


ค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม 

(ค่าบริการอนิเทอร์เน็ต) 
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แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลติ การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  
กจิกรรม : พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ที ่ รายการ จ านวน 
หน่วยงาน 

กจิกรรมพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ค่าบริการอนิเทอร์เน็ต 
จัดสรรต่อเดือน จัดสรรต่อปี 

(บาท) (บาท) 
1 ส านกังานปศุสัตวเ์ขต 1-9 9            1,500  162,000 
2 ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดั  77            1,500  1,386,000 
3 ส านกังานปศุสัตวอ์  าเภอ  892              750  8,028,000 
4 ศนูยว์จิยัและพฒันาการสัตวแพทย ์ 8 รายการท่ี 4-12 128,640 
5 ศนูยว์จิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพ 10 จดัสรรตามท่ี 159,840 
6 ศนูยว์จิยัและพฒันาอาหารสัตว ์ 9 จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 142,320 
7 ศนูยว์จิยัและบ ารุงพนัธ์ุสัตว ์ 11 วงเงินท่ีก าหนด 166,680 

8 
ศนูยผ์ลิตน ้าเช้ือฯ/ศนูยว์จิยัฯยา้ยฝากตวัอ่อน/ศนูยอ์า้งอิงฯ/ศนูยพ์ฒันาอุตสาหกรรม/ศนูยพ์ฒันาบุคลากร/กลุ่มตรวจสอบ
ชีววตัถุฯ/สถาบนัวจิยัฯชา้ง/ศนูยฯ์ พระราชด าริ 

11 ตามประเภท 
หน่วยงาน 

151,920 

9 ศนูยว์จิยัและพฒันาการปศุสัตวท่ี์ 1-9 9   100,800 
10 สถานีพฒันาอาหารสัตว ์ 20   277,560 
11 สถานีวจิยัทดสอบพนัธ์ุสัตว ์ 24   334,080 
12 ด่านกกักนัสัตว ์ 58   998,520 

รวม 1,138   12,036,360 

การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2560 ค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม 



ตารางการจัดสรรค่าสาธารณูปโภค ประเภทบริการโทรคมนาคม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
แสดงภาพรวมตามประเภทของหน่วยงาน 
แผนงาน : บูรณาการพฒันาเศรษฐกจิดจิิทัล  
กจิกรรม : ปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกร 

ที ่ รายการ จ านวน 
หน่วยงาน 

กจิกรรมปรับปรุงข้อมูล 
ทะเบียนเกษตกร 
ค่าบริการ Net SIM 

จัดสรรต่อเดอืน จัดสรรต่อปี 
(บาท) (บาท) 

1 ส านกังานปศุสตัวเ์ขต 1-9 9          220  23,760 
2 ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั  77          220  203,280 
3 ส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอ  892          220  2,354,860 
          

รวม 978   2,581,900 

การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2560 ค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม 



ส านักงานปศุสัตว์เขต 
 

  เครือข่ายอนิเทอร์เน็ตที่หน่วยงานจัดหา/ติดตั้งเอง   
      ก าหนดวงเงินค่าบริการอินเทอร์เนต็รายเดือนตามประเภทหน่วยงาน  
      รวมทุกคู่สายไม่เกินเดือนละ 1,500 บาท 
  เครือข่ายอนิเทอร์เน็ตที่กรมปศุสัตว์จัดหาให้ (GIN) จ านวน 1 คู่สาย 
     (ไม่มีค่าใชจ่้าย) 
  บริการอนิเทอร์เน็ตแบบ Net SIM จ านวน 1 เลขหมายบริการ   
      รองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์แทบ็เลต็ โดยก าหนดวงเงินค่าบริการ     
      อินเทอร์เนต็รายเดือนไม่เกินเดือนละ 220 บาท 
 

การบริหารจดัการระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ 2560 



ส านักงานปศุสัตว์จังหวดั 
 

  เครือข่ายอนิเทอร์เน็ตที่หน่วยงานจัดหา/ติดตั้งเอง   
     ก าหนดวงเงินค่าบริการอินเทอร์เนต็รายเดือนตามประเภทหน่วยงาน  
     รวมทุกคู่สายไม่เกินเดือนละ 1,500 บาท 
  เครือข่ายอนิเทอร์เน็ตที่กรมปศุสัตว์จัดหาให้ (GIN) จ านวน 1 คู่สาย 
     (ไม่มีค่าใชจ่้าย) 
  บริการอนิเทอร์เน็ตแบบ Net SIM จ านวน 1 เลขหมายบริการ   
     รองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์แทบ็เลต็ โดยก าหนดวงเงินค่าบริการ       
     อินเทอร์เนต็รายเดือนไม่เกินเดือนละ 220 บาท 
 

การบริหารจดัการระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ 2560 



การบริหารจดัการระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
 

  เครือข่ายอนิเทอร์เน็ตที่หน่วยงานจัดหา/ติดตั้งเอง   
     ก าหนดวงเงินค่าบริการอินเทอร์เนต็รายเดือนตามประเภทหน่วยงาน  
     รวมทุกคู่สายไม่เกินเดือนละ 750 บาท 

  บริการอนิเทอร์เน็ตแบบ Net SIM จ านวน 1 เลขหมายบริการ   
     รองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์แทบ็เลต็ โดยก าหนดวงเงินค่าบริการ 
     อินเทอร์เนต็รายเดือนไม่เกินเดือนละ 220 บาท 
 



 หน่วยงานจะตอ้งขออนุมติัติดตั้ง/เปล่ียนแปลงระบบอินเทอร์เน็ต โดยส่งเร่ืองมายงัศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารพิจารณาก่อนเสนอกรมปศุสตัวเ์พื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป ทั้งน้ีใหร้ะบุเหตุผลความจ าเป็น พร้อมรายละเอียดขอ้มูลประกอบการ
พิจารณาดงัน้ี 
• เหตผุลความจ าเป็นในการขอเปล่ียนแปลงการติดตั้งอินเทอร์เนต็ 
• ข้อมลูระบบอินเทอร์เนต็ท่ีหน่วยงานติดต้ังใช้งานปัจจุบันทุกคู่สาย (ผู้ให้บริการ, ความเร็วสัญญาณ, ค่าบริการรายเดือน)  
• จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็เพ่ือใช้ปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่าย 
• งานและปริมาณงานท่ีต้องด าเนินการผ่านระบบเครือข่าย 
• จ านวนผู้ให้บริการติดต้ังอินเทอร์เนต็ในพืน้ท่ีท่ีหน่วยงานสามารถรับบริการได้  
• ระยะทางจากผู้ให้บริการแต่ละรายถึงหน่วยงาน  
• ประเภทการให้บริการ รวมท้ังค่าบริการของผู้ให้บริการท่ีหน่วยงานสามารถรับบริการได้  
• รูปแบบการติดต้ังท่ีหน่วยงานเลือกใช้บริการ พร้อมเหตผุลความจ าเป็น ท้ังนีข้อให้พิจารณาเลือกใช้รูปแบบบริการ ความเร็วสัญญาณอินเทอร์เนต็และ
ค่าบริการรายเดือนท่ีเหมาะสม และประหยดั เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ โดยมีค่าบริการรายเดือนไม่เกินวงเงินงบประมาณค่าบริการโทรคมนาคมท่ีกรม
จัดสรร  

• ใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ  
• หากในการด าเนินการดังกล่าวมีค่าอุปกรณ์และค่าติดต้ัง ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยงานเอง เน่ืองจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับรองรับในส่วนนี ้

การขออนุมัตติดิตั้ง/เปลีย่นแปลงระบบอนิเทอร์เน็ต 



• ไม่ให้น าค่าบ ารุงรักษาคู่สายโทรศพัทแ์ละค่าใชโ้ทรศพัท ์มาเบิกจ่ายจากค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม (หากคู่สาย
ดงักล่าวมิไดใ้ชง้านโทรศพัทแ์ลว้ใหห้น่วยงานประสานผูใ้หบ้ริการเพื่อขอยกเลิกค่าบริการดงักล่าว) 

 

• ค่าบริการ NetSIM จดัสรรเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนส าหรับคอมพิวเตอร์แทบ็เลต็ท่ีไดรั้บจดัสรรจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู ้
เล้ียงสตัวร์ายครัวเรือน เท่านั้น 

 

• กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตแลว้ มีค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยงานเอง โดยค่า
อุปกรณ์ เช่น Router หากกรรมสิทธ์ิเป็นของหน่วยงานให้เบิกจ่ายเป็นงบลงทุน ส่วนค่าใช้จ่ายในการติดต้ังให้เบิกจากค่าใช้สอย 

 

• กรมปศุสัตว์จะไม่พจิารณาสนับสนุนงบประมาณเพิม่เติม ในกรณทีีห่น่วยงานติดตั้งอนิเทอร์เน็ตทีม่ค่ีาบริการรายเดอืนเกนิวงเงนิที่
ก าหนดไว้ตามประเภทหน่วยงานโดยทีม่ไิด้ขออนุมตัิกรมปศุสัตว์ 

การเบิกจ่ายค่าบริการอนิเทอร์เน็ต 



(แผนการส ารวจช่วงเดอืนมนีาคม – เมษายน 2560) 
https://goo.gl/forms/LvFYzJ5UspLWxb8X2 

ข้อค าถามในแบบส ารวจฯ  แบ่งเป็น 5 ส่วน ดงันี ้
                ส่วนที ่1 ขอ้มูลหน่วยงาน 

                ส่วนที ่2 ขอ้มูลระบบอินเทอร์เน็ตท่ีหน่วยงานจดัหาและติดตั้งใชง้านในปัจจุบนั 

                ส่วนที ่3 ขอ้มูลบริการ Net SIM ส าหรับคอมพิวเตอร์ Tablet (ท่ีไดรั้บจากโครงการพฒันาระบบทะเบียนเกษตกรผูเ้ล้ียงสัตวร์ายครัวเรือน) 

                ส่วนที ่4 ปัญหาอุปสรรค/ขอ้เสนอแนะ การใชง้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

                ส่วนที ่5 ขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีผูร้ายงาน 

ค าอธิบาย : 
                1. หน่วยงานท่ีติดตั้งอินเทอร์เน็ตท่ีส านกังาน 1 คู่สาย หรือมากกวา่ 1 คู่สาย ใหก้รอกขอ้มูลคู่สายทั้งหมดท่ีติดตั้งลงในแบบส ารวจแลว้จดัส่งเพียงคร้ังเดียว 

                2. ส านกังานปศุสัตวอ์  าเภอกรอกขอ้มูลการติดตั้งอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน โดยจดัส่งแบบส ารวจแยกจากส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดั 

                3. หน่วยงานท่ีติดตั้งอินเทอร์เน็ตในส่วนของหน่วยยอ่ย (นอกพื้นท่ีส านกังาน) เช่น จุดตรวจสัตว ์ใหก้รอกขอ้มูลและจดัส่งแบบส ารวจแยกจากส่วนของส านกังาน เช่น ด่านกกักนั
สัตว ์ถา้มีจุดตรวจสัตว ์2 จุด ซ่ึงแต่ละจุดมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ต ใหก้รอกขอ้มูลส่ง 3 คร้ัง คือส่งขอ้มูลในส่วนอินเทอร์เน็ตของส านกังาน 1 คร้ัง และในส่วนของอินเทอร์เน็ตจุดตรวจสัตว ์2 
คร้ัง 

แบบส ารวจออนไลน์การตดิตั้งอนิเทอร์เน็ตของหน่วยงานในสังกดักรมปศุสัตว์  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

https://goo.gl/forms/LvFYzJ5UspLWxb8X2
https://goo.gl/forms/LvFYzJ5UspLWxb8X2
https://goo.gl/forms/LvFYzJ5UspLWxb8X2
https://goo.gl/forms/LvFYzJ5UspLWxb8X2
https://goo.gl/forms/LvFYzJ5UspLWxb8X2
https://goo.gl/forms/LvFYzJ5UspLWxb8X2


 
 
- หลกัการติดตั้งอนิเทอร์เน็ต 2560 
- การจัดสรรงบประมาณค่าบริการโทรคมนาคม 2560 
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ :  
เวบ็ไซตศ์ูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (http://ict.dld.go.th)  
หวัขอ้ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
เร่ือง การบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
 
 
 





รายการโปรโมช่ันของผู้ให้บริการอนิเทอร์เน็ตปัจจุบนั 













รายงานผลการจัดซ้ือ 
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 



รายงานผลการจัดซ้ือ 
วสัดุคอมพวิเตอร์ 



รายงานผลการเบิกจ่ายในการด าเนินงานปรับปรุง 
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ 



รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน 
ระบบเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 

และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ (DLDPLUS) 



ระบบเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ (DLDPLUS) 

สรุปผลการเผยแพร่ข่าวสาร 

ข่าวทั่วไป 1,874 ข่าว 
ข่าวภายใน
องค์กร 2,393 ข่าว 

ทั้งหมด  4,267 ข่าว  

สรุปผลการเผยแพร่คลงัความรู้ 
ทั้งหมด 430 เร่ือง 

ล าดบั หมวดหมู่ จ านวน 
1 กฎหมายดา้นปศุสตัว ์ 187 
2 ผลิตปศุสตัว ์ 55 
3 อ่ืนๆ 41 

หมวดหมูค่ลงัความรู้ท่ีมีการเผยแพร่มากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก 

จ านวนผู้ใช้งาน 3,966     คน  
จ านวนการเข้าใช้งานระบบฯ 20,220    ครัง้  

สถิติการใช้งาน 



ระบบเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ (DLDPLUS) 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน 
1 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวดัยโสธร 802 
2 ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัชลบุรี 244 
3 ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดันนทบุรี 212 
4 ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัอุบลราชธานี 209 
5 ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัพิษณุโลก 90 

5 อนัดับทีเ่ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน 
ระบบเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ (DLD PLUS) 



รายงานผลการใช้งาน 
ระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 

เพือ่การส่ือสารในภาครัฐ  MailGoThai V2 
 



ข้อปฏิบัติที่ส าคญั 
1. รหสัผา่นควรประกอบดว้ยตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ พิมพเ์ลก็ และตวัเลข ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 8 ตวัอกัษร 
2. หากไม่เขา้ใชง้านเกิน 6 เดือน ระบบจะลบบญัชีผูใ้ชอ้ตัโนมติั 
3. ส ารองขอ้มูลจดหมายอยา่งสม ่าเสมอ และตรวจสอบจดหมายท่ีไม่ใชง้านแลว้ใหท้ าการลบ เพื่อป้องกนัปัญหาพื้นท่ีรับจดหมายเตม็ 

ระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์เพือ่การส่ือสารในภาครัฐ  MailGoThai V2 

เร่ิมใช้บริการ ปีงบประมาณ 2560 

บัญชีผู้ใช้งาน(Account) : 7,772  บัญชี 

กลุ่มเมล – MailingList : 389  กลุ่ม 

พืน้ที่การใช้งานทั้งหมด : 7.26 TB  



ช่วยป้องกนัภัยคุกคาม และ 
กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วม
โครงการ Thaicert GMS 



Phishing 

Web Defacement 

1. เวบ็ไซต์บางหน่วยงานถูกแทรกไฟล์ หรือโปรแกรม 
   ไม่พงึประสงค์ เช่น ถูกแทรกไฟล์หลอกลวง (Phisshing)   
   บางหน่วยงานถูกเปลีย่นแปลงข้อมูล หรือถูกเปลีย่นหน้า   
   เวบ็ไซต์ (Web Defacement) เป็นต้น 

2. เวบ็ไซต์บางหน่วยงานถูกแทรกสคริปต์อนัตราย มผีลท าให้ 
   Search Engine แจ้งเตือนเวบ็อนัตราย 

3. Search Engine แจ้งเตือนเวบ็ไซต์ในสังกดักรมปศุสัตว์ 
   ภายใต้โดเมน dld.go.th  มเีนือ้หาที่เป็นอนัตราย  

ปัญหาทีพ่บ 



ภยัคุกคามจาก 
Hacking  & Virus 

สาเหตุของปัญหา 

ลักษณะการโจมตีเว็บไซต์ ประกอบด้วย 
กรณีท่ี 1 การพยายามโจมตี ผ่านเทมเพลตของเวบ็ไซต์ 
กรณีท่ี 2 การพยายามโจมตี ผ่านช่องทางการอพัโหลดของไฟล์สคริปต์ค าสัง่ 
กรณีท่ี 3 การพยายามโจมตี โดยการเรียกไฟล์โดยตรง หรือช่องโหวข่องสว่นเสริม 
กรณีท่ี 4 การพยายามโจมตี ผ่าน URL ของหน้าบางหน้าโดยตรง 
กรณีท่ี 5 การพยายามโจมตี ผ่านการเดาช่ือล๊อกอิน และรหสัผ่าน 



แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. เพื่อลดความเส่ียงจากภยัคุกคามทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการประชาชน 

4.เพ่ือส่งเสริมใหห้น่วยงานในสังกดักรมปศุสัตวมี์การพฒันา
เวบ็ไซตข์องหน่วยงานไปในทิศทางเดียวกนั 

2. เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเวบ็ไซตภ์าครัฐ 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ได้มีการพฒันาเวบ็ไซต์
ต้นแบบของหน่วยงานในสังกดักรมปศุสัตว์ โดยมวีตัถุประสงค์ดงันี ้



หากมีขอ้สงสยัประการใด สามารถติดต่อประสานไดท่ี้  
กลุ่มพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

โทร.0-2653-4444 ต่อ 2331 


