
หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตกิาร

จัดหาระบบคอมพวิเตอร์ 

ของกรมปศุสัตว์ 

ศูนย์สารสนเทศ 

กรมปศุสัตว์ 



นโยบายการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  

นโยบายการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร

ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

บูรณาการแผนงาน/
โครงการเพ่ือใช

งบประมาณ 
แผนพัฒนา ICT เปนไป
ตามนโยบาย กษ. และ
ความจําเปนเรงดวน 

ขอมูลการเกษตรเปน
มาตรฐานและทิศทาง
เดียวกัน/และเปลี่ยน

ขอมูลได 

มองแผนพัฒนา ICT 
ระยะยาว 5 ป

ตอเนื่อง 

ความคุมคาตอ
การลงทุน 

เนนประโยชนตอ
เกษตร/องคกร 

พัฒนาระบบงานมอง
การฝกอบรมใชงานได
จริงและหนวยงานอื่น

เขารวม 



กรอบพิจารณา
งบประมาณดาน 
ICT (16 ขอ) 

CIO ลงนาม
รับรอง 

ประเภทการ
จัดหา สอดคลองนโยบาย/

แผนยุทธศาสตร/แผน
อื่นๆ 

สอดคลองแผนแมบท 
ICT กระทรวง 

สอดคลองแผนแมบท 
ICT กรม 

เหตุผลความจําเปน 
ขอบเขต และงบประมาณ 

เปนไปตามเกณฑราคา
มาตรฐานของ MICT และ 

MOAC 

ทดแทนของเดิม-ระบุ
หมายเลขครุภัณฑ ปที่ซ้ือ 

และเหตุผลชัดเจน 

คุณลักษณะพรอมใบ
เสนอราคา 

ทดแทนระบบไม
นอยกวา 4 ป 

ความแตกตางและเชื่อมโยง
ระหวางระบบงานเดิมและ

ระบงานใหม 

ระบบงานกลางตาม 
TH e-GIF 

Front Office รองรับ 2 
ภาษา/ตองปฏิสัมพันธ

ระหวางกัน 

จางที่ปรึกษาเปนไป
ตามเกณฑฯ MOAC 

บูรณาการระดับกรมและไม
ซํ้าซอนระบบงานเดิม 

กรอกตามแบบฟอรมที่
กําหนด 



1. ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์จะต้องเป็นไปตามกาํหนด ดงันี ้

    1.1 คุณลกัษณะเฉพาะวสัดุครุภณัฑ์ประเภทคอมพวิเตอร์ โฆษณา    

และเผยแพร่ กรมปศุสัตว์ ของศูนย์สารสนเทศ 

    URL: http://www.dld.go.th/ict/ เป็นลาํดบัแรก 

    1.2 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ทีอ่ยู่นอกเหนือข้อ 1.1 เป็นไปตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ของ

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

    URL: http://www.mict.go.th/ 

หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตกิารจัดหา 

ระบบคอมพวิเตอร์ของกรมปศุสัตว์ (ต่อ) 



    1.3 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ที่อยู่นอกเหนือข้อ 1.1 เป็นไปตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ของสํานักงาน

ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 URL: http://www.opsmoac.go.th/ (หัวข้อ: ดาวน์โหลดคู่มอืเอกสาร: 

เทคโนโลยสีารสนเทศ: การจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของ กษ.) 

    1.4 การจ้างพฒันาระบบสารสนเทศจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

แนวทางการจ้างที่ปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการด้าน ICT ของ

สํานักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 URL: http://www.opsmoac.go.th/ (หัวข้อ: ดาวน์โหลดคู่มอืเอกสาร: 

เทคโนโลยสีารสนเทศ: การจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของ กษ.) 

 

หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตกิารจัดหา 

ระบบคอมพวิเตอร์ของกรมปศุสัตว์ (ต่อ) 



หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตกิารจัดหา 

ระบบคอมพวิเตอร์ (ต่อ) 
2. กรอกแบบคาํขอความเห็นชอบโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ 

สามารถดาวน์โหลดที่เวบ็ไซต์ของศูนย์สารสนเทศ 

 URL: http://www.dld.go.th/ict/ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

URL: http://www.opsmoac.go.th/ (หัวข้อ: ดาวน์โหลดคู่มอืเอกสาร: 

เทคโนโลยสีารสนเทศ: การจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของ กษ.)   

    ส่งเอกสารตวัจริง 2 ชุด และไฟล์ข้อมูลมาที่ Email Address: 

itcenter3@dld.go.th ซ่ึงแบบฟอร์ม มดีงันี ้

 - แบบฟอร์มที่ 1 แบบคาํขอความเห็นชอบฯ กรณจีัดหาใหม่ 

 - แบบฟอร์มที่ 2 แบบคาํขอความเห็นชอบฯ กรณทีดแทนของเดมิ 

 - แบบฟอร์มที่ 3 แบบคาํขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมฯ 



หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตกิารจัดหา 

ระบบคอมพวิเตอร์ของกรมปศุสัตว์ (ต่อ) 

งบประมาณ 

แนวทางปฏิบตัิการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ 

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ

จัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของ กษ. 

เสนอต่อ CIO กรมปศุสัตว์ (ดาํเนินการ

พจิารณาได้เอง) 

1. งบประมาณรายจ่าย

ประจําปี 

- ใช้แบบฟอร์มที ่1 และ/หรือ 2 

2. เงนิโอนเปลีย่นแปลง

งบประมาณ 

- จัดหาใหม่ และการจ้างพฒันา

ระบบสารสนเทศ ใช้แบบฟอร์มที ่1 

- ทดแทนของเดมิ ใช้แบบฟอร์มที ่2 

- เพิม่ประสิทธิภาพของเดมิ ใช้แบบฟอร์ม

ที ่1 

- โครงการทีผ่่านความเห็นชอบในขั้นตอน

การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี

มาแล้ว ใช้แบบฟอร์มที ่1 และ/หรือ 2 

3.การรับบริจาคครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์ 

- ใช้แบบฟอร์มที ่3 







หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตกิารจัดหา 

ระบบคอมพวิเตอร์ของกรมปศุสัตว์ (ต่อ) 

3. จะต้องปฏบิัตเิป็นไปตามปฏิทนิการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของ

กรมปศุสัตว์ ประจาํปีงบประมาณ 2557 สอดคล้องกบัปฏิทนิ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสํานักงบประมาณ และเป็นไปตาม

กาํหนดการของคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



ปฏิทนิการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของกรมปศุสัตว์ 

วนั/เดือน/ปี ขั้นตอนกิจกรรม 

28 ม.ค. 2556 

ประชุมคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กษ. 

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนงาน/โครงการของบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี ดา้น ICT ของ กษ. และเร่ืองอ่ืนๆ 

8 ก.พ. 2556 
แจง้ผลการพิจารณาคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2557 ดา้น ICT ไปยงั

สาํนกังบประมาณ และหน่วยงานสังกดั กษ. 

มี.ค. - เม.ย. 2556 
หน่วยงานสังกดักรมปศุสตัวจ์ดัเตรียมแบบคาํขอความเห็นชอบฯ กรณีใช้

เงินโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

18 - 26 เม.ย. 2556 

ปรับแกไ้ขรายละเอียดคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2557 ใหเ้ป็นไป

ตามการพิจารณาของสาํนกังบประมาณ และหลกัเกณฑท่ี์คณะรัฐมนตรีให้

ความเห็นชอบ และใหเ้ป็นไปตามเอกสารงบประมาณ 

เม.ย. 2556  
จดัส่งแบบคาํขอความเห็นชอบโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ กรณีใช้

เงินโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ และการรับบริจาคครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 



ปฏิทนิการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของกรมปศุสัตว์ (ต่อ) 

วนั/เดือน/ปี ขั้นตอนกิจกรรม 

พ.ค. 2556 
จดัทาํรายละเอียดเพื่อเขา้ช้ีแจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการวสิามญั

พิจารณา 

พ.ค. 2556 

กลัน่กรองโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสตัว ์และเสนอต่อ CIO 

กรมปศุสตัวใ์หค้วามเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจดัหา

ระบบคอมพิวเตอร์ของ กษ. 

มิ.ย. 2556 

ประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้น ICT เพื่อซกัซอ้มก่อนการช้ีแจง

งบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวสิามญัฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ 

พิจารณาร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2557 

มิ.ย. - ก.ค. 2556 

ประชุมคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กษ. 

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนงาน/โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ 

กรณีใชเ้งินโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณหรืองบอ่ืนๆ 



ปฏิทนิการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของกรมปศุสัตว์ (ต่อ) 

วนั/เดือน/ปี ขั้นตอนกิจกรรม 

ก.ค. 2556 
CIO กรมปศุสตัวเ์ขา้ร่วมประชุมช้ีแจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการ

วสิามญัฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ 

ก.ค. 2556 
แจง้ผลการพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบแผนงาน/โครงการฯ กรณีใชเ้งิน

โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ และการรับบริจาคครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 

ส.ค. - ต.ค. 2556 
รายงานผลการดาํเนินงานแผนงาน/โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ทุก

กรณีใหก้บัศูนยส์ารสนเทศ 

หมายเหตุ: ปฏิทินดงักล่าวสอดคลอ้งกบัปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   

ของสาํนกังบประมาณ และเป็นไปตามกาํหนดการของคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของ กษ. ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 



หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตกิารจัดหา 

ระบบคอมพวิเตอร์ของกรมปศุสัตว์ (ต่อ) 

4. จะต้องรายงานผลการจดัหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ในทุกกรณก่ีอน

ดาํเนินการขึน้ทะเบียนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ตามระเบียบพสัดุต่อไป 
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