
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แนะนําการใช้งานระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศสุตัว์(เจ้าหน้าท่ี) สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป                           ศนูย์สารสนเทศ   กรมปศสุตัว์ 

แนะนําการใช้งานระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(เจ้าหน้าที่) 

สาํหรับผู้ใช้งานทั่วไป 

 

 

 การดําเนินการ : ศนูย์สารสนเทศ  

 การบริหารจดัการระบบ : ศนูย์สารสนเทศ 

 ผู้ นําเข้าข้อมลู  : สํานกั/กอง (สว่นกลาง) 

 ผู้ใช้บริการ  : หน่วยงานในสงักดักรมปศสุตัว์ 

 
1. ความเป็นมา    

  ในปีงบประมาณ 2555  กรมปศสุตัว์ได้มีการพฒันาระบบในการจดัเก็บและประชาสมัพนัธ์ เอกสารเผยแพร่

ของกรมปศุสตัว์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีน่าสนใจ เพ่ือให้บริการแก่เจ้าหน้าท่ีในสงักดักรมปศสุตัว์ สามารถสืบค้น

ข้อมลูผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

   

2. วัตถุประสงค์    

  เพ่ือจดัเก็บเอกสารเผยแพร่ภายในของหน่วยงานในสงักดักรมปศสุตัว์ ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่  คูมื่อ

การปฏิบติังาน  เอกสารแนะนําการใช้งาน   รายงานผลการปฏิบติังาน  กฎและระเบียบท่ีใช้ภายในหน่วยงาน  เพ่ือ

ให้บริการแก่เจ้าหน้าท่ีในสงักดักรมปศสุตัว์ 

 
3. การเข้าสู่ระบบ    

         หน่วยงานในสงักดักรมปศสุตัว์สามารถเข้าใช้งานระบบฯ ได้โดยผ่านทางหน้าหลกัของเวบ็ไซต์กรมปศสุตัว์  

www.dld.go.th  และคลิกเมน ูระบบบริการอเิล็กทรอนิกส์ฯ และคลิกแทป็  สําหรับเจ้าหน้าท่ี  และคลิกท่ีไอคอน 

ของ  ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(เจ้าหน้าที่)  ตามรูปท่ี 3  หรือระบ ุURL ในการเข้าสูร่ะบบ คือ 

http://docimage.dld.go.th/dldform1/ 

                         

รูปท่ี 2 
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2 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แนะนําการใช้งานระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศสุตัว์(เจ้าหน้าท่ี) สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป                           ศนูย์สารสนเทศ   กรมปศสุตัว์ 
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รูปท่ี 3 

 4. การกาํหนดสิทธ์ิของผู้ใช้งานระบบ    แบ่งออกเป็นดงันี ้

       - ผู้ป้อนข้อมูลหรือผู้นําเข้าข้อมูลของหน่วยงาน  คือ เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานในสว่นกลาง 

(สํานกั/กอง/ศนูย์/กลุม่  สามารถเพ่ิม และแก้ไขเอกสารเผยแพร่ภายในของหน่วยงาน                                      

       - ผู้ใช้งานทั่วไป หรือผู้ดูข้อมูล  คือ เจ้าหน้าท่ีในสงักดักรมปศสุตัว์  สามารถเข้าดเูอกสารเผยแพร่

ภายในระบบ ตามบญัชีการใช้งานท่ีได้รับจดัสรรจากศนูย์สารสนเทศ  

 

   ในปีงบประมาณ 2556  ศนูย์สารสนเทศได้มีการกําหนดช่ือบญัชีในการใช้งานระบบเอกสารเผยแพร่

กรมปศสุตัว์(เจ้าหน้าท่ี)  โดยกําหนดให้ผู้ นําเข้าข้อมลูของหน่วยงาน   ช่ือบญัชี(Username) จะขึน้ต้นด้วยตวัอกัษร 

ud_ตามด้วยช่ือย่อภาษาองักฤษของหน่วยงาน ตามด้วยรันน่ิงนมัเบอร์ของแตล่ะหน่วยงาน   เช่น  ud_itcenter001  

สําหรับผู้ดขู้อมลู ช่ือบญัชี(Username) จะขึน้ต้นด้วยตวัอกัษร d_ตามด้วยช่ือย่อภาษาองักฤษของหน่วยงาน เช่น 

d_itcenter 

    บญัชีในการใช้งานระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศสุตัว์(เจ้าหน้าท่ี) จะเป็นบญัชีเดียวกบัท่ีเข้าใช้งาน

ระบบจดัเก็บเอกสารกรมปศสุตัว์  และการใช้งานโปรแกรมจะคล้ายกบั ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศสุตัว์(บคุคล

ทัว่ไป)  ตา่งกนัท่ี URL และวตัถปุระสง่ค์ในการใช้งาน 

 

 

 

หมายเหตุ   หากมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการใช้งานระบบดงักลา่ว สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ี  กลุม่คอมพิวเตอร์และ  

                   ระบบเครือข่าย  ศนูย์สารสนเทศ  โทร. 0-2653-4444 ตอ่ 2342  หรืออีเมล์ callcenter_ict@dld.go.th 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แนะนําการใช้งานระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศสุตัว์(บคุคลทัว่ไป)  สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป                       ศนูย์สารสนเทศ  กรมปศสุตัว์ 

แนะนําการใช้งานระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(บุคคลทั่วไป) 

สาํหรับผู้ใช้งานทั่วไป 

 

 

 การดําเนินการ : ศนูย์สารสนเทศ  

 การบริหารจดัการระบบ : ศนูย์สารสนเทศ 

 ผู้ นําเข้าข้อมลู  : สํานกั/กอง (สว่นกลาง) 

 ผู้ใช้บริการ  : ประชาชนทัว่ไป/เจ้าหน้าท่ี 

 
1. ความเป็นมา    

  ในปีงบประมาณ 2555  กรมปศสุตัว์ได้มีการพฒันาระบบในการจดัเก็บและประชาสมัพนัธ์  เอกสารเผยแพร่

ของกรมปศุสัตว์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีน่าสนใจ  เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป สามารถสืบค้นผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต    

 

2. วัตถุประสงค์    

  เพ่ือจดัเก็บเอกสารเผยแพร่ตา่ง ๆ ของหน่วยงานในสงักดักรมปศสุตัว์ ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์  ได้แก่ 

เอกสารแนะนําการเลีย้งสตัว์  วารสารปศสุตัว์  ข้อมลูจํานวนสตัว์  หนงัสือประมวลผลและสถิติ  และรายงานประจําปี

ตา่งๆ พระราชบญัญติั กฎกระทรวง  และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง   เพ่ือให้บริการสําหรับประชาชนทัว่ไป 

 
3. การเข้าสู่ระบบ    

         สามารถเข้าใช้งานระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศสุตัว์(บคุคลทัว่ไป)  ได้โดยเข้าผ่านทางหน้าหลกัของเวบ็ไซต์

กรมปศสุตัว์ http://www.dld.go.th  และคลิกเมน ูระบบบริการอเิล็กทรอนิกส์ฯ และคลิกแท็ป  สําหรับบคุคลทัว่ไป  

และคลกิท่ีไอคอน ของ ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(บุคคลทั่วไป)  ตามรูปท่ี 3      
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แนะนําการใช้งานระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศสุตัว์(บคุคลทัว่ไป)  สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป                       ศนูย์สารสนเทศ  กรมปศสุตัว์ 
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รูปท่ี 4 

4. การกาํหนดสิทธ์ิของผู้ใช้งานระบบ    แบ่งออกเป็นดงันี ้

    - ผู้ป้อนข้อมูลหรือผู้นําเข้าข้อมูลของหน่วยงาน  สามารถเพ่ิม และแก้ไขเอกสารเผยแพร่ของหน่วยงาน                                      

    - ผู้ใช้งานทั่วไป หรือผู้ดูข้อมูล   สามารถดขู้อมลูเอกสารเผยแพร่ แตไ่มส่ามารถเพ่ิมหรือแก้ไขเอกสารเผยแพร่ได้  

ในปีงบประมาณ 2556  ได้มีการกําหนดช่ือบญัชีในการใช้งานระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศสุตัว์  ดงันี ้      

     ผู้ นําเข้าข้อมลูของหน่วยงาน   ช่ือบญัชี(Username) จะขึน้ตนัด้วยตวัอกัษร up_ตามด้วยช่ือย่อภาษาองักฤษ

ของหน่วยงาน ตามด้วยรันน่ิงนมัเบอร์ของแตล่ะหน่วยงาน   เช่น  up_itcenter001 สําหรับรหสัผ่าน ตามท่ีได้รับจดัสรร

จากศนูย์สารสนเทศ กรมปศสุตัว์ 

    ผู้ใช้งานทัว่ไป หรือผู้ดขู้อมลูหน่วยงาน  สามารถเข้าดเูอกสารเผยแพร่ในระบบได้โดยไมต้่อง Login 

 
 

5. ความต้องการของระบบ 

   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเปิดดไูฟล์เอกสารเผยแพร่ในระบบได้  จะต้องตดิตัง้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมดงันี ้

- โปรแกรม  Adobe  Reader  ใช้สาํหรับเปิดไฟล์นามสกลุ .pdf  ได้ 

- โปรแกรม  Flash  Player  ใช้สาํหรับเปิดไฟล์  FlippingBook  นามสกลุ  .exe   ได้  

 

6. การค้นหา    สามารถค้นหาหนงัสือบนชัน้วางหนงัสือ ได้โดยคลิกปุ่ ม  ค้นหา  ท่ีอยู่ด้านบน   หลงัจาก

นัน้ ในช่องคําค้น ให้พิมพ์ช่ือหนงัสือท่ีต้องการ  แล้วกดปุ่ มค้นหา จะปรากฏ หน้าจอดงัรูปท่ี 6   

 
รูปท่ี 6 
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แนะนําการใช้งานระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศสุตัว์(บคุคลทัว่ไป)  สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป                       ศนูย์สารสนเทศ  กรมปศสุตัว์ 
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7.  การเปิดดูไฟล์เอกสารเผยแพร่ในระบบ      

  หลงัจากค้นหาหนงัสอืท่ีต้องการแล้ว ให้คลกิท่ีรูปไอคอนปกหนงัสอื บนชัน้วางหนงัสอื(BookShelf)   

 
รูปท่ี 7.1 

 

    หลงัจากนัน้    จะสามารถเปิดอา่นรายละเอียดในไฟล์เอกสารได้  2  ลกัษณะ คือ  

1. ไฟล์ท่ีมีนามสกลุ .pdf  สามารถเปิดอา่นได้ด้วยโปรแกรม  Acrobat  Reader  จะปรากฏหน้าจอ ตามรูปท่ี 7.2 

 
รูปท่ี 7.2 

 

2.   ไฟล์ท่ีเป็น  Flipping Book  จะมีนามสกลุ .exe   คลกิท่ีช่ือไฟล์  จะปรากฏหน้าตา่ง File Download  ให้คลกิ 

ปุ่ ม Run  แล้วรอสกัครู่  ไฟล์ Flipping Book จะเปิดดไูด้ด้วยโปรแกรม  Flash  Player   หลงัจากนัน้จะปรากฏตามรูปท่ี 7.4    

 (ในกรณีท่ีต้องการปิดไฟล์ Flipping Book  ให้กดปุ่ ม Esc หลงัจากนัน้คลกิปิดโปรแกรม  Flash  Player )   

 
รูปท่ี 7.3 

 
รูปท่ี 7.4 

หมายเหตุ   หากมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการใช้งานระบบดงักลา่ว สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ี  กลุม่คอมพิวเตอร์และ  

                   ระบบเครือข่าย  ศนูย์สารสนเทศ  โทร. 0-2653-4444 ตอ่ 2342  หรืออีเมล์ callcenter_ict@dld.go.th 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

แนะนําการใช้งานระบบจดัเก็บเอกสารกรมปศสุตัว์  สาํหรับผู้ใช้งานทัว่ไป                             ศนูย์สารสนเทศ  กรมปศสุตัว์ 

แนะนําการใช้งานระบบจัดเกบ็เอกสารกรมปศุสัตว์  สาํหรับผู้ใช้งานทั่วไป 
 

 

 การดําเนินการ : ศนูย์สารสนเทศ  

 การบริหารจดัการระบบ : ศนูย์สารสนเทศ 

 ผู้ นําเข้าข้อมลู  : สํานกั/กอง (สว่นกลาง) 

 ผู้ใช้บริการ  : หน่วยงานในสงักดักรมปศสุตัว์ 

 

1. ความเป็นมา    

  กรมปศุสตัว์ได้มีการพฒันาระบบจดัเก็บเอกสารกรมปศุสตัว์  ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547  สําหรับ

จัดเก็บเอกสารต่างๆ ของกรมปศุสตัว์ ได้แก่ ประกาศ กฎ ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน ข้อมูลและสถิติต่างๆ จาก

เอกสารต้นฉบับไว้อย่างเป็นระบบ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   โดยพัฒนาระบบเป็น Web Application ให้บริการ

เจ้าหน้าท่ีในสงักดักรมปศสุตัว์ในสว่นกลาง ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต และ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ได้ขยาย

การให้บริการให้กบัหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีในสงักดักรมปศสุตัว์ท่ีปฏิบติังานในสว่นกลางและส่วนภูมิภาค สามารถใช้

งานระบบดงักลา่วได้โดยผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แตเ่น่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมมีอายุการใช้งานเกิน 6 

ปี และมีผู้ ใช้งานเป็นจํานวนมาก ประกอบกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้เปลี่ยนไป

จากเดิม 32 Bit เป็น 64 Bit ทําให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบจดัเก็บเอกสารกรมปศสุตัว์ท่ีมีอยู่ไม่สามารถ

รองรับได้   จากเหตผุลดงักล่าว จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องปรับปรุงระบบจดัเก็บเอกสารกรมปศสุตัว์ทัง้ระบบ 

เพ่ือให้รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน อํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ีในการค้นหาเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว   

ไมว่า่จะอยู่ท่ีใด  

 

2. วัตถุประสงค์    

  เพ่ือจดัเก็บเอกสาร ข้อมลูตา่ง ๆ ของกรมปศสุตัว์ไว้อย่างเป็นระบบ ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์  เช่น  

ประกาศ กฎ ระเบียบ  รายงานการประชมุ หนงัสือสัง่การ หนงัสือราชการทัว่ไป หนงัสือเวียนตา่งๆ เป็นต้น  ให้บริการ

สําหรับเจ้าหน้าท่ีในสงักดักรมปศสุตัว์ 

 

3. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

    3.1  ประหยดัคา่ใช้จ่ายในการจดัเก็บเอกสาร การทําสําเนาเอกสาร ตู้ เอกสาร แฟ้มเอกสาร และเอกสารอ่ืนๆ โดย 

จดัเก็บในรูปแบบของเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ในระบบคอมพิวเตอร์ 

    3.2  ผู้ใช้ระบบสามารถเรียกค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็วและถกูต้อง 

    3.3  ประหยดัพืน้ท่ีในการจดัเก็บ ลดความซํา้ซ้อนในการเก็บเอกสาร 
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    3.4  ลดความเสี่ยงเร่ืองเอกสารต้นฉบบัชํารุดเสียหายหรือเอกสารสญูหาย 

    3.5  มีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่สงัคม 

    3.6. สนบัสนนุการบริหารข้อมลูร่วมกนั (Knowledge Management) 

    3.7  สามารถบริหารงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การเข้าสู่ระบบ    

         สามารถเข้าใช้งานระบบจดัเก็บเอกสารกรมปศสุตัว์ได้ โดยพิมพ์ URL http://docimage.dld.go.th/iwebform/  

หรือเข้าผ่านทางหน้าหลกัของเวบ็ไซต์กรมปศสุตัว์ http://www.dld.go.th และคลิกเมน ูระบบบริการอิเลก็ทรอนิกส์ฯ 

และคลิกแท็ป  สําหรับเจ้าหน้าท่ี  และคลิกท่ีไอคอน ของ ระบบจดัเก็บเอกสารกรมปศสุตัว์  ตามรูปท่ี 4  และ 

เข้าสูร่ะบบ  ตามบญัชี Login ท่ีได้รับจดัสรรจากศนูย์สารสนเทศ  กรมปศสุตัว์   ประกอบด้วย บญัชีรายหน่วยงาน  

และบญัชีรายบคุคล     

 
 

 

รูปท่ี 4 

 

5. การกาํหนดสิทธ์ิของผู้ใช้งานระบบ    แบ่งออกเป็นดงันี ้

    -  ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน     สามารถกําหนดลิน้ชกั  แฟ้มหลกั  และแฟ้มย่อย 

    - ผู้ป้อนข้อมูลหรือผู้นําเข้าข้อมูลของหน่วยงาน  สามารถเพ่ิม แก้ไขเอกสารสว่นกลาง และเอกสารของ

หน่วยงาน                                      

    - ผู้ใช้งานทั่วไป หรือผู้ดูข้อมูล   สามารถดขู้อมลูเอกสารสว่นกลาง แตไ่มส่ามารถเพ่ิมหรือแก้ไขเอกสารได้  

1 

2 

3 
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ในปีงบประมาณ 2556  ได้มีการปรับปรุงการกําหนดช่ือบญัชีในการใช้งานระบบจดัเก็บเอกสารกรมปศสุตัว์  ดงันี ้      

     ผู้ดแูลระบบของหน่วยงาน  และผู้ นําเข้าข้อมลูของหน่วยงาน   ช่ือบญัชี(Username) จะขึน้ตนัด้วยตวัอกัษร 

ud_ตามด้วยช่ือย่อภาษาองักฤษของหน่วยงาน ตามด้วยรันน่ิงนมัเบอร์ของแตล่ะหน่วยงาน   เช่น  ud_itcenter001 

    ผู้ใช้งานทัว่ไป หรือผู้ดขู้อมลูหน่วยงาน  ช่ือบญัชี(Username) จะขึน้ตนัด้วยตวัอกัษร  d_ตามด้วยช่ือย่อ

ภาษาองักฤษของหน่วยงาน  เช่น  d_itcenter    

       หมายเหต ุ สําหรับรหสัผ่าน ตามท่ีได้รับจดัสรรจากศนูย์สารสนเทศ กรมปศสุตัว์ 

 

6. การเปล่ียนรหสัผ่าน    เม่ือ Login เข้าสูร่ะบบแล้ว ให้คลกิเลือกตู้ เอกสาร 1 ตู้  หลงัจากนัน้จะปรากฏแท็ป   

เคร่ืองมือ   และคลิกท่ี  เปล่ียนรหสัผ่าน  ดงัรูปท่ี 6 

 

รูปท่ี 6 

7.  วิธีการเปิดดูไฟล์เอกสารในระบบ        

    คลิกเลือกตู้ เอกสาร  คลิกเลือกลิน้ชกั  คลิกเลือกแฟ้ม และคลกิเลือกเอกสาร ท่ีต้องการ หลงัจากนัน้คลิกท่ี 

รูป  Icon  ด้านหน้าของเอกสารตามรูปท่ี 7.1      

 
                                                                                          รูปท่ี 7.1 
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หลงัจากนัน้คลิกท่ีรูป  Icon  ด้านหน้าของเอกสาร  ดงัรูป 7.2 

 
                                                                                     รูปท่ี 7.2 

 

8. การค้นหาข้อมูล  

 สามารถค้นหาเอกสารได้ โดยพิมพ์คําสําคญัสําหรับการค้นหา ในช่องค้นหา ระบบจะค้นหาเอกสารจาก

รายละเอียดสําคญัของเอกสาร อนัได้แก ่ ช่ือเร่ือง รายละเอียด และคําค้น  จากนัน้ ระบบจะแสดงรายช่ือเอกสาร 

ให้ด้านลา่ง ดงัรูปท่ี 8.2 

 
รูปท่ี 8.1 

 

 
รูปท่ี 8.2 

 

9. ไฟล์และคู่มือที่เก่ียวข้องกับการใช้งานระบบ 

    ผู้ใช้งานสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใช้งานระบบจดัเก็บเอกสารกรมปศสุตัว์ได้โดยคลกิเลอืก  

ตู้ ท่ี 3 เอกสารหมวดตา่งๆ ของกรม    -> ลิน้ชกัท่ี 23 คูม่ือระบบฯ   ->  แฟ้มหลกั   ->   แฟ้มยอ่ยคูม่อืระบบจดัเก็บเอกสาร 

กรมปศสุตัว์                             

หมายเหตุ   หากมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการใช้งานระบบดงักลา่ว สามารถสอบถามข้อมลูได้ท่ี  กลุม่คอมพิวเตอร์และ  

                   ระบบเครือข่าย  ศนูย์สารสนเทศ  โทร. 0-2653-4444 ตอ่ 2342  หรืออีเมล์ callcenter_ict@dld.go.th  


