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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว 

ป 2547-2551 
 

สวนที่ 1 วิสัยทัศน  พันธกิจ และยุทธศาสตร ของกรมปศุสัตว 
 

วิสัยทศัน พันธกิจและภารกจิ ในภาพรวมของกรมปศุสัตว 
 
วิสัยทศัน  กรมปศสุัตวเปนองคกรหลักในงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการปศสุัตวใหไดสินคาปศุ

สัตวที่มีคุณภาพ  เพียงพอตอการบริโภค  และสามารถแขงขันไดในตลาดโลก บนพื้นฐานการใชและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ อยางมีประสทิธิภาพและยั่งยืน  

 
พันธกิจ  

1. วิจัย  พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยดีานปศุสตัว 
2. กําหนดมาตรฐาน  กํากับ  ควบคุม  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาปศุสตัว และสถาน
ประกอบการดานปศุสตัว 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต โดยการพฒันาสุขภาพสตัว  ผลิตสตัวพันธุดี และสงเสริม
อาชีพการปศุสตัว 

 
ยุทธศาสตร 

1.  การปรับปรงุประสิทธิภาพการผลิต 
2.  การปรับปรงุคุณภาพสินคาระบบ From Farm To Table 
3.  การเขาถึงบริการของรฐั 
 

 ภารกิจและอํานาจหนาที่  
  กฎหมายกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศสุตัว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2545 ลง
วันที่ 9 ตุลาคม 2545 ไดกําหนดใหกรมปศสุัตวมีภารกิจเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลติสตัว 
และสุขภาพสัตวใหมีสัตวเพียงพอ ที่ไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย  ปราศจากโรค  สารตกคาง  สารปนเปอน  มี
ความปลอดภยัตอผูบริโภค  และสามารถแขงขันในตลาดโลกได  โดยใหมีอํานาจหนาที่  ดังนี ้
  1.  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสตัว  กฎหมายวาดวยการบํารุงพันธุสัตว  
กฎหมายวาดวยการควบคุมคณุภาพอาหารสตัว  กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  กฎหมายวาดวยโรคพิษ
สุนัขบา  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 
  2.  ศึกษา วิจยั  ดานการผลติ  การปรับปรุงพันธุ และการขยายพันธุสัตว  อาหารสัตว  เพ่ือให
ไดสตัวพันธุดี  ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งการอนรุักษพันธุกรรม  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ดานการปศุสตัว
และรักษาสิ่งแวดลอมจากการปศุสตัว 
  3.  ดําเนินการพัฒนา  การตรวจสอบ  รับรองคุณภาพสินคาปศสุัตวใหไดมาตรฐาน ถูก
สุขอนามัยและปลอดภยัตอผูบริโภค 
  4.  ดําเนินการผลติและจัดหาชีวภัณฑ  และเวชภัณฑ  รวมทั้งศึกษา  วจิัย  ดานระบาดวทิยา  
โรคระบาดสตัว  กําจัดโรคสตัว  โรคตดิตอระหวางสตัวและคน 
  5.  ศกึษา  วิเคราะห  วิจยั  และพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง  ดานการปศสุัตวทัง้ดาน
การผลิต  สุขศาสตร  และสุขอนามัยสตัวที่มีความสําคญัตอเศรษฐกิจของประเทศ 
  6.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมปศุสตัว  หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 กรมปศสุัตวดําเนินงานเพื่อวางแผนเชิงกลยทุธดานไอซีทีของกรมปศสุัตว  โดยระดมความคิดและ
จัดทํา SWOT Analysis สามารถแบงกลุมออกเปน 4 กลุมตามภารกิจหลักคือ 
 

กลุมที่ 1 หนวยงานดานการพัฒนาผลิตปศสุตัว 
กลุมที่ 2 หนวยงานดานการพัฒนาสุขภาพสตัว 
กลุมที่ 3 หนวยงานดานรับรองมาตรฐานสินคาปศุสตัว 
กลุมที่ 4  หนวยงานดานการบริหารทั่วไป (หนวยสนับสนุน) 

 
 จากการระดมความคดิ  สรุปไดยทุธศาสตรหลักไอซีทีของกรมปศสุัตวเปนดังนี ้
 
 
 
 
 

1 



แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 
ยุทธศาสตรหลัก ICT กรมปศุสัตว (e-Livestock) 

 
ยุทธศาสตรที่ 1 :  การใช ICT เพื่อสนับสนุนงานบรกิารดานปศุสัตว (e-Services) 
 
 จุดแข็ง (Strength) 

1. เปนหนวยงานของรัฐที่ไมมีคูแขง มีภารกิจชัดเจน มีผลผลติเปนที่สนใจของประเทศ 
2. เกษตรกรและผูขอรับบริการ (เอกชน) ใหความเชื่อมั่นในการใหบริการของกรมปศสุัตว 
3. เปนศูนยกลางดานสุขภาพสัตวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 
4. มีกฎหมายรองรบัการดําเนินการทั้งระบบ 
5. ความตื่นตัวขององคกร 

 
 โอกาส (Opportunity) 

1. มีนโยบายของรฐับาลที่สนับสนนุการพัฒนาดาน IT 
2. เกษตรกรไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
3. ภาคเอกชนใหการสนับสนุน และใหความสําคญัของขอมูลดาน IT ของกรมปศุสตัว 
4. Communication มองถึงเกษตรกร 
5. มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเปน Guideline 
6. การปฏริูประบบราชการ 

 
 จุดออน (Weakness) 

1. ลักษณะของขอมูลยังไมสมบรูณและไมเปนปจจุบัน 
2. ขาดความพรอมในการดําเนินงานบางผลผลติ 
3. ขาดการใชขอมลูรวมกันภายในกรมปศสุัตว (ไมมีมาตรฐานขอมูล) 
4. งบประมาณไมเพียงพอและจัดสรรงบประมาณไมตรงตามความตองการ 
5. ขาดการวางแผนและการประสานงานทีด่ ี
6. ขาด Knowledge Based ในองคกร 

 
 อุปสรรค (Threat) 

1. ขอจํากัดดานงบประมาณ 
2. ขาดความเชื่อมโยงขอมูลระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 
3. new economy ที่มีผลตอโครงสรางเศรษฐกิจข้ันพ้ืนฐานของไทย 
4. ระเบียบราชการไมเอ้ืออํานวยและไมสนับสนุน 

 
 กลยุทธ 

1. การใช ICT เพ่ือสนับสนุนงานบริการดานการผลติ ดานสุขภาพสัตว และดานมาตรฐาน     ปศุสตัว 
(e-Service) 

2. การใช ICT สรางศักยภาพของกรมปศสุัตว เปนศูนยกลางดานสุขภาพสตัวในภูมิภาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต 

3. เพ่ิมประสทิธิภาพการใหบริการเชิงรุกดานการผลติและการตลาดปศุสตัวโดยการใช ICT สนับสนุน 
4. การพัฒนาดานการผลิตปศุสตัวที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมผลติผลและมูลคาเพ่ิม 
5. การปฏริูปและสรางศักยภาพขาราชการกรมปศสุัตวเพ่ือเปนผูนําดานการปศสุัตวของเอเชีย 
6. การใช ICT เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและคณุภาพชีวติของเกษตรกร 
7. เปนองคกรหลกัในการใหบริการดานปศสุัตว 
8. ยกระดับเปนแหลงองคความรูในการพัฒนาการปศสุัตวของประเทศ (Knowledge based) 
9. การนํา ICT มาใชประโยชนในการใหความรูดานการพัฒนาสขุภาพสตัว ดานการผลิตวคัซนีและการ

ใชวคัซีน 
 
ยุทธศาสตรที่ 2 :  การใช ICT เพื่อการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานสินคาปศุสัตว (e-Safety) 
 
 จุดแข็ง (Strength) 

1. มีผลผลติเปนทีส่นใจของประเทศ ที่มีผลตอการสงออกดานปศุสตัว 
2. มี Lab ที่มีประสิทธิภาพเปนทีย่อมรับของสากล และมรีะบบการตรวจสอบรบัรองคุณภาพครบวงจร 
3. มีกระบวนการดแูลดานขอมลูสนับสนุนการสงออกอยางครบถวน 
4. ผูบรหิารในองคกรใหการสนับสนุน 
5. มีกฎหมายรองรบัการดําเนินการทั้งระบบ 
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 
 โอกาส (Opportunity) 

1. ประเทศคูแขงเกิดโรคระบาดมาก หรือตรวจพบสารตกคางมาก ทําใหไทยสงออกผลิตภัณฑสัตว
ไดมาก 

2. ทั่วโลกใหความสําคัญเรื่อง Food Safety  
3. ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการนํา IT มาใชในการรับรองมาตรฐาน 
4. ไดรับการยอมรบัจากประเทศคูคาใหเปน Competent Authority ในการสงออกสินคาปศุสตัว  
5. Providing : information, data, training, learning 

 
 จุดออน (Weakness) 

1. ขาดการประสานงานที่เปนระบบ 
2. ขาด Hardware และ Software ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
3. ระบบฐานขอมลูยังไมสมบูรณครบถวน 
4. ขาดการใชขอมลูรวมกันภายในกรมปศสุัตว (ไมมีมาตรฐานขอมูล) 
5. งบประมาณไมเพียงพอและจัดสรรงบประมาณไมตรงตามความตองการ 
6. ยังขาดการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลระหวางภาครฐัและภาคเอกชน 
7. ขาดการวางแผนและการประสานงานทีด่ ี
8. ขาด Knowledge Based ในองคกร 

 
 อุปสรรค (Threat) 

1. ขอจํากัดดานงบประมาณ 
2. ไทยถูกกีดกันจากตางประเทศ 
3. ขาดความเชื่อมโยงขอมูลระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 
4. มีมาตรฐานดานสุขอนามัยที่เขมงวดและบังคบัใหตองปฏิบัตติาม 
5. new economy ที่มีผลตอโครงสรางเศรษฐกิจข้ันพ้ืนฐานของไทย 
6. FREE TRADE AREA 
7. BEUROCRATIC STRUCTURE 
8. ระเบียบราชการไมเอ้ืออํานวยและไมสนับสนุน 

 
 กลยุทธ 

1. การใช ICT เพ่ือการควบคุมคณุภาพสินคาปศุสตัว (Traceability) 
2. พัฒนาศักยภาพการสงออกสนิคาปศสุัตวโดย ICT 
3. ใช ICT ยกระดบัคุณภาพหองปฏิบัติการของกรมปศสุัตวใหเปนที่ยอมรับของสากล 
4. เพ่ิมประสทิธิภาพการตรวจสอบคุณภาพการผลติสินคาปศสุตัวโดยใช ICT สนับสนุน 
5. พัฒนาการผลติปศุสตัวใหไดมาตรฐานและปลอดภัยโดยใช ICT 
6. การยกระดับศักยภาพเกษตรกรเพื่อการแขงขันในอนาคต 
7. การเพิ่มมาตรฐานการผลิตปศสุัตวและสินคาปศุสตัว 
8. การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งในการกระบวนการสงออกปศุสัตวและผลิตภัณฑ 
9. การนํา ICT มาใชสรางความเชื่อมั่นทั้งในระดับประเทศและสากลในระบบควบคมุคุณภาพ 
10. การพัฒนาระบบการผลิตสินคาปศุสตัวโดยใช ICT 
11. การพัฒนา ICT กับคุณภาพสินคาปศสุัตว 
12. การใช ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดานปศสุัตว 
13. ยกระดับศักยภาพพ้ืนฐานของเกษตรกรไทยดานปศสุัตวเพ่ือการแขงขันของตลาดโลก 
14. การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบอาชีพปศุสตัวในการขยายตลาดปศสุัตวโลก 

 
ยุทธศาสตรที่ 3 :  การประยกุตใช ICT เพื่อพัฒนาศกัยภาพงานวิจัยและเทคโนโลยีการปศุสัตว  
    (e-R&D) 
  
 จุดแข็ง (Strength) 

1. มีทรัพยากรมากมายเพียงพอในการทําวิจัยพัฒนางานทั้งดานขอมูล, Software, Hardware, 
บุคลากร และนกัวิจัย 

2. มีความรูและศักยภาพในการประสานงานกับตางประเทศทางดานวิชาการไดด ี
3. มีความรูความชาํนาญของบุคลากรทางวิชาการปศสุัตวทีด่ ี

 
 โอกาส (Opportunity) 

1. มีโครงการชวยเหลือและใหการสนับสนุนจากตางประเทศ JICA, ACIAR 
2. มีเครือขายทางดานวิชาการทั้งภายในและตางประเทศ 
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 
 จุดออน (Weakness) 

1. ระบบฐานขอมลูยังไมสมบูรณครบถวน 
2. งบประมาณไมเพียงพอและจัดสรรงบประมาณไมตรงตามความตองการ 
3. ขาดการวางแผนและการประสานงานทีด่ ี
4. ขาด Knowledge Based ในองคกร 

 
 อุปสรรค (Threat) 

1. ขอจํากัดดานงบประมาณ 
 

2. ขาดความเชื่อมโยงขอมูลระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 
3. ระเบียบราชการไมเอ้ืออํานวยและไมสนับสนุน 

 
 กลยุทธ 

1. การพัฒนางานวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลผลติและคุณภาพปศสุัตวจาก ICT 
2. การนํา ICT มาใชประโยชนในการวิจยัทางดานสุขภาพสัตวและการปศุสตัวใหมีประสทิธิภาพ 
3. การพัฒนาศักยภาพการวจิัยดวย ICT 
4. การพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยดีานปศุสตัวใหเปนประโยชนตอประเทศ 
5. การประยุกตใช ICT เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการปศสุัตวใหเปนผูนําในภูมิภาค 
6. การปฏริูปและการสรางศักยภาพการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีการปศสุัตวโดยใช ICT สนบัสนุน 
7. การยกระดับการวิจยัและพัฒนาดานการผลติวคัซีน การใชวคัซีนโดยใชระบบเครือขายทางดานการ

ใหขอมูลทางดานการวิจยัและพัฒนาทางดานวัคซีน 
 
ยุทธศาสตรที่ 4 :  การนํา ICT มาใชประโยชนในการบรหิารและการใหบรกิารภาครัฐ  
    (e-Government) 
 
 จุดแข็ง (Strength) 

1. มีหนวยงานทีร่บัผิดชอบโดยตรงดาน IT 
2. มีแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของกรมปศุสตัวอยูแลว 
3. มีการพัฒนา IT ที่คอนขางเร็ว 
4. ความตื่นตัวขององคกร 

 
 โอกาส (Opportunity) 

1. มีนโยบายของรฐับาลที่สนับสนนุการพัฒนาดาน IT 
2. การปฏริูประบบราชการ 
3. ตนทุนการลงทนุดาน IT ถูกลง 
4. กรมปศสุัตวมีศนูยสารสนเทศที่จะชวยพัฒนาทางดาน ICT 

 
 จุดออน (Weakness) 

1. ไมมีระบบงานรวบรวมขอมูลทีมี่ประสิทธิภาพ 
2. ระบบฐานขอมลูยังไมครบถวน มีขอมูลเพียงพอบางดาน 
3. ยังขาดการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลระหวางภาครฐัและภาคเอกชน และระบบเครือขายยังไมทั่วถึง 
4. ยังไมมีการประมวลแปรผลขอมูลใหเปนขอมลูสารสนเทศ 
5. ขาดการสนับสนุนบุคลากรดานการจัดการสารสนเทศ (IT) 
6. ไมมีความพรอมดานซอฟตแวรและ ฮารดแวรที่มีความลาสมยั อายุการใชงานมาก และ

ประสิทธิภาพต่าํ  ซึ่งซอฟตแวรที่มีอยูก็ไมมีความเหมาะสมในการเก็บขอมูลและประมวลผล 
7. ขาดความชดัเจนในการปฏบัิตหินาทีต่ามโครงสรางราชการใหม 
8. ขาดการสนับสนุนและผลักดันการใชงานสารสนเทศใหคุมคาในบางระบบและครุภัณฑ และไมเต็ม

ประสิทธิภาพ 
9. ขาดการใชขอมลูรวมกันภายในกรมปศสุัตว (ไมมีมาตรฐานขอมูล) 
10. ขอมูลที่ใชงานขาดความทันสมัย และไมคลองตัวในการเขาถึงขอมูล 
11. ปญหาการจัดซือ้จัดจาง ทําใหเสียเวลา เปนภาระและไดครภุณัฑไมทนัเวลาตอการใชงาน 
12. วัตถุประสงคหลักดาน IT 
13. งบประมาณไมเพียงพอและจัดสรรงบประมาณไมตรงตามความตองการ 
14. ขาด MIS ดานบริหารจัดการ 
15. ขาดการวางแผนและการประสานงานทีด่ ี
16. ขาด Knowledge Based ในองคกร 
17. ขาดระบบการตดิตาม (Monitoring) 
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 
 อุปสรรค (Threat) 

1. ขอจํากัดดานงบประมาณ เชน คาสาธารณูปโภค ไดรับปละ 5%  คาใชจายในการดาํเนินการดาน 
IT  คาใชจายในการดูแลบํารุงรักษาดาน IT 

2. โครงสรางพ้ืนฐานดานการสื่อสารกระจายไมทัว่ถึงพ้ืนทีต่างๆ ในสวนภูมิภาคของกรมปศุสตัวและ
การตดิตอสื่อสารไมสะดวก 

3. ระเบียบราชการไมเอ้ืออํานวยและไมสนับสนุน 
4. ขาดความเชื่อมโยงขอมูลระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เชน กฎระเบียบ ความรูตางๆทางดานปศุ

สัตวและสินคาปศุสตัว 
5. มีความซ้ําซอนของภาระงานระหวางกรม และหนวยงานภายนอก     รวมทั้งขอมูลดานการปศุสตัว

ขาดเอกภาพ 
6. ผลกระทบจากการปรับโครงสรางราชการทําใหการปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงไมชดัเจน 
7. การพัฒนา ICT ของโลกเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหวงจรของอุปกรณ IT สั้น  สงผลตออุปกรณ IT 

ที่มีความลาสมยั 
 

กลยุทธ 
1. การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและบริการ 
2. การพัฒนาเชื่อมโยงเครือขายดานปศสุัตว 
3. การบริหารและบริการของกรมปศุสตัวดวย ICT 
4. การพัฒนาและสรางความพรอมระบบ ICT เพ่ือการใชประโยชนอยางมีประสทิธิภาพสูงสุด 
5. การนําระบบ ICT มาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพดานการ..... กรมปศสุัตว 
6. การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการของภาครัฐ 
7. พัฒนาเพื่อเปนหนวยงานรัฐทีมี่การบรหิารจัดการที่มีคุณภาพและทนัสมัย 
8. e-payment  
9. e-procurement 
10. e-budgeting 
11. การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตรที่ 5 :  การเสริมสรางศักยภาพและพฒันาบุคลากรดาน ICT (e-Personnel) 
 
 จุดแข็ง (Strength) 

1. มีหนวยงานทีร่บัผิดชอบโดยตรงดาน IT 
2. มีแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของกรมปศุสตัวอยูแลว 
3. มีการพัฒนา IT ที่คอนขางเร็ว 
 

 โอกาส (Opportunity) 
1. มีนโยบายของรฐับาลที่สนับสนนุการพัฒนาดาน IT 

 
 จุดออน (Weakness) 

1. ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรและการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศโดยตรง และที่มี
อยูจะเปนลูกจางชั่วคราวมีการเปลี่ยนแปลงบอย 

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

 
 อุปสรรค (Threat) 

1. ขอจํากัดดานงบประมาณ 
 
 กลยุทธ 

1. การเสรมิสรางศกัยภาพบคุลากรดาน ICT 
2. การพัฒนาบคุลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสทิธิภาพโดยใช ICT 

 
 ยุทธศาสตรทั้ง 5 ขอน้ี  เปนแนวทางในการวางแผนงาน  โครงการและกิจกรรมตางๆ  สําหรบัการ
ดําเนินงานในเชิงปฏิบัติตอไปเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว    โดยโครงการตางๆทางดานไอซทีีของกรม
ปศุสตัวจะสนับสนุนยทุธศาสตรที่ไดกําหนดไวน้ีดวย 
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 
สวนที่ 2  การวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

 
 2.1  บทวิเคราะหสถานภาพดานไอซีที  เฉพาะภายในกรมปศุสตัว 
 2.2  บทวิเคราะหสถานภาพดานไอซีทีของกรมปศสุัตวที่เก่ียวของกับหนวยงานภายนอก  รวมทั้งปจจยัหรือ
อิทธิพลจากภายนอก  ที่มีผลกระทบตอดานไอซีทีของกรม   
 
2.1  บทวิเคราะหสถานภาพดานไอซีที  เฉพาะภายในกรมปศุสตัว 
 
องคประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ จุดออน/ปญหา 

ปจจัยดานอุปกรณ  ซอฟตแวรและ
เครือขายคอมพิวเตอร 
 

-  กรมมีโครงสรางพ้ืนฐานดานเครือขาย
คอมพิวเตอรและมีการพัฒนาอยาง    
ตอเนื่อง 
-  มีการพัฒนาระบบคอมพวิเตอรและ   
ระบบ งานตางๆ  เพ่ือสงเสริมและ    
สนับสนุนงานของหนวยงาน 
-  มีกระบวนการดูแลดานขอมลูสนับสนุน 
การสงออกอยางครบถวน 

-  การขยายเครอืขายคอมพิวเตอรยังไม 
   ครอบคลุมความตองการใชงาน 
-  เครื่องคอมพิวเตอรสาํหรับใชงานไมเพียง 
   พอ 
-  ตองการบุคลากรที่มีความรูทางดานไอซีที
   และมีความสามารถในการซอมแซมบํารุง 
   รักษาอุปกรณเพ่ิมข้ึน 
-  ตองการผูใชงานที่มีความรูความเขาใจใน 
   การใชเทคโนโลย ี
-  ความซ้ําซอน และไมมีมาตรฐานดาน 
   ขอมูล รวมทัง้ขอมูลไมสมบรูณและเปน 
   ปจจุบัน 
- ขาดระบบการติดตาม (Monitoring) 

ปจจัยดานบุคลากร 
 

-  ผูบริหารใหความสําคัญในการประยุกต  
ใชไอซที ี
-  มี CIO ของหนวยงาน  ในการทําหนาที่
ผลักดันใหมีการใชไอซที ี
-  บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมี   
ความตั้งใจในการปฏิบัติหนาทีสู่ง 
-  บุคลากรสวนใหญเปนนักวิชาการทีมี่    
ความรูความสามารถ  และสนใจในพัฒนา 
การทางไอซที ี

-  บุคลากรที่มีหนาทีดู่แลรับผดิชอบงานดาน
  ไอซีทีไมเพียงพอตองไดรับความ   รวมมือ
  จากตําแหนงสายงานอื่น  ซึ่งตองใชเวลา 
  พัฒนาการเรยีนรู  แตไมมีความกาวหนา 
  ในสายงานอื่นที่มาทํางานดานไอซีททีี ่
   ชัดเจน  ทําใหทํางานไดไมเต็มที ่
-  เน่ืองจากมีบุคลากรจาํนวนมาก  การจัด 
   การอบรมพฒันาบุคลากรในการประยุกต 
  ใชไอซีทีไมทนักับ  ความตองการ 
-  ขาด knowledge base  ในองคกร 
-  ขาดการวางแผนและการประสานงานทีด่ ี

ปจจัยดานงบประมาณ 
 

-  ไดรับงบประมาณสนับสนุน -  งบประมาณไมเพียงพอสําหรับการขยาย 
   งานใหรวดเรว็ตามเหตุการณสภาพแวด 
    ลอม ในปจจุบัน 
-  การจัดสรรงบประมาณไมตรงตามความ 
   ตองการ 

องคประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ จุดออน/ปญหา 
ปจจัยดานบรหิารจดัการ -  มีศูนยสารสนเทศรับผดิชอบงานดาน    

ไอซีทีของกรม 
-  มีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  เปนหนวยงานของรัฐที่ไมมีคูแขงมี  
ภารกิจทีช่ัดเจน  มีผลผลิตเปนที่สนใจ    
ของประเทศ 
-  เกษตรกรและผูขอรับบริการ(เอกชน)    
ใหความเชื่อมั่นในการใหบริการ 
-  เปนศูนยกลางดานสุขภาพสตัวใน   
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

- 
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 
2.2  บทวิเคราะหสถานภาพดานไอซีทีของกรมปศสุัตวที่เก่ียวของกับหนวยงานภายนอก  รวมทั้งปจจัยหรืออิทธิพล
จากภายนอก  ที่มีผลกระทบตอดานไอซีทีของกรม   
 
 

องคประกอบหลัก/ตัวแปร โอกาส อุปสรรค 
หนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ 
 

-  มีกระทรวงไอซีที ทาํหนาทีเ่ปน
หนวยงานหลักดานไอซีท ี

-  new economy ที่มีผลตอโครง  สราง
เศรษฐกิจข้ันพ้ืนฐานของไทย 

แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศแล
การสื่อสารของประเทศไทย           
2545 – 2549 

-  มีการศึกษาและจดัทําเอกสารแนว 
ทางในการจดัทําแผนแมบทของ
หนวยงาน 
-  แผนแมบทระดับชาตทิี่กําหนดมี  
ความยืดหยุน  สามารถรองรับการ   
ขยายงานดานไอซีทีในปจจุบันให
สอดคลองและมีทิศทางที่ชดัเจนมาก
ยิ่งข้ึน 

-  การกําหนดหนวยงานหลักในการ  
   พัฒนาระบบงานกลาง เชน งานดาน 
   การคลังที่ใชกันหลายหนวยงาน      
   ทําใหเกิดความลาชา และเกิดความสับสน 
   ในการเชื่อมตอกับระบบเดิมที่ทาํอยู 

กฎระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐาน 
ขอกําหนดดานไอซีท ี
 

-  รัฐบาลไดดาํเนินการปรับกลยุทธ   
และเนนการปรบัเปลี่ยนระเบยีบ  
ขอกําหนดทางราชการทีมี่ข้ันตอน 
ยุงยากซับซอน     ใหสะดวกรวดเร็ว
สอดคลองกับการประยุกตใชไอซีที  
มากยิ่งข้ึน 

-  กฎหมายทางดานไอซีทีไมทันกับ 
   เหตุการณปจจุบัน  เพราะใชวิธีวัวหายแลว 
   จึงลอมคอก 
-  ระเบียบราชการไมเอ้ืออํานวยและ  ไม 
   สนับสนุน 
-  ขาดความเชือ่มโยงขอมูลระหวางภาครฐั 
   และภาคเอกชน 

การปฏริูประบบราชการ -  กรมสามารถเสนอแนวทางในการ  
เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาไอซีทใีนดาน
ตางๆที่เปนผลกระทบจากการปฏิรูป
ระบบ  ราชการใหรฐับาลรับรูไดอยาง
ชัดเจนขึ้น  และสามารถใหการ  
สนับสนุนเพ่ิมข้ึนได 

-  ผูปฏิบัติงานเกิดความสับสน   เพราะอยูใน 
   ระหวางปรับเปลี่ยน โยกยายงานในหนาที ่
   รับผิดชอบใหม  ทําใหตองทํางานเพิ่มข้ึน 
   และการเก็บรวบรวม ขอมูลตางๆเกิดความ 
   ลาชา 
-  ขอมูลไมมีเอกภาพ 

 
 
สวนที ่3  เปาหมายโดยรวมและยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร     
             ของกรมปศุสัตว 
 

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

 
 

3.1  เปาหมายโดยรวมของการพัฒนาระบบไอซีทีของกรม   
 
 กรมปศสุัตวมีเปาหมายโดยรวมของการพัฒนาระบบไอซทีีคือกระจายเครือขายคอมพิวเตอร  ใหกับ

สมาชิกที่เปนบคุลากรของกรมอยางทั่วถึง  รองรับขอมลูและระบบงานตางที่พัฒนาขึน้มาไดอยางมปีระสิทธิภาพ  
เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารทีท่ันสมัย  สะดวก  รวดเร็ว  เปนการเพิ่มศักยภาพในการปฏบัิติงานดานปศสุัตว 

 
3.2  ยทุธศาสตรที่ 1 :  การใช ICT เพ่ือสนับสนุนงานบริการดานปศสุัตว (e-Services) 

 
3.2.1  เปาหมายของยุทธศาสตรที่ 1 

• การใช ICT เพ่ือสนับสนุนงานบริการดานการผลติ ดานสุขภาพสตัว และดานมาตรฐานปศสุัตว 
(e-Service) 

• การใช ICT สรางศักยภาพของกรมปศสุัตว เปนศูนยกลางดานสุขภาพสตัวในภูมิภาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต 

• เพ่ิมประสทิธิภาพการใหบริการเชิงรุกดานการผลติและการตลาดปศุสตัวโดยการใช ICT 
สนับสนุน 

• การพัฒนาดานการผลิตปศุสตัวที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมผลติผลและมูลคาเพ่ิม 
• การปฏริูปและสรางศักยภาพขาราชการกรมปศสุัตวเพ่ือเปนผูนําดานการปศสุัตวของเอเชีย 
• การใช ICT เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและคณุภาพชีวติของเกษตรกร 
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 
• เปนองคกรหลกัในการใหบริการดานปศสุัตว 
• ยกระดับเปนแหลงองคความรูในการพัฒนาการปศสุัตวของประเทศ (Knowledge based) 
• การนํา ICT มาใชประโยชนในการใหความรูดานการพัฒนาสขุภาพสตัว ดานการผลิตวคัซนี

และการใชวัคซนี 
 
3.2.2  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักทีส่ามารถบรรลุวัตถปุระสงคยุทธศาสตรที่ 1 

• โครงการระบบคอมพิวเตอรฐานขอมูลโคนมพรอมโปรแกรมและอุปกรณคอมพิวเตอร ระยะที ่2 
• โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหองปฏิบัตกิารดานสุขภาพสัตว 
• โครงการศูนยขอมูลปฏิบัติงานเพื่อการนําเขา-สงออกสินคาปศุสตัว 
• โครงการบริหารและจัดการฐานขอมูลดานสุขภาพสตัว 
• โครงการระบบเก็บขอมูลและผลวิเคราะหดานอาหารสัตว 
• โครงการระบบสารสนเทศของสํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑสัตว 

 
3.3  ยุทธศาสตรที่ 2 :  การใช ICT เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสนิคาปศสุัตว (e-Safety) 

 
3.3.1  เปาหมายของยุทธศาสตรที่ 2 

• การใช ICT เพ่ือการควบคุมคณุภาพสินคาปศุสตัว (Traceability) 
• พัฒนาศักยภาพการสงออกสนิคาปศสุัตวโดย ICT 
• ใช ICT ยกระดบัคุณภาพหองปฏิบัติการของกรมปศสุัตวใหเปนที่ยอมรับของสากล 
• เพ่ิมประสทิธิภาพการตรวจสอบคุณภาพการผลติสินคาปศสุตัวโดยใช ICT สนับสนุน 
• พัฒนาการผลติปศุสตัวใหไดมาตรฐานและปลอดภัยโดยใช ICT 
• การยกระดับศักยภาพเกษตรกรเพื่อการแขงขันในอนาคต 
• การเพิ่มมาตรฐานการผลิตปศสุัตวและสินคาปศุสตัว 
• การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งในการกระบวนการสงออกปศุสัตวและผลิตภัณฑ 
• การนํา ICT มาใชสรางความเชื่อมั่นทั้งในระดับประเทศและสากลในระบบควบคุมคุณภาพ 
• การพัฒนาระบบการผลิตสินคาปศุสตัวโดยใช ICT 
• การพัฒนา ICT กับคุณภาพสินคาปศสุัตว 
• การใช ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดานปศสุัตว 
• ยกระดับศักยภาพพ้ืนฐานของเกษตรกรไทยดานปศสุัตวเพ่ือการแขงขันของตลาดโลก 
• การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบอาชีพปศุสตัวในการขยายตลาดปศสุัตวโลก 

 
3.3.2  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักทีส่ามารถบรรลุวัตถปุระสงคยุทธศาสตรที่ 2 

• โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายขอมูลเพ่ือการควบคุมและรับรองคุณภาพสินคา
ปศุสตัว (Traceability)  

• โครงการระบบคอมพิวเตอรฐานขอมูลโคนมพรอมโปรแกรมและอุปกรณคอมพิวเตอร ระยะที ่2 
• โครงการระบบสารสนเทศของสํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑสัตว 
 

3.4  ยุทธศาสตรที่ 3 :  การประยุกตใช ICT เพ่ือพัฒนาศักยภาพงานวิจยัและเทคโนโลยีการปศสุัตว (e-R&D) 
 

3.4.1  เปาหมายของยุทธศาสตรที่ 3  
• การพัฒนางานวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลผลติและคุณภาพปศสุัตวจาก ICT 
• การนํา ICT มาใชประโยชนในการวิจยัทางดานสุขภาพสัตวและการปศุสตัวใหมีประสทิธิภาพ 
• การพัฒนาศักยภาพการวจิัยดวย ICT 
• การพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยดีานปศุสตัวใหเปนประโยชนตอประเทศ 
• การประยุกตใช ICT เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการปศสุัตวใหเปนผูนําในภูมิภาค 
• การปฏริูปและการสรางศักยภาพการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีการปศสุัตวโดยใช ICT 

สนับสนุน 
• การยกระดับการวิจยัและพัฒนาดานการผลติวคัซีน การใชวคัซีนโดยใชระบบเครือขาย

ทางดานการใหขอมูลทางดานการวิจยัและพัฒนาทางดานวคัซีน 
 
3.4.2  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักทีส่ามารถบรรลุวัตถปุระสงคยุทธศาสตรที่ 3 

• โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหองปฏิบัตกิารดานสุขภาพสัตว 
• โครงการศูนยขอมูลปฏิบัติงานเพื่อการนําเขา-สงออกสินคาปศุสตัว 
• โครงการบริหารและจัดการฐานขอมูลดานสุขภาพสตัว 
• โครงการระบบเก็บขอมูลและผลวิเคราะหดานอาหารสัตว 
• โครงการปรับปรุงพันธุกรรมโคเนื้อและกระบือ 
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 
• โครงการศูนยขอมูลการปรับปรงุพันธุสุกรแหงชาต(ิNational Pig Improvement Information 

Center) 
• โครงการฐานขอมูลสตัวปก 
• โครงการปรับปรุงพันธุกรรมแพะแกะ 
• โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บขอมูลโคนม(DHI) 
• โครงการการใชระบบภมิูศาสตรสารสนเทศในการบรหิารจัดการเครือขายทรัพยากรพันธุกรรม

สัตว 
• โครงการประชาพิจารณ (ราง) พรบ. อนุรักษและสงเสริมพันธุสัตว 

 
3.5  ยุทธศาสตรที่ 4 :  การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการภาครัฐ (e-Government) 

 
3.5.1  เปาหมายของยุทธศาสตรที่ 4  

• การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและบริการ 
• การพัฒนาเชื่อมโยงเครือขายดานปศสุัตว 
• การบริหารและบริการของกรมปศุสตัวดวย ICT 
• การพัฒนาและสรางความพรอมระบบ ICT เพ่ือการใชประโยชนอยางมีประสทิธิภาพสูงสุด 
• การนําระบบ ICT มาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพกรมปศุสตัว 
• การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการของภาครัฐ 
• พัฒนาเพื่อเปนหนวยงานรัฐทีมี่การบรหิารจัดการที่มีคุณภาพและทันสมัย 
• e-payment  
• e-procurement 
• e-budgeting 
• การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3.5.2  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักทีส่ามารถบรรลุวัตถปุระสงคยุทธศาสตรที่ 4 

• โครงการระบบคอมพิวเตอรฐานขอมูลโคนมพรอมโปรแกรมและอุปกรณคอมพิวเตอร ระยะที ่2 
• โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหองปฏิบัตกิารดานสุขภาพสัตว 
• โครงการศูนยขอมูลปฏิบัติงานเพื่อการนําเขา-สงออกสินคาปศุสตัว 
• โครงการบริหารและจัดการฐานขอมูลดานสุขภาพสตัว 
• โครงการระบบเก็บขอมูลและผลวิเคราะหดานอาหารสัตว 
• โครงการปรับปรุงพันธุกรรมโคเนื้อและกระบือ 
• โครงการศูนยขอมูลการปรับปรงุพันธุสุกรแหงชาต(ิNational Pig Improvement Information 

Center) 
• โครงการฐานขอมูลสตัวปก 
• โครงการปรับปรุงพันธุกรรมแพะแกะ 
• โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บขอมูลโคนม(DHI) 
• โครงการการใชระบบภมิูศาสตรสารสนเทศในการบรหิารจัดการเครือขายทรัพยากรพันธุกรรม

สัตว 
• โครงการประชาพิจารณ (ราง) พรบ. อนุรักษและสงเสริมพันธุสัตว 
• โครงการโปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ 
• โครงการระบบสารสนเทศงานคลัง 
• โครงการเพิ่มศกัยภาพระบบจดัเก็บเอกสารทีเ่ปนมาตรฐานและการใชคอมพิวเตอรชวยจดัเก็บ 
• โครงการการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือก/แขงขัน เพ่ือบรรจุเขากรมปศสุัตว  (รวมเปน

โครงการยอยของ e-Learning) 
• โครงการการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือประสทิธิภาพในการบังคับใชกฎหมายวาดวย

การควบคุมคุณภาพอาหารสตัว (รวมเปนโครงการยอยของ e-Learning) 
• โครงการระบบสารสนเทศของสํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑสัตว 
• โครงการจัดทําระบบการประชมุสําหรับผูบริหาร 
• โครงการจัดทําระบบบันทึกขอมูล 
• โครงการจัดทําระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานของกรม 
• โครงการจัดหาคอมพิวเตอรทดแทนของเดิม 
• โครงการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 
• โครงการบํารุงรกัษาระบบคอมพิวเตอร 
• โครงการสงเสรมิและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานไอซีทใีหทัว่ถึงและตอเนื่อง 
• โครงการจัดหาอุปกรณระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 
 
 
3.6  ยุทธศาสตรที่ 5 :  การเสริมสรางศักยภาพและพฒันาบุคลากรดาน ICT (e-Personnel) 
 

3.6.1  เปาหมายของยุทธศาสตรที่ 5  
• การเสรมิสรางศกัยภาพบคุลากรดาน ICT 
• การพัฒนาบคุลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสทิธิภาพโดยใช ICT 

 
3.6.2  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักทีส่ามารถบรรลุวัตถปุระสงคยุทธศาสตรที่ 5 

• ปรับปรุงระบบงานบุคลากร 
• การพัฒนาระบบ e-Learning สําหรับการฝกอบรม 

 
สวนที ่4  การบรหิารจัดการและการตดิตามประเมินผลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

4.1  การบรหิารจัดการ 
 4.2  การประเมินผล 

 
4.1  การบรหิารจัดการ 
 
 กรมปศสุัตวมีหนวยงานที่รับผดิชอบทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือศูนยสารสนเทศ  มี
ผูบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง (CIO)  คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศเปนผูบริหารแผนแมบท   
และกําหนดใหศูนยสารสนเทศเปนหนวยงานดูแลรับผดิชอบการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายของกรม  
และรับผดิชอบในการนําแผนแมบทไปสูการปฏิบัติในสวนที่เก่ียวของกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและโครงขาย  รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศในสวนที่เปนระบบสารสนเทศสํานักงานสวนกลาง 
(Back Office) และระบบการใหบริการประชาชน (Front Office) 
 
4.2  การประเมินผล 
 
 การดําเนินงานตามแผนแมบทใหมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลนั้น  จะตองดําเนินงานใหสอดคลอง
และครอบคลุมเปาหมายยทุธศาสตร ดังนั้นจึงตองมีการติดตามประเมินผลเพือ่วัดผลความ สาํเร็จโดยใชเครือ่งมือ
เปนดัชนีชี้วดัความสําเร็จในแตละยุทธศาสตร  ดังนี ้
 
ยุทธศาสตรที่ 1 :  การใช ICT เพ่ือสนับสนุนงานบริการดานปศุสตัว (e-Services) 
ดัชนีช้ีวัด 

• จํานวนผูรับบริการสารสนเทศดานการปศสุัตว 
• จํานวนผูติดตอเก่ียวกับบริการโปรแกรมผานระบบอินเทอรเน็ต 
• จํานวนเรื่องที่เผยแพรบนเว็บไซตกรม 
• ความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  การใช ICT เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาปศุสตัว (e-Safety) 
ดัชนีช้ีวัด 

• จํานวนสินคาทีไ่ดคุณภาพและมาตรฐานสินคาปศุสตัว 
• จํานวนผูรับบริการสินคาที่ผานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาปศสุตัว 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 :  การประยุกตใช ICT เพ่ือพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและเทคโนโลยีการปศุสตัว (e-R&D) 
ดัชนีช้ีวัด 

• จํานวนผลงานวจิัยในดานตางๆของการปศุสตัว 
• จํานวนผลงานวจิัยที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาต ิ
 

ยุทธศาสตรที่ 4 :  การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบรกิารภาครฐั (e-Government) 
ดัชนีช้ีวัด 

• จํานวนรายงานการบริหารงานดานตางๆ 
• ความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมโยงประสานงานระหวางภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 :  การเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดาน ICT (e-Personnel) 
ดัชนีช้ีวัด 

• จํานวนบุคลากรที่ไดรับการเรยีนรูดวยระบบ eLearning 
• จํานวนบุคลากรที่ไดรับการอบรมดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 
• จํานวนเรื่องที่บุคลากรไดรับคําปรึกษาแนะนํา 

 
สวนที ่5  สรุปยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มคีวามสอดคลองกบัยุทธศาสตร แผนงาน/ 
              โครงการ/กิจกรรมหลัก ทีก่ําหนดไวในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ 
              ประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 
 
ยุทธศาสตรที่ 1 :  การใช ICT เพ่ือสนับสนุนงานบริการดานปศุสตัว (e-Services) 
 สอดคลองกับ ยุทธศาสตรที่ 2   แผนงานกิจกรรมที ่2.5, 2.8 

       ยุทธศาสตรที่ 6   แผนงานกิจกรรมที ่6.6 
       ยุทธศาสตรที่ 7  แผนงานกิจกรรมที ่7.3(3)  

ยุทธศาสตรที่ 2 :  การใช ICT เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาปศุสตัว (e-Safety) 
สอดคลองกับ ยุทธศาสตรที่  5  แผนงานกิจกรรมที ่5.3  

 
ยุทธศาสตรที่ 3 :  การประยุกตใช ICT เพ่ือพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและเทคโนโลยีการปศุสตัว (e-R&D) 
 สอดคลองกับ ยุทธศาสตรที่ 3   แผนงานกิจกรรมที ่3.4, 3.6  
 
ยุทธศาสตรที่ 4 :  การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบรกิารภาครฐั (e-Government) 
 สอดคลองกับ ยุทธศาสตรที่  7  แผนงานกิจกรรมที ่7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8  
 
ยุทธศาสตรที่ 5 :  การเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดาน ICT (e-Personnel) 
 สอดคลองกับ ยุทธศาสตรที่ 4   แผนงานกิจกรรมที ่4.4 
                              ยุทธศาสตรที่ 7   แผนงานกิจกรรมที ่7.6 
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 

ตารางสรุปโครงการในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ยุทธศาสตร รหสั ประเภทโครงการ หนวยงานรับผดิชอบ งบประมาณ 

    
 

        

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขาย  2,4 ปศ.01 ใหม 
ศูนยสารสนเทศ  สํานักตรวจสอบคุณภาพสนิคา
ปศุสตัว    

  ขอมูลเพื่อการควบคุมและรับรองคุณภาพสินคา      
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุ
สัตว  

  ปศุสตัว (Traceability) ประกอบดวยโครงการยอย      สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสตัว  

     
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาต ิ
และสํานักสุขศาสตรสัตวและสขุอนามัยที่ 1-9  

  1.1 โครงการพฒันาระบบฐานขอมูลกลาง       107,000,000 

  
1.2 โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการ
หองปฏิบัติการ(LIMS)     56,500,000 

  1.3 โครงการพฒันาระบบออกใบรับรองฯ(EDI)       51,500,000 

  1.4 โครงการพฒันาระบบ EIS        20,000,000 

  1.5 โครงการพฒันาระบบควบคุมขอมูลฯ        5,000,000 

  
1.6 โครงการพฒันาระบบการทํางานฯ(Workflow 
System)       10,000,000 

       

2 โครงการระบบคอมพิวเตอรฐานขอมูลโคนมพรอม     1,2,4 ปศ.02  เพิ่มศักยภาพ สํานักเทคโนโลยีชวีภาพการผลติปศสุัตว 118,837,600

  โปรแกรมและอปุกรณคอมพิวเตอร ระยะที่ 2        
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 

ตารางสรุปโครงการในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ตอ) 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ยุทธศาสตร รหสั ประเภทโครงการ หนวยงานรับผดิชอบ งบประมาณ 

    
 

        

3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหองปฏิบัตกิาร    1,3,4 ปศ.04 ใหม สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 25,100,000

  ดานสุขภาพสัตว          

             

4 โครงการศูนยขอมูลปฏิบัติงานเพื่อการนําเขา-     1,3,4 ปศ.05  เพิ่มศักยภาพ สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสตัว 13,244,000

  สงออกสินคาปศุสตัว          

       

5 โครงการบริหารและจัดการฐานขอมูลดานสุขภาพ    1,3,4 ปศ.06 ใหม สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสตัว 3,428,600

  สัตว          

       

6 โครงการระบบเก็บขอมูลและผลวิเคราะหดานอาหาร
สัตว 1,3,4  เพิ่มศักยภาพ ปศ.07   กองอาหารสตัว 1,890,000
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 

ตารางสรุปโครงการในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ตอ) 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ยุทธศาสตร รหสั ประเภทโครงการ หนวยงานรับผดิชอบ งบประมาณ 

    
 

        

7 โครงการปรับปรุงพันธุกรรมโคเนื้อและกระบือ 
ประกอบดวย 3,4  เพิ่มศักยภาพ ปศ.08   กองบํารุงพันธุสัตว 10,454,900

  Breed Plan        8,228,900 

  Herd Magic        2,226,000 

       

8 โครงการศูนยขอมูลการปรับปรงุพันธุสุกรแหงชาต ิ     3,4 ปศ.09  เพิ่มศักยภาพ กองบํารุงพันธุสัตว 4,431,600

  
(National Pig Improvement Information 
Center)          

             

9 โครงการฐานขอมูลสตัวปก   3,4 ปศ.10 ใหม กองบํารุงพันธุสัตว 2,420,000

             

10 โครงการปรับปรุงพันธุกรรมแพะแกะ    3,4 ปศ.11  เพิ่มศักยภาพ กองบํารุงพันธุสัตว 932,000

       

11 โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บขอมูลโคนม     3,4 ปศ.12  เพิ่มศักยภาพ กองบํารุงพันธุสัตว 495,000

  (DHI)          
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 

 
ตารางสรุปโครงการในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ตอ) 

 

ที ่ ชื่อโครงการ ยุทธศาสตร รหสั ประเภทโครงการ หนวยงานรับผดิชอบ งบประมาณ 

    
 

        

12 โครงการการใชระบบภมูิศาสตรสารสนเทศในการ    3,4 ปศ.13 ใหม กองบํารุงพันธุสัตว 1,470,000

  บริหารจัดการเครือขายทรัพยากรพันธุกรรมสตัว          

       

13 โครงการประชาพิจารณ (ราง) พรบ. อนุรักษและ    3,4 ปศ.14 ใหม กองบํารุงพันธุสัตว 225,000

  สงเสริมพันธุสตัว          

       

14 โครงการโปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ    4 ปศ.15  เพิ่มศักยภาพ กองแผนงาน 2,362,000

       

15 โครงการระบบสารสนเทศงานคลัง   4 ปศ.16 ใหม กองคลัง 883,300

       

16 โครงการเพิ่มศกัยภาพระบบจดัเก็บเอกสารทีเ่ปน     4 ปศ.17  เพิ่มศักยภาพ สํานักงานเลขานุการกรม 770,000

  มาตรฐานและการใชคอมพิวเตอรชวยจัดเก็บ          

       

17 โครงการปรับปรุงระบบงานบุคลากร    5 ปศ.18  เพิ่มศักยภาพ กองการเจาหนาที่ 500,000
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 

ตารางสรุปโครงการในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ตอ) 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ยุทธศาสตร รหสั ประเภทโครงการ หนวยงานรับผดิชอบ งบประมาณ 

    
 

        

18 โครงการระบบสารสนเทศของ    1,2,4 ปศ.20  เพิ่มศักยภาพ สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑสัตว 33,165,000

  สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑสัตว          

       

19 โครงการพัฒนาระบบ eLearning   5 ปศ.21 ใหม กองนิติการ 4,215,000 

 

19.1 โครงการการฝกอบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อประสทิธิภาพในการบังคับใชกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว  ปศ.19  กองการเจาหนาที ่  

 
19.2โครงการการรับสมคัรบคุคลเพื่อสอบคัดเลือก/
แขงขัน เพื่อบรรจุเขากรมปศุสตัว      

 ฯลฯ      

20 โครงการจัดทําระบบการประชมุสําหรับผูบริหาร  4 ปศ.22 ใหม ศูนยสารสนเทศ   6,320,000 

       

21 โครงการจัดทําระบบบันทึกขอมูล 4 ปศ.23 ใหม ศูนยสารสนเทศ   1,000,000 

       

22 โครงการจัดทําระบบการแลกเปลี่ยนขอมูล 4 ปศ.24 ใหม ศูนยสารสนเทศ   1,000,000 

  ระหวางหนวยงานของกรม         
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 

ตารางสรุปโครงการในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ตอ) 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ยุทธศาสตร รหสั ประเภทโครงการ หนวยงานรับผดิชอบ งบประมาณ 

    
 

        

23 โครงการจัดหาคอมพิวเตอรทดแทนของเดิม    4 ปศ.25 ทดแทน ศูนยสารสนเทศ 25,408,000

       

24 โครงการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรพื้นฐาน     4 ปศ.26 พื้นฐาน ศูนยสารสนเทศ 166,670,000

       

25 โครงการบํารุงรกัษาระบบคอมพิวเตอร    4 ปศ.27  เพิ่มศักยภาพ ศูนยสารสนเทศ 15,000,000

  
     

26 โครงการสงเสรมิและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
ไอซีทีใหทั่วถึงและตอเนื่อง 4 ปศ.28 ใหม  ศูนยสารสนเทศ   2,984,000 

      
 

27 โครงการจัดหาอุปกรณระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 
4 ปศ.29 เพิ่มศักยภาพ ศูนยสารสนเทศ  6,800,000 

      
 

697,022,000
 
หมายเหตุ      งบประมาณ = งบลงทุน + งบดําเนินการ 
1.ประเภทโครงการ  ทดแทน = ทดแทนของเดิมที่อายุใชงานเกิน 4 ป                   พื้นฐาน= จัดอุปกรณใหบุคลากรไมเกิน 1 เครื่อง/คน โดยเฉลี่ย 
                              เพิ่มศักยภาพ =  เพิ่มศักยภาพโดยปรับปรุงจากระบบเดิม     ใหม = โครงการใหม 
2.ระยะเวลาดําเนินการ     ประเภทโครงการ  เพิ่มศักยภาพทุกโครงการ เริ่มเปนเฟสแรก 
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 

ชื่อยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที ่ จํานวนโครงการ 

การใช ICT เพื่อสนับสนุนงานบรกิารดานปศุสัตว (e-Services) 1 6 

การใช ICT เพื่อการพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานสินคาปศุสัตว (e-Safety) 2 3 

การประยุกตใช ICT เพื่อพฒันาศกัยภาพงานวิจัยและเทคโนโลยีการปศุสัตว (e-R&D) 3 11 

การนํา ICT มาใชประโยชนในการบรหิารและการใหบรกิารภาครัฐ (e-Government) 4 25 

การเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาบคุลากรดาน ICT (e-Personnel) 5 2 

 
แผนภูมิแสดงสัดสวนจํานวนโครงการในแตละยุทธศาสตร

13%
6%

23%54%

4%
ยุทธศาสตรที่1
ยุทธศาสตรที่2
ยุทธศาสตรที่3
ยุทธศาสตรที่4
ยุทธศาสตรที่5
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 

สวนที่ 6 ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลกั 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 
กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
ยุทธศาสตรที่ 1 :  การใช ICT เพื่อสนับสนุนงานบริการดานปศุสตัว (e-Services) 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หนวยงานที่เกี่ยวของ ระยะเวลา เนินการ ตัวชี้วดั งบประมาณ 

  I IVII VIII     
1.โครงการระบบคอมพิวเตอร
ฐานขอมูลโคนมพรอมโปรแกรมและ
อุปกรณคอมพิวเตอรระยะที2่        
(ปศ.02) 

สํานักเทคโนโลยีชวีภาพการผลติปศสุัตว 
 

*     - ขยายผลระบบงานโคนม
ไปยัง 41 จังหวดัที่มีการ
สงเสริมเลี้ยงโคนม 
- มีระบบสารสนเทศโคนม
แบบบูรณาการระบบการ
ผลติ สุขภาพ และ
สุขอนามัย ในการผลิตโค
นมและน้ํานมดบิของ
เกษตรกร 

118,837,600 
ยุทธศาสตรที่

1,2,4 

2.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
หองปฏิบัติการดานสุขภาพสัตว 
(ปศ.04) 

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาต ิ
 

     1.มีระบบฐานขอมูล 18 
ระบบในระบบสารสนเทศ
หองปฏิบัติการดานสุขภาพ
สัตว 
2.สามารถทราบสถานะ 
การณของโรคที่เกิดขึ้น
รวมทั้งการวิเคราะหปญหา
ดานสุขภาพไดอยางรวดเร็ว 
3.มีขอมูลการชนัสูตรโรค
สัตวเปนมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ 

25,100,000 
 

ยุทธศาสตรที่
1,3,4 

3.โครงการศูนยขอมูลปฏิบัติงานเพื่อ
การนําเขา-สงออกสินคาปศุสตัว 
(ปศ.05) 

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสตัว 
 

*     1.ขอมูลมีความรวดเรว็ 
แมนยํา และเปนปจจุบัน 
2.ใชในการควบคุม วางแผน 
ปองกันและกําจัดโรคได
อยางมีประสทิธิภาพ 
 

13,244,000 
 

ยุทธศาสตรที่
1,3,4 
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 

 
ยุทธศาสตรที่ 1(ตอ) :  การใช ICT เพื่อสนับสนุนงานบริการดานปศสุัตว (e-Services) 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หนวยงานที่เกี่ยวของ ระยะเวลา เนินการ ตัวชี้วดั งบประมาณ 

  I IVII VIII     
4.โครงการบริหารและจดัการ
ฐานขอมูลดานสุขภาพสัตว 
(ปศ.06) 

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสตัว 
 

     1.ขอมูลมีความรวดเรว็ 
แมนยํา และเปนปจจุบัน 
2.ใชในการควบคุม วางแผน 
ปองกันและกําจัดโรคได
อยางมีประสทิธิภาพ 
 

3,428,600 
 

ยุทธศาสตรที่
1,3,4 

5.โครงการระบบเก็บขอมูลและผล
วิเคราะหดานอาหารสัตว 
(ปศ.07) 

กองอาหารสตัว 
 

*     1.ผูบริหารไดรบัขอมูลผล
การปฏิบัติงานประจําเดือน
ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
2.เจาหนาทีผู่ปฏิบัติงาน
สามารถสรุปขอมูลเพื่อใชใน
การปฏิบัติงานภายในเวลา 
15 นาท ี
3.เกษตรกรทราบผลการ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุ และอาหารสตัวได
อยางถูกตองภายในเวลาไม
เกิน 1 เดือน 
 

1,890,000 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 
1,3,4 

6.โครงการระบบสารสนเทศของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 
(ปศ.20) 

สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑสัตว 
(เครือขายไรสายรวมอยูในงบหอง
ประชมุ) 
 

*       33,165,000
 

ยุทธศาสตร1,2,4 
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  การใช ICT เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาปศุสตัว (e-Safety) 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หนวยงานที่เกี่ยวของ ระยะเวลา เนินการ ตัวชี้วดั งบประมาณ 
  I IVII VIII     

1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เครือขายขอมูลเพื่อการควบคุมและ
รับรองคุณภาพสินคาปศสุัตว 
(Traceability)  
(ปศ.01) 
 
- โครงการพฒันาระบบฐานขอมูลกลาง  
- โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการ(LIMS) 
- โครงการพฒันาระบบอกใบรบัรองฯ
(EDI) 
- โครงการพฒันาระบบ EIS 
- โครงการพฒันาระบบควบคมุขอมูลฯ 
- โครงการพฒันาระบบการทํางานฯ 
  (Workflow System) 

ศูนยสารสนเทศ  
สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสตัว   
สํานักพัฒนาระบบและ 
รับรองมาตรฐานสินคาปศสุัตว  
สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสตัว 
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาตแิละ 
สํานักสุขศาสตรสตัวและสุขอนามัยที ่1-9 

     - ลดขั้นตอน ในการจัดทําขอมูล
ตางๆทางดานระบบสารสนเทศ
ของกรมปศุสตัว 
- ลดคาใชจายในการสื่อสารโดย
ใชสวนเครือขายของกรมปศสุตัว 
กระทรวงเกษตรและ สหกรณ 
- ลดคาใชจาย ในการจดัเก็บ
ขอมูลตางๆในรปูเอกสาร   ทํา
ใหลดการใชกระดาษเปนจํานวน
มากมายมหาศาล 
- ลดคาใชจายในการจัดซื้อ 
Hardware&Software 
Application  ที่ซ้ําซอนหรือปรับ
ลดลงได 
- มีความรวดเรว็ถูกตองแมนยาํ
ในการควบคุมคณุภาพสินคาปศุ
สัตว 
- เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันดานสินคาปศสุัตว 

 
 
 

 
 
 
107,000,000 
56,500,000 
 
51,500,000 
 
20,000,000 
5,000,000 
10,000,000 

2.โครงการระบบคอมพิวเตอร
ฐานขอมูลโคนมพรอมโปรแกรมและ
อุปกรณคอมพิวเตอร ระยะที่ 2 
 

สํานักเทคโนโลยีชวีภาพการผลติปศสุัตว 
 

      ยุทธศาสตรที่ 
1,2,4 

3.โครงการระบบสารสนเทศของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 
 

สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑสัตว 
 

      ยุทธศาสตรที่ 
1,2,4 
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 

ยุทธศาสตรที่ 3 :  การประยุกตใช ICT เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและเทคโนโลยีการปศุสตัว (e-R&D) 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หนวยงานที่เกี่ยวของ ระยะเวลา เนินการ ตัวชี้วดั งบประมาณ 
  I IVII VIII     

1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
หองปฏิบัติการดานสุขภาพสัตว 

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาต ิ
 

      ยุทธศาสตรที่ 
1,3,4 

2.โครงการศูนยขอมูลปฏิบัติงานเพื่อ
การนําเขา-สงออกสินคาปศุสตัว 

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสตัว 
 

      ยุทธศาสตรที่ 
1,3,4 

3.โครงการบริหารและจดัการ
ฐานขอมูลดานสุขภาพสัตว 

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสตัว 
 

      ยุทธศาสตรที่ 
1,3,4 

4.โครงการระบบเก็บขอมูลและผล
วิเคราะหดานอาหารสัตว 

กองอาหารสตัว 
 

      ยุทธศาสตรที่ 
1,3,4 

5.โครงการปรับปรุงพันธุกรรมโคเนื้อ
และกระบือ 
(ปศ.08) 

กองบํารุงพันธุสัตว 
 

*     สามารถวิเคราะหผลคุณคา
การผสมพันธุ 

10,454,900 
ยุทธศาสตรที3่,4 

6.โครงการศูนยขอมูลการปรบัปรุงพันธุ
สุกรแหงชาต(ิNational Pig 
Improvement Information Center) 
(ปศ.09) 

กองบํารุงพันธุสัตว 
 

*     -คาลักษณะสําคัญทาง
เศรษฐกิจตาง ๆ เชน การ
จัดการทางดานการผสม
พันธุ จํานวนลูกหยานมตอ
ครอก การเพิ่มผลผลติ
ตลอดจนการเพิ่มรายไดจาก
สัตวในฝูงทั้งจากการขาย
เพื่อบริโภคและขายเปนสัตว
พันธุ  อัตราการเจริญเติบโต 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหาร 
-คุณคาการผสมพันธุ 
 

4,431,600 
 
 
 

ยุทธศาสตรที3่,4 

7.โครงการฐานขอมูลสัตวปก 
(ปศ.10) 

กองบํารุงพันธุสัตว      เกษตรกรผูเกี่ยวของให
ความรวมมือ 70%  มี
ฐานขอมูลประมาณ 
1,000,000 ขอมูล 
 

2,420,000 
 

ยุทธศาสตรที3่,4 

8.โครงการปรับปรุงพันธุกรรมแพะแกะ 
(ปศ.11) 
 

กองบํารุงพันธุสัตว      * สามารถวิเคราะหผลคุณคา
การผสมพันธุ 

932,000 
ยุทธศาสตรที3่,4 
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 

ยุทธศาสตรที่ 3 (ตอ) :  การประยุกตใช ICT เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวจิยัและเทคโนโลยีการปศุสตัว (e-R&D) 
 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หนวยงานที่เกี่ยวของ ระยะเวลา เนินการ ตัวชี้วดั งบประมาณ 

  I IVII VIII     
9.โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บ
ขอมูลโคนม(DHI) 
(ปศ.12) 

กองบํารุงพันธุสัตว 
 

*     1.  หนวยงานทีเ่ลี้ยงโคนม
ของกองบํารุงพันธุสัตวทั้ง     
9  แหง     มีการบันทึก
ขอมูลโคนม อยางครบถวน
ตอเนื่อง  และมกีาร
ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลเปนระยะๆ 
2.  จํานวนขอมลูที่บันทึก
ดานพันธุประวตัิ  ผลผลติ
น้ํานม  ความสมบูรณพันธุ  
การจําหนายรวม  8,450  
ขอมูล 

495,000 
 
 

ยุทธศาสตรที3่,4 

10.โครงการการใชระบบภูมิศาสตร
สารสนเทศในการบรหิารจัดการ
เครือขายทรัพยากรพันธุกรรมสตัว 
(ปศ.13) 

กองบํารุงพันธุสัตว 
 

     1. ไดแผนทีท่างกายภาพที่
มีขอมูลและแผนการผลิตปศุ
สัตว 
2. ไดแนวทางในการบริหาร
จัดการทรัพยากรปศสุัตวที่
เหมาะสม 

1,470,000 
 
 

ยุทธศาสตรที3่,4 

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

กองบํารุงพันธุสัตว 
 

     1.  จํานวนผูเยีย่มชม 
Website และ จํานวนความ
คิดเห็น 
2.  สาระและขอที่มีตอการ
ทํา พรบ. ไปปฏิบัติงาน 
3.รายละเอียดใน
กฎกระทรวง ประกอบ
พระราชบัญญัต ิ
4.ฐานขอมูลพันธุและ
มาตรฐานพันธุสัตว  10  
ชนิด 
 

225,000 
ยุทธศาสตรที3่,4 
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 

 
ยุทธศาสตรที่ 4 :  การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบรกิารภาครฐั (e-Government) 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หนวยงานที่เกี่ยวของ ระยะเวลา เนินการ ตัวชี้วดั งบประมาณ 

  I IVII VIII     
1.โครงการระบบคอมพิวเตอร
ฐานขอมูลโคนมพรอมโปรแกรมและ
อุปกรณคอมพิวเตอร ระยะที่ 2  

สํานักเทคโนโลยีชวีภาพการผลติปศสุัตว 
 

      ยุทธศาสตรที่ 
1,2,4 

2.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
หองปฏิบัติการดานสุขภาพสัตว 

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาต ิ
 

      ยุทธศาสตรที่ 
1,3,4 

3.โครงการศูนยขอมูลปฏิบัติงานเพื่อ
การนําเขา-สงออกสินคาปศุสตัว 

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสตัว 
 

      ยุทธศาสตรที่ 
1,3,4 

4.โครงการบริหารและจดัการ
ฐานขอมูลดานสุขภาพสัตว 

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสตัว 
 

      ยุทธศาสตรที่ 
1,3,4 

5.โครงการระบบเก็บขอมูลและผล
วิเคราะหดานอาหารสัตว 

กองอาหารสตัว 
 

      ยุทธศาสตรที่ 
1,3,4 

6.โครงการปรับปรุงพันธุกรรมโคเนื้อ
และกระบือ 

กองบํารุงพันธุสัตว       ยุทธศาสตรที3่,4 

7.โครงการศูนยขอมูลการปรบัปรุงพันธุ
สุกรแหงชาต(ิNational Pig 
Improvement Information Center) 

กองบํารุงพันธุสัตว       ยุทธศาสตรที3่,4 

8.โครงการฐานขอมูลสัตวปก กองบํารุงพันธุสัตว       ยุทธศาสตรที3่,4 
9.โครงการปรับปรุงพันธุกรรมแพะแกะ กองบํารุงพันธุสัตว       ยุทธศาสตรที3่,4 
10.โครงการพัฒนาโปรแกรมการ
จัดเก็บขอมูลโคนม(DHI) 

กองบํารุงพันธุสัตว       ยุทธศาสตรที3่,4 

11.โครงการการใชระบบภูมิศาสตร
สารสนเทศในการบรหิารจัดการ
เครือขายทรัพยากรพันธุกรรมสตัว 

กองบํารุงพันธุสัตว       ยุทธศาสตรที3่,4 

12.โครงการประชาพิจารณ (ราง) 
พรบ. อนุรักษและสงเสริมพันธุสัตว 
 

กองบํารุงพันธุสัตว       ยุทธศาสตรที3่,4 
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 

 
ยุทธศาสตรที่ 4 (ตอ) :  การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการภาครฐั (e-Government) 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หนวยงานที่เกี่ยวของ ระยะเวลา เนินการ ตัวชี้วดั งบประมาณ 

  I IVII VIII     
13.โครงการโปรแกรมระบบบรหิาร
งบประมาณ 
(ปศ.15) 

กองแผนงาน 
 

*     โปรแกรมระบบรายงานผล
ปฏิบัติงานกรมปศุสตัว   ที่
สามารถใชงานไดอยาง
รวดเรว็มีประสทิธิภาพตาม
ความตองการของกอง
แผนงาน 

2,362,000 

14.โครงการระบบสารสนเทศงานคลัง 
(ปศ.16) 

กองคลัง      ระบบสารสนเทศงานคลังที่
ทันสมัย 

883,300 

15.โครงการเพิม่ศักยภาพระบบจัดเก็บ
เอกสารที่เปนมาตรฐานและการใช
คอมพิวเตอรชวยจัดเก็บ 
(ปศ.17) 

สํานักงานเลขานุการกรม 
 

*     1. ระบบการจดัเก็บเอกสาร
ใหสามารถคนไดหลายแบบ 
เก็บผานเครื่องสแกนเนอร 
ไฟลขอมูลจากโปรแกรม  
2. เลือกคนหาเอกสารได
สะดวกและรวดเร็ว เมื่อ
จัดเก็บเขาระบบจากดัชนี
ตาง ๆ    
3. สามารถเชื่อมโยงระบบ
จัดเก็บเขาสูระบบ E-mail 
4. การสรางตูเก็บเอกสาร 
  

770,000 

16.โครงการระบบสารสนเทศของ
สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑสัตว 

สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑสัตว 
 

     มีแผนงานและการตดิตาม
ผล 

ยุทธศาสตรที่ 
1,2,4 

17.โครงการจดัทําระบบการประชุม
สําหรับผูบริหาร 
(ปศ.22) 

ศูนยสารสนเทศ      มีแผนงานและการตดิตาม
ผล 

6,320,000 

18.โครงการจดัทําระบบบันทึกขอมูล 
(ปศ.23) 

ศูนยสารสนเทศ      มีแผนงานและการตดิตาม
ผล 
 

1,000,000 
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 

ยุทธศาสตรที่ 4 (ตอ) :  การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการภาครฐั (e-Government) 
 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หนวยงานที่เกี่ยวของ ระยะเวลา เนินการ ตัวชี้วดั งบประมาณ 

  I IVII VIII     
19.โครงการจดัทําระบบการ
แลกเปลี่ยนขอมูล 
ระหวางหนวยงานของกรม 
(ปศ.24) 
 

ศูนยสารสนเทศ      มีแผนงานและการตดิตาม
ผล 

1,000,000 

20.โครงการจดัหาคอมพิวเตอร
ทดแทนของเดมิ 
(ปศ.25) 
 

ศูนยสารสนเทศ      มีแผนงานและการตดิตาม
ผล 

25,408,000 

21.โครงการจดัหาอุปกรณคอมพิวเตอร
พื้นฐาน 
(ปศ.26) 
 

ศูนยสารสนเทศ      มีแผนงานและการตดิตาม
ผล 

166,670,000 

22.โครงการบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร 
(ปศ.27) 
 

ศูนยสารสนเทศ      * มีแผนงานและการตดิตาม
ผล 

15,000,000 

23.โครงการสงเสริมและพฒันา
โครงสรางพื้นฐานดานไอซทีีใหทั่วถึง
และตอเนื่อง 
(ปศ.28) 
 

ศูนยสารสนเทศ      มีแผนงานและการตดิตาม
ผล 

2,984,000 

24.โครงการจดัหาอุปกรณระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร(ปศ.29) 
 

ศูนยสารสนเทศ      * มีแผนงานและการตดิตาม
ผล 

6,800,000 
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว  

 

ยุทธศาสตรที่ 5 :  การเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดาน ICT (e-Personnel) 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หนวยงานที่เกี่ยวของ ระยะเวลา เนินการ ตัวชี้วดั งบประมาณ 
  I IVII VIII     

1.โครงการปรับปรุงระบบงานบคุลากร 
(ปศ.18) 

กองการเจาหนาที ่      - จํานวนครั้งในการให 
บริการเพิ่มขึ้น 
- ระยะเวลาในการใหบริการ
ลดลงมากกวารอยละ 50 
 

500,000 

2.การพัฒนาระบบ e-Learning สําหรับ
การฝกอบรม 
(ปศ.21) 

ศูนยสารสนเทศ      • จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
การเรียนรูดวยระบบ  
e-Learning 
• จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
การอบรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
• จํานวนเรื่องทีบุ่คลากร
ไดรับคาํปรึกษาแนะนํา 
 

4,215,000 

2.1.โครงการการรับสมคัรบคุคลเพื่อ
สอบคดัเลือก/แขงขัน เพื่อบรรจุเขา
กรมปศสุัตว 

กองการเจาหนาที ่       
 
 
 

 

2.2.โครงการการฝกอบรมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพในการ
บังคับใชกฎหมายวาดวยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว 

กองนิติการ       
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