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บทที่ 1 
โครงการศึกษาจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของกรมปศสุัตว 
ป 2547-2551 

 
1. ความเปนมา 
 

ไอซีที หรือ ICT ยอมาจาก Information and Communication  Technology  เกิดขึ้นจากการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่กาวหนาขึ้นอยางรวดเรว็ โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ที่สามารถประมวลผลขอมูลขาวสารไดเร็ว และสื่อสารกันไดสะดวก เทคโนโลยีที่กลาวถึง
จึงรวมเรียกวาไอซีที 

 

   
 
ไอซีทีเปนเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วในรอบสิบปที่ผานมา  ทั้งในดานการประมวลผล  

การจัดเก็บขอมูล  การสื่อสารขอมูล  การแสดงผลและการพิมพ  เปนสาเหตุใหประเทศตางๆ ทั่วโลกหัน
มาใชไอซีทีในการพัฒนาประเทศ เพื่อนําไปสูความเจริญกาวหนาและความมั่นคง มั่งคั่ง ไดเปรียบในเชิง
การแขงขัน  ซ่ึงประเทศไทยเองก็ไมสามารถหลีกหนกีารเปลี่ยนแปลงเพื่อกาวเขาสูยุคดิจติอล ตาม
แนวโนมของเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของโลกในยุคนีต้อไปได   

 
ดังนั้นคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ     จึงไดมีมติเห็นชอบตอกรอบนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย ( IT 2010 Policy Framework )   และ
มอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ(เนคเทค) รวมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ  จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสารของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ เพื่อวางแผนแมบทอันเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศไทยในระยะ 5 ป ขางหนา (พ.ศ.2545-2549) ใหสอดคลอง กับกรอบแนวทาง
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ของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 9 รวมทั้งเปนแผนแมบทที่สามารถใชเปนแนวทาง   ในการ
วางแผนงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยราชการและเพื่อใหมีความเหมาะสม กับ
แนวทางการพัฒนาภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ใหมีความเขมแข็ง และ
พรอมตอการแขงขันในเศรษฐกิจโลก  โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อ 25 กันยายน 2545  เห็นชอบในแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศในชวงป พ.ศ.2545 – 2549   ซ่ึงเปนแผนยุทธ
ศาสตรเพื่อการพัฒนาดานไอซีทีในระดับประเทศ  และใหทุกกระทรวง  ทบวง  กรมและรัฐวิสาหกิจจัดทํา
หรือปรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนแมบท
ดังกลาว ทั้งในเรื่องของสาระและกรอบระยะเวลาในการดําเนินงาน   

 
ไอซีทีเขามามีบทบาทที่สําคัญตอการดําเนนิงานของระบบราชการอยางมาก โดยเฉพาะการ

ประยุกตในระบบการปฏิรูประบบราชการแบบสมัยใหม นโยบายของรัฐบาลเนนการขยายบริการและ
ขอมูลขาวสารทางราชการไปยังทองถ่ินตางๆ ใหมากขึน้ เพื่อใหสามารถดูแล ควบคมุและพัฒนาประเทศ
ไดอยางรวดเรว็และทัว่ถึง   ดังจะเห็นไดจากเหตกุารณเกดิโรคระบาดตางๆ  หากการรับสงขอมูลขาวสาร
ทั้งในและตางประเทศไมรวดเร็วและถูกตอง  จะเปนปญหาและอุปสรรคในการประสานงานดําเนินการ
ควบคุมโรคไมใหแพรกระจายอยางรวดเรว็ 

 
หนวยงานของกรมปศุสัตวทีก่ระจายอยูทัว่ประเทศเปนหนวยงานที่มีความสําคัญ  เพราะเปน

แหลงของขอมูลขาวสาร ดังนั้นจะตองเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะไอซีทีเขามามีสวน
รวมในการกระจายการบริการเพราะชวยลดขอจํากัดในดานตางๆดังนี ้ 
 

ลดขอจํากัดทางดานระยะทาง สามารถขยายการบริการดานขอมลูขาวสารไปยังทองถ่ินและ
จังหวดัตาง ๆ ได ทําใหเกษตรกร และเจาหนาที่ของกรมสามารถรับรูขาวสารความรูรวมทั้งขอปฏิบัติ
ตางๆ ลดปญหาสภาพภูมิศาสตร การเดินทาง และระยะทาง  

 
ลดขอจํากัดในเรื่องเวลา ทําใหสามารถเปดบริการแบบ 24x7 ได การเขาถึงขาวสารขอมูลทําได

ตลอดเวลา  
 
ลดขอจํากัดในเรื่องบุคลากร ที่มักเนนในเรือ่ง สถานที่ อาคาร ส่ิงกอสราง แตแนวคดิการกระจาย

บริการความรูดานการปศุสัตว โดยเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรใหใชทรัพยากรรวมกัน จะชวยลด
ปญหาการขาดแคลนบุคลากร ผูเชี่ยวชาญ  ทําใหกระจายการทํางานไปไดมาก  
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ลดขอจํากัดในเรื่องการลงทุน การลงทุนในดานการปศสัุตวที่ใชไอซทีีเขาชวย จะทําใหประหยดั
ตนทุนโดยรวม และไดประโยชนคุมคา  

การเขาถึงและบริการรวมกัน

การเขาถึงทําไดงาย อปุกรณเดียวสามารถเขามาใชบริการไดหลากหลาย  ทุกเวลา ทุกสถานที่

Communication
Information

Entertainment
Transactions

Storage & Process

Lan / dial-in

TV + Set-top box
Multi-media
Pay-phone

Car Unit
(GPRS+Bluetooth + GPS)

Telemetrics & Mobile
Transactions

bluetooth

cellular

Wireless
Head set

cable

 
 
ดังนั้นกรมปศสัุตวจึงมีความจําเปนที่จะตองปรับตัว  โดยการปรับแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานของตนเอง  ใหสอดคลองทั้งในดานสาระและกรอบระยะเวลา
ดําเนินงาน กบัแผนแมบทไอซีทีของประเทศไทย พ.ศ.2545-2549 โดยแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมปศุสัตวนี้จะเปนแผนในระดับกรม ซ่ึงใหความสําคัญในเรื่องยุทธศาสตรการ
ดําเนินงาน  เพือ่ใหเกดิประสทิธิภาพ  ประสิทธิผล  และกลวิธีในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุผล  ตอจากนั้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณซ่ึงเปนตนสงักัดก็จะบูรณาการรวมกับกรมอื่นๆของกระทรวง  จดัทําเปน
แผนระดับกระทรวงซึ่งรวมทั้งแผนแมบทไอซีทีและแผนพัฒนาอื่นๆรวมดวย 

 
 ในการศึกษาดาํเนินการ จัดทาํแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว ป 
2547-2551 ในครั้งนี้  คณะทํางานที่ปรึกษาไดดําเนนิการปรับแผน  โดยขยายแผนเดิมที่คณะทํางานที่
ปรึกษาไดเคยจัดทําไวเมื่อป 2544 ออกไปใหครอบคลุมป 2551 ดังที่กลาวไวขางตน  โดยรายงานฉบับ
สมบูรณนี้ จะแสดงรายละเอยีดขอมูลการดาํเนินงานและการเก็บรวบรวมขอมูล  รวมทั้งการปรับปรุงและ
ขยายแผนแมบทฯใหมีทิศทางที่สอดคลองกับนโยบายระดับประเทศ ซ่ึงจําเปนตองอาศัยฐานความรูดาน
ตางๆจากประสบการณ ประกอบกับความรอบรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นทั้งในปจจุบัน 
และคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อความสมบูรณทั้งในดานสาระและกรอบระยะเวลาดําเนินงาน  โดยใช
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แนวทางในการจัดทําแผนแมบท ซ่ึงระบุทั้งยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงานและกิจกรรมที่ชัดเจน รวมทั้ง
การวิเคราะหสรุปเปนแผนแมบทดังรายละเอียดในบทตางๆ ของรายงานฉบับนี ้
 
2. วัตถุประสงค 

 
โครงการศึกษาวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวฉบับนี้  

มีวัตถุประสงค ดังนี ้
  
 1.  เพื่อศึกษาวเิคราะหใหเกดิความเปนเอกภาพในดานนโยบายและการบริหารงานดานไอทีของ
หนวยงานและใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับกระทรวงและ
ระดับประเทศ อันจะนําไปสูความมีประสิทธิภาพและคุมคาในการลงทุน 

2.  เพื่อศึกษาวเิคราะหระบบงานตางๆจากแผนแมบทฯเดิมที่ไดรับงบประมาณ และการ
ดําเนินงานในปจจุบันของกรมปศุสัตว  พรอมความตองการในอนาคตของผูบริหาร เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร 
 3.  เพื่อศึกษาวเิคราะหโครงสรางของหนวยงาน และระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ไดจัดวางไว  
พรอมงานการประมวลผลดวยคอมพวิเตอรที่มีอยูในปจจุบัน  และทีจ่ะกําหนดขึ้นใหมของกรมปศุสัตว  
สําหรับพัฒนาใหครอบคลุมทุกหนวยงาน และกระจายไปยังผูใชไดกวางขวางยิ่งขึ้น 
 4.  เพื่อศึกษาพจิารณาปญหาและอุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้น  ในการนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยใน
งานของกรมปศุสัตวไดอยางเหมาะสม 
 5.  ศึกษาและวเิคราะหเพื่อพฒันาการจัดวางระบบงานดานคอมพิวเตอร โครงสรางระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 6.  รางขอกําหนดรายละเอยีดของระบบคอมพิวเตอร  ทัง้ฮารดแวรและซอฟตแวร  ระบบ
เครือขายที่เหมาะสมและประหยัด 
 7.  กําหนดแผนงาน  วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  บุคลากร  งบประมาณในการเชื่อมโยงและสื่อสาร
ระบบคอมพิวเตอรใหเปนมาตรฐานเดยีวกนั  สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันได 
 
3.  ขอบเขตของการศึกษา 
  
 1.  ศึกษาสํารวจและวิเคราะหโครงสรางระบบการบริหารใหมของกรมปศุสัตว 
 2.  ศึกษาสถานภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ตามเปาหมายรวมของการ
พัฒนาระบบไอซีทีของหนวยงาน 
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 3.  วิเคราะหเครื่องมือที่มีอยูในปจจุบันและไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนเดิม  รวมทั้ง
ทางเดินของขอมูลขาวสารในระดับสูง 
 4. ศึกษาวเิคราะหเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยูในปจจุบนัตามรูปแบบความจําเปน
ของการใชสารสนเทศที่เหมาะสมกับองคกร โดยเนนความคุมคาในการลงทุนและความเปนไปได 
 5.  วิเคราะหรูปแบบในการพัฒนาระบบงานตางๆของกรมปศุสัตวใหมีประสิทธิภาพ 
 6.  สํารวจและหารูปแบบของการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  และความเปนไปไดใน
การเชื่อมโยงเครือขายระหวางหนวยงาน   พรอมทั้งองคประกอบ  รายละเอียดทางเทคนิค การเชือ่มโยง
เครือขาย   

7.  เสนอแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  และการเชือ่มโยงเครือขายคอมพิวเตอร  โดยเสนอเปน
แผนการจัดหาเครื่องมือฮารดแวร  ซอฟตแวร   แผนการจัดเตรยีมกําลังคนและการฝกอบรม   และ
แผนการจัดเตรียมงบประมาณ  

 
 คณะทํางานทีป่รึกษา  ไดจัดทํารายละเอียดแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
ปศุสัตวป 2547-2551 ประกอบดวย 
 
สวนที ่1  บททั่วไป 
สวนที ่2  การวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สวนที ่3  เปาหมายโดยรวมและยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
องคกร 
สวนที ่4  การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สวนที ่5  สรุปยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  
สวนที ่6  ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมหลัก  
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บทที่ 2 
แนวทางการดําเนินงานจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของกรมปศสุัตว 
ป 2547-2551 

 
 คณะทํางานทีป่รึกษา  ไดดําเนินงานศกึษาจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมปศุสัตวป 2547-2551 ตามแนวทางของวัตถุประสงคและขอบเขตของโครงการ  โดยผนวกเขากบัคูมือการ
จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับหนวยงาน  ของสํานักงานเลขานุการคณะ 
กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาต ิ  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  ซ่ึงมี
องคประกอบหลักดังนี ้
 
สวนท่ี 1 บทท่ัวไป 
 1.1  วิสัยทัศน ของหนวยงาน 
 1.2  พันธกิจ ของหนวยงาน 
 1.3  ยุทธศาสตรโดยรวมของหนวยงาน 
 
สวนท่ี 2 การวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 2.1  บทวิเคราะหสถานภาพดานไอซีที  เฉพาะภายในหนวยงาน 
 2.2  บทวิเคราะหสถานภาพดานไอซีทีของหนวยงานทีเ่กี่ยวของกับหนวยงานภายนอก  รวมทั้งปจจัย
หรืออิทธิพลจากภายนอก  ทีม่ีผลกระทบตอดานไอซีทีของหนวยงาน   
 
สวนท่ี 3  เปาหมายโดยรวมและยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หนวยงาน 

3.1  เปาหมายโดยรวมของการพัฒนาระบบไอซีทีของหนวยงาน   
3.2  ยุทธศาสตรที่ 1 - 5 
 3.2.1  เปาหมายของยุทธศาสตรที่ 1 -  5 
 3.2.2  แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมหลักทีส่ามารถบรรลุวัตถุประสงคยทุธศาสตรที่ 1-5 
 

สวนท่ี 4  การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4.1  การบริหารจัดการ 
 4.2  การประเมินผล 
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สวนท่ี 1 บทท่ัวไป 
 

1.1  วิสัยทัศน ของกรมปศุสัตว 
1.2  พันธกิจ ของกรมปศุสัตว 
1.3  ยุทธศาสตรโดยรวมของกรมปศุสัตว 
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วิสัยทัศน  เปนการแสดงถึงภาพของหนวยงานที่ตองการจะเปนในอนาคต  โดยแสดงถึง
ความสําเร็จของจุดหมายที่ตองการ ซ่ึงอาจเปนวิสัยทัศนโดยรวมของหนวยงาน  หรืออาจกําหนดวิสัยทัศน
ทางดานไอซีทขีองหนวยงาน 

พันธกิจ  เปนการประกาศถงึภารกิจที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน  โดยบุคลากรใน
หนวยงานจะตองมีความเขาใจและสามารถดําเนินกิจกรรมรวมกัน 

ยุทธศาสตร  เปนการเลือกกลยุทธ/กลวิธี  โดยคํานึงถึงสภาวะการณ แลวจัดลําดับความสําคัญ  
และกําหนดยทุธศาสตรทั้งเชิงรุกและยุทธศาสตรเชิงรับในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

 
วิสัยทัศน พันธกิจและภารกิจ ของกรมปศุสัตว 

 
วิสัยทัศน  กรมปศุสัตวเปนองคกรหลักในงานวจิัย และพัฒนาเทคโนโลยีการปศสัุตวใหไดสินคา

ปศุสัตวที่มีคุณภาพ  เพียงพอตอการบริโภค  และสามารถแขงขันไดในตลาดโลก บนพื้นฐานการใชและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

 
พันธกิจ  

1. วิจัย  พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานปศุสัตว 
2. กําหนดมาตรฐาน  กํากบั  ควบคุม  ตรวจสอบและรบัรองคณุภาพสินคาปศุสัตว และ
สถานประกอบการดานปศสัุตว 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต โดยการพัฒนาสุขภาพสัตว  ผลิตสัตวพันธุด ี และ
สงเสริมอาชีพการปศุสัตว 

 
ยุทธศาสตร 

1.  การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
2.  การปรับปรุงคุณภาพสินคาระบบ From Farm To Table 
3.  การเขาถึงบริการของรัฐ 
 

 ภารกิจและอํานาจหนาท่ี  
  กฎหมายกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.
2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ไดกาํหนดใหกรมปศุสัตวมีภารกิจเกีย่วกับการสงเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว และสุขภาพสัตวใหมีสัตวเพยีงพอ ที่ไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย  ปราศจากโรค  
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สารตกคาง  สารปนเปอน  มีความปลอดภัยตอผูบริโภค  และสามารถแขงขันในตลาดโลกได  โดยใหมี
อํานาจหนาที่  ดังนี ้
  1.  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว  กฎหมายวาดวยการบํารุงพันธุสัตว  
กฎหมายวาดวยการควบคุมคณุภาพอาหารสัตว  กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  กฎหมายวาดวยโรค
พิษสุนัขบา  และกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของ 
  2.  ศึกษา วิจยั  ดานการผลิต  การปรับปรุงพันธุ และการขยายพันธุสัตว  อาหารสัตว  
เพื่อใหไดสัตวพันธุดี  ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งการอนุรักษพันธกุรรม  และความหลากหลายทางชีวภาพ  
ดานการปศุสัตวและรักษาสิง่แวดลอมจากการปศุสัตว 
  3.  ดําเนนิการพัฒนา  การตรวจสอบ  รับรองคุณภาพสนิคาปศุสัตวใหไดมาตรฐาน ถูก
สุขอนามัยและปลอดภยัตอผูบริโภค 
  4.  ดําเนินการผลิตและจัดหาชีวภัณฑ  และเวชภณัฑ  รวมทั้งศึกษา  วจิัย  ดานระบาด
วิทยา  โรคระบาดสัตว  กําจดัโรคสัตว  โรคติดตอระหวางสัตวและคน 
  5.  ศึกษา  วิเคราะห  วิจยั  และพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีช้ันสูง  ดานการปศุสัตวทั้ง
ดานการผลิต  สุขศาสตร  และสุขอนามัยสัตวที่มีความสําคัญตอเศรษฐกจิของประเทศ 
  6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมปศุสัตว  หรือ
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 คณะทํางานทีป่รึกษา  ไดประสานงานรวมมือกับบุคลากรของกรมปศุสัตวในการดําเนินงานเพื่อ
วางแผนเชิงกลยุทธดานไอซีทีของกรมปศุสัตว  โดยระดมความคิดและจัดทํา SWOT Analysis สามารถ
แบงกลุมออกเปน 4 กลุมตามภารกิจหลักคือ 
 

กลุมที่ 1 หนวยงานดานการพัฒนาผลิตปศุสัตว 
กลุมที่ 2 หนวยงานดานการพัฒนาสุขภาพสัตว 
กลุมที่ 3 หนวยงานดานรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
กลุมที่ 4  หนวยงานดานการบริหารทั่วไป (หนวยสนับสนุน) 

 
 จากการระดมความคิด  สรุปไดยุทธศาสตรหลักไอซีทีของกรมปศุสัตวเปนดังนี ้
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ยุทธศาสตรหลัก ICT กรมปศุสัตว (e-Livestock) 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 :  การใช ICT เพื่อสนับสนุนงานบริการดานปศุสัตว (e-Services) 
 
 จุดแข็ง (Strength) 

1. เปนหนวยงานของรัฐที่ไมมีคูแขง มีภารกจิชัดเจน มีผลผลิตเปนที่สนใจของประเทศ 
2. เกษตรกรและผูขอรับบริการ (เอกชน) ใหความเชื่อมั่นในการใหบริการของกรมปศุสัตว 
3. เปนศูนยกลางดานสุขภาพสตัวในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
4. มีกฎหมายรองรับการดําเนินการทั้งระบบ 
5. ความตื่นตวัขององคกร 

 
 โอกาส (Opportunity) 

1. มีนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการพัฒนาดาน IT 
2. เกษตรกรไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
3. ภาคเอกชนใหการสนับสนุน และใหความสําคัญของขอมูลดาน IT ของกรมปศุสัตว 
4. Communication มองถึงเกษตรกร 
5. มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเปน Guideline 
6. การปฏิรูประบบราชการ 

 
 จุดออน (Weakness) 

1. ลักษณะของขอมูลยังไมสมบูรณและไมเปนปจจุบัน 
2. ขาดความพรอมในการดําเนนิงานบางผลผลติ 
3. ขาดการใชขอมูลรวมกันภายในกรมปศุสัตว (ไมมีมาตรฐานขอมูล) 
4. งบประมาณไมเพียงพอและจัดสรรงบประมาณไมตรงตามความตองการ 
5. ขาดการวางแผนและการประสานงานที่ด ี
6. ขาด Knowledge Based ในองคกร 

 
 อุปสรรค (Threat) 

1. ขอจํากัดดานงบประมาณ 
2. ขาดความเชื่อมโยงขอมูลระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 
3. new economy ที่มีผลตอโครงสรางเศรษฐกจิขั้นพื้นฐานของไทย 
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4. ระเบียบราชการไมเอื้ออํานวยและไมสนับสนุน 
 
 กลยุทธ 

1. การใช ICT เพือ่สนับสนุนงานบริการดานการผลิต ดานสุขภาพสัตว และดานมาตรฐาน     
ปศุสัตว (e-Service) 

2. การใช ICT สรางศักยภาพของกรมปศุสัตว เปนศนูยกลางดานสุขภาพสัตวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการเชิงรุกดานการผลิตและการตลาดปศุสัตวโดยการใช ICT 
สนับสนุน 

4. การพัฒนาดานการผลิตปศุสัตวที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิม่ผลิตผลและมูลคาเพิ่ม 
5. การปฏิรูปและสรางศักยภาพขาราชการกรมปศุสัตวเพื่อเปนผูนําดานการปศุสัตวของเอเชีย 
6. การใช ICT เพือ่เพิ่มศักยภาพการผลิตและคุณภาพชวีิตของเกษตรกร 
7. เปนองคกรหลักในการใหบริการดานปศุสัตว 
8. ยกระดับเปนแหลงองคความรูในการพัฒนาการปศุสัตวของประเทศ (Knowledge based) 
9. การนํา ICT มาใชประโยชนในการใหความรูดานการพฒันาสุขภาพสตัว ดานการผลิตวัคซีน

และการใชวัคซีน 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 :  การใช ICT เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสนิคาปศุสตัว (e-Safety) 
 
 จุดแข็ง (Strength) 

1. มีผลผลิตเปนที่สนใจของประเทศ ที่มีผลตอการสงออกดานปศุสัตว 
2. มี Lab ที่มีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของสากล และมีระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพ

ครบวงจร 
3. มีกระบวนการดูแลดานขอมลูสนับสนุนการสงออกอยางครบถวน 
4. ผูบริหารในองคกรใหการสนบัสนุน 
5. มีกฎหมายรองรับการดําเนินการทั้งระบบ 

 
 โอกาส (Opportunity) 

1. ประเทศคูแขงเกิดโรคระบาดมาก หรือตรวจพบสารตกคางมาก ทําใหไทยสงออกผลิตภัณฑ
สัตวไดมาก 

2. ทั่วโลกใหความสําคัญเรื่อง Food Safety  
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3. ไดรับการสนบัสนุนจากรัฐบาลในการนํา IT มาใชในการรับรองมาตรฐาน 
4. ไดรับการยอมรับจากประเทศคูคาใหเปน Competent Authority ในการสงออกสินคาปศุสัตว  
5. Providing : information, data, training, learning 

 
 จุดออน (Weakness) 

1. ขาดการประสานงานที่เปนระบบ 
2. ขาด Hardware และ Software ไมเพยีงพอตอการปฏิบัติงาน 
3. ระบบฐานขอมูลยังไมสมบูรณครบถวน 
4. ขาดการใชขอมูลรวมกันภายในกรมปศุสัตว (ไมมีมาตรฐานขอมูล) 
5. งบประมาณไมเพียงพอและจัดสรรงบประมาณไมตรงตามความตองการ 
6. ยังขาดการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 
7. ขาดการวางแผนและการประสานงานที่ด ี
8. ขาด Knowledge Based ในองคกร 

 
 อุปสรรค (Threat) 

1. ขอจํากัดดานงบประมาณ 
2. ไทยถูกกดีกันจากตางประเทศ 
3. ขาดความเชื่อมโยงขอมูลระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 
4. มีมาตรฐานดานสุขอนามัยที่เขมงวดและบังคับใหตองปฏิบัติตาม 
5. new economy ที่มีผลตอโครงสรางเศรษฐกจิขั้นพื้นฐานของไทย 
6. FREE TRADE AREA 
7. BEUROCRATIC STRUCTURE 
8. ระเบียบราชการไมเอื้ออํานวยและไมสนับสนุน 

 
 กลยุทธ 

1. การใช ICT เพือ่การควบคุมคุณภาพสนิคาปศุสัตว (Traceability) 
2. พัฒนาศักยภาพการสงออกสินคาปศุสัตวโดย ICT 
3. ใช ICT ยกระดับคุณภาพหองปฏิบัติการของกรมปศุสัตวใหเปนทีย่อมรับของสากล 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพการผลิตสินคาปศุสัตวโดยใช ICT สนับสนุน 
5. พัฒนาการผลิตปศุสัตวใหไดมาตรฐานและปลอดภยัโดยใช ICT 
6. การยกระดับศกัยภาพเกษตรกรเพื่อการแขงขันในอนาคต 
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7. การเพิ่มมาตรฐานการผลิตปศุสัตวและสินคาปศุสัตว 
8. การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งในการกระบวนการสงออกปศุสัตวและผลิตภัณฑ 
9. การนํา ICT มาใชสรางความเชื่อมั่นทั้งในระดับประเทศและสากลในระบบควบคุมคุณภาพ 
10. การพัฒนาระบบการผลิตสินคาปศุสัตวโดยใช ICT 
11. การพัฒนา ICT กับคุณภาพสินคาปศุสัตว 
12. การใช ICT เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวติของเกษตรกรดานปศุสัตว 
13. ยกระดับศักยภาพพื้นฐานของเกษตรกรไทยดานปศุสัตวเพื่อการแขงขันของตลาดโลก 
14. การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบอาชีพปศุสัตวในการขยายตลาดปศุสัตวโลก 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 :  การประยกุตใช ICT เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและเทคโนโลยีการปศุสัตว  
    (e-R&D) 
  
 จุดแข็ง (Strength) 

1. มีทรัพยากรมากมายเพยีงพอในการทําวิจัยพัฒนางานทั้งดานขอมูล, Software, Hardware, 
บุคลากร และนักวจิัย 

2. มีความรูและศกัยภาพในการประสานงานกบัตางประเทศทางดานวิชาการไดด ี
3. มีความรูความชํานาญของบุคลากรทางวิชาการปศุสัตวทีด่ี 

 
 โอกาส (Opportunity) 

1. มีโครงการชวยเหลือและใหการสนับสนุนจากตางประเทศ JICA, ACIAR 
2. มีเครือขายทางดานวิชาการทัง้ภายในและตางประเทศ 

 
 จุดออน (Weakness) 

1. ระบบฐานขอมูลยังไมสมบูรณครบถวน 
2. งบประมาณไมเพียงพอและจัดสรรงบประมาณไมตรงตามความตองการ 
3. ขาดการวางแผนและการประสานงานที่ด ี
4. ขาด Knowledge Based ในองคกร 

 
 อุปสรรค (Threat) 

1. ขอจํากัดดานงบประมาณ 
 

2-8 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว  
 

2. ขาดความเชื่อมโยงขอมูลระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 
3. ระเบียบราชการไมเอื้ออํานวยและไมสนับสนุน 

 
 กลยุทธ 

1. การพัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มศกัยภาพผลผลิตและคุณภาพปศุสัตวจาก ICT 
2. การนํา ICT มาใชประโยชนในการวิจัยทางดานสุขภาพสัตวและการปศุสัตวใหมี

ประสิทธิภาพ 
3. การพัฒนาศักยภาพการวจิัยดวย ICT 
4. การพัฒนาฐานขอมูลงานวิจยัและถายทอดเทคโนโลยีดานปศุสัตวใหเปนประโยชนตอ

ประเทศ 
5. การประยกุตใช ICT เพื่อพัฒนาเทคโนโลยกีารปศุสัตวใหเปนผูนําในภูมภิาค 
6. การปฏิรูปและการสรางศักยภาพการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตวโดยใช ICT 

สนับสนุน 
7. การยกระดับการวิจัยและพัฒนาดานการผลติวัคซีน การใชวัคซีนโดยใชระบบเครือขาย

ทางดานการใหขอมูลทางดานการวจิัยและพัฒนาทางดานวัคซีน 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 :  การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการภาครัฐ  
    (e-Government) 
 
 จุดแข็ง (Strength) 

1. มหีนวยงานทีรั่บผิดชอบโดยตรงดาน IT 
2. มีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวอยูแลว 
3. มีการพัฒนา IT ที่คอนขางเร็ว 
4. ความตื่นตวัขององคกร 

 
 โอกาส (Opportunity) 

1. มีนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการพัฒนาดาน IT 
2. การปฏิรูประบบราชการ 
3. ตนทุนการลงทุนดาน IT ถูกลง 
4. กรมปศุสัตวมศีูนยสารสนเทศที่จะชวยพัฒนาทางดาน ICT 
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 จุดออน (Weakness) 
1. ไมมีระบบงานรวบรวมขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 
2. ระบบฐานขอมูลยังไมครบถวน มีขอมูลเพยีงพอบางดาน 
3. ยังขาดการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และระบบเครือขายยังไม

ทั่วถึง 
4. ยังไมมีการประมวลแปรผลขอมูลใหเปนขอมูลสารสนเทศ 
5. ขาดการสนับสนุนบุคลากรดานการจดัการสารสนเทศ (IT) 
6. ไมมีความพรอมดานซอฟตแวรและ ฮารดแวรที่มีความลาสมัย อายุการใชงานมาก และ

ประสิทธิภาพต่ํา  ซ่ึงซอฟตแวรที่มีอยูก็ไมมีความเหมาะสมในการเกบ็ขอมูลและประมวลผล 
7. ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติหนาที่ตามโครงสรางราชการใหม 
8. ขาดการสนับสนุนและผลักดันการใชงานสารสนเทศใหคุมคาในบางระบบและครภุณัฑ และ

ไมเต็มประสิทธิภาพ 
9. ขาดการใชขอมูลรวมกันภายในกรมปศุสัตว (ไมมีมาตรฐานขอมูล) 
10. ขอมูลที่ใชงานขาดความทันสมัย และไมคลองตัวในการเขาถึงขอมูล 
11. ปญหาการจัดซื้อจัดจาง ทําใหเสียเวลา เปนภาระและไดครุภัณฑไมทนัเวลาตอการใชงาน 
12. วัตถุประสงคหลักดาน IT 
13. งบประมาณไมเพียงพอและจัดสรรงบประมาณไมตรงตามความตองการ 
14. ขาด MIS ดานบริหารจัดการ 
15. ขาดการวางแผนและการประสานงานที่ด ี
16. ขาด Knowledge Based ในองคกร 
17. ขาดระบบการติดตาม (Monitoring) 

 
 อุปสรรค (Threat) 

1. ขอจํากัดดานงบประมาณ เชน คาสาธารณูปโภค ไดรับปละ 5%  คาใชจายในการดําเนนิการ
ดาน IT  คาใชจายในการดแูลบํารุงรักษาดาน IT 

2. โครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสารกระจายไมทั่วถึงพื้นทีต่างๆ ในสวนภูมิภาคของกรมปศุ
สัตวและการตดิตอส่ือสารไมสะดวก 

3. ระเบียบราชการไมเอื้ออํานวยและไมสนับสนุน 
4. ขาดความเชื่อมโยงขอมูลระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เชน กฎระเบียบ ความรูตางๆ

ทางดานปศุสัตวและสินคาปศุสัตว 
5. มีความซ้ําซอนของภาระงานระหวางกรม และหนวยงานภายนอก     รวมทั้งขอมูลดานการ

ปศสัุตวขาดเอกภาพ 
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6. ผลกระทบจากการปรับโครงสรางราชการทําใหการปฏบิัติงานและการเชื่อมโยงไมชัดเจน 
7. การพัฒนา ICT ของโลกเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหวงจรของอุปกรณ IT ส้ัน  สงผลตอ

อุปกรณ IT ที่มีความลาสมัย 
 
กลยุทธ 

1. การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและบริการ 
2. การพัฒนาเชื่อมโยงเครือขายดานปศุสัตว 
3. การบริหารและบริการของกรมปศุสัตวดวย ICT 
4. การพัฒนาและสรางความพรอมระบบ ICT เพื่อการใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
5. การนําระบบ ICT มาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพดานการปศุสัตว 
6. การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการของภาครัฐ 
7. พัฒนาเพื่อเปนหนวยงานรัฐที่มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและทันสมัย 
8. e-payment  
9. e-procurement 
10. e-budgeting 
11. การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 :  การเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดาน ICT (e-Personnel) 
 
 จุดแข็ง (Strength) 

1. มีหนวยงานทีรั่บผิดชอบโดยตรงดาน IT 
2. มีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวอยูแลว 
3. มีการพัฒนา IT ที่คอนขางเร็ว 
 

 โอกาส (Opportunity) 
1. มีนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการพัฒนาดาน IT 

 
 จุดออน (Weakness) 

1. ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง และ
ที่มีอยูจะเปนลูกจางชั่วคราวมีการเปลี่ยนแปลงบอย 

2. บุคลากรที่มีอยูขาดความรูความเขาใจในการพัฒนาดาน IT อยางตอเนือ่ง 
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3. ไมมี Technician Staff ดาน IT 
4. ขาดแรงจูงใจและความกาวหนาของบุคลากรดาน IT 
5. งบประมาณไมเพียงพอและจัดสรรงบประมาณไมตรงตามความตองการ 

 
 อุปสรรค (Threat) 

1. ขอจํากัดดานงบประมาณ 
 
 กลยุทธ 

1. การเสริมสรางศักยภาพบุคลากรดาน ICT 
2. การพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใช ICT 

 
 ยุทธศาสตรทั้ง 5 ขอนี้  เปนแนวทางในการวางแผนงาน  โครงการและกิจกรรมตางๆ  สําหรับการ
ดําเนินงานในเชิงปฏิบัติตอไปเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว  โดยโครงการตางๆทางดานไอซีทีของ
กรมปศุสัตวจะสนับสนุนยทุธศาสตรที่ไดกําหนดไวนีด้วย 
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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว  
 

 
 
 
 
 

สวนท่ี 2  การวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 

 2.1  บทวิเคราะหสถานภาพดานไอซีที  เฉพาะภายในกรมปศุสัตว 
 2.2  บทวิเคราะหสถานภาพดานไอซีทีของกรมปศุสัตวที่เกี่ยวของกับหนวยงานภายนอก  รวมทั้ง
ปจจัยหรืออิทธิพลจากภายนอก  ที่มีผลกระทบตอดานไอซีทีของกรม   
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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว  
 

 การวิเคราะห SWOT  เพื่อการวางแผนกลยุทธ เปนสิ่งจําเปนตองทําในทุกหนวยงาน เพราะเปน
การนําเสนอกลยุทธการทํางานที่ทุกหนวยงานควรจะมีเปนประจํา เชน ทุกป  และเมื่อนํามารวมกัน ก็จะ
เกิดกลยุทธในภาพรวมของกรมและกระทรวงได  SWOT  นําไปสูความสําเร็จ / ความลมเหลว ของ
แผนงานโครงการที่จะเกิดขึน้  โดยกลยุทธที่ไดจาก SWOT  จะนําไปใชปรับปรุงแนวคดิและแนวปฏิบัติ
ของการจัดทําแผนงาน / โครงการของหนวยงาน เพื่อใหมีโอกาสแหงความสาํเร็จมากขึ้น SWOT เปน
กระบวนการพลวัตรที่ตองมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ เพราะปจจยัภายนอกที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุม จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ  SWOT  เปนการสรางภมูิคุมกันแกหนวยงานทําใหทราบถึง
กลยุทธในการปรับปรุงการทํางาน ความกาวหนา และขดีจํากัดดานคน งาน งบประมาณ และระบบงาน  
เมื่อทราบสถานภาพของหนวยงานแลว สามารถเสริมดวยการทํา SWOT ใหตนเอง เพื่อจะไดมีความเขาใจ
ที่ชัดเจนมากขึน้ ถึงความสําเรจ็ของงาน และความกาวหนาของหนาทีก่ารงาน  นําไปสู SWOT บุคคล
ตอไปได 

4  ประเภทของกลยุทธจาก SWOT 

 กลยุทธเพิ่มศักยภาพ (Strategy to increase potential) - S+O   
 ใชประโยชนจากจุดแข็งที่มีอยู และสภาพโอกาสที่เอื้ออํานวย เพิ่มศักยภาพในการทํางานของ
หนวยงาน เกิดเปนปริมาณและคุณภาพงานใหสูงที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

 กลยุทธสรางภูมิคุมกัน (Strategy to build  security) - S+T 
 ใชประโยชนจุดแข็งที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสภาพแวดลอม
ที่เปนอุปสรรคตอการทํางานใหลดนอยลง 

 กลยุทธเรงพัฒนา (Strategy to accelerate development) - W+O 
 ใชประโยชนจากสภาพโอกาสและสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการทํางาน เปนปจจัยผลักดัน
จากภายนอกใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในหนวยงานที่มีจุดออนรอคอยการ แกไขอยู 

 กลยุทธแกวิกฤติ  (Strategy to solve the crisis) - W+T 
 ใชประโยชนจากสภาพโอกาสที่เลวราย และจุดออนของหนวยงานที่มีอยู แสวงหาแนวทาง    
ใหม ๆ และปรับร้ือระบบการทํางานใหตางจากเดิม เพื่อหาทางอยูรอดใหไดภายใตสภาพแวดลอมที่ไม
เอื้ออํานวย 
 
 ซ่ึงจากการวิเคราะห SWOT  ของกรมปศุสัตว  สามารถวิเคราะหออกเปน 2 แบบเพื่อเนนใหเห็น
ภาพตางๆไดชัดเจนขึ้น  ดังนี้ 
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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว  
 

2.1  บทวิเคราะหสถานภาพดานไอซีที  เฉพาะภายในกรมปศุสัตว 
 

องคประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ จุดออน/ปญหา 
ปจจัยดานอุปกรณ  ซอฟตแวรและ
เครือขายคอมพิวเตอร 
 

-  กรมมีโครงสรางพื้นฐานดานเครือขาย
คอมพิวเตอรและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
-  มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและระบบ 
งานตางๆ  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงาน    
ของหนวยงาน 
-  มีกระบวนการดูแลดานขอมูลสนับสนุน    
การสงออกอยางครบถวน 

-  การขยายเครือขายคอมพิวเตอรยัง   
ไมครอบคลุมความตองการใชงาน 
-  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชงาน   
ไมเพียงพอ 
-  ตองการบุคลากรที่มีความรูทาง     
ดานไอซีที และมีความสามารถใน     
การซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ   
เพิ่มขึ้น 
-  ตองการผูใชงานที่มีความรูความ 
เขาใจในการใชเทคโนโลยี 
-  ความซ้ําซอน และไมมีมาตรฐาน   
ดานขอมูล  รวมท้ังขอมูลไมสมบูรณ
และเปนปจจุบัน 
- ขาดระบบการติดตาม (Monitoring) 

ปจจัยดานบุคลากร 
 

-  ผูบริหารใหความสําคัญในการประยุกต      
ใชไอซีที 
-  มี CIO ของหนวยงาน  ในการทําหนาที่
ผลักดันใหมีการใชไอซีที 
-  บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมี      
ความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่สูง 
-  บุคลากรสวนใหญเปนนักวิชาการที่มี    
ความรูความสามารถ  และสนใจในพัฒนา    
การทางไอซีที 

-  บุคลากรที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ  
งานดานไอซีทีไมเพียงพอตองไดรับ
ความรวมมือจากตําแหนงสายงานอื่น
ซึ่งตองใชเวลาพัฒนาการเรียนรู  แต   
ไมมีความกาวหนาในสายงานอื่นที่    
มาทํางานดานไอซีทีที่ชัดเจน  ทําให
ทํางานไดไมเต็มที่ 
-  เนื่องจากมีบุคลากรจํานวนมาก      
การจัดการอบรมพัฒนาบุคลากร        
ในการประยุกตใชไอซีทีไมทันกับ  
ความตองการ 
-  ขาด knowledge base  ในองคกร 
-  ขาดการวางแผนและการประสาน  
งานที่ดี 

ปจจัยดานงบประมาณ 
 

-  ไดรับงบประมาณสนับสนุน -  งบประมาณไมเพียงพอสําหรับการ
ขยายงานใหรวดเร็วตามเหตุการณ
สภาพแวดลอมในปจจุบัน 
-  การจัดสรรงบประมาณไมตรงตาม
ความตองการ 
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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว  
 

องคประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ จุดออน/ปญหา 
ปจจัยดานบริหารจัดการ -  มีศูนยสารสนเทศรับผิดชอบงานดาน        

ไอซีทีของกรม 
-  มีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  เปนหนวยงานของรัฐที่ไมมีคูแขงมีภารกิจ  
ที่ชัดเจน  มีผลผลิตเปนที่สนใจของประเทศ 
-  เกษตรกรและผูขอรับบริการ(เอกชน)ให 
ความเช่ือมั่นในการใหบริการ 
-  เปนศูนยกลางดานสุขภาพสัตวในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

 
 2.2  บทวิเคราะหสถานภาพดานไอซีทีของกรมปศุสัตวที่เกี่ยวของกับหนวยงานภายนอก  รวมทั้ง
ปจจัยหรืออิทธิพลจากภายนอก  ที่มีผลกระทบตอดานไอซีทีของกรม   
 

องคประกอบหลัก/ตัวแปร โอกาส อุปสรรค 
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 
 

-  มีกระทรวงไอซีที ทําหนาที่เปน
หนวยงานหลักดานไอซีที 

-  new economy ที่มีผลตอโครงสราง 
เศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของไทย 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของประเทศไทย               
2545 – 2549 

-  มีการศึกษาและจัดทําเอกสารแนวทาง 
ในการจัดทําแผนแมบทของหนวยงาน 
-  แผนแมบทระดับชาติที่กําหนดมีความ
ยืดหยุน  สามารถรองรับการขยายงาน    
ดานไอซีทีในปจจุบันใหสอดคลองและ  
มีทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

-  การกําหนดหนวยงานหลักในการ 
พัฒนาระบบงานกลาง เชน งานดานการ
คลังที่ใชกันหลายหนวยงาน  ทําใหเกิด
ความลาชา และเกิดความสับสนในการ
เช่ือมตอกับระบบเดิมที่ทําอยู 

กฎระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐาน  
ขอกําหนดดานไอซีที 
 

-  รัฐบาลไดดําเนินการปรับกลยุทธ และ
เนนการปรับเปลี่ยนระเบียบ  ขอกําหนด
ทางราชการที่มีขั้นตอนยุงยากซับซอน    
ใหสะดวก  รวดเร็วสอดคลองกับการ
ประยุกตใชไอซีทีมากยิ่งขึ้น 

-  กฎหมายทางดานไอซีทีไมทันกับ
เหตุการณปจจุบัน  เพราะใชวิธีวัวหาย  
แลวจึงลอมคอก 
-  ระเบียบราชการไมเอื้ออํานวยและไม
สนับสนุน 
-  ขาดความเชื่อมโยงขอมูลระหวาง  
ภาครัฐและภาคเอกชน 

การปฏิรูประบบราชการ -  กรมสามารถเสนอแนวทางในการเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนาไอซีทีในดานตางๆที่
เปนผลกระทบจากการปฏิรูประบบ  
ราชการใหรัฐบาลรับรูไดอยางชัดเจนขึ้น 
และสามารถใหการสนับสนุนเพิ่มขึ้นได 

-  ผูปฏิบัติงานเกิดความสับสน เพราะ    
อยูในระหวางปรับเปลี่ยนโยกยายงาน    
ในหนาที่รับผิดชอบใหม  ทําใหตอง     
ทํางานเพิ่มขึ้น  และการเก็บรวบรวม 
ขอมูลตางๆเกิดความลาชา 
-  ขอมูลไมมีเอกภาพ 
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สวนท่ี 3  เปาหมายโดยรวมและยุทธศาสตรในการพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 

3.1  เปาหมายโดยรวมของการพัฒนาระบบไอซีทีของกรม   
3.2  ยุทธศาสตรที่ 1- 5 
 3.2.1  เปาหมายของยุทธศาสตรที่ 1- 5 
 3.2.2  แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมหลักทีส่ามารถบรรลุวัตถุประสงคยทุธศาสตรที่ 1- 5 
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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว  
 

3.1  เปาหมายโดยรวมของการพัฒนาระบบไอซีทีของกรม   
 
 กรมปศุสัตวมีเปาหมายโดยรวมของการพฒันาระบบไอซีที คือกระจายเครือขายคอมพิวเตอร  

ใหกับสมาชิกที่เปนบุคลากรของกรมอยางทั่วถึง  รองรับขอมูลและระบบงานตางที่พัฒนาขึ้นมาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารที่ทันสมัย  สะดวก  รวดเร็ว  เปนการเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานดานปศุสัตว 

 
3.2  ยุทธศาสตรท่ี 1 :  การใช ICT เพื่อสนับสนุนงานบรกิารดานปศุสัตว (e-Services) 

 
3.2.1  เปาหมายของยุทธศาสตรที่ 1 

• การใช ICT เพือ่สนับสนุนงานบริการดานการผลิต ดานสุขภาพสัตว และดานมาตรฐาน
ปศุสัตว (e-Service) 

• การใช ICT สรางศักยภาพของกรมปศุสัตว เปนศนูยกลางดานสุขภาพสัตวในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

• เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการเชิงรุกดานการผลิตและการตลาดปศุสัตวโดยการใช ICT 
สนับสนุน 

• การพัฒนาดานการผลิตปศุสัตวที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิม่ผลิตผลและมูลคาเพิ่ม 
• การปฏิรูปและสรางศักยภาพขาราชการกรมปศุสัตวเพื่อเปนผูนําดานการปศุสัตวของ

เอเชีย 
• การใช ICT เพือ่เพิ่มศักยภาพการผลิตและคุณภาพชวีิตของเกษตรกร 
• เปนองคกรหลักในการใหบริการดานปศุสัตว 
• ยกระดับเปนแหลงองคความรูในการพัฒนาการปศุสัตวของประเทศ (Knowledge based) 
• การนํา ICT มาใชประโยชนในการใหความรูดานการพฒันาสุขภาพสตัว ดานการผลิต

วัคซีนและการใชวัคซีน 
 
3.2.2  แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมหลักทีส่ามารถบรรลุวัตถุประสงคยทุธศาสตรที่ 1 

• โครงการระบบคอมพิวเตอรฐานขอมูลโคนมพรอมโปรแกรมและอุปกรณคอมพวิเตอร 
ระยะที่ 2 

• โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหองปฏิบัติการดานสุขภาพสัตว 
• โครงการศูนยขอมูลปฏิบัติงานเพื่อการนําเขา-สงออกสินคาปศุสัตว 
• โครงการบริหารและจัดการฐานขอมูลดานสุขภาพสัตว 
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• โครงการระบบเก็บขอมูลและผลวิเคราะหดานอาหารสัตว 
• โครงการระบบสารสนเทศของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

 
3.3  ยุทธศาสตรท่ี 2 :  การใช ICT เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาปศุสัตว (e-Safety) 

 
3.3.1  เปาหมายของยุทธศาสตรที่ 2 

• การใช ICT เพือ่การควบคุมคุณภาพสนิคาปศุสัตว (Traceability) 
• พัฒนาศักยภาพการสงออกสินคาปศุสัตวโดย ICT 
• ใช ICT ยกระดับคุณภาพหองปฏิบัติการของกรมปศุสัตวใหเปนทีย่อมรับของสากล 
• เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพการผลิตสินคาปศุสัตวโดยใช ICT สนับสนุน 
• พัฒนาการผลิตปศุสัตวใหไดมาตรฐานและปลอดภยัโดยใช ICT 
• การยกระดับศกัยภาพเกษตรกรเพื่อการแขงขันในอนาคต 
• การเพิ่มมาตรฐานการผลิตปศุสัตวและสินคาปศุสัตว 
• การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งในการกระบวนการสงออกปศุสัตวและ

ผลิตภัณฑ 
• การนํา ICT มาใชสรางความเชื่อมั่นทั้งในระดับประเทศและสากลในระบบควบคุม

คุณภาพ 
• การพัฒนาระบบการผลิตสินคาปศุสัตวโดยใช ICT 
• การพัฒนา ICT กับคุณภาพสินคาปศุสัตว 
• การใช ICT เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวติของเกษตรกรดานปศุสัตว 
• ยกระดับศักยภาพพื้นฐานของเกษตรกรไทยดานปศุสัตวเพื่อการแขงขันของตลาดโลก 
• การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบอาชีพปศุสัตวในการขยายตลาดปศุสัตวโลก 

 
3.3.2  แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมหลักทีส่ามารถบรรลุวัตถุประสงคยทุธศาสตรที่ 2 

• โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายขอมูลเพื่อการควบคมุและรับรองคุณภาพ
สินคาปศุสัตว (Traceability)  
 -  โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการขอมูลในหองปฏบิัติการ(โครงการยอย) 

• โครงการระบบคอมพิวเตอรฐานขอมูลโคนมพรอมโปรแกรมและอุปกรณคอมพวิเตอร 
ระยะที่ 2 

• โครงการระบบสารสนเทศของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
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3.4  ยุทธศาสตรท่ี 3 :  การประยุกตใช ICT เพื่อพัฒนาศกัยภาพงานวิจยัและเทคโนโลยีการปศุสัตว  
    (e-R&D) 
 

3.4.1  เปาหมายของยุทธศาสตรที่ 3  
• การพัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มศกัยภาพผลผลิตและคุณภาพปศุสัตวจาก ICT 
• การนํา ICT มาใชประโยชนในการวิจัยทางดานสุขภาพสัตวและการปศุสัตวใหมี

ประสิทธิภาพ 
• การพัฒนาศักยภาพการวจิัยดวย ICT 
• การพัฒนาฐานขอมูลงานวิจยัและถายทอดเทคโนโลยีดานปศุสัตวใหเปนประโยชนตอ

ประเทศ 
• การประยกุตใช ICT เพื่อพัฒนาเทคโนโลยกีารปศุสัตวใหเปนผูนําในภูมภิาค 
• การปฏิรูปและการสรางศักยภาพการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตวโดยใช ICT 

สนับสนุน 
• การยกระดับการวิจัยและพัฒนาดานการผลติวัคซีน การใชวัคซีนโดยใชระบบเครือขาย

ทางดานการใหขอมูลทางดานการวจิัยและพัฒนาทางดานวัคซีน 
 
3.4.2  แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมหลักทีส่ามารถบรรลุวัตถุประสงคยทุธศาสตรที่ 3 

• โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหองปฏิบัติการดานสุขภาพสัตว 
• โครงการศูนยขอมูลปฏิบัติงานเพื่อการนําเขา-สงออกสินคาปศุสัตว 
• โครงการบริหารและจัดการฐานขอมูลดานสุขภาพสัตว 
• โครงการระบบเก็บขอมูลและผลวิเคราะหดานอาหารสัตว 
• โครงการปรับปรุงพันธุกรรมโคเนื้อและกระบือ 
• โครงการศูนยขอมูลการปรับปรุงพันธุสุกรแหงชาต(ิNational Pig Improvement 

Information Center) 
• โครงการฐานขอมูลสัตวปก 
• โครงการปรบัปรุงพันธุกรรมแพะแกะ 
• โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บขอมลูโคนม(DHI) 
• โครงการการใชระบบภูมิศาสตรสารสนเทศในการบริหารจัดการเครือขายทรัพยากร

พันธุกรรมสัตว 
• โครงการประชาพิจารณ (ราง) พรบ. อนุรักษและสงเสรมิพันธุสัตว 
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3.5  ยุทธศาสตรท่ี 4 :  การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการภาครัฐ  
    (e-Government) 

 
3.5.1  เปาหมายของยุทธศาสตรที่ 4  

• การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและบริการ 
• การพัฒนาเชื่อมโยงเครือขายดานปศุสัตว 
• การบริหารและบริการของกรมปศุสัตวดวย ICT 
• การพัฒนาและสรางความพรอมระบบ ICT เพื่อการใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 
• การนําระบบ ICT มาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพกรมปศุสัตว 
• การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการของภาครัฐ 
• พัฒนาเพื่อเปนหนวยงานรัฐที่มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและทันสมัย 
• e-payment  
• e-procurement 
• e-budgeting 
• การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3.5.2  แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมหลักทีส่ามารถบรรลุวัตถุประสงคยทุธศาสตรที่ 4 

• โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายขอมูลเพื่อการควบคมุและรับรองคุณภาพ
สินคาปศุสัตว (Traceability)  
 -  โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการขอมูลในหองปฏบิัติการ(โครงการยอย) 

• โครงการระบบคอมพิวเตอรฐานขอมูลโคนมพรอมโปรแกรมและอุปกรณคอมพวิเตอร 
ระยะที่ 2 

•  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมลูในหองปฏิบตัิการ 
•  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหองปฏิบัติการดานสุขภาพสัตว 
• โครงการศูนยขอมูลปฏิบัติงานเพื่อการนําเขา-สงออกสินคาปศุสัตว 
•  โครงการบริหารและจดัการฐานขอมูลดานสุขภาพสัตว 
• โครงการระบบเก็บขอมูลและผลวิเคราะหดานอาหารสัตว 
• โครงการปรับปรุงพันธุกรรมโคเนื้อและกระบือ 
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•  โครงการศูนยขอมูลการปรับปรุงพันธุสุกรแหงชาต(ิNational Pig Improvement 
Information Center) 

• โครงการฐานขอมูลสัตวปก 
•  โครงการปรับปรุงพันธุกรรมแพะแกะ 
•  โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บขอมลูโคนม(DHI) 
• โครงการการใชระบบภูมิศาสตรสารสนเทศในการบริหารจัดการเครือขายทรัพยากร

พันธุกรรมสัตว 
• โครงการประชาพิจารณ (ราง) พรบ. อนุรักษและสงเสรมิพันธุสัตว 
• โครงการโปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ 
•  โครงการระบบสารสนเทศงานคลัง 
•  โครงการการสรางระบบจัดเก็บเอกสารที่เปนมาตรฐานและการใชคอมพิวเตอรชวย

จัดเก็บ 
• โครงการระบบสารสนเทศของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
• โครงการจัดทําระบบการประชุมสําหรับผูบริหาร 
• โครงการจัดทําระบบบันทึกขอมูล 
• โครงการจัดทําระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานของกรม 
• โครงการจัดหาคอมพิวเตอรทดแทนของเดมิ 
• โครงการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรพืน้ฐาน 
• โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 
• โครงการสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีใหทั่วถึงและตอเนื่อง 
• โครงการจัดหาอุปกรณระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 
3.6  ยุทธศาสตรท่ี 5 :  การเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดาน ICT (e-Personnel) 
 

3.6.1  เปาหมายของยุทธศาสตรที่ 5  
• การเสริมสรางศักยภาพบุคลากรดาน ICT 
• การพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใช ICT 

 
 
 

2-22 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว  
 

3.6.2  แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมหลักทีส่ามารถบรรลุวัตถุประสงคยทุธศาสตรที่ 5 
• โครงการปรับปรุงระบบงานบุคลากร 
• การพัฒนาระบบ eLearning สําหรับการฝกอบรม 

 -  โครงการการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก/แขงขนั เพื่อบรรจุเขากรม     
ปศุสัตว(โครงการยอย) 
 -  โครงการการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประสทิธิภาพในการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการควบคุมคณุภาพอาหารสัตว(โครงการยอย) 
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สวนท่ี 4  การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  

4.1  การบริหารจัดการ 
 4.2  การประเมินผล 
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4.1  การบริหารจัดการ 
 
 กรมปศุสัตวมหีนวยงานที่รับผิดชอบทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือศูนย
สารสนเทศ  มีผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)  คณะกรรมการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนผูบริหารแผนแมบท   และกําหนดใหศูนยสารสนเทศเปนหนวยงานดแูลรับผิดชอบการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรและระบบเครือขายของกรม  และรับผิดชอบในการนําแผนแมบทไปสูการปฏิบัติในสวนที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยคีอมพิวเตอรและโครงขาย  รวมทั้งการพฒันาระบบ
สารสนเทศในสวนที่เปนระบบสารสนเทศสํานกังานสวนกลาง (Back Office) และระบบการใหบริการ
ประชาชน (Front Office) 
 
 4.2  การประเมินผล 
 
 การดําเนินงานตามแผนแมบทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น  จะตองดําเนินงานให
สอดคลองและครอบคลุมเปาหมายยุทธศาสตร ดังนั้นจึงตองมีการติดตามประเมินผลเพื่อวัดผลความ 
สําเร็จโดยใชเครื่องมือเปนดัชนีช้ีวัดความสําเร็จในแตละยุทธศาสตร  ดังนี ้
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 :  การใช ICT เพื่อสนับสนุนงานบริการดานปศุสัตว (e-Services) 
ดัชนชีี้วัด 

• จํานวนผูรับบริการสารสนเทศดานการปศุสัตว 
• จํานวนผูติดตอเกี่ยวกับบริการโปรแกรมผานระบบอินเทอรเน็ต 
• จํานวนเรื่องที่เผยแพรบนเว็บไซตกรม 
• ความสะดวกรวดเรว็ในการใชบริการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 :  การใช ICT เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาปศุสัตว (e-Safety) 
ดัชนชีี้วัด 

• จํานวนสินคาที่ไดคุณภาพและมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
• จํานวนผูรับบริการสินคาที่ผานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 :  การประยกุตใช ICT เพือ่พัฒนาศักยภาพงานวจิัยและเทคโนโลยีการปศุสัตว  
                             (e-R&D) 
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ดัชนชีี้วัด 
• จํานวนผลงานวิจัยในดานตางๆของการปศุสัตว 
• จํานวนผลงานวิจัยทีไ่ดรับการยอมรับในระดับนานาชาต ิ
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 :  การนํา ICT มาใชประโยชนในการบรหิารและการใหบริการภาครฐั  
                             (e-Government) 
ดัชนชีี้วัด 

• จํานวนรายงานการบริหารงานดานตางๆ 
• ความสะดวกรวดเรว็ในการเชื่อมโยงประสานงานระหวางภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 :  การเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดาน ICT (e-Personnel) 
ดัชนชีี้วัด 

• จาํนวนบุคลากรที่ไดรับการเรียนรูดวยระบบ eLearning 
• จํานวนบุคลากรที่ไดรับการอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• จํานวนเรื่องทีบุ่คลากรไดรับคําปรึกษาแนะนํา 
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บทที่ 3 
โครงสรางและการแบงสวนราชการ 

 
3.1  การปรับโครงสรางองคกร 
 

กรมปศุสัตวไดรับผลกระทบจากการปฏิรูประบบราชการ โดยมีการปรับโครงสรางของกระทรวง
เกษตรและสหกรณที่เปนตนสังกัด คณะทาํงานที่ปรึกษาไดรวบรวมขอมูลโครงสรางใหมของกรมปศุสัตว 
ที่ประกาศใชเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 เปนดังนี ้

 
 กรมปศุสัตว มีภารกิจเกี่ยวกบัการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว และสุขภาพสัตวให
มีสัตวเพียงพอ ที่ไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย  ปราศจากโรค  สารตกคาง  สารปนเปอน  มีความปลอดภัยตอ
ผูบริโภค  และสามารถแขงขันในตลาดโลกได  โดยใหมอํีานาจหนาที่  ดังนี ้
  1.  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว  กฎหมายวาดวยการบํารุงพันธุสัตว  
กฎหมายวาดวยการควบคุมคณุภาพอาหารสัตว  กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  กฎหมายวาดวยโรค
พิษสุนัขบา  และกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของ 
  2.  ศึกษา วิจยั  ดานการผลิต  การปรับปรุงพันธุ และการขยายพนัธุสัตว  อาหารสัตว  
เพื่อใหไดสัตวพันธุดี  ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งการอนุรักษพันธกุรรม  และความหลากหลายทางชีวภาพ  
ดานการปศุสัตวและรักษาสิง่แวดลอมจากการปศุสัตว 
  3.  ดําเนนิการพัฒนา  การตรวจสอบ  รับรองคุณภาพสนิคาปศุสัตวใหไดมาตรฐาน ถูก
สุขอนามัยและปลอดภยัตอผูบริโภค 
  4.  ดําเนินการผลิตและจัดหาชีวภัณฑ  และเวชภณัฑ  รวมทั้งศึกษา  วจิัย  ดานระบาด
วิทยา  โรคระบาดสัตว  กําจดัโรคสัตว  โรคติดตอระหวางสัตวและคน 
  5.  ศึกษา  วิเคราะห  วิจยั  และพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีช้ันสูง  ดานการปศุสัตวทั้ง
ดานการผลิต  สุขศาสตร  และสุขอนามัยสัตวที่มีความสําคัญตอเศรษฐกจิของประเทศ 
  6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมปศุสัตว  หรือ
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
การแบงสวนราชการของกรมปศุสัตว แบงออกเปนดังนี ้
1. ราชการบริหารสวนกลาง 

• กลุมตรวจสอบภายใน 
• กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
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• สํานักงานเลขานุการกรม 
• กองการเจาหนาที่ 
• กองคลัง 
• กองนิติการ 
• กองบํารุงพันธุสัตว 
• กองแผนงาน 
• กองอาหารสัตว 
• ศูนยสารสนเทศ 
• สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
• สํานักควบคุม ปองกัน และบาํบัดโรคสัตว 
• สํานักตรวจสอบคุณภาพสนิคาปศุสัตว 
• สํานักเทคโนโลยีชีวภณัฑสัตว 
• สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
• สํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี 
• สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
• สํานักสุขศาสตรสัตวและสขุอนามัยที่ 1- 9 

 
2. ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

• สํานักงานปศสัุตวจังหวัด 
 
จากการสังเกตจะเห็นวาการปรับโครงสรางของกรมปศุสัตวนั้น จะไมมีผลกระทบกับโครงสราง

เครือขายคอมพิวเตอรของกรมในสวนกลางมากนัก  เนื่องจากลักษณะทางกายภาพยังคงเหมือนเดิม  
อาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงสถานที่บางเล็กนอย   
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แผนภูมิโครงสรางและการแบงสวนราชการของกรมปศุสัตว 

กรมปศุสัตว 

 

สวนกลาง สวนภูมิภาค 

สํานักงานเลขานุการกรม 

กองคลัง 

กองนิติการ 

กองอาหารสัตว 

ศูนยสารสนเทศ 

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

 สํานักควบคุม ปองกัน และ
บําบัดโรคสัตว 

กองบํารุงพันธุสัตว 

สํานักตรวจสอบคุณภาพ
สินคาปศุสัตว 

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพ   
การผลิตปศุสัตว 

สํานักพัฒนาการปศุสัตวและ
ถายทอดเทคโนโลยี 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

กองแผนงาน 

สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตว 

สํานักสุขศาสตรและ
สุขอนามัยที่ 1 - 9 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมตรวจสอบภายใน 

กองการเจาหนาที่ 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

3-3 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว  
 

 
                               จํานวนหนวยงานที่ตั้งในภูมิภาคของกรมปศุสัตว  ตามกรอบโครงสราง ที่ 11 

ที่ หนวยงาน เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 รวม หมายเหตุ 
1 สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย          1 1 1 1 1 1 1 1 1 9   
2 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด          10 9 9 10 8 9 7 7 7 76   
3 ดานกักกันสัตว          4 6 6 4 7 5 4 3 5 44 อยู กทม. 3 ดาน 
4 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว           1 1 1 1 1 - 1 1 1 8   
5 สถานีพัฒนาอาหารสัตว           1 - 3 8 1 3 1 1 3 21   
6 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว          1 1 3 1 1 1 1 1 1 11   
7 สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว           1 4 5 4 3 2 - 2 3 24   
8 ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 1         1 1 2 1 1 1 1 1 10   
9 ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี          1 1 1 1 1 1 1 1 1 9   

10 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย            - 1 1 1 1 1 1 1 - 7   
            รวม 219  

 
 
 

กอง/สํานัก ในสวนกลางมีจํานวน 17 หนวยงาน ตั้งอยูที่ ราชเทวี  บางเขน ปทุมธานี และ นครราชสีมาโดยมีจํานวนหนวยงานยอย  ของกอง/สํานักที่ตั้งในสวนกลางของกรมปศุสัตว  
ตามกรอบโครงสราง ที่ 11 ดังตารางในหนาถัดไป 
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ที่ หนวยงาน งาน ฝาย กลุม 
ศูนย/
สวน สถาบัน รวม หมายเหตุ 

1 สํานักงานเลขานุการกรม  - 4  -  -  - 4   
2 กองการเจาหนาที่ 1 3 3  -  - 7   
3 กองคลัง       1 4 1 - - 6   
4 กองนิติการ 1  - 3  -  - 4   
5 กองบํารุงพันธุสัตว 1  - 5  -  - 6   
6 กองแผนงาน 1  - 3  -  - 4   
7 กองอาหารสัตว 1  - 4  -  - 5   
8 ศูนยสารสนเทศ 1  - 3  -  - 4   
9 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 1  - 9 2  - 12 บางเขน 
10 สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว       - 1 5 1 1 8   
11 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว  - 1 8 1  - 10 ปทุมธานี 
12 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  - 1 4 1  - 6 ปากชอง นครราชสีมา 
13 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว  - 1 4 1  - 6 ปทุมธานี 
14 สํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี  - 1 7 2  - 10   
15 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว  - 1  - 4  - 5   
16 กลุมงานตรวจสอบภายใน  -  - 1  -  - 1   
17 กลุมพัฒนาระบบบริหาร  -  - 1  -  - 1   

        รวม 99  
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3.2  อัตรากําลงั 
ท่ี หนวยงาน รวม รวมทั้งสิ้น 
 ราชการบริหารสวนกลาง   

1 กรมปศุสัตว 5  
2 กลุมตรวจสอบภายใน 6  
3 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 5  
4 สํานักงานเลขานุการกรม 35  
5 กองการเจาหนาที่ 54  
6 กองคลัง 72  
7 กองนิติการ 17  
8 กองบํารุงพันธุสัตว 322  
9 กองแผนงาน 22  
10 กองอาหารสัตว 219  
11 ศูนยสารสนเทศ 17  
12 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 94  
13 สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 272  
14 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 56  
15 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 96  
16 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 215  
17 สํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี 74  
18 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 92         1,673 
19 สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 1 52  
20 สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 2 74  
21 สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 3 66  
22 สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 4 81  
23 สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5 74  
24 สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 6 68  
25 สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 7 68  
26 สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 8 81  
27 สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 9 49 613 

                                                      รวมบุคลากรสวนกลาง         2,286 
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ท่ี หนวยงาน รวม รวมทั้งสิ้น 
  ราชการบริหารสวนภูมิภาค    
28 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20  
29 สํานักงานปศุสัตวกรุงเทพมหานคร 15  
30 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลพบุรี 46  
31 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยนาท 24  
32 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสิงหบุรี 16  
33 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอางทอง 16  
34 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระบุรี 38  
35 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปทุมธานี 13  
36 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนนทบุรี 12  
37 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดฉะเชิงเทรา 40  
38 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรปราการ 10  
39 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครนายก 19  
40 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปราจีนบุรี 27  
41 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระแกว 25  
42 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง 21  
43 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชลบุรี 31  
44 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด 13  
45 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจันทบุรี 20  
46 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 94  
47 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดรอยเอ็ด 69  
48 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 50  
49 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดบุรีรัมย 61  
50 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 61  
51 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดศรีสะเกษ 65  
52 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุบลราชธานี 74  
53 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอํานาจเจริญ 29  
54 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยโสธร 39  
55 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี 66  
56 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหนองบัวลําภู 25  
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ท่ี หนวยงาน รวม รวมทั้งสิ้น 
57 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหนองคาย 42  
58 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเลย 26  
59 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร 72  
60 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครพนม 54  
61 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดขอนแกน 79  
62 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมหาสารคาม 52  
63 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ 40  
64 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร 34  
65 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 69  
66 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําปาง 35  
67 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแมฮองสอน 21  
68 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย 30  
69 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพะเยา 25  
70 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนาน 23  
71 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําพูน 22  
72 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแพร 20  
73 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 23  
74 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย 30  
75 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตาก 38  
76 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร 23  
77 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิจิตร 16  
78 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบูรณ 34  
79 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครสวรรค 30  
80 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี 22  
81 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุตรดิตถ 20  
82 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครปฐม 30  
83 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดราชบุรี 36  
84 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี 31  
85 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี 40  
86 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี 34  
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ท่ี หนวยงาน รวม รวมทั้งสิ้น 
87 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธ 30  
88 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรสาคร 9  
89 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรสงคราม 10  
90 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 26  
91 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช 46  
92 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร 23  
93 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระนอง 11  
94 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี่ 16  
95 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพังงา 14  
96 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดภูเก็ต 10  
97 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา 38  
98 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง 24  
99 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพัทลุง 30  
100 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสตูล 16  
101 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปตตานี 27  
102 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา 24  
103 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนราธิวาส 32 2,476 
  รวมบุคลากรของกรมปศุสัตวท้ังสิ้น  4,762 

 
จากตารางอัตรากําลัง จะเหน็วาจํานวนบคุลากรของสวนกลางกับสวนภูมภิาคมีสัดสวนใกลเคยีง

กัน  คือ บุคลากรสวนกลางจํานวน 2,286 คน บุคลากรสวนภูมภิาค 2,476 คน โดยตําแหนงของบุคลากร
สวนใหญในสวนภูมิภาค จะเปนสัตวแพทย นายสัตวแพทย นกัวิชาการสัตวบาล เจาพนักงานสัตวบาล 
และเจาหนาทีด่านธุรการ งานจะเปนภาคสนามตองออกพื้นที่   สําหรับนักวิชาการคอมพิวเตอรของกรม  
มีเพียง 2 ตําแหนงเทานัน้อยูสวนกลาง  ซ่ึงเปนจํานวนทีน่อยมากสําหรับการบริหารจดัการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรม   กรมจึงมีความจําเปนที่จะตองสงเสริมบุคลากรของกรมที่มีความ
สนใจและมีความรูความสามารถดานไอซีที  เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานใหมากยิ่งขึน้  และ
สนับสนุนใหสามารถนําการประยุกตไอซทีีกับการดําเนนิงาน เปนผลงานสําหรับความกาวหนาในสาย
งานไดดวย  นอกจากนีจ้ะตองเรงพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับผูใชงาน  เชน ผูบริหารระดับตางๆ  ตลอดจน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  ใหมคีวามเขาใจ  คุนเคยและใชงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ  โดยเพิ่มชองทางการ
พัฒนาบุคลากรดวยการพัฒนาระบบ eLearning ของกรมขึ้นมาใชงาน 
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3.3  สถานภาพฮารดแวรและซอฟตแวรปจจุบัน 
 
กรมปศุสัตวไดรับการจัดสรรงบประมาณดานไอซีทีตั้งแตป 2542 จนถึงปจจุบัน  สามารถจัดหา

ทรัพยากรตางๆ สําหรับพัฒนางานไอซีทีของกรม แสดงไดดังตารางขางลาง 
 

ตารางแสดงจํานวนทรัพยากรทางดานไอซีทีของกรม 
ลําดับที่ รายการ รวมป 2546-2548 รวมป 2542-2548 

    จํานวน จํานวน 

 รวมทั้งสิ้น 2,368 3,080 
 HARDWARE 1,338 1,799 
1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 510 654 
2 เครื่องพิมพ Dot Matrix ความเร็วในการพิมพ

ไมนอยกวา 250 cps. (300 cps.) 249 363 
3 เครื่อง Scanner ความละเอียดไมนอยกวา 

9600 dpi (Enhanced) 34 34 
4 เครื่องคอมพิวเตอร NOTEBOOK 4 4 
5 UPS 500 VA - 83 
6 UPS ขนาดไมนอยกวา 1 KVA 249 258 
7 เครื่องพิมพ Inkjet - - 
8 Laser Printer ขนาด A4 ความเร็วในการพิมพ

ไมนอยกวา 8 PPM 227 227 
9 Laser Printer ขนาด A4 ความเร็วในการพิมพ

ไมนอยกวา 12 PPM 4 24 

10 
Network Laser Printer ความเร็วไมนอยกวา 
12 PPM 11 11 

11 Modem 56 Kbps. - 85 
12 เครื่องคอมพิวเตอรทําหนาที่ Server 4 5 
13 Database Server - 1 
14 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร ทําหนาที่ Server 

(File Server) 32 32 
15 เครื่อง Digitizer ขนาด  A0 1 1 
16 ชุดอุปกรณ GPS สําหรับการปรับปรุงแผนที่

ในสนาม 4 4 
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ลําดับที่ รายการ รวมป 2546-2548 รวมป 2542-2548 
    จํานวน จํานวน 

17 เครื่อง Scanner ขาว-ดํา ขนาด A0 1 1 
18 เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 ความละเอียดไม

นอยกวา 600 dpi 1 1 

 
พรอม Document Feeder  ความเร็วไมนอย
กวา 24 PPM  - 

19 เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสําหรับงานแผนที่ 3 3 
20 Modem - 2 
21 UPS ไมนอยกวา 15 KVA - 1 
22 เครื่องพลอตเตอร (Plotter) สี ขนาด A1 2 2 
23 เครื่องถายทอดสัญญาณสูจอภาพ ไมนอยกวา 

1400 ANSI LUMENS 1 1 
24 เครื่องถายทอดสัญญาณสูจอภาพ ไมนอยกวา 

1300 ANSI LUMENS 1 2 
 SOFTWARE 259 348 
1 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ - - 
 - Tru 64 Unix - 1 
2 โปรแกรมจัดการฐานขอมูล - - 
 - Informix 2000 - 1 
3 จางพัฒนาระบบงาน - - 
 - ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน - 1 
 - ระบบขอมูลพ้ืนฐานกรมปศุสัตว - 1 
 - ระบบงานดานระบาดวิทยาและสุขภาพสัตว - 1 
 - ระบบงานสารบรรณและงานวิจัย - 1 
 - ระบบงานขอมูลบุคลากรและการฝกอบรม - 1 
 - ระบบงานบริหารงบประมาณ - 1 

 
- ระบบงานเก็บขอมูลการจัดหาและผลิต     
ชีวภัณฑ - 1 

 - ระบบงานทะเบียนฟารม - 1 

 
- ระบบงานเก็บขอมูลและผลวิเคราะหดาน
อาหารสัตว - 1 
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ลําดับที่ รายการ รวมป 2546-2548 รวมป 2542-2548 
    จํานวน จํานวน 
 - ระบบงานประชาสัมพันธกรมปศุสัตว - 1 
 - ระบบงานบริหารกรมปศุสัตว - - 
 1. ระบบงานเงินเดือน - - 
 2. ระบบบริหารงานพัสดุครุภัณฑ - - 
 3. ระบบงานบริหารสํานักงาน - - 
 - ระบบงานจัดเก็บเอกสารของกรมฯทั้งระบบ 1 1 
 - ระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 1 1 
 - ระบบงานผลิตสัตว 1 1 
 - ระบบการสงเสริมและใหบริการปศุสัตว 1 1 
 - ระบบงานกฎหมายการปศุสัตว 1 1 
 - ระบบมาตรฐานปศุสัตว 1 1 
4 จาง Turn key ของระบบงาน ESS (Executive 

Summary System) 1 1 
5 Network Management System 1 1 
6 โปรแกรมปองกันกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร 1 1 
7 โปรแกรมปองกันและตรวจสอบผูบุกรุก 1 1 
8 โปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมัติ 249 326 
 อุปกรณเครือขาย 8 170 
1 Router - 10 
2 Lan Card - 141 
3 HUB 4 12 
4 อุปกรณ Switching - 1 
5 Card for Switching - 1 
6 คาติดตั้งสายเคเบิ้ลและอุปกรณเครือขาย 4 5 
 อ่ืนๆ 763 763 
1 การพัฒนาบุคลากร 763 763 
2 การปอนขอมูลและการเตรียมขอมูล - - 
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จากขอมูลอัตรากําลังและสถานภาพดานอปุกรณคอมพวิเตอรและเครือขาย มีจํานวน PC ที่อยูใน
สภาพใชงานไมเกิน 3 ป จํานวน 510 เครื่อง สําหรับบุคลากรจํานวน  4,762 คน คิดเปนสัดสวน
โดยประมาณ 9 คนตอ 1 เครื่อง ดังนั้นคณะทํางานทีป่รึกษาไดวิเคราะหแลวเหน็ควรที่จะขยายเครือขาย
คอมพิวเตอรภายในหนวยงานใหครอบคลุมพื้นที่และการใชงานเพิ่มมากขึ้น โดยในเฟสแรกของแผน
แมบทฉบับนีจ้ะกําหนดเปน 3 ระดับ คือ 

 
• หนวยงานที่มคีวามจําเปนตองใชคอมพิวเตอรและเครือขายระดับสูง        (แบบ 1: 1) 
• หนวยงานที่มคีวามจําเปนตองใชคอมพิวเตอรและเครือขายระดับปานกลาง       

(แบบ 3:1) 
• หนวยงานที่มคีวามจําเปนตองใชคอมพิวเตอรและเครือขายระดับต่ํา        (แบบ 5:1)                          

   
ดังนั้นขอเสนอจํานวนไมโครคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรของกรมปศุสัตว จะเปนไปตาม

อัตราสวนที่กําหนดขางบน และกรมปศุสัตวจะมีเครือ่งไมโครคอมพิวเตอรสําหรับการดําเนินงานตางๆ 
เปนอัตราสวน 1:1 ภายใน 3 ป (ดังเอกสารในภาคผนวก)   

 
3.4  สถานภาพเครือขายคอมพิวเตอรในปจจุบัน 
 
หนวยงานสวนกลาง 

 
 การดําเนินการติดตั้งเครือขายคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว นั้นไดแบงออกเปน 2 ชวง คือ 

  
1. ปงบประมาณ 2543 ไดมกีารติดตั้งระบบเครือขายสายเคเบิ้ลและอุปกรณเครือขายภายใน

สวนกลางของกรมปศุสัตว ถนนพญาไท กรุงเทพฯ จํานวน Outlet ประมาณ 200 จุด  และเชื่อมตอ
เครือขายกับหนวยงานสวนภูมิภาคโดยใชบริการสาธารณะ GINet ของสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ    ใช Leased Line ความเร็ว 2 Mbps.   

2. ปงบประมาณ 2545-2546 ไดมีการติดตั้งระบบเครือขายสายเคเบิ้ลและอุปกรณหนวยงาน
สวนกลางนอกบริเวณพญาไท  4 แหง โดยเชื่อมโยงผานเครือขาย GINet   ประกอบดวย  

 
2.1 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ บางเขน กรุงเทพฯ ไดดําเนินการติดตั้งระบบเครือขาย 

3-13 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว  
 

สายเคเบิ้ลและอุปกรณเครือขายเฉพาะตึกอํานวยการ จํานวน Outlet 24 จุด สวนอาคารปฏิบัติการและ
อาคารสัตวทดลองเปนเพียงการติดตั้งสายเคเบิ้ลเชื่อมตึกอํานวยการ และมีเฉพาะตู RACK รองรับการ
ขยายตอ โดยสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติใช Leased Line ความเร็ว 128 Kbps.  
 
  2.2 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว จังหวดัปทมุธานี ไดดําเนินการติดตั้งระบบ
เครือขายสายเคเบิ้ลและอุปกรณเครือขายครบทั้งอาคารควบคุมยาสัตว จํานวน 2 ช้ัน และอาคารตรวจสอบ
คุณภาพสินคาปศุสัตว จํานวน 2 ช้ัน 
   

2.3 สํานักงานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว จังหวัดปทุมธานี ไดดําเนนิการติดตั้ง
ระบบเครือขายสายเคเบิ้ลและอุปกรณเครือขายเฉพาะตกึอํานวยการเทานั้น จํานวน Outlet 24 จุด 
**  หนวยงานบริเวณจังหวัดปทุมธานี (2.2 และ 2.3) ใช Leased Line ความเร็ว 512 Kbps. **  
   

2.4 สํานักเทคโนโลยีชีวภณัฑสัตว ปากชอง นครราชสีมา ไดดําเนินการตดิตั้งระบบ
เครือขายสายเคเบิ้ลและอุปกรณเครอืขายเชือ่มระหวางอาคาร    และใช Leased Line ความเร็ว 256 Kbps. 

หนวยงานภูมิภาค 
  
 สําหรับการติดตอส่ือสารผานเครือขายคอมพิวเตอร ระหวางหนวยงานของกรมที่อยู

หางไกลกนั  ไดดําเนนิการตั้งแตปงบประมาณ 2543 ในหนวยงานสวนภูมิภาค  ทัง้สํานักสุขศาสตรสัตว
และสุขอนามยั 9 สํานัก สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 76 จงัหวัด ศูนยวจิยั สถานี และ ดานกักกันสัตว ติดตอ
เครือขายแหงละ 1 จดุ แบบ Dial-up ผาน Modem โดยขณะนีใ้ชบริการของสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.,GITS) แตเนื่องจากบางหนวยงานที่อยูพื้นที่หางไกล ยังขาดความพรอมของคู
สายโทรศัพท การใชงานเครอืขายโดยผาน Modem จึงยังไมสามารถรองรับการดําเนนิงานไดทั้งหมด ซ่ึง
ตองมีการติดตามประมวลผลวาพื้นที่ทีย่ังไมสามารถดําเนินการไดมีกีแ่หง มีความถี่ในการรับสงขอมลู
เพียงใด  ความสําคัญของขอมูลอยูในระดบัใด และความเรงดวนเปนอยางไร  เพื่อจะไดจดัหาชองทางหรือ
แนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมไดตอไป  นอกจากนี้ในหนวยงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดแลวให
ดําเนินการติดตามผลการใชงานจากสถิติปริมาณผูเขาใชระบบมาก หรือนอยลงตามระยะเวลาตางๆ เปน
อยางไร  เพือ่เปนขอมูลสําหรับใชประมาณการในการพฒันาปรับปรุงระบบเครือขายใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ตอไป  และตองมีมาตรการหรือแผนงานรองรับกรณีเกิดเหตกุารณฉกุเฉินเครือขายมีปญหา  เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงสรางเครอืขายคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 
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โครงสรางระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของกรมปศุสัตว  

 

 

3.5  ความตองการขยายระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 
หนวยงานสวนกลาง 
 
  1.   หนวยงานกอง/สํานักภายในกรมปศุสัตว พญาไท กทม. ยังมีการใชงานเครือขายไม
ทั่วถึง ดวยขอจํากัดของจํานวน Outlet ที่มีในปจจุบนั ตลอดจนการปรับยายสถานที่ทํางานภายหลังการ
ปรับโครงสรางราชการ ทําใหความสามารถใชงานเครือขายในแตละกอง/สํานักไมสอดคลองกับบุคลากร
ที่มี   ตองการขยายการใชเครือขายใหทัว่ถึงและสามารถใชงานรวมกับเครือขายเดิม  
 

2. สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ บางเขน กรุงเทพฯ ยังขาดอุปกรณกระจายสัญญาณ  
การเดินสายภายใน และจุด Outlet ในแตละชั้นของอาคารปฏิบัติการ จํานวน 4 ช้ันๆละประมาณ 15 จุด 
และอาคารสัตวทดลอง ประมาณ 25 จุด 
 

3. สํานักงานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว จังหวัดปทมุธานี ยังไมไดดําเนนิการ 
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ติดตั้งระบบสายเคเบิ้ลและอปุกรณเครือขายในสวนของอาคารหองปฏิบัติการ จํานวน 2 ช้ัน จุด Outlet ช้ัน
ละประมาณ 10 จุด (ระยะหางจากตึกอํานวยการประมาณ 300 เมตร) และอาคารที่พักอาศัย ซ่ึงคาดวาจะ
ปรับปรุงเปนอาคารสํานักงานในอนาคต) จํานวน 2 ช้ัน จุด Outlet ช้ันละประมาณ 10 จุด (ระยะหางจาก
ตึกอํานวยการประมาณ 200 เมตร) 

หนวยงานภูมิภาค 
1. สํานักสุขศาสตรสัตวและสขุอนามัยที่ 1 และสํานักงานปศุสัตวจังหวดัปทุมธานี เปน 

หนวยงานภูมภิาค แตมีสถานที่ตั้งอยูภายในบริเวณเดียวกับ สํานกัตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว และ
สํานักงานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว จังหวัดปทุมธานี  จึงตองการรวมใชงานเครือขายกบั Node 
ที่ปทุมธานีดวย และตองการการเดินสายภายใน ดังนี ้
                          1.1  สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 1 ตดิตั้งระบบสายเคเบิ้ลและอุปกรณเครือขาย 
จํานวน 2 ช้ัน  จุด Outlet ช้ันละประมาณ 10 จุด  รวม 20 จุด  

1.2   สํานักงานปศสัุตวจังหวัดปทุมธานี   ติดตัง้ระบบสายเคเบิ้ลและอุปกรณเครือ 
ขาย จํานวน 2 ช้ัน  จุด Outlet ช้ันละประมาณ 10 จุด  รวม 20 จุด 
     2.  สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 2-9 สํานักงานปศุสัตวจังหวดั ศูนยวจิัย สถานี 
และ ดานกักกันสัตว ทัว่ประเทศ ตองการระบบการเชือ่มโยงเครือขายภายในหนวยงานตามจําเปน และ
การเชื่อมโยงกบัภายนอกที่มคีวามเปนไปไดมากที่สุด สามารถใชงานไดทัว่ถึง มีประสิทธิภาพ และ
ประหยดั  
  3.   สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑสัตว  ปากชอง  นครราชสีมา 

4.  ปศุสัตวอําเภอ 855 หนวย ที่จะจดัใหมใีหม ตองการการติดตอเขาถึงขอมลูดวย 
 

อนึ่ง ส่ิงที่สําคัญของระบบเครือขายคือการจัดสรรงบประมาณในการใชบริการเครือขายสาธารณะ
ที่จะเปนประตเูชื่อมใหทุกหนวยงานของกรมสามารถติดตอถึงกันได  นอกเหนือไปจากงบลงทุนใน
อุปกรณเครือขายตางๆแลว  ซ่ึงการแขงขันระหวางผูใหบริการเครือขายสาธารณะในปจจุบันมีมากขึ้น 
ราคาเริ่มลดลงจากเดิมมาก  แตมีความจําเปนในการใชงานสูงขึ้น ทําใหกรมสามารถเลือกใชบริการไดตาม
ความเหมาะสมกับงบประมาณที่มีในหมวดคาสาธารณูปโภค  คณะที่ปรึกษาไดรวบรวมขอมูลคาใชจาย
เพื่อใชเปนประโยชนในการตัดสินใจไดในเบื้องตนดังตาราง  
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ราคา/หนวย รายเดือน คาแรกเขา ราคา/หนวย รายเดือน คาแรกเขา
ปศุสัตวจังหวัด

1 คาบริการรายเดือน G-Access 128 Mbps. 77 9,500         731,500        
2 คาติดตั้งวงจรสื่อสารเชาที่ความเร็ว 128 Mbps. 77 800            616,000           
3 คาบริการรายเดือนวงจาสื่อสารเขา 128 Mbps. 77 2,640         203,280        

 ปศุสัตว
4 คาบริการรายเดือน G-Access 128 Mbps. 9 9,500         85,500          9,500                    85,500           
5 คาติดตั้งวงจรสื่อสารเชาที่ความเร็ว 128 Mbps. 9 800            72,000             800                       72,000          
6 คาบริการรายเดือนวงจาสื่อสารเขา 128 Mbps. 9 2,640         23,760          2,640                    23,760           

อุปกรณ Router
7 Router 77 105,095     8,091,468        
8 คาติดตั้ง 77 7,900         608,300           

1,044,040     คาบริการรายเดือน 109,260         
12,528,480  9,387,768        คาบริการรายป 1,311,120      72,000          

**ราคาใน Solution ที่2 ไมรวมอุปกรณ Router เนื่องจากของกรมฯมีอยูแลว 876,994        657,144           ภาษีมูลคาเพิ่ม 91,778           5,040            
** ใชวงจรสื่อสารเขา (Lease Line) ของ TOT คํานวนจากระยะทางในชุมสายเดียวกัน 13,405,474  10,044,912      รวม 1,402,898      77,040          

** ราคาที่เสนอเปนราคาของ Virtual Private Network รวมเปนเงินทั้งสิ้นรวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,450,385.00                         1,479,938.00                         

คาบริการรายเดือน

คาบริการรายป
ภาษีมูลคาเพิ่ม

รวม

solution1 solution2

ประเมินคาใชจายในการดําเนินโครงการเครือขาย  GINet  ของกรมปศุสัตว

ลําดับ รายละเอียด หนวย
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งบประมาณปจจุบันสําหรับการดําเนินงานดานเครือขายของกรม 
 

ltem Description Unit Price Monthly Fee Set up Fee
กรมปศุสัตว สวนกลาง

1 คาบริการรายเดือน G-Intergrated :บัญชี Node กรุงเทพฯ    1  วงจร
   บริการ Node  กทม. ที่ความเร็ว 2 Mbps. 7,488.00                  7,468.00                
   บริการ  Intomet ความเร็วไดถึง 1 Mbps. 123,252.00              123,252.00            

2 คาบริการรายเดือน Lease Line ท่ีความเร็ว  2 Mbps.   1  วงจร 41,000.00                41,000.00              
3 คาบริการรายเดือน Mail &Web Hosting All Server   1 เครื่อง 22,600.00                22,500.00              
4 คาบริการ VPN Concurent User    50  Cons 30.00                       1,500.00                
5 คาบริการรายเดือนชั่วโมงการใชงาน Dial Up สวนภูมิภาค   4.500  ชั่วโมง 9.00                         40,500.00              

   ชั่วโมงการใชงานแบบ VPDN จํานวน 1000 ชั่วโมง/เดือน
   ชั่วโมงการใชงานแบบ PPP  จํานวน 35000 ชั่วโมง/เดือน

6 คาบริการตออายุโดเมนเนม : dld.go.th (1 ป)   1  Demain 800.00                     800.00                  
7 คบริการพัฒนา Web Mall    1  หนวย 50,000.00                50,000.00             
8 คาบริการ  Mail Cleaner     10 GB 700.00                     7,000.00                

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ (บางเขน)
9 คาบริการรายเดือน Access Node ที่ความเร็ว 128 Kbps.    1 วงจร 3,990.00                  3,990.00                
10 คาบริการรายเดือน Lease Line ท่ีความเร็ว  2 Mbps.   1  วงจร 10,300.00                10,300.00              

สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว (ปทุมธานี)
11 คาบริการ Access Node ท่ีความเร็ว 512 Kbps.      1 วงจร 7,740.00                  7,740.00                
12 คาบริการ Lease Line ที่ความเร็ว 512 Kbps.    1 วงจร 22,500.00                22,500.00              

คาบริการรายเดือน 287,750.00            
** ระยะเวลาการใชบริการ 1 ต.ค.47 ถึง 30 ก.ย.48 คิดเปนจํานวนเงิน 3,453,000.00         50,800.00             

ภาษีมูลคาเพ่ิม 241,710.00            3,556.00               
รวม 3,694,710.00         54,356.00             

(สามลานเจ็ดแสนสี่หมื่นเกาพันหกสิบหกบาทถวน) รวมทั้งส้ิน 3,749,066.00                                         
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ltem Description Unit Price Monthly Fee Set up Fee
กรมปศุสัตว 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ปากชอง นครราชสีมา 
1 คาบริการ G-Access : บริการเชื่อมตอ Node ในสวนภูมิภาค 1 วงจร

   บริการ Node  นครราชสีมา ที่ความเร็ว 256 Kbps. 9,650.00                              9,650.00                
   บริการ  Intomet ความเร็วไดถึง 128 Kbps. 24,445.00                            24,445.00              

2 คาบริการรายเดือน Lease Line ท่ีความเร็ว  256 Kbps.   1  วงจร 11,000.00                            11,000.00              

คาบริการรายเดือน 45,095.00              
หักสวนลดรายเดือน 10% ในสวนของคาบริการตาม item 1 หักสวนลด 10% 3,409.50                

จํานวนเงินหลังหักสวนลด 41,685.50              
** ระยะเวลาการใชบริการ 1 ต.ค.47 ถึง 30 ก.ย.48 คิดเปนจํานวนเงิน 500,226.00            

ภาษีมูลคาเพ่ิม 35,015.82              
รวม 535,241.82            

(หาแสนสามหมื่นหาพันสองรอยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค) รวมทั้งส้ิน 535,241.82                                        

 
ltem Description Unit Price Monthly Fee Set up Fee

กรมปศุสัตว 
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

1 คาบริการ G-Access : บริการเชื่อมตอ Node ในสวนภูมิภาค 3 วงจร
   บริการรายเดือน Node  ภูมิภาค ที่ความเร็ว 64 Kbps. 4,100.00                              12,300.00              
  สุรินทร  สระบุรี  จันทบุรี(สระแกว)

คาบริการรายเดือน 12,300.00              
** ระยะเวลาการใชบริการ 1 ต.ค.47 ถึง 30 ก.ย.48 คิดเปนจํานวนเงิน 147,600.00            

ภาษีมูลคาเพ่ิม 10,332.00              
รวม 157,932.00            

(หน่ึงแสนหาหม่ืนเจ็ดพันเการอยสามสิบสองบาทถวน) รวมทั้งส้ิน 157,932.00                                        

 
ปจจุบันอินเทอรเน็ตความเรว็สูงหรือบรอดแบนดไดรับความนิยมใชงานเปนอยางมาก  และ

เทคโนโลยีที่ถือวากําลังมาแรงคือ ADSL (Asymmetric Digital   Subscriber Line) ที่ใชสายโทรศัพท
ธรรมดา  เทคโนโลยีนี้เปนการสื่อสารขอมูลความเร็วสูงแบบดิจิทัลที่ชวยใหผูใชงานสามารถติดตอส่ือสาร
อินเทอรเน็ตและเครือขายระยะไกลไดดวยความเร็วสูง มีการแยกสัญญาณขอมูลและเสียงออกจากกันทํา
ใหสามารถใชโทรศัพท หรือแฟกซไปไดพรอมๆกันกบัการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ระดบัความเร็วตั้งแต 
128/64 Kbps  - 512/256 Kbps  ราคาเดือนละ 500-1000 บาท  แตยังมีขอจํากัดวาบริการ ADSL ยังไม

3-20 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว  
 

ครอบคลุมทุกพื้นที่  ยังคงจํากัดอยูในเขตกรุงเทพฯ  ปริมณฑลและจังหวัดใหญๆ  ผูใหบริการ เชน บริษัท 
ทศท. คอรปอเรชั่น  ทรู คอรปอเรชั่น   คิวเน็ต  สามารถ  ทีทีแอนดท ี สามารถเลือกใชบริการไดตามความ
เหมาะสม 

3.6  เทคโนโลยีไรสายกับหองประชุมและหองอบรม สวนกลาง 
 
ปจจุบันรูปแบบของเครือขายคอมพิวเตอรมีความกาวหนานําสมัย เทคโนโลยีไรสายเขามามี

บทบาทในชีวติมากขึ้น  กรมปศุสัตวสามารถปรับตัวนําเทคโนโลยีแบบใชสายและแบบไรสายมา
ประยุกตใชไดตามความเหมาะสม โดยเทคโนโลยีไรสายเหมาะสําหรับสถานที่บางแหง เชน หองประชุม  
หองสมุดที่มีเวลาเปด ปด  แตเปนแหลงความรูที่ผูใชบริการตองการขอมูล  ซ่ึงหากสามารถใหบริการได
ตลอดเวลา ไมจํากัดสถานที่จะเปนประโยชนอยางมาก  การใชงานสะดวกและงาย  โดยเฉพาะกับเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพา  แมเวลาระบบไฟฟาขัดของ  

 
3.6.1  เทคโนโลยีไรสาย 

 
 
คณะที่ปรึกษาขอแนะนําเทคโนโลยีแลนไรสาย  เพือ่เปนแนวคิดในการนํามาประยุกตใชใน

อนาคต  เทคโนโลยีแลนไรสายเปนเทคโนโลยีที่สามารถนํามาประยุกตใชภายในกรมปศุสัตว เพราะมี
จุดเดนที่นาสนใจ คือมีความคลองตัว  สะดวกสบายมากขึ้น  และกําลังไดรับความนิยมในการใชงานเปน
อยางมาก  ในอดีตปญหาทางเทคโนโลยีเปนขอจํากัด เพราะไมสามารถสรางระบบ VLSI (วงจรรวมขนาด
ใหญมาก) ที่ใชงานยานความถี่สูงมาก กินกําลังไฟฟาต่าํ มขีนาดเล็กและเบา แตปจจุบันสามารถพัฒนา
วงจร CMOS ซ่ึงเปนหวัใจของการผลิตชิพที่มีวงจรซบัซอน ใหกนิกําลังงานไฟฟาต่ํามาก และใชกับ
ความถี่สูงยานไมโครเวฟได เมื่อเปนเชนนีร้ะบบแลนไรสายจึงตอบสนองความตองการตอไปนี้ได 
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ความยืดหยุนในการใชงาน สภาพปจจุบนัผูใชงานมีเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา    ที่เรียกวา
โนตบุคกันเปนสวนใหญ โนตบุคมีขนาดเล็กลง  ราคาถูกลง และคณุภาพสูงขึ้น  จนสามารถนําติดตัวไป
ใชที่ตาง ๆ ไดสะดวก การนําโนตบุคตอกับสายแลนจึงไมสะดวก อีกทั้งสภาพการทํางานเปลี่ยนแปลงได
ตลอดเวลา ทําใหผูใชไมถูกยึดติดอยูกับที ่ เชน การนําโนตบุคเขาหองประชมุ การปรึกษาหารือระหวาง
กลุมยอย แลนที่ใชถาเปนระบบสายจะยุงยากในการปรบัเปลี่ยน แตสําหรับแลนไรสายจะประกอบดวย 
การดไคลแอนต ซ่ึงเปนแผนวงจรขนาดเล็ก ขนาด PCMCIA ที่ตอเขากับโนตบุคเทานั้น ซ่ึงขณะนีก้็ได
พัฒนาการเปนแบบ builtin แลว  และสวนที่เปนแอกเซสพอยต ซ่ึงเปนจุดเชื่อมตอที่นําไปวางไวที่ใดก็ได 
หรือจะตดิยึดกับฝาผนัง ฝา เพดาน หรือจะเคลื่อนยายไปที่ใดกไ็ด โดยดานหนึ่งรับสัญญาณวิทย ุ อีกดาน
หนึ่งเปนสายตอเชื่อมเขาสูระบบเครือขาย การติดตั้งแลนไรสายจึงทําไดงายกวามาก 

การนําตดิตัว (Mobility) การเคลื่อนยายของผูใชอาจไมเฉพาะเจาะจงอยูในที่ทาํงานอยางเดยีว 
อาจครอบคลุมเลยไปยังที่ตาง ๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา การเดินทางไปยังสถานทีต่าง ๆ โดยผูใชติดตั้ง
เฉพาะโนตบุคก็สามารถเขาถึงเครือขายได 

การขยายเครือขายไดงาย เครือขายแบบแลนไรสาย ทําใหเครือขายองคกรปรับขนาดและความ
เหมาะสมไดงาย ไมยุงยากในเรื่องการเดินสายสื่อสาร ซ่ึงมีปญหาในเรือ่งสถานที่ การปรับปรุงสถานที่เพื่อ
เดินสายสัญญาณเปนเรื่องไมพึงปรารถนา เครือขายไรสายสามารถครอบคลุมพื้นที่เปนเซลเล็ก ๆ โดยมี
การเชื่อมโยงระหวางอาคารไดดวยระบบแบบจุดไปจดุ ทําใหดําเนินการไดเร็วและสะดวกตอการตดิตั้ง 

ใหผลคุมคา การออกแบบสรางเครือขายแลนแบบไรสาย เร่ิมใหผลตอบแทนตองการลงทนุคุมคา
มากขึ้น ทั้งนี้เพราะอุปกรณเชื่อมโยงระบบแลนไรสายมีแนวโนมที่ถูกลง จึงสามารถชดเชยกับสิ่งที่เรียกวา 
การลงทุนการเดินสายสัญญาณ และความคลองตัวในการออกแบบ ปจจุบันมูลคาของการดแลนมีราคาขาย
ในทองตลาดมรีาคาไมแพงและมีแนวโนมลดลงอีก สําหรับอุปกรณที่เปนแอกเซสพอยตก็มีแนวโนมที่
ลดลงเชนกัน ระบบแลนไรสายแบบจุดไปจุดสามารถเชื่อมตอไดดวยระยะทางไกลถึง 25 ไมล ซ่ึงทําให
ประหยดัในเรื่องคาใชจายดานตาง ๆ ลงไปไดมาก  
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นอกจากนี้ จดุเดนของระบบแลนไรสายยงัอยูที่การมีมาตรฐานที่ยอมรบักันทั่ว หมายถึงสามารถ
ใชงานรวมกันได และเปนมาตรฐานกลางที่กําหนดโดย IEEE มีการวางรูปแบบใหรับสงกันไดอยางดี 
โดยเฉพาะเรื่องการรักษาความปลอดภัยของคลื่นสัญญาณที่อาจถูกดกัฟงได กรณีนีก้็มีวิธีการเขารหัส การ
สรางระบบเอ็นคริปขอมูล การใหบริการการใชงาน และการดูแลรักษาเครือขายทําไดงายกวาแบบใชสาย
มาก ทั้งนี้เพราะระบบไดรับการออกแบบมาใหเปนแบบอัตโนมัติ และตรวจสอบกันเอง ระบบแลนไรสาย
จึงมีจุดเดนที่ชัดเจน และมีบทบาทที่สําคัญของเครือขายในขณะนี ้    

 
 3.6.2  สถานภาพปจจุบันของหองประชุมและหองอบรมของกรม 
 

 
 
พญาไท กทม 
ตึกอํานวยการ (อาคาร1) 
         *  1.   หองประชุม 1  ช้ัน 2  ตึกอํานวยการ  จุได 25 ที่นั่ง  

พรอมดวยเครื่องถายทอดสัญญาณสูจอภาพและอุปกรณเครื่องเสียง 
ดูแลโดย สํานกังานเลขานุการกรม 

2. หองรับรอง  ช้ัน 1  ตึกอํานวยการ  จุได 20 ที่นั่ง 
ดูแลโดย สํานกังานเลขานุการกรม 
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ตึกชัยอัศวรักษ (อาคาร 6) 
        *   3.   หองประชุม 2  ช้ัน 2  ตึกชัยอัศวรักษ  จุได 50 ที่นั่ง 

พรอมดวยเครื่องถายทอดสัญญาณสูจอภาพและอุปกรณเครื่องเสียง 
ดูแลโดย สํานกังานเลขานุการกรม 

       *    4.   หองฝกอบรมกลุมยอย  ช้ัน 1  ตึกชัยอัศวรักษ  จุได 15 ทีน่ัง่ 
พรอมดวยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 15 ชุด  เครื่องถายทอดสัญญาณสูจอภาพ เครื่องถายภาพ 
3 มิติ และอุปกรณเครื่องเสยีง 
ดูแลโดย ศนูยสารสนเทศ 

       *    5.   หองประชุมของศูนยสารสนเทศ  ช้ัน 1  ตึกชยัอัศวรักษ  จุได 15 ที่นั่ง 
พรอมดวยเครื่องถายทอดสัญญาณสูจอภาพ 
ดูแลโดย ศนูยสารสนเทศ 

       *    6.   หองประชุมของกองแผนงาน ช้ัน 4  ตึกชัยอัศวรักษ  จุได 15 ที่นั่ง 
พรอมดวยเครื่องถายทอดสัญญาณสูจอภาพ 
ดูแลโดย กองแผนงาน 

             7.   หองประชมุของสํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี  ช้ัน 5  ตึกชัยอัศวรักษ 
จุได 20 ที่นั่ง 
ดูแลโดย สํานกัพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลย ี

ตึกวิจิตรพาหนการ (อาคาร 5) 
8. หองประชุมใหญ  ช้ัน 7  ตึกวิจิตรพาหนการ  จุได 100 ทีน่ั่ง 

พรอมดวยอุปกรณเครื่องเสยีง 
ดูแลโดย สํานกังานเลขานุการกรม 

9. หองประชุมของกองอาหารสัตว  ช้ัน 2  ตกึวิจติรพาหนการ  จุได 15 ที่นั่ง 
ดูแลโดย กองอาหารสัตว 

10. หองประชุมของสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว  ตึกวิจิตรพาหนการ  จไุด 19 ที่นั่ง 
ดูแลโดย สํานกัควบคุม ปองกันและบําบดัโรคสัตว 

อาคาร 4  
11. หองประชมุใหญแบบ Theater  ช้ัน 2  ตึกโรงอาหาร  จุได 99 ที่นั่ง 

พรอมดวยเครื่องถายทอดสัญญาณสูจอภาพและอุปกรณเครื่องเสียง 
ดูแลโดย สํานกังานเลขานุการกรม 

อาคาร 3 
12. หองประชุมของกองบํารุงพันธุสัตว  ช้ัน 2  จุได 20 ที่นั่ง 

ดูแลโดย กองบํารุงพันธุสัตว 
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อาคาร 2 
13. หองประชุม  ตึกผูเชี่ยวชาญ  จุได 12 ที่นั่ง 

ดูแลโดย สํานกังานเลขานุการกรม 
อาคาร 8  

14. หองประชุมของสํานักงานเลขานุการกรม  จุได 10 ที่นั่ง 
ดูแลโดย สํานกังานเลขานุการกรม 

บางเขน  กรุงเทพมหานคร 
       *   15.  หองประชุมใหญของสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ  ช้ัน 1  ตึกอํานวยการ  จุได 90 ที่นั่ง 

พรอมดวยเครื่องถายทอดสัญญาณสูจอภาพและอุปกรณเครื่องเสียง 
ดูแลโดย สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาต ิ

       *    16. หองประชุม 1 ของสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ  ช้ัน 2  ตกึอํานวยการ  จุได 15 ที่นั่ง 
พรอมดวยอุปกรณเครื่องเสยีง 
ดูแลโดย สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาต ิ

ปทุมธาน ี
        *   17. หองประชุมใหญของสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว  ช้ัน 2  อาคารกองควบคุมยา 

สัตว  จุได 100 ที่นั่ง 
พรอมดวยอุปกรณเครื่องเสยีง 
ดูแลโดย สํานกัตรวจสอบคณุภาพสนิคาปศุสัตว 

หมายเหตุ   *  มี  Outlet 1 จุด ตอเชื่อมกับระบบ  Lan  ของกรมปศุสัตว 
 
ปากชอง  นครราชสีมา 

หองประชุม 3  หอง  สํานักเทคโนโลยีชีวภณัฑสัตว   
 
คณะที่ปรึกษาไดรวบรวมขอมูลหองประชุมตางๆของกรม  ที่มีความเหมาะสมในการติดตั้งระบบ

เครือขายไรสาย  เปนการนํารองเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน รองรับ
งานการประชมุอิเล็กทรอนิกส หรือการฝกอบรม สัมมนาตางๆ  (รายละเอียดและประมาณการงบประมาณ 
อยูในบทที่ 4) 
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3.7  โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรดานไอซีทีของกรม ป 2549-2551 
 

 ขอมูลโครงการที่หนวยงานตางๆ  ของกรมไดเสนอมาเพื่อบรรจุในแผนแมบทฯ   มีทั้งหมด 20 
โครงการ 12 หนวยงาน เปนโครงการปรับปรุงจากระบบเดิม 10 โครงการและโครงการใหม 10 โครงการ 
ดังนี ้

 
สรุปรายละเอียดขอเสนอโครงการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว       

ป 2549-2551 

ท่ี ชื่อโครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

ปศ.01 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขาย ศูนยสารสนเทศ  สํานักตรวจสอบคุณภาพ 
  ขอมูลเพื่อการควบคุมและรับรองคุณภาพสินคา สินคาปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและ 
  ปศุสัตว (Traceability)* รับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว และสํานัก 
    ควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 

ปศ.02 โครงการระบบคอมพิวเตอรฐานขอมูลโคนมพรอม สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
  โปรแกรมและอุปกรณคอมพิวเตอร ระยะที่ 2  

ปศ.03 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลในหอง สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
  ปฏิบัติการ* สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติและ 
    สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 1-9 

ปศ.04 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหองปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
  ดานสุขภาพสัตว*  

ปศ.05 โครงการศูนยขอมูลปฏิบัติงานเพื่อการนําเขา- สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 
  สงออกสินคาปศุสัตว  

ปศ.06 โครงการบริหารและจัดการฐานขอมูลดานสุขภาพ สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 
  สัตว*   

ปศ.07 โครงการระบบเก็บขอมูลและผลวิเคราะหดาน กองอาหารสัตว 
  อาหารสัตว   

ปศ.08 โครงการปรับปรุงพันธุกรรมโคเนื้อและกระบือ กองบํารุงพันธุสัตว 
ปศ.09 โครงการศูนยขอมูลการปรับปรุงพันธุสุกรแหงชาติ กองบํารุงพันธุสัตว 

  (National Pig Improvement Information Center)*   
ปศ.10 โครงการฐานขอมูลสัตวปก* กองบํารุงพันธุสัตว 

 

3-26 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว  
 

ท่ี ชื่อโครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
ปศ.11 โครงการปรับปรุงพันธุกรรมแพะแกะ กองบํารุงพันธุสัตว 
ปศ.12 โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บขอมูลโคนม กองบํารุงพันธุสัตว 

  (DHI)   
ปศ.13 โครงการการใชระบบภูมิศาสตรสารสนเทศในการ กองบํารุงพันธุสัตว 

  บริหารจัดการเครือขายทรัพยากรพันธุกรรมสัตว   
ปศ.14 โครงการประชาพิจารณ (ราง) พรบ. อนุรักษและ กองบํารุงพันธุสัตว 

  สงเสริมพันธุสัตว   
ปศ.15 โครงการโปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ กองแผนงาน 
ปศ.16 โครงการระบบสารสนเทศงานคลัง* กองคลัง 
ปศ.17 โครงการการสรางระบบจัดเก็บเอกสารที่เปน สํานักงานเลขานุการกรม 

  มาตรฐานและการใชคอมพิวเตอรชวยจัดเก็บ   
ปศ.18 โครงการการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก/ กองการเจาหนาที่ 

  แขงขัน เพื่อบรรจุเขากรมปศุสัตว*   
ปศ.19 โครงการการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ กองนิติการ 

  ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายวาดวยการ   
  ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว*   

ปศ.20 โครงการระบบสารสนเทศของ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว*  

 หมายเหตุ :  * โครงการใหม 
 

3.8  ความตองการระบบคอมพิวเตอรแมขาย 
 
 จากขอมูลโครงการตางๆที่เสนอมา  สรุปความตองการเครื่องแมขายทั้งหมดเปนดังนี ้
 

รายการ จํานวนที่ตองการ จํานวนโครงการ 
Minicomputer 7 4 
Main Database Server 12 4 
Anti Virus Server 2 2 
Video Server 1 1 
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รายการ จํานวนที่ตองการ จํานวนโครงการ 
Web Server 2 2 
Mail , DNS & Proxy Server 3 2 
LIMS Server 2 2 
EDI Server 1 1 
Barcode Server 1 1 
Document Management & Workflow Server 1 1 

Register and Directory Service Server 1 1 
Intranet Server 1 1 
EIS Server 1 1 
Print Server 1 1 
Application Server 12 3 
Firewall Server 4 1 
Monitoring and Control Server 3 1 
Audit and Network Management Server 1 1 

 
 คณะที่ปรึกษาไดวิเคราะหแลว  เห็นควรวาในบางโครงการสามารถใชเครื่องแมขายรวมกนัได    
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด(ดังเอกสารแนบภาคผนวก)  และสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การที่มีสวนอปุกรณคอมพวิเตอรแมขายเพิม่ขึ้นเปนจํานวนมากนั้น  จะเปนปญหาในเรื่องการบริหาร
จัดการในอนาคต  ทั้งนี้เพราะกรมไมมีบุคลากรทางดานคอมพิวเตอรโดยตรงเพยีงพอที่จะดแูลรับผิดชอบ
ระบบทั้งหมดไดอยางทัว่ถึง  ดังนั้นจึงตองพิจารณาไตรตรองใหเหมาะสมทั้งในดานการดําเนนิงาน  การ
บํารุงรักษา  รวมทั้งอัตรากําลัง 
 
 การวิเคราะหขอมูลจากโครงการที่เสนอ  มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะทาํงานที่ปรึกษา
ในภาพรวมคือ  กรมปศุสัตวมีระบบงานเฉพาะสําคัญๆ แยกตามหนวยงานที่มีความเชีย่วชาญที่รับผิดชอบ  
ลักษณะการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรเปนแบบกระจาย (Distributed)  ซ่ึงเมื่อมีการพัฒนาระบบ
ตางๆ เหลานี้ขึ้นมา   จะตองมีหลักเกณฑพื้นฐานที่ตองคํานึงถึงคือในเรื่องมาตรฐานขอมูล   และลักษณะ
การจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล รวมทั้งอุปกรณคอมพวิเตอรและเครือขายที่สามารถใชรวมกนัและสามารถ
เขากันไดกับระบบตางๆของระบบกลางหลักของกรม  ดังนั้นจึงควรมีคณะกรรมการในการพิจารณาดูแล
รับผิดชอบในเรื่องนี้ดวย  และรวมมือประสานงานกับศนูยสารสนเทศซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของกรม  เพื่อไมใหเกิดปญหาเกี่ยวกับระบบในภายหลัง 
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 สําหรับระบบเดิมที่มีการพัฒนาขึ้นมากอนหนานีแ้ละมีหลากหลายรูปแบบ  ก็จําเปนจะตองใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน  เพื่อที่จะรวมขอมูล  คัด
แยกและนําเสนอในรูปแบบตามความตองการของผูใช 
 
 นอกจากนี้ในบางสวนของอุปกรณคอมพวิเตอรที่จะจดัซื้อ  เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความลาสมัย  
การบํารุงรักษาและขยะคอมพิวเตอรในอนาคต  อาจใชวธีิเชาแทนวิธีการซื้อในบางสวนได 
              

3.9  โครงการสนับสนุนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม) 
 
 คณะที่ปรึกษาไดวิเคราะหโครงการตางๆของกรมที่ไดนําเสนอมานั้น  เห็นวายังมีสวนที่ตองจดั
เพิ่มเติมเพื่อใหระบบมีความสมบูรณ  มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้น  โครงการที่เสนอใหมี
เพิ่มเติม ประกอบดวย 
 

• โครงการพัฒนาระบบ eLearning   
• โครงการจัดทําระบบการประชุมสําหรับผูบริหาร 
• โครงการจัดทําระบบบันทึกขอมูล 
• โครงการจัดทําระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานของกรม 
• โครงการจัดหาคอมพิวเตอรทดแทนของเดมิ 
• โครงการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรพืน้ฐาน 
• โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 
• โครงการสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีใหทั่วถึงและตอเนื่อง 
• โครงการจัดหาอุปกรณระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(รายละเอยีดโครงการอยูในบทที่ 4) 
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บทที่ 4 

โครงการและงบประมาณดําเนินการ 
 
4.1  การศึกษาวิเคราะหโครงการ 
 
 กรมปศุสัตวไดเสนอโครงการที่จะดําเนินงานดานไอซีท ี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไว  ดงันี้ 

สรุปรายละเอียดขอเสนอโครงการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว          
ป 2549 

ท่ี หนวยงานที่รับผิดชอบ ชื่อโครงการ 

1 -  ศูนยสารสนเทศ   ปศ.01   
  -  สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ 
  -  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว  เครือขายขอมูลเพื่อการควบคุมและรับรอง 
  -  สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว คุณภาพสินคาปศุสัตว (Traceability)* 
2 -  สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ปศ.02  

  โครงการระบบคอมพิวเตอรฐานขอมูล    
   โคนมพรอมโปรแกรมและอุปกรณ 
  คอมพิวเตอร ระยะที่ 2 
3 -  สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว ปศ.03 

  -  สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติและ 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลใน
หองปฏิบัติการ* 

  -  สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 1-9  
4 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ปศ.04 

  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
หองปฏิบัติการดานสุขภาพสัตว* 

5 สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ปศ.05 

  
โครงการศูนยขอมูลปฏิบัติงานเพื่อการ
นําเขา-สงออกสินคาปศุสัตว 

 6 สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ปศ.06 

  
โครงการบริหารและจัดการฐานขอมูลดาน
สุขภาพสัตว* 
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ท่ี หนวยงานที่รับผิดชอบ ชื่อโครงการ 

 7 กองอาหารสัตว ปศ.07 

  
โครงการระบบเก็บขอมูลและผลวิเคราะห
ดานอาหารสัตว 

 8 กองบํารุงพันธุสัตว ปศ.08 

  
โครงการปรับปรุงพันธุกรรมโคเนื้อและ
กระบือ 

  ปศ.09 

  
โครงการศูนยขอมูลการปรับปรุงพันธุสุกร
แหงชาติ 

   
(National Pig Improvement Information 
Center)* 

  ปศ.10 
  โครงการฐานขอมูลสัตวปก* 
  ปศ.11 
  โครงการปรับปรุงพันธุกรรมแพะแกะ 
  ปศ.12 

  
โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บขอมูล
โคนม(DHI) 

   ปศ.13 

  
โครงการการใชระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเครือขายทรัพยากร 

   พันธุกรรมสัตว  
  ปศ.14 

  
โครงการประชาพิจารณ (ราง) พรบ. อนุรักษ
และสงเสริมพันธุสัตว 

9  กองแผนงาน ปศ.15 
  โครงการโปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ 

10 กองคลัง ปศ.16 
  โครงการระบบสารสนเทศงานคลัง* 
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ท่ี หนวยงานที่รับผิดชอบ ชื่อโครงการ 

11 สํานักงานเลขานุการกรม ปศ.17 
  โครงการการสรางระบบจัดเก็บเอกสารที่เปน 
   มาตรฐานและการใชคอมพิวเตอรชวยจัดเก็บ 

12 กองการเจาหนาที่ ปศ.18 

  
โครงการการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
คัดเลือก/แขงขัน เพื่อบรรจุเขากรมปศุสัตว* 

13  กองนิติการ ปศ.19 

  

โครงการการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายวา
ดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว* 

14  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ปศ.20 
   โครงการระบบสารสนเทศของ  
  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว* 
   

 หมายเหตุ :  * โครงการใหม 
 
นอกจากนี้ยังมโีครงการดานไอซีทีที่สมควรจัดทําขึ้น  เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของกรม

ปศุสัตวใหมกีารพัฒนาที่รวดเร็วขึ้น  ไดแก 
 

 โครงการพัฒนาระบบ eLearning   
 โครงการจัดทําระบบการประชุมสําหรับผูบริหาร 
 โครงการจัดทําระบบบันทึกขอมูล 
 โครงการจัดทําระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานของกรม 
 โครงการจัดหาคอมพิวเตอรทดแทนของเดมิ 
 โครงการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรพืน้ฐาน 
 โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 
 โครงการสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีใหทั่วถึงและตอเนื่อง 
 โครงการจัดหาอุปกรณระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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 โครงการพัฒนาระบบ eLearning   
สําหรับการฝกอบรมและการถายทอดเทคโนโลยี  ซ่ึงจะชวยใหการพฒันาบุคลากรของ

กรมปศุสัตวขยายไปยังสวนภูมิภาคไดมากขึ้นและรวดเรว็ขึ้น  ลดปญหาขอจํากัดในเรือ่งของเวลา  สถานที่  
อุปกรณและผูสอน  รวมถึงลดคาใชจายในการเดินทางและปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลักสูตรใหทนัสมัยได
โดยงาย  เปนแหลงสมาคมที่เปนชองทางในการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันของบุคลากรในองคกรได  
สามารถนําไปประยุกตใชในเรื่องของการฝกอบรมบุคลากรภายในองคกรเพื่อใหความรูในการใช
เทคโนโลยีไอซีท ี   การใชโปรแกรมประยกุตที่ไดพัฒนาขึ้นมา  การปฏิบัติงานและอื่นๆ    นอกจากนีย้ัง
ประยุกตใชในเร่ืองของการถายทอดเทคโนโลยีทางดานการปศุสัตวแกเกษตรกรบุคคลที่สนใจไดอีกทาง
หนึ่งดวย  โดยระบบจะประกอบดวย 2 สวนคือ ระบบบริหารจัดการดานการเรยีนการสอน (Learning  
Management System, LMS)  และระบบการจัดทําเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรแบบดิจิตอล  (eCourseware)  
ในเบื้องตนนี้จะใชกับหลักสตูรการฝกอบรมของกรมที่มีอยูดังตารางดานลางนี้ 

 
ลําดับท่ี หลักสูตร บุคคลเปาหมาย 

1 การใชคอมพิวเตอรและเครือขาย ผูบริหารระดับกองขึ้นไป 

  สําหรับผูบริหาร (24 ชม.)   

2 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ ผูบริหารระดับกองขึ้นไป 

  ผูบริหาร ( 12 ชม.)   

3 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ผูบริหารระดับกองขึ้นไป 

  (18  ชม.)   

4 การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร ขรก./จนท. ระดับ  3-8 ผูรับผิดชอบ 

  สํานักงาน (18 ชม.) ดานสารสนเทศของหนวยงาน 

5 การใชงานเครือขาย Internet  และ ขรก./จนท.  ทุกระดับของหนวยงาน 

  Intranet ( 6 ชม.)   

6 การดูแลบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและ ขรก./จนท.  ทุกระดับของหนวยงาน 

  การแกไขปญหาเบื้องตน (6 ชม.)   

7 การรักษาความปลอดภัยระบบ ขรก./จนท.  ทุกระดับของหนวยงาน 

  คอมพิวเตอร (6 ชม.)   

8 การใชโปรแกรมฐานขอมูล (18 ชม.) ขรก./จนท. ระดับ  3-8 ผูรับผิดชอบ 

    ดานสารสนเทศของหนวยงาน 
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ลําดับท่ี หลักสูตร บุคคลเปาหมาย 
9 การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล ขรก./จนท. ระดับ  3-8 ผูรับผิดชอบ 

  (24 ชม) ดานสารสนเทศของหนวยงาน 

10 การวิเคราะหและพัฒนาระบบงาน ขรก./จนท. ระดับ  3-8 ผูรับผิดชอบ 

  (30 ชม.) ดานสารสนเทศของหนวยงาน 

11 การออกแบบและจัดทําเว็บไซด  ขรก./จนท. ระดับ  3-8 ผูรับผิดชอบ 

  (24 ชม.) ดานสารสนเทศของหนวยงาน 

12 การออกแบบงานกราฟฟคสําหรับ ขรก./จนท. ระดับ  3-8 ผูรับผิดชอบ 

  เว็บไซด (18 ชม.) ดานสารสนเทศของหนวยงาน 

13 การผลิตหนังสืออิเล็คทรอนิกส ขรก./จนท. ระดับ  3-8 ผูรับผิดชอบ 

  e-Book  (18 ชม.) ดานสารสนเทศของหนวยงาน 

14 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นพื้นฐาน ขรก./จนท. ระดับ  3-8  ผูรับผิดชอบ 

   (12 ชม.) ดานสารสนเทศของหนวยงาน 

15 การบริหารระบบปฏิบัติการ   (18 ชม.) ขรก./จนท. ระดับ  3-8  ผูรับผิดชอบ 

    ดานสารสนเทศของกรมปศุสัตว 

16 การบริหารจัดการระบบเครือขาย ขรก./จนท. ระดับ  3-8  ผูรับผิดชอบ 

  คอมพิวเตอร (30 ชม.) ดานสารสนเทศของกรมปศุสัตว 

17 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบ ขรก./จนท. ระดับ  3-8  ผูรับผิดชอบ 

  เครือขาย (30 ชม.) ดานสารสนเทศของกรมปศุสัตว 

18 การเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ ขรก./จนท. ระดับ  3-8  ผูรับผิดชอบ 

  (24 ชม.) ดานสารสนเทศของกรมปศุสัตว 

19 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นสูง ขรก./จนท. ระดับ  3-8  ผูรับผิดชอบ 

  (30 ชม.) ดานสารสนเทศของกรมปศุสัตว 

20 ระบบกําหนดตําแหนงพื้นที่โลกดวย ขรก./จนท. ระดับ  3-8  ผูรับผิดชอบ 

  GPS (18 ชม.) ดานสารสนเทศของกรมปศุสัตว 

21 สัมมนาวิสัยทัศนและความกาวหนาทาง ผูบริหารระดับกองขึ้นไป 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ (6 ชม.) ขรก./จนท. ที่เกี่ยวของ 
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และระบบ eLearning นี้สามารถประยุกตใชในโครงการการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก/
แขงขัน เพื่อบรรจุเขากรมปศุสัตว (ปศ.18) ของกองการเจาหนาทีไ่ด  เพราะในระบบจะมีการจัดทํา
แบบทดสอบสําหรับการประเมินผลใหใชงาน  และโครงการการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ปศ.19) ของกองนิติการ  
รวมเปน 23 หลักสูตร 

 
 โครงการจัดทําระบบการประชุมสําหรับผูบริหาร 
ปจจุบันการดําเนินงานในระบบราชการตองมีความรวดเรว็  ทันเหตกุารณมากขึ้น  เพื่อ

สนองตอบกับนโยบายและความตองการของประชาชนที่นับวันจะทวเีพิ่มมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว  การบริหารงานจําเปนตองปรับใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงานตางๆมากมายและซับซอน
ยิ่งขึ้น  ผูบริหารตองการเครื่องมือที่จะชวยอํานวยความสะดวกในการประกอบการตดัสินใจรูปแบบตางๆ
ที่หลากหลายถูกตองแมนยํา  ดังนั้นในระบบการประชุมสมัยใหมจะใชการประชุมอิเล็กทรอนิกส 
(eMeeting)  ซ่ึงมีรูปแบบทั้งประชุมภายในหองประชุมและประชุมทางไกล   
 

 โครงการจัดทําระบบบันทึกขอมูล 
ระบบการบันทึกขอมูลจากการสํารวจดานตางๆของกรม เปนสิง่ที่ตองจัดทําเปนประจํา  

สําหรับใชประกอบในการปฏิบัติงาน   ความรวดเรว็เปนปจจยัสําคัญที่ตองเนนเปนพิเศษ  เพราะการ
ดําเนินงานของกรมคอนขางมีผลกระทบรุนแรงกับภาพรวมในระดับประเทศ  เชน กรณีของการเกิดโรค
ระบาด  ดังนัน้แนวคดิของการบันทึกขอมูลที่ถูกตอง  ตรวจสอบไดแบบเรงดวนทันเหตกุารณ  จากหลายๆ 
ชองทางที่เปนไปไดในยุคนี ้  เปนสิ่งที่สามารถทําไดงายขึ้น  จากพัฒนาการของเครือขายที่ขยายครอบคลุม
พื้นที่กวางขวางยิ่งขึ้น  โครงการนี้จึงจดัทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการบันทกึขอมูลเรงดวนผานทางอินเทอรเน็ต  
โดยใชอุปกรณคอมพิวเตอรพกพารูปแบบตางๆ  รวมทั้งโทรศัพทมือถือ   ชวยใหการรวบรวมขอมูลและ
ประมวลผลไดรวดเรว็ยิ่งขึน้ ตัวอยางเชนการใช .Net Framework  

.Net Framework คือ โครงรางการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให
อํานวยความสะดวกในการพฒันาโปรแกรมสมัยใหม ที่ใชงานในระบบเครื่อขาย (Internet, Intranet, 
Mobile Devices, ฯลฯ)   ซ่ึงมีหลักการทํางานพอสรุปใหเขาใจดังนี ้  โปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาวเปน
การพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของ Web Service ซ่ึงเปนหัวใจหลักในการขับเคลื่อนโปรแกรมตาง ๆ ที่
ใชงานบน Internet.    Web Service จะชวยใหการติดตอส่ือสารระหวาง application บน Internet นั้นงาย
ขึ้น และเปนระบบมากยิ่งขึ้น   Web Service ขั้นพื้นฐานไดแก การตรวจสอบ user ที่ log in เขาสูระบบ จะ
ถูกพัฒนาใหเปนมาตรฐาน และสามารถนําไปใชไดทั่วไปบน Internet  นอกจากนี้  PC (desktop, 
notebook) และ Mobile Device อ่ืนๆ ทีต่อเชื่อมกับ Internet ได เชน PDA และ โทรศัพทมือถือ จะมี
บทบาท และประโยชนมากขึ้นไปอีก เมื่อสามารถติดตอใชงานโปรแกรมตาง ๆ บน Internet ได  ซ่ึงจะ
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เห็นไดวาการใชขอมูล และการประมวลผลจากเครื่องคอมพิวเตอร และโปรแกรมตาง ๆ ที่อยูหลายที่ ซ่ึง
แตละโปรแกรมนั้นก็อาจจะทํางานอยูบนระบบที่แตกตางกันไปเชน Windows, Linux, Mainframe, 
ฯลฯ  ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชพัฒนาโปรแกรมเหลานั้น ก็อาจจะแตกตางกันออกไป  ระบบฐานขอมูลก็ไม
เหมือนกนั  การที่จะทําใหระบบหลาย ๆ ระบบทํางานตอเชื่อมกันไดอยางราบรืน่นั้น ไมงายเลย  แต
เทคโนโลยีปจจุบันสามารถทําไดแลว 
 

 โครงการจัดทําระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานของกรม 
การพัฒนาระบบงานตางๆ ของกรมที่ผานมาในอดีตเติบโตไปไมพรอมกัน  เนื่องจาก

ศักยภาพของแตละหนวยงานดานไอซีทีและงบประมาณที่ไดรับแตกตางกัน  กอใหเกิดปญหาในเรือ่งของ
ขอมูลตามมา  คือ  ขอมูลชนิดเดยีวกันมีอยูหลายแหลงซ้าํซอน  ความทันสมัยและความนาเชื่อถือไดของ
ขอมูลเปนอยางไร  ขอมูลที่มีไมตอบสนองความตองการใชงานในแตละหนวยงานที่เกี่ยวของไดทั้งหมด  
ดังนั้นจึงตองมกีารจัดทํามาตรฐานขอมูลสําหรับระบบงานตางๆ ที่จะจัดทําขึ้นใหม  และใชเทคโนโลยี
สมัยใหม ในการประสานขอมูลเดิมที่มีอยูใหสามารถใชงานรวมกันไดระหวางหนวยงานที่เกีย่วของได
อยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเปนหนาที่รับผิดชอบของของศูนยสารสนเทศของกรมที่จะเขามาดูแลสงเสริมให
เกิดความรวมมือประสานงานกันระหวางหนวยงาน   อันจะกอใหเกดิประโยชนสูงสุดแกกรมตอไปไดใน
อนาคต 
 

 โครงการจัดหาคอมพิวเตอรทดแทนของเดมิ 
        เนื่องจากการพัฒนาทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร มีความกาวหนาตอเนือ่งตลอดเวลา  

ดังนั้นคอมพวิเตอรที่นํามาใชงานจึงมีอายกุารใชงานเฉลี่ยประมาณ 3 ป   การวางแผนเพือ่จัดหา
คอมพิวเตอรทดแทนของเดิม   จะชวยใหการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรตางๆสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ในปจจุบนัไดเปนอยางดี  มปีระสิทธิภาพในการดําเนินงาน  โดยการเก็บขอมูลการจัดหาคอมพวิเตอรและ
อุปกรณตอพวงตางๆที่มีอายุการใชงานมากกวา 3  ป  สําหรับเสนอเปนโครงการจัดหาคอมพิวเตอร
ทดแทนของเดมิดังรายการตอไปนี ้

 
รายการ จํานวน 

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 486 
printer  12 ppm 355 
network  laser  printer 31 
UPS 1 KVA 341 
Scanner  34 
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 โครงการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรพืน้ฐาน 
การประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงานตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานยุคปจจบุันนั้น  จําเปนตองอาศัยอุปกรณคอมพวิเตอรพื้นฐาน คอืเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล  
เปนหลักในการทํางาน  ดังนัน้สิ่งสําคัญคือการจัดหาใหเพียงพอและเหมาะสม  สัมพันธกับผูใชงาน  ซ่ึง
กรมมีเปาหมายใหอัตราสวนคอมพิวเตอรสวนบุคคลกับจาํนวนบุคลากรของกรมเปน 1:1 ภายใน 3 ป 

 
ท่ี หนวยงาน จํานวนบุคลากร จํานวนพีซ ี

   ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
  ราชการบริหารสวนกลาง      

1 กอง  สํานัก  ศูนย  สถาบันสวนกลาง            1,673    480   

  อัตราสวน(type I 1:1, II 3:1,  III 5:1)      

2 สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 1-9               613    150   

  อัตราสวน(type I 1:1, II 3:1,  III 5:1)       

   รวม            2,286    630   

  ราชการบริหารสวนภูมิภาค       

  รวม            2,476    593   

  อัตราสวน(type I 1:1, II 3:1,  III 5:1)       

  รวมทั้งสิ้น              4,762   1,703  1,530  1,529 

 
 โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 
ปจจัยสําคัญอกีอยางหนึ่งในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธภิาพ  คือ

การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรใหมีสภาพพรอมใชงานอยางสมบูรณตลอดเวลา  มีความนาเชื่อถือ  โดย
คิดที่ 1% ของงบลงทุน   สําหรับดูแลบํารุงรักษาระบบงานและระบบคอมพิวเตอรตางๆของกรม 
 

 โครงการสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีใหทั่วถึงและตอเนื่อง 
เพื่อปรับปรุงเครือขายหลักสวนกลางและอินเทอรเน็ต  เครือขายหลักภมูิภาค เครือขายสํารอง 

เชน ปรับปรุงและขยายระบบสายสัญญาณและสวิตซเครอืขาย  จัดหาอุปกรณเครือขาย(ทดแทน)  และสํารวจ
จุดเชื่อมตอที่อยูในพื้นที่ที่ไมสามารถเขาถึงเครือขายได  โดยติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตใหกับศนูยฯ/สถานีฯ ที่
ไมสามารถติดตั้งคูสายโทรศัพทเนื่องจากอยูนอกพืน้ที่ใหบริการจํานวน 6 แหง คือ ศูนยฯสระแกว สถานีฯ
สุพรรณบุรี กาฬสินธุ สกลนคร หนองคาย และเลย    
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 โครงการจัดหาอุปกรณระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  ชวยใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การนําเสนอขอมูลเชิงพื้นที่  เปนอีกรูปแบบหนึ่งกอใหเกิดประสิทธิผลประกอบการตัดสินใจในการ
วางแผนตางๆไดดียิ่ง   กรมจึงตองใหความสําคัญในการจัดหาทรัพยากรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมา
ใชงาน 
 
4.2 แผนการดําเนนิงานและงบประมาณ 

 
คณะที่ปรึกษาไดวิเคราะหขอมูลตางๆที่ไดรวบรวมมา  จัดวางเปนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของกรมปศุสัตว  ระยะเวลา 3 ป โดยแบงขั้นตอนการดําเนินงานออกเปน 3  เฟส  ประกอบไป
ดวยแผนการจดัหาอุปกรณฮารดแวร   ซอฟตแวร  ระบบเครือขายของกรม  การพัฒนาระบบงานตางๆ ให
สอดคลองกับโครงการที่นําเสนอ  ดังนี ้
 
4.2.1  ประมาณการงบประมาณของแตละโครงการ 
 

 1.  โครงการพัฒนาระบบ eLearning   
 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
 อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       
     LMS  Server 1     500,000     500,000     500,000   
     eCourseware Server 1     500,000     500,000      500,000  
     ชุด Multimedia 1     100,000     100,000     100,000   
     Digital Camera 1       50,000       50,000       50,000   
     Video 1       65,000       65,000       65,000   
       
 อุปกรณเครือขาย       

-       
       
 ซอฟตแวร       
     Learning  Management  System 1 700,000      700,000     700,000   
     eCourseware 23 100,000   2,300,000     700,000     700,000    900,000 

รวมทั้งสิ้น     4,215,000    2,115,000  1,200,000    900,000 
  หมายเหตุ  รวมโครงการของกองการเจาหนาที่และกองนิติการ (ปศ.18, ปศ.19) 
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 2.  โครงการจัดทําระบบการประชุมสําหรับผูบริหาร 
 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
 อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       
  Notebook สําหรับใชในหองประชุม 20*4 65,000   5,200,000    
  Projecter 4        100,000      400,000    
  ฉากรับภาพ 4        10,000        40,000    
  เครื่องพิมพเลเซอร 4        15,000        60,000    
       
 อุปกรณเครือขาย       
     Wireless LAN 4       30,000     120,000    
       
 ซอฟตแวร       
  1. ระบบ eMeeting 1 500,000     500,000    

รวมทั้งสิ้น      6,320,000    
 

 3.  โครงการจัดทําระบบบันทึกขอมูล 
 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
 อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง        
     ไมโครคอมพวิเตอร       
      Notebook       
      PDA       
     Mobile Phone       
     อุปกรณใชรวมสวนกลางที่มี       
 อุปกรณเครือขาย       

-       
       
 ซอฟตแวร       
    ระบบบันทึกขอมูล 1 1,000,000    1,000,000    

รวมทั้งสิ้น      1,000,000    
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 4.  โครงการจัดทําระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานของกรม 
 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
 อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       
     อุปกรณใชรวมสวนกลางที่มี       
       
 อุปกรณเครือขาย       

-       
       
 ซอฟตแวร       
    ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
หนวยงาน 1 1,000,000    1,000,000    

รวมทั้งสิ้น      1,000,000    
 

 5.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายขอมูลเพื่อการควบคมุและรับรอง
คุณภาพสินคาปศุสัตว (Traceability, ปศ.01) 

 
รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
ฮารดแวร     91,175,000    

 อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)       

  1. Main  Database Server       1      
  2. Anti Virus Server 1      
  3. Web Server 1      
  4. Mail, DNS & Proxy Server 3      
  5. LIMS Server 8      
  6. EDI Server 1      
  7. Barcode Server 1      
  8. Document Management & Workflow   
 Server 1      

  9. Register and Directory Service Server 1      
 10. Intranet  Server 1      
 11.  EIS Server 1      
 12. Print Server 1      
 13. Application Server 2      
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รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
 14. Firewall Server 4      
 15. Monitoring and Control Server 3      
 16. Audit and Network Management   
 Server 1      

ระบบ UPS       
  1. เครื่องจายไฟสํารองขนาด 10 KVA  1      
  2. เครื่องจายไฟสํารองขนาด 5 KVA 3      
  3. เครื่องจายไฟสํารองขนาด 1 KVA 31      

เครื่องพิมพ       
  1.  เครื่องพิมพแบบเลเซอร 20      
  2.  เครื่องพิมพแบบอิงคเจ็ท 50      
  3.  เครื่องพิมพแบบบารโคด 50      

เครื่องสแกนเนอร       
  1.  เครื่องสแกนเนอร 50      
  2.  บารโคดสแกนเนอร 100      
       

Pocket  PC  ( PDA ) 100      
   ระบบสํารองขอมูล (Strorage Area  
Network (SAN Strorage) และSAN  
Switch) 

      

  External  Storage ศูนยขอมูลสวนกลาง 1      
  External  Storage ศูนยขอมูลสวน     
 ระบบตางๆ  4      

Network equipment and cabling system       
  1. Main Access Router 1      
  2. Main Switch 1      
  3. Distributed Switch 10      
  4. Remote Branch Access Router 75      
  5. Branch Switch 75      
  6. VPN Server 2      
  7. Bandwidth Management  1      

Firewall System       
  1. Firewall ศูนยขอมูลสวนกลาง 1      
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รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
  2. Firewall เช่ือมกับ สคบ. ผาน gateway 
ของกรมศุลกากร 1      

ระบบบริหารจัดการขอมูลใน 
หองปฏิบัติการ 1      

       
 อุปกรณเครือขาย       
     Cabling  System       
       
 ซอฟตแวร    149,325,000    
  1. บริหารจัดการเครือขาย (Network  
 Management Software) 1      

  2. Audit Software สําหรับตรวจระบบ  
 แบบรวมศูนย 

1      

  3. บริหารจัดการServer ( Server 
Management Software )       1      

  4. Operating  System 1      
  5. RDBMS - Database Oracle9i 
Enterprise 

1      

  6. Development  Tool - Oracle  Internet  
Developer Suite   1      

  7. Server Software  - Oracle  Internet 
Application Server Enterprise 1      

  8. Security System 1      
  9. บริหารจัดการบารโคด 1      
 10. บริหารจัดการเครื่องเดสคทอป 1      
 11. Single Sign-On 1      

Application Software        
  1. ระบบฐานขอมูลกลางของการควบคุม  
 และรับรองคุณภาพของสินคาแบบ 
 เบ็ดเสร็จ (DLD Data Center) 

1      

  2. Laboratory Information Management 
 System : LIMS40 Licences 

1      

  3. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสเพื่อการ
ควบคุมและรับรองคุณภาพสินคา 1      
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รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
  4. ระบบสารสนเทศทะเบียนการควบคุม
และรับรองคุณภาพสินคา (Registrer and 
Directory Service) 

1      

  5. ระบบการออกใบรับรองและระบบพิธี
การทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อการ
สงออก 

1      

  6. ระบบ EIS       
  7. ระบบควบคุมขอมูลและเครือขายทาง
อินเทอรเน็ต (Internet Traceability Center) 1      

บุคลากร       9,500,000    
รวมทั้งสิ้น    250,000,000    

 
 6.  โครงการระบบคอมพิวเตอรฐานขอมูล   โคนมพรอมโปรแกรมและอุปกรณ 

                    คอมพิวเตอร  ระยะที่ 2 (ปศ.02) 
 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
 อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง         
        ประกอบดวย       
1.1 Database Server 9 300,000 2,700,000    
1.2 Web Mail Server 2 300,000 600,000    
1.3 PC-Client 

(UPS include) 
263 50,000 13,150,000 

   

1.4 Notebook 15 80,000 1,200,000    
Printer        
A3-A4 Laser Printer 1 120,000 120,000    
A4 Laser Printer 60 75,000 4,500,000    
A4 Laser Printer (HP1200) 203 15,000 3,045,000    
UPS for Server 11 15,000 165,000    
CD Writer (External) 11 10,000 110,000    
Digital Camera 9 45,000 405,000    
Palm Notebook 273 10,500 2,866,500    
GPS 9 30,000 270,000    
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รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
System Software        

MS2000 Server 11 120,000 1,320,000    
SQL Server 11 120,000 1,320,000    

รวม   31,771,500    
Maintenance 15%   3,324,275    

รวม   35,095,775    
       
 อุปกรณเครือขาย         

คาติดตั้ง/คาเชาวงจร       
Leased Line  
(TOT + GINET) 

11 14,800*12 1,953,600 
   

Leased Line (Exist)   2,841,600    
Leased Line Initial Set up 12 8,000 96,000    
Dial Up 263 4,000*12 12,624,000    
Dial Up (Exist)   10,176,000    
Dial Up Setup 263 3,350 881,050    
Dial Up Handset 263 1,000 263,000    
รวมคาติดตั้ง/คาเชาวงจร   28,835,250    

จัดหาอุปกรณเครือขาย   4,193,800    
Router  11 200,000 2,200,000    
Hub 22 7,000 154,000    
Modem 263 3,000 789,000    
Network Management Software 1 300,000 300,000    
Database Monitoring System 1 300,000 300,000    
รวมคาจัดหาอุปกรณเครือขาย   3,743,000    
Maintenance (15%)   450,800    
รวมคาจัดหาอุปกรณเครือขาย(รวมคา
บํารุงรักษา) 

  4,193,800 
   

รวม   33,029,050    
       
ซอฟตแวร       
 โปรแกรมและระบบงาน   13,000,000    
       
พัฒนาบุคลากร   6,030,000    
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รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
ศูนยปฏิบัติงาน   18,784,680    
GIS   7,098,395    
ที่ปรึกษาดาน   5,799,700    
- สงเสริมการเลี้ยงโคนม   600,000    
- การผลิตน้ํานม   600,000    
- ผสมเทียม   600,000    
- สุขภาพ   600,000    
- โภชนาการ   600,000    
- ปรับปรุงพันธุ   600,000    
อุปกรณอัตโนมัติ   2,199,700    

รวมทั้งสิ้น   118,837,600    
 

 7.  โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการขอมูลในหองปฏบิัติการ (ปศ.03) 
  

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
 อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       
  1. Server (Database Server, LIMS Server 
และ Application Server)  4 ชุด     1,000,000  4,000,000    

  2. ระบบ UPS , Main Switch, Distribute 
Switch,และ Database Oracle9i    4,000,000    

  3. ระบบสํารองขอมูล (  Strorage Area 
Network (SAN Strorage)และSAN     
Switch  ) 

   3,000,000    

  4. ระบบ Firewall    2,000,000    
  5. คอมพิวเตอร, เลเซอรพรินเตอร พรอม  
Scanner 100  15,500,000    

       
 อุปกรณเครือขาย       

-       
       
 ซอฟตแวร       
โปรแกรมระบบ LIMS  ทางอิเล็กทรอนิคส
พรอมการฝกอบรม 

  28,000,000    

รวมทั้งสิ้น   56,500,000    
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 8.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหองปฏิบัติการดานสุขภาพสัตว (ปศ.04) 
  

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
 อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       
    ฮารดแวร 18   15,000,000    
       
 อุปกรณเครือขาย       
  เครือขาย 9 ระบบ 9       900,000    
       
 ซอฟตแวร       
  ระบบงาน 18     5,400,000    
       
  บุคลากร 11    2,600,000    
  ฝกอบรม     1,200,000    
       

รวมทั้งสิ้น     25,100,000    
 

 9.  โครงการศูนยขอมูลปฏิบัติงานเพื่อการนําเขา-สงออกสินคาปศุสัตว (ปศ.05) 
  

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
 อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       
    ไมโครคอมพิวเตอร 60     2,100,000    
       
 อุปกรณเครือขาย       

-       
       
 ซอฟตแวร 1     2,000,000    
       
  บุคลากร(ลูกจางชั่วคราว) 60      9,144,000    

รวมทั้งสิ้น     13,244,000    
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 10.  โครงการบริหารและจัดการฐานขอมูลดานสุขภาพสตัว  (ปศ.06) 
 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
 อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       
   เครื่องแมขาย 1     1,200,000    
       
 อุปกรณเครือขาย       

-       
       
 ซอฟตแวร       
     Web  Database 1    2,000,000    
       
  บุคลากร(ลูกจางชั่วคราว) 3        228,560    

รวมทั้งสิ้น      3,428,560    
 

 11.  โครงการระบบเก็บขอมลูและผลวิเคราะหดานอาหารสัตว (ปศ.07)   
 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
  อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       
        ไมโครคอมพิวเตอร 30      35,000   1,050,000    
       
 อุปกรณเครือขาย       
        เช่ือมตอผานอินเทอรเน็ตไปยังศูนย 6*12       5,000     360,000    
 สถานีที่อยูนอกพื้นที่ 6 แหง        
 ศูนยฯสระแกว สถานีฯสุพรรณบุรี       
 กาฬสินธุ  สกลนคร  หนองคาย  เลย       
       
ซอฟตแวร       
  ปรับปรุงโปรแกรมระบบจัดเก็บขอมูลและ 1 300,000     300,000    
 ผลวิเคราะหดานอาหารสัตว       
       
  การฝกอบรม 2 หลักสูตร 120      180,000    

รวมทั้งสิ้น     1,890,000    
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 12.  โครงการปรับปรุงพันธุกรรมโคเนื้อและกระบือ (ปศ.08)   
 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
 อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       
    Minicomputer 1     5,000,000    5,000,000    
       
 อุปกรณเครือขาย       

-       
       
 ซอฟตแวร       
  Breedplan 1 1,000,000/ป   3,000,000    
  Herd Magic     2,226,000    
  บุคลากรดานเครือขาย 2      114,480    
  บุคลากรดานคอมพิวเตอร 2      114,480    

รวมทั้งสิ้น     10,454,960    
 

 13.  โครงการศูนยขอมูลการปรับปรุงพันธุสุกรแหงชาติ (ปศ.09)  
 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
 อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       
    Minicomputer 1     3,000,000    3,000,000    
    Notebook 5          50,000       250,000    
       
 อุปกรณเครือขาย       

-       
       
 ซอฟตแวร       
    PIGBLUP 1 500,000       500,000    
       
 บุคลากร       
    เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5        381,600    
    อบรมบุคลากร 50        100,000    
    จัดประชุม         200,000    

รวมทั้งสิ้น      4,431,600    
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 14.  โครงการฐานขอมูลสัตวปก (ปศ.10 )   
 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
 อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       
       Minicomputer 4        500,000    
       Notebook 5          20,000    
       อุปกรณอื่นๆ         100,000    
       
 อุปกรณเครือขาย       
       
       
 ซอฟตแวร       
    เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5    1,700,000    
    อบรมเกษตรกร 200       100,000    
       

รวมทั้งสิ้น      2,420,000    
 

 15.  โครงการปรับปรุงพันธุกรรมแพะแกะ (ปศ.11)  
 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
 อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       
       
       
 อุปกรณเครือขาย       
       
       
 ซอฟตแวร       
      BREEDPLAN 1 500,000/ป      500,000    
      HERD  MAGIC 12 360,000/ป      360,000    
     ลิขสิทธิ ์ 12 72,000/ป     

รวมทั้งสิ้น        932,000    
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 16.  โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บขอมูลโคนม(DHI, ปศ.12)  
 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       
     ไมโครคอมพวิเตอร 10          25,000    250,000    
      UPS 10            5,000      50,000    
      Modem 10            3,000      30,000    
      Notebook 1          65,000      65,000    
       
อุปกรณเครือขาย       
       
       
ซอฟตแวร       
      ปรับปรุงระบบ DHI 1 100,000      100,000    

รวมทั้งสิ้น         495,000      
 

 17.  โครงการการใชระบบภมูิศาสตรสารสนเทศในการบริหารจัดการเครือขายทรัพยากร 
                      พันธุกรรมสัตว (ปศ.13)  
 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       
        GPRS 35     30,000    1,050,000    
       
อุปกรณเครือขาย       
         
       
ซอฟตแวร       
       ARCVIEW 1 300,000      300,000    
       
 บุคลากร 1       120,000    

รวมทั้งสิ้น     1,470,000      
 
 
 

4-21 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว  
 

 18.  โครงการประชาพิจารณ (ราง) พรบ. อนุรักษและสงเสริมพันธุสัตว (ปศ.14)   
 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       
    ไมโครคอมพิวเตอร 1        25,000        25,000    
       
อุปกรณเครือขาย       
       
       
ซอฟตแวร       
    ระบบประชาพิจารณ 1 200,000      200,000    

รวมทั้งสิ้น        225,000      
 

 19.  โครงการโปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ (ปศ.15)   
 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       
    ไมโครคอมพิวเตอร 6        150,000    
    เครื่อพิมพเลเซอร 3          30,000    
    สแกนเนอร 1          10,000    
    UPS 1 KVA 6           72,000    
    เครื่องถายทอดสัญญาณสูจอภาพ 1         100,000    
       
อุปกรณเครือขาย       
       
       
ซอฟตแวร       
     ปรับปรุงระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 1      2,000,000    

รวมทั้งสิ้น       2,362,000    
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 20.  โครงการระบบสารสนเทศงานคลัง (ปศ.16)   
 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       
     ไมโครคอมพวิเตอร 20       642,000    
      Notebook 1         40,000    
      เครื่องพิมพเลเซอร 12 หนาตอนาที 5         63,000    
      เครื่องพิมพแบบ INK JET 1          4,500    
      SCANNER สี A4    24 ppm 1        27,800    
      UPS 1 KVA 10      106,000    
       
อุปกรณเครือขาย       
       
       
ซอฟตแวร       
       

รวมทั้งสิ้น        883,300    
 
 

 21.  โครงการการสรางระบบจัดเก็บเอกสารที่เปนมาตรฐานและการใชคอมพิวเตอร    
                      ชวยจดัเก็บ (ปศ.17) 
 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       
     ไมโครคอมพวิเตอร 18     500,000    
      SCANNER 18     270,000    
       
อุปกรณเครือขาย       
       
       
ซอฟตแวร       
       

รวมทั้งสิ้น        770,000    
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 22.  โครงการระบบสารสนเทศของ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว (ปศ.20) 
                     

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       
      ไมโครคอมพิวเตอร 96     2,016,000    
       Notebook 10        610,000    
      จัดทําระบบชุมสายโทรศัพทภายใน
องคกร 

     2,700,000    

      จัดหาเครื่อขายโทรทัศนวงจรปด CCTV
ภายในองคกร    12,000,000    

     ระบบควบคุมเอกสารเพื่อใชควบคุมงาน
พรอมฮารดแวร      1,200,000    

    ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลชีวภัณฑ
และเภสัชภัณฑ       6,600,000    

     จัดทําหองประชุมภายในองคกรพรอม
ระบบไรสาย 3 หอง  (รวมอยูในงบหอง
ประชุม) 

             -    

       
อุปกรณเครือขาย       
    การเดินสายสัญญาณเครื่อขายโดย
เช่ือมโยงกับอาคารที่ยังไมไดเช่ือมโยง      3,000,000    

       
ซอฟตแวร       
    การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
คนควาวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑสัตว      2,500,000    

   โปรแกรมปองกันเครือขายคอมพิวเตอร
พรอมฮารดแวร 

        782,000    

   โปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร
พรอมฮารดแวร 

         772,000    

   โปรแกรมปองกันและตรวจสอบผูบุกรุก
พรอมฮารดแวร          985,000    

รวมทั้งสิ้น     33,165,000    
 
 
 

4-24 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว  
 

 23.  โครงการจัดหาคอมพวิเตอรทดแทนของเดิม 
 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม 
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 486 35,000 17,010,000 
printer  12 ppm 355 12,000 4,260,000 
network  laser  printer 31 30,000 930,000 
UPS 1 KVA 341 9,000 3,069,000 
Scanner  34 4,000 136,000 

รวมทั้งสิ้น   25,405,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 24.  โครงการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรพืน้ฐาน 
รายละเอียดในหัวขอ 4.2.3 

 
 25.  โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 

 
 รายการ ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 

งบประมาณคิด 1% ของงบลงทุนโดยประมาณ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
รวมทั้งสิ้น 15,000,000 

 

 26.  โครงการสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีใหทั่วถึงและตอเนื่อง 
 

 
 

 
 
 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย รวม 
ปรับปรุงและขยายระบบสายสัญญาณและสวิตซเครือขาย  3 ป 300,000 900,000 
Router 10 200,000 2,000,000 
Hub 12 7,000 84,000 

รวมทั้งสิ้น 2,984,000 
 

 27.  โครงการจัดหาอุปกรณระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
               งบประมาณโดยรวม  6,800,000 บาท 
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4.2.2  ประมาณการงบประมาณเครือขายไรสายหองประชุม 
 

การพัฒนาการใชงานหองประชุมของกรมปศุสัตว   โดยขยายเครือขายใหครอบคลุมสําหรับผูใชงาน  
เปนระบบเครอืขายไรสายดงันี้ 
 
หองประชุมท่ีพญาไท 
 

  ตึกอํานวยการ ตึกชัยอัศวรักษ ตึกวิจิตรพาหนการ 
สถานที่ อาคาร 1 อาคาร 6 อาคาร 5 

  จํานวนคน จํานวนคน จํานวนคน จํานวนคน จํานวนคน 
ช้ัน1 20* 15* 15*   
ช้ัน2 25 50*  15 19 
ช้ัน3      
ช้ัน4  15*    
ช้ัน5  20    
ช้ัน6      
ช้ัน7    100  
ช้ัน8      
จํานวนจุดติดตั้ง wireless LAN 2 4  3  

ราคาตอหนวย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
รวมงบประมาณ 60,000 120,000 - 90,000 - 
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สถานที่ อาคาร 4 อาคาร 3 อาคาร 2 อาคาร 8 
  จํานวนคน จํานวนคน จํานวนคน จํานวนคน 

ช้ัน1   12 10 
ช้ัน2 99 20   
ช้ัน3     
ช้ัน4     
ช้ัน5     
ช้ัน6     
ช้ัน7     
ช้ัน8     
จํานวนจุดติดตั้ง wireless LAN 2 1 1 1 
ราคาตอหนวย 30,000 30,000 30,000 30,000 
รวมงบประมาณ 60,000 30,000 30,000 30,000 

 
หองประชุมท่ีบางเขน 

สถานที่ ตึกอํานวยการ 
  จํานวนคน 

ช้ัน1 90* 
ช้ัน2 15* 
จํานวนจุดติดตั้ง wireless LAN 3 
ราคาตอหนวย 30,000 
รวมงบประมาณ 90,000 

 
หองประชุมท่ีปทุมธาน ี

สถานที่ ตึกกองควบคุมยาสัตว 
  จํานวนคน 

ช้ัน1  
ช้ัน2 100* 
จํานวนจุดติดตั้ง wireless LAN 2 
ราคาตอหนวย 30,000 
รวมงบประมาณ 60,000 
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หองประชุมท่ีนครราชสีมา 
 
สถานที่  
จัดทําหองประชุม 3 หอง 2,300,000 
จํานวนจุดติดตั้ง wireless LAN 3 
ราคาตอหนวย 30,000 
รวมงบประมาณ 2,390,000 

 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,960,000.00 

 
4.2.3  ประมาณการงบประมาณไมโครคอมพิวเตอร 
 

ท่ี หนวยงาน จํานวน 

  ราชการบริหารสวนกลาง   

1 กอง  สํานัก  ศูนย  สถาบันสวนกลาง   

  รวมบุคลากร                  1,673  
  อัตราสวน(type I 1:1, II 3:1,  III 5:1)   
  PC                     480  
2 สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 1-9   
  รวมบุคลากร                     613  
  อัตราสวน(type I 1:1, II 3:1,  III 5:1)   
  PC                     150  
  PC รวม                630  
  ราชการบริหารสวนภูมิภาค   

  รวมบุคลากร                  2,476  
  อัตราสวน(type I 1:1, II 3:1,  III 5:1)   
  PC                593  

  รวมบุคลากรทั้งสิ้นของกรมปศุสัตว             4,762  

  รวมPC สําหรับบุคลากรทั้งสิ้นของกรมปศุสัตว             1,703  
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รายการ จํานวน ราคาตอหนวย        รวม     ปที่1     ปที่2   ปที่3 
 ไมโครคอมพิวเตอร  1,703       35,000   59,605,000   59,605,000   
 1,530       35,000  53,550,000   53,550,000  
 1,529       35,000  53,515,000    53,515,000 

รวมทั้งสิ้น 4,762  166,670,000    
 
4.2.4  ประมาณการงบประมาณเครือขายคอมพิวเตอร 
 

  พญาไท บางเขน ปทุมธานี   

      
สํานัก

ตรวจสอบฯ 
สํานักงาน

เทคโนโลยีชีวภาพฯ 

Leased  Line 2Mbps 
128 

Kbps 512 Kbps 512 Kbps 
outlet 200 24 ครบ 24 
ความตองการ 200 85   40 
 งบประมาณ         300,000   127,500                  60,000  

 
 

  นครราชสีมา ภูมิภาค 

    
สํานักสุข
ศาสตรฯ 

ปศุสัตว
จังหวัด ศูนย สถานี ดาน ปศุสัตวอําเภอ 

Leased  Line 256 Kbps Modem Modem Modem Modem Modem Modem 
Outlet ครบ 9 76 57 45 44   
ความตองการ   20 228 57 45 44 855 

 งบประมาณ    
  

60,000         684,000     171,000    135,000     132,000      2,565,000  
 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น         4,234,500   บาท 
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4.2.5  ประมาณการงบประมาณรวมทั้งกรม 
 

รายการที่             รวม         ปที่1        ปที่2        ปที่3 
1.โครงการพัฒนาระบบ eLearning       4,215,000    2,115,000  1,200,000    900,000 
2.โครงการจัดทําระบบการประชุมสําหรับ 
ผูบริหาร 

    6,320,000                                  6,320,000 

3.โครงการจัดทําระบบบันทึกขอมูล     1,000,000     1,000,000   
4.โครงการจัดทําระบบการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงานของกรม 

    1,000,000     1,000,000   

5.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ 
เครือขายขอมูลเพื่อการควบคุมและรับรอง 
คุณภาพสินคาปศุสัตว (Traceability, ปศ.01) 

 250,000,000                               250,000,000 

6.โครงการระบบคอมพิวเตอรฐานขอมูลโคนม
พรอมโปรแกรมและอุปกรณคอมพิวเตอร         
ระยะที่ 2 (ปศ.02) 

 118,837,600    68,837,600   50,000,000  

7.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลใน
หองปฏิบัติการ (ปศ.03) โครงการยอย 

  (56,500,000)   (56,500,000)   

8.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหอง 
ปฏิบัติการดานสุขภาพสัตว (ปศ.04) 

  25,100,000   25,100,000   

9.โครงการศูนยขอมูลปฏิบัติงานเพื่อการนําเขา-
สงออกสินคาปศุสัตว (ปศ.05) 

  13,244,000   13,244,000   

10.โครงการบริหารและจัดการฐานขอมูลดาน
สุขภาพสัตว  (ปศ.06) 

    3,428,560     3,428,560   

11.โครงการระบบเก็บขอมูลและผลวิเคราะห    
ดานอาหารสัตว (ปศ.07)   

    1,890,000     1,890,000   

12.โครงการปรับปรุงพันธุกรรมโคเนื้อและ 
กระบือ (ปศ.08)   

    10,454,960                              10,454,960 

13.โครงการศูนยขอมูลการปรับปรุงพันธุสุกร
แหงชาติ (ปศ.09) 

      4,431,600    4,431,600   

14.โครงการฐานขอมูลสัตวปก (ปศ.10 )         2,420,000    2,420,000   
15.โครงการปรับปรุงพันธุกรรมแพะแกะ 
(ปศ.11)  

       932,000        932,000   

16.โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บขอมูล    
โคนม(DHI, ปศ.12)  

       495,000        495,000   
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รายการที่             รวม         ปที่1        ปที่2        ปที่3 
17.โครงการการใชระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ  
ในการบริหารจัดการเครือขายทรัพยากร 
พันธุกรรมสัตว (ปศ.13)  

     1,470,000      1,470,000   

18.โครงการประชาพิจารณ (ราง) พรบ. อนุรักษ
และสงเสริมพันธุสัตว (ปศ.14) 

        225,000         225,000   

19.โครงการโปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ 
(ปศ.15)   

     2,362,000      2,362,000   

20.โครงการระบบสารสนเทศงานคลัง (ปศ.16)          883,300         883,300   
21.โครงการการสรางระบบจัดเก็บเอกสารที่เปน
มาตรฐานและการใชคอมพิวเตอรชวยจัดเก็บ    
(ปศ.17) 

        770,000         770,000   

22.โครงการระบบสารสนเทศของ สํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว (ปศ.20) 

   33,165,000    33,165,000     

23.โครงการจัดหาคอมพิวเตอรทดแทนของเดิม    25,405,000     7,836,000    12,406,000   5,163,000 
24.โครงการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน  166,670,000    59,605,000    53,550,000 53,515,000 
25.โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร    15,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000 
26.โครงการสงเสริมและพัฒนาโครงสราง    
พ้ืนฐานดานไอซีทีใหทั่วถึงและตอเนื่อง 

     2,984,000                                   2,984,000 

27.โครงการจัดหาอุปกรณระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 

     6,800,000                                  6,800,000 

28. งบประมาณเครือขายไรสายหองประชุม      2,296,000 2,296,000 
29. งบประมาณเครือขายของกรม         4,234,500 4,234,500 
                                                    รวมทั้งสิ้น                                              762,533,520 
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