
 ๑ 

หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
ของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทาง

ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของภาครัฐ ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ี ๑๙๒/๒๕๔๗ ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัด กษ. ตาม
หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว และมติประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณครั้งท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีแนวนโยบาย
ของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีตองการกระจายอํานาจในการ
พิจารณาอนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของแตละหนวยงานไดเอง และมติประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ี
กําหนด เพ่ือใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความคลองตัว และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงได
กําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวถือปฏิบัติให
เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ดังนี้ 

๑. งาน/แผนงาน/โครงการจะตองอยูภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ระดับกรม/ระดับกระทรวง/ระดับชาติ หรือตามนโยบายเรงดวน 

๒. งาน/แผนงาน/โครงการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
กรมปศุสัตว (CIO กรมปศุสัตว) และลงนามกํากับในแบบคําขอฯ จัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน 

๓. ครุภัณฑคอมพิวเตอรจะตองเปนไปตามกําหนด ดังนี้ 
๓.๑ คุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑประเภทคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว สามารถดาวนโหลด

รายละเอียดขอมูลได ท่ี เว็บไซตของศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว  URL: 
http://ict.dld.go.th/th2/index.php/th/ ไปท่ีเมนรูายการหลัก: คุณลักษณะวัสดุครุภัณฑประเภทคอมพิวเตอร 
หัวขอ: รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑประเภทคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว เปนลําดับแรก 

๓.๒ ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีอยูนอกเหนือขอ ๓.๑ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด สามารถดาวนโหลดรายละเอียดขอมูลไดท่ีเว็บไซตของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
URL: http://www.mict.go.th ไปท่ีเมนูรายการหลัก: บริการประชาชน หัวขอ: บริการอ่ืนๆ หัวขอยอย: 
เกณฑราคาพ้ืนฐาน หรือศึกษาจากปายสื่อโฆษณา/เนื้อหาสาระของกระทรวงฯ (Banner) หัวขอ “เกณฑราคา
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร” และ “คุณลักษณะพ้ืนฐานของกลองโทรทัศนวงจรปด” 

๓.๓ ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีอยูนอกเหนือขอ ๓.๑ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด สามารถดาวนโหลด
รายละเอียดขอมูลไดท่ีเว็บไซตของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ URL: http://www.opsmoac.go.th/ 



 ๒ 

ไปท่ีเมนูรายการหลัก: ดาวนโหลดคูมือเอกสาร หัวขอ: เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวขอยอย: จัดหาระบบคอมพิวเตอร 
หัวขอยอยๆ: การจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร 

๓.๔ การจางพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงานจะตองกําหนดใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและแนวทางการจางท่ีปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สามารถดาวนโหลดรายละเอียดขอมูลได ท่ีเว็บไซตของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ URL: http://www.opsmoac.go.th/ ไปท่ีเมนูรายการหลัก: ดาวนโหลด
คูมือเอกสาร หัวขอ: เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวขอยอย: จัดหาระบบคอมพิวเตอร หัวขอยอยๆ: การจัดซ้ือจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร หัวขอ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง คูมือหลักเกณฑและแนวทางการจางท่ีปรึกษา 
ฉบับปรับปรงุ ๒๕๕๘ 

๔. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐาน กําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะและราคาตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ภายใตเง่ือนไขในการใชงานคอมพิวเตอรไมเกิน ๑ เครื่อง
ตอคน โดยเฉลี่ยตามความเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน 

๕. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร เพ่ือทดแทนระบบท่ีใชมาแลวไมนอยกวา 
๕ ป โดยจัดหาไดในวงเงินไมมากกวาเดิมและครอบคลุมถึงการถายโอนขอมูล 

๖. แบบฟอรมท่ีใชประกอบการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเปนแบบฟอรมใหมท่ี
กําหนดข้ึน จํานวน ๒ แบบฟอรม และยังคงใชแบบฟอรมเดิม จํานวน ๒ แบบฟอรม รวมจํานวน ๔ แบบฟอรม 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 แบบฟอรมท่ี ๑ แบบฟอรมโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับหนวยงานของ
กรมปศุสัตว (ICT-DLD ๑) สําหรับการจัดซ้ือจัดหาเฉพาะฮารดแวร/ซอฟตแวร กรณีทดแทนของเดิม/เพ่ิม
ประสิทธิภาพ/จัดหาใหม โดยใชสําหรับการจัดทําของบประมาณรายจายประจําป และเงินโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ มีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 

- หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวท่ีมีความประสงคจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของเดิม 
จะตองระบุหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร และวัน/เดือน/ปท่ีจัดซ้ือ ตามจํานวนท่ีขอทดแทนของเดิม 
โดยจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวท่ีกําหนด 

- หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวท่ีไดจัดทําโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรตาม
แบบฟอรมท่ี ๑ แลวนั้น ทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเปนผูดําเนินการรวบรวมจัดทํา
ภาพรวมของกรมปศุสัตว ท้ังกรณีทดแทนของเดิม หรือจัดหาใหม (เฉพาะจัดซ้ือจัดหาฮารดแวร/ซอฟตแวร
สําเร็จรูปพ้ืนฐาน) เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรม 
ปศุสัตว CIO กรมปศุสัตว คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
และ CIO กระทรวงเกษตรและสหกรณตอไป 

แบบฟอรมท่ี ๒ แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๑) เปน
การจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีเปนการจางพัฒนาระบบสารสนเทศ/การจางท่ีปรึกษาสําหรับกรณีจัดหาใหม/
เพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการจัดทําโครงการภาพรวมของกรมปศุสัตวสําหรับกรณีจัดหาใหม/ทดแทนของเดิม 
(ฮารดแวร/ซอฟตแวรสําเร็จรูป) โดยใชสําหรับการจัดทําของบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงตองเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 



 ๓ 

แบบฟอรมท่ี ๓ แบบฟอรมเสนอขอจัดหา/ขอโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย
ประจําปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (ICT๐๒) เปนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีเปนการจางพัฒนาระบบสารสนเทศ/จางท่ีปรึกษาสําหรับ
กรณีจัดหาใหม/เพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการจัดทําโครงการภาพรวมของกรมปศุสัตวสําหรับกรณีจัดหาใหม/
ทดแทนของเดิม (ฮารดแวร/ซอฟตแวรสําเร็จรูป) โดยใชสําหรับการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย
ประจําป ซ่ึงตองเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
หรือกรณีอ่ืนๆ ตามขอยกเวนหลักเกณฑท่ีกําหนด 

แบบฟอรมท่ี ๔ แบบคําขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนการรับบริจาคจากบุคคลภายนอก/นิติบุคคล ประกอบไปดวย บริษัท หางราน สมาคม 
มูลนิธิ องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ และอ่ืนๆ เปนตน เพียงเสนอตอผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว (CIO กรมปศุสัตว) ซ่ึงกรมปศุสัตวสามารถดําเนินการพิจารณาได
เอง (อางอิงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

 สําหรับงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณในข้ันตอนการจัดตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปมาแลว แตขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปหรือเงินงบอ่ืนๆ มา
ดําเนินการแทน โดยจะตองอยูภายใตกรอบท่ีไดรับความเห็นชอบ เพียงเสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง กรมปศุสัตว (CIO กรมปศุสัตว) ซ่ึงกรมปศุสัตวสามารถดําเนินการพิจารณาไดเอง 

สําหรับงาน/แผนงาน/โครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีเสนอตอผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว (CIO กรมปศุสัตว) ซ่ึงกรมปศุสัตวสามารถดําเนินการพิจารณาไดเอง จะตอง
รายงานผลการพิจารณาตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เพ่ือทราบและใหความเห็นชอบกอนดําเนินโครงการ 

๗. ปฏิทินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ท่ีหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตวจะตองดําเนินการตามท่ีกําหนดไว โดยเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีสอดคลองกับปฏิทิน
งบประมาณรายจายประจําปของสํานักงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณในแตละปงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๔ 

ปฏิทินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

๑. แจงใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
จัดเตรียมแบบคําขอความเห็นชอบโครงการ
จัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร เพื่อจัดตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐ ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

หนวยงานสังกัดกรม 
ปศุสัตว 

 

             

๒. จัดสงแบบคําขอความเห็นชอบการรับ
บริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรคร้ังที่ ๑ 

หนวยงานสังกัดกรม 
ปศุสัตว 

 
             

๓. จัดสงแบบคําขอฯ งบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๖๐ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

หนวยงานสังกัดกรม 
ปศุสัตว 

 
             

๔. ประชุมขอหารือแนวทางการปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร และเสนอตัง้
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

  
            

๕. ประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรมปศุสัตว ดานการจัดหา
และการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนา
ระบบ พิจารณารายละเอียด/ขอกําหนดทาง
เทคนิคเฉพาะทางดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และรวบรวม
สรุปผลเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา

คณะทํางานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กรมปศุสัตว ดานการจัดหา

และการติดตั้งระบบ 

  

          

 

 

 
๔ 

 



 ๕ 

แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
กรมปศุสัตว เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให
ความเห็นชอบ 
๖. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 
พิจารณากลั่นกรองและรวบรวมสรุปผลเสนอ
ตอ CIO กรมปศุสัตวลงนามเพื่อใหความ
เห็นชอบ และเสนอตอเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร 
กรมปศุสัตว 

  

            

๗. รวบรวมและนําเสนอแบบคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐ ดาน 
ICT และเร่ืองอ่ืนๆ ของหนวยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณตอคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อพิจารณา 

เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร กษ. 

 

 

 

           

๘. ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน/
โครงการที่ขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
๒๕๖๐ ดาน ICT ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และเร่ืองอ่ืนๆ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

 

  

 

        

 

 

๕ 
 

 



 ๖ 

แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

๙. แจงผลการพิจารณาคําของบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๖๐ ดาน ICT ใหกับกรม 
ปศุสัตวทราบและแจงสํานักงบประมาณทราบ
ในภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณและ
แจงผลการใหความเห็นชอบโครงการฯ  (CIO 
กระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามรับรอง) 

เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร กษ. 

 

   

 

      

 

  

๑๐. แจงผลการพิจารณาและใหความ
เห็นชอบใหกับหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
เพื่อดําเนินการตอไป 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 
   

 
         

๑๑. แจงใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
จัดเตรียมแบบเสนอขอจัดหาฯ กรณีใชเงิน
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 
    

 
        

๑๒. จัดสงแบบเสนอขอจัดหาฯ กรณีใชเงิน
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป 
๒๕๕๙ และการรับบริจาคครุภัณฑ
คอมพิวเตอรคร้ังที่ ๒ 

หนวยงานสังกัดกรม 
ปศุสัตว 

 

    

 

        

๑๓. ประชุมคณะทํางานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว ดาน
การจัดหาและการติดตั้งระบบ พิจารณา
รายละเอียด/ขอกําหนดทางเทคนิคเฉพาะ
ทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและรวบรวมสรุปผลเสนอตอ

คณะทํางานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กรมปศุสัตว ดานการจัดหา

และการติดตั้งระบบ 

 

    

 

      

 

 

 

๖  



 ๗ 

แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว เพื่อ
พิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นชอบ 
๑๔. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
กรมปศุสัตว พิจารณากลั่นกรองและรวบรวม
สรุปผลเสนอตอ CIO กรมปศุสัตวลงนาม
เพื่อใหความเห็นชอบ และเสนอตอเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร 
กรมปศุสัตว 

 

    

 

        

๑๕. รวบรวมและนําเสนอแบบคําขอฯ กรณี
ใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๙ ของหนวยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณตอคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อพิจารณา 

เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร กษ. 

 

     

 

       

๑๖. ปรับแกไขรายละเอียดคําของบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๖๐ ใหเปนไปตามการ
พิจารณาของสํานักงบประมาณ และ
หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 
และใหเปนไปตามเอกสารงบประมาณจาก

กรมปศุสัตว 

 

      

 

    

 

 

 

๗ 

 



 ๘ 

แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

สํานักงบประมาณ 
๑๗. ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน/
โครงการจัดหาฯ กรณีใชเงินโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายประจําปหรือเงินงบอ่ืนๆ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

 

       

 

     

๑๘. จัดทํารายละเอียดเพื่อเขาชี้แจง
งบประมาณตอคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณา 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 
       

 
     

๑๙. แจงผลการพิจารณาและใหความ
เห็นชอบแผนงาน/โครงการฯ กรณีใชเงินโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป 
และเงินงบอ่ืนๆ (CIO กระทรวงเกษตรและ
สหกรณลงนามรับรอง) ใหกับกรม 
ปศุสัตวและสํานักงบประมาณทราบ 

เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร กษ. 

 

        

 

    

๒๐. แจงผลการพิจารณาและใหความ
เห็นชอบใหกับหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
เพื่อดําเนินการตอไป 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 
         

 
   

๒๑. ประชุมหนวยงานที่เก่ียวของดาน ICT 
เพื่อซักซอมกอนการชี้แจงงบประมาณตอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และคณะอนุ
กรรมาธิการฯ พิจารณารางพระราชบัญญัติ

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

 

         

 

 

 

 

 
๘  



 ๙ 

แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐ 
๒๒. เขารวมประชุมชี้แจงงบประมาณตอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะอนุ
กรรมาธิการฯ 

CIO กรมปศุสัตว ศูนย
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร และหนวยงาน

สังกัดกรมปศุสัตวที่
เก่ียวของ 

 

          

 

  

๒๓. รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรฯ ทุกกรณี ใหกับศูนย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หนวยงานสังกัดกรม 
ปศุสัตว 

 
          

 
  

๒๔. สรุปผลรายงานการดําเนินงานโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรในภาพรวมของกรม 
ปศุสัตว เสนอตอ CIO กรมปศุสัตวลงนาม
กํากับ และเสนอตอคณะกรรมการ CIO ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารทราบ
หลังสิ้นสุดปงบประมาณ 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 

           

 

 

หมายเหตุ: ๑. ปฏิทินดังกลาวกําหนดใหสอดคลองกับกรอบปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงบประมาณ และเปนไปตามกําหนดการของคณะ
กรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณตามความเหมาะสม 

   ๒. กรอบระยะเวลาดําเนินการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามเหมาะสมตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
 

 
๙ 

 



 ๑๐ 

ข้ันตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 
๑. เสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ โดยขอเสนอต้ังงบประมาณรายจายประจําปหรือการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายประจําป (รายละเอียดตามภาพท่ี ๑ และ ๒) ดําเนินการดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี ๑ หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว จัดทําแบบฟอรมโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร (ตัวจริงจํานวน ๒ ชุด) โดยพิจารณาโครงการฯ ใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด
เบื้องตน แลวสงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวบรวมและนําเสนอตอคณะทํางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบและดานการพัฒนา
ระบบ พิจารณารายละเอียด ขอกําหนดทางเทคนิคเฉพาะทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเก่ียวของ และรวบรวมสรุปผลโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ท้ังกรณีการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป และกรณีการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายประจําป หรือเงินงบอ่ืนๆ นําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

ข้ันตอนท่ี ๒ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรม
ปศุสัตวพิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรตามแบบฟอรมฯ ให
เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด และรวบรวมสรุปผลเปนภาพรวมแบบเสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว หรือแบบฟอรมเสนอจัดหาฯ กรณี
การขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปนําเสนอตอ CIO กรมปศุสัตวลงนามกํากับ
และใหความเห็นชอบ 

 ข้ันตอนท่ี ๓ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดสงภาพรวมแบบฟอรม
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวใหฝาย
เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณรวบรวมนําเสนอในท่ี
ประชุม แลวคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ กษ. พิจารณาบูรณาการงาน/แผนงาน/โครงการ 
ใหตอบสนองตอภารกิจของ กษ. และ/หรือยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศ และใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. นําเสนอ
ตอคณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. 

สําหรับการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป ทางศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จัดสงแบบฟอรมเสนอจัดหาฯ ของกรมปศุสัตว ใหฝายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. นําเสนอ และใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจําเปนของโครงการฯ ดังกลาวตอคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของ กษ. 

ข้ันตอนท่ี ๔ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. พิจารณาให
ความเห็นชอบในหลักการเพ่ือเสนอจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปหรืออนุมัติใหดําเนินงานกรณีการ
ขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป และใหฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ สรุปผล
รายงานและเสนองาน/แผนงาน/โครงการท่ีผานความเห็นชอบให CIO ของ กษ. ลงนามกํากับทาย
รายงานผลการพิจารณา และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามในหนังสือนําสงพรอมแนบรายงาน

 



 ๑๑ 

โครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. ท่ีผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบ และแจง
ผลการพิจารณาใหกรมปศุสัตวและสํานักงบประมาณทราบตอไป 

ข้ันตอนท่ี ๕ ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร แจงผลการพิจารณาโครงการฯ 
ใหกับหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวทราบตอไป และเม่ือหนวยงานสังกัดปศุสัตวไดรับเงินงบประมาณ
รายจายประจําปหรือเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปมาดําเนินการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรดังกลาว จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดพรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานให
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบภายในระยะเวลา ๕ วันทําการ เพ่ือจะไดรวบรวมและ
สรุปรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบหลังสิ้นสุดปงบประมาณ 
 

กรณีขอเสนอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสัตว 

จัดทําแบบฟอรมโครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร เพ่ือขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป โดยพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนดเบ้ืองตน  

(ตัวจริง จํานวน ๒ ชุด) 

พิจารณากลั่นกรองโครงการฯ และรวบรวมสรุปผลนําเสนอตอ CIO กรม
ปศุสัตวลงนามกํากับ เพ่ือเสนอตอเลขานุการคณะกรรมการ CIO ของ กษ. 

ตรวจสอบและรวบรวมโครงการฯ ของสวนราชการในสังกัด กษ. 
และนําเสนอตอคณะกรรมการ CIO ของ กษ. เพ่ือพิจารณา 

เลขานุการคณะกรรมการ CIO ของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ตรวจสอบและรวบรวมแบบฟอรมฯ โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด
และนําเสนอตอคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว 
ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ เพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรมปศุสัตว ดาน
การจัดหาและการติดตั้งระบบ 

และดานการพัฒนาระบบ 

พิจารณารายละเอียด ขอเสนอทางดานเทคนิคเฉพาะทางดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ใหแก

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสัตว 

แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวปรับแกไขรายละเอียด
ตามขอสังเกตฯ และรวบรวมสรุปผลนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวเพ่ือพิจารณา 

ตอ 
 



 ๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๑  ข้ันตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว กรณีขอเสนอตั้งงบประมาณรายจาย 
             ประจําป - เสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. 
 
 
 

คณะกรรมการ CIO ของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พิจารณาบูรณาการและใหขอเสนอแนะตอคําขอ
งบประมาณฯ ของสวนราชการในสังกัด กษ. 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สรปุผลและเสนองาน/แผนงาน/โครงการฯ ท่ีผานความเห็นชอบ ให CIO 
ของ กษ. ลงนามกํากับ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามใน
หนังสือนําสงพรอมรายงานโครงการฯ ของ กษ. ใหสํานักงบประมาณ
ทราบ และแจงผลการพิจารณาใหสวนราชการในสังกัด กษ. ทราบ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

รวบรวมและสรปุผลการพิจารณาโครงการฯ ของสวนราชการในสังกัด 
กษ. และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรของ กษ. เพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
เพ่ือเสนอจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสัตว 

แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวทราบและดําเนินการตอไป 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอรตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด และรายงานผลการ

จัดซื้อระบบคอมพิวเตอรเมื่อแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๕ วันทําการใหแก
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสัตว 

สรุปภาพรวมผลรายงานจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวให CIO กรม
ปศุสัตว และเสนอตอคณะกรรมการ CIO ของ กษ. และกระทรวง ICT ทราบ

หลังสิ้นสุดปงบประมาณ 

ตอ 

 



 ๑๓ 

กรณีการขอใชเงินโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายประจําป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสัตว 

จัดทําแบบฟอรมโครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร กรณีการขอใชเงินโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป โดยพิจารณาใหเปนไปตาม

หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนดเบ้ืองตน  
    

พิจารณากลั่นกรองโครงการฯ และรวบรวมสรุปผลนําเสนอตอ CIO กรม
ปศุสัตวลงนามกํากับ เพ่ือเสนอตอเลขานุการคณะกรรมการบริหารและ

จัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

รวบรวมและสรปุผลการพิจารณาโครงการฯ ของสวนราชการใน
สังกัด กษ. และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรของ กษ. เพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร เพ่ืออนุมัติใหดําเนินการกรณีการขอใชเงินโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป 

ตรวจสอบและรวบรวมโครงการฯ โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนดและ
นําเสนอตอคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว ดาน

การจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ เพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรมปศุสัตว ดาน
การจัดหาและการติดตั้งระบบ 

และดานการพัฒนาระบบ 

พิจารณารายละเอียด ขอเสนอทางดานเทคนิคเฉพาะทางดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

ใหแกหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสัตว 

แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวปรับแกไขรายละเอียด
ตามขอสังเกตฯ และรวบรวมสรุปผลนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวเพ่ือพิจารณา 

ตอ 

 



 ๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๒  ข้ันตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว กรณีการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลง 
             งบประมาณรายจายประจาํป - เสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
             ของ กษ. 
 

๒. เสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว (กรมปศุสัตวสามารถ
พิจารณาดําเนินการไดเอง) โดยการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร โดยโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณในข้ันตอนการจัดตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปมาแลว หรือการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว (รายละเอียด
ตามภาพท่ี ๓ และ ๔) ดําเนินการดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี ๑ หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว จัดทําหนังสือแจงความประสงคและ/หรือ
แบบฟอรมโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับหนวยงานของกรมปศุสัตว (ICT-DLD ๑) โดย
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของ กษ. มาแลว หรือแบบคําขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร (ตัวจริง
จํานวน ๒ ชุด) โดยพิจารณารายละเอียดฯ ใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนดเบื้องตน แลวสงใหศูนย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารรวบรวมและนําเสนอตอคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสัตว 

แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวทราบ
และดําเนินการตอไป 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สรปุผลและเสนองาน/แผนงาน/โครงการฯ ท่ีผานความเห็นชอบ ให 
CIO ของ กษ. ลงนามกํากับ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ลงนามในหนังสือนําสงพรอมรายงานโครงการฯ และแจงผลการ

พิจารณาใหสวนราชการในสังกัด กษ. ทราบ 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอรตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด และรายงานผลการ

จัดซื้อระบบคอมพิวเตอรเมื่อแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๕ วันทําการใหแก
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสัตว 

สรุปภาพรวมผลรายงานจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวให CIO กรม
ปศุสัตว และเสนอตอคณะกรรมการ CIO ของ กษ. และกระทรวง ICT ทราบ

หลังสิ้นสุดปงบประมาณ 

ตอ 

 



 ๑๕ 

สื่อสารกรมปศุสัตว ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ พิจารณารายละเอียด 
ขอกําหนดทางเทคนิคเฉพาะทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และขอเสนอแนะตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ และรวบรวมสรุปผลโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร กรณีการขอใชเงินโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป หรือเงินงบอ่ืนๆ และการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร
นําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

ข้ันตอนท่ี ๒ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรม
ปศุสัตว พิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร หรือการรับบริจาค
ครุภัณฑคอมพิวเตอรใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด และรวบรวมสรุปผลเปนภาพรวมโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร กรณีการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปหรือเงินงบ
อ่ืนๆ และการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรนําเสนอตอ CIO กรมปศุสัตวลงนามกํากับและใหความ
เห็นชอบ 

สําหรับการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร จะตองใหบุคคลภายนอก นิติบุคคล ประกอบ
ไปดวย บริษัท หางราน สมาคม มูลนิธิ องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ และอ่ืนๆ 
เปนตน แสดงความจํานงบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมกับสําเนาหนังสือแจงความประสงคการรับ
บริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรของผูบริจาค จํานวน ๑ ฉบับ เพ่ือแสดงความอนุเคราะหในการบริจาคครุภัณฑ
คอมพิวเตอรใหแกหนวยงานราชการ สังกัดกรมปศุสัตว เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากข้ึน 
หรือเพ่ือใชในการปฏิบัติงานทางราชการของกรมปศุสัตว (หนังสือแจงความประสงคการรับบริจาคครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของผูบริจาค (ฉบับจริง) จะนําไปใชประกอบการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินกรมปศุสัตวตอไป) 

ข้ันตอนท่ี ๓ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดสงสรุปผลรายงานภาพรวม
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว กรณีการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
ประจําปหรือเงินงบอ่ืนๆ ใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. 
รวบรวมและสรุปผลรายงาน งาน/แผนงาน/โครงการนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของ กษ. พิจารณาเพ่ือทราบกอนดําเนินโครงการ (เฉพาะโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ี
ผานความเห็นชอบแลว) 

ข้ันตอนท่ี ๔ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจงผลการพิจารณาโครงการฯ 
ใหกับหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวทราบตอไป และเม่ือหนวยงานสังกัดปศุสัตวไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
กรณีการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรดังกลาว 
จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดพรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานใหศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทราบภายในระยะเวลา ๕ วันทําการ เพ่ือจะไดรวบรวมและสรุปรายงานผล
การดําเนินงานใหคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบหลังสิ้นสุดปงบประมาณ สําหรับกรณีการรับบริจาคครุภัณฑ
คอมพิวเตอรใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวนํารายงานสรุปผลไปประกอบการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน
กรมปศุสัตว และนําข้ึนทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุฯ และรายงานผลการดําเนินงานใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบภายใน
ระยะเวลา ๕ วันทําการตอไป 
 
 

 



 ๑๖ 

กรณีการขอใชเงินโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายประจําปสําหรับโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณในข้ันตอนการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การการสื่อสาร กรมปศุสัตว 

จัดทําหนังสือแจงความประสงค/แบบฟอรมโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร (ICT-DLD ๑) กรณีการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายประจําป ภายใตโครงการฯ ท่ีผานความ
เห็นชอบในข้ันตอนการตั้งงบประมาณรายจายประจําป โดย

พิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนดเบ้ืองตน 
(ตัวจริง จํานวน ๒ ชุด) 

ตรวจสอบและรวบรวมโครงการ/รายละเอียดฯ โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนดและนําเสนอตอคณะทํางานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว ดานการจัดหาและการ
ติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ เพ่ือพิจารณา 

 

พิจารณากลั่นกรองโครงการ/รายละเอียดฯ โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด และนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก CIO 
กรมปศุสัตว พรอมลงนามกํากับ และนําเสนอตอเลขานุการคณะ

กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. 
 

คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรมปศุสัตว ดาน
การจัดหาและการติดตั้งระบบ 

และดานการพัฒนาระบบ 

พิจารณารายละเอียด ขอเสนอทางดานเทคนิคเฉพาะทางดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

ใหแกหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสัตว 

แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวปรับแกไขรายละเอียด
ตามขอสังเกตฯ และรวบรวมสรุปผลนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวเพ่ือพิจารณา 

สรุปผลรายงานโครงการฯ ท่ีไดรับจากสวนราชการในสังกัด กษ. 
เสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ 

กษ. พิจารณาเพ่ือทราบกอนดําเนินโครงการ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

ตอ 

 



 ๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๓  ข้ันตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว กรณีการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลง 
             งบประมาณรายจายประจาํปสําหรับโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีผานความเห็นชอบ 
             จากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณใน 
             ข้ันตอนการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป - เสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ของกรมปศุสัตว (กรมปศุสัตวสามารถพิจารณาดําเนินการไดเอง) 
 

กรณีการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสัตว 

แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
ทราบและดําเนินการตอไป 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอรตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด และรายงานผลการ

จัดซื้อระบบคอมพิวเตอรเมื่อแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๕ วันทําการใหแก
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสัตว 

สรุปภาพรวมผลรายงานจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวให CIO กรม
ปศุสัตว และเสนอตอคณะกรรมการ CIO ของ กษ. และกระทรวง ICT ทราบ

หลังสิ้นสุดปงบประมาณ 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การการสื่อสาร กรมปศุสัตว 

จัดทําแบบฟอรมแบบคําขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑ
คอมพิวเตอร โดยพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด

เบ้ืองตน (ตัวจริง จํานวน ๒ ชุด) 

ตรวจสอบและรวบรวมแบบฟอรมฯ โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ 
ท่ีกําหนดและนําเสนอตอคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารกรมปศุสัตว ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และ
ดานการพัฒนาระบบ เพ่ือพิจารณา 

 

ตอ 

ตอ 

 



 ๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๔  ข้ันตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว กรณีการรับบริจาคครุภัณฑ 
             คอมพิวเตอร - เสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว 
             (กรมปศุสัตวสามารถพิจารณาดําเนินการไดเอง) 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสัตว 

แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
ทราบและดําเนินการตอไป 

พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดฯ โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ี
กําหนด และนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก CIO กรมปศุสัตว 

พรอมลงนามกํากับ 
 

คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรมปศุสัตว ดาน
การจัดหาและการติดตั้งระบบ 

และดานการพัฒนาระบบ 

พิจารณารายละเอียด ขอเสนอทางดานเทคนิคเฉพาะทางดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

ใหแกหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสตัว 

แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวปรับแกไขรายละเอียด
ตามขอสังเกตฯ และรวบรวมสรุปผลนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวเพ่ือพิจารณา 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินกรมปศุสัตว และนําข้ึนทะเบียนครุภัณฑ

คอมพิวเตอรใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ
และรายงานผลการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรเมื่อแลวเสร็จภายในระยะเวลา 

๕ วันทําการใหแกศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสัตว 

สรุปภาพรวมผลรายงานจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวให CIO กรม
ปศุสัตว และเสนอตอคณะกรรมการ CIO ของ กษ. และกระทรวง ICT ทราบ

หลังสิ้นสุดปงบประมาณ 

ตอ 

 


