชาคมอาเซียนและเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางในเวทีโลก พรอมท้ังสงเสริมใหเกษตรกรดาน
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การปศุสัตวสามารถสรางความม่ันคงในอาชีพได จากการตอยอดองคความรูใหกับเกษตรกรเพ่ือพัฒนาไปสู
ระบบฟารมท่ีมีมาตรฐานและสงเสริมเพ่ือใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 

2) ศักยภาพดานการผลิตไดมาตรฐาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยความรวมมือกับประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนดานการพัฒนาพันธุสัตว ควบคูกับการสรางตราสินคาใหกับผลิตภัณฑการปศุสัตวไทย เพ่ือให
เปนท่ียอมรับในระดับสากล ดวยการเสริมสรางอัตลักษณ เอกลักษณท่ีแสดงออกถึงวิถี และความเปนไทย 

3) เปนศูนยกลางดานการปศุสัตวในอาเซียน โดยผลักดันการพัฒนาประเทศไทยใหมีความพรอม 
สามารถเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงดานการปศุสัตวในอาเซียน ท้ังดานองคความรู งานวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลย ีนวัตกรรม บุคลากร ศูนยบริการดานการปศุสัตว สุขภาพสัตว มาตรฐานสินคา โดยเฉพาะฐานขอมูล
สารสนเทศดานการปศุสัตวของอาเซียน เพ่ือเปนผูนาการขับเคลื่อนการปศุสัตวในอาเซียนพรอมกับนําพาการ
ปศุสัตวไทยยั่งยืนในตลาดโลก 

4) ปรับลดบทบาทของกรมปศุสัตวจากผูปฏิบัติไปสูบทบาทของการกํากับดูแลและตรวจสอบใน
เง่ือนไขกฎระเบียบ ขอกฎหมาย และขอตกลงทางการคาของคูคาตางๆ ตลอดจนมีสวนรวมในการออก 
มาตรการตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบดานการปศุสัตวท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

คานิยมหลักของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561-2565 
“I2-SMART” 

I : Innovation  มุงเนนนวัตกรรม 
I : Integration  บูรณาการการทํางาน 
S : Standard  มีมาตรฐาน 
M : Mastery  ทํางานอยางมืออาชีพ 
A : Agility  คลองตัวและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
R : Responsibility รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 
T : Teamwork มุงม่ันในการทํางานรวมกัน 
ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางบุคลากรดานการปศุสัตวมุงสูระดับสากล 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความยั่งยืนใหแกเกษตรกรดานการปศุสัตว 
ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตใหสมดุลยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางอัตลักษณและเอกลักษณของสินคาปศุสัตว 
ยุทธศาสตรท่ี 5 บูรณาการความรวมมือดานการปศุสัตวในภูมิภาค 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การเปนศูนยกลางฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศดานการปศุสัตวของอาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 มุงเนนบทบาทการเปนฝายกํากับดูแล 

 
ยุทธศาสตรรายชนิดสัตว พ.ศ. 2555-2559 

 
ยุทธศาสตรโคเนื้อ พ.ศ. 2555-2559 
วิสัยทัศน 
“การเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพท่ีม่ันคง ผลผลิตมีคุณภาพถูกสุขอนามัยและเพียงพอตอความตองการของ

ตลาด” 
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พันธกิจ 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ 
2) สรางความเชื่อมโยงระหวางกลุมผลิต (Cluster) และการตลาด 
3) วิจัยและปรับปรุงพันธุโคนมเนื้อคุณภาพดีท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
4) สรางความม่ันคงในอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรโดยการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
5) สรางขบวนการผลิตท่ีไดมาตรฐานและถูกหลักอนามัย 
วัตถุประสงค 
1) เพ่ือการเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ 
2) เพ่ือเก็บรักษาแมโคเนื้อพันธุดีไมใหถูกทําลาย 
3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโคเนื้อของเกษตรกร 
4) เพ่ือผลิตโคเนื้อและเนื้อโคคุณภาพสงออกไปจําหนายตางประเทศ 
เปาหมาย 
1) เสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อปละ 20,000 ราย 
2) สนับสนุนเกษตรกรเก็บรักษาแมโคเนื้อพันธุดีไวขยายพันธุ เพ่ือผลิตโคเนื้อคุณภาพปละ 200,000 ตัว 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อจากรอยละ 55 เปนรอยละ 65 ตอป ผลิตโคเนื้อเพ่ิมข้ึนปละ 0.2 

ลานตัว 
4) ผลิตโคเนื้อและเนื้อคุณภาพเพ่ิมข้ึน ทดแทนการนําเขารอยละ 10 ตอป 
5) สงอออกโคเนื้อและเนื้อโคไปจําหนายตางประเทศเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ตอป 
ยุทธศาสตรการพัฒนาโคเนื้อ มี 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตรดานการผลิตโคเนื้อ 
2) ยุทธศาสตรดานการควบคุมปองกันโรคระบาดสัตว 
3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบตลาด 
4) ยุทธศาสตรดานการศึกษาวิจัย 
5) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกร 

 
ยุทธศาสตรโคนมและผลิตภัณฑนม พ.ศ. 2555-2559 
วิสัยทัศน 
“เกษตรกรโคนมเขมแข็ง อุตสาหกรรมนมไทยกาวไกล” 
พันธกิจ 
1) การวิจัย พัฒนาและเผยแพรองคความรูการเลี้ยงโคนมใหกับเกษตรกร 
2) การปรับปรุงและพัฒนาพันธุโคนม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 
3) การลดตนทุนการเลี้ยงโคนม 
4) การสงเสริมการบริโภคนมและการพัฒนาผลิตภัณฑนมใหสามารถแขงขันได 
5) การสรางความเขมแข็งใหกับองคกรโคนมและพัฒนาผลิตภัณฑนม องคกรท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารจัดการนมท้ังระบบ 
6) การพัฒนาฐานขอมูลโคนมเปนระบบฐานขอมูลเดียว 
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วัตถุประสงค 
1) เพ่ือพัฒนาระบบอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยใหยั่งยืน เกิดความเปนธรรมแกผูเก่ียวของใน

อุตสาหกรรมนมของประเทศ มีมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภค และสามารถแขงขันกับตางประเทศได 
2) เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในการผลิตน้ํานมโคใหมีเสถียรภาพ มี

คุณภาพ 
3) เพ่ือสรางความเขมแข็งในสถาบันเกษตรกรและบูรณาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมของ

ประเทศ 
เปาหมาย 
1) เกษตรกรสามารถผลิตน้ํานมโคเพ่ิมข้ึนจาก 11 กิโลกรัม/ตัว/วัน เปน 15 กิโลกรัม/ตัว/วัน 
2) เกษตรกรไดรับการพัฒนาองคความรูการเลี้ยงโคนมไมนอยกวา 20,000 ราย 
3) คุณภาพน้ํานมผานเกณฑมาตรฐานชั้นดีไมนอยกวารอยละ 80 
4) ลดตนทุนการผลิตตอฟารม เพ่ือสรางกําไรใหกับเกษตรกรเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 
5) เพ่ิมอัตราการบริโภคนมพรอมดื่มภายในประเทศจาก 14 ลิตร/คน/ป เปน 20 ลิตร/คน/ป 
6) ลดสัดสวนนมโรงเรียน : นมพาณิชย จาก 45:55 เปน 40:60 
7) สงเสริมความเขมแข็งในองคกรเกษตรกรโคนมและองคกรท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการนมท้ัง

ระบบ โดยจัดตั้งเปนสํานักงานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมภายใน 5 ป 
8) สรางประเทศไทยใหเปนศูนยกลางอุตสาหกรรม (Hub) ในภูมิภาคอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนม มี 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
1) วิจัยและพัฒนาองคความรูการเลี้ยงโคนมใหกับเกษตรกร 
2) พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตน้ํานมโคของเกษตรกร 
3) สงเสริมการบริโภคนมและพัฒนาผลิตภัณฑนมเพ่ือการแขงขัน 
4) สรางความเขมแข็งใหกับองคกรเกษตรกรโคนมและผลิตภัณฑนม 

 
ยุทธศาสตรสุกร พ.ศ. 2555-2559 
วิสัยทัศน 
“การผลิตไดมาตรฐาน เพ่ืออาหารท่ีปลอดภัย สุกรไทยสูตลาดโลก” 
พันธกิจ 
1) วิจัย พัฒนา ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูปสุกร 
2) ปองกัน ควบคุม แกไขปญหาโรคปากและเทาเปอยและโรคอุบัติใหม 
3) กํากับ ดูแล และอํานวยความสะดวกใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 
4) สรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาปศุสัตว 
วัตถุประสงค 
1) เพ่ือพัฒนาการผลิตระดับฟารม ควบคุมและปองกันโรคระบาดสัตว และจัดการมลภาวะท่ี

กระทบตอสิ่งแวดลอม 
2) พัฒนาตลาดสุกร สถานท่ีจําหนายซากสุกรในตลาดสดในประเทศใหถูกสุขอนามัย 
3) ปรับปรุงและพัฒนาโรงฆาสุกรภายในประเทศ สถานท่ีชําแหละตัดแตงซากสุกรท้ังในโรงฆา และ

นอกโรงฆา รวมถึงการขนสงสุกรมีชีวิตและเนื้อสุกรใหถูกสุขลักษณะ 
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4) ควบคุมคุณภาพปจจัยการผลิตใหไดมาตรฐาน และการพัฒนาผลิตภัณฑสุกร 
เปาหมาย 
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสุกรของประเทศท้ังระบบ ใหมีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดโรค 

ปลอดภัย สาหรับผูบริโภค 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสุกร มี 3 ประเด็น ดังนี้ 
1) การพัฒนาการผลิตสุกรและผลิตภัณฑ 
2) การพัฒนาโรงฆาสัตว การขนสง และสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว 
3) มาตรฐานปจจัยการผลิตสุกรและผลิตภัณฑ 

 
ยุทธศาสตรแพะ พ.ศ. 2555-2559 
วิสัยทัศน 
“พัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะใหยั่งยืน มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพเพียงพอตอการบริโภคและพัฒนาสู

อุตสาหกรรมฮาลาลเพ่ือการสงออก” 
พันธกิจ 
1) เพ่ิมปริมาณการเลี้ยงแพะและพัฒนาคุณภาพผลผลิตจากการเลี้ยงแพะ 
2) สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือขาย และชมรมผูเลี้ยงแพะ 
3) พัฒนาและเพ่ิมจํานวนฟารมแพะมาตรฐานและโรงฆาแพะมาตรฐานใหมากข้ึน 
4) สงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑจากแพะภายในประเทศใหมากข้ึน 
5) สงเสริมการผลิตแพะและผลิตภัณฑแพะและพันธุแพะท่ีมีความปลอดภัยทางอาหารและสราง

ความม่ันใจใหกับผูบริโภค 
6) พัฒนาระบบการตลาดภายในประเทศเชื่อมโยงกับตลาดตางประเทศ 
7) เพ่ิมปริมาณประเภทของผลิตภัณฑจากแพะและคุณภาพใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
8) ประสานความรวมมือทางดานการผลิต แปรรูปและการตลาดของสินคาฮาลาลในพ้ืนท่ีภูมิภาค

และระหวางประเทศกับหนวยงานของกระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการตางประเทศ 
9) เพ่ือศึกษาศักยภาพการผลิต และปจจัยสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการผลิต 
วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหองคกรเกษตรกรและเครือขาย 
2) เพ่ือเพ่ิมปริมาณแพะและผลิตภัณฑใหเพียงพอตอการบริโภคและสงออก 
3) เพ่ือสงเสริมการบริโภคและพัฒนาระบบการตลาดสินคาฮาลาล 
4) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร 
5) เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตแพะและผลิตภัณฑแพะใหไดมาตรฐาน ปลอดภัย และยั่งยืน 
เปาหมาย 
1) ประชากรแพะของประเทศเพ่ิมข้ึนปละไมต่ํากวารอยละ 5 
2) มีเครือขายหรือชมรมผูเลี้ยงแพะประจําจังหวัดไมต่ํากวา 30 จังหวัด 
3) มีฟารมแพะท่ีผานการรับรองเปนฟารมมาตรฐานจํานวน 450 แหง 
4) ใหการรับรองฟารมปลอดโรคบรูเซลโลซิส 1,000 แหง และฟารมปลอดโรค CAE 400 แหง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาแพะ มี 3 ประเด็น ดังนี้ 
1) การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและองคกรเกษตรกรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2) การพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑใหเพียงพอไดมาตรฐานและปลอดภัย 
3) การสงเสริมการบริโภคและพัฒนาระบบการตลาดสูอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
 
ยุทธศาสตรแกะ พ.ศ. 2555-2559 
วิสัยทัศน 
“พัฒนาอาชีพการเลี้ยงแกะ เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพสูตลาดท้ังภายในและตางประเทศ” 
พันธกิจ 
1) เพ่ิมปริมาณการเลี้ยงแกะและพัฒนาคุณภาพผลผลิตจากการเลี้ยงแกะ 
2) สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือขาย และชมรมผูเลี้ยงแกะ 
3) พัฒนาและเพ่ิมจํานวนฟารมแกะมาตรฐานและโรงฆาแกะมาตรฐานใหมากข้ึน 
4) สงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑจากแกะภายในประเทศใหมากข้ึน 
5) การสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค 
6) พัฒนาระบบการตลาดภายในประเทศเชื่อมโยงกับตลาดตางประเทศ 
7) เพ่ิมปริมาณประเภทของผลิตภัณฑจากแกะและคุณภาพใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
8) ประสานความรวมมือทางดานการผลิต แปรรูปและการตลาดในพ้ืนท่ีภูมิภาค และระหวาง

ประเทศกับหนวยงานของกระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการตางประเทศ 
วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหองคกรเกษตรกรและเครือขาย 
2) เพ่ือเพ่ิมปริมาณแกะและผลิตภัณฑใหเพียงพอตอการบริโภคและสงออก 
3) เพ่ือสงเสริมการบริโภคและพัฒนาระบบการตลาด 
4) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร 
5) เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตแกะและผลิตภัณฑแกะใหไดมาตรฐาน ปลอดภัยและยั่งยืน 
เปาหมาย 
1) ประชากรแกะของประเทศเพ่ิมข้ึนปละไมต่ํากวารอยละ 5 
2) มีเครือขายหรือชมรมผูเลี้ยงแกะประจําจังหวัดไมต่ํากวา 10 จังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาแกะ มี 3 ประเด็น ดังนี้ 
1) การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและองคกรเกษตรกรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2) การพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑใหเพียงพอไดมาตรฐานและปลอดภัย 
3) การสงเสริมการบริโภคและพัฒนาระบบการตลาด 
 
ยุทธศาสตรไกพ้ืนเมือง พ.ศ. 2555-2559 
วิสัยทัศน 
“ไกพ้ืนเมือง มรดกวิถีไทย สูตลาดโลก” 
พันธกิจ 
1) อนุรักษและพัฒนาไกพ้ืนเมืองอยางยั่งยืน 
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2) สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร สถาบันเกษตรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 
3) จัดทํามาตรฐานการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรรายยอย 
4) วิจัยและพัฒนา ปรับปรุงพันธุ อาหารสัตว สุขภาพสัตว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
5) พัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 
6) เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมและกําจัดโรคระบาดสัตวปก 
7) ปรับปรุงกฎระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายใหสอดคลอง 
8) ศึกษา พัฒนาและสงเสริมการตลาดไกพ้ืนเมือง 
วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหมีการผลิตไกพ้ืนเมืองอยางม่ันคงและเปนอาชีพท่ียั่งยืน 
2) เพ่ือใหเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองมีความเขมแข็ง 
3) เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานอาหารของประเทศ 
4) เพ่ือพัฒนาการผลิตไกพ้ืนเมืองและผลิตภัณฑไกพ้ืนเมืองใหไดมาตรฐานปลอดภัย 
5) เพ่ือใหศูนยเรียนรูและแสดงภูมิปญญาการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 
6) เพ่ือเพ่ิมมูลคาและขยายตลาดท้ังภายในและตางประเทศ 
เปาหมาย 
การผลิตไกพ้ืนเมืองมีความเขมแข็งและยั่งยืน สนับสนุนความม่ันคงดานอาหารของประเทศ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาไกพ้ืนเมือง มี 3 ประเด็น ดังนี้ 
1) การพัฒนาระบบการผลิต 
2) การพัฒนาระบบการควบคุมปองกันโรค 
3) การเพ่ิมศักยภาพดานการตลาด 
 
ยุทธศาสตรเปดไลทุง พ.ศ. 2555-2559 
วิสัยทัศน 
“เปดไลทุง วิถีไทยท่ีพอเพียง สูความม่ันคงดานอาหารของประเทศ” 
พันธกิจ 
1) พัฒนาระบบการเลี้ยงเปดไลทุงใหมีมาตรฐานดานสุขาภิบาล และการควบคุมปองกันโรค 
2) สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือขาย และชมรมผูเลี้ยงเปดไลทุง 
3) ปรับปรุงกฎระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและความเปนจริง 
4) วิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงพันธุสัตว อาหารสัตว สุขภาพสัตว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
5) ดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และกําจัดโรคระบาดสัตว 
6) สงเสริมถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 
7) สงเสริมและพัฒนาการตลาดเปดไลทุงของกลุมเกษตรกร 
วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหระบบการเลี้ยงเปดไลทุงและผลิตไขเปนอาชีพท่ียั่งยืน 
2) เพ่ือใหเกษตรกรผูเลี้ยงเปดไลทุงมีความเขมแข็ง 
3) เพ่ือพัฒนาการผลิตเปดไลทุงและผลิตภัณฑเปดไลทุงใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย 
4) เพ่ือเพ่ิมมูลคาและขยายตลาด 
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5) เพ่ือเปนสวนหนึ่งของหวงโซความม่ันคงดานอาหาร 
เปาหมาย 
ระบบการผลิตเปดไลทุงและไขมีความเขมแข็ง ยั่งยืน เปนความม่ันคงดานอาหารของประเทศ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาเปดไลทุง มี 3 ประเด็น ดังนี้ 
1) การพัฒนาระบบการผลิต 
2) การพัฒนาระบบการควบคุมปองกันโรค 
3) การเพ่ิมศักยภาพดานการตลาด 

 
ยุทธศาสตรสัตวปกท่ีเล้ียงระบบฟารม พ.ศ. 2555-2559 
วิสัยทัศน 
“เปนผูนําของโลกในการผลิตและสงออกเนื้อไกรวมถึงผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐานสากลและปลอดภัยตอ

ผูบริโภค” 
พันธกิจ 
1) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับกําหนดแผนการผลิตรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของให

เหมาะสม 
2) พัฒนาการผลิต อบรมใหความรู ทักษะการจัดการฟารมท่ีถูกตอง และใชเวชภัณฑไดเหมาะสม 
3) ตรวจรับรองระบบฟารมตามมาตรฐานฟารมไกเนื้อ และพัฒนาระบบคอมพารทเมนตใหเปนท่ี

ยอมรับของนานาประเทศ 
4) การควบคุม ปองกัน และเฝาระวังโรคระบาดสัตว 
5) วิจัยและพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการผลิต พัฒนาและปรับปรุงพันธุสัตว อาหารสัตว 
6) พัฒนาบุคลากรท่ีดําเนินการตรวจสอบ รับรองระบบมาตรฐานการผลิตสัตวปกและผลิตภัณฑ 
7) กํากับดูแลโรงฆา/ชําแหละ สนับสนุนใหมีการจัดการขนสงซากเนื้อไกสดและสถานท่ีจําหนายให

ถูกสุขลักษณะปลอดภัยตอผูบริโภค 
8) พัฒนาและผลักดันระบบคอมพารทเมนตสัตวปกใหเปนท่ียอมรับของประเทศคูคา 
9) พัฒนาผลิตภัณฑเนื้อสัตวปกใหมีความหลากหลายเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
10) สงเสริมและพัฒนาการจัดการดานสวัสดิภาพสัตวปก 
วัตถุประสงค 
1) มีระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑไดรวดเร็วและถูกตองตามมาตรฐาน

ขอตกลงทางการคา และมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และคํานึงถึงสุขภาพท่ีดีของผูบริโภค 
2) ผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพความปลอดภัย ปราศจากสารตกคางไดมาตรฐานทางดานสุขอนามัย ไม

เปนอันตรายตอสุขภาพผูบริโภค 
3) เพ่ิมมูลคาการตลาดโดยเพ่ิมสัดสวนปริมาณการสงออกสินคาอาหารพรอมบริโภค แบรนด และ

การบรรจุภัณฑของไทยเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 ของปริมาณสงออกเนื้อไกแปรรูปท้ังหมด 
4) พัฒนากระบวนการการผลิตท้ังวงจรใหมีความเขมแข็ง 
5) เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑเนื้อไกเพ่ิมข้ึนจากเดิมรอยละ 10 
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เปาหมาย 
1) รักษาความเปนผูนําการสงออกผลิตภัณฑเนื้อไก และอาหารพรอมบริโภคอันดับ 1 ของโลกท่ีได

มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) 
2) เพ่ิมสวนแบงการตลาดเนื้อไก 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสัตวปกท่ีเล้ียงระบบฟารม มี 4 ประเด็น ดังนี้ 
1) การพัฒนาคุณภาพการผลิต 
2) เพ่ิมศักยภาพการตลาด 
3) สรางความเชื่อม่ันใหแกผูบริโภค 
4) สรางนวัตกรรม 

 
จากนโยบาย และแผนระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับกรม และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

พัฒนาภาคการเกษตรและการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1  สรุปทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีปรากฏในนโยบาย/แผน 
                 ระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับกรม และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

แผน/นโยบาย 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การ
ใหบริการ

ดานปศุสัตว 
(e-Service 

สรางความ
มั่นคงการผลิต
และการตลาด 
ดานปศุสัตว 

(e-Livestock 
Security) 

การวิจัยพัฒนา 
สรางนวัตกรรมและ
ตอยอดองคความรู
ดานการปศุสัตว 
(e-Knowledge 

and Innovation) 

การบูรณาการ
และเสริมสราง
ความเขมแข็ง

ดานการปศุสัตว 
(e-Livestock 

Network) 

เพ่ิมขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร
ภาคปศุสัตว 

(e-Livestock 
Human 

Resource) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 
พ.ศ. 2555-2559 

     

แผนพัฒนาการเกษตรในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 
พ.ศ. 2555-2559 

     

แผนการบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

     

ยุทธศาสตรประเทศ 
(Country Strategy) 

     

กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของ
ประเทศไทย (ICT2020) 
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แผน/นโยบาย 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การ
ใหบริการ

ดานปศุสัตว 
(e-Service 

สรางความ
มั่นคงการผลิต
และการตลาด 
ดานปศุสัตว 

(e-Livestock 
Security) 

การวิจัยพัฒนา 
สรางนวัตกรรมและ
ตอยอดองคความรู
ดานการปศุสัตว 
(e-Knowledge 

and Innovation) 

การบูรณาการ
และเสริมสราง
ความเขมแข็ง

ดานการปศุสัตว 
(e-Livestock 

Network) 

เพ่ิมขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร
ภาคปศุสัตว 

(e-Livestock 
Human 

Resource) 
แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศ (ฉบับท่ี 2) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2552-
2556 

     

(ราง) แผนแมบทเก่ียวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ของประเทศไทย พ.ศ. 2556-
2560 

     

นโยบายบรอดแบนดแหงชาต ิ      
นโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

     

กรอบนโยบายการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

     

แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 
2557-2561) 

     

แผนแมบทดานการปศสุัตว
ไทย พ.ศ. 2556-2565 

     

นโยบายและยุทธศาสตรกรม
ปศุสัตว และยุทธศาสตรราย
ชนิดสัตว 

     

ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
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บทที่ 3 
สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 

 
3.1 การบริหารจัดการองคกรของกรมปศุสัตว 
 

1. อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2554 ณ วันท่ี 22 

ธันวาคม พ.ศ. 2554 ไดกําหนดใหกรมปศุสัตว มีภารกิจเก่ียวกับการกําหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม 
การกํากับ การสงเสริม การวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับการปศุสัตว รวมท้ัง
บริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว เพ่ือใหมีปริมาณสัตว
เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง และสารปนเปอน มีความปลอดภัยตอ
ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม และสามารถแขงขันไดในระดับสากล โดยใหมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบํารุงพันธุสัตว กฎหมายวา
ดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา 
กฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีดานการปศุสัตว 
3) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว พันธุสัตว พันธุ พืชอาหารสัตว อาหารสัตว 

ชีวภัณฑและชีววัตถุสําหรับสัตว ยาสัตวและวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว ระบบการผลิตปศุสัตว และสินคา 
ปศุสัตว และกระบวนการอ่ืนท่ีเก่ียวของในดานการปศุสัตว เพ่ือใหไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย 

4) ผลิตและขยายพันธุสัตว น้ําเชื้อ เชื้อพันธุ พืชอาหารสัตว เสบียงสัตว เพ่ือการพัฒนา ดานการ 
ปศุสัตว และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ เวชภัณฑ และชีววัตถุสําหรับสัตว เพ่ือการควบคุมโรคระบาดสัตว 

5) ควบคุม ปองกัน กําจัด บําบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว กํากับดูแลสถานพยาบาลสัตว 
และพัฒนาระบบการจัดการดานสุขภาพสัตว 

6) สงเสริม พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว และบริหารจัดการ การประสานความ
รวมมือดานการปศุสัตวท้ังในประเทศและตางประเทศ 

7) ดําเนินการอนุรักษพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว และปองกัน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการปศุสัตว 

8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

2. การจัดองคกรการบริหารของกรมปศุสัตว 
  

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2554 ณ วันท่ี 22
ธันวาคม พ.ศ. 2554 ใหแบงสวนราชการกรมปศุสัตว ดังตอไปนี้ 
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ก. ราชการบริหารสวนกลาง 
1) สํานักงานเลขานุการกรม 
2) กองการเจาหนาท่ี 
3) กองคลัง 
4) กองแผนงาน 
5) ศูนยสารสนเทศ 
6) สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
7) สํานักกฎหมาย 
8) สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 
9) สํานักงานปศุสัตวกรุงเทพมหานคร 
10) สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
11) สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
12) สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
13) สํานักพัฒนาพันธุสัตว 
14) สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
15) สํานักพัฒนาอาหารสัตว 
16) สํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
17) สํานักงานปศุสัตวเขต 1-9 

ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค - สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
สําหรับการจัดองคกรภายในกรมปศุสัตว มีหนวยงานเพ่ิมข้ึน จํานวน 5 หนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

1) กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว 
2) กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 
3) กองสารวัตรและกักกัน 
4) กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
5) กองควบคุมอาหารและยาสัตว 
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3. โครงสรางและการแบงสวนราชการของกรมปศุสัตว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:                  กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2554 
   คําสั่งกรมปศุสัตว แบงสวนราชการภายในกรมปศุสัตว 
ภาพท่ี 3.1  โครงสรางและการแบงสวนราชการของกรมปศุสัตว 
ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556ก) 

กรมปศุสัตว 

ราชการบริหารสวนกลาง 

ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบ

 

สํานักงานเลขานุการกรม 

สํานักกฎหมาย 

สถาบันสุขภาพสัตว

แหงชาต ิ

สํานักเทคโนโลยี 

ชีวภัณฑสตัว 

กองการเจาหนาที ่

สํานักพัฒนาพันธุสัตว 

สํานักควบคุม  ปองกัน

และบําบัดโรคสตัว 

สํานักสงเสริมและ

พัฒนาการปศุสัตว 

กองแผนงาน 

ศูนยสารสนเทศ 

สํานักเทคโนโลยี 

ชีวภาพการผลิต 

ปศุสัตว 

สํานักงานปศุสัตว 

เขต 1-9 

กองคลัง 

สํานักพัฒนาอาหารสัตว 

สํานักตรวจสอบ

คุณภาพสินคาปศุสัตว 

สํานักพัฒนาระบบและ

รับรองมาตรฐาน 

สินคาปศุสัตว 

สํานักงานปศุสัตว

กรุงเทพมหานคร 

กองความรวมมือดาน

การปศุสัตวระหวาง

ประเทศ 

กลุมพัฒนาวิชาการ 
ปศุสัตว 

กองงานพระราชดาํริ
และกิจกรรมพิเศษ 

กองสารวัตรและกักกัน 

กองควบคุมอาหารและ

ยาสัตว 
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4. บุคลากรภายในองคกร 
 

การวิเคราะหสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว ซ่ึงขอมูล
บุคลากรภายในองคกรท่ีจะนํามาใชประกอบในการพิจารณาสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของหนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1  จํานวนบุคลากร (ขาราชการ) ของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
 

ลําดับท่ี ช่ือหนวยงาน จํานวนขาราชการ (ราย) 
1 อธิบดีและรองอธิบดี 5 

2 กองคลัง (กค.) 64 

3 กองการเจาหนาท่ี (กกจ.) 52 

4 กองแผนงาน (กผง.) 22 

5 สํานักพัฒนาอาหารสัตว (สอส.) 32 

6 สํานักพัฒนาพันธุสัตว (สพพ.) 27 

7 สํานักกฎหมาย (สกม.) 17 

8 ศูนยสารสนเทศ (ศสท.) 17 

9 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ (สสช.) 79 

10 สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) 31 

11 สํานักควบคุมปองกันบําบัดโรคสัตว (สคบ.) 65 

12 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว (สพส.) 80 

13 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว (สตส.) 53 

14 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว (สทช.) 81 

15 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว (สทป.) 26 

16 สํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว (สสส.) 56 

17 กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 6 

18 กลุมตรวจสอบภายใน (ตสน.) 5 

19 กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว (กวป.)* 12 

20 กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ* 7 

21 กองสารวัตรและกักกัน (กสก.)* 11 

22 กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ (กพก.)* 7 

23 สํานักงานปศุสัตวเขต 1-9 202 

24 
สํานักงานปศุสัตวกรุงเทพมหานคร/ 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 76 จังหวัด 

2,439 

25 ดานกักสัตว สังกัด กสก. 134 

26 ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สังกัด สทป. 92 
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ลําดับท่ี ช่ือหนวยงาน จํานวนขาราชการ (ราย) 
27 ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตวเขต สังกัด สสส. 55 

28 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย สังกัด สสช. 138 

29 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว สังกัด สอส. 73 

30 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว สังกัด สพพ. 136 

31 สถานีพัฒนาอาหารสัตว สังกัด สอส. 96 

32 สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว สงักัด สพพ. 120 

33 ศูนยผลิตน้ําเชื้อ/อางอิง/ยายฝากตัวออน/นม/เนื้อ/สถาบันฯชาง 32 

รวมท้ังหมด 4,272 

หมายเหตุ:  *  คําสั่งกรมปศุสัตว แบงสวนราชการภายในกรมปศุสัตว 
               ** จํานวนขาราชการของกองควบคุมอาหารและยาสัตวอยูในสังกัดหนวยงานสํานักพัฒนาระบบ 
                   และรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ     
ท่ีมา: กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว (2556) 
 
3.2 สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมปศุสัตว 
 

การวิเคราะหสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว จําแนกตาม
รายละเอียดออกเปน ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และโครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวจากอดีตจนถึงปจจุบันในชวงระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

1. สถานะดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 
 

ขอมูลจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว พบวา กรมปศุสัตวมีจํานวน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรเฉพาะรายการพ้ืนฐาน จําแนกตามประเภท จํานวน 6 รายการ ดังนี้ 

- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)      69  เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร (Personal Computer: PC) 3,201  เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook)    443  เครื่อง 
- เครื่องพิมพ (Printer)    2,132  เครื่อง 
- สแกนเนอร (Scanner)        98  เครื่อง 
- เครื่องสํารองไฟฟา (UPS)    1,026  เครื่อง 
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ภาพท่ี 3.2  แผนภูมิแสดงจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรเฉพาะรายการหลักของกรมปศุสัตว จําแนกตามปท่ีจัดซ้ือ 
ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556ค) 
 
ตารางท่ี 3.2  จํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรเฉพาะรายการพ้ืนฐานของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
                  จําแนกตามประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 

ลําดับท่ี ช่ือหนวยงาน 
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1 กองคลัง (กค.)  90 6 65  87 
2 กองการเจาหนาท่ี (กกจ.) 2 29 7 21   
3 กองแผนงาน (กผง.) 3 29 29 16 3 4 
4 สํานักพัฒนาอาหารสัตว (สอส.)  12 3 13 1  
5 สํานักพัฒนาพันธุสัตว (สพพ.)  23 3 5 2 18 
6 สํานักกฎหมาย (สกม.)  12 3 5 1 2 
7 ศูนยสารสนเทศ (ศสท.) 34 37 8 7 4 40 
8 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ (สสช.) 3 73 19 51 9 52 
9 สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.)  69 16 25 5 15 

10 
สํานักควบคุมปองกันบําบัดโรคสัตว 
(สคบ.) 

 60 28 32 1 5 
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เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย(Server) เคร่ืองคอมพิวเตอร(PC) เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค(Notebook) 

เคร่ืองพิมพ(Printer) สแกนเนอร(Scanner) เคร่ืองสํารองไฟฟา(UPS) 
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ลําดับท่ี ช่ือหนวยงาน 
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11 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตว (สพส.) 

 80 17 62 17 63 

12 
สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคา 
ปศุสัตว (สตส.) 

6 113 6 87 9 158 

13 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
(สทช.) 

2 92 7 27 7 73 

14 
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต 
ปศุสัตว (สทป.) 

3 17 6 16 4 7 

15 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการ 
ปศุสัตว (สสส.) 

 70 5 30 4 
 

16 กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  6 3 4 1 2 
17 กลุมตรวจสอบภายใน (ตสน.)  7 5 4   
18 กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว (กวป.)*  3 3 3 2 

 
19 

กองความรวมมือดานการปศุสัตว
ระหวางประเทศ* 

 11 1 2 1 1 

20 กองสารวัตรและกักกัน (กสก.)*  8 4 3 1 7 

21 
กองงานพระราชดําริและกิจกรรม
พิเศษ (กพก.)* 

 21 
 

13   

22 สํานักงานปศุสัตวเขต 1-9 7 127 29 72 9 46 

23 
สํานักงานปศุสัตว
กรุงเทพมหานคร/สํานักงาน 
ปศุสัตวจังหวัด 76 จังหวัด 

2 1,632 171 1,187 2 286 

24 ดานกักสัตว สังกัด กสก. 
 

116 28 83 2 26 

25 
ศูนยวิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ สังกัด สทป. 

1 61 2 60 2 13 

26 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตวเขต 
สังกัด สสส.  

36 1 23 1 6 

27 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย 
สังกัด สสช. 

6 84 7 41 5 39 

28 
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว 
สังกัด สอส. 

 39 8 26 1 21 
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ลําดับท่ี ช่ือหนวยงาน 
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29 
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว 
สังกัด สพพ. 

 49 6 35 1 17 

30 
สถานีพัฒนาอาหารสัตว 
สังกัด สอส. 

 73 4 39  18 

31 
สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว 
สังกัด สพพ. 

 85 4 50  14 

32 
ศูนยผลิตน้ําเชื้อ/อางอิง/ยายฝาก
ตัวออน/นม/เนื้อ/สถาบันฯชาง 

 22 4 25 3 6 

รวมท้ังหมด 69 3,186 443 2,132 98 1,026 
หมายเหตุ:  * คําสั่งกรมปศุสัตว แบงสวนราชการภายในกรมปศุสัตว    
ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556ข, 2556ค) 
 

งบลงทุน - ครุภัณฑคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว ตั้งแต
ปงบประมาณ 2542-2556 (ปงบประมาณปจจุบัน) มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.3  จํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 
                 ตั้งแตปงบประมาณ 2542-2556 
 

ลําดับ รายการ 
ปงบประมาณ 2542-2556 

จํานวน จํานวนเงิน (บาท) 

 
ฮารดแวร 

 
127,502,847 

 
อุปกรณคอมพิวเตอร 

 
114,886,247 

1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบท่ี 1 29 3,357,947 
2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบท่ี 2 7 1,746,875 
3 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายทําหนาท่ี Application Server 15 10,520,127 
4 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายทําหนาท่ี Database Server 5 8,330,360 
5 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายทําหนาท่ี Backup Server, Data 

Warehouse Server, BI Server 
4 1,697,200 

6 หนวยความจําหลัก 3 89,880 
7 อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบเครือขายฯ 1 54,035 
8 อุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) ขนาด 1.5 TB. 2 1,043,250 
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ลําดับ รายการ 
ปงบประมาณ 2542-2556 

จํานวน จํานวนเงิน (บาท) 
9 อุปกรณจัดเก็บขอมูล (SAN Storage) 1 2,030,000 
10 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 1,668 37,588,612 
11 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 253 6,159,594 
12 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 14 431,960 
13 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานสํานักงาน 238 5,502,007 
14 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผล 41 1,359,490 
15 เครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 24 491,136 
16 เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น 1 19,998 
17 เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครยาว 254 4,449,800 
18 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 599 6,095,946 
19 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network 41 1,501,549 
20 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network 25 595,058 
21 เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี 4 78,408 
22 เครื่องพิมพบารโคด (Bar Code) 6 238,052 
23 เครื่องอานบารโคด (Bar Code) 69 413,900 
24 เครื่องพลอตเตอร (Plotter) สี ขนาด A1 2 283,750 
25 เครื่อง Digitizer ขนาด A0 1 157,290 
26 สแกนเนอร (Scanner) สําหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป 4 28,509 
27 สแกนเนอร (Scanner) สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนยบริการ 
22 537,065 

28 สแกนเนอร (Scanner) ขนาด A0 1 92,515 
29 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 500 VA 295 870,498 
30 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA 93 275,632 
31 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA 476 4,357,420 
32 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 KVA 1 28,783 
33 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 5 KVA 2 235,400 
34 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 15 KVA 1 826,789 
35 เครื่องกําหนดพิกัดพ้ืนท่ี (GPS) 384 7,317,010 
36 อุปกรณ GPRS PC CARD 220 1,061,491 
37 อุปกรณ External Tape Drive/Tape Backup Library 2 523,400 
38 อุปกรณ KVM 3 122,510 
39 ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบท่ี 1 

(ขนาด 36U) 
1 28,783 

40 ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบท่ี 2 3 153,090 



54 
 

 
 

ลําดับ รายการ 
ปงบประมาณ 2542-2556 

จํานวน จํานวนเงิน (บาท) 
(ขนาด 42U) 

41 จอภาพชนิด LED ขนาด 17 นิ้ว 2 62,600 
42 จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาด 32 นิ้ว 10 342,614 
43 จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาด 46 นิ้ว 1 80,464 
44 อุปกรณกลองสําหรับประชุมทางไกลผานระบบเครือขาย 10 2,760,484 
45 อุปกรณสําหรับถายทอดและบันทึกการประชุม 1 944,966 
 อุปกรณเครือขาย  12,616,600 
1 Modem 56 Kbps 85 291,040 
2 Modem 2 802,500 
3 Router 12 2,028,033 
4 Lan Card 141 105,609 
5 HUB 12 890,400 
6 Switching/Transceiver 74 4,519,033 
7 Card for Switching 1 321,000 
8 SAN Switching 2 536,800 
9 Wireless Lan Switch 25 218,280 
10 Wireless Lan Controller 1 265,895 
11 Wireless Access Point 15 207,000 
12 อุปกรณ Load Balancer 1 1,100,000 
13 อุปกรณปองกันเครือขาย (Firewall) แบบท่ี 2 1 643,000 
14 อุปกรณบริหารจัดการชองทางสัญญาณระบบเครือขาย 

(Bandwidth Management System) 
1 688,010 

 ซอฟตแวร   129,424,749 
 ซอฟตแวรสําเร็จรูป   34,208,386 
1 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 389 7,955,045 
2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (เครื่องคอมพิวเตอร/เครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย) 
4 176,742 

3 โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล 10 5,731,313 
4 โปรแกรมระบบจัดทํารายงาน/ซอฟตแวร BI Tool 5 2,608,050 
5 โปรแกรมระบบจัดทําระบบสํารองและกูคืนขอมูลแบบรวมศูนย 2 2,017,500 
6 ซอฟตแวรสําหรับ Application Server (ระบบตรวจสอบ

ยอนกลับอุตสาหกรรมไก/สุกร/โคเนื้อ) 
3 135,970 

7 ซอฟตแวรระบบการตรวจสอบยอนกลับแบบอัตโนมัติ 1 3,240,800 
8 ซอฟตแวรสําหรับการจัดการ ebXML 1 7,140,000 
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ลําดับ รายการ 
ปงบประมาณ 2542-2556 

จํานวน จํานวนเงิน (บาท) 
9 โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 1 985,363 
10 โปรแกรมระบบ Network Management System 1 300,000 
11 โปรแกรมปองกันกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร 2 644,354 
12 โปรแกรมปองกันและตรวจสอบผูบุกรุก 1 845,300 
13 โปรแกรมระบบควบคุมการประชุมทางไกลแบบหลายจุด 1 2,427,950 

  โปรแกรมระบบงาน   95,216,363 
1 ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน 1 1,300,000 
2 ระบบงานบริหารงบประมาณ 1 460,000 
3 ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) 1 2,647,000 
4 ระบบขอมูลพ้ืนฐานกรมปศุสัตว 1 1,926,000 
5 ระบบงานดานระบาดวิทยาและสุขภาพสัตว 1 1,123,500 
6 ระบบงานสารบรรณและงานวิจัย 1 374,500 
7 ระบบงานขอมูลบุคลากรและการฝกอบรม 1 574,483 
8 ระบบงานเก็บขอมูลการจัดหาและผลิตชีวภัณฑ 1 1,390,000 
9 ระบบงานทะเบียนฟารม 1 2,240,000 
10 ระบบสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 1 562,100 
11 ระบบงานเก็บขอมูลและผลวิเคราะหดานอาหารสัตว 1 1,420,000 
12 ระบบงานประชาสัมพันธกรมปศุสัตว 1 1,170,000 
13 ระบบมาตรฐานปศุสัตว (รวมถึงปรับปรุง) 4 4,023,400 
14 ระบบจัดเก็บเอกสารของกรมปศุสัตวท้ังระบบ (รวมถึง

ปรับปรุง) 
2 2,512,800 

15 ระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของกรมฯ 1 2,247,000 
16 ระบบ Internet GIS for Animal Production ของกรมฯ 1 4,700,000 
17 ระบบการตรวจสอบความใชไดของการวิเคราะห 1 631,500 
18 ระบบตรวจสอบยอนกลับอุตสาหกรรมไก 1 16,878,200 
19 ระบบตรวจสอบยอนกลับอุตสาหกรรมสุกร 1 7,507,675 
20 ระบบตรวจสอบยอนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ 1 7,507,675 
21 ระบบเชื่อมโยงขอมูลระหวางกรมปศุสัตวกับกรมศุลกากร 1 3,500,000 
22 ระบบการจัดเก็บขอมูลทางหองปฏิบัติการโรคไขหวัดนกดวย

ระบบ Bar Code 
1 1,402,000 

23 ระบบบริหารธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ 1 1,700,000 
24 ระบบการจัดการแฟมขอมูลพันธุประวัติ 1 142,500 
25 ระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติการ (LIMS) 1 2,706,030 
26 ระบบงานฐานขอมูลสํานักพัฒนาพันธุสัตวบนเครือขาย 1 640,000 
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ลําดับ รายการ 
ปงบประมาณ 2542-2556 

จํานวน จํานวนเงิน (บาท) 
อินเทอรเน็ต 

27 ระบบการทําเครื่องหมายและข้ึนทะเบียนสัตวแหงชาติ (NID) 1 7,120,000 
28 ระบบมาตรฐานกรมปศุสัตว (e-Service) ในสวนการ

เคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว (e-Movement) 
1 7,450,000 

29 ระบบคลังขอมูลพรอมระบบรายงานอัจฉริยะ (Business 
Intelligent) 

1 5,230,000 

30 ระบบฐานขอมูลการเฝาระวังโรคระบาดสัตว (e-Smart 
Surveillance) 

1 4,130,000 

  รายการอ่ืนๆ   5,340,207 
1 เครื่องถายทอดสัญญาณสูจอภาพ 4 782,741 
2 คาติดตั้งสายเคเบิ้ลและอุปกรณเครือขาย, เดินสายสัญญาณ

คอมพิวเตอรและไฟฟา 
6 4,557,466 

  รวมท้ังส้ิน   262,267,803 
หมายเหตุ: - รายละเอียดรายงานผลการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรในแตละปงบประมาณ 
ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556ง) 
 

2. สถานะดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตวจะเปนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีความ
สอดคลองตามแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 
และบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจกรมปศุสัตว โดยมีการพัฒนาปรับปรุง/ปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลง
ใหสอดคลองตามความตองการใชงานของผูปฏิบัติงานและผูใชงาน/ผูรับบริการตางๆ และเปนไปตาม
สถานการณการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยูตลอดเวลา มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.4 การพัฒนาโปรแกรมระบบงานตางๆ ของกรมปศุสัตว ตั้งแตปงบประมาณ 2542-2556 
 

ลําดับ ปงบประมาณ รายการ สถานะการทํางาน 
1 2542 ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน  
2 2543 ระบบขอมูลพ้ืนฐานกรมปศุสัตว  
3 2543 ระบบงานดานระบาดวิทยาและสุขภาพสัตว  
4 2543 ระบบงานสารบรรณและงานวิจัย  
5 2543 ระบบงานขอมูลบุคลากรและการฝกอบรม  
6 2544 ระบบงานเก็บขอมูลการจัดหาและผลิตชีวภัณฑ  
7 2544 ระบบงานทะเบียนฟารม  
8 2544 ระบบงานบริหารงบประมาณ  
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ลําดับ ปงบประมาณ รายการ สถานะการทํางาน 
9 2544 ระบบงานเก็บขอมูลและผลวิเคราะหดานอาหารสัตว  
10 2544 ระบบงานประชาสัมพันธกรมปศุสัตว  
11 2547, 2551, 

2553 
ระบบมาตรฐานปศุสัตว (รวมถึงปรับปรุง)  

12 2547, 2555 ระบบจัดเก็บเอกสารของกรมปศุสัตวท้ังระบบ (รวมถึง
ปรับปรุง) 

 

13 2547 ระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของกรมฯ  
14 2547 ระบบ Internet GIS for Animal Production ของ

กรมฯ 
 

15 2548 ระบบรายละเอียดการจายเงินเดือนและคาจาง 
กรมปศุสัตว 

 

16 2548 ระบบทะเบียนเกษตรกรและรับจองเมล็ดพันธุพืช
อาหารสัตว 

 

17 2550 ระบบการตรวจสอบความใชไดของการวิเคราะห  
18 2550 ระบบฐานขอมูลโคนมบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
19 2550 โปรแกรมประเมินรูปรางและลักษณะโคนม  
20 2551 ระบบตรวจสอบยอนกลับอุตสาหกรรมไก  
21 2551 ระบบเชื่อมโยงขอมูลระหวางกรมปศุสัตวกับกรม

ศุลกากร 
 

22 2551 ระบบการจัดเก็บขอมูลทางหองปฏิบัติการโรคไขหวัด
นกดวยระบบ Bar Code 

 

23 2551 ระบบบริหารธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชดําริ 

 

24 2551 ระบบบันทึกขอมูลและการจําหนายน้ํานมดิบ (Fresh 
Milk Management) 

 

25 2551 ระบบบริการรับแจงและใหความรูกับประชาชนเรื่อง
โรคระบาดสัตว 

 

26 2552 ระบบฐานขอมูลองคความรู  
27 2552 ระบบการจัดการแฟมขอมูลพันธุประวัติ  
28 2552 ระบบสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว  
29 2553 ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคไขหวัดนก  
30 2554 ระบบตรวจสอบยอนกลับอุตสาหกรรมสุกร  
31 2554 ระบบตรวจสอบยอนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ  
32 2554 ระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติการ (LIMS)  
33 2554 ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา 

(Thai Rabies Net) 
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ลําดับ ปงบประมาณ รายการ สถานะการทํางาน 
34 2554 โปรแกรมการจัดการฟารมโคนม (DHI for Windows)  
35 2555 ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)  
36 2555 ระบบงานฐานขอมูลสํานักพัฒนาพันธุสัตวบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต 
 

37 2556 ระบบการทําเครื่องหมายและข้ึนทะเบียนสัตวแหงชาติ 
(NID) 

 

38 2556 ระบบมาตรฐานกรมปศุสัตว (e-Service) ในสวนการ
เคลื่อนยายสัตว-ซากสัตว (e-Movement) 

 

39 2556 ระบบคลังขอมูลพรอมระบบรายงานอัจฉริยะ 
(Business Intelligent) 

 

40 2556 ระบบฐานขอมูลการเฝาระวังโรคระบาดสัตว 
(e-Smart Surveillance) 

 

หมายเหตุ: -  โปรแกรมระบบงานท่ีมีการใชงาน/อยูในระหวางการพัฒนา 
              -   โปรแกรมระบบงานท่ีไมไดใชงาน/ใชงานไมได/ปรับเปลี่ยนไปใชระบบใหมแทน 
              - ขอมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศยังไมครอบคลุมหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว 
ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556ง) 
 

3. สถานะดานระบบโครงสรางพ้ืนฐานและระบบเครือขาย 
 

การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและระบบเครือขายของกรมปศุสัตว มีการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานอยางตอเนื่องเปนไปตามแผนงาน/โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใตแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผล
ตอการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบเครือขายภายในกรมปศุสัตวท่ัวประเทศ โดยมีการเริ่มตนตั้งแต
ปงบประมาณ 2542 จนถึงปงบประมาณปจจุบัน (ปงบประมาณ 2557) มีรายละเอียดดังนี้ 

ปงบประมาณ 2542-2544 ซ่ึงในชวงปงบประมาณ 2542 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มแรก
โดยมีการจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ ในปงบประมาณ 2543 จัดทําระบบ LAN ท่ีพ้ืนท่ี
สวนกลาง พญาไท กรุงเทพมหานคร และจัดทําเครือขายเชื่อมโยงระหวางพ้ืนท่ีสวนกลางและสวนภูมิภาค โดย
มีการทดสอบใชบริการเครือขาย GiNet ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ สังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนระยะเวลา 3 เดือน จํานวน 70 บัญชี ครอบคลุมพ้ืนท่ี 21 จังหวัด 
และในปงบประมาณ 2544 ไดทําการเชื่อมตอ Node พ้ืนท่ีสวนกลาง พญาไท ท่ีความเร็ว 128 Kbps. และ
เครือขาย Internet แบบองคกร 64 Kbps. และใชบริการชั่วโมงอินเทอรเน็ตแบบ Dial-up จํานวน 300 บัญชี
สําหรับหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมถึงจัดทําระบบ Intranet ภายในกรมปศุสัตว มีการพัฒนา 
Website ใหแกเจาหนาท่ีสามารถสืบคนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนและแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องตางๆ ได และจัดทําระบบเผยแพรขอมูลขาวสารดานการปศุสัตวใหกับประชาชนท่ัวไป เกษตรกร และ
ผูสนใจโดยท่ัวไปผานเครือขาย Internet ทาง Website ของกรมปศุสัตวภายใตชื่อโดเมน www.dld.go.th 

http://www.dld.go.th/
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ปงบประมาณ 2545-2548 ซ่ึงเปนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชวงคาบเก่ียว
ภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2547-2551 โดยในปงบประมาณ 
2545 กรมปศุสัตวไมไดรับจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แตมีการ
ปรับเชื่อมตอ Node พ้ืนท่ีสวนกลาง พญาไท ท่ีความเร็ว 256 Kbps. จัดทําระบบ VPN (Virtual Private 
Network) และใชบริการชั่วโมงอินเทอรเน็ตแบบ Dial-up จํานวน 5,000 ชั่วโมงตอเดือน ตอมาใน
ปงบประมาณ 2546 ไดมีการปรับเชื่อมตอ Node พ้ืนท่ีสวนกลาง พญาไท ท่ีความเร็ว 2 Mbps. เครือขาย 
Internet แบบองคกร 256 Kbps. และใชบริการชั่วโมงอินเทอรเน็ตแบบ Dial-up จํานวน 3,000 ชั่วโมงตอ
เดือน สําหรับปงบประมาณ 2547 มีการเครือขาย Internet แบบองคกร 1 Mbps. และทําการขยายการ
เชื่อมโยงเครือขาย WAN พ้ืนท่ีสวนกลางรอบนอก จํานวน 3 Node จากจํานวน 3 แหง ประกอบดวย 1) สถาบัน
สุขภาพสัตวแหงชาติ พ้ืนท่ีบางเขน กรุงเทพมหานคร 2) สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวและสํานัก
ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว พ้ืนท่ีศูนยราชการ จังหวัดปทุมธานี และ 3) สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
พ้ืนท่ีอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ท่ีความเร็ว 128 Kbps., 512 Kbps. และ 256 Kbps. ตามลําดับ 
และใชบริการชั่วโมงอินเทอรเน็ตแบบ Dial-up จํานวน 5,000 ชั่วโมงตอเดือน และในปงบประมาณ 2548 ไดมี
การจัดสรรงบประมาณคาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL) จํานวน 6 เดือน ใหแกสํานักสุขศาสตรสัตว
และสุขอนามัย จํานวน 9 แหง และสํานักงานปศุสัตวจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด 

ปงบประมาณ 2549-2551 ซ่ึงเปนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใตแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2547-2551 โดยในปงบประมาณ 2549 มีการปรับ
เชื่อมตอเครือขาย LAN พ้ืนท่ีสวนกลาง พญาไท ท่ีความเร็ว 10 Mbps. ปรับเพ่ิมเครือขาย Internet แบบ
องคกรเปน 4 Mbps. และปรับเพ่ิมความเร็วท่ีพ้ืนท่ีบางเขนเปน 512 Kbps. ปรับการใชบริการชั่วโมง
อินเทอรเน็ตแบบ Dial-up เพียง 2,500 ชั่วโมงตอเดือน และปรับเครือขาย WAN หนวยงานภูมิภาค จํานวน 
72 แหง ในลักษณะ ADSL แบบ Point to Point ท่ีความเร็ว 128 Kbps. ใหแกสํานักสุขศาสตรสัตวและ
สุขอนามัยและสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ตอมาในปงบประมาณ 2550 มีการปรับเชื่อมตอเครือขาย LAN พ้ืนท่ี
สวนกลาง พญาไท ท่ีความเร็ว 45 Mbps. ยังคงเครือขาย Internet แบบองคกรเปน 4 Mbps. และมีการปรับ
เครือขาย WAN หนวยงานสวนภูมิภาค จํานวน 84 แหง ในลักษณะ ADSL แบบ Point to Point และ IP Star 
จํานวน 1 แหง ท่ีความเร็ว 512 Kbps. และขยายไปยังศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย จํานวน 7 แหง และ
ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 1 แหง และในปงบประมาณ 2551 มี
การปรับเครือขาย WAN พ้ืนท่ีสวนกลางรอบนอก จํานวน 3 Node จากจํานวน 3 แหง ประกอบดวย พ้ืนท่ี
บางเขน ท่ีความเร็ว 1 Mbps. พ้ืนท่ีศูนยราชการ จังหวัดปทุมธานี ท่ีความเร็ว 2 Mbps. และพ้ืนท่ีอําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา ท่ีความเร็ว 1 Mbps. ใชบริการชั่วโมงการใชงานอินเทอรเน็ต จํานวน 25,000 ชั่วโมงตอ
เดือน รองรับสํานักงานปศุสัตวอําเภอท่ัวประเทศ และมีการปรับเครือขาย WAN หนวยงานสวนภูมิภาค 
จํานวน 93 แหง ในลักษณะ ADSL แบบ Point to Point และ IP Star จํานวน 5 แหง ท่ีความเร็ว 512 Kbps. 

ปงบประมาณ 2552-2556 ซ่ึงเปนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใตแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2552-2556 โดยมีการตอยอดจากแผนแมบทแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2547-2551 โดยในปงบประมาณ 2552 มีการปรับ 
Bandwidth เชื่อมตอเครือขาย Metro LAN พ้ืนท่ีสวนกลาง พญาไท ท่ีความเร็ว 50 Mbps. ปรับบริการ 
Internet แบบองคกรเปน 6 Mbps. มีการปรับเครือขาย WAN พ้ืนท่ีสวนกลางรอบนอกเฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา ท่ีความเร็ว 2 Mbps. และปรับบริการ VPN ของหนวยงานสวนภูมิภาค ในลักษณะ
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แบบ ADSL จํานวน 90 แหง และ IP Star จํานวน 3 แหง รวมเปนท้ังหมด 93 แหง ท่ีความเร็ว 512 Mbps. 
และใชบริการชั่วโมงการใชงานอินเทอรเน็ต จํานวน 20,520 ชั่วโมงตอเดือน รองรับสํานักงานปศุสัตวอําเภอท่ัว
ประเทศ ตอมาในปงบประมาณ 2553 มีการปรับบริการ Internet แบบองคกรเปน 10 Mbps. มีการปรับ
เครือขาย WAN พ้ืนท่ีสวนกลางรอบนอก จํานวน 3 Node จากจํานวน 3 แหง ประกอบดวย ประกอบดวย 
พ้ืนท่ีบางเขน ท่ีความเร็ว 2 Mbps. พ้ืนท่ีศูนยราชการ จังหวัดปทุมธานี ท่ีความเร็ว 4 Mbps. และพ้ืนท่ีอําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ท่ีความเร็ว 3 Mbps. และปรับบริการ IP VPN ท่ีความเร็ว 2 Mbps. ใหแกสํานัก
สุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย จํานวน 9 แหง และบริการ VPN - ADSL ท่ีความเร็ว 1 Mbps. ใหแกสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด 76 จังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย จํานวน 7 แหง และศูนยอางอิงโรคปากและเทา
เปอยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 1 แหง รวมท้ังหมด 84 แหง รวมถึงมีการยกเลิกใชบริการชั่วโมง
การใชงานอินเทอรเน็ตแตมีการโอนเงินงบประมาณใหหนวยงานสวนภูมิภาครับไปดําเนินการจัดหาเครือขาย
อินเทอรเน็ตดวยตนเอง 

ในปงบประมาณ 2554 มีการปรับ Bandwidth เชื่อมตอเครือขาย Metro LAN พ้ืนท่ีสวนกลาง 
พญาไท ท่ีความเร็ว 60 Mbps. มีการปรับบริการ Internet แบบองคกรเปน 12 Mbps. มีการปรับเครือขาย 
WAN พ้ืนท่ีสวนกลางรอบนอกเฉพาะพ้ืนท่ีบางเขน ท่ีความเร็ว 4 Mbps. ตอมาในปงบประมาณ 2555 การปรับ
บริการ Internet แบบองคกรเปน 14 Mbps. การปรับเครือขาย WAN พ้ืนท่ีสวนกลางรอบนอกเฉพาะพ้ืนท่ี
ศูนยราชการ จังหวัดปทุมธานี ท่ีความเร็ว 10 Mbps. ในเดือนพฤษภาคม 2555 และมีการยกเลิกบริการ VPN 
ของหนวยงานสวนภูมิภาค ในลักษณะแบบ ADSL ท่ีความเร็ว 1 Mbps. ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด จํานวน 
76 จังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย จํานวน 7 แหง และศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอยภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 1 แหง แตมีการโอนเงินงบประมาณใหหนวยงานรับไปดําเนินการจัดหา
เครือขายอินเทอรเน็ตดวยตนเอง ตอมาในปงบประมาณ 2556 มีการปรับเครือขาย WAN พ้ืนท่ีสวนกลางรอบ
นอกเฉพาะพ้ืนท่ีศูนยราชการ จังหวัดปทุมธานี ท่ีความเร็ว 5 Mbps. จํานวน 2 วงจร ใหแกสํานัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวและสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 

ในปงบประมาณ 2557 ไดมีการปรับเปลี่ยนเครือขายอินเทอรเน็ตใหมีชองสัญญาณความเร็วมากข้ึน
ในลักษณะแบบ MPLS - Fiber Optic ท่ีความเร็ว 100 Mbps. มีการปรับบริการ Internet แบบองคกรเปน 
20 Mbps. มีการปรับเครือขายอินเทอรเน็ต MPLS. พ้ืนท่ีสวนกลางรอบนอก จํานวน 3 Node จากจํานวน 3 
แหง ประกอบดวย ประกอบดวย พ้ืนท่ีบางเขน ท่ีความเร็ว 15 Mbps. พ้ืนท่ีศูนยราชการ จังหวัดปทุมธานี ท่ี
ความเร็ว 12 Mbps. จํานวน 2 วงจร และพ้ืนท่ีอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ท่ีความเร็ว 12 Mbps. 
และปรับบริการ IP VPN ของหนวยงานสวนภูมิภาค ในลักษณะแบบ MPLS. ท่ีความเร็ว 5 Mbps. ใหแกสํานัก
สุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย จํานวน 9 แหง ประกอบกับกรมปศุสัตวไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการ
บริหารงานภายในกรมปศุสัตว ทําใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวบางหนวยงานมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีการ
ปฏิบัติงานภายในพ้ืนท่ีสวนกลาง พญาไท โดยมีบางสวนไดปรับยายสํานักงานไปอยูในพ้ืนท่ีศูนยราชการ จังหวัด
ปทุมธานี โดยเฉพาะอยางยิ่งกองสารวัตรและกักกัน จึงไดมีการจัดหาเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ิมเติมจากผู
ใหบริการในลักษณะแบบ Leased Line (Fiber Optic) ท่ีความเร็วสัญญาณ 20/4 Mbps. เพ่ือรองรับการ
ใหบริการตามภารกิจหนวยงาน ซ่ึงจากการดําเนินงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ของกรมปศุสัตวตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจากสภาพการใชงานและสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหระบบโครงสรางพ้ืนฐานของกรมปศุสัตวสามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว และการใชบริการภาครัฐแกเกษตรกร ผูประกอบการ ประชาชน



61 
 

 
 

ท่ัวไป และหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศไดอยางสะดวกรวดเร็ว คลองตัว มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และครอบคลุมพ้ืนท่ีหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ัวประเทศ เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการแก
ผูใชบริการไดเต็มท่ี และเกิดประโยชนสูงสุดตอกรมปศุสัตว ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3.5 
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ตารางท่ี 3.5  การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของกรมปศุสัตว ตั้งแตปงบประมาณ 2542-2557 
 

พ้ืนท่ี รายการ 
ปงบประมาณ/ความเร็ว (Kbps./Mbps.) 

2542 2543 2544 2545 2546 2547 
- พ้ืนท่ีพญาไท - บริการ Leased Line (Fiber Optic) 

- บริการ Internet แบบองคกร 
- บริการ Access Node 

เริ่มจัดหา
อุปกรณ
เครือขาย 

ทดลองใช 3 
เดือน จาก 

สบทร. 
จํานวน 70 

บัญชี 
(1,400 

ชั่วโมงตอ
เดือน) 

จํานวน 21 
จังหวัด 

128 Kbps. 
64 Kbps. 

- 

256 Kbps. 
64 Kbps. 

- 

2 
256 Kbps. 

- 

2 
1 
2 

- พ้ืนท่ีบางเขน - บริการ Internet 

300 บัญชี 

บริการ 
Dial-up 
5,000 

ชั่วโมงตอ
เดือน 

บริการ 
Dial-up 
3,000 

ชั่วโมงตอ
เดือน 

128 Kbps. 
- ศูนยราชการ จังหวัด
ปทุมธานี 

- บริการ Internet 512 Kbps. 

- อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา 

- บริการ Internet 256 Kbps. 

- หนวยงานสวนภูมิภาค - บริการ Dial-up 5,000 
ชั่วโมงตอ

เดือน 
หมายเหตุ: สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 
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พ้ืนท่ี รายการ 
ปงบประมาณ/ความเร็ว (Kbps./Mbps.) 

2548 2549 2550 2551 2552 
- พ้ืนท่ีพญาไท - บริการ Leased Line (Fiber Optic) 

- บริการ Internet แบบองคกร 
- บริการ Access Node 

2 
1 
2 

10 
4 
10 

45 
4 
45 

45 
4 
45 

50 
6 
50 

- พ้ืนท่ีบางเขน - บริการ Internet 
- บริการ Leased Line (Fiber Optic) 
- บริการ Access Node 

128 Kbps. 
- 
- 

512 Kbps. 
- 
- 

512 Kbps. 
- 
- 

- 
1 
1 

- 
1 
1 

- ศูนยราชการ จังหวัด
ปทุมธานี 

- บริการ Internet 
- บริการ Leased Line (Fiber Optic) 
- บริการ Access Node 

512 Kbps. 
- 
- 

512 Kbps. 
- 
- 

512 Kbps. 
- 
- 

- 
2 
2 

- 
2 
2 

- อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา 

- บริการ Internet 
- บริการ Leased Line (Fiber Optic) 
- บริการ Access Node 

256 Kbps. 
- 
- 

256 Kbps. 
- 
- 

256 Kbps. 
- 
- 

- 
1 
1 

- 
2 
2 

- สํานักงานปศุสัตวเขต 
จํานวน 9 แหง 

- บริการ ADSL ระยะเวลา 6 เดือน 
- บริการ ADSL แบบ Point to Point 

128 Kbps. 
- 

- 
128 Kbps. 

- 
512 Kbps. 

- 
512 Kbps. 

- 
512 Kbps. 

- สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
จํานวน 76 จังหวัด 

- บริการ ADSL ระยะเวลา 6 เดือน 
- บริการ ADSL แบบ Point to Point 

128 Kbps. 
- 

- 
128 Kbps. 
(72 แหง) 

- 
512 Kbps. 

- 
512 Kbps. 

- 
512 Kbps. 

- หนวยงานสวนภูมิภาค   
  - ศวพ.,ศูนยอางอิงฯ จํานวน 
8 ศูนย 
  - ศูนย/สถานี/ดานฯ/อําเภอ 
(ปงบประมาณ 2551-2552) 

 
- บริการ ADSL แบบ Point to Point 
 
- บริการ Dial-up 

 
- 
 

4,500 
ชั่วโมงตอเดือน 

 
- 
 

2,500 ชั่วโมง
ตอเดือน 

 
512 Kbps. 
(7 เดือน) 

2,500 ชั่วโมง
ตอเดือน 

 
512 Kbps. 

 
25,000 ชั่วโมง

ตอเดือน 

 
512 Kbps. 

 
17,520 ชั่วโมง

ตอเดือน 
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พ้ืนท่ี รายการ 
ปงบประมาณ/ความเร็ว (Mbps.) 

2553 2554 2555 2556 2557 
- พ้ืนท่ีพญาไท - บริการ Leased Line (Fiber Optic) 

- บริการ Internet 
- บริการ Access Node 

50 
10 
50 

60 
12 
60 

60 
14 
60 

60 
14 
60 

100 
20 
100 

- พ้ืนท่ีบางเขน - บริการ Leased Line (Fiber Optic) 
- บริการ Access Node 

2 
2 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

15 
15 

- ศูนยราชการ จังหวัด
ปทุมธานี 

- บริการ Leased Line (Fiber Optic) 
- บริการ Access Node 

4 
4 

4 
4 

10 
10 

5 (2 วงจร) 
5 (2 วงจร) 

12 (2 วงจร) 
12 (2 วงจร) 

- อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา 

- บริการ Leased Line (Fiber Optic) 
- บริการ Internet 
- บริการ Access Node 

3 
3 
3 

3 
3 
3 

3 
3 
3 

3 
3 
3 

12 
5 
12 

- สํานักงานปศุสัตวเขต 
จํานวน 9 แหง 

- บริการ VPN - ADSL 
- บริการ IP VPN (Fiber Optic) 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
5 

- สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
จํานวน 77 จังหวัด 

- บริการ VPN - ADSL 
- บริการ ADSL/Hi-speed Internet/Other 

1 
- 

1 
- 

- 
TOT/CAT/ 
3BB/Other 

- 
TOT/CAT/ 
3BB/Other 

- 
TOT/CAT/ 
3BB/Other 

- หนวยงานสวนภูมิภาค 
  - ศวพ.,ศูนยอางอิงฯ 
จํานวน 8 ศูนย 
- ศูนย/สถานี/ดานฯ/
สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 

 
- บริการ VPN-ADSL/Hi-speed Internet 
 
- บริการ ADSL/Hi-speed Internet/Other 

 
1 
 

TOT/CAT/ 
3BB/Other 

 
1 
 

TOT/CAT/ 
3BB/Other 

 
TOT/CAT/ 
3BB/Other 
TOT/CAT/ 
3BB/Other 

 
TOT/CAT/ 
3BB/Other 
TOT/CAT/ 
3BB/Other 

 
TOT/CAT/ 
3BB/Other 
TOT/CAT/ 
3BB/Other 

ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556จ) 
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ภาพท่ี 3.3  โครงขายอินเทอรเน็ตของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวปงบประมาณ 2557 
ท่ีมา: สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (2556) 
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4. สถานะดานแผนงาน/โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

กรมปศุสัตวไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวตามแผนงาน/
โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2552-2556 มีแผนงาน/
โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนแมบทฯ ดังกลาว จํานวน 47 โครงการ แยกออกเปนโครงการทดแทนของเดิม 
จํานวน 1 โครงการ โครงการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ จํานวน 5 โครงการ และโครงการจัดหาใหม จํานวน 41 
โครงการ รวมเปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 366,045,170 บาท แตเม่ือพิจารณารายละเอียดแผนงาน/โครงการท่ี
ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ มีจํานวน 21 โครงการ รวมเปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 133,588,972.02 บาท คิด
เปนรอยละ 36.50 จากเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนแมบทฯ แยกออกเปนโครงการทดแทนของเดิมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของเดิม จํานวน 1 โครงการ ในชวงปงบประมาณ 2552-2556 รวมเปนเงิน 18,743,708.02 บาท 
โครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเดิม จํานวน 8 โครงการ รวมเปนเงิน 47,300,143 บาท โครงการจัดหาใหม 
จํานวน 10 โครงการ รวมเปนเงิน 43,959,465 บาท และโครงการดานการดูแลบํารุงรักษา/คาสาธารณูปโภค 
จํานวน 2 โครงการ รวมเปนเงิน 23,585,656 บาท และเม่ือพิจารณาสถานะโครงการท่ีมีความสอดคลองกับ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับดังกลาว มีจํานวน 17 โครงการ และไมมีสถานะโครงการ
สอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกลาว จํานวน 4 โครงการ โดยเปนโครงการท่ี
เปนไปตามนโยบายกรมปศุสัตวและภารกิจกรมปศุสัตว รวมเปนเงิน 37,210,636 บาท คิดเปนรอยละ 10.17 
ของเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนแมบทฯ ดังกลาว ซ่ึงแผนงาน/โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารโดยสวนใหญท่ีไมไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหเปนไปตามแผนแมบทฯ จํานวน 28 
โครงการ รวมเปนเงิน 157,553,100 บาท คิดเปนรอยละ 43.04 ของเงินงบประมาณท้ังหมดตามรายละเอียด
แผน/โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนแมบทฯ ดังกลาว กรมปศุสัตวจะตองใหการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหมากข้ึนกวานี้ ประกอบกับการสรางความตระหนักตอการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตอการพัฒนาในการปฏิบัติงานและการดําเนินงานตามภารกิจกรมปศุสัตว และ
นโยบายระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และนโยบายภาครัฐใหมากข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานและการ
ปฏิบัติงานของกรมปศุสัตวมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3.6 
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ตารางท่ี 3.6  ความสอดคลองของแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2552-2556 เชื่อมโยงกับ 
                เงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
ประเภท
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
สถานะ

โครงการ 
โครงการท่ีไดรับ 

ประเภท
โครงการ 

ป 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
หลัก 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

1 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลกลาง 

เพ่ิม
ศักยภาพ 

ศสท. 25,000,000.00 ไมม ี         

2 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสิ่งแวดลอมการ 
ปศุสัตว 

ใหม สพส. 300,000.00 ไมม ี         

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบใหบริการขอรับรอง
สุขอนามัยสําหรับเน้ือสัตว
และผลิตภัณฑสงออกระบบ 
(e-Service) 

ใหม สพส. 300,000.00 มี  โครงการปรบัปรุงระบบ
มาตรฐานปศุสตัว 
(เพ่ิมเติม)  

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

2554 สคบ. และ 
สพส. 

245,800.00 

4 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารเคมีและวัตถุ
อันตรายในการการเลี้ยงสตัว 

ใหม สพส. 500,000.00 ไมม ี         

5 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลการนําเขาอาหาร
สัตว 

ใหม สพส. 1,000,000.00 ม ี  โครงการปรบัปรุงระบบ
มาตรฐานปศุสตัว 
(เพ่ิมเติม) (ระบบนําเขา
อาหารสตัว) ตอยอด
โครงการ NSW  

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

2552 สคบ. และ 
สพส. 

1,980,000.00 

6 โครงการ One Stop 
Service  

ใหม ศสท. 10,000,000.00 ไมม ี         

7 โครงการดูแลรักษาระบบงาน
และอุปกรณระบบตรวจสอบ

เพ่ิม
ศักยภาพ 

สพส. 10,000,000.00 มี  โครงการดังกลาวได
รวมอยูในโครงการดูแล

MA      

 

67 



68 
 

 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
ประเภท
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
สถานะ

โครงการ 
โครงการท่ีไดรับ 

ประเภท
โครงการ 

ป 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
หลัก 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

ยอนกลับอุตสาหกรรมไก 
(Traceability) 

รักษาระบบคอมพิวเตอร
ตามโครงการลําดับท่ี 24  

8 โครงการตรวจสอบและ
ควบคุมมาตรฐาน
อุตสาหกรรมการผลิตสุกร 

ใหม สพส. 31,511,270.00 ม ี  โครงการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบยอนกลับ
อุตสาหกรรมสุกรและ 
โคเน้ือ 

ใหม 2555 สพส. 24,870,000.00 

9 โครงการพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการหองปฏิบัติกลาง 
(LIMS) 

ใหม สตส. 31,500,000.00 มี 
(บางสวน) 

 โครงการระบบบรหิาร
จัดการหองปฏิบัติการ 
(LIMS)  

ใหม 2554 สตส. 3,838,892.50 

10 โครงการติดตั้งระบบสื่อสาร
ทางเสียงผานเครือขายไอที 
(Voice over IP: VOIP) 

ใหม สสช. 15,000,000.00 ไมม ี         

11 โครงการปรับปรุงศูนยขอมลู
การปรับปรุงพันธุสัตว 

ใหม สพพ. 1,110,000.00 ม ี  โครงการพัฒนา
ระบบงานฐานขอมูลสํานัก
พัฒนาพันธุสัตวบน
เครือขายอินเทอรเน็ต  

ใหม 2555 สพพ. 850,000.00 

12 โครงการบริการคํานวณสูตร
อาหารสตัว On-line 

ใหม สพอ. 1,000,000.00 ไมม ี         

13 โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบรายงานสภาวะเสบียง
สัตวและเมล็ดพันธุพืชอาหาร
สัตว 

ใหม สพอ. 1,000,000.00 ไมม ี         

14 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 

ใหม สทช. 6,600,000.00 ไมม ี         
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
ประเภท
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
สถานะ

โครงการ 
โครงการท่ีไดรับ 

ประเภท
โครงการ 

ป 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
หลัก 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

15 โครงการเช่ือมโยงเครือขาย
สารสนเทศเพ่ือการ
คนควาวิจัยและพัฒนา 
ชีวภัณฑและเภสัชภณัฑ 

ใหม สทช. 2,500,000.00 ไมม ี         

16 โครงการจดัทําฐานขอมูลและ
สารสนเทศภมูิศาสตรเพ่ือการ
ถายทอดเทคโนโลย ี

ใหม สพท. 7,444,000.00 ไมม ี         

17 โครงการพัฒนาฐานขอมลู
การผลิตการตลาดและการ
วิจัยผลติภณัฑเน้ือสัตว 

ใหม สพท. 1,134,000.00 ไมม ี         

18 โครงการจดัหาคอมพิวเตอร
ทดแทนของเดิม 

ทดแทน กอง/สํานัก 62,007,300.00 มี 
(บางสวน) 

 โครงการจดัหาครภุัณฑ
คอมพิวเตอรทดแทน
ของเดิมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของเดิม 

      

         - ปงบประมาณ 2552 
 
 
 - ปงบประมาณ 2553 
 - ปงบประมาณ 2554  

ทดแทน 
และเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 
ทดแทน 
ทดแทน 
และเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 

2552 
 
 

2553 
2554 

ศสท. 
 
 

ศสท. 
ศสท./

หนวยงาน 
สังกัดกรม 
ปศุสัตว 

106,893.00 
 
 

404,674.00 
9,484,221.24 

 

         - ปงบประมาณ 2555  ทดแทน 
และเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 

2555 ศสท./ 
หนวยงาน 
สังกัดกรม 
ปศุสัตว 

6,896,204.28 
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
ประเภท
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
สถานะ

โครงการ 
โครงการท่ีไดรับ 

ประเภท
โครงการ 

ป 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
หลัก 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

       - ปงบประมาณ 2556 ทดแทน 2556 หนวยงาน 
สังกัดกรม 
ปศุสัตว 

1,851,715.50 

19 โครงการจดัหาอุปกรณ
คอมพิวเตอรพ้ืนฐานของกรม
ปศุสัตว 

ใหม กอง/สํานัก 6,923,500.00 ม ี
(บางสวน) 

โครงการจดัหาครุภณัฑ
คอมพิวเตอรใหมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 - ปงบประมาณ 2556 

 
 
 
 

ใหม 

 
 
 
 

2556 

  
 
 
 
หนวยงาน 
สังกัดกรม 
ปศุสัตว 

  
 
 
 

454,226.50 

20 โครงการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและระบบ
เครือขายของกรมปศสุัตว  

เพ่ิม
ศักยภาพ 

กอง/สํานัก 20,340,000.00 มี 
(บางสวน) 

 โครงการปรบัปรุง
ประสิทธิภาพระบบ
เครือขายภายในกรม 
ปศุสัตว  

      

         - ปงบประมาณ 2552 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

2552 หนวยงาน
สังกัดกรม
ปศุสัตว 

1,976,868.00 

         - ปงบประมาณ 2553 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

2553 หนวยงาน
สังกัดกรม
ปศุสัตว 

549,000.00 

21 โครงการจดัหาชุดอุปกรณ
มัลตมิีเดยีในหองประชุม 

ใหม สทป. 100,000.00 ไมม ี         

22 โครงการจดัทําฐานขอมูล
ความรวมมือการปศสุัตว
ระหวางประเทศ 

ใหม สพท. 387,000.00 ไมม ี         
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
ประเภท
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
สถานะ

โครงการ 
โครงการท่ีไดรับ 

ประเภท
โครงการ 

ป 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
หลัก 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

23 โครงการจดัหาอุปกรณระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร 

ใหม สคบ. 5,700,000.00  ม ี  โครงการจดัหาอุปกรณ
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 

ใหม 2552 สคบ. 5,681,700.00 

24 โครงการบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรของกรมปศสุัตว 

เพ่ิม
ศักยภาพ 

กอง/สํานัก 12,500,000.00 มี 
(บางสวน) 

 โครงการบํารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอรแมขาย
พรอมอุปกรณ
คอมพิวเตอรและ
โปรแกรมระบบงานกรม
ปศุสัตว 

      

         - ปงบประมาณ 2552 MA 2552 ศสท. 4,427,272.00 
         - ปงบประมาณ 2553 MA 2553 ศสท. 3,647,556.00 
         - ปงบประมาณ 2554 MA 2554 ศสท. 5,757,493.00 
         - ปงบประมาณ 2555 MA 2555 ศสท. 6,160,956.00 
         - ปงบประมาณ 2556 MA 2556 ศสท. 3,592,379.00 

25 โครงการจดัเก็บขอมลู
การจราจรทางคอมพิวเตอร
ของกรมปศุสัตว 

ใหม ศสท. 9,000,000.00 มี  โครงการดังกลาวไป
รวมอยูในคา
สาธารณูปโภค  

คา
สาธารณูปโภค 

     

26 โครงการพัฒนาโปรแกรมการ
จัดการแฟมขอมลูพันธุ
ประวัต ิ

ใหม สทป. 142,500.00 มี โครงการพัฒนาโปรแกรม
การจัดการแฟมขอมูล
พันธุประวัต ิ

ใหม 2552 สทป. 142,500.00 

27 โครงการพัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศบน
เครือขายของกรมปศสุัตว  

เพ่ิม
ศักยภาพ 

ศสท. 5,000,000.00 มี โครงการพัฒนาระบบ
รักษาความปลอดภัย
สารสนเทศบนเครือขาย
ของกรมปศุสัตว  

      

         - อุปกรณปองกัน
เครือขาย (Firewall) 

ใหม 2552 ศสท. 643,000.00 
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
ประเภท
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
สถานะ

โครงการ 
โครงการท่ีไดรับ 

ประเภท
โครงการ 

ป 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
หลัก 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

         - อุปกรณบริหารจัดการ
ระบบสญัญาณเครือขาย 
(Bandwidth 
Management System) 

ใหม 2553 ศสท. 688,010.00 

28 โครงการพัฒนาระบบระบาด
วิทยาทางสัตวแพทย 

ใหม สคบ. 3,000,000.00 ม ี  โครงการระบบภมูิศาสตร
สารสนเทศเพ่ือการเฝา
ระวังโรคติดตอระหวาง
สัตวและคนท่ีสําคัญ 

ใหม 2555 สคบ. 1,300,000.00 

29       มี  โครงการปรบัปรุงและ
พัฒนาระบบฐานขอมลู
การเฝาระวังโรคระบาด
สัตว (e-Smart 
Surveillance)  

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

2556 สคบ. 4,130,000.00 

30 โครงการพัฒนาระบบแจงโรค
ระบาดสัตว 

ใหม สคบ. 3,500,000.00 ม ี  โครงการพัฒนาระบบ
บริการรบัแจงและให
ความรูกับประชาชนเรื่อง
โรคระบาดสัตว (Animal 
Disease Reporting 
System: ADRS)  

ใหม 2551 สคบ. 5,000,000.00 

31 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเกษตรกร 
ผูเลีย้งสัตว 

ใหม ศสท. 2,000,000.00 มี  โครงการปรบัปรุงระบบ
ฐานขอมูลเกษตรกร 
ผูเลีย้งสัตว  

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

2553 ศสท. 1,386,000.00 

32 โครงการพัฒนาตนแบบ 
(Prototype) ระบบ
สารสนเทศโคเน้ือและกระบือ
กรมปศุสตัว 

ใหม สพท. 2,000,000.00 ไมม ี         
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
ประเภท
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
สถานะ

โครงการ 
โครงการท่ีไดรับ 

ประเภท
โครงการ 

ป 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
หลัก 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

33 โครงการจดัทําระบบ
ฐานขอมูลอาสาปศุสตัว 

ใหม สพท. 724,000.00 ไมม ี         

34 โครงการจดัทําระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

ใหม สพท. 863,500.00 ไมม ี         

35 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลโคนมบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต 

ใหม สทป. 100,000.00 ไมม ี         

36 โครงการจดัทําฐานขอมูลและ
สารสนเทศภมูิศาสตรเพ่ือการ
ถายทอดเทคโนโลย ี(สัตว
เล็ก-สัตวปก) 

ใหม สพท. 4,700,000.00 ไมม ี         

37 โครงการจดัทําฐานขอมูล
สารสนเทศในการผลติสื่อเพ่ือ
การประชาสัมพันธเชิงรุก 

ใหม สพท. 1,237,000.00 ไมม ี         

38 โครงการพัฒนาระบบ
คลังขอมูล Data 
Warehouse 

ใหม ศสท. 53,850,000.00 ไมม ี         

39 โครงการพัฒนาระบบ War 
Room  สําหรับผูบริหาร 

ใหม ศสท. 6,000,000.00 ไมม ี         

40 โครงการจดัทําระบบประชุม
ทางไกลผานอินเทอรเน็ต
สําหรับสวนกลางและดาน
กักกันสัตว 

ใหม สคบ. 2,700,000.00 ไมม ี         

 

73 



74 
 

 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
ประเภท
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
สถานะ

โครงการ 
โครงการท่ีไดรับ 

ประเภท
โครงการ 

ป 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
หลัก 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

41 โครงการจดัทําระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

ใหม สคบ. 1,000,000.00 ไมม ี         

42 โครงการจดัทําระบบบันทึก
เวลาการทํางานของ
เจาหนาท่ีกรมปศุสตัว  

ใหม กกจ. 1,262,600.00 ไมม ี         

43 โครงการปรับปรุงระบบ
ขอมูลและระบบบริหาร
จัดการใหสามารถเช่ือมโยง
กับระบบ TH e-GIF 

ใหม ศสท. 2,700,000.00 ไมม ี         

44 โครงการพัฒนาระบบงาน
บริหารงานงานบุคคล 

ใหม กกจ. 2,957,500.00 ม ี  โครงการการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับ
กรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของเดิม 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

2555 กกจ. 312,975.00 

45 โครงการจดัทําระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานสงเสรมิปศุสตัว
แบบบูรณาการ 

ใหม สพท. 491,000.00 ไมม ี         

46 โครงการฝกอบรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตรใหกับเจาหนาท่ี
กรมปศุสตัว  

ใหม ศสท. 960,000.00 ไมม ี         

47 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
ใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใหม ศสท. และ 
สตส. 

8,000,000.00 ไมม ี         

 

74 



75 
 

 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
ประเภท
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
สถานะ

โครงการ 
โครงการท่ีไดรับ 

ประเภท
โครงการ 

ป 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
หลัก 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

48         โครงการการบริหาร
จัดการขอมลูสารสนเทศ
ในการประชุมสําหรับ
ผูบริหารกรมปศุสตัว 
 - ครั้งท่ี 1 

 
 
 
 

ใหม 

 
 
 
 

2554 

 
 
 
 

ศสท. 

 
 
 
 

422,436.00 
         - ครั้งท่ี 2 ใหม 2554 ศสท. 68,700.00 

49         โครงการพัฒนาระบบ
บริหารการปฏิบัติงาน 
(e-Operation)  

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

2555 กผง. 3,450,000.00 

50         โครงการปรบัปรุงระบบ
จัดเก็บเอกสารของกรมฯ 
ท้ังระบบ 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

2555 ศสท. 330,000.00 

51         โครงการปรบัปรุงพัฒนา
ระบบการเคลื่อนยายสตัว
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Movement) รวมถึง
พัฒนาระบบการทํา
เครื่องหมายและข้ึน
ทะเบียนสัตวแหงชาติ 
(National Livestock 
Identification and 
Registration System: 
NID) 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

2556 สคบ. 32,939,500.00 

  รวมท้ังหมด     366,045,170.00     
 

    133,588,972.02  

ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556ฉ) 
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บทที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 

 
4.1 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายหลัก และแผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
กรมปศุสัตว 
 

วิสัยทัศน 
“เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการปศุสัตวไทยอยางยั่งยืน” 

 
พันธกิจ 
1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรมนุษยการปศุสัตวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

รองรับตอการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนางานดานการปศุสัตวแกเกษตรกร
และประชาชนท่ัวไป 

2) พัฒนามาตรฐานระบบขอมูล เครือขายสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัย และบูรณาการความ
รวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ 

3) เปนศูนยกลางขอมูลและสารสนเทศดานการปศุสัตวเพื่อการพัฒนา การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง 
และการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ และการวิจัยพัฒนาแกบุคลากร
เครือขายดานปศุสัตว 

4) สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสรางการผลิต เพิ่มศักยภาพการ
แขงขันดานปศุสัตวใหสามารถแขงขันไดกับตางประเทศ มีมาตรฐาน เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม และเปน
ชองทางและโอกาสหนึ่งในการพัฒนาประเทศใหหลุดจากกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง 
 

เปาหมายหลัก 
1) Smart Livestock 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการปศุสัตวที ่เปนระบบและมีเอกภาพโดยการบูรณาการ
แหลงขอมูลตางๆ ทั้งภายในและภายนอก ลดความซํ้าซอนของเอกสารและขั้นตอนการดําเนินงาน สามารถ
รองรับระบบการผลิตทั้งหวงโซการผลิตที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัยตอผู บริโภค เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม 
ตอบสนองความตองการของตลาดภายในและภายนอกประเทศ พรอมกับมีระบบเฝาระวังปองกันโรคและ
ระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพและแมนยํา รวมถึงการกํากับดูแลและตรวจสอบกระบวนการปศุสัตวท่ี
ชัดเจนตามขอกฎหมายและขอบัญญัติความตกลงรวมมือระหวางประเทศ โดยสามารถใหบริการทาง
อิเล็กทรอนิกสไดท้ังทางอินเทอรเน็ตและสมารทโฟน (Smart Phone) 

2) Smart Officer 
ทรัพยากรมนุษยดานการปศุสัตวและองคกรดานการปศุสัตวท้ังภายในและภายนอกกรมปศุสัตว 

สามารถเขาถึงและใชระบบสารสนเทศในการใหบริการเกษตรกร ผูประกอบการและประชาชนทั่วไป การ
บริหารการจัดและเสริมสรางความเขมแข็งในองคความรู ด านการปศุสัตว เพื ่อว ิจ ัยพัฒนาและคิดคน
นวัตกรรม นําไปสูการพัฒนาการปศุสัตวอยางยั่งยืนและเกษตรกรมีความอยูดีกินดีและมีความมั่นคงในอาชีพ
ปศุสัตวไทย 
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3) Smart Network 
เครือขายดานการปศุส ัตว ท ุกภาคสวนมีระบบสารสนเทศเพื ่อใช ในการพัฒนา ถายทอด 

แลกเปลี่ยนความเชื่อมโยงขอมูลการปศุสัตวระหวางหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอกอยางบูรณา
และเปนระบบ และการเตรียมความพรอมดานการปศุสัตวไทยเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
การเปดการคาเสรีท่ัวโลก 
 

ตัวช้ีวัดการพัฒนา 
1. กรมปศุสัตวมีศูนยกลางองคความรูดานปศุสัตวเพื่อพัฒนาตอยอดงานดานการปศุสัตวและสราง

ความม่ันคงปลอดภัยดานการปศุสัตว และมีมาตรฐานขอมูลที่เห็นพรองรวมกันระหวางหนวยงานภายในกรม 
ภายในกระทรวง และระหวางหนวยงานในระดับนานาชาติ 

2. พัฒนาการใหบริการอิเล็กทรอนิกสของกรมปศุสัตวเพื่อยกระดับจากผูปฏิบัติงานไปสูผู กํากับ
ดูแลงานการปศุสัตว และสามารถใหบริการเกษตรกร ผูประกอบการและประชาชนทั่วไปไดอยางมีคุณภาพ
และเชื่อถือได 

3. เพิ่มชองทางการใหบริการดานการปศุสัตวอยางทั่วถึงเพื่อสรางความเขมแข็งเครือขายดานการ
ปศุสัตวท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 

คานิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมปศุสัตว 
คานิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2566 

(ระยะ 10 ป) 
 

“iDLD” 
 

I : Information  สารสนเทศถูกตองและเปนปจจุบัน 
I : Innovation   นวัตกรรมแนวใหมท่ีสรางสรรค 
I : Integration   บูรณาการรวมกันเปนหนึ่งเดียว 
I : International  ความเปนสากลและเปนที่ยอมรับ   

 
บทกลอนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมปศุสัตว 

 
“ปศุสัตวยุคสากล  ทักษะคนตองเชี่ยวชาญ 
เทคโนทันสมัย   เปลี่ยนแปลงไปกาวไดทัน 
ถูกตองและแมนยํา  เชื่อถือนําและปลอดภัย 
รับผิดและรับชอบ  สนองตอบตลาดเสรี” 

        *กาพยยานี 11 
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คานิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 
(ระยะ 5 ปแรก) 
 

“iSTAR” 
 

I : International  ความเปนสากล 
S : Smart   มีทักษะและความเชี่ยวชาญ 
T : Technology  เทคโนโลยีทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง 
A : Accuracy   ถูกตองแมนยํา 
R : Responsibility  รับผิดชอบและตอบสนองความตองการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.1  คานิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห 

 iSTAR

 International 

 Smart 

 Technology  Accuracy 

 Responsibility 

รับผิดชอบและตอบสนอง
ความตองการ 

ความเปนสากล 

มีทักษะและ
ความเช่ียวชาญ 

เทคโนโลยีทันสมัย
ตอการเปลี่ยนแปลง 

ถูกตองแมนยํา 
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คานิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2562-2566 
(ระยะ 5 ปหลัง) 
 

“SMARTi” 
 
 S : Standard   ความเปนมาตรฐาน 
 M : Modernization  ทันสมัยและเปนปจจุบัน 
 A : Accuracy   ถูกตองแมนยํา 
 R : Robustness  ความเสถียรและคงทน 
 T : Technology  เทคโนโลยีล้ําสมัย 
 I : Innovation   นวัตกรรมแนวใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.2  คานิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2562-2566 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห 

 SMARTi

 Standard 

Technology 

 Robustness 

 Accuracy  Modernization 

นวัตกรรมแนวใหม 

ความเปนมาตรฐาน 

ทันสมัยและเปนปจจุบัน 

ถูกตองแมนยํา เทคโนโลยีล้ําสมัย 

 Accuracy 

ความเสถียรและคงทน 
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ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมปศุสัตว 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการใหบริการดานปศุสัตว 

(e-Service) 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสรางความม่ันคงการผลิตและ

การตลาดดานปศุสัตว (e-Livestock Security) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการวิจัยพัฒนา สราง

นวัตกรรม และตอยอดองคความรูดานการปศุสัตว (e-Knowledge and Innovation) 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบูรณาการและเสริมสรางความ

เขมแข็งดานปศุสัตว (e-Livestock Network) 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ

บุคลากรภาคปศุสัตว (e-Livestock Human Resource) 
 

การวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
จุดแข็ง (Strength) 
1. เปนหนวยงานของรัฐท่ีไมมีคูแขง มีภารกิจชัดเจน มีผลผลิตเปนท่ีสนใจของท้ังในและ

ตางประเทศ 
2. โครงสรางขององคกรมีหนวยงานภายใตสังกัดครอบคลุมท่ัวประเทศจนถึงระดับอําเภอ 
3. เกษตรกรและผูขอรับบริการใหความเชื่อม่ันในการใหบริการของกรมปศุสัตว 
4. เปนผูนําและเปนศูนยกลางดานสุขภาพสัตวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
5. มีกฎหมายรองรับการดําเนินการท้ังระบบ 
6. มีความตื่นตัวท่ัวท้ังองคกรในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

ใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 
7. มีระบบหองปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับของสากล และมีระบบการตรวจสอบ

รับรองคุณภาพครบวงจร 
8. มีกระบวนการดูแลดานขอมูลสนับสนุนการสงออกอยางครบถวน 
9. ผูบริหารภายในองคกรใหการสนับสนุน 
10. มีทรัพยากรท้ังดานขอมูล, Software, Hardware, บุคลากร และนักวิจัยมากมายและเพียงพอ

ตอการวิจัยพัฒนาและบริหารจัดการดานการปศุสัตว 
11. มีความรูและศักยภาพในการประสานงานกับตางประเทศทางดานวิชาการไดดี 
12. มีความรูความชํานาญของบุคลากรทางวิชาการปศุสัตวท่ีดี 
13. มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
14. มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวอยางตอเนื่อง 
15. มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีคอนขางเร็ว 
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จุดออน (Weakness) 
1. ฐานขอมูลตางๆ ของกรมมีปญหาดานคุณภาพขอมูลเปนจํานวนมาก คือ ขาดความสมบูรณ ไม

เปนปจจุบัน ไมมีมาตรฐาน มีขอมูลเฉพาะบางดาน การเขาถึงขอมูลทําไดอยางจํากัดในแตละงาน และขาดการ
วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลใหเปนขอมูลสารสนเทศ 

2. ขาดความพรอมในการดําเนินงานบางผลผลิต เนื่องจากการกําหนดตัวชี้วัดไมมีความสัมพันธกับ
กระบวนการทํางานปกติของหนวยงานตางๆ ทําใหตองออกแบบกระบวนการในการรวบรวมขอมูลและเก็บ
รวบรวมขอมูลใหมทุกครั้งเม่ือมีการกําหนดตัวชี้วัดใหม 

3. ขาดการใชขอมูลรวมกันภายในกรมปศุสัตว อันเนื่องมาจากไมมีมาตรฐานขอมูลภายในองคกร 
และในระดับกระทรวงก็เชนเดียวกัน 

4. งบประมาณไมเพียงพอและไดรับการจัดสรรงบประมาณไมตรงตามความตองการ การขอ
งบประมาณจะเปนการขอเปนโครงการๆ ไป 

5. ขาดการมองภาพองครวม การวางแผนกลยุทธรวมกัน และการประสานงานท่ีดี 
6. ขาด Knowledge Based ในองคกรท้ังในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรูในงานท่ี

เก่ียวของ 
7. ฮารดแวรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีความลาสมัย มีอายุการใชงานมาก ประสิทธิภาพต่ํา 

ทําใหมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากตองจัดเก็บขอมูลและใหบริการในระบบคอมพิวเตอรท่ีมีอายุเกินมาตรฐาน และ
หากเกิดปญหาข้ึนอาจจะไมสามารถใหบริการตอได และการไดมายังไมท่ัวถึงทําใหการบริหารจัดการครุภัณฑ
ทําไดยากและสงผลตอการพัฒนาซอฟตแวรเปนอยางมาก 

8. ซอฟตแวรท่ีใชงานอยูก็ขาดความเหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูลและประมวลผลขอมูล 
เนื่องจากเปนซอฟตแวรเกา ไมมีงบประมาณบํารุงรักษา ลิขสิทธิ์ใชงานไมเพียงพอ และงบประมาณไมเพียง
พอท่ีจะจัดหาซอฟตแวรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง ทําใหในการประมวลผลไมราบรื่นกระทบตอ
ผูใชบริการบอยครั้ง สงผลใหขาดความเชื่อถือของกรมปศุสัตวและประเทศไทยเปนอยางมาก 

9. ระบบงานท่ีมีอยูนั้นขาดการดูแลบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง การปรับแกไขระบบไมสามารถ
กระทําไดทันตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม และบางหนวยงานยังขาดการวิเคราะหในการพัฒนางานของ
ตนเอง 

10. ขาดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลและระบบฐานขอมูลของหนวยงานภายในกรม รวมถึง
ระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน สวนใหญยังมีความเห็นในการจัดเก็บขอมูลไวท่ีตนเองในรูปแบบท่ี
กําหนดโดยขาดการพิจารณาถึงขอมูลท่ีใชรวมกันและการแบงปนขอมูลระหวางกัน 

11. ระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงานภายในกรมยังไมมีความเสถียรเทาท่ีควร และบางพ้ืนท่ี
ยังไมครอบคลุมและท่ัวถึง 

12. ขาดความชัดเจนและซํ้าซอนในการปฏิบัติหนาท่ีตามโครงสรางระบบราชการใหม 
13. ขาดการสนับสนุนและผลักดันการใชงานสารสนเทศใหคุมคาและไมเต็มประสิทธิภาพในบาง

ระบบงานและครุภัณฑคอมพิวเตอร 
14. ขาดความเชี่ยวชาญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาใชในนวัตกรรมการ

ใหบริการ 
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15. ขาดนโยบายและการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีชัดเจน อาทิเชน 
การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ Software Office และ Antivirus การบริหารจัดการดานความม่ันคงปลอดภัย การ
บริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน เปนตน 

16. ระบบการจัดซ้ือจัดจางท่ีใชเวลามาก เปนภาระของกรรมการ ซ่ึงอาจจะขาดความรูและมีเวลา
นอย และดวยกระบวนการจัดซ้ือท่ีตองใชเวลามากก็สงผลใหไมสามารถจัดหาครุภัณฑไดทันตามความตองการ
ใชงาน 

17. ขาดความชัดเจนของเปาหมายและวัตถุประสงคหลักดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
18. ผูบริหารบางสวนขาดทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหไมไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตใช และขาดความรูในระบบสารสนเทศและระบบขอมูลของภายในกรมปศุสัตว และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

19. การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ (MIS) ในการบริหารจัดการภายในองคกรและชวยใน
การตัดสินใจสําหรับผูบริหารนั้นเปนการพัฒนาแบบแยกสวน ขาดการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีการ
ติดตาม (Monitoring) ท่ีเปนระบบนอยกวาท่ีควรจะเปน 

20. ขาดแผนปฏิบัติงานหรือระบบคูขนาน กรณีระบบหยุดชะงักจากระบบลมหรือเหตุสุดวิสัย สงผล
ตอการใชงานอยางตอเนื่อง 

21. ปญหาดานบุคลากรเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ
เชน  ขาดการสนับสนุนบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
ท้ังนี้ Technician Staff ดาน IT ท่ีมีอยูจะเปนพนักงานราชการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงบอย และท่ีมีอยูก็ขาด
ความรูความเขาใจในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่อง และขาดแรงจูงใจและ
ความกาวหนาของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซ่ึงเปนหนวยงานสนับสนุนของกรม 
 

โอกาส (Opportunity) 
1. นโยบายรัฐบาลท่ีใหการสนับสนุนการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และไดมีการปรับเปลี่ยน

ระเบียบปฏิบัติและขอกําหนดทางราชการใหสะดวกรวดเร็วสอดคลองกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนวยงานหลัก
ท่ีดูแลรับผิดชอบงานดาน ICT 

2. นโยบายรัฐบาลท่ีไดกําหนดเปนวาระแหงชาติ หรือโครงการระดับประเทศท่ีเอ้ือตอการพัฒนา
ตอยอดดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชน บัตรเครดิตเกษตรกร แท็บเล็ต (1 Tablet PC per 
Child) เปนตน โดยสงผลตอนโยบายระดับกระทรวงท่ีไดปรับเปลี่ยนใหสามารถดําเนินการไดอยางสอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการผลิตในภาคเกษตรทําใหเกษตรกร และผูประกอบการไดรับการ
สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากภาครัฐ 

3. แนวโนมและพฤติกรรมผูบริโภคในเรื่อง Food Safety สงผลใหหนวยงานภาคเอกชนหันมา
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินคาและบริการท่ีตองการการสนับสนุนจากระบบขอมูลและสารสนเทศของ
กรมปศุสัตว 

4. ความรวมมือระหวางองคกรกับหนวยงานภาครัฐ ท่ีมีมานาน เชน สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) เปนตน ไดมีสวนเขารวมกับโครงการใหมๆ ระดับประเทศ และสามารถวาง
แผนการดําเนินการลวงหนาไดดี ทําใหสงผลกระทบตอเกษตรกร ผูประกอบการและประชาชนท่ัวไปนอยลง 
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5. การใหความสําคัญเก่ียวกับมาตรฐาน ท้ังมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานขอมูล และ
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูล และแรงกดดันดานระเบียบและกฎหมายใหม อาทิเชน พระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสฉบับใหม  กรอบมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ กฎบัตร
อาเซียน และ ASEAN Score Card สงผลดีตอการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงหากสามารถดําเนินได
ตามสิ่งท่ีกลาวมาก็ยอมจะทําใหกรมปศุสัตวไดประโยชนในการพัฒนาระบบท่ียั่งยืน ลดความซํ้าซอน และมี
ความเปนเอกภาพ 

6. ความตอเนื่องของการปฏิรูประบบราชการ อันเปนปจจัยใหกรมปศุสัตวมีความตื่นตัวในการ
ปรับปรุงการทํางานของกรมอยางสมํ่าเสมอ 

7. ความไดเปรียบในระบบเฝาระวังโรคท่ีดี และการมีหองปฏิบัติการท่ีมีคุณภาพสูง ทําใหประเทศ
ไทยเพ่ิมความไดเปรียบประเทศคูแขงในดานตางๆ มากข้ึน เชน ในกรณีเกิดโรคระบาดมาก หรือการตรวจสาร
ตกคาง ทําใหประเทศไทยสามารถสงออกผลิตภัณฑสัตวไดมากข้ึนและในราคาท่ีสูงข้ึน 

8. ท่ัวโลกใหความสําคัญเรื่องอาหารปลอดภัย (Food Safety) และความม่ังคงทางอาหาร (Food 
Security) 

9. การไดรับการยอมรับและความนาเชื่อถือจากประเทศคูคาใหเปน Competent Authority ใน
การสงออกสินคาปศุสัตว 

10. บุคลากรของกรมมีความสามารถในการพัฒนาระบบขอมูลและขอสนเทศ สามารถทําการ
ถายทอด วิเคราะหและนําขอมูลไปใชประกอบการทํางานไดเปนอยางดี (Providing : Information, Data, 
Training และ Learning) 

11. มีโครงการชวยเหลือและใหการสนับสนุนจากตางประเทศ อาทิเชน JICA, ACIAR, FAO และ 
OIE 

12. มีเครือขายทางดานวิชาการท้ังภายในและตางประเทศ ท่ีทํางานเปนเครือขายเดียวกัน 
13. ตนทุนในการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีราคาท่ีถูกลงเรื่อยๆ 
14. การเปดตลาดการคาเสรีจากการเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) เปนการผลักดันตอการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การพัฒนาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน (ระบบ National Single 
Window: NSW) เปนตน ความตองการในการรับรูขอมูลราคาวัตถุดิบ ราคาผลผลิต คุณภาพและปริมาณ
ผลผลิตระหวางประเทศ นอกจากนี้นโยบายการปรับปรุงระบบการขนสงในระบบราง จะสงผลทําใหประเทศ
ไทยมีความไดเปรียบในการสงออกไปยังอาเซียนมากข้ึน 
 

ภัยคุกคาม (Threat) 
1. ขอจํากัดดานงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ 
2. ระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการติดตอสื่อสารกระจายไมท่ัวถึงและไมสะดวกในบางพ้ืนท่ีสวน

ภูมิภาคของกรมปศุสัตว 
3. ขาดความเชื่อมโยงขอมูลระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เชน กฎระเบียบ ความรูตางๆ ทางดาน

ปศุสัตวและสินคาปศุสัตว รวมถึงขอมูลการผลิต ผลผลิต ราคาวัตถุดิบ และแหลงผลิต เปนตน 
4. ระบบเศรษฐกิจแนวใหม (New Economy) ท่ีมีผลตอโครงสรางเศรษฐกิจข้ันพ้ืนฐานของไทย 
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5. ระเบียบราชการไมเอ้ืออํานวยและไมสนับสนุนการใหบริการแกเกษตรกร ผูประกอบการ และ
ประชาชนท่ัวไปในรูปแบบท่ีสะดวกและรวดเร็ว อาทิเชน การยื่นเอกสารเปนจํานวนมากในหลายหนวยงานของ
กรม หรือความซํ้าซอนกันระหวางกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

6. มีการกีดกันทางการคาจากตางประเทศดวยวิธีการตางๆ 
7. มีมาตรฐานดานสุขอนามัยท่ีเขมงวดและบังคับใหตองปฏิบัติตาม 
8. เขตการคาเสรี (FREE TRADE AREA) แบบตางๆ มีจํานวนมากข้ึน ทําใหไมสามารถปรับตัวได

ทันการเปลี่ยนแปลงท่ีมีเปนจํานวนมากและบอยครั้ง 
9. ยึดติดกับระบบท่ีตองอาศัยความสัมพันธสวนบุคคลและการทํางานโดยมีกรอบการทํางาน

ตายตัว ทําใหไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนการทํางานในเชิงรับมากกวา (Bureaucratic 
Structure: ระบบอุปถัมภ) 

10. มีความซํ้าซอนของภาระงานระหวางกรมและหนวยงานภายนอก รวมท้ังขอมูลดานการปศุสัตว
ขาดความเปนเอกภาพ 

11. การพัฒนา ICT ของโลกเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหวงจรของอุปกรณ ICT สั้นลง สงผลให
อุปกรณ ICT มีความลาสมัยลงอยางรวดเร็ว 

12. มีการใชบริการตามชองทางอิเล็กทรอนิกสขององคกรนอยกวาท่ีประเมินไว 
13. กฎหมายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมทันตอการเปลี่ยนแปลง ขาด

กฎระเบียบหรือกฎหมายในการสนับสนุนและเอ้ือประโยชนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และขาดการบังคับ
ใชอยางเครงครัด ทําใหเกิดมีกรณีคุกคามดานความปลอดภัยทางคอมพิวเตอรมากข้ึน สงผลตอความนาเชื่อถือ
ในการการทําธุรกรรมดานปศุสัตว 

14. การเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกและสภาพภูมิอากาศ สงผลใหเกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ 
15. ภาวะโรคระบาดสัตวหรือโรคอุบัติใหมจากสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
16. การเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) หรือการแขงขันการคาเสรี ซ่ึงหากเราไมสามารถกาวตามได

ทันก็จะทําใหประเทศไมสามารถพัฒนาไดทันคูแขงขันได 
 

บทวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมปศุสัตว 
 
แนวคิดสําหรับการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอการดําเนินงาน

ดานการปศุสัตวไทย ไดมุงเนนพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการปศุสัตว ระบบการผลิตปศุสัตวท่ัวท้ังหวงโซการ
ผลิต และเปนศูนยกลางองคความรูดานปศุสัตวไทย และสรางเครือขายการปศุสัตวท่ีเขมแข็ง ดังนั้นการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามท่ีมีผลตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารตอการดําเนินงานดานปศุสัตวไทย เปนการพิจารณาจากสภาวะแวดลอม/ตัวแปรภายในและ
ภายนอกประเทศท่ีมีอิทธิพลและสงผลกระทบตอดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของตอการพัฒนา
ดานการปศุสัตวไทยนํามาสูบทสรุปการวิเคราะห SWOT หรือการวิเคราะห TOWS ไดดังตอไปนี้ 

การประเมินและวิเคราะหปจจัยภายในตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมปศุสัตว ดังตารางท่ี 4.1 
 
 



85 

 

ตารางท่ี 4.1  การวิเคราะหปจจัยภายในตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 
 

องคประกอบหลัก/ 
ตัวแปร 

จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ จุดออน/ปญหา 

ปจจัยดานอุปกรณ
ซอฟตแวรและเครือขาย
คอมพิวเตอร 
 

- องคกรมีโครงสรางพ้ืนฐานดาน
เครือขายคอมพิวเตอรและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
- มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและ 
ระบบงานตางๆ เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนงานของหนวยงาน 
- มีกระบวนการดูแลดานขอมูล
สนับสนุนการสงออกอยางครบถวน 
 

- การขยายเครือขายคอมพิวเตอรยังไม
ครอบคลุมและเพียงพอตอความ
ตองการใชงาน 
- อุปกรณคอมพิวเตอรในการใชงานยัง
ไมเพียงพอและมีอายุการใชงานท่ี
ยาวนาน 
- ตองการผูใชงานท่ีมีความรูความ
เขาใจในการใชเทคโนโลยี 
- ความซํ้าซอน และไมมีมาตรฐานดาน
ขอมูล 
- ระบบฐานขอมูลมีปญหาดานคุณภาพ 
ทําใหไมสมบูรณและไมเปนปจจุบัน 
- การใชซอฟตแวรลิขสิทธิ์ยังไม
เพียงพอภายในหนวยงาน 

ปจจัยดานบุคลากร 
 
 

- ผูบริหารใหความสําคัญในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
- มีผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หนวยงานทําหนาท่ีผลักดันใหมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมี 
ความตั้งใจในการปฏิบัติหนาท่ีสูง 
- บุคลากรสวนใหญเปนนักวิชาการท่ีมี
ความรูความสามารถและสนใจใน
พัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- ผูบริหารภายในองคกรยังขาดความรู
ความเขาใจดาน ICT ท่ีดี สงผลตอ
แนวความคิดในการพัฒนาและนํา ICT 
ไปประยุกตใชตามภารกิจภายใน
องคกร 
- ตองการบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการดูแล
บํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร
เพ่ิมข้ึน แตก็ไมเพียงพอ ตองไดรับ
ความรวมมือจากตําแหนงสายงานอ่ืนท่ี
ตองใชเวลาพัฒนาการเรียนรู แตไมมี
ความกาวหนาในสายงานอ่ืนท่ีมา
ทํางานดาน  ICT ท่ีชัดเจน ทําให
ทํางานไดไมเต็มท่ี 
- การใหความสําคัญเก่ียวกับแรงจูงใจ
และความม่ันคงกาวหนาของบุคลากร 
ICT ภายในองคกรยังนอยมาก
เนื่องจากเปนงานสนับสนุนซ่ึงไมใชงาน
ตามภารกิจองคกร 
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องคประกอบหลัก/ 
ตัวแปร 

จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ จุดออน/ปญหา 

- การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไมทันกับ
ความตองการประยุกตใชงานและ
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ปจจัยดานงบประมาณ 
 

- องคกรไดรับงบประมาณสนับสนุน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการพัฒนางาน 
- องคกรไดรับความชวยเหลือและ
ความรวมมือในการสนับสนุน
งบประมาณการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและครุภัณฑคอมพิวเตอร
ในการปฏิบัติงานจากองคกรระหวาง
ประเทศ 

- ขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีไม
เพียงพอและตอเนื่องสําหรับการขยาย
งานใหรวดเร็วตามนโยบายภาครัฐ 
และเหตุการณสภาพแวดลอมใน
ปจจุบัน 
- การจัดสรรงบประมาณไมตรงตาม
ความตองการ ระบบงานบางสวนยังมี
ความซํ้าซอนกันอยูพอสมควร  

ปจจัยดานบริหารจัดการ - มีศูนยสารสนเทศรับผิดชอบงานดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขององคกร 
- องคกรมีแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
หนวยงานเปนกรอบแนวทางการ
พัฒนา 
- เปนหนวยงานของรัฐท่ีไมมีคูแขง มี
ภารกิจท่ีชัดเจน มีผลผลิตเปนท่ีสนใจ
ของประเทศ 
- ผูขอรับบริการ อาทิเชน เกษตรกร 
ผูประกอบการ และประชาชนท่ัวไปให
ความเชื่อม่ันในการใหบริการ 
- เปนศูนยกลางดานการผลิตปศุสัตวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
- มีการบูรณาการระหวางหนวยงาน
ภายในองคกรเพ่ิมมากข้ึน 

- การปรับเปลี่ยนผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององคกร
ตามแนวนโยบายการบริหารจัดการ
ภายในองคกร และผูบริหารขาดความรู
ความเขาใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
- องคกรตองการระบบการจัดการ
สารสนเทศและระบบการติดตามท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ือ
การวางแผนงานและการตัดสินใจ
สําหรับผูบริหารและบุคลากรภายใน
องคกร 
- ความชัดเจนตอแนวนโยบายและการ
บริหารภายในองคกรดานลิขสิทธิ์
ซอฟตแวรสําเร็จรูป ของ Office, 
Antivirus และ Software อ่ืนๆ 

ท่ีมา: จากการประเมินและการวิเคราะห 
 

บทวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารกรมปศุสัตวที ่เกี ่ยวของกับ
หนวยงานภายนอก รวมท้ังปจจัยหรืออิทธิพลจากภายนอกท่ีมีผลกระทบ ดังตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  การวิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
                กรมปศุสัตว 
 

องคประกอบหลัก/ 
ตัวแปร 

โอกาส ภัยคุกคาม/อุปสรรค 

หนวยงานภายนอกท่ี
เก่ียวของ 
 

- มีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทําหนาท่ีเปนหนวยงาน
หลักดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารโดยตรง 
- ความรวมมือและความชวยเหลือของ
องคกรระหวางประเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจองคกรท้ังดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ และดาน
อ่ืนๆ เปนตน 

- ระบบเศรษฐกิจแนวใหม (New 
Economy) ท่ีมีผลตอโครงสราง
เศรษฐกิจข้ันพ้ืนฐานของไทย 
- การแขงขันการคาเสรี การเขาสู
ประชาคมอาเซียน (AEC) และการถูก
กีดกันทางการคาจากตางประเทศ 

กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารระยะ พ.ศ. 2554 - 
2563 ของประเทศไทย 
(ICT2020) 

- กรอบนโยบาย ICT ไดเล็งเห็นทิศ
ทางการพัฒนา และแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงทาง ICT ตอภาคเกษตร
ของประเทศไทย (Smart 
Agriculture) โดยมองถึงยุทธศาสตร 
ICT ท่ีเปนปจจัยสําคัญในการ
ขับเคลื่อนสูครัวของโลก  

- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีรวดเร็ว
และตอเนื่อง และตางประเทศมีการ
พัฒนาศักยภาพและการแขงขันแบบ
กาวกระโดดอยางทวีคูณ สงผลกรอบ
นโยบายและแผนยุทธศาสตรไมมีความ
ทันสมัยและความยืดหยุนตอการ
พัฒนาดาน ICT 

แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศไทย 

- มีการศึกษาและจัดทําเอกสาร
แนวทางในการจัดทําแผนแมบทของ
หนวยงาน 
- แผนแมบท ICT ระดับชาติท่ีกําหนด
มีความยืดหยุนสามารถรองรับการ
ขยายงานดาน ICT ในปจจุบันให
สอดคลองและมีทิศทางท่ีชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน 
- แผนแมบท ICT มีความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล 

- การกําหนดหนวยงานหลักในการ 
พัฒนาระบบงานกลางยังไมไดรับการ
ปรับปรุงใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง เชน 
งานดานสารบรรณ งานดานแผนงาน/
งบประมาณ เปนตน 
- ความพรอมและความลาชาในการ
จัดทําแผนแมบท ICT ของประเทศไทย
ท่ีสงผลตอกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศไทยเทาท่ีควร 

กฎ ระเบียบ กฎหมาย
และมาตรฐาน  
ขอกําหนดดาน ICT 
 

- ภาครัฐไดดําเนินการปรับกลยุทธและ
เนนการปรับเปลี่ยนระเบียบ 
ขอกําหนดทางราชการท่ีมีข้ันตอน
ยุงยากซับซอนใหสะดวกรวดเร็ว
สอดคลองกับการประยุกตใช ICT ใหมี

- กฎหมายทางดาน ICT ไมทันกับ
เหตุการณและสถานการณปจจุบัน
เพราะใชวิธีวัวหายแลวจึงลอมคอก 
- ระเบียบราชการไมเอ้ืออํานวยและไม
สนับสนุน โดยเฉพาะระยะเวลาใน
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องคประกอบหลัก/ 
ตัวแปร 

โอกาส ภัยคุกคาม/อุปสรรค 

มากยิ่งข้ึน ข้ันตอนการจัดทําหรือการปรับแกไข
กฎ ระเบียบ กฎหมาย หรือขอบังคับ
ทางกฎหมายเปนไปอยางลาชาและ
ขาดความทันสมัยตอการบังคับใช 

ท่ีมา: จากการประเมินและการวิเคราะห 
 

การวิเคราะห TOWS Matrix สามารถสรุปรายละเอียดการวิเคราะห ดังตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3  การวิเคราะหปจจัยภายนอกควบคูกับปจจัยภายในตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
                  การสื่อสารของกรมปศุสัตว 
 

ประเด็น จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) กลยุทธ SO ใชความเขมแข็งภายใน

แสวงหาประโยชนจากโอกาสภายนอก 
SO1 - ผลักดันการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานขององคกรท่ัวประเทศภายใต 
SMART THAILAND ระดับประเทศ 
SMART FARMER ระดับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และใช One 
Tablet PC per Child ภายใตกรอบ
แนวนโยบายภาครัฐ เปนชองทางใน
การสรางบริการและระบบขอมูลใหมๆ 
SO2 - สนับสนุนจัดตั้งเปนศูนยกลาง
เครือขายวิชาการปศุสัตวท้ังภายใน
และภายนอกประเทศอยางเข็มแข็ง   
SO3 - สงเสริมใหเกษตรกร 
ผูประกอบการและประชาชนท่ัวไปใช
บริการทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วมากข้ึนในการประกอบ
ธุรกิจโดยมีระบบเครือขายสารสนเทศ
รองรับ 
SO4 - สนับสนุนจัดตั้งศูนยกลางองค
ความรูดานการปศุสัตวไทยเพ่ือรองรับ
การพัฒนางานดานการปศุสัตว 
SO5 - สรางความเชื่อม่ันและให

กลยุทธ WO ขจัดความออนแอภายใน
โดยใชประโยชนจากโอกาสภายนอก 
WO1 - พัฒนาระบบฐานขอมูลของ
องคกรเพ่ือพัฒนาการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูลและบูรณาการขอมูล
การปศุสัตวใหมีมาตรฐานรวมกัน 
WO2 - สนับสนุนงบประมาณและ
บุคลากรเพ่ือรองรับการใหบริการความ
ปลอดภัย และความม่ันคงทางอาหาร 
WO3 - สรางความตื่นตัวในการ
ใหบริการอิเล็กทรอนิกสตามกระแสเขา
สูประชาคมอาเซียน อาทิเชน 
National Single Window (NSW),  
Traceability และการเพ่ิมบริการ
ขอมูลท่ีเปนภาษาอังกฤษ เปนตน 
WO4 - เรงรัดพัฒนาการใหบริการทาง
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐเพ่ือลดตนทุน
และประหยัดเวลาในการใชบริการจาก
หนวยงานภาครัฐ 
WO5 - สนับสนุนระบบการจัดการ
สารสนเทศและระบบการติดตามเพ่ือ
สรางความเขมแข็งเครือขายความ
รวมมือระหวางหนวยงานภายในและ
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ประเด็น จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
ความสําคัญการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีตอมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดานปศุสัตว 
SO6 - ประยุกตใช ICT มาชวย
ยกระดับและสรางมาตรฐานการ
ใหบริการและการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจดานปศุสัตวและองคกรท่ีมีอยู
และเปนท่ียอมรับจากหนวยงานภายใน
และภายนอกประเทศจากความ
เชี่ยวชาญความชํานาญดานปศุสัตวมา
ชวยรองรับการปฏิบัติงานเพ่ือเขาสู 
AEC และการแขงขันทางการคา 
SO7 - สนับสนุนการพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสตอการดําเนินงาน
และดําเนินธุรกิจดานปศุสัตวท่ีรองรับ
ผานระบบเทคโนโลยีใหมๆ เชน 
สมารทโฟน แท็บเล็ต เปนตน และ
อาศัยชองทางการสื่อสารออนไลน
ใหมๆ เชน Social Network เปนตน 
มาชวยในการปฏิบัติงานไดอยาง
สะดวกมากข้ึน 
SO8 - สนับสนุนในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกฎหมายดานการปศุสัตวเพ่ือ
ลดปญหาและชองวางการใหบริการ
ดานการปศุสัตวใหมีประสิทธิภาพ 

ภายนอกประเทศ 
WO6 - นําเอาความสัมพันธความ
รวมมือระหวางองคกรกับหนวยงาน
ภาครัฐท่ีมีมาอยางยาวนาน เชน 
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
(องคการมหาชน) (สรอ.) มาชวย
สนับสนุนการพัฒนาดาน ICT ตอการ
ใหบริการและการปฏิบัติงานภายใน
องคกร 
WO7 - สรางโอกาสจากการปฏิรูป
ระบบราชการหรือกระแส AEC มาชวย
สนับสนุนในการสรางความกาวหนา
ของบุคลากรดาน ICT และพัฒนา
บุคลากรดาน ICT ใหมีความรูความ
เชี่ยวชาญดาน ICT มากข้ึน 
 
 
 

ภัยคุกคาม (Threat) กลยุทธ ST ใชความเขมแข็งภายใน
หลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก 
ST1 - กําหนดแผนแมบทหรือแผน
ยุทธศาสตร และงบประมาณการ
ดําเนินงานใหมีความชัดเจนและ
ตอเนื่องเพ่ือเปนแนวทางในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานของ
องคกร 
ST2 - เรงผลักดันการพัฒนาระบบ
มาตรฐานขอมูลกลาง และระบบ
สารสนเทศขององคกรใหสามารถ

กลยุทธ WT ลดความออนแอภายใน
และหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก 
WT1 - บังคับใชบทลงโทษตาม
กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับ
ภารกิจองคกรและการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสควบคูกัน เพ่ือสราง
ความเชื่อม่ันในการดําเนินธุรกิจดาน
ปศุสัตว และเปนท่ียอมรับจาก
หนวยงานภายในและภายนอกประเทศ 
WT 2 - สรางความเขมแข็งของ
เครือขายดานปศุสัตวท้ังภายในและ
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ประเด็น จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน
เพ่ือลดความซํ้าซอนของการจัดเก็บ
ขอมูล มีความเปนเอกภาพของขอมูล
ดานปศุสัตว และเพ่ิมความสามารถใน
การแขงขันทางการคาภายใตกระแส
การถูกกีดกันทางการคา และเขต
การคาเสรี 
ST3 - ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 
กฎระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวของเพ่ือ
รองรับการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส
ดานปศุสัตวเพ่ือใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางการคาและเอ้ือ
ประโยชนในการทําธุรกรรมทางธุรกิจ
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
ST4 - ยกระดับ/ปรับเปลี่ยนบทบาท
หนาท่ีความรับผิดชอบจากผูปฏิบัติงาน
มาเปนผูกํากับดูแลท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ดานปศุสัตวอาศัยระบบสารสนเทศมา
สนับสนุนในการปฏิบัติงานภายใตการ
เปลี่ยนแปลงตอการปฏิรูประบบ
ราชการและการแขงขันทางการคา 
ST5 - สนับสนุนงบประมาณ และ
พัฒนาบุคลากรปศุสัตวดานเทคโนโลยี
สารสนเทศตอการกํากับดูแลและ
ปฏิบัติงานทางดานปศุสัตวใหเพียงพอ
และตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
ST6 - เผยแพรประชาสัมพันธและให
ความรูความเขาใจแกเกษตรกร 
ผูประกอบการ ประชาชนท่ัวไป และ
องคกรตางๆ เก่ียวกับการดําเนิน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดานปศุสัตว
อยางท่ัวถึงและปลอดภัย ผานทาง
เครือขายความรวมมือและชองทาง
อิเล็กทรอนิกส 
ST7 - พัฒนาระบบความม่ันคง
ปลอดภัย (Security) เพ่ือสรางความ

ภายนอกประเทศในการบูรณาและ
เชื่อมโยงขอมูลรวมกัน เพ่ือใหเกิด
ความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจดาน
ปศุสัตว 
WT3 - สนับสนุนการใหขอมูล การ
เขาถึงขอมูล และพัฒนาความรูดาน 
ICT ใหแกผูบริหาร บุคลากร เกษตรกร 
ประชาชนท่ัวไป และองคกรตางๆ ให
รับรูทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และภัยคุกคามตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
WT 4 - พัฒนาระบบสารสนเทศ
รองรับงานเฉพาะดาน และทดแทน
ระบบงานท่ีมีความลาสมัย และ
เครื่องมืออุปกรณดาน ICT มาใชงาน 
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงาน
ดานปศุสัตว 
WT5 - จัดทําแผนปฏิบัติงานและคูมือ
การปฏิบัติงานเก่ียวกับความม่ันคง
ปลอดภัย และการดําเนินงานดาน ICT 
อยางละเอียดและรัดกุม เพ่ือใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานดาน ICT 
และรองรับสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
WT6 - จัดตั้งศูนยเอกสารดานปศุสัตว
ในทุกสาขา เพ่ือเปนจุดศูนยกลางใน
การแลกเปลี่ยนขอมูลและเอกสาร
รวมกันภายในองคกรเพ่ือลดความ
ซํ้าซอน 
WT7 - สนับสนุนระบบการใหบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกสเก่ียวกับ CA, ระบบ
ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือให
เกิดความสะดวกรวกเร็วและสราง
ความเชื่อม่ันในการดําเนินธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสดานปศุสัตว 
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ประเด็น จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
เชื่อม่ันในความปลอดภัยของขอมูลเม่ือ
มีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตอ
การใหบริการ 
ST8 - พัฒนาระบบการสํารองขอมูล
ท้ังกระบวนเพ่ือรองรับสถานการณ
ฉุกเฉิน เหตุการณท่ีไมคาดคิด เหตุ
สุดวิสัย ภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติตางๆ 
เปนตน รองรับการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสดานปศุสัตวเปนไปอยาง
ตอเนื่อง ทันทวงที และชวยลดความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนได 

ท่ีมา: จากการประเมินและการวิเคราะห 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการใหบริการดานปศุสัตว 

(e-Service) 
เปาหมาย 
1. พัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ท่ีเพียงพอและกระจายท่ัวถึงเพ่ือรองรับการ

ใหบริการดานการปศุสัตว 
2. เกษตรกร และประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงการใหบริการงานดานการปศุสัตวไดอยางสะดวก

และรวดเร็ว 
ตัวช้ีวัด 
1. บุคลากรดานการปศุสัตวไทยสามารถเขาถึงการใหบริการงานดานการปศุสัตว 
2. จํานวนผูรับบริการผานระบบใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 30 ภายในป 

พ.ศ. 2561 จากฐานป พ.ศ. 2556 
3. ความพึงพอใจของผูขอรับริการตอการใชบริการดานการปศุสัตว 
4. มีมาตรฐานกลางขอมูลท่ีสามารถรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ

ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
5. จํานวนกระบวนการท่ีลดข้ันตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการใหบริการดานการปศุสัตวท่ี

ลดลง 
กลยุทธและมาตรการ 
1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ดานการปศุสัตว 

1.1 พัฒนาระบบโครงขายการสื่อสารใหมีความเสถียร และม่ันคง รวมถึงสามารถเชื่อมโยง
เครือขายขอมูลรวมกันระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานภาครัฐ 

1.2 สนับสนุนการใช ICT เพ่ือใหเกษตรกรและประชาชนท่ัวไปสามารถใชประโยชนและเขาถึง
การใหบริการดานการปศุสัตวไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 



92 

 

1.3 จัดสรรทรัพยากรดาน ICT ใหหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือรองรับการใหบริการ 
การบริหารจัดการและการเตือนภัยดานโรคระบาดสัตว โรคอุบัติใหม ภัยธรรมชาติและภัยพิบัติดานการปศุสัตว
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สนับสนุนระบบสารสนเทศเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพงานดานการปศุสัตว 
2.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานเฉพาะดาน และระบบบริหารจัดการภายในองคกร 

ใหการปฏิบัติงานและการใหบริการมีประสิทธิภาพ 
2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศในการดําเนินธุรกรรมดานการปศุสัตวและชองทางการติดตอสื่อสาร

ในการใหบริการไดอยางท่ัวถึง 
3. ผลักดันการสรางมาตรฐานกลางดานการปศุสัตว 

3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศการปศุสัตว (National Livestock Information System) โดย
เชื่อมโยงขอมูลกับระบบสารสนเทศการเกษตรแหงชาติ (National Agriculture Information System) 
เพ่ือใหการทําการเกษตรเปนไปอยางครบวงจรจากทุกหนวยงานของรัฐบนโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศหลัก
ของเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ท่ีมี
เครือขายเชื่อมโยงท่ัวประเทศ 

3.2 พัฒนาระบบมาตรฐานขอมูลดานการปศุสัตวของประเทศ (National Livestock 
Information Standard) ใหมีมาตรฐานเดียวกัน ภายใตกรอบมาตรฐานการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
แหงชาติ (TH e-GIF) เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลดานการปศุสัตว รวมถึงการพัฒนาระบบ
มาตรฐานกลางดานอ่ืนๆ เชน มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูล มาตรฐานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
มาตรฐานความม่ันคงปลอดภัย และมาตรฐานดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตอการพัฒนาและการใหบริการดานการปศุสัตว
ไทย 

3.3 สนับสนุนการพัฒนาใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการปศุสัตวใหสอดรับขอมูลภาค
การเกษตรเพ่ือใหการบริหารจัดการภาคการปศุสัตวและภาคการเกษตรเปนเอกภาพ 

4. เสริมสรางความเชื่อม่ันและความม่ันคงปลอดภัยในการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
4.1 สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพและความม่ันคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร ระบบ

ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส และระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกรรมทางธุรกิจ 
4.2 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พระราชบัญญัติ

วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
4.3 สรางความเขาใจและเสริมสรางความเชื่อม่ันในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอยาง

ปลอดภัย และเผยแพรขอมูลภัยอันตรายจากการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสท่ีไมถูกตอง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสรางความม่ันคงการผลิตและ
การตลาดดานปศุสัตว (e-Livestock Security) 

เปาหมาย 
1. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือผลิตภาพการผลิตและ

สรางความเขมแข็งการตลาดดานปศุสัตว 
2. สินคาปศุสัตวไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและเปนท่ียอมรับ และสามารถแขงขันกับ

ตางประเทศคูแขงได 
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3. บุคลากรภาคปศุสัตวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนโดยไดรับบริการดานการปศุสัตวผานบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส 

ตัวช้ีวัด 
1. รอยละของจํานวนสินคาปศุสัตวท่ีถูกตีกลับท่ีมีสาเหตุจากระบบขอมูล 
2. จํานวนใบอนุญาต/ใบรับรองสุขอนามัยสัตวดําเนินการสําเร็จผานระบบเชื่อมโยงขอมูล 
3. มีระบบรับรองมาตรฐานเปนท่ียอมรับระดับสากล 
4. มีการพัฒนากระบวนการผลิตดานการปศุสัตวท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
5. มีระบบสารสนเทศดานสุขภาพสัตวเปนฐานรากของการบูรณาการขอมูลสุขภาพสัตว 
กลยุทธและมาตรการ 
1. เพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการผลิตและเพ่ิมศักยภาพของสินคาปศุสัตวเพ่ือความม่ันคงการผลิต 

1.1 สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากรภาคปศุสัตวเพ่ิมศักยภาพในกระบวนการผลิต
แบบครบวงจรตลอดหวงโซมูลคาการผลิต 

1.2 สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรพรอมระบบวิเคราะหพยากรณ
ผลผลิตการปศุสัตวและระบบบริหารจัดการพ้ืนท่ีเศรษฐกิจภาคปศุสัตวมาชวยในการพัฒนาวางแผนการผลิต
อยางเหมาะสม 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑทางการปศุสัตวเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในดานการตลาด 

2.1 สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพการผลิตสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐานระดับสากล และการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) 
จนถึงจุดกําเนิดจากการผลิตการปศุสัตว 

2.2 พัฒนาศูนยกลางดานสุขภาพสัตวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และสรางระบบ
เตือนภัยจากโรคระบาดสัตว โรคอุบัติใหม สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือรองรับสถานการณท่ี
เกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 

2.3 สนับสนุนการใชระบบ e-Certification เพ่ือเชื่อมโยงเอกสารท่ีจําเปนตอการทําการคา
ระหวางประเทศโดยเริ่มจากผลผลิตปศุสัตวพ้ืนฐานไปสูผลผลิตปศุสัตวเพ่ือการสงออกหรือผลผลิตท่ีมีศักยภาพ
สงออกสูง 

3. สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวภาคปศุสัตว 
3.1 สนับสนุนการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตปศุสัตว

ผสมผสานเทคโนโลยีสีเขียวท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในการพัฒนาอยางยั่งยืน 
3.2 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับเทคโนโลยีสาขาอ่ืนๆ เพ่ือตอยอดการผลิต

พลังงานทดแทน 
3.3 สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรักษาและอนุรักษพันธุกรรม พันธุสัตว พันธุพืช

อาหารสัตวท่ีดีของประเทศและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของโลกไดอยางลงตัว และเพ่ือ
รักษาความคงอยูตามความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการวิจัยพัฒนา สราง
นวัตกรรม และตอยอดองคความรูดานการปศุสัตว (e-Knowledge and Innovation) 

เปาหมาย 
1. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือวิจัยพัฒนา สรางสรรคนวัตกรรม และเพ่ิมคุณคาสินคาปศุสัตว

ใหมีประสิทธิภาพ 
2. มีศูนยกลางองคความรูดานการปศุสัตวไทยเพ่ือรองรับการพัฒนางานดานการปศุสัตว และตอ

ยอดการสรางเทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ินอยางเหมาะสม 
3. เกษตรกรดานการปศุสัตวมีความรอบรู ภูมิปญญาทองถ่ินและเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช

พัฒนาการผลิตสินคาปศุสัตวเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีและลดชองวางรายไดระหวางอาชีพเกษตรกรกับอาชีพอ่ืนๆ 
ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมใหมๆ ดานการปศุสัตวท่ีไดพัฒนาข้ึนและนําไปใช

ประโยชนหรือปฏิบัติไดจริง 
2. มีการจัดตั้งศูนยกลางองคความรูดานการปศุสัตวไทย 
3. จํานวนองคความรูดานการปศุสัตวท่ีถูกจัดเก็บและถูกนําไปใชประโยชน 
4. จํานวนหลักสูตรสื่อองคความรูดานการปศุสัตวและดานสาขาอ่ืนๆ 
5. จํานวนผูรับบริการในการสืบคนขอมูลหรือเขาถึงองคความรู นวัตกรรมใหมๆ และผลงานวิจัยดาน

การปศุสัตว 
กลยุทธและมาตรการ 
1. พัฒนาคุณคาใหกับสินคาปศุสัตว (Livestock Value Creation) 

1.1 พัฒนาศักยภาพและสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาดานปศุสัตวโดยอาศัยองคความรูท่ีมีอยูเดิม 
หรือความรูจากหลากหลายสาขามาผนวกเขาเพ่ือยกระดับสินคาปศุสัตวใหมีคุณภาพยั่งยืน ตลอดจนพัฒนา
งานวิจัยขนาดเล็กท่ีดําเนินงานโดยเกษตรกรหรืออาศัยความรวมมือระหวางเกษตรกรและผูใชเทคโนโลยีกับ
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยท่ีเก่ียวของกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของภาค
ปศุสัตว อาทิเชน เทคโนโลยีระบบโรงเรือนอัจฉริยะ (Intelligence Greenhouse) เทคโนโลยีการคาดการณ
ผลผลิต เปนตน โดยอาจจะเพ่ิมมูลคาไดอยางมากหากมีการเชื่อมโยงกับนอกหนวยงาน อาทิเชน ศูนยวิจัย
อาหารฮาลาล เปนตน 

1.2 สรางนวัตกรรมคุณคาท่ีเกิดจากการผสมผสานความคิดสรางสรรค หรือภูมิปญญาทองถ่ินกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาผลผลิตดานปศุสัตว หรือในกระบวนการผลิตสินคาปศุสัตว เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

2. พัฒนาระบบการจัดการความรูภาคปศุสัตว 
2.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือชวยลดความเสี่ยงและ

การบริหารจัดการจากการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมของโลก อาทิเชน การวิจัยพันธุสัตวและพืชอาหาร
สัตว รวมถึงการวิจัยแบบจําลองเพ่ือคาดการณผลของปจจัยสําคัญท่ีมีตอการเพ่ิมผลิตภาพของภาคปศุสัตว อาทิ
เชน แบบจําลองการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ แบบจําลองเก่ียวกับโรคระบาดสัตวตางๆ เปนตน 

2.2 สนับสนุนใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองคความรูและเผยแพรองคความรูท่ีจะเปน
ประโยชนแกเกษตรกรท่ีสามารถเขาถึงองคความรูไดอยางสะดวก 
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2.3 จัดตั้งศูนยกลางองคความรูดานการปศุสัตวไทย (Knowledge based) เพ่ือเปนศูนยกลาง
รวบรวมและแลกเปลี่ยนองคความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ความรูเทคโนโลยีแนวใหมและเทคโนโลยีสีเขียวของ
บุคลากรภาคปศุสัตว และเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกัน และเปนการรวมแกไขปญหา
และเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานปศุสัตวอยางครบวงจร 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบูรณาการและเสริมสรางความ

เขมแข็งดานการปศุสัตว (e-Livestock Network) 
เปาหมาย 
1. เครือขายดานการปศุสัตวมีความเขมแข็งตอการพัฒนาปศุสัตวท้ังดานความรูวิชาการ ดานความ

รวมมือระหวางประเทศ และดานการบริหารจัดการดานการปศุสัตวไทย 
2. บุคลากรกรมปศุสัตวสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูปฏิบัติงานไปสูผู กํากับดูแลไดอยาง

เหมาะสม 
3. มีการบังคับใชกฎหมายดานการปศุสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามเจตนารมณของ

กฎหมายท่ีกําหนด 
4. มีการกําหนดมาตรการ กฎระเบียบและขอบังคับเพ่ือรองรับการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

ดานการปศุสัตว 
ตัวช้ีวัด 
1. มีมาตรการและแนวทางจากความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงาน

ภาคเอกชนหรือองคกรระหวางประเทศรวมกัน 
2. มีกฎระเบียบ หรือขอกําหนดเพ่ิมเติมท่ีชวยรองรับการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสท้ังภายใน

และระหวางประเทศ 
3. จํานวนบทบาทภารกิจท่ีปรับเปลี่ยนจากผูปฏิบัติงานไปสูผูกํากับดูแลดานการปศุสัตว โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย 
4. จํานวนบุคลากรท่ีรับรูและสรางความรูความเขาใจตอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ 
5. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (War Room) และศูนยปฏิบัติการระดับกรม 

(DOC) 
กลยุทธและมาตรการ 
1. เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายดานการปศุสัตวดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการดานการปศุสัตวระหวางบุคลากรและองคกรกับหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
กลุมเกษตรกรปศุสัตว องคกรระหวางประเทศ และหนวยงานจากตางประเทศไมวาจะเปนประเทศภายในกลุม
อาเซียน หรือประเทศพันธมิตรอ่ืนๆ เพ่ือบูรณาการรวมกันตามความรวมมือในการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
ความรูและทักษะใหมๆ 

1.2 สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารและ
ประสานความรวมมือเครือขายดานการปศุสัตวในการกําหนดนโยบายและมาตรการในการใหความชวยเหลือ
และแกไขปญหาสินคาปศุสัตวอยางมีเสถียรภาพ 

2. ยกระดับจากผูปฏิบัติงานไปสูผูกํากับดูแลดานการปศุสัตว 
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2.1 สรางความพรอมในการใหความรูความเขาใจตามหลักวิชาการ และองคความรูในฐานะ
บทบาทของผูกํากับดูแล พรอมท้ังปรับโครงสรางขององคกรใหสอดรับกับบทบาทท่ีเปลี่ยนไปดวยการใช
เทคโนโลยีมาชวยในการบริหารจัดการ 

2.2 สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการพัฒนางานท่ีมีอยูใหสามารถรองรับ
การปฏิบัติงานเพ่ือใหลดภาระหนาท่ีความรับผิดชอบบางสวนในการปรับเปลี่ยนไปสูผูกํากับดูแลไดอยางเต็มตัว 

3. สนับสนุนใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการกําหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติท่ี
จําเปนตอการพัฒนาดานปศุสัตว 

3.1 จัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (War Room) และศูนยปฏิบัติการระดับกรม 
(DOC) เพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานปศุสัตว และสอดรับศูนยขอมูลและศูนย
ปฏิบัติการระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

3.2 ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมกฎระเบียบ ขอบังคับดานการปศุสัตวเพ่ือรองรับการดําเนินธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสท้ังภายในและระหวางประเทศ 

3.3 สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนกลไกในการบังคับใชกฎหมาย ประกาศ และ
ขอบังคับดานปศุสัตวไดอยางเครงครัด 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ

บุคลากรภาคปศุสัตว (e-Livestock Human Resource) 
เปาหมาย 
1. บุคลากรภาคปศุสัตวมีทักษะความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรียนรู เขาถึง 

สามารถพัฒนาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทันสื่อสมัยใหม 
2. เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงการเรียนรูดานปศุสัตวไดทุกท่ี ทุกเวลา  
ตัวช้ีวัด 
1. มีการจัดตั้งศูนยกลางการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. จํานวนบุคลากรดานการปศุสัตวท่ีไดรับการเรียนรูดวยระบบการเรียนรูออนไลน 
3. จํานวนบุคลากรภายในกรมปศุสัตวท่ีไดรับการอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. จํานวนบุคลากรดาน ICT ท่ีไดรับการอบรมความรูเฉพาะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. จํานวนหลักสูตรสื่อความรูอิเล็กทรอนิกสดานการปศุสัตวและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธและมาตรการ 
1. ยกระดับศักยภาพของบุคลากรภาคปศุสัตว 

1.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเปนรูปธรรม และ
ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

1.2 สนับสนุนการสรางทักษะความรูความเชี่ยวชาญใหแกบุคลากร ICT ในทุกระดับอยางท่ัวถึง 
ไดแก กลุมผูบริหาร กลุมผูเชี่ยวชาญและนักพัฒนาระบบ กลุมเทคนิค และกลุมผูใชงาน รวมถึงผูใชงานหรือผูมี
สวนเก่ียวของท่ีไดรับโอกาสการพัฒนาความรูดาน ICT อยางตอเนื่องเชนเดียวกัน 

1.3 บุคลากรดานการปศุสัตวไมวาจะเปน เกษตรกร ผูประกอบการ หรือประชาชนท่ัวไปดานปศุสัตว
สามารถเรียนรูและเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชงานดาน ICT หรือเรียนรูออนไลนผานทางเครือขาย
อิเล็กทรอนิกส 
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2. สรางสังคมปศุสัตวแหงการเรียนรูท่ียั่งยืนและพรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
2.1 สงเสริมการใช ICT ในการจัดการความรูดานการปศุสัตวของทองถ่ินเพ่ือแปลงความรูท่ีติด

อยูกับตัวบุคคลใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและเปนการสั่งสมองคความรูดานปศุสัตว
ไทย 

2.2 จัดตั้งศูนยกลางการเรียนรูดาน ICT ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานภายในองคกร หรือพัฒนา
ระบบการเรียนรูออนไลนดาน ICT หรือดานปศุสัตวเพ่ือเปนสังคมออนไลนในการแลกเปลี่ยนถายทอดความรู
ดานปศุสัตวอยางท่ัวถึงและมีความสะดวกมากข้ึน 

2.3 เพ่ิมศักยภาพท่ีจําเปนและรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนใหแกบุคลากรองคกร อาทิเชน 
การเพ่ิมทักษะการติดตอสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ อาทิเชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษามาเลย และ
ภาษาญี่ปุน เปนตน 

2.4 สงเสริมการเขารับฝกอบรมซอฟตแวรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานดาน ICT และสงเสริมการ
เขาสอบมาตรฐานดาน ICT หรือวิชาชีพไอทีท่ีเปนประโยชนตอพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรดาน ICT ใหมีความรู
ความสามารถทัดเทียมกับมาตรฐานสากล 
 
 
 
 



1 

 

 
ภาพท่ี 4.3  กรอบการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
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1 

 

 

 
ภาพท่ี 4.4  การแปลงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 
              ไปสูการปฏิบัติ 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
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ยุทธศาสตรประเทศ 
(Country Strategy) 

 
 
 

กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของ
ประเทศไทย (ICT 2020) 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
พ.ศ. 2555-2558 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ฉบับท่ี 3 
พ.ศ. 2557-2561 

 

แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
ของกรมปศุสัตว 
พ.ศ. 2557-2561 

 

 
ภาพท่ี 4.5  ความสอดคลองระหวางนโยบาย/ยุทธศาสตรระดับประเทศ แผนปฏิบัติ/แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและ 
               สหกรณ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2557-2561) และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 3 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตรท่ี 6 

ยุทธศาสตรท่ี 7 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 3 

ยุทธศาสตรท่ี 7 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

ยุทธศาสตรท่ี 6 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรท่ี 4 
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แผน/ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ICT/โครงการ ICT 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 
พัฒนาบริการ

การเกษตรโดยใช 
ICT ของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน

การแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
สงเสริมและ

สนับสนุนการใช 
ICT เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาบุคลากร

ใหมีความรู
ความสามารถใน

การวิเคราะห 
สังเคราะห และ
ถายทอดขอมูล 

องคความรู
การเกษตรดวย 
ICT ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
สงเสริมผูมีสวนได
สวนเสียทางดาน

การเกษตรให
สามารถเขาถึง

และใชประโยชน
จาก ICT 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
สงเสริมความ
รวมมือในการ

ประยุกตใช ICT 
รวมกับหนวยงาน

ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและ
เครือขายภาค
การเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 
6 สงเสริมการ
ใช ICT เพ่ือ

พัฒนา
ศักยภาพ

งานวิจัยและ
พัฒนา

เทคโนโลยีดาน
การเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
สนับสนุนการ

กําหนดและกํากับ
นโยบาย

การเกษตรดวย 
ICT ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

แผ
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ยุทธศาสตรท่ี 1 
การสนับสนุน 
ICT เพ่ือการ
ใหบริการดาน 

ปศุสัตว  
(e-Service) 

e-Service,  
การเชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนขอมลู 
(National Single 
Window: NSW), 
ทะเบียนเกษตรกร 

(Smart Farmer & 
Smart Card),  

e-Form 

โครงสรางพ้ืนฐาน, 
ทดแทนของเดิม, 
เพ่ิมประสิทธิภาพ, 
การดูแลบํารุงรักษา 
(MA), การรองรับ 
IPv6, การบริหาร
จัดการความเสี่ยง, 
การบริหารจัดการ

ภายในองคกร 
(Back Office) 

    Data Center, 
มาตรฐานขอมลู
กลาง, Cloud 
Computing, 
การกําหนดเขต
ความเหมาะสม, 
การเตือนภัย, GIS 

Integration, 
บูรณาการขอมูล
ทางการเกษตร, 
ICT Master 

Plan 
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แผน/ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ICT/โครงการ ICT 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 
พัฒนาบริการ

การเกษตรโดยใช 
ICT ของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน

การแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
สงเสริมและ

สนับสนุนการใช 
ICT เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาบุคลากร

ใหมีความรู
ความสามารถใน

การวิเคราะห 
สังเคราะห และ
ถายทอดขอมูล 

องคความรู
การเกษตรดวย 
ICT ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
สงเสริมผูมีสวนได
สวนเสียทางดาน

การเกษตรให
สามารถเขาถึง

และใชประโยชน
จาก ICT 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
สงเสริมความ
รวมมือในการ

ประยุกตใช ICT 
รวมกับหนวยงาน

ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและ
เครือขายภาค
การเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 
6 สงเสริมการ
ใช ICT เพ่ือ

พัฒนา
ศักยภาพ

งานวิจัยและ
พัฒนา

เทคโนโลยีดาน
การเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
สนับสนุนการ

กําหนดและกํากับ
นโยบาย

การเกษตรดวย 
ICT ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

แผ
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ยุทธศาสตรท่ี 2 
การใช ICT เพ่ือ
สรางความมั่นคง

การผลิตและ
การตลาดดาน 

ปศุสัตว  
(e-Livestock 

Security) 

ทะเบียนเกษตรกร, 
การตรวจสอบ

ยอนกลับ, 
มาตรฐาน 

ความปลอดภัย,  
e-Service,  

e-Productivity;  
e-Breeding,  
e-Nutrition,  

e-Veterinary,  
e-Vaccine,  
e-Biologic,  

e-Biotech, e-Lab 
เปนตน 

   ตลาดกลางทาง
อิเล็กทรอนิกส  
(e-Market), 

คารบอนเครดิต 
(Carbon 
Credit)  

 มาตรฐานขอมลู
กลาง,  

การกําหนดเขต
ความเหมาะสม 

(Zoning),  
บูรณาการขอมูล
ทางการเกษตร 
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แผน/ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ICT/โครงการ ICT 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 
พัฒนาบริการ

การเกษตรโดยใช 
ICT ของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน

การแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
สงเสริมและ

สนับสนุนการใช 
ICT เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาบุคลากร

ใหมีความรู
ความสามารถใน

การวิเคราะห 
สังเคราะห และ
ถายทอดขอมูล 

องคความรู
การเกษตรดวย 
ICT ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
สงเสริมผูมีสวนได
สวนเสียทางดาน

การเกษตรให
สามารถเขาถึง

และใชประโยชน
จาก ICT 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
สงเสริมความ
รวมมือในการ

ประยุกตใช ICT 
รวมกับหนวยงาน

ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและ
เครือขายภาค
การเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 
6 สงเสริมการ
ใช ICT เพ่ือ

พัฒนา
ศักยภาพ

งานวิจัยและ
พัฒนา

เทคโนโลยีดาน
การเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
สนับสนุนการ

กําหนดและกํากับ
นโยบาย

การเกษตรดวย 
ICT ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 
การสงเสริม ICT 

เพ่ือการวิจัย
พัฒนา สราง

นวัตกรรมและตอ
ยอดองคความรู
ดานการปศุสัตว  
(e-Knowledge 

and 
Innovation) 

ทะเบียนเกษตรกร 
(Smart Farmer & 

Smart Card) 

 องคความรู 
(Knowledge 
Base), การ

จัดการความรู 
(Knowledge 

Management) 

การเผยแพร
ประชาสัมพันธ 

  

สื่อความรู
อิเล็กทรอนิกส  
(e-Learning),  
การจัดการองค

ความรู 
(Knowledge 

Management) 

วิจัยและ
พัฒนา (R&D), 

นวัตกรรม 
(Innovation),  

Co-Lab 
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แผน/ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ICT/โครงการ ICT 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 
พัฒนาบริการ

การเกษตรโดยใช 
ICT ของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน

การแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
สงเสริมและ

สนับสนุนการใช 
ICT เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาบุคลากร

ใหมีความรู
ความสามารถใน

การวิเคราะห 
สังเคราะห และ
ถายทอดขอมูล 

องคความรู
การเกษตรดวย 
ICT ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
สงเสริมผูมีสวนได
สวนเสียทางดาน

การเกษตรให
สามารถเขาถึง

และใชประโยชน
จาก ICT 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
สงเสริมความ
รวมมือในการ

ประยุกตใช ICT 
รวมกับหนวยงาน

ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและ
เครือขายภาค
การเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 
6 สงเสริมการ
ใช ICT เพ่ือ

พัฒนา
ศักยภาพ

งานวิจัยและ
พัฒนา

เทคโนโลยีดาน
การเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
สนับสนุนการ

กําหนดและกํากับ
นโยบาย

การเกษตรดวย 
ICT ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

แผ
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ยุทธศาสตรท่ี 4 
การใช ICT เพ่ือ
การบูรณาการ
และเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ดานปศุสัตว  

(e-Livestock 
Network) 

ทะเบียนเกษตรกร 
(Smart Farmer & 

Smart Card) 

การบริหารจัดการ
ภายในองคกร 
(Back Office) 

  เครือขายปศุสัตว 
(Livestock 
Network),  
การสงเสริม 
ปศุสัตว, การ
พัฒนา ICT 
รองรับ AEC 
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แผน/ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ICT/โครงการ ICT 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 
พัฒนาบริการ

การเกษตรโดยใช 
ICT ของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน

การแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
สงเสริมและ

สนับสนุนการใช 
ICT เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาบุคลากร

ใหมีความรู
ความสามารถใน

การวิเคราะห 
สังเคราะห และ
ถายทอดขอมูล 

องคความรู
การเกษตรดวย 
ICT ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
สงเสริมผูมีสวนได
สวนเสียทางดาน

การเกษตรให
สามารถเขาถึง

และใชประโยชน
จาก ICT 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
สงเสริมความ
รวมมือในการ

ประยุกตใช ICT 
รวมกับหนวยงาน

ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและ
เครือขายภาค
การเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 
6 สงเสริมการ
ใช ICT เพ่ือ

พัฒนา
ศักยภาพ

งานวิจัยและ
พัฒนา

เทคโนโลยีดาน
การเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
สนับสนุนการ

กําหนดและกํากับ
นโยบาย

การเกษตรดวย 
ICT ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

แผ
นแ
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ทเ

ทค
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ยุทธศาสตรท่ี 5 
การพัฒนา ICT 

เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ

ของบุคลากรภาค
ปศุสัตว  

(e-Livestock 
Human 

Resource) 

 การปรับเปลี่ยน
บทบาทไปสูการ

กํากับดูแล  
(e-Change to 

Inspector), การ
บริหารจัดการ
ภายในองคกร 
(Back Office) 

องคความรู 
(Knowledge 

Base), สื่อความรู
อิเล็กทรอนิกส  
(e-Learning),  
การฝกอบรม,  

การติดตามและ
ประเมินผล
ความรู ICT, 

การศึกษาดูงาน
และการสัมมนา 

การฝกอบรม
ปราชญชาวบาน
และเกษตรกร 
(Information 

Input & 
Information 

Usage) 

  
 

 
ภาพท่ี 4.6  ความสอดคลองระหวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2557-2561) กับ 
               แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
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บทที่ 5 
การแปลงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสูการปฏิบัติ 

 
5.1 กระบวนการขับเคล่ือนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปสูการปฏิบัติ 
 

การขับเคลื่อนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 จะ
มีหลายระดับท่ีเก่ียวของตั้งแตแผนของกรมปศุสัตวจากสวนกลางแลวดําเนินการกระจายไปยังสวนภูมิภาคใน
ระดับพ้ืนท่ีอยางเปนข้ันตอนโดยเริ่มตั้งแตทิศทางการพัฒนา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตรการ
พัฒนา และตัวชี้วัดความสําเร็จลงไปสูแผนระดับตางๆ จากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาคท่ัวประเทศ ดังนี้ 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนของกรมปศุสัตวรวมกันผลักดันแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 ไปสูการปฏิบัติ โดยเสริมสรางความเขาใจใน
วัตถุประสงค เปาหมาย และบทบาทท่ีมุงไปสูคานิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
ปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 ซ่ึงสอดคลองกับแผนแมบทดานการปศุสัตวไทย พ.ศ. 2556-2565 และแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ ระดับกระทรวง และนโยบายและแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ กับ
ทุกภาคสวนนําแผนไปปฏิบัติ โดยตองเขาใจถึงสถานการณการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ เขาใจและ
เขาถึงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย นําไปสูการสงเสริมใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวใหมีสวนรวมและ
พัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหรับรูและนําไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม มี
รายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 

1) จัดทําการเผยแพรประชาสัมพันธ โดยใชหลักการตลาดสรางความตระหนักและยอมรับตอ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 เปนเครื่องมือในการพัฒนา
แบบบูรณาการทุกภาคสวนสามารถนําไปปรับใชใหเกิดการปฏิบัติจริง 

2) จัดเวทีและกระบวนการท่ีเนนการปฏิบัติการรวมกัน โดยใชความรูความเขาใจท้ังดานสาระ
การพัฒนา ความรูทางวิชาการและเทคนิคเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความแตกตางของ
สภาพแวดลอมในแตละพ้ืนท่ี ความเขาใจซ่ึงกันและกันในกลุมท่ีเก่ียวของท้ังหมด และการทํางานแบบบูรณา
การและเปนเครือขายความรวมมือ เปนวิธีการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
ปศุสัตวในสวนกลางและสวนภูมิภาคท่ัวประเทศ รวมท้ังเปดโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวาง
กรมปศุสัตว กับผูใชบริการไมวาจะเปนเกษตรกร ผูประกอบการ ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภาคเอกชน และ
องคกรตางๆ เปนตน นําเสนอขอมูล ขอเท็จจริง สภาพปญหาและความตองการ ขอจํากัด สภาพแวดลอมและ
โครงสรางพ้ืนฐาน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของมารวมกันประสานงานเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไดอยางตรงจุดและทันสถานการณ 

2. สรางความเชื่อมโยงระหวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 
พ.ศ. 2557-2561 กับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับท่ี 
3 (พ.ศ. 2557-2561) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 
2557-2561 นโยบายภาครัฐ แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายและแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยมีทิศ
ทางการพัฒนาท่ีตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางสอดคลอง
และเชื่อมโยงเปาหมายหลักของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-
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2561 ไปสูเปาหมายและวิธีปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตวและแผนปฏิบัติราชการในแตละพ้ืนท่ี
ท่ัวประเทศ มีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 

1) การบูรณาการในระดับนโยบาย/ระดับผูบริหารของกรมปศุสัตว/ระดับผูปฏิบัติงาน โดยให
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี
สาระสําคัญบนพ้ืนฐานหลักการท่ีสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 
พ.ศ. 2557-2561 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
ระดับประเทศ นโยบายภาครัฐ นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมปศุสัตว และแผนงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ กําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา และประโยชนท่ีไดรับจากการพัฒนา พรอม
ท้ังประมาณการงบประมาณและทรัพยากรตางๆ ท่ีจะตองใช ระยะเวลาดําเนินการ และการติดตามประเมินผล 
เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และเปนไปตามเปาหมายของกรมปศุสัตวท่ีตั้งไว 

2) การจัดทํางบประมาณแบบมีสวนรวม โดยใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป โดยตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการไมวาจะเปน การจัดทําคําของบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณ โดยใหยึดกรอบแนว
ทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 รวมท้ังการวางแผนและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

3) การมอบหมายการดําเนินงาน โดยใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวท่ีเก่ียวของกับแผนงาน/
โครงการนําไปสูการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด และ
เปนไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ และดัชนีตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ โดยดําเนินงานการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

4) การติดตามประเมินผลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 
2557-2561 เพ่ือไปสูการปฏิบัติงานโดยภาพรวม โดยคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมปศุสัตว ทําหนาท่ีพิจารณากําหนดนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรม
ปศุสัตวใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาระดับประเทศ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณา
ตรวจสอบ กลั่นกรอง กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว เสนอแนะโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานงานและ
ใหความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหวางกระทรวงและกรมตางๆ เปนตน เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวเปนไปตามเปาหมาย รวมท้ังจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการ คณะทํางานในเรื่องตางๆ ในแตละระดับมาชวยสนับสนุนและดําเนินการเรงรัดการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป 
 
5.2 การเช่ือมโยงแผนงาน/โครงการสําคัญกับประเด็นพันธกิจและยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
 

การเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการสําคัญดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขากับ
ประเด็นพันธกิจและยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว ท่ีมีการ
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กําหนดเปนระยะเวลาดําเนินงานภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 
2557-2561 จํานวน 5 ป โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานไปสูการปฏิบัติท่ีสําคัญดังนี้ 
 

ความสอดคลองพันธกิจกับยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรม
ปศุสัตว 

พันธกิจท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและทรัพยากรมนุษยการปศุสัตวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อรองรับตอการเปลี ่ยนแปลง รวมถึงการเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนางานดานการปศุสัตวแก
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป มีประเด็นยุทธศาสตร คือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการใหบริการดานปศุสัตว 
(e-Service) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบูรณาการและเสริมสรางความ
เขมแข็งดานปศุสัตว (e-Livestock Network) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากรภาคปศุสัตว (e-Livestock Human Resource) 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนามาตรฐานระบบขอมูล เครือขายสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัย และบูรณา
การความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นานาชาติ มีประเด็นยุทธศาสตร คือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการใหบริการดานปศุสัตว 
(e-Service) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบูรณาการและเสริมสรางความ
เขมแข็งดานปศุสัตว (e-Livestock Network) 

พันธกิจท่ี 3 เปนศูนยกลางขอมูลและสารสนเทศดานการปศุสัตวเพื่อการพัฒนา การแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยง และการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และการวิจัยพัฒนา
แกบุคลากรเครือขายดานปศุสัตว มีประเด็นยุทธศาสตร คือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการใหบริการดานปศุสัตว 
(e-Service) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการวิจัยพัฒนา สราง
นวัตกรรม และตอยอดองคความรูดานการปศุสัตว (e-Knowledge and Innovation) 

พันธกิจที่ 4 สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสรางการผลิต เพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันดานปศุสัตวใหสามารถแขงขันไดกับตางประเทศ มีมาตรฐาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และเปนชองทางและโอกาสหนึ่งในการพัฒนาประเทศใหหลุดจากกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง มี
ประเด็นยุทธศาสตร คือ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสรางความม่ันคงการผลิตและ
การตลาดดานปศุสัตว (e-Livestock Security) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการวิจัยพัฒนา สราง
นวัตกรรม และตอยอดองคความรูดานการปศุสัตว (e-Knowledge and Innovation) 
 



109 
 

ตารางท่ี 5.1  สรุปแผนงาน/โครงการสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 
 

ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย iSTAR 
ยุทธศาสตรท่ี

เกี่ยวของ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
หนวยงานรับผิดชอบ 

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนของเดิม 

โครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนของเดิม 

Technology ยุทธศาสตรท่ี 1 154,405,200 ศูนยสารสนเทศ 

2 โครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

Technology ยุทธศาสตรท่ี 1 132,567,200 ศูนยสารสนเทศ 

3 โครงการบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรแมขายพรอม
อุปกรณและโปรแกรมระบบงาน
กรมปศุสัตว 

โครงการบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรแมขายพรอมอุปกรณ
และโปรแกรมระบบงานกรม 
ปศุสัตว 

Technology, 
Responsibility 

ยุทธศาสตรท่ี 1 52,000,000 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตว 

4 โครงการจัดหาอุปกรณ
คอมพิวเตอรรองรับการ
ปรับเปลี่ยนไปสู IPv6 

โครงการจัดหาอุปกรณ
คอมพิวเตอรรองรับการ
ปรับเปลี่ยนไปสู IPv6 

Technology ยุทธศาสตรท่ี 1 25,000,000 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตว 

5 โครงการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรเพ่ือการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

โครงการปรับปรุงอุปกรณเครือขาย
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

Technology, 
Responsibility 

ยุทธศาสตรท่ี 1 12,000,000 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตว 

6   โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดานสารสนเทศปศุสัตว 

Accuracy ยุทธศาสตรท่ี 1 20,000,000 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตว 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย iSTAR 
ยุทธศาสตรท่ี

เกี่ยวของ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
หนวยงานรับผิดชอบ 

7   โครงการจัดทําระบบคอมพิวเตอร
แมขายเสมือน (Server 
Consolidation) 

Technology ยุทธศาสตรท่ี 1 40,000,000 ศูนยสารสนเทศ 

8   โครงการจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอร
กรณียายสํานักงานแหงใหม 

Technology ยุทธศาสตรท่ี 1 50,000,000 ศูนยสารสนเทศ 

9 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองคกร (Back 
Office) 

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Ducument) 

Responsibility ยุทธศาสตรท่ี 1 2,500,000 สํานักงานเลขานุการ
กรม 

10   โครงการระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดกรมปศุสัตว 

Responsibility ยุทธศาสตรท่ี 1 4,000,000 กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร 

11 โครงการพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล 

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ขอมูลระบบ National Single 
Window (NSW) 

Smart, 
Accuracy 

ยุทธศาสตรท่ี 1 23,429,600 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตว 

12   โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ขอมูลระบบ National Single 
Window (NSW) ระยะท่ี 3 

Smart, 
Accuracy 

ยุทธศาสตรท่ี 1 25,000,000 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตว 

13 โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูล
กลางและบูรณาการการเชื่อมโยง
ขอมูลระหวางหนวยงาน 

โครงการจัดทํามาตรฐานกลางของ
โครงสรางขอมูลและศูนยเอกสาร
ธุรกรรม 

Accuracy ยุทธศาสตรท่ี 1 50,000,000 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตว 

14   โครงการบูรณาการการเชื่อมโยง
ขอมูลกับหนวยงานภายนอก 

Smart ยุทธศาสตรท่ี 1 30,000,000 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตว 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย iSTAR 
ยุทธศาสตรท่ี

เกี่ยวของ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
หนวยงานรับผิดชอบ 

15   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
DLD-APP รวมกับมาตรฐานกลาง 

Technology ยุทธศาสตรท่ี 1 
และ 2 

10,000,000 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตว 

16 โครงการกําหนดเขตความ
เหมาะสมสําหรับการปศุสัตว 

โครงการพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการ
ลงทุนดานปศุสัตว (Economic 
Investment Zone of 
Livestock System) 

Smart ยุทธศาสตรท่ี 1 
และ 2 

20,000,000 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตว 

17   โครงการกําหนดเขตความ
เหมาะสมเพ่ือการลงทุนดาน 
ปศุสัตว ระยะท่ี 2 

International ยุทธศาสตรท่ี 1 
และ 2 

35,000,000 ศูนยสารสนเทศ 
สํานักเทคโนโลย ี
ชีวภาพการผลิต 
ปศุสัตว และสํานัก
พัฒนาอาหารสัตว 

18 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการทาง 
สัตวแพทย 

โครงการระบบใหบริการขอมูล
สารสนเทศทางสัตวแพทย 

International ยุทธศาสตรท่ี 1 
และ 2 

10,000,000 สํานักควบคุม ปองกัน
และบําบัดโรคสัตว 

19 โครงการตรวจสอบยอนกลับ
มาตรฐานดานการปศุสัตว 

โครงการตรวจสอบยอนกลับ
มาตรฐานดานการปศุสัตว 

Responsibility, 
Accuracy 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
และ 2 

5,000,000 สํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว 

20 โครงการพัฒนาระบบใหบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 

โครงการพัฒนาระบบใหบริการ
ใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐาน
สินคา 

Smart ยุทธศาสตรท่ี 1 
และ 2 

31,000,000 สํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย iSTAR 
ยุทธศาสตรท่ี

เกี่ยวของ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
หนวยงานรับผิดชอบ 

21  โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ
มาตรฐานสินคาปศุสัตว 
 

Responsibility, 
Accuracy 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
และ 2 

24,000,000 สํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว 

22   โครงการจัดทําระบบใบอนุญาต
ดิจิตอล เพ่ือความม่ันคงของ
กระบวนการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส 

Responsibility ยุทธศาสตรท่ี 1 
และ 2 

5,000,000 ศูนยสารสนเทศ 

23   โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การเคลื่อนยายสัตวผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Movement) 

Accuracy ยุทธศาสตรท่ี 1 
และ 2 

50,000,000 สํานักควบคุม ปองกัน
และบําบัดโรคสัตว 

24 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน (AEC) 

โครงการพัฒนาระบบใหบริการ
กรมปศุสัตวภาคภาษาตางประเทศ
เพ่ือรองรับ AEC 

International, 
Technology 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
และ 4 

10,000,000 ศูนยสารสนเทศ กอง
ปศุสัตวตางประเทศ 
และหนวยงานสังกัด
กรมปศุสัตว 

25 โครงการจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมปศุสัตว 

โครงการปรับแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรม
ปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 

Technology ยุทธศาสตรท่ี 1 
และ 4 

500,000 ศูนยสารสนเทศ 

26   โครงการจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมปศุสัตว 
พ.ศ. 2562-2566 

Technology ยุทธศาสตรท่ี 1 
และ 4 

3,500,000 ศูนยสารสนเทศ 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย iSTAR 
ยุทธศาสตรท่ี

เกี่ยวของ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
หนวยงานรับผิดชอบ 

27 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองคกร (Back 
Office) 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการขอรองเรียน และตอบขอ
ซักถาม 

Responsibility ยุทธศาสตรท่ี 1, 
4 และ 5 

5,000,000 กองการเจาหนาท่ี 
และสํานักกฎหมาย 

28 โครงการพัฒนาระบบทะเบียน
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน 

โครงการพัฒนาระบบทะเบียน
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน 

Smart, 
Accuracy 

ยุทธศาสตรท่ี 1, 
2, 3 และ 4 

36,936,000 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตว 

29 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
พัฒนาพันธุสัตวเพ่ือการ 
บูรณาการ (e-Breeding) 

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
พัฒนาพันธุสัตวเพ่ือการบูรณาการ 
(e-Breeding) 

Smart ยุทธศาสตรท่ี 2 25,000,000 สํานักเทคโนโลยี 
ชีวภาพการผลิต 
ปศุสัตว และสํานัก
พัฒนาพันธุสัตว 

30 โครงการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศการตลาด 
ปศุสัตว (e-Market) 

โครงการพัฒนาศูนยขอมูล
สารสนเทศการตลาดปศุสัตว  
(e-Market) 

Responsibility ยุทธศาสตรท่ี 2 10,500,000 สํานักพัฒนาพันธุสัตว 
และศูนยสารสนเทศ 

31 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดานปศุสัตวเพ่ือการผลิตพลังงาน
ทดแทน 

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
การปลูกพืชอาหารสัตวรวมกับการ
ผลิตพลังงานทดแทน 

Smart ยุทธศาสตรท่ี 2 23,500,000 สํานักพัฒนาอาหาร
สัตว 

32 โครงการการบริหารจัดการวัคซีน 
(e-Vaccine) 

โครงการการบริหารจัดการวัคซีน 
(e-Vaccine) 

Smart ยุทธศาสตรท่ี 2 60,000,000 สํานักเทคโนโลยี 
ชีวภัณฑสัตว 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย iSTAR 
ยุทธศาสตรท่ี

เกี่ยวของ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
หนวยงานรับผิดชอบ 

33 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหองปฏิบัติการ 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหองปฏิบัติการ 

International, 
Accuracy 

ยุทธศาสตรท่ี 2 50,000,000 สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ และสํานัก
ตรวจสอบคุณภาพ
สินคาปศุสัตว 

34 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการทาง 
สัตวแพทย 

โครงการพัฒนาฐานขอมูลโรคสัตว 
และระบบเฝาระวังโรคระบาดสัตว 

Smart, 
Accuracy 

ยุทธศาสตรท่ี 2 52,000,000 สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ และสํานัก
ควบคุม ปองกันและ
บําบัดโรคสัตว 

35 โครงการจัดทํา Knowledge 
Base 

โครงการจัดทํา Knowledge Base 
Center 

Smart ยุทธศาสตรท่ี 3 
และ 5 

5,000,000 กลุมพัฒนาวิชาการ 
ปศุสัตว กองการ
เจาหนาท่ี และ
หนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตว 

36 โครงการระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลกรม 
ปศุสัตว 

โครงการพัฒนาสื่อความรู
อิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 

Smart ยุทธศาสตรท่ี 3 
และ 5 

10,000,000 กองการเจาหนาท่ี 
ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตว 

37 โครงการพัฒนาฐานขอมูลดาน
การสงเสริมปศุสัตว 

โครงการจัดทําระบบฐานขอมูล
อาสาปศุสัตวและเครือขาย
เกษตรกร 

Accuracy ยุทธศาสตรท่ี 4 3,450,000 สํานักสงเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว 
และหนวยงานสังกัด
กรมปศุสัตว 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย iSTAR 
ยุทธศาสตรท่ี

เกี่ยวของ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
หนวยงานรับผิดชอบ 

38   โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

Accuracy ยุทธศาสตรท่ี 4 4,584,000 กองงานพระราชดําริ
และกิจกรรมพิเศษ 

39   โครงการศูนยขอมูลธนาคารโค-
กระบือเพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชดําริ 

Accuracy ยุทธศาสตรท่ี 4 2,065,500 กองงานพระราชดําริ
และกิจกรรมพิเศษ 

40 โครงการระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลกรม 
ปศุสัตว 

โครงการระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว 

Responsibility, 
Accuracy 

ยุทธศาสตรท่ี 5 5,500,000 กองการเจาหนาท่ี 
และหนวยงานสังกัด
กรมปศุสัตว 

41 โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

Smart ยุทธศาสตรท่ี 5 5,000,000 กองการเจาหนาท่ี 
ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตว 

 รวมท้ังส้ิน   1,123,437,500  

ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
 
 
 
 
 
 
 

 

115 



116 
 

ตารางท่ี 5.2  สรุปแผนงาน/โครงการสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงาน 
 

ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

 งบประมาณ 
(บาท)  

หนวยงานรับผิดชอบ 

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเพ่ือทดแทน
ของเดิม 

โครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนของเดิม 

     154,405,200 ศูนยสารสนเทศ 

2 โครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

     132,567,200 ศูนยสารสนเทศ 

3 โครงการบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรแมขายพรอม
อุปกรณและโปรแกรม
ระบบงานกรมปศุสัตว 

โครงการบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรแมขายพรอมอุปกรณ
และโปรแกรมระบบงานกรม 
ปศุสัตว 

     52,000,000 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

4 โครงการจัดหาอุปกรณ
คอมพิวเตอรรองรับการ
ปรับเปลี่ยนไปสู IPv6 

โครงการจัดหาอุปกรณ
คอมพิวเตอรรองรับการปรับเปลี่ยน
ไปสู IPv6 

     25,000,000 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

5 โครงการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรเพ่ือการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

โครงการปรับปรุงอุปกรณเครือขาย
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

     12,000,000 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

6   โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดานสารสนเทศปศุสัตว 

     20,000,000 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

 งบประมาณ 
(บาท)  

หนวยงานรับผิดชอบ 

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

7   โครงการจัดทําระบบคอมพิวเตอร
แมขายเสมือน (Server 
Consolidation) 

     40,000,000 ศูนยสารสนเทศ 

8   โครงการจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอร
กรณียายสํานักงานแหงใหม 

     50,000,000 ศูนยสารสนเทศ 

9 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองคกร (Back 
Office) 

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Ducument) 

     2,500,000 สํานักงานเลขานุการกรม 

10   โครงการระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดกรมปศุสัตว 

     4,000,000 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

11 โครงการพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล 

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ขอมูลระบบ National Single 
Window (NSW) 

     23,429,600 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

12   โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ขอมูลระบบ National Single 
Window (NSW) ระยะท่ี 3 

     25,000,000 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

13 โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูล
กลางและบูรณาการการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงาน 

โครงการจัดทํามาตรฐานกลางของ
โครงสรางขอมูลและศูนยเอกสาร
ธุรกรรม 

     50,000,000 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

 งบประมาณ 
(บาท)  

หนวยงานรับผิดชอบ 

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

14   โครงการบูรณาการการเชื่อมโยง
ขอมูลกับหนวยงานภายนอก 

     30,000,000 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

15   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
DLD-APP รวมกับมาตรฐานกลาง 

     10,000,000 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

16 โครงการกําหนดเขตความ
เหมาะสมสําหรับการปศุสัตว 

โครงการพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการ
ลงทุนดานปศุสัตว (Economic 
Investment Zone of Livestock 
System) 

     20,000,000 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

17   โครงการกําหนดเขตความ
เหมาะสมเพ่ือการลงทุนดาน 
ปศุสัตว ระยะท่ี 2 

     35,000,000 ศูนยสารสนเทศ สํานัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิต 
ปศุสัตว และสํานักพัฒนา
อาหารสัตว 

18 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการทางสัตวแพทย 

โครงการระบบใหบริการขอมูล
สารสนเทศทางสัตวแพทย 

     10,000,000 สํานักควบคุม ปองกันและ
บําบัดโรคสัตว 

19 โครงการตรวจสอบยอนกลับ
มาตรฐานดานการปศุสัตว 

โครงการตรวจสอบยอนกลับ
มาตรฐานดานการปศุสัตว 

     5,000,000 สํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินคา 
ปศุสัตว 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

 งบประมาณ 
(บาท)  

หนวยงานรับผิดชอบ 

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

20 โครงการพัฒนาระบบใหบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 

โครงการพัฒนาระบบใหบริการ
ใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐาน
สินคา 

     31,000,000 สํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินคา 
ปศุสัตว 

21  โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ
มาตรฐานสินคาปศุสัตว 

     24,000,000 สํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินคา 
ปศุสัตว 

22   โครงการจัดทําระบบใบอนุญาต
ดิจิตอล เพ่ือความม่ันคงของ
กระบวนการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

     5,000,000 ศูนยสารสนเทศ 

23   โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การเคลื่อนยายสัตวผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Movement) 

     50,000,000 สํานักควบคุม ปองกันและ
บําบัดโรคสัตว 

24 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (AEC) 

โครงการพัฒนาระบบใหบริการกรม
ปศุสัตวภาคภาษาตางประเทศเพ่ือ
รองรับ AEC 

     10,000,000 ศูนยสารสนเทศ กองปศุสัตว
ตางประเทศ และหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว 

25 โครงการจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมปศุสัตว 

โครงการปรับแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรม
ปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 

     500,000 ศูนยสารสนเทศ 

26   โครงการจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 

     3,500,000 ศูนยสารสนเทศ 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

 งบประมาณ 
(บาท)  

หนวยงานรับผิดชอบ 

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

2562-2566 
27 โครงการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภายในองคกร (Back 
Office) 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการขอรองเรียน และตอบขอ
ซักถาม 

     5,000,000 กองการเจาหนาท่ี และสํานัก
กฎหมาย 

28 โครงการพัฒนาระบบทะเบียน
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวราย
ครัวเรือน 

โครงการพัฒนาระบบทะเบียน
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน 

     36,936,000 ศูนยสารสนเทศ และ
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

29 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลพัฒนาพันธุสัตวเพ่ือ
การบูรณาการ (e-Breeding) 

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
พัฒนาพันธุสัตวเพ่ือการบูรณาการ 
(e-Breeding) 

     25,000,000 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิตปศุสัตว และสํานัก
พัฒนาพันธุสัตว 

30 โครงการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศการตลาดปศุสัตว 
(e-Market) 

โครงการพัฒนาศูนยขอมูล
สารสนเทศการตลาดปศุสัตว 
(e-Market) 

     10,500,000 สํานักพัฒนาพันธุสัตว และ
ศูนยสารสนเทศ 

31 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดานปศุสัตวเพ่ือการ
ผลิตพลังงานทดแทน 

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
การปลูกพืชอาหารสัตวรวมกับการ
ผลิตพลังงานทดแทน 

     23,500,000 สํานักพัฒนาอาหารสัตว 

32 โครงการการบริหารจัดการ
วัคซีน (e-Vaccine) 

โครงการการบริหารจัดการวัคซีน 
(e-Vaccine) 

     60,000,000 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

33 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหองปฏิบัติการ 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหองปฏิบัติการ 

     50,000,000 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
และสํานักตรวจสอบคุณภาพ
สินคาปศุสัตว 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

 งบประมาณ 
(บาท)  

หนวยงานรับผิดชอบ 

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

34 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการทางสัตวแพทย 

โครงการพัฒนาฐานขอมูลโรคสัตว 
และระบบเฝาระวังโรคระบาดสัตว 

     52,000,000 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
และสํานักควบคุม ปองกัน
และบําบัดโรคสัตว 

35 โครงการจัดทํา Knowledge 
Base 

โครงการจัดทํา Knowledge Base 
Center 

     5,000,000 กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว 
กองการเจาหนาท่ี และ
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

36 โครงการระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว 

โครงการพัฒนาสื่อความรู
อิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 

     10,000,000 กองการเจาหนาท่ี ศูนย
สารสนเทศ และหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว 

37 โครงการพัฒนาฐานขอมูลดาน
การสงเสริมปศุสัตว 

โครงการจัดทําระบบฐานขอมูล
อาสาปศุสัตวและเครือขาย
เกษตรกร 

     3,450,000 สํานักสงเสริมและพัฒนาการ 
ปศุสัตว และหนวยงานสังกัด
กรมปศุสัตว 

38   โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

     4,584,000 กองงานพระราชดําริและ
กิจกรรมพิเศษ 

39   โครงการศูนยขอมูลธนาคารโค-
กระบือเพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชดําริ 

     2,065,500 กองงานพระราชดําริและ
กิจกรรมพิเศษ 

40 โครงการระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว 

โครงการระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว 

     5,500,000 กองการเจาหนาท่ี และ
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

 งบประมาณ 
(บาท)  

หนวยงานรับผิดชอบ 

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

41 โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

     5,000,000 กองการเจาหนาท่ี ศูนย
สารสนเทศ และหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว 

 รวมท้ังส้ิน      1,123,437,500  
ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 5.3  สรุปแผนงาน/โครงการสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 จําแนกตามตัวชี้วัด 
  

ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
 งบประมาณ 

(บาท)  

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ตัวช้ีวัด 

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเพ่ือทดแทน
ของเดิม 

โครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเพ่ือทดแทน
ของเดิม 

ศูนยสารสนเทศ      - จํานวนครุภัณฑ
คอมพิวเตอรทดแทน
ของเดิม 
- ลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานและการ
ใหบริการแกผูใชบริการ 

154,405,200 

2 โครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ศูนยสารสนเทศ      - จํานวนครุภัณฑ
คอมพิวเตอรท่ีจัดซ้ือเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
- ลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานและการ
ใหบริการแกผูใชบริการ 

132,567,200 

3 โครงการบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรแมขายพรอม
อุปกรณและโปรแกรม
ระบบงานกรมปศุสัตว 

โครงการบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรแมขายพรอม
อุปกรณและโปรแกรม
ระบบงานกรมปศุสัตว 

ศูนยสารสนเทศ 
และหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว 

     - จํานวนครั้งของปญหาของ
ระบบคอมพิวเตอรแมขาย
พรอมอุปกรณและโปรแกรม
ระบบงานกรมปศุสัตว 
- ลดระยะเวลาความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใช

52,000,000 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
 งบประมาณ 

(บาท)  

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ตัวช้ีวัด 

งานระบบคอมพิวเตอร 
แมขายพรอมอุปกรณ และ
โปรแกรมระบบงานกรม 
ปศุสัตว 
- การเขาใชงานระบบ
คอมพิวเตอรและโปรแกรม
ระบบงานกรมปศุสัตวได
เปนปกติ 
- ความพึงพอใจตอ
ผูใชบริการตอการใชงาน
ระบบคอมพิวเตอรแมขาย
พรอมอุปกรณ และ
โปรแกรมระบบงานกรม 
ปศุสัตว 

4 โครงการจัดหาอุปกรณ
คอมพิวเตอรรองรับการ
ปรับเปลี่ยนไปสู IPv6 

โครงการจัดหาอุปกรณ
คอมพิวเตอรรองรับการ
ปรับเปลี่ยนไปสู IPv6 

ศูนยสารสนเทศ 
และหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว 

     - จํานวนอุปกรณ
คอมพิวเตอรท่ีรองรับการ
ปรับเปลี่ยนไปสู IPv6 

25,000,000 

5 โครงการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรเพ่ือการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

โครงการปรับปรุงอุปกรณ
เครือขายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

ศูนยสารสนเทศ 
และหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว 

     - ระยะเวลาการเขาถึงระบบ
ฐานขอมูลลดลง 
- จํานวนครั้งของปญหา
ระบบเครือขายไมสามารถ

12,000,000 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
 งบประมาณ 

(บาท)  

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ตัวช้ีวัด 

ใชงานได 
- จํานวนครุภัณฑ
คอมพิวเตอรท่ีจัดซ้ือเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

6   โครงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดานสารสนเทศ
ปศุสัตว 

ศูนยสารสนเทศ 
และหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว 

     - จํานวนครั้งของปญหาท่ีที
ความเสี่ยงลดลงจากระบบ
คอมพิวเตอร 

20,000,000 

7   โครงการจัดทําระบบ
คอมพิวเตอรแมขาย
เสมือน (Server 
Consolidation) 

ศูนยสารสนเทศ      - จํานวนครุภัณฑ
คอมพิวเตอรท่ีจัดซ้ือ 
- มีระบบคอมพิวเตอรแม
ขายเสมือนท่ีรองรับการใช
บริการ 

40,000,000 

8   โครงการจัดตั้งศูนย
คอมพิวเตอรกรณียาย
สํานักงานแหงใหม 

ศูนยสารสนเทศ      - มีศูนยคอมพิวเตอรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
- มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของศูนย
คอมพิวเตอร 
- ระยะเวลาการสํารอง
ขอมูลของระบบ
คอมพิวเตอร 

50,000,000 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
 งบประมาณ 

(บาท)  

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ตัวช้ีวัด 

9 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายใน
องคกร (Back Office) 

โครงการพัฒนาระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส  
(e-Ducument) 

สํานักงาน
เลขานุการกรม 

     - จํานวนหนังสือท่ีรับ-
สงผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 
- ระยะเวลาในการสืบคน
ขอมูลงานสารบรรณ 
- ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการตอระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส 

2,500,000 

10   โครงการระบบบริหาร
จัดการตัวชี้วัดกรมปศุสัตว 

กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร 

     - มีระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดกรมปศุสัตว 
- ระบบติดตามและ
ประเมินผลตัวชี้วัดกรม 
ปศุสัตว 
- ลดระยะเวลาการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

4,000,000 

11 โครงการพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูล 

โครงการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงขอมูลระบบ 
National Single 
Window (NSW) 

ศูนยสารสนเทศ 
และหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว 

     - จํานวนใบอนุญาต/
ใบรับรองสุขอนามัยสัตวท่ี
สงผานระบบสําเร็จ 
- จํานวนรายการสินคา 

23,429,600 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
 งบประมาณ 

(บาท)  

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ตัวช้ีวัด 

ปศุสัตวท่ีสงผานระบบการ
ใหบริการ 
- ประสิทธิภาพของข้ันตอน
การใหบริการ 
- ความถูกตองและครบถวน
สมบูรณของขอมูล 
- ลดคาใชจายในการ
ดําเนินงานและลด
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
- ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการตอการใหบริการ 

12   โครงการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงขอมูลระบบ 
National Single 
Window (NSW)  
ระยะท่ี 3 

ศูนยสารสนเทศ 
และหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว 

     - ประสิทธิภาพของข้ันตอน
การใหบริการ 
- ความถูกตองและครบถวน
สมบูรณของขอมูล 
- ลดคาใชจายในการ
ดําเนินงานและลด
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
- ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการตอการใหบริการ 
- จํานวนธุรกรรม

25,000,000 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
 งบประมาณ 

(บาท)  

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ตัวช้ีวัด 

อิเล็กทรอนิกสท่ีขอใช
บริการ 

13 โครงการจัดทํามาตรฐาน
ขอมูลกลางและบูรณาการ
การเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงาน 

โครงการจัดทํามาตรฐาน
กลางของโครงสรางขอมูล
และศูนยเอกสารธุรกรรม 

ศูนยสารสนเทศ 
และหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว 

     - มีมาตรฐานกลางขอมูล
ดานปศุสัตว 
- มีศูนยเอกสารธุรกรรม
แบบครบวงจร 

50,000,000 

14   โครงการบูรณาการการ
เชื่อมโยงขอมูลกับ
หนวยงานภายนอก 

ศูนยสารสนเทศ 
และหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว 

     - มีระบบงานท่ีมีการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวาง
องคกรกับหนวยงาน
ภายนอก เชน หนวยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

30,000,000 

15   โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ DLD-APP 
รวมกับมาตรฐานกลาง 

ศูนยสารสนเทศ 
และหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว 

     - มีระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาบนสมารทโฟน 
(Smart Phone) 
- จํานวนผูใชบริการระบบ
สารสนเทศผานสมารทโฟน 

10,000,000 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
 งบประมาณ 

(บาท)  

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ตัวช้ีวัด 

16 โครงการกําหนดเขตความ
เหมาะสมสําหรับการ 
ปศุสัตว 

โครงการพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเขตเศรษฐกิจ
เพ่ือการลงทุนดานปศุสัตว 
(Economic Investment 
Zone of Livestock 
System) 

ศูนยสารสนเทศ 
และหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว 

     - จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยง
สัตวแยกตามพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
การลงทุน 
- ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการระบบเขต
เศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนดาน
ปศุสัตว 

20,000,000 

17   โครงการกําหนดเขตความ
เหมาะสมเพ่ือการลงทุน
ดาน 
ปศุสัตว ระยะท่ี 2 

ศูนยสารสนเทศ 
สํานักเทคโนโลยี 
ชีวภาพการผลิต 
ปศุสัตว และสํานัก
พัฒนาอาหารสัตว 

     - จํานวนผูใชบริการระบบ
ฐานขอมูลดานการปศุสัตว
แบบครบวงจร 
- ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการระบบฐานขอมูล
ดานการปศุสัตวแบบครบ
วงจร 
- จํานวนทะเบียนฟารม 
ปศุสัตว 

35,000,000 

18 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการทางสัตวแพทย 

โครงการระบบใหบริการ
ขอมูลสารสนเทศทาง 
สัตวแพทย 

สํานักควบคุม 
ปองกันและบําบัด
โรคสัตว 

     - มีระบบฐานขอมูล
สารสนเทศทางสัตวแพทย 
- มีจํานวนทะเบียน 
สัตวแพทยท่ีขอลงทะเบียน 

10,000,000 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
 งบประมาณ 

(บาท)  

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ตัวช้ีวัด 

19 โครงการตรวจสอบ
ยอนกลับมาตรฐานดาน
การปศุสัตว 

โครงการตรวจสอบ
ยอนกลับมาตรฐานดาน
การปศุสัตว 

สํานักพัฒนาระบบ
และรับรอง
มาตรฐานสินคา 
ปศุสัตว 

     - มีระบบตรวจสอบ
ยอนกลับท่ีมีประสิทธิภาพ 
- มีระบบสามารถตรวจสอบ
ยอนกลับผานรหัสบารโคด
แบบ 2 มิติ (2D Barcode 
หรือ QR Code) 
- จํานวนผูประกอบการและ
ผูบริโภคใชงานเพ่ิมข้ึน 

5,000,000 

20 โครงการพัฒนาระบบ
ใหบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส  
(e-Service) 

โครงการพัฒนาระบบ
ใหบริการใบอนุญาตและ
ใบรับรองมาตรฐานสินคา 

สํานักพัฒนาระบบ
และรับรอง
มาตรฐานสินคา 
ปศุสัตว 

     - มีระบบใหบริการทาง
อิเล็กทรอนิกสสามารถ
รองรับการดําเนินงานดาน
ใบอนุญาต/ใบรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตวไม
นอยกวา 8 ระบบ 
- มีระบบฐานขอมูล
หลักฐานและเอกสารสําคัญ
กลางสามารถบูรณาการใช
งานรวมกัน 1 ระบบ 
- มีระบบการรายงานและ
ประเมินผลไมนอยกวา 8 
ระบบ 

31,000,000 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
 งบประมาณ 

(บาท)  

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ตัวช้ีวัด 

21  โครงการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบมาตรฐานสินคา
ปศุสัตว 

สํานักพัฒนาระบบ
และรับรอง
มาตรฐานสินคา 
ปศุสัตว 

     - มีระบบตรวจสอบ
มาตรฐานตลอดหวงโซการ
ผลิตสินคาปศุสัตว 
- ระยะเวลาการสรุปผลการ
ตรวจสอบการรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตว
ลดลง 

24,000,000 

22   โครงการจัดทําระบบ
ใบอนุญาตดิจิตอล เพ่ือ
ความม่ันคงของ
กระบวนการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส 

ศูนยสารสนเทศ      - มีระบบใบอนุญาตดิจิตอล
เพ่ือความม่ันคงทางธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส 
- จํานวนใบอนุญาตดิจิตอล
ท่ีขอใชบริการ 

5,000,000 

23   โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการเคลื่อนยายสัตว
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Movement) 

สํานักควบคุม 
ปองกันและบําบัด
โรคสัตว 

     - จํานวนใบอนุญาต/
ใบรับรองสุขอนามัยสัตวท่ี
ยื่นคํารองผานระบบการ
เคลื่อนยายสัตวผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส  
(e-Movement) 
- จํานวนผูใชบริการระบบ
เคลื่อนยายสัตวผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส  

50,000,000 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
 งบประมาณ 

(บาท)  

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ตัวช้ีวัด 

(e-Movement) 
- ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการระบบการ
เคลื่อนยายสัตวผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
(e-Movement) 

24 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน 
(AEC) 

โครงการพัฒนาระบบ
ใหบริการกรมปศุสัตวภาค
ภาษาตางประเทศเพ่ือ
รองรับ AEC 

ศูนยสารสนเทศ 
กองปศุสัตว
ตางประเทศ และ
หนวยงานสังกัด
กรมปศุสัตว 

     - จํานวนระบบใหบริการ
กรมปศุสัตวรองรับ
ผูรับบริการจากประเทศ 
AEC 
- จํานวนผูรับบริการขอมูล
ขาวสารกรมปศุสัตวท่ี
เพ่ิมข้ึน 
- ชองทางการเขาถึงขอมูล
กรมปศุสัตวเพ่ิมข้ึน 

10,000,000 

25 โครงการจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรม 
ปศุสัตว 

โครงการปรับแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรม 
ปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 

ศูนยสารสนเทศ      - ขอมูลรายละเอียดท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยนเก่ียวกับเนื้อหา
สาระ แผนงาน/โครงการ
ตางๆ ใหสอดคลองกับ
นโยบาย/แผนงาน/
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง

500,000 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
 งบประมาณ 

(บาท)  

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ตัวช้ีวัด 

ตามความเหมาะสม 
26   โครงการจัดทําแผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรม 
ปศุสัตว พ.ศ. 2562-2566 

ศูนยสารสนเทศ      - มีแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมปศุสัตว พ.ศ. 
2562-2566 

3,500,000 

27 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายใน
องคกร (Back Office) 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการขอรองเรียน 
และตอบขอซักถาม 

กองการเจาหนาท่ี 
และสํานักกฎหมาย 

     - จํานวนผูใชบริการเขายื่น
ขอรองเรียนตางๆ 
- จํานวนขอมูลท่ีตอบขอ
ซักถามตางๆ ตอผูใชบริการ 

5,000,000 

28 โครงการพัฒนาระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยง
สัตวรายครัวเรือน 

โครงการพัฒนาระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยง
สัตวรายครัวเรือน 

ศูนยสารสนเทศ 
และหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว 

     - จํานวนทะเบียนเกษตรกร
ผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน 
- จํานวนทะเบียนฟารมท่ี
เปนการคา 
- จํานวนสถานท่ีดําเนิน
กิจกรรมดานอาหารสัตว
และดานปศุสัตว 
- มีระบบฐานขอมูล
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวราย
ครัวเรือนท่ัวประเทศ 

36,936,000 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
 งบประมาณ 

(บาท)  

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ตัวช้ีวัด 

29 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลพัฒนาพันธุสัตว
เพ่ือการบูรณาการ  
(e-Breeding) 

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลพัฒนาพันธุสัตว
เพ่ือการบูรณาการ  
(e-Breeding) 

สํานักเทคโนโลยี 
ชีวภาพการผลิต 
ปศุสัตว และสํานัก
พัฒนาพันธุสัตว 

     - มีระบบฐานขอมูลปรับปรุง
พันธุสัตว 
- เกษตรกรยื่นใชบริการ
ระบบฐานขอมูลไมนอยกวา 
1,000 รายตอป 

25,000,000 

30 โครงการพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศ
การตลาดปศุสัตว 
(e-Market) 

โครงการพัฒนาศูนยขอมูล
สารสนเทศการตลาด 
ปศุสัตว (e-Market) 

สํานักพัฒนาพันธุ
สัตว และศูนย
สารสนเทศ 

     - มีระบบฐานขอมูล
การตลาดปศุสัตว 
- จํานวนผูซ้ือ/ผูขายสินคา 
ปศุสัตวและผลิตภัณฑ
ลงทะเบียนไมนอยกวา  
5,000 รายตอป 
- จํานวนผูผลิต/ผูซ้ือ/ผูขาย
สินคาปศุสัตวและผลิตภัณฑ 
เขาใชบริการสืบคนขอมูลไม
นอยกวา 10,000 รายตอป 
- ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการตอการใชขอมูล
สินคาปศุสัตวเผยแพรผาน
ทางอินเทอรเน็ต 

10,500,000 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
 งบประมาณ 

(บาท)  

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ตัวช้ีวัด 

31 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดานปศุสัตว
เพ่ือการผลิตพลังงาน
ทดแทน 

โครงการจัดทําระบบ
สารสนเทศการปลูกพืช
อาหารสัตวรวมกับการ
ผลิตพลังงานทดแทน 

สํานักพัฒนาอาหาร
สัตว 

     - มีระบบสารสนเทศการ
ปลูกพืชอาหารสัตวและ
โปรแกรมประยุกตชวยสอน
ท่ีไดรับการพัฒนาไมนอย
กวา 5 โปรแกรม 
- มีฐานขอมูลเครือขายกลุม
เกษตรกรผูปลูกพืชอาหาร
สัตวท่ีไดรับการพัฒนาไม
นอยกวา 2 ระบบ 
- เครือขายสารสนเทศ
เกษตรกรผูผลิตทอนพันธุท่ี
ผานการตรวจรับรองไมนอย
กวา 2 เครือขาย 

23,500,000 

32 โครงการการบริหาร
จัดการวัคซีน  
(e-Vaccine) 

โครงการการบริหาร
จัดการวัคซีน (e-Vaccine) 

สํานักเทคโนโลยี 
ชีวภัณฑสัตว 

     - เกษตรกรไดรับวัคซีน
ปองกันโรคสัตวท่ีสอดคลอง
กับความตองการ 
- มีการควบคุมและปองกัน
โรคสัตวมีประสิทธิภาพ 
- มีระบบบริหารจัดการ
วัคซีนของกรมปศุสัตวท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

60,000,000 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
 งบประมาณ 

(บาท)  

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ตัวช้ีวัด 

- มีการบรูณาการฐานขอมูล
ท่ีเก่ียวของ 

33 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
หองปฏิบัติการ 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
หองปฏิบัติการ 

สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ และสํานัก
ตรวจสอบคุณภาพ
สินคาปศุสัตว 

     - จํานวนผูใชบริการใน
ระบบบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการ 
- จํานวนกลุมตัวอยางท่ีทํา
การทดสอบ 
- จํานวนกลุมตัวอยางท่ีผาน
เกณฑการตรวจสอบตาม
มาตรฐานรับรองท่ีกําหนด 
- ลดจํานวนกระดาษท่ีใชใน
การรายงานผลทดสอบ 
- ลดระยะเวลาใน
กระบวนงานการออก
ผลทดสอบผานระบบ
บริหารจัดการฯ 
- รายงานผลการทดสอบ
ผานระบบบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการ 
 
 

50,000,000 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
 งบประมาณ 

(บาท)  

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ตัวช้ีวัด 

34 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการทางสัตวแพทย 

โครงการพัฒนาฐานขอมูล
โรคสัตว และระบบเฝา
ระวังโรคระบาดสัตว 

สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ และสํานัก
ควบคุม ปองกัน
และบําบัดโรคสัตว 

     - มีฐานขอมูลดานโรคสัตว
และระบบเฝาระวังโรค
ระบาดสัตวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
- อัตราการเกิดโรคระบาด
สัตวท่ีสําคัญในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ลดลง 
- ระดับความเชื่อม่ันตอการ
สงออกสินคาปศุสัตวไป
จําหนายในภูมิภาคอ่ืนๆ 
เชน เอเชีย สหภาพยุโรป 
ตะวันออกกลาง 
สหรัฐอเมริกาฯลฯ 

52,000,000 

35 โครงการจัดทํา 
Knowledge Base 

โครงการจัดทํา 
Knowledge Base 
Center 

กลุมพัฒนาวิชาการ
ปศุสัตว กองการ
เจาหนาท่ี และ
หนวยงานสังกัด
กรมปศุสัตว 

     - มีศูนยกลางองคความรู
แบบครบวงจร 
- จํานวนขอมูลองคความรูท่ี
นําเขาสูระบบสารสนเทศ 
- จํานวนผูใชบริการในการ
เขาถึง/สืบคนขอมูลภายใน
ระบบฐานขอมูลองคความรู 

5,000,000 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
 งบประมาณ 

(บาท)  

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ตัวช้ีวัด 

36 โครงการระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลกรม 
ปศุสัตว 

โครงการพัฒนาสื่อความรู
อิเล็กทรอนิกส  
(e-Learning) 

กองการเจาหนาท่ี 
ศูนยสารสนเทศ 
และหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว 

     - จํานวนสื่อความรู
อิเล็กทรอนิกส 
- จํานวนผูใชบริการสื่อ
ความรูอิเล็กทรอนิกส 

10,000,000 

37 โครงการพัฒนาฐานขอมูล
ดานการสงเสริมปศุสัตว 

โครงการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลอาสาปศุสัตว
และเครือขายเกษตรกร 

สํานักสงเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว 
และหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว 

     - มีระบบบริหารจัดการ
ฐานขอมูลอาสาปศุสัตวและ
เครือขายเกษตรกรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
- อาสาปศุสัตว/เครือขาย
เกษตรกรไดรับการพัฒนา
อยางเปนระบบและ
สอดคลองกับความตองการ 
- สามารถตรวจสอบขอมูล
ของอาสาปศุสัตว/เครือขาย
เกษตรกรไดอยางรวดเร็ว 
- มีการบูรณาการฐานขอมูล
ท่ีเก่ียวของ 

3,450,000 

38   โครงการจัดทําระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

กองงาน
พระราชดําริและ
กิจกรรมพิเศษ 

     - มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
- จํานวนผูรับบริการเขาถึง

4,584,000 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
 งบประมาณ 

(บาท)  

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ตัวช้ีวัด 

ขอมูลโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

39   โครงการศูนยขอมูล
ธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
เกษตรกรตามพระราชดําริ 

กองงาน
พระราชดําริและ
กิจกรรมพิเศษ 

     - มีฐานขอมูลธนาคารโค-
กระบือเพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชดําริ 
- เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการ ธคก. มีเครื่องมือ
สําหรับบริหารจัดการใน
รูปแบบออนไลนเพ่ือออก
ติดตามเกษตรกรเปาหมาย 

- เกษตรกรผูสนใจเขารวม
โครงการ ธคก. มีชองทาง
ขอรับบริการเพ่ิมข้ึนใน
รูปแบบออนไลน 

2,065,500 

40 โครงการระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลกรม 
ปศุสัตว 

โครงการระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลกรม 
ปศุสัตว 

กองการเจาหนาท่ี 
และหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว 

     - มีระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
- จํานวนผูใชบริการระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม 
- ความพึงพอใจของ

5,500,000 
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ลําดับ ช่ือโครงการหลัก ช่ือโครงการยอย 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
 งบประมาณ 

(บาท)  

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ตัวช้ีวัด 

ผูใชบริการผานระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม 

41 โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

กองการเจาหนาท่ี 
ศูนยสารสนเทศ 
และหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว 

     - จํานวนบุคลากรภายใน
องคกรท่ีไดรับพัฒนาความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จํานวนบุคลากรดาน IT ท่ี
ไดรับการพัฒนาความรู
เฉพาะทางดานคอมพิวเตอร 
- จํานวนบุคลากรท่ีไดเขา
สอบมาตรฐานวิชาชีพไอที 

5,000,000 

 รวมท้ังส้ิน        1,123,437,500 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
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บทที่ 6 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

 
6.1 การบริหารจัดการ 
 

การเปลี่ยนแปลงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวไปสูการปฏิบัติจริง 
กรมปศุสัตวควรจะตองจัดตั้งหนวยงานประสานงานกลางภายในองคกรหรือมอบหมายใหศูนยสารสนเทศเปนผู
ประสานงานกลางเพ่ือรับผิดชอบในการผลักดันวาระดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 
รวมถึงการนําแนวนโยบายไปสูการปฏิบัติ การกํากับดูแล และการพัฒนากลไกติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด ท้ังนี้ หนวยงานประสานงานควรอยูภายใตการกํากับของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว ซ่ึงมีผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) เปนประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมปศุสัตว และใหหนวยงานประสานงานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมปศุสัตว และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมปศุสัตว 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวควรเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย
ไมวาจะเปนเจาหนาท่ี/บุคลากรภายในองคกรท่ัวประเทศ เกษตรกร ผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐ 
หนวยงานภาคเอกชน องคกรตางๆ และประชาชนท่ัวไป เขามามีสวนรวมในการนําเสนอและใหความคิดเห็นใน
การขับเคลื่อนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสูการปฏิบัติงาน รวมท้ังการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว โดยโครงสรางของ
การดําเนินงานแปลงนโยบายและแผนงานไปสูการปฏิบัติงาน แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับนโยบาย/ระดับผูบริหาร โดยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมปศุสัตว มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายและแผนงานท่ีเก่ียวกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
2. พิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอนโยบายท่ีเก่ียวของกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร และแผนงานการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. บูรณาการและเชื่อมโยงระหวางนโยบายภาครัฐ แผนระดับประเทศ แผนระดับกระทรวงเกษตร

และสหกรณกับแผนระดับกรมใหมีความเปนเอกภาพ 
4. จัดลําดับความสําคัญเรงดวนของแผนงาน/โครงการเพ่ือตอบสนองตามนโยบายและยุทธศาสตร

ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
5. สรางความตระหนักและขับเคลื่อนการแปลงแผนแมบทไปสูการปฏิบัติงานการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารอยางเปนรูปธรรม 
6. กํากับดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว 
คณะกรรมการในระดับนโยบาย ควรประกอบดวย 
1. ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว: ผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) 
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2. ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ (ถามี) ประกอบดวย 
- ผูเชี่ยวชาญดานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
- ผูเชี่ยวชาญดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
- ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผูเชี่ยวชาญดานเฉพาะทางดานสัตวแพทยและสัตวบาล 

3. ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/กลุม ท้ังพ้ืนท่ีสวนกลาง/สวนภูมิภาค 
4. ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของกรมปศุสัตว 
สําหรับระดับนโยบาย/ระดับผูบริหาร สามารถจัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานแยกตาม

ประเด็นภารกิจ/งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตละดาน เพ่ือความเหมาะสมในการบริหาร
จัดการและกําหนดมาตรการ แนวทาง และเรงรัดการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมปศุสัตวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิเชน 

คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว ประกอบดวย ผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) เปนประธานคณะทํางานฯ 
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ และผูแทนจากหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท้ังพ้ืนท่ีสวนกลางและสวนภูมิภาคท่ี
มีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนคณะทํางานฯ และเจาหนาท่ีศูนยสารสนเทศเปน
เลขานุการคณะทํางานฯ โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

1. พิจารณากลั่นกรองงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกรม
ปศุสัตว 

2. พิจารณาทางเทคนิคเฉพาะดานระบบคอมพิวเตอร และดานสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
3. บูรณาการแผนงาน/โครงการและจัดลําดับความสําคัญแผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร

ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว ระดับ
กระทรวง และระดับประเทศ นโยบายระดับกระทรวงและภาครัฐ และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

4. เสนอผลการพิจารณาใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง (Chief 
Information Officer: CIO) ลงนามกํากับรับรองและใหความเห็นชอบ 

5. นําเสนอขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นตางๆ ใหแกหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวนําไปปรับปรุง 
แกไข และปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว ประกอบดวย ผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) หรือมอบหมายให
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเปนประธานคณะอนุกรรมการฯ ผูแทนจากหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท้ังพ้ืนท่ี
สวนกลางและสวนภูมิภาคท่ีมีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอนุกรรมการฯ และ
เจาหนาท่ีศูนยสารสนเทศเปนเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

1. รวมพิจารณาจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวใหสอดคลอง
นโยบาย แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับกรม ระดับกระทรวง และระดับประเทศ และ
แผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. จัดทําหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร และติดตาม
ความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ 
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3. รับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง 
(Chief Information Officer: CIO) หรือคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
ปศุสัตวท่ีเปนขอเสนอแนะนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 

4. พิจารณาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และกําหนดแนวทางการแกไขปญหา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอกรมปศุสัตวหรือผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับสูงรับทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 

ระดับประสานงาน ใหศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว เปนหนวยงานประสานงานกลางและในฐานะ
ผูดูแลรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

1. นํานโยบายและแนวทางปฏิบัติตางๆ จากระดับนโยบายแจงประสานไปยังหนวยงานในสังกัดกรม
ปศุสัตว และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. ผลักดันนโยบายและแนวทางปฏิบัติตางๆ ไปสูการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
3. พัฒนากลไกการทํางานในการติดตามประเมินผลความกาวหนาและกําหนดตัวชี้วัดใหเปนไปตาม

แผนงาน/โครงการท่ีกําหนด 
4. ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนไป

ตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
5. นําเสนอปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเพ่ือเสนอตอ

คณะกรรมการระดับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6. ประเมินผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใหเปนไปตามแผนแมบท

และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระตามแผนงานใหเหมาะสมกับ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

7. กําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติตางๆ ใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว หรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของนําไปปฏิบัติรวมกันและเปนไปแนวทางเดียวกัน 

ระดับหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวไมวาจะเปนหนวยงานสวนกลางระดับสํานัก/
สถาบัน/กอง/ศูนย/กลุม และหนวยงานสวนภูมิภาคระดับเขต/จังหวัด/อําเภอ/ศูนย/สถานี/ดานฯ โดยใหมีการ
ทํางานเชิงบูรณาการและประสานงานรวมกัน เพ่ือสนับสนุนการผลักดันและขับเคลื่อนแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. รับแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากคณะกรรมการระดับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมปศุสัตว แลวนําไปถายทอดและนําไปสูการปฏิบัติงาน 

2. ถายทอดและทําความเขาใจตอนโยบายและแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมปศุสัตวไปสูระดับผูปฏิบัติงานทุกระดับ 

3. ดําเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนไปตามนโยบายและแผนงาน/
โครงการและดัชนีตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

4. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารตามแผนงาน/โครงการท่ีไดรับ 

5. ใหขอคิดเห็น เสนอแนะ และปญหาอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาและการดําเนินงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ภาพท่ี 6.1  ภาพรวมความสัมพันธของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกร 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแหงชาติ 

คณะกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

คณะกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของ

กรมปศุสัตว 

หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ: :         สายการบังคับบัญชาจากระดับบนไปสูระดับลาง 

                      สายการบังคับบัญชาจากระดับลางไปสูระดับบน 
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ภาพท่ี 6.2  ความสัมพันธของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

กรมปศุสัตว 

(Chief Information Officer: CIO-DLD) 

  

คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสารกรมปศุสัตว 

     

คณะทํางานพิจารณากล่ันกรองโครงการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

     

คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารกรมปศุสัตว 

     

ศูนยสารสนเทศในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการและคณะทํางานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ:  :        สายการบังคับบัญชาจากระดับบนไปสูระดับลาง 
             สายการบังคับบัญชาจากระดับลางไปสูระดับบน 
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6.2 การติดตามประเมินผล 
 

การติดตามประเมินผล มีแนวทางการปฏิบัติ จํานวน 4 ประการดังนี้ 
1. แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารใหเปนไปตามกรอบแนวทางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมปศุสัตว โดยมีผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมเปนคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

2. จัดใหมีการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามเปาหมายและตัวชี้วัดของแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง 

3. พัฒนาระบบงานสารสนเทศเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกํากับติดตามความกาวหนา รวบรวมผล
การดําเนินงานและประเมินผลของแผนงาน/โครงการแตละยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

4. ทบทวนและปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์และผลลัพธในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรท่ี
ไดกําหนดไวทุกประการ 
 
6.3 ปจจัยความสําเร็จ 
 

ปจจัยความสําเร็จเปนดัชนีชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวใหเปนไปแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ซ่ึงปจจัยความสําเร็จดังกลาวเปนสวนสําคัญในกระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ประกอบกับควรมีการจัดทําฐานขอมูลรายการปจจัยความสําเร็จหรือตัวชี้วัด
ของการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวในแตละดานแตละยุทธศาสตรการ
พัฒนา รวมท้ังการเชื่อมโยงขอมูลโดยกําหนดใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีรับผิดชอบแตละตัวชี้วัดของ
แผนงาน/โครงการไดมีการปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัยพรอมกับมีการเชื่อมโยงขอมูลไปยังกระทรวงเกษตร
และสหกรณเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการของกรมปศุสัตว และยังเปนการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางกันและนํารายการขอมูล/ตัวชี้วัดมาปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนเพ่ือกําหนดปจจัยความสําเร็จหรือ
ตัวชี้วัดใหมในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวใหมีความเหมาะสมมากข้ึน 

รายการดัชนีตัวชี้วัดท่ีใชวัดความสําเร็จของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
ปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 ในข้ันตนไดกําหนดไวดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี 1 การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการใหบริการดาน
ปศุสัตว (e-Service) 

- บุคลากรดานการปศุสัตวไทยสามารถเขาถึงการใหบริการงานดานการปศุสัตว 
- จํานวนผูรับบริการผานระบบใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 30 

ภายในป พ.ศ. 2561 จากฐานป พ.ศ. 2556 
- ความพึงพอใจของผูขอรับริการตอการใชบริการดานการปศุสัตว 
- มีมาตรฐานกลางขอมูลท่ีสามารถรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน

ภาครัฐใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
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- จํานวนกระบวนการท่ีลดข้ันตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการใหบริการดานการปศุสัตว
ท่ีลดลง 

2. ตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี 2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสรางความม่ันคงการผลิต
และการตลาดดานปศุสัตว (e-Livestock Security) 

- รอยละของจํานวนสินคาปศุสัตวท่ีถูกตีกลับท่ีมีสาเหตุจากระบบขอมูล 
- จํานวนใบอนุญาต/ใบรับรองสุขอนามัยสัตวดําเนินการสําเร็จผานระบบเชื่อมโยงขอมูล 
- มีระบบรับรองมาตรฐานเปนท่ียอมรับระดับสากล 
- มีการพัฒนากระบวนการผลิตดานการปศุสัตวท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
- มีระบบสารสนเทศดานสุขภาพสัตวเปนฐานรากของการบูรณาการขอมูลสุขภาพสัตว 

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการวิจัยพัฒนา 
สรางนวัตกรรม และตอยอดองคความรูดานการปศุสัตว (e-Knowledge and Innovation) 

- จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมใหมๆ ดานการปศุสัตวท่ีไดพัฒนาข้ึนและ
นําไปใชประโยชนหรือปฏิบัติไดจริง 

- มีการจัดตั้งศูนยกลางองคความรูดานการปศุสัตวไทย 
- จํานวนองคความรูดานการปศุสัตวท่ีถูกจัดเก็บและถูกนําไปใชประโยชน 
- จํานวนหลักสูตรสื่อองคความรูดานการปศุสัตวและดานสาขาอ่ืนๆ 
- จํานวนผูรับบริการในการสืบคนขอมูลหรือเขาถึงองคความรู นวัตกรรมใหมๆ และผลงานวิจัย

ดานการปศุสัตว 
4. ตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี 4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบูรณาการและ

เสริมสรางความเขมแข็งดานปศุสัตว (e-Livestock Network) 
- มีมาตรการและแนวทางจากความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงาน

ภาคเอกชนหรือองคกรระหวางประเทศรวมกัน 
- มีกฎระเบียบ หรือขอกําหนดเพ่ิมเติมท่ีชวยรองรับการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสท้ัง

ภายในและระหวางประเทศ 
- จํานวนบทบาทภารกิจท่ีปรับเปลี่ยนจากผูปฏิบัติงานไปสูผูกํากับดูแลดานการปศุสัตว โดย

อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย 
- จํานวนบุคลากรท่ีรับรูและสรางความรูความเขาใจตอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ 
- มีการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (War Room) และศูนยปฏิบัติการระดับ

กรม (DOC) 
5. ตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ของบุคลากรภาคปศุสัตว (e-Livestock Human Resource) 
- มีการจัดตั้งศูนยกลางการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- จํานวนบุคลากรดานการปศุสัตวท่ีไดรับการเรียนรูดวยระบบการเรียนรูออนไลน 
- จํานวนบุคลากรภายในกรมปศุสัตวท่ีไดรับการอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จํานวนบุคลากรดาน ICT ท่ีไดรับการอบรมความรูเฉพาะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จํานวนหลักสูตรสื่อความรูอิเล็กทรอนิกสดานการปศุสัตวและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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จะเห็นไดวา การผลักดันการดําเนินงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
ปศุสัตว พ.ศ. 2557-2561 ท่ีกําหนดนั้น เปนการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
ปศุสัตวท่ัวประเทศ เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวโดยจะตองคํานึงถึงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว และหนวยงาน
ภาครัฐ การสรางความรวมมือและสรางเครือขายภาคปศุสัตวทุกภาคสวนท่ีมีตอการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว การพัฒนาบุคลากรภาคปศุสัตว และการดําเนินงานอ่ืนๆ เปนตน 
สิ่งเหลานี้จะเปนการกําหนดแนวทางการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สอดรับกับแนวนโยบายภาครัฐท่ีมุงหวังใหการใหบริการภาครัฐสามารถ
ตอบสนองความตองการผูใชบริการไดอยางเต็มท่ี สะดวกรวดเร็ว และเปนไปอยางท่ัวถึง 
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ตารางท่ี ก1  จํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรเฉพาะรายการพ้ืนฐาน จําแนกตามประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
                 และปท่ีจัดซ้ือ 
 

ท่ี ชื่อหนวยงาน 
จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ท่ีจัดซ้ือ 

ป 2556 ป 2555 ป 2554 ป 2553 ป 2552 
ป 2535 
- 2552 

รวม 

1 กองคลัง (กค.)        
2 กองการเจาหนาท่ี (กกจ.) 1 1     2 
3 กองแผนงาน (กผง.) 2     1 3 
4 สํานักพัฒนาอาหารสัตว (สอส.)        
5 สํานักพัฒนาพันธุสัตว (สพพ.)        
6 สํานักกฎหมาย (สกม.)        
7 ศูนยสารสนเทศ (ศสท.)  5 1 2 6 20 34 
8 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ (สสช.)     1 2 3 
9 สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.)        
10 สํานักควบคุมปองกันบําบัดโรคสัตว (สคบ.)        
11 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน 

สินคาปศสุัตว (สพส.) 
       

12 สํานักตรวจสอบคณุภาพสินคาปศสุัตว (สตส.)   4 1  1 6 
13 สํานักเทคโนโลยีชีวภณัฑสัตว (สทช.)      2 2 
14 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว (สทป.)     1 2 3 
15 สํานักสงเสรมิและพัฒนาการปศสุตัว (สสส.)        
16 กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)        
17 กลุมตรวจสอบภายใน (ตสน.)        
18 กลุมพัฒนาวิชาการปศสุัตว (กวป.)*        
19 กองความรวมมือดานการปศสุัตวระหวางประเทศ*        
20 กองสารวัตรและกักกัน (กสก.)*        
21 กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ (กพก.)*        
22 สํานักงานปศุสตัวเขต 1-9   1   6 7 
23 สํานักงานปศุสตัวกรุงเทพมหานคร/ 

สํานักงานปศุสตัวจังหวัด 76 จังหวัด 
     2 2 

24 ดานกักสัตว สังกัด กสก.        
25 ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

สังกัด สทป. 
     1 1 

26 ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศสุัตวเขต สังกัด กพก.        
27 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย สังกัด สสช.      6 6 
28 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว สังกัด สอส.        
29 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสตัว สังกัด สพพ.        
30 สถานีพัฒนาอาหารสัตว สังกัด สอส.        
31 สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว สังกัด สพพ.        
32 ศูนยผลตินํ้าเช้ือ/อางอิง/ยายฝากตัวออน/นม/

เน้ือ/สถาบันฯชาง 
       

รวม 3 6 6 3 8 43 69 
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ท่ี ชื่อหนวยงาน 
จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร (PC) ท่ีจัดซ้ือ 

ป 2556 ป 2555 ป 2554 ป 2553 ป 2552 
ป 2535 
- 2552 

รวม 

1 กองคลัง (กค.)  29 1 10 5 45 90 
2 กองการเจาหนาท่ี (กกจ.)   13  4 12 29 
3 กองแผนงาน (กผง.) 1 10 6 2  10 29 
4 สํานักพัฒนาอาหารสัตว (สอส.)     5 7 12 
5 สํานักพัฒนาพันธุสัตว (สพพ.)  11  5 3 4 23 
6 สํานักกฎหมาย (สกม.)  3 1   8 12 
7 ศูนยสารสนเทศ (ศสท.)  5 17  5 10 37 
8 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ (สสช.)  6   1 66 73 
9 สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.)  9 4 7 5 44 69 
10 สํานักควบคุมปองกันบําบัดโรคสัตว (สคบ.) 25  1  5 29 60 
11 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน 

สินคาปศสุัตว (สพส.) 
 45 2  1 32 80 

12 สํานักตรวจสอบคณุภาพสินคาปศสุัตว (สตส.)  11 28 23 11 40 113 
13 สํานักเทคโนโลยีชีวภณัฑสัตว (สทช.)    8 9 75 92 
14 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว (สทป.)    2 1 14 17 
15 สํานักสงเสรมิและพัฒนาการปศสุตัว (สสส.)   13 9 5 43 70 
16 กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)   1  1 4 6 
17 กลุมตรวจสอบภายใน (ตสน.)   1  2 4 7 
18 กลุมพัฒนาวิชาการปศสุัตว (กวป.)*    1  2 3 
19 กองความรวมมือดานการปศสุัตวระหวางประเทศ*   6  1 4 11 
20 กองสารวัตรและกักกัน (กสก.)*  1   3 4 8 
21 กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ (กพก.)*   6  1 14 21 
22 สํานักงานปศุสตัวเขต 1-9   21 9 5 92 127 
23 สํานักงานปศุสตัวกรุงเทพมหานคร/ 

สํานักงานปศุสตัวจังหวัด 76 จังหวัด 
2 237 45 196 8 1,144 1,632 

24 ดานกักสัตว สังกัด กสก. 3 6 7 2 17 81 116 
25 ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

สังกัด สทป. 
 10 2 5  44 61 

26 ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศสุัตวเขต สังกัด กพก.  7 2  3 24 36 
27 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย สังกัด สสช.    2  82 84 
28 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว สังกัด สอส.  1  9  29 39 
29 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสตัว สังกัด สพพ.   1 9  39 49 
30 สถานีพัฒนาอาหารสัตว สังกัด สอส. 1 23 2 1  46 73 
31 สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว สังกัด สพพ. 2 26 1 3  53 85 
32 ศูนยผลตินํ้าเช้ือ/อางอิง/ยายฝากตัวออน/นม/

เน้ือ/สถาบันฯชาง 
 1 1 2  18 22 

รวม 34 441 182 305 101 2,123 3,186 
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ท่ี ชื่อหนวยงาน 
จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook) ท่ีจัดซ้ือ 

ป 2556 ป 2555 ป 2554 ป 2553 ป 2552 
ป 2535 
- 2552 

รวม 

1 กองคลัง (กค.)   2   4 6 
2 กองการเจาหนาท่ี (กกจ.)    2 3 2 7 
3 กองแผนงาน (กผง.)  6 2   21 29 
4 สํานักพัฒนาอาหารสัตว (สอส.)     2 1 3 
5 สํานักพัฒนาพันธุสัตว (สพพ.)  1    2 3 
6 สํานักกฎหมาย (สกม.)      3 3 
7 ศูนยสารสนเทศ (ศสท.)  1    7 8 
8 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ (สสช.)      19 19 
9 สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.)  2  2 2 10 16 
10 สํานักควบคุมปองกันบําบัดโรคสัตว (สคบ.)     20 8 28 
11 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน 

สินคาปศสุัตว (สพส.) 
 12 1   4 17 

12 สํานักตรวจสอบคณุภาพสินคาปศสุัตว (สตส.)  1  2  3 6 
13 สํานักเทคโนโลยีชีวภณัฑสัตว (สทช.)      7 7 
14 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว (สทป.)   1  1 4 6 
15 สํานักสงเสรมิและพัฒนาการปศสุตัว (สสส.)   1   4 5 
16 กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)    2  1 3 
17 กลุมตรวจสอบภายใน (ตสน.)   1 1 1 2 5 
18 กลุมพัฒนาวิชาการปศสุัตว (กวป.)*    2  1 3 
19 กองความรวมมือดานการปศสุัตวระหวางประเทศ*     1  1 
20 กองสารวัตรและกักกัน (กสก.)*     2 2 4 
21 กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ (กพก.)*        
22 สํานักงานปศุสตัวเขต 1-9   4 6 1 18 29 
23 สํานักงานปศุสตัวกรุงเทพมหานคร/ 

สํานักงานปศุสตัวจังหวัด 76 จังหวัด 
 3 2 5 3 158 171 

24 ดานกักสัตว สังกัด กสก.    6 20 2 28 
25 ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

สังกัด สทป. 
   1  1 2 

26 ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศสุัตวเขต สังกัด กพก.      1 1 
27 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย สังกัด สสช.      7 7 
28 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว สังกัด สอส.  1  1  6 8 
29 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสตัว สังกัด สพพ.    2 3 1 6 
30 สถานีพัฒนาอาหารสัตว สังกัด สอส.    1 1 2 4 
31 สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว สังกัด สพพ.   2 2   4 
32 ศูนยผลตินํ้าเช้ือ/อางอิง/ยายฝากตัวออน/นม/

เน้ือ/สถาบันฯชาง 
  1  1 2 4 

รวม  27 17 35 61 303 443 
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ท่ี ชื่อหนวยงาน 
จํานวนเคร่ืองพิมพ (Printer) ท่ีจัดซ้ือ 

ป 2556 ป 2555 ป 2554 ป 2553 ป 2552 
ป 2535 
- 2552 

รวม 

1 กองคลัง (กค.) 3 14 3 17 11 17 65 
2 กองการเจาหนาท่ี (กกจ.)  3 4  3 11 21 
3 กองแผนงาน (กผง.)   6   10 16 
4 สํานักพัฒนาอาหารสัตว (สอส.)  2 3  2 6 13 
5 สํานักพัฒนาพันธุสัตว (สพพ.)  3    2 5 
6 สํานักกฎหมาย (สกม.)      5 5 
7 ศูนยสารสนเทศ (ศสท.)  1  1 1 4 7 
8 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ (สสช.) 7 6 5 1  32 51 
9 สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.)  3 2  3 17 25 
10 สํานักควบคุมปองกันบําบัดโรคสัตว (สคบ.)  2 1  4 25 32 
11 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน 

สินคาปศสุัตว (สพส.) 
 27   19 16 62 

12 สํานักตรวจสอบคณุภาพสินคาปศสุัตว (สตส.) 12 14 19 13 8 21 87 
13 สํานักเทคโนโลยีชีวภณัฑสัตว (สทช.)    3  24 27 
14 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว (สทป.) 2 1 4   9 16 
15 สํานักสงเสรมิและพัฒนาการปศสุตัว (สสส.)   9 5 1 15 30 
16 กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)     1 3 4 
17 กลุมตรวจสอบภายใน (ตสน.)  2  1  1 4 
18 กลุมพัฒนาวิชาการปศสุัตว (กวป.)*   2  1  3 
19 กองความรวมมือดานการปศสุัตวระหวางประเทศ*   1   1 2 
20 กองสารวัตรและกักกัน (กสก.)*  2    1 3 
21 กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ (กพก.)*   2 1  10 13 
22 สํานักงานปศุสตัวเขต 1-9  4 7 13 5 43 72 
23 สํานักงานปศุสตัวกรุงเทพมหานคร/ 

สํานักงานปศุสตัวจังหวัด 76 จังหวัด 
11 38 32 147 27 932 1,187 

24 ดานกักสัตว สังกัด กสก.  3 6 3  71 83 
25 ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

สังกัด สทป. 
 4 3 14 4 35 60 

26 ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศสุัตวเขต สังกัด กพก. 2 5 1  1 14 23 
27 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย สังกัด สสช.  1  1 1 38 41 
28 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว สังกัด สอส. 1 2 2 4  17 26 
29 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสตัว สังกัด สพพ.  1  2 1 31 35 
30 สถานีพัฒนาอาหารสัตว สังกัด สอส. 2 3  1  33 39 
31 สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว สังกัด สพพ. 2 9 2 6 1 30 50 
32 ศูนยผลตินํ้าเช้ือ/อางอิง/ยายฝากตัวออน/นม/

เน้ือ/สถาบันฯชาง 
 2 1 3 3 16 25 

รวม 42 152 115 236 97 1,490 2,132 
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ท่ี ชื่อหนวยงาน 
จํานวนสแกนเนอร (Scanner) ท่ีจัดซ้ือ 

ป 2556 ป 2555 ป 2554 ป 2553 ป 2552 
ป 2535 
- 2552 

รวม 

1 กองคลัง (กค.)        
2 กองการเจาหนาท่ี (กกจ.)        
3 กองแผนงาน (กผง.)   1   2 3 
4 สํานักพัฒนาอาหารสัตว (สอส.)      1 1 
5 สํานักพัฒนาพันธุสัตว (สพพ.)   2    2 
6 สํานักกฎหมาย (สกม.)      1 1 
7 ศูนยสารสนเทศ (ศสท.)      4 4 
8 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ (สสช.)  2    7 9 
9 สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.)   1   4 5 
10 สํานักควบคุมปองกันบําบัดโรคสัตว (สคบ.)   1    1 
11 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน 

สินคาปศสุัตว (สพส.) 
 9   4 4 17 

12 สํานักตรวจสอบคณุภาพสินคาปศสุัตว (สตส.)   3  2 4 9 
13 สํานักเทคโนโลยีชีวภณัฑสัตว (สทช.)    1 5 1 7 
14 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว (สทป.) 1 1 1   1 4 
15 สํานักสงเสรมิและพัฒนาการปศสุตัว (สสส.)   1   3 4 
16 กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)     1  1 
17 กลุมตรวจสอบภายใน (ตสน.)        
18 กลุมพัฒนาวิชาการปศสุัตว (กวป.)*   1   1 2 
19 กองความรวมมือดานการปศสุัตวระหวางประเทศ*      1 1 
20 กองสารวัตรและกักกัน (กสก.)*  1     1 
21 กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ (กพก.)*        
22 สํานักงานปศุสตัวเขต 1-9 1 3 1   4 9 
23 สํานักงานปศุสตัวกรุงเทพมหานคร/ 

สํานักงานปศุสตัวจังหวัด 76 จังหวัด 
   1  1 2 

24 ดานกักสัตว สังกัด กสก.      2 2 
25 ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

สังกัด สทป. 
     2 2 

26 ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศสุัตวเขต สังกัด กพก.      1 1 
27 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย สังกัด สสช.      5 5 
28 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว สังกัด สอส.      1 1 
29 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสตัว สังกัด สพพ.      1 1 
30 สถานีพัฒนาอาหารสัตว สังกัด สอส.        
31 สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว สังกัด สพพ.        
32 ศูนยผลตินํ้าเช้ือ/อางอิง/ยายฝากตัวออน/นม/

เน้ือ/สถาบันฯชาง 
     3 3 

รวม 2 16 12 2 12 54 98 
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ท่ี ชื่อหนวยงาน 
จํานวนเคร่ืองสํารองไฟฟา (UPS) ท่ีจัดซ้ือ 

ป 2556 ป 2555 ป 2554 ป 2553 ป 2552 
ป 2535 
- 2552 

รวม 

1 กองคลัง (กค.)  29 1 21 7 29 87 
2 กองการเจาหนาท่ี (กกจ.)        
3 กองแผนงาน (กผง.)      4 4 
4 สํานักพัฒนาอาหารสัตว (สอส.)        
5 สํานักพัฒนาพันธุสัตว (สพพ.)  18     18 
6 สํานักกฎหมาย (สกม.)      2 2 
7 ศูนยสารสนเทศ (ศสท.)  6   5 29 40 
8 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ (สสช.)    15 2 35 52 
9 สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.)  3    12 15 
10 สํานักควบคุมปองกันบําบัดโรคสัตว (สคบ.)  3 2    5 
11 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน 

สินคาปศสุัตว (สพส.) 
 45   17 1 63 

12 สํานักตรวจสอบคณุภาพสินคาปศสุัตว (สตส.) 2 5 55 13 19 64 158 
13 สํานักเทคโนโลยีชีวภณัฑสัตว (สทช.)   1   72 73 
14 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว (สทป.)  1    6 7 
15 สํานักสงเสรมิและพัฒนาการปศสุตัว (สสส.)        
16 กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)      2 2 
17 กลุมตรวจสอบภายใน (ตสน.)        
18 กลุมพัฒนาวิชาการปศสุัตว (กวป.)*        
19 กองความรวมมือดานการปศสุัตวระหวางประเทศ*      1 1 
20 กองสารวัตรและกักกัน (กสก.)*  1 6    7 
21 กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ (กพก.)*        
22 สํานักงานปศุสตัวเขต 1-9  9 21 8  8 46 
23 สํานักงานปศุสตัวกรุงเทพมหานคร/ 

สํานักงานปศุสตัวจังหวัด 76 จังหวัด 
1 4 24 180  77 286 

24 ดานกักสัตว สังกัด กสก.  2 1 2  21 26 
25 ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

สังกัด สทป. 
   5  8 13 

26 ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศสุัตวเขต สังกัด กพก.  1    5 6 
27 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย สังกัด สสช.  1 2  1 35 39 
28 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว สังกัด สอส.  6 1 6  8 21 
29 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสตัว สังกัด สพพ.  1  6  10 17 
30 สถานีพัฒนาอาหารสัตว สังกัด สอส.    2 2 14 18 
31 สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว สังกัด สพพ.  4    10 14 
32 ศูนยผลตินํ้าเช้ือ/อางอิง/ยายฝากตัวออน/นม/

เน้ือ/สถาบันฯชาง 
  1 1 1 3 6 

รวม 3 139 115 259 54 456 1,026 

หมายเหตุ:  * คําสั่งกรมปศุสัตว แบงสวนราชการภายในกรมปศุสัตว    
ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556ข, 2556ค) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
คณะทํางานจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมปศุสัตว 

พ.ศ. 2557-2561 
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ภาพท่ี ข1  คณะทํางานจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว  
               พ.ศ. 2557-2561 
ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2555) 
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