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การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการ 
ด้านปศุสัตว์ (DLD-eLog) 

ภาณุตา  บุนนาค1 
 
 

บทคัดย่อ 
 

ผลงานทางวิชาการการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของ
ผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-eLog) ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบันทึก
รายละเอียดผู้ขอรับบริการด้านการปศุสัตว์ โดยใช้ข้อมูลจากบัตรประจำประชาชน ช่วยอำนวยความสะดวก
ให้แก่ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ในให้บริการภาครัฐ และ
สอดคล้องกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปเพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลงตามนโยบายทำงาน 
Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้ยกเลิก
การใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิตอล 
(Digital Government)  อีกทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้มาทำเป็นรายงานสถิติการให้บริการด้านการปศุสัตว์ 
และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการด้านการปศุสัตว์ โดยระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน
และทะเบียนบ้านของผู ้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-eLog) ได้ถูกพัฒนาขึ ้นบนระบบปฏิบัติการ 
Microsoft Windows Server 2012 R2 ใช้เครื ่องมือในการพัฒนา คือ โปรแกรมภาษาพีเอชพี 
(Professional Home Page) ในการเขียนโปรแกรมร่วมกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ที่สร้างด้วย
โปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) และประมวลผลผ่าน Microsoft Internet Information Services (IIS) 
 

ผลจากการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ 
(DLD-eLog) มีความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-eLog) คิดเป็นร้อยละ 87.10 
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Abstract 
 

The development of a system to record information on the ID card and house 
registration of the livestock service recipients (DLD-eLog) has been prepared to develop 
an information system to record details of applicants for livestock services and using 
information from the ID card. To facilitate officials of the Ministry of Livestock 
Development, farmers, entrepreneurs and the public to use government service. In 
accordance with the resolution of the reform-driven committee to support changes in 
accordance with the Thailand 4.0 work policy No. 1/2018 dated April 30, 2018 chaired 
by the Prime Ministe. The use of a copy of the ID card will be canceled and support 
digital government. In addition, these data can be used as a statistical report on 
livestock services and as a guide for improving livestock services. 

 
The development of a system to record information on the ID card and house 

registration of the livestock service recipients (DLD-eLog) has been developed with the 
Microsoft Windows Server 2012 R2 operating system, using the development tool is the 
PHP language program. (Professional Home Page) and the relational database system 
created by MySQL for programming and processing through Microsoft Internet 
Information Services (IIS) 

 
The results of the development of the ID card and house registration system 

of livestock service recipients (DLD-eLog) were satisfied with the overall use of the ID 
card and house registration system of livestock service recipients (DLD-eLog). is 87.10 
percent 
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