
เอกสารวิชาการ 
 

เร่ืองที่ 1 
 

การศึกษาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรีชา  จันทรณิธานศรี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารวิชาการเลขที่ 65 (2) - 0503 - 012 
สถานที่ดําเนินการ กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ 

กองการเจาหนาที่ กรมปศุสัตว 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
เอกสารเผยแพร เว็บไซตกองการเจาหนาที่ กรมปศุสัตว 

ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 



ก 
 

คํานํา 
 

การศึกษาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว เปนการศึกษาวิเคราะห
และออกแบบระบบเก่ียวกับระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวท่ีมีความเชื่อมโยงและความสอดคลอง
กับนโยบายภาครัฐ แผนปฏิรูปประเทศ แผนงานและยุทธศาสตรการบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีดิจิทัล
ท้ังในระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับกรม นโยบายและแผนงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ การศึกษาความ
เหมาะสม ความเปนไปได และความตองการของผูใชงาน โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะหระบบดวยวงจร
การพัฒนาระบบในระดับข้ันตอนเบื้องตนไมวาจะเปนการศึกษากระบวนการทํางานของระบบงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และเปรียบเทียบระหวางระบบงานเกากับระบบงานใหมตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนด 
และการจัดเก็บรวบรวมขอมูลความตองการใชงานของผูใชงานท่ีมีตอการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร
ของกรมปศุสัตวและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวกับระบบฐานขอมูล
บุคลากรภาครัฐของสํานักงาน ก.พ. และระบบงานอ่ืนๆ ของหนวยงาน รวมท้ังศึกษาปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว เพ่ือใหกองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตวมี
กรอบแนวทางการวิเคราะหการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว และทําใหขอมูลบุคลากรของ
กรมปศุสัตวมีความเปนเอกภาพและสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐใหเปนขอมูลหนึ่งเดียว 
เพ่ือใชประกอบในการวางแผนและการพัฒนาการใหบริการการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตวใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

ผูศึกษาคาดหวังเปนอยางยิ่งวา การศึกษาวิเคราะหเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรม
ปศุสัตวฉบับนี้จะเปนกรอบแนวทางการวิเคราะหและออกแบบระบบเก่ียวกับระบบฐานขอมูลบุคลากรของ
กรมปศุสัตวใหกับกองการเจาหนาท่ีและหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีไดนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกตใช
ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 
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บทสรุป 
 

การศึกษาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว ไดดําเนินการศึกษาและ
จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว และเพ่ือศึกษาปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว โดยการศึกษาฯ ดังกลาวได
อธิบายถึง ความเชื่อมโยงและความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายภาครัฐ แผนและยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการบริหารงานบุคคลและดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีแปลงไปสูยุทธศาสตรท่ี 1 การปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการสูปศุสัตวดิจิทัลเพ่ือรองรับการพัฒนาดานปศุสัตว (Digital Livestock Transform) ของ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมปศุสัตว ระยะ 6 ป พ.ศ. 2560 - 2565 และยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนําไปใชในการบรหิารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพของแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 สําหรับการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบของการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวไดอาศัยแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหระบบ
และวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) โดยเปนการวิเคราะหระบบการ
บริหารงานบุคคลแบบองครวม ซ่ึงมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว หรือระบบงานอ่ืนๆ 
ภายในกรมปศุสัตวทํางานรวมกับการใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐของสํานักงาน ก.พ. ท่ีมีการ
เชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบ Off line ในลักษณะการสงออกขอมูลและการนําเขาขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูล
บุคลากรภาครัฐ และ/หรือทําการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบ On line โดยใชรหัสมาตรฐานกลางขอมูล
ทรัพยากรบุคคล (Standard API) ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด นําเขาสูระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Center) ของสํานักงาน ก.พ. และระบบงานสารสนเทศกลางและพัฒนา
ระบบคลังขอมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตวสําหรับรายงานเชิงวิเคราะหสําหรับผูบริหาร (ระบบ DataLake 
DLD) ของกรมปศุสัตว รวมท้ังการบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลรวมกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ 

แนวทางการวิเคราะหระบบเพ่ือการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว มีการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ จํานวน 2 แนวทาง คือ แนวทางท่ี 1 การวิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว 
(HR-DLD) เปนการวิเคราะหระบบมีการพัฒนาระบบและการใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวใน
แตละชวงระยะการพัฒนาระบบเปนหลัก สวนแนวทางท่ี 2 การวิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลของ
กรมปศุสัตวและสํานักงาน ก.พ. (HR-DLD-OCSC) เปนการวิเคราะหระบบมีการใชงานระบบฐานขอมูล
บุคลากรภาครัฐของสํานักงาน ก.พ. เปนระบบหลักในการจัดการฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว และมีการ
พัฒนาระบบและการใชงานระบบงานอ่ืนๆ ภายในกรมปศุสัตว เปนระบบสนับสนุนเขาสูระบบ DPIS ในสวน
ของกรมปศุสัตวท่ีเชื่อมโยงกับระบบ DPIS Center และระบบ SEIS ของสํานักงาน ก.พ. 
 
 
คําสําคัญ : การวิเคราะหระบบ, ระบบฐานขอมูลบุคลากร, สถาปตยกรรมของระบบ 

 1  กองการเจาหนาท่ี  กรมปศุสัตว 
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การศึกษาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว ทางผูศึกษาไดวิเคราะหและ
ออกแบบระบบการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว โดยพิจารณารายละเอียดสถาปตยกรรมระบบในแบบ
องครวมไดพิจารณาเลือกแนวทางท่ี 2 การวิเคราะหและออกแบบระบบการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว
และสํานักงาน ก.พ. (HR-DLD-OCSC) เนื่องจากระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐของสํานักงาน ก.พ. เปน
ระบบท่ีมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลของสวนราชการและกรมปศุสัตวไวท่ีเดียวกันมาเชื่อมโยงเพ่ือรับสง
ขอมูลกับระบบ DPIS Certer อัตโนมัติ มีการกําหนดและการใชงานรหัสมาตรฐานกลางดานการบริหารงาน
บุคคลรวมกันท่ีถูกกําหนดโดยระบบ DPIS Center มีการออกแบบหนาจอใหมีความทันสมัยและสามารถใช
งานไดงาย มีระบบการแจงเตือนผานอุปกรณ Smart Device ในรูปแบบ Mobile Application และมีความ
ปลอดภัยตามขอเสนอในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบน Web Application และระบบ DPIS 6.0 สามารถ
เชื่อมโยงเพ่ือตรวจสอบขอมูลกับสวนราชการและหนวยงานอ่ืนๆ ขอเสนอแนะของการศึกษา คือ การบูรณา
การจัดการฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวจะตองอาศัยการใชงานรหัสมาตรฐานกลางรวมกับท่ีถูกกําหนด
โดยระบบ DPIS Center ของสํานักงาน ก.พ.  ขอจํากัดดานเงินงบประมาณทําใหกรมปศุสัตวมีการใชบริการ
ระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐของสํานักงาน ก.พ. เปนหลักเพ่ือใหงายตอการเชื่อมโยงขอมูลเปนเอกภาพ 
และควรมีการสนับสนุนใหมีการสรางการเรียนรู พัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ และพัฒนาองคความรู
ดานการจัดการระบบฐานขอมูล ดานความม่ันคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร และดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
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An analytical study to develop a personnel database system of 
the Department of Livestock Development 

 
Preecha  Chantornnitarnsri 1 

 
Summary 

 
An analytical study to develop a personnel database system of the Department of 

Livestock Development was conducted to study and analyze to study the problems, 
obstacles and recommendations for the development of the personnel database system of 
the Department of Livestock Development. The study explained the connectivity and 
conformity with the 20  years Thailand national strategy, government policies, plans and 
strategies for the development of personnel management and digital technology that had 
been transformed into Strategy 1, the transformation of management into digital livestock 
transform of the Department of Livestock Development's Digital Action Plan, Phase 6, 2017 - 
2022, and Strategy No. 5, Development of Information Technology Systems for Use in Human 
Resource Management to be Effective in Human Resources Management Strategies (HR 
Scorecard) for fiscal year 2021 - 2023 for the analysis and system design of the development 
of personnel database system of the Department of Livestock Development based on the 
concept of the System Development Life Cycle: SDLC, an analysis of the holistic personnel 
management system which has developed a personnel database system of the Department 
of Livestock Development or other work systems within the Department of Livestock 
Development, the Department of Livestock Development works with the use of the 
Government Personnel Database System of the Office of the Civil Service Commission (OCSC) 
that links data in the Off line format in the form of data exporting and importing data into the 
government personnel database and/or linking data in online format by using the central 
human resource data standard code (Standard API) that the OCSC designates to be imported 
into the central government human resource information program (DPIS Center system) of 
OCSC and the central information system and develop a business data warehouse system of 
the Department of Livestock Development for executive analytical reports (DataLake DLD 
system) as well as the integration of data links with other government agencies. 
 
 
 
 
Keyword : System Analysis, Personnel Database System, System Architecture 

 1 Personnel Division, Department of Livestock Development 
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There are two approaches of system analysis and design for the Development of the 
Department of Livestock Development Personnel Database System: First approach, Human 
Resource Management System Analysis of the Department of Livestock Development (HR-
DLD) is mainly a system analysis with system development and use of the Department of 
Livestock Development personnel database system in each system development phase. As 
for the Second approach, the analysis of the personnel management system of the 
Department of Livestock Development and the OCSC (HR-DLD-OCSC) is a system analysis 
that deploys the civil service personnel database management of OCSC as the main system 
for the Department of Livestock Development and the use of other systems developed 
within the Department of Livestock Development supporting systems for entering the DPIS 
in the Department of Livestock Development that is linked to the DPIS Center system and 
the SEIS system of the OCSC. 

To conduct an analytical study to develop a personnel database system of the 
Department of Livestock Development, the researcher analyzed and designed the 
personnel management system of the Department of Livestock Development by considering 
the details of the system architecture in a holistic way and choose the Second approach, 
analyzing and designing the personnel management system of the Department of Livestock 
Development and the Office of the Civil Service Commission (HR-DLD-OCSC) because the 
Office of the Civil Service Commission (OCSC) has a system that has been developed to link 
the information of the government departments and the Department of Livestock 
Development at the same place to link to receive and send data with the DPIS Center 
system automatically. The system defined the common standard code by the DPIS Center 
with a modern screen design and easy to use. There is also a notification system via Smart 
Device in the form of Mobile Application and it is secured according to the proposal to 
develop applications on Web Application and the DPIS 6.0 system with the ability of link to 
verify information with government agencies and other agencies. The recommendation of 
the study is that the integration of the DLD's personnel database management requires the 
use of a common standard code in combination with those set by the OCSC's DPIS Center 
system. Due to the limitation of supporting budget, the Department of Livestock 
Development opts to use mainly the government personnel database system of the OCSC  
to make it easier to link the data in a unified way and there should be an encouragement 
to create learning, develop skills, knowledge, and abilities and develop knowledge in 
database management, computer security and digital technology. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ผูศึกษาขอขอบคุณ นายสัตวแพทยสรวิศ ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว  ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงของกรมปศุสัตว (Department Chief Information Officer: DCIO) ทุกทานต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน  นายพงษพันธ  ธรรมมา ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี  และนายสัตวแพทยไพโรจน  ธํารงโอภาส 
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินการ ใหคําแนะนํา
ปรึกษา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ  หัวหนากลุม/ฝายทุกทาน และเจาหนาท่ีของกองการเจาหนาท่ี 
และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว ท่ีใหการสนับสนุนขอมูลประกอบการศึกษาดาน
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา 
 

ตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 เปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศท่ีใหประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเฉพาะอยางยุทธศาสตรท่ี 6 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ โดย
มองถึงภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม ในเรื่องภาครัฐมีความทันสมัย โดยองคกร
ภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศและพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการ
ใหทันสมัย อีกท้ังนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 
2580) ท่ีมุงเนนการพัฒนาดิจิทัลอยางตอเนื่องอยางยั่งยื่นใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการ
เปนรัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงเปนการมุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทํางานและการใหบริการภาครัฐ 
เพ่ือใหเกิดการปฏิรูปกระบวนการทํางานและข้ันตอนการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ ถูกตองรวดเร็ว และ
อํานวยความสะดวกใหผูใชบริการ ประกอบกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พ.ศ. 2563 - 2565 ในแผนยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีความสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ในสวนกรมปศุสัตวมี
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมปศุสัตว ระยะ 6 ป (พ.ศ. 2560 - 2565) โดยมียุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กรมปศุสัตว คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสูปศุสัตวดิจิทัลเพ่ือรองรับการพัฒนาดาน
ปศุสัตว (Digital Livestock Transform) ท่ีมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการใหบริการภาครัฐดาน
การปศุสัตวใหกับเกษตรกร ผูประกอบการ และประชาชนท่ัวไป และการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว
ตามภารกิจกรมปศุสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานในสวน
งานสนับสนุนตามภารกิจกรมปศุสัตวท่ีจะตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีชวยลดข้ันตอนและระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานใหมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

กองการเจาหนาที่ เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรมปศุสัตวและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทภารกิจในการจัดทําแผนการจัดสวนราชการและ
อัตรากําลังในสวนกลาง และสวนภูมิภาค การวางแผนกําลังคน การปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคคล 
โครงสราง อัตรากําลัง ระบบงานและมาตรฐานการทํางานของหนวยงาน การสรรหา บรรจุและแตงตั้ง โอน 
ยายขาราชการ การเลื่อนระดับขาราชการเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน การเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
พนักงานราชการ และการจายคาจางลูกจางประจํา การจัดพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการแก
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม ตลอดจนการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
ทางการบริหารงานบุคคลของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการของกรมปศุสัตว ซ่ึงในปจจุบัน
กองการเจาหนาท่ีไดจัดเก็บขอมูลของบุคลากรในระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศทางการบริหารงาน
บุคคล โดยแบงออกเปน 2 ระบบ คือ 1. ระบบฐานขอมูลบุคลากร Dbase 4 เปนโปรแกรมท่ีพัฒนาจาก



2 
 

เจาหนาท่ีของกองการเจาหนาท่ีในการจัดเก็บขอมูลของขาราชการ เพ่ือสนับสนุนงานดานการบรรจุ แตงตั้ง 
โยกยาย และงานเงินเดือน 2. โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระหวางกรม (DPIS) : โปรแกรม
ออกแบบโดยสํานักงาน ก.พ. สําหรับจัดเก็บขอมูลของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา 
เก่ียวกับทะเบียนประวัติขอมูลของบุคคล การเลื่อนเงินเดือน การฝกอบรม การลา การรับเครื่องราชฯ ฯลฯ 
เพื่อสนับสนุนและรายงานผลตอสํานักงาน ก.พ. แตเนื่องจากระบบฐานดานบุคลากร Dbase 4 ท่ีใชใน
ปจจุบันเปนเวอรชั่นท่ีไมสามารถประมวลผลบนระบบปฏิบตัิการ (Windows) ท่ีใชในปจจุบันได สงผลใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความลาชา ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในปจจุบัน ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ทางกองการเจาหนาท่ีไดมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว ภายใตกรอบวงเงิน
งบประมาณท่ีมีอยูคอนขางจํากัด ซ่ึงปจจุบันอยูในระหวางทดสอบและการใชงานระบบฯ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารงานบุคลากรและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหสามารถทํางานตามความ
ตองการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางผูศึกษาจึงเล็งเห็นและใหความสําคัญตอการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคลากร
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวใหเปนระบบมากข้ึน และสามารถชวยสนับสนุนและตอบสนอง
ความตองการในการปฏิบัติงานงานบุคลากรใหมีความถูกตอง และมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
 
วัตถุประสงคการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว 
2. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว 

 
ขอบเขตการศึกษา 

 
1. ดําเนินการศึกษากระบวนการทํางานของระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล และเปรียบเทียบ

ระหวางระบบงานเกากับระบบงานใหมตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนด และเก็บรวบรวมขอมูลความตองการ
ใชงานของผูใชงาน 

2. ดําเนินการศึกษา วิเคราะหกระบวนการทํางานและความตองการของผูใชงานท่ีมีตอพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 

3. ดําเนินการศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรม
ปศุสัตว 
 
วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว ทางผูศึกษาไดกําหนดวิธี
การศึกษาดําเนินการตามข้ันตอนการวิเคราะหระบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว มี
รายละเอียดดังนี ้
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1. กําหนดกรอบแนวทาง วางแผน และจัดลําดับความสําคัญเก่ียวกับการวิเคราะหระบบฐานขอมูล
บุคลากรกรมปศุสัตว เพ่ือเปนกรอบแนวทางการบริหารงานและการดําเนินงานการวิเคราะหระบบฐานขอมูล
บุคลากรของกรมปศุสตัว 

2. ศึกษาทบทวน และสืบคนขอมูลแนวคิดเก่ียวกับนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหารงานบุคคลและดานเทคโนโลยีดิจิทัล แนวคิดเก่ียวกับระบบจัดการฐานขอมูล การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลจากเอกสารวิชาการ และ
ขอมูลการบริหารงานบุคคลของกองการเจาหนาท่ี สํานักงาน ก.พ. และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง
กฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

3. ศึกษารายละเอียดกระบวนการทํางานการบริหารงานบุคคลของกองการเจาหนาท่ีในแตละกลุม
งานเพ่ือศึกษารายละเอียดข้ันตอนการทํางานและเนื้องานในแตละงานทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสัมพันธและ
เก่ียวของระหวางกันในแตละข้ันตอนการทํางาน 

4. ศึกษาและสํารวจความตองการของผูใชงานจากบุคลากรของกองการเจาหนาท่ี บุคลากรภายใน
กรมปศุสัตว รายละเอียดข้ันตอนการทํางานการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ก.พ. และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังศึกษาปญหาอุปสรรค ขอดี-ขอเสีย ขอจํากัด และขอเสนอแนะการพัฒนาระบบฐานขอมูล
บุคลากรของกรมปศุสตัว 

5. จัดเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลขอมูล สังเคราะหขอมูล และวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการ
วิเคราะหออกแบบระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวและการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ก.พ. 
และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

6. วิเคราะหออกแบบระบบและสถาปตยกรรมระบบของระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว
ในระดับเบื้องตน และกําหนดความสัมพันธและความเชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว
และระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ และเปรียบเทียบการวิเคราะหออกแบบระบบฐานขอมูลบุคลากรของ
กรมปศุสัตวแตละแนวทางการวิเคราะหระบบจากแหลงขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษา 

7. เรียบเรียงขอมูล สรุปผลขอมูล และรายงานผลการศึกษาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูล
บุคลากรของกรมปศุสัตว ขอปญหาอุปสรรคและขอจํากัด และขอเสนอแนะเก่ียวกับการวิเคราะหเพ่ือพัฒนา
ระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

ผลผลิต (Output) 
กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตวมีรายงานการศึกษาวิเคราะหระบบงานเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูล

บุคลากรกรมปศุสัตว 
ผลลัพธ (Outcome) 
1. เพื่อใหกองการเจาหนาที่มีกรอบแนวทางการวิเคราะหการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร

กรมปศุสัตว เพ่ือใชประกอบในการวางแผนและการพัฒนาการใหบริการการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว 
2. เพ่ือใหกองการเจาหนาท่ีรับขอปญหาอุปสรรค ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะนําไปใชประกอบใน

การพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 
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ผลกระทบ (Impact) 
1. เพ่ือใหกองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว สามารถชวยการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว

ใหมีความสอดคลองกับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
นโยบายภาครัฐ 

2. เพ่ือใหผูบริหารกรมปศุสัตวและบุคลากรกรมปศุสัตว สามารถกําหนดแนวทางและวางแผนการ
ตัดสินใจในการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบมากข้ึน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 

ขาราชการพลเรือน (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2564ข) หมายถึง บุคคลซ่ึงไดรับ
บรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือน
จากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝายพลเรือน 

สวนราชการ (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2564ข) หมายถึง สวนราชการตาม
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดินและมีฐานะไมต่ํากวากรม 

การบริหารงานบุคคล (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2564ง) หมายถึง กระบวนการ
เก่ียวกับบุคคลเพ่ือใหไดมาซ่ึงบุคคลท่ีมีสมรรถนะสูงเหมาะสมกับองคกรโดยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและ
ธํารงรักษาใหมีความสุขในการทํางานเพ่ือใหสามารถทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะหระบบ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544) เปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดข้ันตอนหนึ่ง
ในกระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศท่ีจะตองพิจารณารายละเอียดการทํางานตามหนาท่ีของแตละงาน
เปนหลักเพ่ือสามารถรองรับความตองการของผูใชงานรวบรวมไดนั้นอาจจะมีเพียงบางสวนท่ีสามารถนํา
ระบบสารสนเทศเขามาแกปญหาได หรือการปฏิบัติงานในหลายสวนอาจจะตองเปลี่ยนแปลงหรือถูกยกเลิก
เม่ือนําระบบสารสนเทศมาใชงาน 

การเช่ือมโยงขอมูล (กฤตภาส  โกศลทวิชากร, 2563) หมายถึง การเชื่อมขอมูลจากฐานขอมูลหนึ่ง
ไปอีกฐานขอมูลหนึ่ง หรือการสงผานขอมูลจากฐานขอมูลหนึ่งไปอีกฐานขอมูลหนึ่ง 

เอพีไอ หรือ สวนตอประสานโปรแกรมประยุกต (Application Programming Interface: API) 
(มูลนิธิวิกิมีเดีย, 2564) หมายถึง วิธีการท่ีระบบปฏิบัติการ ไลบรารี (Library) หรือบริการอ่ืนๆ เปดใหโปรแกรม
คอมพิวเตอรสามารถติดตอเรียกใชงานได เอพีไอ แบงเปน 2 ชนิด คือ 1. เอพีไอท่ีข้ึนกับภาษา (Language - 
Dependent API) คือ เอพีไอท่ีสามารถการเรียกใชจากโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนดวยภาษาเพียงภาษาใดภาษาหนึ่ง 
และ 2. เอพีไอไมข้ึนกับภาษา (Language - Independent API) คือ เอพีไอ ท่ีสามารถเรียกไดจากโปรแกรม
หลายๆ ภาษา 

ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) (สํานักงานคณะกรรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2562ก) หมายถึง ปริมาณขอมูลท่ีมีขนาดใหญมา (ระดับ Terabyte หรือ Petabyte) เกินกวาขีดความสามารถ
ในการประมวลผลของระบบฐานขอมูลธรรมดา จะรองรับ (Volume) และขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว (Velocity) เชน ขอมูลจาก Social Media ขอมูลการซ้ือขายขอมูล Transaction การเงิน หรือการ
ใชโทรศัพท หรือขอมูลจาก Sensor จึงทําใหขอมูลมีหลากหลายรูปแบบ (Variety) ท้ังท่ีมีรูปแบบและไมมี
รูปแบบ ซ่ึงอาจจะอยูในรูปท้ัง RDBMS, Text, XML, JSON หรือ Image สําหรับ Big Data Technology 
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คือ เทคโนโลยีในการนําขอมูลจํานวนมหาศาลมาวิเคราะห ประมวลผล และแสดงผลดวยวิธีท่ีเหมาะสม สวน
การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญเพ่ือใหสามารถนําขอมูลมาใชไดงายข้ึน เพ่ือประโยชนในการวางแผนหรือการ
ตัดสินใจ เรียกวา Big Data Analytics 

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด (Cloud Computing) (สํานักงานคณะกรรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2562ก) หมายถึง การใหบริการประมวลผลแบบคลาวด เกิดจากแนวคิด
การใหบริการโดยใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานไอซีทีท่ีทํางานเชื่อมโยงกัน โดยมีเซิรฟเวอรมากมาย
ทํางานสอดประสานเปนหนึ่งเดียวกัน เพ่ือใหบริการแอปพลิเคชันตางๆ มีขอดีคือ ลดความซับซอนยุงยากของ
ผูตองการใชบริการ อีกท้ังยังชวยประหยัดพลังงานและลดคาใชจาย เพราะเทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
คลาวดทํางานผานเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) ระบบจึงไมไดถูกจํากัดในเรื่องของสมรรถนะและขีด
ความสามารถของการใชระบบประมวลผลจากระบบตางๆ ทําใหเกิดการบริการหลายๆ อยาง เชน การประชุม
ผานอินเทอรเน็ต Web Conferencing, Online Meetings ผูใชงานอาจอยูในหองเดียวกันหรือหางไกลกัน
คนละซีกโลกก็ได การประมวลผลแบบคลาวด สามารถแบงออกเปน 2 แบบใหญๆ คือ Private Cloud 
Computing เปนการใชงานภายในองคกรโดยเปนการใชสมรรถนะของดาตาเซ็นเตอรภายในองคกรนั้นๆ 
และ Public Cloud Computing เปนรูปแบบท่ีมีผูใหบริการสาธารณะจัดสรรการใหบริการการเขาถึงขอมูล
รูปแบบตางๆ ผานทางอินเทอรเน็ตเปนสวนมาก โดยผูใชบริการไมจําเปนตองรับรูวามีเซิรฟเวอร (Server) 
ติดตั้งอยูท่ีไหน และมากเทาใด สนใจเพียงแตบริการท่ีไดรับเทานั้น 

บริการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (VMware) (บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด, 2564) 
หมายถึง เทคโนโลยีสําหรับทําระบบ Server Virtualization เปนสวนหนึ่งใน Software Defined Data 
Center เปนโปรแกรมสําหรับควบคุมและสรางเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual Machine) มี 2 
องคประกอบหลักคือ ESXi และ vCenter Server เปนโปรแกรมจําลองคอมพิวเตอรเสมือนเชนเดียวกับ 
VPS แตมีความสามารถสูงกวารองรับการทํา High Availability, Failover และ Load Balancing เปนตน 
ระบบ Cloud ของ VMware มีตนทุนของระบบท่ีสูงกวาแบบอ่ืนๆ รวมถึงมีการใชเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ
มากกวา จึงทําใหการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือนของผูใชงานสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง
และมีความปลอดภัยของขอมูลมากท่ีสุด 

แดชบอรด (Dashboard) (ทีมดาตาไทย (DataTH), 2564) หมายถึง การนําขอมูลท่ีสําคัญมาสรุป
ใหเห็นภาพในหนาเดียว เพ่ือใหดูงายและสามารถตีความสั้นๆ ในระยะเวลาสั้นๆ โดยจะเปนขอมูลจากการ
ทํารายงานหรือท่ีอ่ืนๆ มักเปนขอมูลท่ีปรับปรุงใหเปนปจจุบัน (Update) สมํ่าเสมอจนไปถึง real-time 

สวนรายงาน (Report) หมายถึง การรวบรวมขอมูลการทํางานตางๆ ของหนวยงานจากท่ีเดียวกัน 
โดยอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบภาพรวมกวางเจาะลึกเขาไปในรายละเอียดของขอมูลใหสามารถอยูในทุก
รูปแบบท้ังตาราง กราฟ ขอความ หรือตัวเลข และจัดทําเปนรายเดือน รายไตรมาส หรือรายป 

ความแตกตางระหวางแดชบอรดกับรายงาน มีรายละเอียดคือ แดชบอรดจะแสดงเพียงหนาเดียว 
รายละเอียดกระชับและเปนรูปแบบสรุป และเนนภาพ กราฟ และแผนภูมิ สวนรายงานจะแสดงหนึ่งหนา
หรือมากกวาหนึ่งหนา รายละเอียดเนื้อหายาวและมีมากกวา และสวนมากเปนรูปแบบตาราง ขอความ และ
อาจมีกราฟประกอบ 

การเปล่ียนผานทางดิจิทัล หรือการปรับเปล่ียนไปสูองคกรดิจิทัล (Digital Transformation) 
(สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2564) หมายถึง การท่ีเรานํา Digital Technology เขามา
ปรับใชกับทุกภาคสวนขององคกร ซ่ึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ตั้งแตรากฐานไปจนถึงกระบวนการสงมอบ



6 
 

ใหกับผูรับบริการเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองคกรอยางมีกลยุทธท่ีใชเทคโนโลยีเขาชวย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและชวยใหตามทันโลกเศรษฐกิจ และไมไดรับผลกระทบ Digital Disruption 

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information 
System: DPIS) (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2564ค) หมายถึง ระบบงานท่ีชวยในการ
บริหารจัดการเก่ียวกับขาราชการพลเรือนสามัญ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวระดับ
กรม เพ่ือใหสามารถใชงานในการบริหารงานบุคคลใหแกสวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ระบบฐานขอมูลเพ่ือรองรับการแตงตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information 
System: SEIS) และระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (Smart ก.พ.7) (สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2564ซ) หมายถึง ระบบที่ชวยในการบริหารจัดการขอมูลขาราชการ
พลเรือนสามัญระดับสูงของทุกสวนราชการและใชขอมูลในการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการแตงตั้ง 
โยกยาย และสับเปลี่ยนหมุนเวียนขาราชการระดับสูง (ทป.) และบริหารจัดการทะเบียนประวัติขาราชการ
พลเรือนสามัญ (ก.พ. 7) (ทป.) เพ่ือใหสามารถใชงานในการบริหารงานบุคคลใหแกสวนราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว (กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว, 2563ก) เปนระบบการ
บริหารงานบุคคลภายใตโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว ซ่ึงเปนการพัฒนาระบบงานใน
สวนการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากรกรมปศุสัตวเปนหลัก โดยมีการพัฒนาระบบงานยอย มีดังนี้ ระบบ
บริหารจัดการขอมูลพ้ืนฐาน ระบบบริหารจัดการผูใชงาน ระบบบริหารจัดการฐานขอมูล ระบบบริหารจัดการ
บันทึกขอมูล/แกไขขอมูล/สืบคนขอมูล ระบบรายงานและบันทึกคําสั่ง และรายละเอียดงานอ่ืนๆ 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว ทางผูศึกษาไดศึกษาและ
รวบรวมแนวคิด และเอกสารวิชาการเก่ียวกับนโยบายภาครัฐ แผนปฏิรูปประเทศ แผนงานและยุทธศาสตร
การบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีดิจิทัล การวิเคราะหและออกแบบระบบ วงจรการพัฒนาระบบ ระบบ
ฐานขอมูล และความเปนมา และวัตถุประสงคของโปรแกรมระบบงานบุคลากรภาครัฐและกรมปศุสัตว ท้ังนี้ 
ผูศึกษาจึงไดศึกษาและรวบรวมแนวคิด และเอกสารท่ีเก่ียวของ มีดังนี้ 

1. นโยบายภาครัฐ และแผนงาน/ยุทธศาสตรการบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
3. แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหระบบ 
4. แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานขอมูล 
5. แนวคิดเก่ียวกับโปรแกรมระบบการบรหิารงานบุคคลของสํานักงาน ก.พ. และกรมปศุสัตว 
6. ความเชื่อมโยงของนโยบาย/แผน/ยุทธศาสตรดานการบริหารงานบุคคลและดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
1. นโยบายภาครัฐ และแผนงาน/ยุทธศาสตรการบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
แผนระดับท่ี 1 
1. ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

2561) ไดใหรายละเอียดวา 
วิสัยทัศนประเทศไทย: ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 

1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
ยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ“ประชารัฐ” มียุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
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2. ยุทธศาสตรชาติดานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ในท่ีนี้ยุทธศาสตรชาติท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลมี 2 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรชาติท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มุงเนนพัฒนา
คนในทุกดานและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยประชาชนเปนประชาชนคนไทยท่ีสมบูรณ 
เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการ ทักษะ ความสามารถปรับใชกับสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี ผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี สรางรายไดและพ่ึงพาตนเองได ครอบครัวโดยพอแมสามารถดูแลบุตร บุพการีไดอยางมี
คุณภาพ มีความม่ันคงใหกับคนในครอบครัว และครอบครัวไทยมีความเขมแข็งอบอุน ประเทศโดยสังคมไทย
มีคนท่ีมีวินัย มีสวนรวม มีความภาคภูมิใจในวิถีความเปนไทยและมีความสุข การเรียนรูท่ีรองรับโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและและท่ัวถึง มีนักวิจัยและนวัตกรรมท่ีชวยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร คือ การปรับเปลี่ยน
คานิยมและวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูเพ่ือศตวรรษท่ี 
21 การตระหนักถึงพหุปญญาท่ีหลายหลาย การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี การสรางสภาพแวดลอม
ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และการเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการ
สรางคุณคาและพัฒนาประเทศ 

2. ยุทธศาสตรชาติท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มุงเนน
ปรับเปลี่ยนภาครัฐโดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยประชาชน
ไดรับบริการท่ีดี สะดวกรวดเร็ว เสมอภาค มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ภาคเอกชนไดรับบริการท่ีสะดวก 
รวดเร็ว ลดขอจํากัด สรางโอกาสในการพัฒนาธุรกิจและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ภาคสวนตางๆ มี
สวนรวมในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร คือ ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
ตอบสนองความตองการและใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ 
ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศ ภาครัฐมีความทันสมัย บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มี
ความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตางๆ และมีเทาท่ีจําเปน และกระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 

แผนระดับท่ี 2 
1. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

2562ก) ใหรายละเอียดวา แผนแมบทจะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติใหบรรลุตาม
เปาหมายท่ีวางไวและถายทอดไปสูแนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับท่ี 3 ของหนวยงานภาครัฐ ในท่ีนี้แผน
แมบทท่ีเก่ียวของการบริหารงานบุคคล โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มีเปาหมายคือ บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ และภาครัฐมีการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดวย
การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช มีแผนขับเคลื่อน 5 แผนยอย คือ 1) การพัฒนาบริการประชาชน 
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2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3) การปรับสมดุลภาครัฐ 4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ และ 
5) การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเปาหมายคือ ประเทศไทยปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแผนขับเคลื่อน 2 แผนยอย คือ 1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การปราบปรามทุจริต 

2. แผนการปฏิรูปประเทศ (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2562ข) ให
รายละเอียดวา เปนแผนท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญโดยจะตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและตอง
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศมีรายละเอียดท่ีเก่ียวของ
กับการบริหารงานบุคคล มีดังนี้ 

ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน มุงเนนประเด็นบริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็ว และตอบ
โจทยชีวิตประชาชน ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล โครงสราง
ภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง กําลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมี
สมรรถนะสูง พรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด สราง และรักษาคนดี
คนเกงไวในภาครัฐ และการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ คลองตัว โปรงใส และมีกลไกปองกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

ดานท่ี 11 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนดานการปองกัน
และเฝาระวัง ดานการปองปราม ดานการปราบปราม และดานการบริหารจัดการ 

3. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2564ก และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2564ฌ) ใหรายละเอียดวา เปนแผนท่ีบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญโดยจะตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศมีรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน แยกออกเปนดานบุคคล (ระบบการทํางานดาน HR ใน
รูปแบบดิจิทัล Role Clarification การขยายอายุเกษียณราชการ การสํารวจอัตราเงินเดือนและรายได การ
หมุนเวียน สับเปลี่ยน ถายเทกําลังคน Secondment Lateral Entry การจางงานรูปแบบใหม การพัฒนา
ความรูและทักษะ และสภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ) ดาน Digital Transformation (การพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐสูรัฐบาลดิจิทัล) และดานโครงสราง (การบริหารบนฐานกระทรวง องคกรบริหารเฉพาะกิจ (Ad hoc) 
การมอบอํานาจการจัดสวนราชการ การทบทวนบทบาทภารกิจของรัฐ และรูปแบบการทํางานรองรับวิถีชีวิต
ใหม (New Normal)) 

ดานท่ี 11 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีดังนี้ กฎหมายวาดวย
การบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม หลักเกณฑการบริหารงานบุคคลภาครัฐท่ีปรับปรุงตามวิธีการ
ประเมิน “สัตบุรุษ” และมาตรการเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน
กับสวนรวมตอรัฐบาล 

ดานท่ี 13 ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีดังนี้ ระบบทุนการศึกษา
ของรัฐบาล (Talent Attraction) การยกระดับการเตรียมความพรอมสําหรับผูมีศักยภาพ การสงเสริมให
บุคลากรภาครัฐท่ีมีศักยภาพสูง การจัดทําฐานขอมูลผูรับทุนของรัฐบาล และการสงเสริมใหบุคลากรภาครัฐท่ี
มีศักยภาพสูงไปปฏิบัติงานในตางประเทศ 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 (สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) ใหรายละเอียดวา แผนฯ มีหลักการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญ
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ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาท่ียั่งยืน และคนเปนศูนยกลางการพัฒนา” โดยมุงเนน
คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม มุงสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับภาคการเกษตรของ
ประเทศ ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคูไปกับการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ทางการเกษตร สงเสริมใหการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบ
ไดอยางเปนธรรม ในแผนดังกลาวมียุทธศาสตรท่ีเก่ียวของการบริหารงานบุคคล คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

5. (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2566 - 2570 (สํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2564ข) ใหรายละเอียดวา แผนฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือ พลิกโฉม
ประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” โดยมีเปาหมายหลัก 5 ประการ คือ การ
ปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม การมุงสูสังคมแหงโอกาส
และความเปนธรรม การเปลี่ยนผานไปสูความยั่งยืน และการเสริมสรางความสามารถของประเทศในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใตบริบทโลกใหม แผนฯ ไดกําหนดหมุดหมายการพัฒนา 
จํานวน 13 ประการ โดยเฉพาะมิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ ในหมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคน
สมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต และหมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ี
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 

6. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 
2580) (สํานักงานคณะกรรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2562ก) ใหรายละเอียดวา วิสัยทัศน
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมวา ปฏิรูปประเทศไทยสูดิจิทัลไทยแลนด ซ่ึงดิจิทัลไทยแลนด (Digital 
Thailand) หมายถึง ยุคท่ีประเทศไทยสามารถสรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็ม
ศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยมีเปาหมายการพัฒนาใน
ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2561 - 2570) ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลคือ เปาหมายท่ี 3 พัฒนาทุนมนุษยสู
ยุคดิจิทัล ดวยการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมีความรูและทักษะท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และเปาหมายท่ี 4 ปฏิรูปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของ
ภาครัฐ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใชประโยชนจากขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใส มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มี 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ใหครอบคลุมท่ัวประเทศ - เขาถึง 
พรอมใชจายได 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล - ขับเคลื่อน New S-Curve เพ่ิมศักยภาพ
สรางธุรกิจ เพ่ิมมูลคา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสังคมคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล - สรางการมีสวนรวม การใชประโยชนอยาง
ท่ัวถึงและเทาเทียม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล - โปรงใส อํานวยความสะดวก รวดเร็ว 
เชื่อมโยง เปนหนึ่งเดียว 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล - สรางคน สรางงาน 
สรางความเขมแข็งจากภายใน 



11 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล - กฎระเบียบทันสมัย เชื่อม่ันในการ
ลงทุน มีความม่ันคงปลอดภัย 

ในท่ีนี้ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลมี 
2 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล - โปรงใส อํานวยความสะดวก รวดเร็ว 
เชื่อมโยง เปนหนึ่งเดียว มีเปาหมายยุทธศาสตรคือ บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผูประกอบการทุกภาค
สวนไดอยางสะดวกรวดเร็ว และแมนยํา  ประชาชนเขาถึงขอมูลภาครัฐไดสะดวกและเหมาะสมเพ่ือสงเสริม
ความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน  และมีโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหาร
ฐานขอมูลท่ีบูรณาการ ไมซํ้าซอน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงานและใหบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล - สรางคน สรางงาน 
สรางความเขมแข็งจากภายใน มีเปาหมายยุทธศาสตรคือ บุคลากรในวิชาชีพดานดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาท่ีขาดแคลนหรือมีความสําคัญตอการสรางนวัตกรรมดิจิทัล  เกิดการจาง
งานแบบใหมอาชีพใหมธุรกิจใหมจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และบุคลากรผูทํางานทุกสาขามีความรู
และทักษะดานดิจิทัล 

แผนระดับท่ี 3 
1. ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 

2560) ใหรายละเอียดวา วิสัยทัศนวา “เกษตรกรม่ันคง ภาคการเกษตรม่ังค่ัง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” มี
ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ 5 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคา ยุทธศาสตรท่ี 3 
เพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตร ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม อยางสมดุลและยั่งยืน และยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งยุทธศาสตรท่ี 5 มุงเนนพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยใหเปน Smart officers 
และ Smart researchers และเชื่อมโยงและบูรณาการการทํางานของหนวยงานทุกภาคสวนโดยกลไก
ประชารัฐ และปรับระบบบรหิารงานใหทันสมัย 

2. แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 
- 2564) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2559) ใหรายละเอียดวา วิสัยทัศนวา “ภาคเกษตรกาวไกลดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนําการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและ
ยั่งยืน” มียุทธศาสตรการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตร ตลอดหวงโซอุปทาน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตรท่ี 4 
บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งยุทธศาสตรท่ี 5 มุงเนนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานแบบบูรณาการท้ัง
ดานบุคลากรการเกษตรภาครัฐและกระบวนการทํางานใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีธรรมาภิบาล โปรงใส 
และตรวจสอบได 

3. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 (สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน), 2564) ใหรายละเอียดวา วิสัยทัศนวา “รัฐบาลดิจิทัลเปดเผย เชื่อมโยงและรวมกันสราง



12 
 

บริการท่ีมีคุณคาใหประชาชน” มีเปาหมายของแผนฯ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล คือ เปาหมายท่ี 1 
ลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน เปาหมายท่ี 3 การทํางานของภาครัฐมี
ความโปรงใสตรวจสอบได และเปาหมายท่ี 4 สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาบริการของ
ภาครัฐ และกําหนดนโยบายสําคัญของประเทศ มีประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีเก่ียวของการ
บริหารงานบุคคล ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการใหบริการแกประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มุงเนนการ
พัฒนาบริการดิจิทัลท่ีมีคุณภาพสําหรับประชาชน โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานรัฐมีทัศนคติดาน
ดิจิทัล (Digital Mindset) มีความพรอมและศักยภาพในการพัฒนาบริการดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ การจัดตั้ง
ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหวางหนวยงานของรัฐ 
รวมท้ังการเพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยในการใชบริการดิจิทัลของประชาชนดวยการปกปองคุมครองขอมูลสวน
บุคคลของประชาชน ความปลอดภัยในการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสําหรับการทําธุรกรรมทางดิจิทัล เพ่ือให
ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในการใชบริการดิจิทัลภาครัฐ อันนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี ท้ังดาน
ระยะเวลาท่ีสะดวกรวดเร็ว ลดภาระการเดินทาง และความพึงพอใจสูงสุดจากการรับบริการจากภาครัฐใน
สังคมดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทํางานของรัฐ มุงเนน
ใหความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทํางานของภาครัฐ เพ่ือใหสามารถพัฒนาบริการประชาชนหรือ
บริหารจัดการภายในภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพ โดยเปนการสงเสริมและผลักดันตั้งแตตน
กระบวนการ คือ การจัดทําขอมูลภาครัฐใหอยูในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง ในการ
ใหบริการประชาชน การปรับปรุงหรือแกไขกฎหมายเพ่ือใหสามารถเปดเผย แลกเปลี่ยนขอมูลไดอยางถูกตอง
เปนไปตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐจนถึงกระบวนการการสงเสริมใหภาครัฐเปดเผยขอมูลผาน
ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานโดยเฉพาะขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอน 

4. แผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ภายใต
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) 
(สํานักงานคณะกรรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2562ข) ใหรายละเอียดวา มียุทธศาสตร
การพัฒนาดิจิทัลแยกตามประเด็นขับเคลื่อนท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลดังนี้ ยุทธศาสตรปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสูเปนรัฐบาลดิจิทัล มี 2 ประเด็นคือ การยกระดับบริการภาครัฐ และปฏิรูปการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ และยุทธศาสตรพัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีประเด็นการพัฒนา
กําลังคนและประชาชนสูยุคดิจิทัล 

5. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2563 - 2565 (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ, 2563) ใหรายละเอียดวา การแปลงนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมสูแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดานเกษตร มี 2 ยุทธศาสตร คือ แปลง
ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล มุงเนนการบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตอบสนองประชาชนและเกษตรกร ผูประกอบการทุกภาคสวนไดอยางสะดวก รวดเร็วและแมนยํา ประชาชน
และเกษตรกรเขาถึงขอมูลภาครัฐไดสะดวกและเหมาะสมเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน และมีโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานขอมูลท่ีบูรณาการ ไมซํ้าซอน 
สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงานและใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
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แปลงยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมเทคโนโลยีดิจิทัล มุงเนนบุคลากร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณมีความรูและทักษะดานดิจิทัลในระดับท่ีสามารถสรางโอกาสและคุณคา
ใหแกองคการท่ีเหมาะสมและสอดคลองตอความตองการของประชาชนในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

6. ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 - 2565 (กองแผนงาน กรมปศุสัตว, 2560) ใหรายละเอียด
วา วิสัยทัศน “เปนองคการท่ีนําและขับเคลื่อนการปศุสัตวไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในตลาดโลก” มี
พันธกิจท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล 3 พันธกิจ คือ 

พันธกิจท่ี 1 ทรัพยากรมนุษยสาขาการปศุสัตว - พัฒนาทรัพยากรมนุษยสาขาปศุสัตว โดยครอบคลุม
ท้ังบุคลากรกรมปศุสัตว เกษตรกร อาสาปศุสัตว และผูประกอบการ ใหมีองคความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ศักยภาพท่ีพรอมกับบริบทแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางแข็งแกรง 

พันธกิจท่ี 3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลดานการปศุสัตว - พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลท่ีครอบคลุมท้ังซอฟตแวร ฮารดแวร ระบบเครือขาย ระบบฐานขอมูล และระบบ
เชื่อมโยงขอมูล ผูพัฒนาระบบ ผูใชระบบ พนักงานท่ีเก่ียวของ และผูเชี่ยวชาญในสาขา เพ่ือตอบสนองการใช
งานสําหรับการปศุสัตวและเพ่ืองานปศุสัตว 

พันธกิจท่ี 5 การบริหารจัดการองคการมุงสูความเปนเลิศ (HPO & GG) - ปรับปรุงการบริหารจัดการ
องคการและการบริหารจัดการบุคลากร รวมกับการปรับบทบาทองคการและการนําองคการไปสูรูปแบบใหม 
เพ่ือมุงสูการเปนองคการชั้นนํา และเปนองคการนําการขับเคลื่อนปศุสัตว 

ยุทธศาสตรกรมปศุสัตวท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล มีดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางขีดความสามารถและสมรรถนะเพ่ือยกระดับบุคลากรดานการปศุสัตว

มุงสูสากล - มุงเนนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพบุคลากรดานการปศุสัตวใหเปนผูรูคิด รูรอบ รวมท้ัง มี
ความเชี่ยวชาญในอาชีพ และบุคลากรกรมปศุสัตวมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ (Smart 
Officer) สนับสนุนบทบาทของกรมปศุสัตวใหเปนองคการชั้นนําและเปนองคการท่ีนําการขับเคลื่อนการปศุสัตว 
ไทย เพ่ือพรอมรับการเปลี่ยนแปลงจากการตอยอดพ้ืนฐานองคความรูท่ีมีอยูเดิมกับการคิดคน พัฒนาและ 
ประยุกตใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ตลอดจนมุงสรางบุคลากรดานการปศุสัตวใหพรอม
ผลักดัน การปศุสัตวไทยสามารถแขงขันไดอยางไรขีดจํากัดในเวทีโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลดานการปศุสัตวใหมี
ความเหมาะสมและรวมสมัย - พัฒนาและปรับปรุงการนําดิจิทัลมาใชในระบบปศุสัตว เชื่อมโยงระบบขอมูล
ระหวางระบบงานใหมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง ใชงานไดงาย และมีความพรอมในอุปกรณดาน IT มีความ
ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาและสนับสนุนการเขาถึงเพ่ือประยุกตใช
ขอมูล องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยดานการปศุสัตว ผานชองทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ความสะดวกและรวดเร็ว เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการมุงสูการเปน Device Service ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหเปนประโยชนตอการพัฒนาการปศุสัตวใหเปนท่ียอมรับในระดับสากลและเปนขอมูลสําคัญตอการ
ลงทุนและการแขงขันอยางมืออาชีพ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ - มุงพัฒนากรมปศุสัตว
ใหเปนองคการท่ีมีคุณภาพดานการบริหารจัดการในระดับสูง มีธรรมาภิบาล และเปนท่ียอมรับท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน ตลอดจนทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสรางและระบบงานขององคการใหมีประสิทธิภาพ 
มีความคลองตัวในการดําเนินงานและทันสมัย สอดรับกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังตระหนักถึงแนวทาง
เพ่ือการผลักดันใหเกิดการสรางนวัตกรรม และใหความสําคัญกับผลการดําเนินงานของหนวยงานและคุณภาพ
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การใหบริการ ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรกรมปศุสัตวและมุงสรางความผูกพันระหวางบุคลากรกรมปศุสัตวกับองคการ เพ่ือเสริมสรางความ
สามัคคีและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในองคการอันเปนรากฐานท่ีสําคัญของการกาวไปสู
ความเปนเลิศ 

7. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมปศุสัตว ระยะ 6 ป (พ.ศ. 2560 - 2565) (ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว, 2564ข) ใหรายละเอียดวา วิสัยทัศน “เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการ
ปศุสัตวไทยอยางยั่งยืน” และมีพันธกิจ คือ 

1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและทรัพยากรมนุษยการปศุสัตวทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือรองรับตอ
การเปลี่ยนแปลง และการเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนางานดานการปศุสัตวแกเกษตรกรและประชาชน
ท่ัวไป 

2) พัฒนาระบบขอมูลการปศุสัตว เครือขายสารสนเทศ ระบบความม่ันคงปลอดภัย บูรณาการ
ความรวมมือดานเทคโนโลยีดิจิทัลทุกภาคสวน 

3) เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศดานการปศุสัตวเพ่ือการพัฒนา การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูล 
และการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ การวิจัยพัฒนานวัตกรรมแนวใหมใหกับ
บุคลากรเครือขายดานปศุสัตว 

4) สนับสนุนและพัฒนาระบบการปศุสัตวดวยเทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือพัฒนาปรับปรุงโครงสรางการ
ผลิต เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานปศุสัตวกับตลาดโลก มีมาตรฐาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนชองทางและ
เปดโอกาสในการพัฒนาประเทศใหหลุดจากกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง 

ยุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมปศุสัตว คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการสูปศุสัตวดิจิทัลเพ่ือรองรับการพัฒนาดานปศุสัตว (Digital Livestock Transform) และยุทธศาสตรท่ี 5 
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาคปศุสัตว (Digital Livestock Human 
Resource) 

8. แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2566 (กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว, 2563ข) ใหรายละเอียดวา วิสัยทัศนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรมปศุสัตว พ.ศ. 2564 - 2566 วา “บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางมืออาชีพภายใตหลักธรรมาภิบาล” 
และมีพันธกิจ คือ 1. พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการบรหิาร
กําลังคนในกรมปศุสัตว 2. มุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกรมปศุสัตวใหมีสมรรถนะสูง และ 3. พิทักษระบบ
คุณธรรมในราชการกรมปศุสัตว มียุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือความพรอมสําหรับ
การบริหารงานและการเปลี่ยนแปลง เปาประสงคเชิงกลยุทธ 1) มีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจกรมปศุสัตว 2) วางแผนและบริหารกําลังคน (Workforce Planning and 
Deployment) ใหเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจของกรมปศุสัตว 3) กําหนดเสนทางความกาวหนาใน
สายอาชีพสําหรับตําแหนงผูบริหารหนวยงานท่ีชัดเจนและโปรงใส 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารกําลังคนท่ีมีทักษะและสมรรถนะสูง เปาประสงคเชิงกลยุทธ 1) มีระบบ
บริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ 



15 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรรหาและเลือกสรรเพื่อใหไดมาซึ่งกําลังคนที่สอดคลองตามภารกิจของ
กรมปศุสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพ เปาประสงคเชิงกลยุทธ 1) มีการสรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ
อยางเปนระบบ 2) มีแผนการสรรหา บรรจุ แตงตั้งใหไดมาซ่ึงกําลังคนท่ีสอดคลองตามกรอบอัตรากําลัง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เปาประสงคเชิงกลยุทธ 1) ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ถูกตอง และรวดเร็ว 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนําไปใชในการบริหารทรัพยากร บุคคล
ใหมีประสิทธิภาพ เปาประสงคเชิงกลยุทธ 1) มีระบบฐานขอมูลบุคลากรสําหรับบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีถูกตอง 
เท่ียงตรง และทันสมัย 2) มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางสูงสุด 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและสมรรถนะในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว เปาประสงคเชิงกลยุทธ 1) บุคลากรกรมปศุสัตวมีความรู ทักษะ สมรรถนะท่ีเหมาะสม
และปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 2) มีกระบวนการจัดการความรูอยางเปนระบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใชอยางครอบคลุมทุกมิติอยางมี
ประสิทธิภาพ เปาประสงคเชิงกลยุทธ 1) นําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใชอยางเต็มประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การสงเสริมใหการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปรงใส เปนธรรม และ 
ตรวจสอบได เปาประสงคเชิงกลยุทธ 1) มีการสื่อสารหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลอยางท่ัวถึง 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 1) สรางความโปรงใสและความศรัทธาในการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตรท่ี 10 การเสริมสรางคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมในการทํางานของบุคลากร 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตวใหมีความสมดุลระหวางชีวิตกับการ
ทํางานและสรางความผูกพันในองคกร 

จากการศึกษานโยบายภาครัฐ และแผนงาน/ยุทธศาสตรดานการบริหารงานบุคคลและดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลตั้งแตแผนระดับที่ 1 - 3 ซึ่งมีความเชื่อมโยงและความสอดคลองกันโดยเปนการนําไปนโยบายไปสู
การปฏิบัติจากระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับกรม และแยกตามงานท่ีมีการผสมผสานกันท้ังใน
ดานการบริหารงานบุคคล และดานเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงใหสวนราชการและกรมปศุสัตวสามารถนําไปใชเปน
กรอบแนวทางการพัฒนางานบริหารบุคคลและงานเทคโนโลยีดิจิทัลใหเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวของ
กรมปศุสัตวและนโยบายภาครัฐท่ีกําหนดไว 

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

 
การบริหารงานบุคคล (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2564ง) หมายถึง กระบวนการ

เก่ียวกับบุคคลเพ่ือใหไดมาซ่ึงบุคคลท่ีมีสมรรถนะสูงเหมาะสมกับองคกรโดยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและ
ธํารงรักษาใหมีความสุขในการทํางานเพ่ือใหสามารถทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การสรรหา ประกอบไปดวย 1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย 2) การวิเคราะหงาน 3) การสรรหา 
4) การคัดเลือก และ 5) การแตงตั้ง (บรรจุ โอน ยาย เลื่อนตําแหนง รักษาราชการแทน) 
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2. การพัฒนา ประกอบไปดวย 1) การฝกอบรม 2) การศึกษา 3) การวางแผนและพัฒนาอาชีพ 
4) ประสบการณทํางาน และ 5) การพัฒนาองคกร 

3. การรักษาไว ประกอบไปดวย 1) การเลื่อนตําแหนง 2) การเลื่อนเงินเดือน 3) คาตอบแทน  
4) การยาย 5) การจูงใจ 6) ระบบแรงงานสัมพันธ 7) สภาพการทํางาน และ 8) การดําเนินการทางวนิัยการ
บริหารงานบุคคล 

4. การใชประโยชน ประกอบไปดวย 1) การปฏิบัติราชการตามเปาหมาย และ 2) การประเมินผล
งานการปฏิบัติงาน 

เปาหมายการบริหารงานบุคคล คือ องคกรมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ สมาชิกเปนองคกรกลุม
ตางๆ มีความสัมพันธท่ีดีตอกัน และบุคคลมีความเจริญกาวหนาและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบ 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบ 
การวิเคราะหระบบ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544) ไดอธิบายวา การวิเคราะหระบบเปน

ข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ระบบสารสนเทศท่ีไดรับการ
พัฒนาข้ึนมาจะประสบความสําเร็จสามารถรองรับความตองการของผูใชงานไดมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับ
ข้ันตอนของการวิเคราะหระบบงานนี้ เนื่องจากรายละเอียดความตองการตางๆ ท่ีรวบรวมไดนั้นอาจจะมีเพียง
บางสวนท่ีสามารถนําระบบสารสนเทศเขามาแกปญหาได หรือการปฏิบัติงานในหลายสวนอาจจะตอง
เปลี่ยนแปลงหรือถูกยกเลิกเม่ือนําระบบสารสนเทศมาใชงาน 

การวิเคราะหระบบจะเปนการพิจารณาการทํางานตามหนาท่ีของแตละงานเปนหลัก ซ่ึงงานในแตละ
ฟงกชันอาจจะหมายถึง หนวยงาน องคกร หรือหนาท่ีความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน โดยท่ัวไปฟงกชันงาน
แตละฟงกชันจะรับขอมูลจากภายนอก (Input) จากนั้นจะผานกระบวนการปฏบิัติงานของฟงกชันงานแลว ก็
จะทําการสรางข้ึนเปนผลของการปฏิบัติงานจากฟงกชันนั้นข้ึน (Output) จะเห็นไดวาการวิเคราะหระบบจะ
เปนกระบวนการท่ีคนหา ศึกษา และกําหนดขอบเขตของระบบสารสนเทศท่ีจะพัฒนาข้ึนมา รวมท้ังศึกษาและ
วิเคราะหในรายละเอียดของฟงกชันการปฏิบัติงานตางๆ ท่ีจะนํามาพัฒนาเปนระบบสารสนเทศ 

กฎเกณฑของการวิเคราะหระบบ เปนการนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการวิเคราะห
ระบบงานสารสนเทศ ซ่ึงกฎเกณฑท่ีใชเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะหระบบงานสารสนเทศ มี 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอบเขตของสารสนเทศ จะตองศึกษาองคประกอบของขอมูล เพ่ือใหสามารถทําความ
เขาใจกระบวนการใชขอมูลไดอยางชัดเจน 

สวนท่ี 2 การแยกสวน จะตองแบงการวิเคราะหออกเปนสวนยอยตามขอบเขตท่ีกําหนดข้ึน เชน แบง
ตามขอบเขตฟงกชันการปฏิบัติงาน หรือแบงตามโครงสรางองคกร แตตองคํานึงความสัมพันธท่ีมีอยูระหวาง
สวนยอยตางๆ มีลักษณะใด 

สวนท่ี 3 มุมมองทางกายภาพและทางตรรกะ ซ่ึงมุมมองทางกายภาพเปนภาพท่ีเห็นไดในวิธีการ
ปฏิบัติงานจริงในแตละข้ันตอนของระบบงานในปจจุบัน และมุมมองทางตรรกะเปนมุมมองการวิเคราะห
ระบบงานท่ีพิจารณาจากหนาท่ีหรือฟงกชันการทํางานท่ีสําคัญ 

แนวทางการวิเคราะหระบบ มี 2 ลักษณะ คือ การศึกษาจากภาพรวมนําไปสูกระบวนการท่ีแยกเปน
สวนยอย (Top - Down) หรือการศึกษาจากบนลงลาง และการศึกษาจากสวนยอยรวมรวมกันข้ึนเปนภาพรวม 
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(Bottom - Up) ซ่ึงท้ังสองแนวทางจะมีกระบวนการท่ีแตกตางกัน รวมท้ังมีความเหมาะสมกับการใชงานใน
สถานการณท่ีตางกัน 

2. แนวคิดเกี่ยวกับวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 
2.1 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) (ไชยวัฒน  วิเชียรไชย, 

ม.ป.ป.) ใหความหมายวา กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
แกปญหาทางธุรกิจและตอบสนองความตองการของผูใชได โดยระบบท่ีจะพัฒนานั้นอาจเริ่มดวยการพัฒนา
ระบบใหมหรือนําระบบเดิมท่ีมีอยูแลวมาปรับเปลี่ยนใหดียิ่งข้ึน ข้ันตอนของวงจรการพัฒนาระบบจะชวยให
นักวิเคราะหระบบสามารถดําเนินการไดอยางมีแนวทางและเปนข้ันตอน ทําใหสามารถควบคุมระยะเวลา
และงบประมาณในการปฏบิัติงานของโครงการพัฒนาระบบได 

วงจรการพัฒนาระบบงานสําหรับระบบงานท่ัวไป 
วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle: SDLC) สําหรับระบบท่ัวไป

ท่ีไดมีการคิดคนข้ึนมา สามารถแบงออกเปนลําดับข้ันได 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
1) การวิเคราะหระบบงาน เปนข้ันตอนของการศึกษาระบบงานเดิมท่ีใชในปจจุบัน (Current 

System) ปญหาท่ีเกิดจากระบบงานเดิม ตลอดจนการศึกษาถึงความตองการของธุรกิจ (Business Needs 
and Requirements) พรอมกับการประเมินเหตุการณตางๆ เพ่ือหาทางเลือกท่ีเหมาะสมมาแกปญหา 

2) การออกแบบและวางระบบงาน เปนข้ันตอนหลังจากการวิเคราะหระบบงานซ่ึงเปนข้ันตอน
ท่ีนักวิเคราะหระบบจะตองวางโครงสรางของระบบงานในรูปลักษณะท่ัวๆ ไป และในรูปลักษณะเฉพาะโดยมี
การแจกแจงรายละเอียดท่ีแนชัดของแตละงาน หรือระบบงานยอยของระบบท่ีไดออกแบบข้ึนจะถูกสงตอไป
ใหกับโปรแกรมเมอรเพ่ือจะไดทําการเขียนโปรแกรมใหเปนระบบท่ีปฏิบัติงานไดจริงในข้ันตอนตอไป 

3) การนําระบบเขาสูธุรกิจหรือผูใช เปนข้ันตอนท่ีนําเอาระบบงานมาติดตั้ง (Install) ใหกับผูใช 
และเพ่ือใหแนใจวาระบบงานสามารถปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงคระบบงานจะตองถูกทําการตรวจสอบ
มาอยางดี พรอมกับการฝกอบรม (Education and Training) ใหผูใชระบบสามารถใชระบบงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและถูกตอง 

4) การดําเนินการสนับสนุนภายหลังการติดตั้งระบบงาน เปนข้ันตอนท่ีระบบงานใหมไดถูกนํามา
ติดต้ังแลวผูใชระบบอาจจะยังไมคุนเคยกับการทํางานในระบบใหม นักวิเคราะหระบบควรจะใหคําแนะนํา
อยางตอเนื่อง เพ่ือชวยเหลือผูใชระบบในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้รวมถึงความตองการตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนหรือ
เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากระบบไดถูกติดตั้ง ซ่ึงจะเก่ียวของกับการบํารุงรักษาระบบงาน (System 
Maintenance) และการปรับปรุงระบบงาน (System Improvement) เม่ือความตองการเปลี่ยนแปลงไป 
และระบบงานท่ีกําลังปฏิบัติอยูเปนประจํา จําเปนตองปรับปรุงใหม นักวิเคราะหระบบจะตองกลับไปเริ่มตนท่ี
ข้ันตอนท่ี 1 ใหม และจะเปนเชนนี้เรื่อยๆ ไป ถาเกิดความเปลี่ยนแปลงของระบบ 

วงจรการพัฒนาระบบงานสําหรับระบบสารสนเทศ 
วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle: SDLC) ของระบบสารสนเทศ 

ไดมีการคิดคนข้ึนมาโดยมีข้ันตอนท่ีแตกตางไปจากวงจรการพัฒนาระบบงานสําหรับระบบงานท่ัวไป ตรงท่ีมี
ข้ันตอนการพัฒนาระบบงานท่ีละเอียดกวาถึง 7 ข้ันตอน ซ่ึงนักวิเคราะหระบบตองทําความเขาใจวาในแตละ
ข้ันตอนวาทําอะไรและทําอยางไร สามารถแบงออกเปนลําดับข้ันตอน มีดังนี ้
 



18 
 

 
 
ภาพท่ี 1  วงจรกิจกรรมตางๆ ในแตละข้ันตอน ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นเปนระบบงานท่ีใชได 
ท่ีมา: ไชยวัฒน  วิเชียรไชย (ม.ป.ป.) 
 

1) คนหาปญหา โอกาสและเปาหมาย (Identifying Problems, Opportunity and Objective) 
ระบบสารสนเทศจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือผูบริหารหรือผูใชตระหนักวาตองการระบบสารสนเทศ หรือตองแกไข
ระบบเดิม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. จะตองศึกษาระบบโดยละเอียด เพ่ือใหเขาใจถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคกร 
2. พยายามหาโอกาสในการปรับปรุงวิธีการทํางานโดยการใชระบบคอมพิวเตอร 
3. จะตองมองเปาหมายใหชัดเจน เพ่ือจะไดรูทิศทางของการทําระบบใหเปนไปตามเปาหมาย

ท่ีวางไว 
2) ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) จะตองพิจารณา 

1. กําหนดวาปญหาคืออะไร และตัดสินใจวาจะพัฒนาสรางระบบสารสนเทศใหมหรือการ
แกไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเปนไปไดหรือไม โดยเสียคาใชจายและเวลานอยท่ีสุด 

2. ตองกําหนดใหไดวาการแกปญหาโดยมีความเปนไปไดทางเทคนิค ทางบุคลากร และทาง
เศรษฐศาสตร ดังนั้นการศึกษาความเปนไปได สามารถสรุปไดดังนี ้

- กําหนดปญหาและศึกษาวาเปนไปไดหรือไมท่ีจะเปลี่ยนแปลงระบบ 
- รายงานความเปนไปได 
- เก็บรวบรวมขอมูลของระบบและคาดคะเนความตองการของระบบ 
- บุคลากรท่ีเก่ียวของดําเนินการตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
- ตองเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดท่ีจําเปน 

คนหา
ปญหา 

โอกาส และ
เปาหมาย

ศึกษาความ
เปนไปได

วิเคราะห
ความ

ตองการ
ระบบ

ออกแบบ
ระบบ

พัฒนา
ซอฟตแวร
และจัดทํา
เอกสาร

ทดสอบ
และ

บํารุงรักษา
ระบบ

ดําเนินงาน
และ

ประเมินผล
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- ตองคาดคะเนความตองการของระบบและแนวทางแกไขปญหา 
- ตองกําหนดความตองการท่ีแนชัด เพ่ือใชในการวิเคราะหระบบโดยท่ีผูบริหารจะตัดสินใจ

วาจะดําเนินโครงการตอไปหรือไมหรือยกเลิกโครงการ 
3) วิเคราะหความตองการของระบบ (Analyzing System Needs) จะตองพิจารณา 

- เริ่มตั้งแตศึกษาการทํางานของภารกิจเดิมวาทํางานอยางไร 
- กําหนดความตองการของระบบใหม 
- จะตองอาศัยเครื่องมือท่ีใช อาทิเชน Data Dictionary, DFD, Process Specification, Data 

Model, Prototype 
- ผูใชงานและผูมีสวนไดสวนเสียตองใหความรวมมือ 
- ศึกษาเอกสารท่ีมีอยู และศึกษาระบบเดิมเพ่ือใหเขาใจข้ันตอนการทํางานของระบบ 
- เตรียมรายงานความตองการของระบบใหม 
- เขียนแผนภาพการทํางาน (DFD) ของระบบเดิมและระบบใหม 
- สราง Prototype ข้ึนมากอน 

4) ออกแบบระบบ (Designing the Systems) 
- ออกแบบระบบใหมเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูใชและผูบริหารองคกร 
- ตัดสินใจเลือกฮารดแวรและซอฟตแวร 
- ออกแบบขอมูล เขารายงานการแสดงผลบนหนาจอ ออกแบบฐานขอมูล 
- กําหนดจํานวนบุคลากรในระบบ 

5) พัฒนาซอฟตแวรและจัดทําเอกสาร (Developing and Documenting Software) 
- เขียนโปรแกรม จัดทําคูมือการใชโปรแกรม และฝกอบรมผูใชท่ีเก่ียวของในระบบ 
- เตรียมสถานท่ีและการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร 
- วางแผนและดูแลการเขียนโปรแกรม 
- เขียนโปรแกรมระบบ 
- ดูแลการเขียนคูมือการใชโปรแกรมและการฝกอบรม 

6) ทดสอบและบํารุงรักษาระบบ (Testing and Maintaining the System) 
- ทดสอบโปรแกรมทํางานตามท่ีตองการ 
- ถาเกิดขอผิดพลาดของโปรแกรม ใหปรับปรุงแกไข และเม่ือทดสอบโปรแกรมแลว โปรแกรม

ไมเปนไปตามความตองการ อาจตองแกไขปรับปรุงใหม 
- การบํารุงรักษาสวนใหญเปนการแกไขโปรแกรมหลังจากใชงานแลว เนื่องจากมีปญหาใน

โปรแกรม (Bug) ธุรกิจ/ภารกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงทางฮารดแวรและซอฟตแวร และ
ความตองการผูใชมีเพ่ิมข้ึนรอยละ 40 - 60 ของคาใชจายในการพัฒนาระบบจะใชในการบํารุงรักษาระบบ 

7) ดําเนินงานและประเมิน (Implementing and evaluating the System) 
- ติดตั้งระบบใหพรอม 
- นําระบบใหมมาใชแทนระบบเดิม 
- ใชระบบใหมควบคูกับระบบเดิมสักระยะหนึ่ง แลวดูผลลัพธวาตรงกันหรือไมถาใชงานดี ก็

เลิกใชระบบเดิม และใชระบบใหม 
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- จัดทําการประเมินผล เพ่ือใหทราบถึงความพอใจของผูใชระบบ หรือสิ่งท่ีตองแกไขปรับปรุง 
หรือปญหาท่ีพบ 

2.2 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) (กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล 
และ พนิดา  พานิชกุล, 2551) ใหความหมายวา กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือแกปญหาทางธุรกิจและตอบสนองความตองการผูใช โดยระบบท่ีจะพัฒนานั้น อาจเริ่ม
ดวยการพัฒนาระบบใหมหรือนําระบบเดิมท่ีมีอยูแลวมาปรับเปลี่ยนใหดียิ่งข้ึน ภายในวงจรนี้จะมีแนวทางการ
พัฒนาลักษณะคลายกับการตัดสินใจแกปญหาตามแนวทางวิทยาศาสตร (Scientific Management) ไดแก 
การคนหาปญหา การคนหาแนวทางแกไขปญหา การประเมินผลแนวทางแกไขปญหาท่ีคนพบ เลือกแนวทาง
ท่ีดีท่ีสุด และการพัฒนาทางเลือกนั้นใหใชงานได ซ่ึงสามารถแบงกระบวนการพัฒนาเปน 7 ข้ันตอน ดังนี ้

1) การศึกษาและตรวจสอบระบบงานเบื้องตน (System Preliminary Investigation) เปน
ข้ันตอนการศึกษาถึงระบบงานเบื้องตน กําหนดปญหา (Problem Definition) และความตองการของผูใช 
(Requirements) เพ่ือใหทราบถึงทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดและศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ แลว
นําขอมูลมาสรุปเปนขอกําหนด (Requirements Specification) ท่ีชัดเจน กิจกรรมในข้ันตอนนี้จะเปนการ
รวบรวมขอมูลความเปนจริงตางๆ ของระบบใหมากท่ีสุด เพ่ือนําขอมูลไปศึกษาถึงความเปนไปได (Feasibility 
Study) ซ่ึงศึกษาถึงความเปนไปไดของโครงการวาจะสําเร็จตามเปาหมายท่ีตองการหรือไม โดยจะพิจารณา 

- ความเปนไปไดทางเทคนิค (Technical Feasibility) คือ ความเปนไปไดของการสราง
ระบบใหมดวยการนําเทคโนโลยีท่ีมีอยูในปจจุบันมาใชงาน หรือการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีอยูเดิมใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน หรือตัดสินใจใชเทคโนโลยีใหมท้ังหมด 

- ความเปนไปไดในการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) คือ ความเปนไปไดของระบบ
ใหมท่ีจะใหสารสนเทศท่ีถูกตองตรงตามความตองการของผูใชงาน การคํานึงถึงทัศนคติของผูใชงาน รวมท้ัง
ทักษะของผูใชงานกับระบบงานใหมท่ีมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการทํางานใหมวาเปนท่ียอมรับหรือไม 

- ความเปนไปไดในเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Feasibility) คือ ความเปนไปไดในเชิง
เศรษฐศาสตรดวยการคํานึงถึงตนทุนคาใชจายในการพัฒนาระบบงาน ความคุมคาของระบบดวยการ
เปรียบเทียบผลลัพธท่ีไดจากการลงทุนกับคาใชจายท่ีตองลงทุน 

2) การวิเคราะหระบบงานปจจุบัน (System Analysis) เปนข้ันตอนการวิเคราะหการดําเนินงาน
และปญหาของระบบในปจจุบันอยางละเอียดกอนลงมือออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม มีข้ันตอนดังนี้ 

- การวิเคราะหองคกร (Organization Analysis) เปนการศึกษาถึงโครงสรางการบริหาร
ลักษณะของบุคลากรภายในองคกร ลักษณะของกิจกรรมทางธุรกิจ ระบบแวดลอมขององคกรท่ีตองเก่ียวของ
และระบบสารสนเทศท่ีใชอยูในปจจุบัน 

- การวิเคราะหระบบสารสนเทศท่ีใชอยูในปจจุบัน (Analysis of the Present System) 
เปนการวิเคราะหระบบสารสนเทศท่ีใชอยูในปจจุบันวาระบบใชทรัพยากรดานฮารดแวร ซอฟตแวร และ
ทรพัยากรบุคคลอยางไรในการเปลี่ยนขอมูล (Data) ใหเปนสารสนเทศ (Information) และวิเคราะหวาระบบ
ใชวิธีใดในการบันทึกขอมูล (Input) ประมวลผล (Process) การแสดงผล (Output) การเก็บขอมูล (Storage) 
และการควบคุมตรวจสอบผล (Control) 

- การอธิบายวิธีการ (Procedure Description) เปนการจัดทําเอกสารแสดงข้ันตอนการ
ทํางานของระบบนั้น หรืออาจอยูในรูปของแผนภาพตางๆ เพ่ืออธิบายวิธีการตางๆ ท่ีใชในระบบและชวยติดตาม
การเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยใชวิธีการอธิบาย มีดังนี้ 
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1. แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) หมายถึง แผนภาพท่ีแสดงให
เห็นถึงทิศทางการไหลของขอมูลท่ีมีอยูในระบบและการดําเนินท่ีเกิดข้ึนในระบบ ซ่ึงแผนภาพดังกลาวเปน
เทคนิคท่ีชวยในการจัดทําแบบจําลองข้ันตอนการทํางานของระบบ (Process Modeling) เปนเทคนิคท่ีใชใน
การรวบรวม บันทึก สรางโครงสรางและแสดงทิศทางของขอมูลในการดําเนินงานข้ันตอนตางๆ รวมท้ังขอมูล
เชิงตรรกะ (Logic) หลักการ (Policies) และกระบวนการ (Procedures) ตางๆ ของแตละข้ันตอน 

2. ผังงานเอกสาร (Document Flowchart) เปนผังเอกสารท่ีนิยมใชในการวิเคราะห
ระบบงาน เพ่ือหาขอบกพรองของการควบคุมภายในและขอบกพรองของการจัดทํารายงานผังงานเอกสาร โดย
แสดงเสนทางเดินเอกสาร (Physical Flow of Document) ท้ังเอกสารข้ันตนและรายงาน ระหวางกระบวน
การปฏิบัติงานของระบบงานท่ีไมไดใชคอมพิวเตอรประมวลผล ผังงานเอกสารจะมีรายละเอียดการทํางาน
มากกวาแผนภาพกระแสขอมูล เพราะในผังงานเอกสารแสดงใหเห็นภาพการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีจัดทํา
เอกสาร หนวยงานท่ีตรวจสอบเอกสาร หนวยงานท่ีรับเอกสารและหนวยงานท่ีจัดเก็บเอกสาร รวมท้ังแสดงให
เห็นวาเอกสารไดเก็บไวท่ีใดหรือเอกสารนั้นถูกทําลายท้ิงไป 

3. ผังระบบ (System Flowchart) เปนระบบเอกสารท่ีนักบัญชีนิยมใชกันมากเพราะใน
ผังระบบไดอธิบายใหเห็นความสัมพันธของกระบวนการปฏิบัติงานท้ังหมดในระบบท้ังการนําเขาขอมูล การ
ประมวลผล และผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผล ผังระบบแสดงถึงบุคคลท่ีเก่ียวของกับกระบวนการปฏิบัติงาน
ขอมูลท่ีนําเขา รูปแบบขอมูลท่ีรับเขามา แหลงท่ีเก็บขอมูลของผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผล รวมท้ังลําดับ
ข้ันตอนการประมวลผล ซ่ึงในกระบวนการปฏิบัติงานในผังงานระบบนี้จะใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

3) การกําหนดความตองการท่ีผูใช (System Requirement Determination) เปนข้ันตอน
ท่ีไดจากการสํารวจขอมูลเบื้องตน และวิเคราะหขอมูลดังกลาวแลว นําขอมูลมากําหนดความตองการของผูใช
ระบบ วาผูใชระบบคาดหวังวาจะไดรับจากระบบงานใหม และมีประโยชนตอองคกร ซ่ึงรายละเอียดดังกลาว
ถูกนําไปจัดทําเปนเอกสารแสดงความตองการท่ีผูใช แบงตามการใชงาน (Functional Requirement) ดังนี้  

1. การกําหนดสวนติดตอกับผูใชงาน (User Interface Requirements) 
2. การกําหนดวิธีนําเขา (Input Requirements) 
3. การกําหนดวิธีการประมวลผล (Processing Requirements) 
4. การกําหนดการจัดเก็บขอมูล (Storage Requirements) 
5. การกําหนดวิธีการควบคุมและตรวจสอบผล (Control Requirements) 

4) การออกแบบระบบงานใหม (System Design) เปนข้ันตอนการออกแบบกระบวนการ
หรือข้ันตอนการทํางานของระบบใหมโดยการออกแบบจะมุงเนนการแกไขปญหาเดิม จะประกอบดวย 5 สวน 
ดังนี ้

1. การออกแบบสวนติดตอกับผูใช (User Interface) หมายถึง การออกแบบสวนติดตอ
ระหวางผูใชกับระบบ เพ่ือการเตรียมสารสนเทศและการนําสารสนเทศนั้นไปใชดวยการโตตอบกับคอมพิวเตอร
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา การออกแบบจอภาพ (Screen Design) 

2. การออกแบบรายงาน (Report Design) ซ่ึงขอมูลท่ีนําเขาแลวประมวลผล และไดขอมูล
ออกจากระบบหรือขอมูลภายในระบบจะอยูในรูปของแบบฟอรมและรายงาน เพ่ือนําเสนอตอผูใชงานและ
ผูบริหารเพ่ือเปนการยืนยันความถูกตองของการวิเคราะหขอมูลความตองการระบบใหม 
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3. การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design) เปน
ข้ันตอนของการออกแบบฐานขอมูล ใชเทคนิคการสรางแผนภาพจําลองขอมูลและกระบวนการดําเนินงาน
ของระบบ ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการพัฒนาระบบ เนื่องจากสามารถแสดงโครงสรางขอมูลและการทํางาน
ภายในระบบไดอยางชัดเจน โดยใชวิธีการออกแบบ คือ แบบจําลองขอมูล (Data Model) และแผนภาพ
แสดงความสัมพันธระหวางขอมูล (E-R Diagram) 

4. การออกแบบการประมวลผลขอมูล (Data Processing Design) จะตองคํานึงถึง
ความเหมาะสมกับกิจการท่ีทําอยู มี 2 รูปแบบ คือ  

1. การประมวลผลแบบกลุม (Batch Processing) เปนการประมวลผลท่ีทําตอเนื่องกัน
ไปตามลําดับโดยมีระบบปฏิบัติการเปนตัวควบคุม ซ่ึงจะตองรวบรวมขอมูลและแบงเปนกลุมแลวจึงบันทึก
ขอมูลเขาระบบเพ่ือประมวลผลเพียงครั้งเดียว 

2. การประมวลผลแบบเชื่อมตรง (On-line Processing) เปนการประมวลผลท่ีทําโดย
อุปกรณท่ีอยูภายใตการควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงระบบจะประมวลผลทันทีท่ีไดรับขอมูล 

5. การออกแบบการควบคุมและรักษาความปลอดภัย (Controls and Security Measures 
Design) เปนสิ่งท่ีตองคํานึงถึงในการออกแบบระบบ โดยมีหลายทางเลือกเพ่ือเลือกระหวางการควบคุมภายใน
และประสิทธิภาพของระบบ โดยจะตองพิจารณา ตนทุนและประสิทธิภาพ ครอบคลุมท่ัวถึงและความเหมาะสม 
การอนุมัติ การเขาถึงระบบ ความถูกตอง ความสมเหตุสมผล แนวทางการตรวจสอบ และการควบคุมเชิงตัวเลข 

5) การพัฒนาระบบงานใหม (System Development) เปนข้ันตอนท่ีนําเอารายละเอียดท่ี
ไดจากการออกแบบระบบใหมมาลงมือทําการสรางระบบข้ึนมาใหเปนรูปธรรมท่ีใชงานไดจริง อาทิเชน การ
เขียนและการทดสอบโปรแกรม การสรางฐานขอมูล และจัดหาฮารดแวรและอุปกรณตางๆ ของระบบ เปนตน 
และตองจัดทําเอกสารประกอบการพัฒนาระบบท่ีเก่ียวของกับงานดานเทคนิค เชน ชุดคําสั่งหรือโปรแกรม
ระบบงาน (Source Code) โครงสรางฐานขอมูล (Database Architecture) คุณลักษณะของฮารดแวรและ
อุปกรณตางๆ ท่ีใช เปนตน ซ่ึงมีความสําคัญและจําเปนตอการปรับปรุงแกไขและการบํารุงรักษาระบบตอไป 

6) การติดตั้งและนําระบบงานใหมไปใชงาน (System Implementation) เปนข้ันตอนการ
ติดต้ังระบบงานใหมเพ่ือการใชงาน และการอบรมความรูเก่ียวกับระบบงานใหมใหกับบุคลากรทุกระดับ 
รวมถึงการจัดทําเอกสารแสดงข้ันตอนการแปลงระบบ และคูมือการใชระบบ ซ่ึงมีแนวทางการติดตั้งระบบท่ี
แบงได 4 แนวทาง คือ 

1. วิธีคูขนาน เปนการใชท้ังระบบใหมและระบบเดิมควบคูกันไปจนกวาระบบใหมทํางาน
ไดอยางถูกตองแลวจึงยกเลิกระบบเกา 

2. ศึกษาทดลองนํารอง เปนการนําระบบใหมไปทดลองใชเฉพาะบางพ้ืนท่ี กอนท่ีจะ
นําไปใชเต็มพ้ืนท่ี 

3. แนวทางการทําเปนระยะ เปนการนําระบบใหมไปใชเปนระบบโดยคอยๆ ขยายไปยัง
หนวยอ่ืนอยางเปนข้ันเปนตอนท่ีคอยเปนคอยไปตามลําดับความสําคัญของหนวยงานท่ีตองการพัฒนาระบบ 

4. การยกเลิกระบบเกาทันที เปนการนําระบบใหมมาแทนระบบเกาอยางสมบูรณ เปน
วิธีท่ีเกิดความเสี่ยงสูง (ถาระบบท่ีพัฒนาเกิดมีปญหาสงผลกระทบตอการดําเนินงานทันที) แตมีตนทุนในการ
ติดตั้งต่ําท่ีสุด 

7. การประเมินผลและบํารุงรักษาระบบงาน (System Evaluation and Maintenance) เปน
ข้ันตอนการประเมินผลระบบงานใหมวาสามารถแกไขปญหาท่ีมีอยูในระบบเดิมไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
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นอยเพียงใด สามารถตอบสนองตอความตองการหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในแผนการพัฒนาระบบหรือไม 
ถาระบบงานใหมไมประสบผลสําเร็จก็ตองมีการทบทวนข้ันตอนดําเนินงานท่ีผานมาเพ่ือปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตางๆ แตถาระบบใหมสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวก็ควรกําหนดวิธีการ
บํารุงรักษาระบบใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีแนวทางการบํารุงรักษาระบบแบงได 4 
แนวทาง คือ 1) การบํารุงรักษาเพ่ือใหถูกตองอยู เสมอ 2) การบํารุงรักษาเพ่ือปรับเปลี่ยนตามความ
เปลี่ยนแปลงของขอมูล 3) การบํารุงรักษาเพ่ือใหระบบทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุด และ 4) การบํารุงรักษา
เพ่ือปองกัน 
 

 
ภาพท่ี 2  วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 
ท่ีมา: กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และ พนิดา  พานิชกุล (2551) 

จากแนวคิดเก่ียวกับวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ดังกลาว 
ไดแบงกระบวนการพัฒนาระบบเปน 7 ข้ันตอน แตอาจมีกระบวนการพัฒนาเพียง 6 ข้ันตอน โดยมีการปรับ
เพ่ิมหรือปรับลดรายละเอียดข้ันตอนการพัฒนาระบบตามความเหมาะสม แตยังมีกระบวนการพัฒนาระบบท่ี
ครอบคลุมตามแนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหระบบตั้งแตเริ่มตนข้ันตอนการกําหนดปญหา การวิเคราะห
ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ การติดตั้งระบบ และการบํารุงรักษาระบบ
จะเปนข้ันตอนสุดทายของวงจรการพัฒนาระบบ 
 
 
 

การศึกษา
และ

ตรวจสอบ
ระบบงาน
เบ้ืองตน

การวิเคราะห
ระบบงาน
ปจจุบัน

การกําหนด
ความ

ตองการผูใช

การออกแบบ
ระบบงาน

ใหม

การพัฒนา
ระบบงาน

ใหม

การติดต้ัง
และนํา

ระบบงาน
ใหมไปใชงาน

การประเมินผล
และบํารุงรักษา

ระบบงาน
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4. แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล 
 

ฐานขอมูล (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544) หมายถึง ขอมูลท่ีเก่ียวของกันจัดเก็บไวในฐาน
เดียวกันและมีการเตรียมการเพ่ือปรับปรุงสําหรับขยายขอมูลไวพรอม และยังสามารถเรียกขอมูลมาใชจาก
ชุดคําสั่งท่ีแตกตางกันได ท้ังนี้สามารถเรียกขอมูลเฉพาะสวนท่ีตองการใชเทานั้นได 

ฐานขอมูล (Database) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.) หมายถึง กลุมของขอมูลท่ีถูกเก็บ
รวบรวมไว โดยมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน โดยไมไดบังคับวาขอมูลท้ังหมดนี้จะตองเก็บไวในแฟมขอมูล
เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟมขอมูล 

ระบบฐานขอมูล (Database System) หมายถึง ระบบท่ีรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกันเขาไว
ดวยกันอยางมีระบบมีความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ ท่ีชัดเจนในระบบฐานขอมูลจะประกอบดวย
แฟมขอมูลหลายแฟมท่ีมีขอมูลเก่ียวของสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางเปนระบบและเปดโอกาสใหผูใช
สามารถใชงานและดูแลรักษาปองกันขอมูลเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟตแวรท่ีเปรียบเสมือน
สื่อกลางระหวางผูใชและโปรแกรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชฐานขอมูล เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล 
หรือ DBMS (Database Management System) มีหนาท่ีชวยใหผูใชเขาถึงขอมูลไดงายสะดวกและมี
ประสิทธิภาพการเขาถึงขอมูลของผูใชอาจเปนการสรางฐานขอมูล การแกไขฐานขอมูล หรือการตั้งคําถาม
เพ่ือใหไดขอมูลมาโดยผูใชไมจําเปนตองรับรูเก่ียวกับรายละเอียดภายในโครงสรางของฐานขอมูล 

ระบบการจัดการฐานขอมูล (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544) (Database Management 
System: DBMS) หมายถึง ระบบท่ีสรางข้ึนเพ่ือจัดการกับขอมูลใหเปนระบบเพ่ือจะไดนําไปเก็บรักษา เรียกใช
หรือนํามาปรับใหเปนปจจุบันไดงาย ท้ังนี้การจัดทําเปนอยางมีระบบ และคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัย
ของขอมูลดวย 
 
5. แนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมระบบการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ก.พ. และกรมปศุสัตว 
 

1. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information 
System: DPIS) 

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System: 
DPIS) (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2564ค, 2564ง, 2564จ, 2564ฉ, 2564ฌ) เปน
โปรแกรมระบบเพ่ือเปนเครื่องมือชวยในการบริหารจัดการเก่ียวกับขาราชการพลเรือนสามัญ ลูกจางประจํา 
พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวระดบักรม  

ท่ีมาของระบบ ซ่ึงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม Version 1.0 ไดพัฒนาข้ึนตั้งแตป 
พ.ศ. 2531 เพ่ือเปนเครื่องมือชวยในการบริหารจัดการเก่ียวกับขาราชการและลูกจางประจําระดับกรม 
ภายใต โครงการ Government Manpower Planning and Information System มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลายครั้ง เพ่ือใหทันกับความตองการ กฎ ระเบียบและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง จนไดระบบ DPIS 
Version 2.8 เม่ือป พ.ศ. 2542 เปนการทํางานในลักษณะ Client Server และใชฐานขอมูล Dbase ตอมา 
Version 3 ในป พ.ศ. 2546 ไดปรับปรุงระบบใหสามารถจัดเก็บขอมูลลูกจางประจํา ใชฐานขอมูลเปน 
Oracle หรือ Access และไดเปลี่ยนชื่อโปรแกรมเปน “โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม” และเผยแพรใหสวนราชการนําไปปรับใช หลังคณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 
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พ.ศ. 2547 เห็นชอบกับระบบ DPIS Version 3.0 ท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ และมอบใหสวนราชการนําไป
ปรับใช จากนั้นสํานักงาน ก.พ. ไดพัฒนาระบบ DPIS Version 3.5 ปรับสถาปตยกรรมระบบเปน Web 
Application รองรับระดับจังหวัด โดยใชชื่อยอ PPIS เพ่ือใหสวนราชการไดใชระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
ในป พ.ศ. 2551 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สํานักงาน ก.พ. 
จึงไดพัฒนาระบบ DPIS Version 4.0 เพ่ือใชเปนระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลท่ีรองรับการบริหารงาน
บุคคลตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม และรองรับการจัดเก็บขอมูลพนักงานราชการ ตอมาในป 2554 ไดพัฒนาและ
ปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลเปน DPIS Version 5.0 ปรับปรุงเพ่ิมเติมในสวนระบบ
บริหารผลการปฏิบัติราชการ การลาออนไลน และรองรับการจัดเก็บขอมูลของลูกจางชั่วคราว ปรับปรุงการ
เก็บขอมูลบุคคลไดถึงระดับต่ํากวาสํานัก/กอง 5 ระดับ การใชงานตามโครงสรางตามมอบหมายงาน ในป 
พ.ศ. 2560 ไดพัฒนาระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Center) 
แทนระบบ PPIS โดย Online รับขอมูลจากกรม และในป พ.ศ. 2561 ไดพัฒนาระบบ DPIS Center เพ่ือ
จัดทํารหัสมาตรฐานกลางใหกับระบบ DPIS เวอรชั่น 6 (HRMS) ในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
กรมและป พ.ศ. 2563 จนถึงปจจุบันไดพัฒนาระบบ DPIS เวอรชั่น 6 (HRMS) พัฒนาแลวเสร็จอยูระหวาง
การดําเนินการถายโอนขอมูลใหกับสวนราชการท่ีใชระบบ DPIS 5 เพ่ือใหสามารถใชงานในการบริหารงาน
บุคคลใหแกสวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของระบบ มีดังนี้ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานประจําวันของกรมในสวนท่ีเก่ียวของ
กับงานการเจาหนาท่ี เพ่ือใหสวนราชการมีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลท่ีใชเปนฐานในการวางแผนและ
การบริหารทรัพยากรบุคคล และเพ่ือสรางระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลท่ีมีมาตรฐาน และสามารถ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน 

จุดเดนของระบบ มีดังนี้ สวนราชการสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือใชงานเปนการภายในได 
ขาราชการสามารถตรวจสอบขอมูล ประวัติการดํารงตําแหนง ดวยตนเองผานระบบเครือขายได เปนระบบท่ี
สนับสนุนงานประจําตางๆ ของการเจาหนาท่ี เชน การออกคําสั่ง สนับสนุนการทํางานแบบเครือขาย 
สามารถสงขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารกําลังคนภาครัฐได มีรายงานเปนรายบุคคลท่ีสามารถ
ชวยสนันสนุนการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ของฝายบริหารได สามารถจัดเก็บขอมูลไดหลายระดับ ไดแก 
ระดับประเทศ/ระดับจังหวัด/ระดับกระทรวง/ระดับกรม สามารถกําหนดการใชงาน USER ไดหลายระดับ 
เชน ระดับบริหารจัดการ ระดับผูบริหาร ระดับเจาหนาที่ ฯลฯ สามารถถายโอนขอมูลรายบุคคลระหวาง
สวนราชการได สนับสนุนระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล (KPI) และสามารถใชกับฐานขอมูล 
Oracle และ Microsoft Access 

โครงสรางระบบ DPIS มีดังนี้ 
1) โครงสรางและตําแหนง 
2) โครงสรางสวนราชการ โครงสรางตามกฎหมาย/โครงสรางตามมอบหมายงาน/โครงสรางการ

แบงงานตามคําสั่งมอบหมายงาน 
3) ขอมูลขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ ประกอบดวย 

- ประวัติการดํารงตําแหนง 
- ประวัติการรับเงินเดือน 
- ประวัติการรับเงินเพ่ิมพิเศษ 
- ประวัติการศึกษา 
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- ประวัตกิารอบรม/ดูงาน/สัมมนา 
- ความสามารถพิเศษ 
- ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
- ทายาท 
- ประวัติการลา 
- ประวัติทางวินัย 
- ประวัติราชการพิเศษ 
- ประวัติความดีความชอบ 
- ประวัติการสมรส 
- ประวัติการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
- ประวัติรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
- เวลาทวีคูณ 
- ประวัติการรับเงินพิเศษ 
- สอบถามขอมูล 
- บัญชีแนบทายคําสั่งบรรจุ/แตงตั้ง/รับโอน 
- สอบถามขอมูลขาราชการ/ลูกจางสมควรสับเปลี่ยน  
- บัญชีแนบทายคําสั่งยาย 
- สอบถามขาราชการท่ีมีคุณสมบัติไดเลื่อนตําแหนง 
- บัญชีแนบทายคําสั่งเลื่อนตําแหนง เลื่อนข้ันเงินเดือน 
- สอบถามรายชื่อขาราชการ/ลูกจางท่ีจะเกษียณอายุราชการ 
- บัญชีแนบทายคําสั่งออกจากราชการ การลา/สาย/ขาด 
- ขอมูลการสอบทางวินัย 
- ออกหนังสือรับรอง 
- จัดสงขอมูลตามแบบ คปร.7 
- จัดสงขอมูลตามรูปแบบมาตรฐานกลางของสํานักงาน ก.พ. เพ่ือรวบรวมขอมูลภายรวมของ

ประเทศ 
- ถายโอนขอมูลรายบุคคล 
- รับโอนขอมูลรายบุคคล 
- จัดทําขอมูลสรุป 

รายงานในระบบ DPIS ซ่ึงในระบบ DPIS 4.0 สามารถพิมพรายงานไดมากกวา 500 ตาราง มีดังนี้ 
1) รายงานโครงสรางตําแหนง โดยระบุจํานวนตําแหนงจําแนกตามสถานภาพและลักษณะของ

ตําแหนง และจําแนกตามลักษณะของตําแหนง 
2) รายงานโครงสรางกําลังคน โดยระบุจํานวนขาราชการจําแนกตามระดับตําแหนง และจําแนก

ตามระดับการศึกษาและประเทศท่ีสําเร็จการศึกษา 
3) รายงานความเคลื่อนไหว โดยระบุจํานวนขาราชการท่ีบรรจุในปงบประมาณ/ท่ีออกจากราชการ

ในปงบประมาณ/ท่ียายระหวางสํานัก/กองในปงบประมาณ/ท่ียายระหวางสายงานในปงบประมาณ 
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4) รายงานการเจาหนาท่ี โดยระบุจํานวนขาราชการท่ีครบเกษียณอายุราชการในชวง 5 ป และ
รายชื่อขาราชการท่ีเกษียณอายุในสิ้นปงบประมาณ/ท่ีดํารงตําแหนงในระดับเรียงตามลําดับอาวุโส/ผูมีสิทธิ์
เลื่อนตําแหนงในระดับควบตน 

5) รายงานเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยระบุบัญชีขาราชการสํานักงาน ก.พ. เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ/บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณซ่ึงขอพระราชทานใหแกขาราชการ/
บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณซ่ึงขอพระราชทานใหแกผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

6) รายงานเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยระบุรายชื่อผูท่ีจะถึงข้ันสูงของเงินเดือน/รายชื่อผูท่ีไดรับการเลื่อน
ข้ันในชวง 5 ป 

7) รายชื่อผูท่ีไมมีสิทธิ์ไดเลื่อนข้ัน โดยระบุบัญชีรายละเอียดการเลื่อนข้ันเงินเดือนยอนหลัง 5 ป/
บัญชีสรุปจํานวนขาราชการและอัตราเงินเดือนรวมของขาราชการ/บัญชีสรุปจํานวนขาราชการ/บัญชีสรุป
การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการ 

8) รายงานวันลา โดยระบุรายงานการมาปฏิบัติราชการของขาราชการประจําวัน 
9) รายงานวินัย 
10) รายงานการประเมินผล 
11) รายงานเก่ียวกับผูบริหารระดับสูง 
สําหรับระบบ DPIS เวอรชั่น 6 (HRMS) ในปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบเปนระบบโปรแกรมกลาง

ดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลในรูปแบบออนไลน โดยมีการบูรณาการขอมูลและมีการจัดเก็บขอมูลและ
ฐานขอมูลรวมกันระหวางสวนราชการระดับกรม และสวนราชการระดับจังหวัด เพ่ือสนับสนุนการทํางาน
ของสวนราชการ และสํานักงาน ก.พ. ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ังสามารถเชื่อมโยงการใชขอมูลกลาง
รวมกับสวนราชการอ่ืนเพ่ือประโยชนตอบุคลากรภาครัฐ ประชาชน และประเทศชาติ ซ่ึงการพัฒนาระบบ 
DPIS เวอรชั่น 6 กอใหเกิดประโยชนดังนี้ 

1) มีฐานขอมูลทรัพยากรบุคคลกลางในแบบ Online Real-time ท่ีสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง และสวนราชการอ่ืนๆ ในการใหบริการภาครัฐ เพ่ือ
การขับเคลื่อนการบูรณาการฐานขอมูลกลางภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล 

2) สวนราชการ สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลบุคลากรผานระบบโปรแกรมกลางดาน
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล ของสํานักงาน ก.พ. ทําใหลดความซํ้าซอนในการบริหารจัดการขอมูลระหวาง
สวนราชการได 

3) สวนราชการและสํานักงาน ก.พ. มีระบบโปรแกรมท่ีมีความสามารถ ประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัยมากข้ึน เชน ปรับกระบวนการทํางานของระบบ เพ่ิมระบบการจัดการเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพ (Career Path) เขาระบบดวยบัตร Smart Card ใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายดวยโปรโตคอล
สําหรับการใชเว็บไซต Hypertext Transfer Protocol Secure: HTTPS เปนตน 

4) สวนราชการระดับจังหวัด สามารถใชขอมูลรวมกันโดยไมตองจัดทําขอมูลบุคลากรซํ้าซอนกับ
หนวยงานระดับกรม และใชงานระบบการลา ระบบการเลื่อนเงินเดือน และระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีตองใชผูใชงานตางสวนราชการได 

5) สวนราชการระดับจังหวัด ไมตองใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบโปรแกรม การบํารุงรักษา 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ทําใหลดการใชงบประมาณในการบริหารจัดการท่ีไมจําเปน โดยใหใชโปรแกรมกลาง
ดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ของสํานักงาน ก.พ. เปนศูนยกลางแทน 
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6) สํานักงานจังหวัด สามารถตรวจสอบขอมูลของสวนราชการภายในจังหวัดไดตามอํานาจ หนาท่ี 
งานบริหารงานบุคคล ในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ผานโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงาน ก.พ. 

2. ระบบฐานขอมูลเพ่ือรองรับการแตงตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information 
System: SEIS) และระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (Smart ก.พ.7) 

ระบบฐานขอมูลเพ่ือรองรับการแตงต้ังนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information 
System: SEIS) และระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (Smart ก.พ.7) (สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน, 2564ช, 2564ซ, 2564ฌ) เปนระบบท่ีพัฒนาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ขอมูลขาราชการพลเรือนสามัญระดับสูงของทุกสวนราชการสําหรับใชในการจัดทําขอมูลเสนอคณะรัฐมนตรี
สําหรับประกอบการแตงต้ัง โยกยาย สับเปลี่ยนหมุนเวียนขาราชการระดับสูงในป พ.ศ. 2556 และตอมาใน
ป พ.ศ. 2561 ไดมีการนํารองการปรับเปลี่ยนระบบทะเบียนประวัติขาราชการรูปแบบเดิมจากกระดาษ 
(แบบ ก.พ. 7) เปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสควบคูไปกับการจัดทํา ก.พ. 7 แบบกระดาษ ซ่ึงเริ่มใชกับกลุม
ขาราชการท่ีบรรจุตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 
พ.ศ. 2562 รับทราบเรื่องระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกสที่สํานักงาน ก.พ. เสนอให
สวนราชการดําเนินการจัดทํา ก.พ. 7 ใหกับขาราชการพลเรือนสามัญผูไดรับการบรรจุเขารับราชการตั้งแต
วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป ในระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกสโดยยกเลิกการ
จัดทํา ก.พ. 7 แบบกระดาษ บันทึกรายการขอมูลท่ีเกิดข้ึนใหมของขาราชการพลเรือนสามัญท่ีบรรจุเขารับ
ราชการกอนวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกสแทนโดยไมตอง
บันทึกรายการขอมูลลงใน ก.พ. แบบกระดาษ และดําเนินการตามระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงานเก่ียวกับ
การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน ทะเบียนประวัติของขาราชการพลเรือน และการปฏิบัติการอ่ืน 
พ.ศ. 2535 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยแปลงสําเนาเอกสารใหเปนรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสและสง
ไฟลดังกลาวผานระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส โดยไมตองสงสําเนาเอกสารในรูปแบบ
กระดาษไปยังสํานักงาน ก.พ. อีกท้ังในป พ.ศ. 2561 ระบบไดเพ่ิมเติมการจัดทําแบบจําลองการแตงตั้ง
ขาราชการ และระบบประเมินคางาน (Jethro) 

3. ระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 
ระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว (กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว, 2563ก) เปนระบบท่ีพัฒนา

ภายใตโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเปนการพัฒนา
ระบบในสวนของระบบฐานขอมูลบุคลากร Dbase4 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารงาน
บุคลากรและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหสามารถทํางานตามความตองการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ จะตองมีขอมูลในมิติตางๆ ไมวาจะเปนขอมูลกรอบโครงสราง ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลตําแหนง 
ขอมูลประสบการณ ขอมูลเงินเดือน และผลการปฏิบัติงานท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอมูลท้ังหมด
จะตองเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงเพื่อดูยอนหลังได ซึ่งสามารถจัดการขอมูลงานบรรจุ งานเลื่อนระดับ 
งานยาย งานโอน งานเงินเดือน งานการรักษาราชการแทน งานการรักษาการในตําแหนง งานปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ งานลาออก งานทดลองงานสามารถแจงเตือนผานหนาระบบแบบอัตโนมัติเม่ือมีเจาหนาท่ีทํางานครบ 
6 เดือน เพ่ือเรียกมาทําคําสั่ง งานพนักงานราชการ และงานลูกจางประจํา สามารถจัดทํารายงาน และ
สามารถนําเขาขอมูลจากระบบงานเดิมของหนวยงานไปยังระบบใหม (Data Migration) และนําเขาขอมูลจาก
หนวยงานภายนอกในรูปแบบสเปรดชีท (Spreadsheet) หรือเอกเซล (Excel) ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด ซ่ึง
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ระบบดังกลาวไดมีการพัฒนาระบบเพ่ือชวยใหข้ันตอนการปฏิบัติงานภายในหนวยงานและกระบวนการ
บริหารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล และการวิเคราะหระบบ ทางผูศึกษาไดศึกษา
รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวเฉพาะ
สวนการศึกษาและตรวจสอบระบบงานเบื้องตน การวิเคราะหระบบงานปจจุบัน การกําหนดความตองการท่ี
ผูใชงาน และการวิเคราะหและออกแบบระบบในระดับเบื้องตนรวมกับการศึกษารายละเอียดการใชงาน
โปรแกรมระบบสําหรับการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ก.พ. ในสวนของโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System: DPIS) และระบบฐานขอมูล
เพ่ือรองรับการแตงตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information System: SEIS) และระบบ
ทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (Smart ก.พ.7) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตวและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของท้ังหนวยงาน
ภายในและภายนอกกรมปศุสัตวตอไป 
 
6. ความเช่ือมโยงของนโยบาย/แผน/ยุทธศาสตรดานการบริหารงานบุคคลและดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
การศึกษาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว จะตองอาศัยแนวทางการ

ปฏิบัติและการดําเนินงานการบริหารงานบุคคลโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชและประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมปศุสัตวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบมากข้ึน โดยจะตองยึดหลัก
กรอบแนวทางการพัฒนาประเทศท้ังในเชิงนโยบายภาครัฐ และเปนไปตามนโยบายระดับกระทรวงเกษตร
และสหกรณและภารกิจของกรมปศุสัตว โดยมีความเชื่อมโยงและความสอดคลองกันของนโยบายภาครัฐ 
และแผนงาน/ยุทธศาสตรการบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีดิจิทัล รายละเอียดตามตารางท่ี 1 และภาพท่ี 3 
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  ความเชื่อมโยงของนโยบาย/แผน/ยุทธศาสตรดานการบริหารงานบุคคลและดานเทคโนโลยี 
     ดิจิทัล 
 

นโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร ประเด็นสําคัญ 
แผนระดับท่ี 1 
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 
- 2580 

วิสัยทัศนประเทศไทย “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
มียุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตรชาติดานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
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5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
สวนท่ีเก่ียวของดานการบริหารงานบุคคลและดานเทคโนโลยีดิจิทัล คือ 
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนระดับท่ี 2 
แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

แผนแมบทประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนยอย  1) การพัฒนาบริการประชาชน 2) การบริหารจัดการการเงินการ
คลัง 3) การปรับสมดุลภาครัฐ 4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ และ
5) การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
สวนท่ีเก่ียวของดานการบริหารงานบุคคลและดานเทคโนโลยีดิจิทัล คือ การ
พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ และการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน มุงเนน
ประเด็นบริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็ว และตอบโจทยชีวิตประชาชน ระบบ
ขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล 
โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
กําลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พรอมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด สราง และรักษา
คนดีคนเกงไวในภาครัฐ และการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ คลองตัว โปรงใส และ
มีกลไกปองกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน แยก
ออกเปนดังนี้ 
- ดานบุคคล (ระบบการทํางานดาน HR ในรูปแบบดิจิทัล Role 
Clarification การขยายอายุเกษียณราชการ การสํารวจอัตราเงินเดือนและ
รายได การหมุนเวียน สับเปลี่ยน ถายเทกําลังคน Secondment Lateral 
Entry การจางงานรูปแบบใหม การพัฒนาความรูและทักษะ และสภา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ) 
- ดาน Digital Transformation (การพัฒนาบุคลากรภาครัฐสูรัฐบาล
ดิจิทัล) 
- ดานโครงสราง (การบริหารบนฐานกระทรวง องคกรบริหารเฉพาะกิจ  
(Ad hoc) การมอบอํานาจการจัดสวนราชการ การทบทวนบทบาทภารกิจ
ของรัฐ และรูปแบบการทํางานรองรับวิถีชีวิตใหม (New Normal)) 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
พ.ศ. 2560 - 2564 

มุงคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม มุงสรางความเขมแข็ง
และยั่งยืนใหกับภาคการเกษตรของประเทศ ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ควบคูไปกับการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทาง
การเกษตร สงเสริมใหการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความโปรงใส มี
ประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได อยางเปนธรรม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ มี 10 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
สูความม่ังค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
สวนท่ีเก่ียวของดานการบริหารงานบุคคลและดานเทคโนโลยีดิจิทัล คือ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และ
ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
13 พ.ศ. 2566 - 2570 

พลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางย่ังยืน” 
มีเปาหมายหลัก 5 ประการ คือ 1. การปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรม 2. การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม 3. การมุงสูสังคมแหง
โอกาสและความเปนธรรม 4. การเปลี่ยนผานไปสูความยั่งยืน และ  
5. การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใตบริบทโลกใหม 
แผนฯ ไดกําหนดหมุดหมายการพัฒนา จํานวน 13 ประการ โดยเฉพาะมิติ
ปจจัยสนับสนนุการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) (จากกําลังคนทักษะต่ําและภาครัฐลาสมัย สูกําลังคน
และภาครัฐสมรรถนะสูง) โดยอาศัยกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมี
ประสิทธิภาพ และกลไกการบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัย แผนฯ 
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ดังกลาวมีสวนท่ีเก่ียวของกับดานการบริหารงานบุคคลและดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล มี 2 หมุดหมาย คือ 
- หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลงัคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบ
โจทยการพัฒนาแหงอนาคต 
- หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย
ประชาชน 

นโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 
2561 - 2580) 

วิสัยทัศนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมวา “ปฏิรูปประเทศไทยสู
ดิจิทัลไทยแลนด” 
ดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand) หมายถึง ยุคท่ีประเทศไทยสามารถ
สรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากรอ่ืนใด 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูความม่ันคง 
ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
เปาหมายการพัฒนาในระยะ 10 ป (พ.ศ. 2561 - 2570) ท่ีเก่ียวของกับ
การบริหารงานบุคคลในเทคโนโลยีดิจิทัล มี 2 เปาหมาย คือ  
- เปาหมายท่ี 3 พัฒนาทุนมนุษยสูยุคดิจิทัล ดวยการเตรียมความพรอมให
บุคลากรทุกกลุมมีความรูและทักษะท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
- เปาหมายท่ี 4 ปฏิรูปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของ
ภาครัฐ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใชประโยชนจากขอมูล เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานโปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มี 6 ยุทธศาสตร 
ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให
ครอบคลุมท่ัวประเทศ - เขาถึง พรอมใชจายได 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลือ่นเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล - ขับเคลื่อน 
New S-Curve เพ่ิมศักยภาพสรางธุรกิจ เพ่ิมมูลคา 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสังคมคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล - สรางการมีสวน
รวม การใชประโยชนอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล - โปรงใส 
อํานวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยง เปนหนึ่งเดียว 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
- สรางคน สรางงาน สรางความเขมแข็งจากภายใน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล - กฎระเบยีบ
ทันสมัย เชื่อม่ันในการลงทุน มีความม่ันคงปลอดภัย 
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สวนท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล มียุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 2 ยุทธศาสตร คือ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล และ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

แผนระดับท่ี 3 
ยุทธศาสตรเกษตรและ
สหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 
2560 - 2579) 

วิสัยทัศนวา “เกษตรกรม่ันคง ภาคการเกษตรม่ังคั่ง ทรัพยากรการเกษตร
ย่ังยืน” 
มียุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคา  
ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตร ดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม อยาง
สมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สวนท่ีเก่ียวของกับดานการบริหารงานบุคคลและดานเทคโนโลยีดิจิทัล คือ
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มุงเนนพัฒนา
บุคลากรและนักวิจัยใหเปน Smart officers และ Smart researchers 
และเชื่อมโยงและบูรณาการการทํางานของหนวยงานทุกภาคสวนโดยกลไก
ประชารัฐ และปรับระบบบริหารงานใหทันสมัย 

แผนพัฒนาการเกษตร
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศนวา “ภาคเกษตรกาวไกลดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนํา
การผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุล
และย่ังยืน” 
มียุทธศาสตรการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตร ตลอด
หวงโซอุปทาน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สวนท่ีเก่ียวของกับดานการบริหารงานบุคคล คือ ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครฐั มุงเนนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานแบบ
บูรณาการท้ังดานบุคลากรการเกษตรภาครัฐและกระบวนการทํางานใหเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่อง มีธรรมาภิบาล โปรงใส และตรวจสอบได 
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นโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร ประเด็นสําคัญ 
แผนปฏิบัติการดานดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 
2565) ภายใตนโยบายและ
แผนระดับชาติวาดวยการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (พ.ศ. 2561 - 
2580) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลแยกตามประเด็นขับเคลื่อนท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงานบุคคล คือ 
1. ยุทธศาสตรปรับเปลี่ยนภาครัฐสูเปนรัฐบาลดิจิทัล มี 2 ประเด็น คือ  
การยกระดับบริการภาครัฐ และปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐ 
2. ยุทธศาสตรพัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มี
ประเด็นคือ การพัฒนากําลังคนและประชาชนสูยุคดิจิทัล 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย พ.ศ. 
2563 - 2565 

วิสัยทัศนวา “รัฐบาลดิจิทัลเปดเผย เช่ือมโยงและรวมกันสรางบริการท่ีมี
คุณคาใหประชาชน” 
มีเปาหมายของแผนฯ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล คือ 
- เปาหมายท่ี 1 ลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการและสวัสดิการของ
ประชาชน 
- เปาหมายท่ี 3 การทํางานของภาครัฐมีความโปรงใสตรวจสอบได 
- เปาหมายท่ี 4 สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาบริการของ
ภาครัฐ และกําหนดนโยบายสําคัญของประเทศ 
มีประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีเก่ียวของการบริหารงาน
บุคคล คือ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการใหบริการแกประชาชนดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในทุกกระบวนการ
ทํางานของรัฐ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ พ.ศ. 2563 - 
2565 

การแปลงนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมสูแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดานเกษตร มี 2 
ยุทธศาสตร คือ 
- แปลงยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล มุงเนน
การบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณตอบสนองประชาชนและ
เกษตรกร ผูประกอบการทุกภาคสวนไดอยางสะดวก รวดเร็วและแมนยํา 
ประชาชนและเกษตรกรเขาถึงขอมูลภาครัฐไดสะดวกและเหมาะสมเพ่ือ
สงเสริมความโปรงใสและการมีสวนรวมของภาคประชาชน และมีโครงสราง
พ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานขอมูลท่ีบูรณาการ ไม
ซํ้าซอน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงานและ
ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- แปลงยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคม
เทคโนโลยีดิจิทัล มุงเนนบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณมีความรู
และทักษะดานดิจิทัลในระดับท่ีสามารถสรางโอกาสและคุณคาใหแก
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นโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร ประเด็นสําคัญ 
องคการท่ีเหมาะสมและสอดคลองตอความตองการของประชาชนในระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว 
พ.ศ. 2561 - 2565 

วิสัยทัศน “เปนองคการท่ีนําและขับเคล่ือนการปศุสัตวไทยสูความม่ันคง 
ม่ังคั่ง และย่ังยืนในตลาดโลก” 
มีพันธกิจท่ีเก่ียวของกับดานการบริหารงานบุคคลและดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
3 พันธกิจ คือ 
พันธกิจท่ี 1 ทรัพยากรมนุษยสาขาการปศุสัตว - พัฒนาทรัพยากรมนุษย
สาขาปศุสัตว โดยครอบคลุมท้ังบุคลากรกรมปศุสัตว เกษตรกร อาสา 
ปศุสัตว และผูประกอบการ ใหมีองคความรู ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพ
ท่ีพรอมกับบริบทแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางแข็งแกรง 
พันธกิจท่ี 3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลดานการปศุสัตว - 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลท่ีครอบคลุมท้ังซอฟตแวร 
ฮารดแวร ระบบเครอืขาย ระบบฐานขอมูล และระบบเชื่อมโยงขอมูล 
ผูพัฒนาระบบ ผูใชระบบ พนักงานท่ีเก่ียวของ และผูเชี่ยวชาญในสาขา เพ่ือ
ตอบสนองการใชงานสําหรับการปศุสัตวและเพ่ืองานปศุสัตว 
พันธกิจท่ี 5 การบริหารจัดการองคการมุงสูความเปนเลิศ (HPO & GG) - 
ปรับปรุงการบริหารจัดการองคการและการบริหารจัดการบุคลากร รวมกับ
การปรับบทบาทองคการและการนําองคการไปสูรูปแบบใหม เพ่ือมุงสูการ
เปนองคการชั้นนํา และเปนองคการนําการขับเคลื่อนปศุสัตว 
มียุทธศาสตรกรมปศุสัตวท่ีเก่ียวของกับดานการบริหารงานบุคคลและดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล คือ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางขีดความสามารถและสมรรถนะเพ่ือยกระดับ
บุคลากรดานการปศุสัตวมุงสูสากล 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ดานการปศุสัตวใหมีความเหมาะสมและรวมสมัย 
ยุทธศาสตรท่ี 7 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
กรมปศุสัตว ระยะ 6 ป 
(พ.ศ. 2560 - 2565) 

วิสัยทัศน “เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
มีพันธกิจ คือ 
1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและทรัพยากรมนุษยการปศุสัตวทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือรองรับตอการเปลี่ยนแปลง และการเสริมสรางความเขมแข็งและ
พัฒนางานดานการปศุสัตวแกเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 
2) พัฒนาระบบขอมูลการปศุสัตว เครือขายสารสนเทศ ระบบความม่ันคง
ปลอดภัย บูรณาการความรวมมือดานเทคโนโลยีดิจิทัลทุกภาคสวน 
3) เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศดานการปศุสัตวเพ่ือการพัฒนา การ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูล และการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
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นโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร ประเด็นสําคัญ 
เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ การวิจัยพัฒนานวัตกรรมแนวใหมใหกับบุคลากร
เครือขายดานปศุสัตว 
4) สนับสนุนและพัฒนาระบบการปศุสัตวดวยเทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงโครงสรางการผลิต เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานปศุสัตวกับ
ตลาดโลก มีมาตรฐาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนชองทางและเปดโอกาส
ในการพัฒนาประเทศใหหลุดจากกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง 
ยุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมปศุสัตวท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน
บุคคล คือ  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสูปศุสัตวดิจิทัลเพ่ือ
รองรับการพัฒนาดานปศุสัตว (Digital Livestock Transform) 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากรภาคปศุสัตว (Digital Livestock Human Resource) 

แผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR 
Scorecard) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2566 

วิสัยทัศนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2564 - 2566 
วา “บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางมืออาชีพภายใต 
หลักธรรมาภิบาล”  
มีพันธกิจ คือ 
1. พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารกําลังคนในกรมปศุสัตว 
2. มุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกรมปศุสัตวใหมีสมรรถนะสูง 
3. พิทักษระบบคุณธรรมในราชการกรมปศุสัตว มียุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเก่ียวของกับดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
คือ ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนําไปใชใน
การบริหารทรัพยากร บุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ มีดังนี้ 
1) มีระบบฐานขอมูลบุคลากรสําหรับบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีถูกตอง 
เท่ียงตรง และทันสมัย 
2) มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสามารถนําไปใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพอยางสูงสุด 

ท่ีมา: จากการศึกษาและรวบรวม 
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ภาพท่ี 3  ความเชื่อมโยงของนโยบาย/แผน/ยุทธศาสตรดานการบริหารงานบุคคลและดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ท่ีมา: จากการศึกษาและรวบรวม 
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จากรายละเอียดความเชื่อมโยงและความสอดคลองกันของนโยบายภาครัฐ และแผน/ยุทธศาสตร
ดานการบริหารงานบุคคลและดานเทคโนโลยีดิจิทัลดังกลาวจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีชวยสนับสนุนในการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตวใหเปนไปตามเปาหมาย
ของแผน/ยุทธศาสตรดานการบริหารงานบุคคลและดานเทคโนโลยีดิจิทัลท้ังในระดับกรมปศุสัตว ระดับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และระดับประเทศใหมีความสอดคลองและเปนไปทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการศึกษาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวเปนการศึกษาแนวทางการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรเก่ียวกับการพัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตวท่ีจัดทําอยูใน
รูปแบบโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอรท่ีบรรจุอยูภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมปศุสัตว แผนปฏิบัติ
การดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผนยุทธศาสตรการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ และนโยบายและแผนงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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บทที่ 3 
 

การศึกษาวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 

การศึกษาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว โดยทางผูศึกษาไดศึกษา 
รวบรวมขอมูล และวิเคราะหและออกแบบระบบงานเก่ียวกับระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวโดย
อาศัยแนวคิดเก่ียวกับระบบจัดการฐานขอมูล การวิเคราะหและออกแบบระบบ และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีมี
ความเก่ียวของมาประกอบการศึกษาและวิเคราะหการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว มี
รายละเอียดดังนี้  
 
ความเปนมาการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ก.พ. และกรมปศุสัตว 
 

กรมปศุสัตว ไดมีการใชงานโปรแกรมระบบสําหรับการบริหารงานบุคคลในสวนระบบสารสนเทศ
ทรพัยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System: DPIS) และระบบฐานขอมูล
เพ่ือรองรับการแตงตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information System: SEIS) และระบบทะเบียน
ประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (Smart ก.พ.7) และการพัฒนาและการใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากร
กรมปศุสัตว โปรแกรมระบบงานอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว รวมท้ังการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว ซ่ึงมีวิวัฒนาการและความเปนมา
การพัฒนาและการใชงานโปรแกรมระบบการบริหารงานบุคคล เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2531 - 2565 รายละเอียด
ตามตารางท่ี 2 และภาพท่ี 4 - 5 มีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2  ความเปนมาการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ก.พ. และกรมปศุสัตว 
 

สวนราชการ ปปฏิทิน การพัฒนาและการใชงาน 
สํานักงาน ก.พ. 2531 ระบบ DPIS 1.0 เริ่มพัฒนาระบบ DPIS เพ่ือเปนเครื่องมือชวยในการ

บริหารจัดการเก่ียวกับขาราชการและลูกจางประจําระดับกรม 
2542 ระบบ DPIS 2.8 สามารถทํางานในลักษณะ Client Server และใช

ฐานขอมูลโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล Dbase 
2546 ระบบDPIS 3.0 

 - ปรับปรุงระบบใหสามารถจัดเก็บขอมูลลูกจางประจํา 
 - ใชโปรแกรมระบบจดัการฐานขอมูลเปน Oracle หรือ Access 
 - มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2547 เห็นชอบใหนําระบบ 
DPIS 3.0 เผยแพรใหสวนราชการนําไปปรับใช 
ระบบ DPIS 3.5 ปรับสถาปตยกรรมระบบเปน Web Application 

2551 ระบบ DPIS 4.0 
 - ปรับปรุงพัฒนาระบบงานเพ่ือใหรองรับพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
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สวนราชการ ปปฏิทิน การพัฒนาและการใชงาน 
 - พัฒนารองรับการจัดเก็บขอมูลพนักงานราชการ 

2554 ระบบ DPIS 5.0 มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมดังนี้ 
 - ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานราชการ 
 - การลาออนไลน 
 - รองรับการจัดเก็บขอมูลลูกจางชั่วคราว 

2556 ระบบ SEIS เริ่มพัฒนาและใชงานระบบเพ่ือรองรับการแตงตั้งนักบริหาร
ระดับสูง 

2560 ระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ 
DPIS Center) พัฒนาระบบ DPIS Center แทนระบบ PPIS โดย 
Online รับขอมูลจากกรม 

2561 ระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ 
DPIS Center) เพ่ือจัดทํารหัสมาตรฐานกลางใหกับระบบ DPIS 6.0 
(HRMS) 
ระบบ SEIS มีการดําเนินงานดังนี้ 
 - นํารองการปรับเปลี่ยนระบบทะเบียนประวัติขาราชการรูปแบบเดิม
จากกระดาษ (แบบ ก.พ.7) เปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
   - เริ่มใชกับกลุมขาราชการท่ีบรรจุตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
เปนตนไป 
   - ขยายผลการใชระบบทะเบียนประวัติกับ ขรก. ท้ังหมด โดยนําเขา
ขอมูลขาราชการท่ีบรรจุกอนวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และแจงใหสวน
ราชการบันทึกประวัติตางๆ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป 
 - เพ่ิมเติมการจัดทําแบบจําลองการแตงตั้งขาราชการ และระบบ
ประเมินคางาน (Jethro) 

2563 ระบบ DPIS 6.0 (HRMS) พัฒนาแลวเสร็จอยูระหวางการดําเนินการถาย
โอนขอมูลใหกับสวนราชการท่ีใชระบบ DPIS 5.0 

2564 ระบบ DPIS 6.0 (HRMS) โดยใหสวนราชการตอบแบบสาํรวจความ
ตองการใชงานระบบและเตรียมถายโอนขอมูลจากระบบ DPIS 5.0  ไป
ยังระบบ DPIS 6.0 ครั้งท่ี 1 

2565 ระบบ DPIS 6.0 (HRMS) โดยใหสวนราชการเตรียมถายโอนขอมูลจาก
ระบบ DPIS 5.0 ไปยังระบบ DPIS 6.0 ครั้งท่ี 2 และอบรมการใชงาน
ระบบ DPIS 6.0 

กรมปศุสัตว 2542 กรมปศุสัตวเริ่มใชงานระบบ DPIS 2.8 
2546 กรมปศุสัตวเริ่มใชงานระบบ DPIS 3.0 และระบบ DPIS 3.5 
2548 กรมปศุสัตวพัฒนาและเริ่มใชงานระบบจัดเก็บเอกสารของกรมปศุสัตว

ท้ังระบบ (Document Image System) 
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สวนราชการ ปปฏิทิน การพัฒนาและการใชงาน 
2551 กรมปศุสัตวเริ่มใชงานระบบ DPIS 4.0 และจัดเก็บขอมูลพนักงาน

ราชการ 
2554 กรมปศุสัตวเริ่มใชงานระบบ DPIS 5.0 
2555 กรมปศุสัตว โดยกองการเจาหนาท่ีจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

(Server) และโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล Oracle Database 11g 
Standard Edition 

2561 กรมปศุสัตวเริ่มใชงานระบบทะเบียนประวัติขาราชการรูปแบบเดิมจาก
กระดาษ (แบบ ก.พ.7) เปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2561 เปนตนไป 

2563 กรมปศุสัตว โดยกองการเจาหนาท่ีพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร 
กรมปศุสัตว ในสวนของงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง และยกเลิกการใช
งานโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล Dbase เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแนวใหม ทําใหไมรองรับโปรแกรมระบบจัดการ
ฐานขอมูลของเดิม และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ทํา
หนาท่ีเปน Application Server และ Database Server รองรับ
โปรแกรมระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสตัว 

2564 - กรมปศุสัตวตอบแบบสํารวจความตองการใชงานระบบและเตรียมถาย
โอนขอมูลจากระบบ DPIS 5.0 ไปยังระบบ DPIS 6.0 ครั้งท่ี 1 
 - กรมปศุสัตวพัฒนาและเริ่มใชงานโปรแกรมระบบ Mobile 
Application ปศุสัตวไทย 4.0 (DLD 4.0) ระยะท่ี 2 ในสวนรองเรียน
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
 - กรมปศุสัตว โดยกองการเจาหนาท่ีจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
(Server) ท่ีทดแทนของเดิม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2565 กรมปศุสัตวจัดเตรียมความพรอมถายโอนขอมูลจากระบบ DPIS 5.0 ไป
ยังระบบ DPIS 6.0 ครั้งท่ี 2 และอบรมการใชงานระบบ DPIS 6.0 
ระดับผูดูแลระบบ และระดับผูปฏิบัติงาน และมีแผนการจัดทําและ
สแกนเอกสาร ก.พ. 7 และแฟมประวัติขาราชการของกรมปศุสัตวเขาสู
ระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (Smart ก.พ.7) ซ่ึง
เปนไปตาม (ราง) แนวทางและวิธีการดําเนินงานเรื่องทะเบียนประวัติ
ขาราชการอิเล็กทรอนิกสของและเปนไปตามแนวนโยบายการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือเปนฐานขอมูลอางอิงในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และเพ่ือใหมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานในบริบทการเปลี่ยนแปลง
เชิงเทคโนโลยีและเชิงกฎหมาย 

ท่ีมา: จากการศึกษาและรวบรวม 
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ภาพท่ี 4  Timeline การพัฒนาและการใชงานโปรแกรมระบบการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ก.พ. และกรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ. 2531 - 2565 (1)  
ท่ีมา: จากการรวบรวมและการศึกษา
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ภาพท่ี 5  Timeline การพัฒนาและการใชงานโปรแกรมระบบการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ก.พ.  
             และกรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ. 2531 - 2565 (2) 
ท่ีมา: จากการรวบรวมและการศึกษา 
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ขอแนะนําการศึกษาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว 
 

การศึกษาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว ทางผูศึกษาไดดําเนินการ
รวบรวมขอมูลนํามาสรุปรวมเปนขอเสนอแนะและแนวทางการวิเคราะหและพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร
ของกรมปศุสัตว มีรายละเอียดดังนี ้

1. การวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว จะตองศึกษารายละเอียด
ความเปนไป และความตองการของผูใชงานและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบฐานขอมูล
บุคลากรของกรมปศุสัตวในแตละระดับ รวมท้ังหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของการบริหารงานบุคคล อาทิเชน 
สํานักงาน ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี กรมการปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล จํากัด (มหาชน) (สพร.) หรือ EGA เปนตน ท่ีจะตองมาบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลบุคลากร
ภาครัฐรวมกัน เพ่ือใหการวิเคราะหและออกแบบระบบงานดังกลาวมีรายละเอียดเนื้องานตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. การวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว จะตองพิจารณาและคํานึงถึง
การดําเนินการปรับแตงระบบ/ปรับแกไขระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวท่ีมีอยูเดิมและมีการพัฒนา
ระบบตอยอดเพ่ิมเติมท่ีจะสงผลตอโครงสรางขอมูลและฐานขอมูลของระบบในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางระบบฐานขอมูลภาครัฐกับระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว และระบบงานอ่ืนๆ ของกรม
ปศุสัตว โดยจะตองใชรหัสมาตรฐานกลางดานการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ก.พ. ในการเชื่อมโยงขอมูล
ในรูปแบบ HR Standard API เปนตัวกลางพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลและบูรณาการรวมกัน 
เพ่ือใหระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว ระบบงานอ่ืนๆ ของกรมปศุสัตว และระบบฐานขอมูลภาครัฐ
มีฐานขอมูลเปนหนึ่งเดียวและเปนไปแนวทางเดียวกัน และสามารถใหระบบงานท่ีเก่ียวของท้ังหมดใชงานได
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
การวิเคราะหระบบเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว 
 

การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว ทางผูศึกษาไดดําเนินการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูล ศึกษาและวิเคราะหรายละเอียดกระบวนการทํางานของระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ภาพรวม และเปรียบเทียบระหวางระบบงานเกากับระบบงานใหมตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนด ศึกษา
ความตองการใชงานของผูใชงานท่ีมีตอพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว และปญหาอุปสรรค
การพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ภาพรวมการวิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว เปนการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบการบริหารงานบุคคลแบบองครวม ซ่ึงมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว หรือ
ระบบงานอ่ืนๆ ภายในกรมปศุสัตวท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในแตละชวงระยะการ
พัฒนาระบบทํางานรวมกับการใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐของสํานักงาน ก.พ. ไมวาจะเปน
โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เวอรชั่น 6.0 หรือระบบ DPIS 6.0 ท่ีมีการ
พัฒนาตอยอดมาจากระบบ DPIS 5.0 และโปรแกรมระบบฐานขอมูลเพ่ือรองรับการแตงตั้งนักบริหารระดับสูง 
(Senior Executive Information System: SEIS) และระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส 
(Smart ก.พ.7) รายละเอียดตามภาพท่ี 6 มีรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
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1. สวนกรมปศุสัตว 
1.1 บุคลากรกองการเจาหนาท่ีดําเนินการลงทะเบียนเขาสูโปรแกรมระบบฐานขอมูลบุคลากร

กรมปศุสัตว ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 (การพัฒนาตอยอดและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภายใน
และหนวยงานภายนอกของกรมปศุสัตว) และบันทึกขอมูลบุคลากรและออกรายงานผานโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ทําการประมวลผลขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายทําหนาท่ีเปน Application Server และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทําหนาท่ีเปน Database Server 
ท่ีติดตั้งอยูท่ีใหบริการรับฝากวางเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Co-Location) ท่ีบริเวณศูนยบริการอินเทอรเน็ต
ครบวงจร (Internet Data Center: IDC) ของบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NTLC) ตอมา
บุคลากรกองการเจาหนาท่ีดําเนินการสงออกขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวแลวนําเขาขอมูลเขาสูระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เวอรชั่น 6.0 หรือระบบ DPIS 6.0 ท่ีมีการพัฒนาตอยอดมา
จากระบบ DPIS 5.0 โดยจะมีการถายโอนขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 
2565 รวมจํานวน 2 ครั้ง 

1.2 บุคลากรกองการเจาหนาท่ีดําเนินการลงทะเบียนเขาสูโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) เวอรชั่น 6.0 หรือระบบ DPIS 6.0 และบันทึกขอมูล ออกรายงาน และบริหารจัดการ
ฐานขอมูลผานโปรแกรมระบบ DPIS 6.0 ทําการประมวลผลขอมูลผานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน 
(VMware) จากบริการระบบคลาวดกลางภาครัฐหรือ Government Data Center and Cloud Service 
(GDCC) โดยสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สดช.) ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และบุคลากรกรมปศุสัตวดําเนินการลงทะเบียนเขาสูระบบ DPIS 6.0 เพ่ือ
เรียกดูและสืบคนขอมูลผานระบบดังกลาวได และสามารถใชงานผาน Mobile Application ของระบบ 
DPIS 6.0 ได 

1.3 บุคลากรกลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจาหนาท่ีดําเนินการลงทะเบียน
เขาสูโปรแกรมระบบฐานขอมูลเพ่ือรองรับการแตงต้ังนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information 
System: SEIS) และระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (Smart ก.พ.7) และดําเนินการบันทึก
ขอมูลและออกรายงานประวัติขาราชการกรมปศุสัตวท่ีเชื่อมโยงขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจาก
กลุมงานทะเบียนประวัติ ของสํานักงาน ก.พ. 

2. สวนสํานักงาน ก.พ. 
2.1 ขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวจากระบบ DPIS 6.0 สงเขาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน 

(VMware) จากบริการระบบคลาวดกลางภาครัฐ (GDCC) นําเขาขอมูลไปยังระบบโปรแกรมกลางดาน
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Center) ผานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจากกลุมงาน
พัฒนาฐานขอมูลกลางดานทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ของสํานักงาน ก.พ. 

2.2 ขอมูลขาราชการกรมปศุสัตวจากระบบ SEIS ท่ีไดดําเนินการบันทึกขอมูลประวัติขาราชการ
กรมปศุสัตว นําเขาขอมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจากกลุมงานทะเบียนประวัติ ของสํานักงาน ก.พ. 

3. สวนการเช่ือมโยงขอมูล 
3.1 ขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวจากระบบ DPIS 6.0 สงขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

เสมือน (VMware) จากบริการระบบคลาวดกลางภาครัฐ (GDCC) ทําการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบ API หรือ
ไฟล CSV หรือไฟลขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ สงออกขอมูลเขาสูระบบเชื่อมโยงขอมูลระบบงานสารสนเทศกลางและ
พัฒนาระบบคลังขอมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตวสําหรับรายงานเชิงวิเคราะหสําหรับผูบริหาร (ระบบ DataLake 
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DLD) ของกรมปศุสัตวท่ีติดตั้งอยูท่ี Co-Location ในศูนยบริการอินเทอรเน็ตครบวงจร (IDC) ของบริษัท 
โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NTLC) เพ่ือนําไปใชในการบูรณาการขอมูลและการนําเสนอขอมูลของ
กรมปศุสัตวในแบบองครวม และทําการเชื่อมโยงขอมูลโดยใชรหัสมาตรฐานกลางขอมูล (Standard API) ใน
รูปแบบ API ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด นําเขาขอมูลเขาสูระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Center) ของสํานักงาน ก.พ. 

3.2 ขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวจากระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว ระยะท่ี 1 ในสวนงาน
กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้งเปนหลักและจะตองพัฒนาตอยอดในระยะท่ี 2 โดยเฉพาะพัฒนาเนื้องานอ่ืนๆ 
จากเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทําหนาท่ีเปน Application Server และ Database Server โดยสงออกขอมูล 
3 ชองทาง คือ 

1. สงออกขอมูลเขาสูระบบในรูปแบบไฟล CSV หรือไฟลขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ หรือทําการ
เชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบ API ท่ีกรมปศุสัตวกําหนด นําเขาขอมูลเขาสูระบบเชื่อมโยงขอมูลระบบงาน
สารสนเทศกลางและพัฒนาระบบคลังขอมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตวสําหรับรายงานเชิงวิเคราะหสําหรับ
ผูบริหาร (ระบบ DataLake DLD) ของกรมปศุสัตว 

2. สงออกขอมูลเขาสูระบบในรูปแบบไฟล CSV หรือไฟลขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสํานักงาน 
ก.พ. กําหนด นําเขาขอมูลเขาสูระบบ DPIS 

3. สงออกขอมูลเขาสูระบบในรูปแบบไฟล CSV หรือไฟลขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ หรือทําการ
เชื่อมโยงขอมูลโดยใชรหัสมาตรฐานกลางขอมูลทรัพยากรบุคคล (Standard API) ในรูปแบบ API ท่ีสํานักงาน 
ก.พ. กําหนด นําเขาขอมูลเขาสูระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS 
Center) ของสํานักงาน ก.พ. 

3.3 ขอมูลประวัติขาราชการกรมปศุสัตวท่ีบันทึกขอมูลจากบุคลากรกรมปศุสัตวผานระบบ 
SEIS สงขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของสํานักงาน ก.พ. และทําการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบ API 
หรือรูปแบบอ่ืนๆ กับระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Center) 

3.4 ขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวจากระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  
(ระบบ DPIS Center) และขอมูลประวัติขาราชการกรมปศุสัตวจากระบบ SEIS ท่ีมีการเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางกัน และจากขอมูลท้ังสองระบบทําการเชื่อมโยงขอมูลเขาสูบริการดิจิทัลหรือระบบงานอิเล็กทรอนิกส
อ่ืนๆ จากหนวยงานภาครัฐ มีดังนี้  

1) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จํากัด (มหาชน) หรือ สพร. (EGA) เปนหนวยงานท่ีใหบริการ
ระบบพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) โดยเปนระบบยืนยนัตัวบุคคลกลางท่ีใหบริการประชาชน
หรือเจาหนาท่ีของรัฐ 

2) สํานักงาน ก.พ. เปนหนวยงานท่ีใหบริการระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ (ระบบ DPIS 
และระบบ SEIS) 

3) กรมการปกครองเปนหนวยงานท่ีใหบริการระบบฐานขอมูลทะเบียนกลางในรูปแบบ 
Linkage Center 

4) กรมบัญชีกลางเปนหนวยงานท่ีใหบริการระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
(ระบบ Digital Pension) และระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา (ระบบ e-Payroll) 

5) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเปนหนวยงานท่ีเก่ียวกับบริหารจัดการกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 
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6) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนหนวยงานท่ีใหบริการระบบฐานขอมูลผูสําเร็จ
การศึกษา 

7) หนวยงานอ่ืนๆ อาทิเชน สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เปนหนวยงานท่ีใหบริการระบบฐานขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) และสํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือ สพธอ. (ETDA) เปนหนวยงานท่ีใหบริการ ETDA Connect โดยเปนบริการพ้ืนฐาน
สําหรับการยืนยันตัวตนตามมาตรฐานสากล เปนตน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการขอมูลและการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ภาพท่ี 6  ภาพรวมการวิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
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2. แนวทางการวิเคราะหระบบเพ่ือการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว มีการวิเคราะห
และออกแบบระบบ จํานวน 2 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 การวิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว (HR-DLD) 
แนวทางท่ี 2 การวิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตวและสํานักงาน ก.พ. (HR-

DLD-OCSC) 
แนวทางท่ี 1 การวิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว (HR-DLD) เปนการวิเคราะห

และออกแบบระบบโดยมีการพัฒนาระบบและการใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวในแตละชวง
ระยะการพัฒนาระบบเปนหลัก และเปนระบบท่ีใชในการบันทึกขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผล
ขอมูล การแสดงผลรายงาน รวมท้ังการสงออกขอมูลและการนําเขาขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลบุคลากร
ภาครัฐไมวาจะเปนระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ท่ีเปนระบบสนับสนุนของกรมปศุสัตว
ท่ีใชในการบันทึกขอมูล การจัดเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล การจัดการฐานขอมูล และมีการ
เชื่อมโยงขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวเขาสูระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ 
DPIS Center) และระบบ SEIS ของสํานักงาน ก.พ. และ รายละเอียดตามภาพท่ี 7 มีรายละเอียดข้ันตอน
การดําเนินงาน ดังนี้ 

1. สวนกรมปศุสัตว 
1.1 บุคลากรกองการเจาหนาท่ีดําเนินการลงทะเบียนเขาสูโปรแกรมระบบฐานขอมูลบุคลากร

กรมปศุสัตว ระยะท่ี 1 ในสวนงานกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้งเปนหลัก และระยะท่ี 2 ในสวนงานบุคลากร
อ่ืนๆ และงานการเชื่อมโยงขอมูล และบันทึกขอมูลบุคลากรและออกรายงานผานโปรแกรมระบบฐานขอมูล
บุคลากรกรมปศุสัตว ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 ทําการประมวลผลขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทํา
หนาท่ีเปน Application Server และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทําหนาท่ีเปน Database Server ท่ีติดตั้งอยู
ท่ีใหบริการรับฝากวางเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Co-Location) ท่ีบริเวณศูนยบริการอินเทอรเน็ตครบวงจร 
(Internet Data Center: IDC) ของบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NTLC) ตอมาบุคลากรกอง
การเจาหนาท่ีดําเนินการสงออกขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวแลวนําเขาขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) เวอรชั่น 6.0 หรือระบบ DPIS 6.0 ท่ีมีการพัฒนาตอยอดมาจากระบบ DPIS 5.0 โดย
จะมีการถายโอนขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 

1.2 บุคลากรกองการเจาหนาท่ีดําเนินการลงทะเบียนเขาสูโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) เวอรชั่น 6.0 หรือระบบ DPIS 6.0 และบันทึกขอมูล ออกรายงาน และบริหารจัดการ
ฐานขอมูลผานโปรแกรมระบบ DPIS 6.0 ทําการประมวลผลขอมูลผานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน 
(VMware) จากบริการระบบคลาวดกลางภาครัฐหรือ Government Data Center and Cloud Service 
(GDCC) โดยสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สดช.) ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (MDES) และบุคลากรกรมปศุสัตวดําเนินการลงทะเบียนเขาสูระบบ DPIS 6.0 เพ่ือ
เรียกดูและสืบคนขอมูลผานระบบดังกลาวได และสามารถใชงานผาน Mobile Application ของระบบ 
DPIS 6.0 ได 

1.3 บุคลากรกลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจาหนาท่ีดําเนินการลงทะเบียน
เขาสูโปรแกรมระบบฐานขอมูลเพ่ือรองรับการแตงต้ังนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information 
System: SEIS) และระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (Smart ก.พ.7) และดําเนินการบันทึก
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ขอมูลและออกรายงานประวัติขาราชการกรมปศุสัตวท่ีเชื่อมโยงขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจาก
กลุมงานทะเบียนประวัติ ของสํานักงาน ก.พ. 

2. สวนสํานักงาน ก.พ. 
2.1 ขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวจากระบบ DPIS 6.0 สงเขาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน 

(VMware) จากบริการระบบคลาวดกลางภาครัฐ (GDCC) นําเขาขอมูลไปยังระบบโปรแกรมกลางดาน
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Center) ผานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจากกลุมงานพัฒนา
ฐานขอมูลกลางดานทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ของสํานักงาน ก.พ. 

2.2 ขอมูลขาราชการกรมปศุสัตวจากระบบ SEIS ท่ีไดดําเนินการบันทึกขอมูลประวัติขาราชการ
กรมปศุสัตว นําเขาขอมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจากกลุมงานทะเบียนประวัติ ของสํานักงาน ก.พ. 

3. สวนการเช่ือมโยงขอมูล 
3.1 ขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวจากระบบ DPIS 6.0 สงขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

เสมือน (VMware) จากบริการระบบคลาวดกลางภาครัฐ (GDCC) ทําการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบ API หรือ
ไฟล CSV หรือไฟลขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ สงออกขอมูลเขาสูระบบเชื่อมโยงขอมูลระบบงานสารสนเทศกลาง
และพัฒนาระบบคลังขอมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตวสําหรับรายงานเชิงวิเคราะหสําหรับผูบริหาร (ระบบ 
DataLake DLD) ของกรมปศุสัตวท่ีติดตั้งอยูท่ี Co-Location ศูนยบริการอินเทอรเน็ตครบวงจร (IDC) ของ
บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NTLC) เพ่ือนําไปใชในการบูรณาการขอมูลและการนําเสนอ
ขอมูลของกรมปศุสัตวในแบบองครวม และทําการเชื่อมโยงขอมูลโดยใชรหัสมาตรฐานกลางขอมูล (Standard 
API) ในรูปแบบ API ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด นําเขาขอมูลเขาสูระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Center) ของสํานักงาน ก.พ. 

3.2 ขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวจากระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว ระยะท่ี 1 ในสวนงาน
กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้งเปนหลัก และระยะท่ี 2 ในสวนงานบุคลากรอ่ืนๆ และงานการเชื่อมโยงขอมูล
จากเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทําหนาท่ีเปน Application Server และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทําหนาท่ี
เปน Database Server โดยสงออกขอมูล 3 ชองทาง คือ 

1. สงออกขอมูลเขาสูระบบในรูปแบบไฟล CSV หรือไฟลขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ หรือทําการ
เชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบ API ท่ีกรมปศุสัตวกําหนด นําเขาขอมูลเขาสูระบบเชื่อมโยงขอมูลระบบงาน
สารสนเทศกลางและพัฒนาระบบคลังขอมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตวสําหรับรายงานเชิงวิเคราะหสําหรับ
ผูบริหาร (ระบบ DataLake DLD) ของกรมปศุสัตว 

2. สงออกขอมูลเขาสูระบบในรูปแบบไฟล CSV หรือไฟลขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสํานักงาน 
ก.พ. กําหนด นําเขาขอมูลเขาสูระบบ DPIS 

3. สงออกขอมูลเขาสูระบบในรูปแบบไฟล CSV หรือไฟลขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ หรือทําการ
เชื่อมโยงขอมูลโดยใชรหัสมาตรฐานกลางขอมูลทรัพยากรบุคคล (Standard API) ในรูปแบบ API ท่ีสํานักงาน 
ก.พ. กําหนด นําเขาขอมูลเขาสูระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS 
Center) ของสํานักงาน ก.พ. 

3.3 ขอมูลประวัติขาราชการกรมปศุสัตวท่ีบันทึกขอมูลจากบุคลากรกรมปศุสัตวผานระบบ 
SEIS สงขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของสํานักงาน ก.พ. และทําการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบ API 
หรือรูปแบบอ่ืนๆ กับระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Center) 
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3.4 ขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวจากระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(ระบบ DPIS Center) และขอมูลประวัติขาราชการกรมปศุสัตวจากระบบ SEIS ท่ีมีการเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางกัน และจากขอมูลท้ังสองระบบทําการเชื่อมโยงขอมูลเขาสูบริการดิจิทัลและระบบงานอิเล็กทรอนิกส
อ่ืนๆ จากหนวยงานภาครัฐตางๆ มีดังนี้ 1) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จํากัด (มหาชน) หรือ สพร. (EGA) 
2) สํานักงาน ก.พ. 3) กรมการปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทย 4) กรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง 
5) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และ 6) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหนวยงานอ่ืนๆ 
เปนตน 
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ภาพท่ี 7  แนวทางท่ี 1 การวิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว (HR-DLD) 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
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จากแนวทางท่ี 1 การวิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว (HR-DLD) ทางผูศึกษา
ไดดําเนินการวิเคราะหและกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของ
กรมปศุสัตว ระยะท่ี 2 โดยมีรายละเอียดเนื้องานการพัฒนาระบบงานและการเปรียบเทียบระบบฐานขอมูล
บุคลากรของกรมปศุสัตวปจจุบัน และระบบงานใหม (ระยะท่ี 2) รายละเอียดตามตารางท่ี 3 พรอมท้ังตัวอยาง
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร กรณีศึกษา: โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว 
ระยะท่ี 2 แสดงรายละเอียดตามภาคผนวก ก ดังนี้ 

ระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว ระยะท่ี 2 มีรายละเอียดขอบเขตงานดังนี้ 
ดําเนินการศึกษา สํารวจ วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว 

ระยะท่ี 2 มีรายละเอียดท่ีตองดําเนินการดังนี้ 
1. ระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว ระยะท่ี 2 (เพ่ิมเติม) ครอบคลุมงานยอย มีรายละเอียด

ดังนี้ 
1.1 งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

- งานสรรหา 
- งานบรรจุ 
- งานแตงตั้ง 
- การออกจากราชการ 

1.2 งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ 
- งานขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ 
- งานขอรับเงินเพ่ิม เบี้ยหวัด บํานาญ บํานาญพิเศษ บําเหน็จตกทอดของขาราชการหรือ

ลูกจาง 
- งานขอเบิกบําเหน็จดํารงชีพ 

1.3 งานสวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ 
- งานฌาปนกิจสงเคราะห 

1.4 งานพัฒนางานและอัตรากําลัง 
- งานประเมินบุคคลและผลงาน 

1.5 งานวินัย 
- งานวินัย 

1.6 งานพัฒนาบุคลากร 
- งานสงบุคลากรเขาอบรมกับหนวยงานภายนอก 

2. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการบันทึกขอมูล/แกไขขอมูล/สืบคนขอมูลตามระบบงานขอท่ี 1 มี
รายละเอียดดังนี้ 

2.1 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบและนําเสนอกระบวนการทํางานในรูปแบบแผนภาพเชิงธุรกิจ 
(Business Process Workflow) และสาธิตการใชงาน (Prototype) ใหกับเจาหนาท่ีของกรมปศุสัตวแตละ
หนวยงานตามขอท่ี 1 

2.2 ปรับปรุงการสืบคนขอมูลของตําแหนงและบุคคลตามเงื่อนไขของแตละระบบงานตาม
ขอท่ี 1 
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2.3 ปรับปรุงการบันทึกขอมูลและการแกไขขอมูลโดยเพ่ิมเติมรูปแบบการบันทึกผลเพ่ือรองรับ
ระบบงานตามขอท่ี 1 

3. พัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(ระบบ DPIS Center) ของสํานักงาน ก.พ. มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ศึกษา ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางขอมูลของระบบงานปจจุบันใหรองรับ
โครงสรางขอมูลกับระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Center) 

3.2 เชื่อมโยงขอมูลระบบงานปจจุบันใหเชื่อมโยงขอมูลกับระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Center) ในลักษณะ Web Service และ/หรือรปูแบบ API 

4. พัฒนาเชื่อมโยงขอมูลกับระบบเชื่อมโยงขอมูลระบบงานสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบ
คลังขอมูลเชิงยุทธศาสตรกรมปศุสัตวสําหรับรายงานเชิงวิเคราะหสําหรับผูบริหารของกรมปศุสัตว (DLD 
Data Lake) มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 เชื่อมโยงขอมูลจากระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวไปยังระบบ DLD Data Lake 
4.2 สรางชุดขอมูล (Dataset) ดานฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 
4.3 ปรับปรุงระบบรายงานดานบุคลากรของกรมปศุสัตวในระบบ DLD Data Lake 
4.4 เชื่อมโยงขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวไปยังระบบเชื่อมโยงขอมูลกลางของกรมปศุสัตว 

(DLD Enterprise Service Bus) 
5. ระบบรายงาน (Report) มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ออกหนังสือคําสั่งตามรายการท่ีกรมปศุสัตวตองการขอท่ี 1 ได 
5.2 ออกบัญชีแนบทายตามรายการท่ีกรมปศุสัตวตองการขอท่ี 1 ได 
5.3 ออกหนังสือแจงหนวยงานตนสังกัดตามรายการขอท่ี 1 ได 
5.4 นําขอมูลออกจากระบบงานในรูปแบบ Spreadsheet จากรายการตารางตามท่ีกรมปศุสัตว

รองขอได 
5.5 จัดทํารายงานโดยศึกษารายงานปจจุบันของแตละกลุมงานอยางนอย 10 รายงาน 

 
ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบระหวางระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวปจจุบันกับระบบงานใหม 

    (ระยะท่ี 2) 
 

รายการ ระบบงานปจจุบัน (ระยะท่ี 1) ระบบงานใหม (ระยะท่ี 2) 
กระบวนงาน 1. งานบรรจุ 

2. งานเลื่อนระดับ 
3. งานยาย 
4. งานโอน 
5. งานเงินเดือน 
6. งานการรักษาราชการแทน 
7. งานการรักษาการในตําแหนง 
และชวยราชการ 
8. งานลาออก 

1. งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
- งานสรรหา 
- งานบรรจุ 
- งานแตงตั้ง 
- งานการออกจากราชการ 

2. งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จ
ความชอบ 

- งานขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ 
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รายการ ระบบงานปจจุบัน (ระยะท่ี 1) ระบบงานใหม (ระยะท่ี 2) 
9. งานทดลองงาน 
10. งานพนักงานราชการ 
11. งานลูกจางประจํา 

- งานขอรับเงินเพ่ิม เบี้ยหวัด 
บํานาญ บํานาญพิเศษ บําเหน็จตกทอด
ของขาราชการหรือลูกจาง 

- งานขอเบิกบําเหน็จดํารงชีพ 
3. งานสวัสดิการและเจาหนาท่ี
สัมพันธ 

- งานฌาปนกิจสงเคราะห 
4. งานพัฒนางานและอัตรากําลัง 

- งานประเมินบุคคลและผลงาน 
5. งานวินัย 

- งานวินัย 
6. งานพัฒนาบุคลากร 

- งานสงบุคลากรเขาอบรมกับ
หนวยงานภายนอก 

รายงาน - ครอบคุลมรายงานตามขอบเขตงาน
ในระยะปจจุบัน (ระยะท่ี 1) 

- ปรับเพ่ิมเติมและพัฒนาระบบรายงาน
ตามรายการกระบวนงานในระยะท่ี 2 

การเชื่อมโยงขอมูล  - ปรับปรุงโครงสรางขอมูล และพัฒนา
เชื่อมโยงขอมูลกับระบบงานดังนี้ 
1. ระบบ DPIS Center 
2. ระบบ Data Lake 

ฮารดแวร และ
ซอฟตแวร 

 - จัดหาฮารดแวร และซอฟตแวรท่ี
รองรับการใชงานระบบงานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ท่ีมา: จากการศึกษาและวิเคราะห 
 

แนวทางท่ี 2 การวิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตวและสํานักงาน ก.พ. (HR-
DLD-OCSC) เปนการวิเคราะหและออกแบบระบบโดยมีการใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ ไมวาจะ
เปนโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เวอรชั่น 6.0 ท่ีมีการพัฒนาตอยอดมาจาก
ระบบ DPIS 5.0 และโปรแกรมระบบฐานขอมูลเพ่ือรองรับการแตงตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive 
Information System: SEIS) และระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (Smart ก.พ.7) ซ่ึงระบบ
ท้ังสองจะเปนระบบหลักในการจัดการฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว และมีการพัฒนาระบบและการใชงาน
ระบบงานอ่ืนๆ ภายในกรมปศุสัตวท่ีเก่ียวของกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไมวาจะเปนโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวในสวนงานกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ระบบจัดเก็บเอกสารของกรมปศุสัตว
ท้ังระบบ (Document Image System) ระบบ Mobile Application ปศุสัตวไทย 4.0 (DLD 4.0) ระยะท่ี 2 
ในสวนรองเรียนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และระบบงานอ่ืนๆ ของกรมปศุสัตว เปนตน ท่ีมีการพัฒนา
ระบบในชวงระยะการพัฒนาระบบหรือการพัฒนาตอยอดระบบในอนาคต ซ่ึงจะเปนระบบสนับสนุนท่ีชวย
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ในการการจัดเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล และการสงออกขอมูลและการนําเขาขอมูลของ
บุคลากรกรมปศุสัตวเขาสูระบบ DPIS ในสวนของกรมปศุสัตวท่ีเชื่อมโยงกับระบบโปรแกรมกลางดาน
สารสนเทศทรัพยากรบคุคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Center) และระบบ SEIS ของสํานักงาน ก.พ. รายละเอียด
ตามภาพท่ี 8 มีรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. สวนกรมปศุสัตว 
1.1 บุคลากรกองการเจาหนาท่ีดําเนินการลงทะเบียนเขาสูโปรแกรมระบบฐานขอมูลบุคลากร

กรมปศุสัตว ระยะท่ี 1 ในสวนงานกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้งเปนหลัก ระบบจัดเก็บเอกสารของกรมปศุสัตว
ท้ังระบบ (Document Image System) ระบบ Mobile Application ปศุสัตวไทย 4.0 (DLD 4.0) ระยะท่ี 2 
ในสวนรองเรียนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และระบบงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับงานทรัพยากรบุคคลภายใน
กรมปศุสัตว โดยทําการบันทึกขอมูลบุคลากร จัดเก็บขอมูลบุคลากร สืบคนขอมูลงานบุคลากร และออกรายงาน
ขอมูลงานทรัพยากรบุคคลผานโปรแกรมระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว ระยะท่ี 1 ทําการประมวลผล
ขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทําหนาท่ีเปน Application Server และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทํา
หนาท่ีเปน Database Server ท่ีติดตั้งอยูท่ีใหบริการรับฝากวางเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Co-Location) ท่ี
บริเวณศูนยบริการอินเทอรเน็ตครบวงจร (Internet Data Center: IDC) ของบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ 
จํากัด (มหาชน) (NTLC)  โปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารของกรมปศุสัตวท้ังระบบทําการประมวลผลขอมูลจาก
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายทําหนาท่ีเปน Application Server ท่ีติดตั้งอยูท่ีหองควบคุมระบบคอมพิวเตอร
ของกรมปศุสัตว (พ้ืนท่ีพญาไท) และระบบ Mobile Application ปศุสัตวไทย 4.0 (DLD 4.0) ระยะท่ี 2 ทํา
การประมวลผลขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (VMware) จากบริการระบบคลาวดกลางภาครัฐ
หรือ Government Data Center and Cloud Service (GDCC) โดยสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สดช.) ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และระบบงานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของกับงานทรัพยากรบุคคล ผานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจากสถานท่ีติดตั้งท้ังภายในและภายนอก
กรมปศุสัตว ตอมาบุคลากรกองการเจาหนาท่ีดําเนินการสงออกขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวหรืองานทรัพยากร
บุคคลของกรมปศุสัตวแลวนําเขาขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เวอรชั่น 6.0 
หรือระบบ DPIS 6.0 ที่มีการพัฒนาตอยอดมาจากระบบ DPIS 5.0 โดยจะมีการถายโอนขอมูลบุคลากร
กรมปศุสัตวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 

1.2 บุคลากรกองการเจาหนาท่ีดําเนินการลงทะเบียนเขาสูโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) เวอรชั่น 6.0 หรือระบบ DPIS 6.0 และบันทึกขอมูล ออกรายงาน และบริหารจัดการ
ฐานขอมูลผานโปรแกรมระบบ DPIS 6.0 ทําการประมวลผลขอมูลผานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน 
(VMware) จากบริการระบบคลาวดกลางภาครัฐหรือ Government Data Center and Cloud Service 
(GDCC) โดยสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สดช.) ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (MDES) และบุคลากรกรมปศุสัตวดําเนินการลงทะเบียนเขาสูระบบ DPIS 6.0 เพ่ือเรียกดู
และสืบคนขอมูลผานระบบดังกลาวได และสามารถใชงานผาน Mobile Application ของระบบ DPIS 6.0 ได 

1.3 บุคลากรกลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจาหนาท่ีดําเนินการลงทะเบียน
เขาสูโปรแกรมระบบฐานขอมูลเพ่ือรองรับการแตงต้ังนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information 
System: SEIS) และระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (Smart ก.พ.7) และดําเนินการบันทึก
ขอมูลและออกรายงานประวัติขาราชการกรมปศุสัตวท่ีเชื่อมโยงขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจาก
กลุมงานทะเบียนประวัติ ของสํานักงาน ก.พ. 
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2. สวนสํานักงาน ก.พ. 
2.1 ขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวจากระบบ DPIS 6.0 สงเขาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน 

(VMware) จากบริการระบบคลาวดกลางภาครัฐ (GDCC) นําเขาขอมูลไปยังระบบโปรแกรมกลางดาน
สารสนเทศทรัพยากรบคุคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Center) ผานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจากกลุมงานพัฒนา
ฐานขอมูลกลางดานทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ของสํานักงาน ก.พ. 

2.2 ขอมูลขาราชการกรมปศุสัตวจากระบบ SEIS ท่ีไดดําเนินการบันทึกขอมูลประวตัิขาราชการ
กรมปศุสัตว นําเขาขอมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจากกลุมงานทะเบียนประวัติ ของสํานักงาน ก.พ. 

3. สวนการเช่ือมโยงขอมูล 
3.1 ขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวจากระบบ DPIS 6.0 สงขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

เสมือน (VMware) จากบริการระบบคลาวดกลางภาครัฐ (GDCC) ทําการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบ API หรือ
ไฟล CSV หรือไฟลขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ สงออกขอมูลเขาสูระบบเชื่อมโยงขอมูลระบบงานสารสนเทศกลาง
และพัฒนาระบบคลังขอมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตวสําหรับรายงานเชิงวิเคราะหสําหรับผูบริหาร (ระบบ 
DataLake DLD) ของกรมปศุสัตวท่ีติดตั้งอยูท่ี Co-Location ศูนยบริการอินเทอรเน็ตครบวงจร (IDC) ของ
บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NTLC) เพ่ือนําไปใชในการบูรณาการขอมูลและการนําเสนอ
ขอมูลของกรมปศุสัตวในแบบองครวม และทําการเชื่อมโยงขอมูลโดยใชรหัสมาตรฐานกลางขอมูล (Standard 
API) ในรูปแบบ API ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด นําเขาขอมูลเขาสูระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Center) ของสํานักงาน ก.พ. 

3.2 ขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวจากระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว ระยะท่ี 1 ในสวนงาน
กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้งเปนหลักจากเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทําหนาท่ีเปน Application Server และ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายทําหนาท่ีเปน Database Server และระบบงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับงานทรัพยากร
บุคคลตางๆ จากเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีติดตั้งจากสถานท่ีท้ังภายในและภายนอกกรมปศุสัตว โดยสงออก
ขอมูล 2 ชองทาง คือ 

1. สงออกขอมูลเขาสูระบบในรูปแบบไฟล CSV หรือไฟลขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ หรือทําการ
เชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบ API ท่ีกรมปศุสัตวกําหนด นําเขาขอมูลเขาสูระบบเชื่อมโยงขอมูลระบบงาน
สารสนเทศกลางและพัฒนาระบบคลังขอมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตวสําหรับรายงานเชิงวิเคราะหสําหรับ
ผูบริหาร (ระบบ DataLake DLD) ของกรมปศุสัตว 

2. สงออกขอมูลเขาสูระบบในรูปแบบไฟล CSV หรือไฟลขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสํานักงาน 
ก.พ. กําหนด นําเขาขอมูลเขาสูระบบ DPIS 

3.3 ขอมูลประวัติขาราชการกรมปศุสัตวท่ีบันทึกขอมูลจากบุคลากรกรมปศุสัตวผานระบบ 
SEIS สงขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของสํานักงาน ก.พ. และทําการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบ API 
หรือรูปแบบอ่ืนๆ กับระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบคุคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Center) 

3.4 ขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวจากระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(ระบบ DPIS Center) และขอมูลประวัติขาราชการกรมปศุสัตวจากระบบ SEIS ท่ีมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางกัน และจากขอมูลบุคลากรท้ังสองระบบทําการเชื่อมโยงขอมูลเขาสูระบบงานอ่ืนๆ จาก
หนวยงานภาครัฐ มีดังนี้ 1) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จํากัด (มหาชน) (สพร.) หรือ EGA 2) สํานักงาน 
ก.พ. 3) กรมการปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทย 4) กรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง 5) กองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ 6) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหนวยงานอ่ืนๆ เปนตน 
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ภาพท่ี 8  แนวทางท่ี 2 การวิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตวและสํานักงาน ก.พ. (HR-DLD-OCSC) 
ท่ีมา:  จากการวิเคราะห 
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จากแนวทางท่ี 2 การวิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตวและสํานักงาน ก.พ. 
(HR-DLD-OCSC) ทางผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับโปรแกรมระบบฐานขอมูล
บุคลากรภาครัฐ มีดังนี้ 

1. โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (ระบบ DPIS 6.0) (สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2564ฌ) มีรายละเอียดเนื้องานการพัฒนาระบบงาน ดังนี้ 

ภาพรวมของโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (ระบบ DPIS 6.0) มี 3 
องคประกอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวคิด (Concept) จะตองมี Standard HR, Security, Self Service, Connected, User 
Friendly และ Open Source 

2. ลักษณะเฉพาะ (Feature) จะตองมีคุณลักษณะ Day-to-day HR Operation, Real-time 
Data, Mobile Access, Decision Support และ Notification 

3. การเชื่อมโยงขอมูล (Linkage) จะตองมีการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบ API และเชื่อมโยง
ขอมูลกับหนวยงานภาครัฐตางๆ 

คุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (ระบบ DPIS 6.0) 
มีดังนี้ 

1. กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (ระบบ DPIS 6.0) ประกอบดวย 

1. โครงสรางและอัตรากําลัง 
2. การสรรหา 
3. การจัดการบุคลากร 
4. การเลื่อน/โอน/ยายขาราชการ 
5. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6. การบริหารวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน 
7. การบริหารผูมีศักยภาพสูง 
8. การพัฒนาขาราชการ 
9. กระบวนการทางวินัย 
10. การบริหารการสูญเสียบุคลากร 

2. โมดูล DPIS 6.0 สําหรับผูดูแลระบบ ประกอบดวย 
1. การต้ังคาการใชงาน 
2. การตั้งคาระบบท่ัวไป 
3. การจัดการสิทธิการใชงาน 
4. ขอมูลพ้ืนฐาน 
5. การชวยเหลือการทํางาน 
6. การแจงเตือนการทํางาน 
7. Open API 

3. โมดูล DPIS 6.0 สําหรับผูใชงานท่ัวไป ประกอบดวย 
1. การจัดการขอมูลสวนบุคคล 
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2. การเรียกดูขอมูลของตนเอง 
3. การแจงเตือนการทํางานในระบบ 
4. Dashboard 
5. การติดตอสื่อสาร 
6. บริการออนไลน 
7. ระบบแจงงาน 
8. Live Chat การติดตอกับ Admin 
9. Mobile APP 

4. โมดูล DPIS 6.0 สําหรับการเจาหนาท่ี มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ระบบงานหลัก ประกอบดวย ขอมูลบุคลากร ขอมูลตําแหนง โครงสรางหนวยงาน รายงาน 

และการจัดการคําสั่ง 
2. ระบบสนับสนุน ประกอบดวย การสรรหา การพัฒนาบุคลากร เสนทางความกาวหนาใน

อาชีพ และการดําเนินการทางวินัย 
3. ระบบเสริม (Optional) ประกอบดวย การลา ระบบบันทึกเวลา ระบบคํานวณคาลวงเวลา 

(OT) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการบริหารวงเงินและคาตอบแทน 
2. โปรแกรมระบบฐานขอมูลเพ่ือรองรับการแตงตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive 

Information System: SEIS) และระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (Smart ก.พ.7) 
(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2564ฌ) มีรายละเอียดเนื้องานการพัฒนาระบบงาน ดังนี้ 

ภาพรวมของระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (ระบบ SEIS) มี 4 องคประกอบ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. Tools - เปนเครื่องมือกลางสําหรับบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ประกอบดวย ทะเบียน
ประวัติ คําสั่งอิเล็กทรอนิกส ประเมินคางาน จัดการตําแหนง แตงตั้งขาราชการ และรายงาน ก.พ. 

2. Connect - เชื่อมตอระบบขอมูลบุคลากรภาครัฐของสวนราชการ ประกอบดวย ระบบ
โปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Center) ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการบุคลากรของสวนราชการ (e-HR) และสามารถบันทึกขอมูลจากผูใชงานของสวนราชการ
โดยตรง (Direct) 

3. Share - แลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานใหบริการภาครัฐ อาทิเชน ระบบฐานขอมูลทะเบียน
กลาง ของกรมการปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ระบบจายตรง (e-Payroll) และระบบการจายเงิน
บําเหน็จบํานาญฯ ของกรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (Digital GOV ID) 
ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หรือ สพร. ETDA Connect ของสํานักงานพัฒนาธรุกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือ สพธอ. ระบบฐานขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และระบบฐานขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ของสํานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือ สดช. 

4. Dashboard - สารสนเทศประกอบการพิจารณา ติดตาม และประเมินผล ซ่ึงมีสารสนเทศ
ขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องตางๆ ของคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร หนวยงาน
ภายใน หนวยงานภายนอกระดับกระทรวง กรม และจังหวัด มีขอมูลเพ่ือการแตงตั้งขาราชการระดับสูง และ
มีการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ การทดลองปฏิบัติราชการ จริยธรรม และวินัย เปนตน 
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สําหรับขอแตกตางแนวทางการวิเคราะหและออกแบบระหวางแนวทางท่ี 1 การวิเคราะหระบบการ
บริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว (HR-DLD) กับแนวทางท่ี 2 การวิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลของ
กรมปศุสัตวและสํานักงาน ก.พ. (HR-DLD-OCSC) รายละเอียดตามตารางท่ี 4 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4  ขอแตกตางแนวทางการวิเคราะหและออกแบบระหวางแนวทางท่ี 1 (HR-DLD) กับ 
               แนวทางท่ี 2 (HR-DLD-OCSC) 
 

รายการ แนวทางท่ี 1 (HR-DLD) แนวทางท่ี 2 (HR-DLD-OCSC) 
1. การบันทึกขอมูล สืบคน
ขอมูล และจัดเก็บขอมูล 

- บันทึกขอมูลบุคลากรเขาสู
โปรแกรมระบบฐานขอมูลบุคลากร
กรมปศุสัตว ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 
(พัฒนาเชื่อมโยงขอมูล และพัฒนา
ตอยอดเพ่ิมเติมรองรับระบบ
ฐานขอมูลภาครัฐ และระบบงาน
อ่ืนๆ ของกรมปศุสัตว) 
- บันทึกขอมูลและบริหารจัดการ
ฐานขอมูลผานระบบ DPIS 6.0 
- บันทึกขอมูลผานระบบ SEIS และ
ระบบ Smart ก.พ.7 

- บันทึกขอมูลบุคลากรเขาสู
โปรแกรมระบบฐานขอมูลบุคลากร
กรมปศุสัตว ระยะท่ี 1 (พัฒนา
ระยะเดียว) 
- จัดเก็บขอมูล และสืบคนขอมูล
จากระบบ Document Image 
- สืบคนขอมูล และรับขอมูลจาก
ระบบ Mobile Application 
ปศุสัตวไทย 4.0 (DLD 4.0) 
ระยะท่ี 2 และระบบงานอ่ืนๆ ของ
กรมปศุสัตว 
- บันทึกขอมูลและบริหารจัดการ
ฐานขอมูลผานระบบ DPIS 6.0 
- บันทึกขอมูลผานระบบ SEIS 
และระบบ Smart ก.พ.7 

2. การสงออกขอมูลและ
นําเขาขอมูล 

- สงออกขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว
และนําเขาขอมูลเขาสูระบบ DPIS 
6.0 

- สงออกขอมูลบุคลากรกรม 
ปศุสัตวและนําเขาขอมูลเขาสู
ระบบ DPIS 6.0 

3. การเชื่อมโยงขอมูล - นําเขาขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว
และเชื่อมโยงขอมูลเขาสูระบบ 
DataLake DLD, ระบบ DPIS 6.0 
สงตอเขาสูระบบ DPIS Center 
- ระบบ DPIS 6.0 เชื่อมโยงขอมูลกับ
ระบบ DataLake DLD ใช 
Standard API ของ ก.พ. 
- ระบบ SEIS เชื่อมโยงขอมูลกับ
ระบบ DPIS Center และท้ังสอง
ระบบเชื่อมโยงขอมูลเขาสูบริการ
ดิจิทัลและระบบงานภาครัฐตางๆ 

- นําเขาขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว
และเชื่อมโยงขอมูลเขาสูระบบ 
DataLake DLD, ระบบ DPIS 6.0 
สงตอเขาสูระบบ DPIS Center 
- สงออกขอมูลบุคลากรจากระบบ 
DPIS 6.0 และนําเขาขอมูลหรือ
เชื่อมโยงขอมูลเขาสูระบบ 
DataLake DLD ใช Standard 
API ของ ก.พ. 
- ระบบ SEIS เชื่อมโยงขอมูลกับ
ระบบ DPIS Center และท้ังสอง
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รายการ แนวทางท่ี 1 (HR-DLD) แนวทางท่ี 2 (HR-DLD-OCSC) 
ระบบเชื่อมโยงขอมูลเขาสูบริการ
ดิจิทัลและระบบงานภาครัฐตางๆ 

4. การประมวลผลขอมูล - ประมวลผลขอมูลบุคลากรกรม 
ปศุสัตวจากระบบฐานขอมูลบุคลากร
กรมปศุสัตว ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 
ผานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของ
กรมปศุสัตว 
- ประมวลผลขอมูลบุคลากรกรม 
ปศุสัตวจากระบบ DPIS 6.0 ผาน
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน 
(VMware) เขาสูระบบ DPIS 
Center ผานเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายของสํานักงาน ก.พ. 
- ประมวลผลขอมูลทะเบียนประวัติ
จากระบบ SEIS ผานเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายของสํานักงาน 
ก.พ. 

- ประมวลผลขอมูลบุคลากรกรม 
ปศุสัตวจากระบบฐานขอมูล
บุคลากรกรมปศุสัตว ระยะท่ี 1 
ผานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของ
กรมปศุสัตว 
- ประมวลผลขอมูลบุคลากรกรม
ปศุสัตวจากระบบ Document 
Image ผานเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายของกรมปศุสัตว และจาก
ระบบ Mobile Application  
ปศุสัตวไทย 4.0 (DLD 4.0) 
ระยะท่ี 2 ผานเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายเสมือน (VMware) และ
จากระบบงานอ่ืนๆ ผานเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายตางๆ 
- ประมวลผลขอมูลบุคลากรกรม 
ปศุสัตวจากระบบ DPIS 6.0 ผาน
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน 
(VMware) เขาสูระบบ DPIS 
Center จากเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายของสํานักงาน ก.พ. 
- ประมวลผลขอมูลทะเบียน
ประวัตจิากระบบ SEIS ผานเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายของสํานักงาน 
ก.พ. 

5. การแสดงผลขอมูลและ
รายงานผลขอมูล 

- แสดงผลขอมูลและรายงานผล
ขอมูลจากระบบฐานขอมูลบุคลากร
กรมปศุสัตว ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 
(พัฒนาตอยอดเพ่ิมเติม) เปนหลัก 
- แสดงผลขอมูลและรายงานผล
ขอมูลจากระบบ DataLake DLD, 
ระบบ DPIS และระบบ SEIS  

- แสดงผลขอมูลและรายงานผล
ขอมูลจากระบบ DPIS และระบบ 
SEIS เปนหลัก 
- แสดงผลขอมูลและรายงานผล
ขอมูลจากระบบฐานขอมูล
บุคลากรกรมปศุสัตว ระยะท่ี 1 
และระบบ DataLake DLD 

ท่ีมา: จากการศึกษาและวิเคราะห 
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ท้ังนี้จากการศึกษาแนวทางการวิเคราะหและออกแบบระบบการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว
ท่ีมีตอการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว จํานวน 2 แนวทาง ซ่ึงจะมีขอดี ขอเสียและปญหา
อุปสรรคของการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 การวิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว (HR-DLD) มีขอดี ขอเสียและ
ปญหาอุปสรรคของการพัฒนาระบบ รายละเอียดตามตารางท่ี 5 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5  การเปรียบเทียบระหวางขอดี ขอเสียและปญหาอุปสรรคของการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
     บุคลากรของกรมปศุสัตวในแนวทางท่ี 1 
 

ขอดี ขอเสีย/ปญหาอุปสรรค 
1. ระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว ระยะท่ี 1 
และพัฒนาตอยอดระยะท่ี 2 ในสวนงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของกับและงานเชื่อมโยงขอมูล และระยะอ่ืนๆ  
สามารถตอบสนองความตองการผูใชงานไดอยาง
เต็มท่ี อาทิเชน ข้ันตอนการทํางาน รูปแบบการใช
งาน (Use Interface) และรูปแบบรายงานท่ี
แสดงผล เปนตน 

1. เม่ือมีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางขอมูล
ของระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวในแตละ
ครั้ง จะสงผลการปรับแตง/ปรับแกไขระบบงาน
และการเชื่อมโยงขอมูลเขาสูระบบโปรแกรมกลาง
ดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ 
DPIS Center) และระบบ DataLake DLD 

2. ระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวเปนระบบ
เดียวท่ีมีการเชื่อมโยงขอมูลเขาสูดวยรหัสมาตรฐาน
ขอมูลทรัพยากรบุคคล (Master Data) ในรูปแบบ 
HR Standard API ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด และ
เชื่อมโยงขอมูลเขาสูระบบ DataLake DLD ได 

2. ปญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
คอมพิวเตอรท่ีมีอยูใหทํางานอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา ไมวาจะเปนการดูแลบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายและโปรแกรมระบบงานฯ ท่ี
จะตองดําเนินการอยางตอเนื่องมิฉะนั้นจะสงผล
ตอการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมปศุสัตวและ
การรับสงขอมูลไปยังระบบงานอ่ืนๆ ขาดความ
ตอเนื่องและขอมูลไมครบถวนสมบูรณและไมเปน
ปจจุบัน 

3. ผูใชงานสามารถเรียกใชและประมวลผลขอมูล
จากระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวนําไปใช
ประกอบในการนําเสนอขอมูลและปรับแตงขอมูล
ใหสอดคลองกับความตองการระดับผูบริหาร ระดับ
ผูดูแลระบบงาน และระดับผูปฏิบัติงาน 

3. ขอจํากัดดานงบประมาณในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวท่ีจะตองจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการฯ ตามนโยบายภาครัฐใน
เรื่องการใหบริการดิจิทัลภาครัฐใหกับประชาชน
และผูรับบริการเปนลําดับแรก และงบประมาณใน
การดูแลบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ
คอมพิวเตอรท่ีรองรับการใชงาน 

 4. ระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว
จะตองมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่องเพ่ือใหสอด
รับการปรับเปลี่ยน ปรับแกไขรายละเอียด
กฎระเบียบหลักเกณฑ นโยบายภาครัฐและ
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ขอดี ขอเสีย/ปญหาอุปสรรค 
แผนงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู
ตลอดเวลา สงผลตอฮารดแวร และซอฟตแวร
ระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเวอรชั่นใน
อนาคต 

 5. บุคลากรกรมปศุสัตวจะตองมีทักษะ ความรู
ความสามารถ และการเรียนรูทางดาน
คอมพิวเตอรเก่ียวกับการแกไขปญหาการบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูลของกรมปศุสัตว และการ
ออกและจัดทํารายงานสรุปในรูปแบบท่ีตางๆ ตาม
ความตองการของผูใชงาน ภายใตขอจํากัดดาน
กรอบระยะเวลา เง่ือนไขขอกําหนดของ
ผูรับบริการและผูบรหิารหนวยงาน และปจจัย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

ท่ีมา: จากการศึกษาและวิเคราะห 
 

แนวทางท่ี 2 การวิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตวและสํานักงาน ก.พ. (HR-
DLD-OCSC) มีขอดี ขอเสีย และปญหาอุปสรรคของการพัฒนาระบบ รายละเอียดตามตารางท่ี 6 มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6  การเปรียบเทียบระหวางขอดี ขอเสียและปญหาอุปสรรคของการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
     บุคลากรของกรมปศุสัตวในแนวทางท่ี 2 

 
ขอดี ขอเสีย/ปญหาอุปสรรค 

1. ขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวกับขอมูลบุคลากร
ภาครัฐมีความเปนหนึ่งเดียว และมีฐานขอมูล
บุคลากรท่ีเปนฐานเดียวกันท้ังระบบ 

1. ระบบงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความหลากหลายในแตละมิติ
และท่ีมีอยูในปจจุบัน และการพัฒนาระบบงานใน
อนาคต จะตองมีปรับแตงหรือปรับแกไขให
สามารถเชื่อมโยงขอมูลเขาสูระบบ DataLake 
DLD ภายใตขอจํากัดดานงบประมาณ 

2. ขอมูลบุคลากรกรมศุสัตวเปนขอมูลท่ีมีมาตรฐาน
กลางเดียวกับระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ 
สงผลใหการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก 
กรมปศุสัตวเปนไปแนวทางเดียวกันท้ังระบบ 

2. ระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ (ระบบ DPIS 
และระบบ SEIS) เปนระบบงานกลางท่ีสามารถ
ตอบสนองความผูใชงาน มีความยืดหยุนในการใช
งาน ข้ันตอนการทํางาน และรายละเอียดอ่ืนๆ ได
ในระดับท่ีเหมาะสมตามระเบียบและกฎเกณฑ
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
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ขอดี ขอเสีย/ปญหาอุปสรรค 
3. ชวยลดภาระและปญหาในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางคอมพิวเตอรท่ีมีอยูใหทํางานอยาง
ตอเนื่อง ไมวาจะเปนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
การดูแลบํารุงรักษาระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร 
และการบริหารจัดการขอมูลและฐานขอมูลในกรณี
ท่ีเกิดขอบกพรอง และความเสียหายในกรณีเหตุ
สุดวิสัยตางๆ ท่ีไมแนนอน เปนตน 

3. ระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ (ระบบ DPIS 
และระบบ SEIS) เปนระบบฐานขอมูลขนาดใหญท่ี
มีการใชงานรวมกัน จะตองอาศัยการบริหาร
จัดการระบบงานและฐานขอมูลใหเปนระบบและ
ปญหาจากความเสี่ยงจากเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนและ
การตอบสนองความตองการใชงานของแตละ
หนวยงานภาครัฐท่ีมีความหลากหลายและมี
ปญหาทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึน 

4. การติดตอสื่อสาร การประสานงาน และการ
แกไขปญหาการใชงาน การจัดการขอมูลและ
ฐานขอมูล และการศึกษาความรูความเขาใจในการ
ใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ (ระบบ 
DPIS และระบบ SEIS) สามารถสื่อสารและทํา
ความเขาใจไดงายและไดรับความสะดวกรวดเร็ว
มากข้ึน 

 

ท่ีมา: จากการศึกษาและวิเคราะห 
 

จากการศึกษาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว ทางผูศึกษาไดวิเคราะห
และออกแบบระบบการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว โดยพิจารณารายละเอียดสถาปตยกรรมของระบบ
ในแบบองครวม สภาพแวดลอมทางกายของระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว ความเปนไปไดของการพัฒนา
ระบบและการใชงานระบบ ประสิทธิภาพของงานการบริหารงานบุคคลและระบบฐานขอมูลบุคลากร ความ
คุมคาของการใชจายเงินงบประมาณ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ และรวมท้ังปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของแลว ดังนั้น
ทางผูศึกษาไดพิจารณาเลือกแนวทางท่ี 2 การวิเคราะหและออกแบบระบบการบริหารงานบุคคลของกรม
ปศุสัตวและสํานักงาน ก.พ. (HR-DLD-OCSC) เปนแนวทางการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 
อันมาเนื่องจากระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐไมวาจะเปนโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม (DPIS) เวอรชั่น 6.0 หรือระบบ DPIS 6.0 เปนโปรแกรมระบบงานเวอรชั่นใหมท่ีออกแบบกระบวนการ
ทํางานหลักของระบบงานตามการจัดระเบียบขาราชการพลเรือนภายใตพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนระบบท่ีมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลของสวน
ราชการและกรมปศุสัตวไวท่ีเดียวกันมาเชื่อมโยงเพ่ือรับสงขอมูลกับระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Certer) อัตโนมัติ มีการกําหนดการใชรหัสมาตรฐานกลางดานการ
บริหารงานบุคคล มีการใชงานรหัสมาตรฐานกลางรวมกันท่ีถูกกําหนดโดยระบบโปรแกรมกลางดาน
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Center) มีการออกแบบหนาจอใหมีความทันสมัยและ
สามารถใชงานไดงายตรงตามความตองการผูใชงานและผูมีสวนไดสวนเสียของสวนราชการ มีระบบการแจง
เตือนโดยแจงเตือนผานระบบ DPIS 6.0 และผานอุปกรณ Smart Device ในรูปแบบ Mobile Application 
มีความปลอดภัยโดยออกแบบตามขอเสนอในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบน Web Application (Web 
Application Security: WAS) ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส หรือ สพธอ. (ETDA) และท่ี
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สําคัญโปรแกรมระบบ DPIS 6.0 สามารถเชื่อมโยงเพ่ือตรวจสอบขอมูลกับสวนราชการและหนวยงานอ่ืนๆ 
โดยเชื่อมโยงขอมูลกับระบบงานอ่ืนๆ อาทิเชน ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางท่ีใหบริการประชาชนหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐ ระบบฐานขอมูลทะเบียนกลาง ระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital 
Pension) และระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา (ระบบ e-Payroll) ระบบฐานขอมูลผูสําเร็จ
การศึกษา และระบบอ่ืนๆ เปนตน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการขอมูลและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
หนวยงานภาครัฐไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพ่ือชวยลดระยะเวลาและข้ันตอนในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและเจาหนาท่ีของสวนราชการและกรมปศุสัตว อีกท้ังระบบ DPIS 6.0 ยังมีการเชื่อมโยงขอมูลกับ
โปรแกรมระบบฐานขอมูลเพ่ือรองรับการแตงตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information 
System: SEIS) และระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหเปนระบบฐานขอมูลบุคลากร
ภาครัฐหนึ่งเดียว สําหรับในสวนโปรแกรมระบบงานของกรมปศุสัตวท่ีบุคลากรกรมปศุสัตวมีการพัฒนา
ระบบและใชงานผานระบบงานตางๆ ภายในกรมปศุสัตว ไมวาจะเปนระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว
ของกองการเจาหนาท่ี ระบบ Mobile Application ปศุสัตวไทย 4.0 (DLD 4.0) และระบงานอ่ืนๆ ท่ีจะมีการ
พัฒนาระบบในอนาคตหรือเปนการพัฒนาตอยอดของระบบงาน ซ่ึงระบบงานดังกลาวจะเปนระบบสนับสนุน
ท่ีสามารถสงออกขอมูลและนําเขาขอมูลเขาสูระบบ DPIS 6.0 หรือเชื่อมโยงขอมูลตามรหัสมาตรฐาน
ทรัพยากรบุคคลกลางเขาสูระบบ DPIS 6.0 และระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(ระบบ DPIS Center) เพ่ือสงผลใหขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวเปนฐานขอมูลเดียว มีความสมบูรณครบถวน 
และมีความเปนปจจุบัน และโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารของกรมปศุสัตวท้ังระบบ (Document Image 
System) จะเปนระบบงานท่ีชวยสนับสนุนในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลและสามารถสืบคนขอมูลงานบริหาร
บุคคลของกองการเจาหนาที่ กรมปศุสัตวไดอยางเปนระบบมากขึ้น ประกอบกับระบบ DPIS 6.0 ในสวน
กรมปศุสัตวยังสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับระบบเชื่อมโยงขอมูลระบบงานสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบ
คลังขอมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตวสําหรับรายงานเชิงวิเคราะหสําหรับผูบริหาร (ระบบ DataLake DLD) 
ของกรมปศุสัตว เพ่ือชวยในการบูรณาการขอมูล การจัดทําและพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญของกรมปศุสัตว 
(Big Data DLD) และยังเปนขอมูลสนับสนุนการวางแผนการตัดสินใจของผูบริหารกรมปศุสัตวในการ
บริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตวในแบบองครวมไดอยางมีประสิทธิภาพ และแนวทางการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบดังกลาวยังเปนการชวยลดภาระการบริหารจัดการทรัพยากรทางคอมพิวเตอร ไมวาจะเปน
ระบบคอมพิวเตอรท้ังในดานฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีจะตองจัดหาและพัฒนาระบบงานใหสามารถใชงานได
อยางตอเนื่องโดยมีการใชบริการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (VMware) จากบริการระบบคลาวดกลาง
ภาครัฐ (GDCC) ยังสามารถชวยลดภาระการบริหารจัดการฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวในแบบองครวม 
ชวยลดภาระดานขอจํากัดของเงินงบประมาณท่ีไดการจัดสรรและขอจํากัดของบุคลากรท้ังระดับเจาหนาท่ี
ผูดูแลระบบในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและระดับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการบันทึกขอมูล การ
จัดเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลขอมูล และการนําเสนอขอมูลของงานบริหารทรัพยากรบุคคลไดอยาง
สะดวกและรวดเร็วมากข้ึนตอไป 
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ขอจํากัดและขอปญหาจากการศึกษา 
 

ขอจํากัดและขอปญหาจากการศึกษาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขอมูลการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตวยังขาดความเปนเอกภาพ เนื่องจากขอมูลบุคลากร
ของกรมปศุสัตวมีแหลงที่มาของขอมูลมาจาก 2 แหลงหลัก คือ 1. การจางพัฒนาระบบสารสนเทศของ
กรมปศุสัตว (Outsourcing) อาทิเชน โปรแกรมระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว ระยะท่ี 1 ระบบ
จัดเก็บเอกสารของกรมปศุสัตวท้ังระบบ (Document Image System) และระบบ Mobile Application 
ปศุสัตวไทย 4.0 (DLD 4.0) ระยะท่ี 2 ในสวนรองเรียนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และ 2. การใชบริการจาก
หนวยงานภาครัฐท่ีเปนหนวยงานหลักท่ีใหบริการระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ อาทิเชน ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เวอรชั่น 5.0 และอยูในระหวางการถายโอนขอมูลเขาสูระบบ DPIS 
เวอรชั่น 6.0 ในป พ.ศ. 2565 และโปรแกรมระบบฐานขอมูลเพ่ือรองรับการแตงตั้งนักบริหารระดับสูง 
(Senior Executive Information System: SEIS) และระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส 
(Smart ก.พ.7) เปนตน สงผลใหฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวไมเปนหนึ่งเดียว ไมมีความครบถวน
สมบูรณ และไมเปนปจจุบัน 

2. ขอจํากัดดานเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของ
กรมปศุสัตวในสวนท่ีมีการตอยอดหรือระบบงานอ่ืนๆ ของกรมปศุสัตวท่ีมีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล 
รวมท้ังการบริหารจัดการทรัพยากรทางคอมพิวเตอรท่ีจะตองมีการปรับเปลี่ยน/ปรับแกไขหรือการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยดีิจิทัลท่ีมีอยางตอเนื่องและรวดเร็วในยุค 
Digital Transformation 

3. ความพรอมของบุคลากรกรมปศุสัตวในการบริหารจัดการฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวท่ี
จะตองดําเนินการจัดเก็บรวมรวมขอมูล การประมวลขอมูล การแสดงผลและรายงานสรุปผลขอมูลบุคลากร
ของกรมปศุสัตวท่ีดําเนินการนําไปใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหารกรมปศุสัตวหรือหนวยงานภาครัฐ
ตางๆ 
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บทที่ 4 
 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว เปนการศึกษารายละเอียด
ความเหมาะสม ความเปนไปได และความตองการของผูใชงานการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของ
กรมปศุสัตว รวมถึงการวิเคราะหและออกแบบระบบงานเก่ียวกับระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว 
ซ่ึงไดศึกษาความเชื่อมโยงและความสอดคลองของนโยบายภาครัฐ แผนและยุทธศาสตรดานการบริหารงาน
บุคคลและดานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวเปนสวนหนึ่งของ
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว ซึ่งอยูภายใตยุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กรมปศุสัตวในยุทธศาสตรท่ี 1 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสูปศุสัตวดิจิทัลเพ่ือรองรับการพัฒนาดาน
ปศุสัตว (Digital Livestock Transform) ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมปศุสัตว ระยะ 6 ป พ.ศ. 2560 - 
2565 และภายใตการแปลงยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ของแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2563 - 2565 ประกอบกับอยูภายใตยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนําไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ ของแผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และแผนยุทธศาสตรอ่ืนๆ 
ซ่ึงอยูในกลุมแผนระดับท่ี 3 และมีความเชื่อมโยงและความสอดคลองกับกลุมแผนระดับท่ี 2 ท่ีอยูภายใต
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) และอยูใน 
(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) และแผนพัฒนาฯ อ่ืนๆ และมีความเชื่อมโยงและความสอดคลองกับกลุมแผนระดับท่ี 1 ท่ีอยู
ภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ของประเทศ เพ่ือใหการพัฒนาและการดําเนินงานดานการ
บริหารงานบุคคล และดานเทคโนโลยีดิจิทัลเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวิเคราะหและออกแบบระบบของการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวไดอาศัย
แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหระบบและวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 
เปนแนวทางการวิเคราะหความเหมาะสม ความเปนไปได ความตองการผูใชงาน และการวิเคราะหระบบใน
ระดับเบื้องตน โดยเปนการวิเคราะหและออกแบบระบบการบริหารงานบุคคลแบบองครวม ซ่ึงมีการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว หรือระบบงานอ่ืนๆ ภายในกรมปศุสัตวท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลในแตละชวงระยะการพัฒนาระบบทํางานรวมกับการใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ
ของสํานักงาน ก.พ. คือ โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เวอรชั่น 6.0 หรือ
ระบบ DPIS 6.0 ท่ีมีการพัฒนาตอยอดมาจากระบบ DPIS 5.0 และโปรแกรมระบบฐานขอมูลเพ่ือรองรับการ
แตงตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information System: SEIS) และระบบทะเบียนประวัติ
ขาราชการอิเล็กทรอนิกส (Smart ก.พ.7) ท่ีมีการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบ Off line ในลักษณะการสงออก
ขอมูลและการนําเขาขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐในรูปแบบไฟล CSV หรือไฟลขอมูลในรูปแบบ
อ่ืนๆ และ/หรือทําการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบ On line โดยใชรหัสมาตรฐานกลางขอมูลทรัพยากรบุคคล 
(Standard API) ในรูปแบบ API ท่ีสํานักงาน ก.พ. เขาสูระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
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ภาครัฐ (ระบบ DPIS Center) ของสํานักงาน ก.พ. ระบบงานสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบคลังขอมูล
เชิงธุรกิจของกรมปศุสัตวสําหรับรายงานเชิงวิเคราะหสําหรับผูบริหาร (ระบบ DataLake DLD) ของกรมปศุสัตว 
รวมท้ังการบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลรวมกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ 

แนวทางการวิเคราะหระบบเพ่ือการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว มีการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ จํานวน 2 แนวทาง ดังนี ้

แนวทางท่ี 1 การวิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว (HR-DLD) เปนการวิเคราะห
และออกแบบระบบโดยมีการพัฒนาระบบและการใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวในแตละ
ชวงระยะการพัฒนาระบบเปนหลัก และเปนระบบท่ีใชในการบันทึกขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผล
ขอมูล การแสดงผลรายงาน รวมท้ังการสงออกขอมูลและการนําเขาขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลบุคลากร
ภาครัฐ ท้ังระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ท่ีเปนระบบสนับสนุนของกรมปศุสัตวท่ีใชใน
การบันทึกขอมูล การจัดเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล การจัดการฐานขอมูล และมีการเชื่อมโยง
ขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวเขาสูระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS 
Center) และระบบ SEIS ของสํานักงาน ก.พ. 

ขอดีของการวิเคราะหระบบแนวทางท่ี 1 มีดังนี้ 
1) ระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว ระยะที่ 1 และพัฒนาตอยอดในสวนงานอื่นๆ และ

งานเชื่อมโยงขอมูล สามารถตอบสนองความตองการผูใชงาน 
2) ระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวท่ีพัฒนาเปนระบบเดียวท่ีมีการเชื่อมโยงขอมูลเขาสูดวย

รหัสมาตรฐานขอมูลทรัพยากรบุคคล และเชื่อมโยงขอมูลเขาสูระบบ DataLake DLD ได 
3) ผูใชงานสามารถเรียกใชและประมวลผลขอมูลจากระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวนาํไปใช

ในการนําเสนอขอมูลและปรับแตงขอมูลใหสอดคลองกับความตองการของผูบริหารและบุคลากรกรมปศุสัตว  
ขอเสียและปญหาอุปสรรคของการวิเคราะหระบบแนวทางท่ี 1 มีดังนี้ 
1) การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางขอมูลของระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวในแตละ

ครั้ง จะสงผลการปรับแตง/ปรับแกไขระบบงานและการเชื่อมโยงขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ 
2) การบริหารจัดการทรัพยากรทางคอมพิวเตอรท่ีมีอยูใหทํางานอยางตอเนื่องตลอดเวลาและไม

สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว 
3) ขอจํากัดดานงบประมาณในการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวและการดูแล

บํารุงรักษาระบบและอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีรองรับการใชงาน 
4) ระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวจะตองมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่องเพ่ือใหสอดรับ

การปรับเปลี่ยน ปรับแกไขรายละเอียดกฎระเบียบหลักเกณฑ นโยบายภาครัฐและแผนงานตางๆ และการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยูตลอดเวลา 

แนวทางท่ี 2 การวิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตวและสํานักงาน ก.พ. (HR-
DLD-OCSC) เปนการวิเคราะหและออกแบบระบบโดยมีการใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ (ระบบ 
DPIS 6.0 และระบบ SEIS) จะเปนระบบหลักในการจัดการฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว และมีการพัฒนา
ระบบและการใชงานระบบงานอ่ืนๆ ภายในกรมปศุสัตวท่ีเก่ียวของกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ระบบ
ฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว ระยะท่ี 1 ระบบจัดเก็บเอกสารของกรมปศุสัตวท้ังระบบ (Document 
Image System) ระบบ Mobile Application ปศุสัตวไทย 4.0 (DLD 4.0) ระยะท่ี 2 ในสวนรองเรียนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และระบบงานอ่ืนๆ ของกรมปศุสัตว) ท่ีมีการพัฒนาระบบในชวงระยะการพัฒนา
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ระบบหรือการพัฒนาตอยอด จะเปนระบบสนับสนุนท่ีชวยในการการจัดเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผล
ขอมูล และการสงออกขอมูลและการนําเขาขอมูลของบุคลากรกรมปศุสัตวเขาสูระบบ DPIS ในสวนของ
กรมปศุสัตวท่ีเชื่อมโยงกับระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS 
Center) และระบบ SEIS ของสํานักงาน ก.พ. 

ขอดีของการวิเคราะหระบบแนวทางท่ี 2 มีดังนี้ 
1) ขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวกับขอมูลบุคลากรภาครัฐเปนฐานเดียวกันท้ังระบบ 
2) การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกกรมปศุสัตว

เปนไปแนวทางเดียวกันท้ังระบบ 
3) ลดภาระและปญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรทางคอมพิวเตอรท่ีมีอยูใหทํางานอยางตอเนื่อง 
4) การติดตอสื่อสารและการแกไขปญหาการใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐสามารถทํา

ความเขาใจไดงายและไดรับความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
ขอเสียและปญหาอุปสรรคของการวิเคราะหระบบแนวทางท่ี 2 มีดังนี้ 
1) ระบบงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหลากหลายในแตละมิติจะตอง

มีปรับแตงระบบหรือปรับแกไขระบบใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลเขาสูระบบ DataLake DLD ภายใตขอจํากัด
ดานงบประมาณ 

2) ระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐของสํานักงาน ก.พ. เปนระบบงานกลางท่ีสามารถตอบสนอง
ความผูใชงาน มีความยืดหยุนในการใชงานไดในระดับท่ีเหมาะสมตามระเบียบและกฎเกณฑตามเง่ือนไขท่ี
กําหนด 

3) ระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐของสํานักงาน ก.พ. เปนระบบฐานขอมูลขนาดใหญท่ีมีการใช
งานรวมกัน จะตองอาศัยการบริหารจัดการระบบงานและฐานขอมูลใหเปนระบบ รวมถึงปญหาจากความ
เสี่ยงจากเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึน 

การศึกษาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว ทางผูศึกษาไดวิเคราะห
และออกแบบระบบการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว โดยพิจารณารายละเอียดสถาปตยกรรมของระบบ
ในแบบองครวมไดพิจารณาเลือกแนวทางท่ี 2 การวิเคราะหและออกแบบระบบการบริหารงานบุคคลของ
กรมปศุสัตวและสํานักงาน ก.พ. (HR-DLD-OCSC) เนื่องจากระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐของสํานักงาน 
ก.พ. เปนระบบท่ีมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลของสวนราชการและกรมปศุสัตวไวท่ีเดียวกันมาเชื่อมโยง
เพ่ือรับสงขอมูลกับระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Certer) 
อัตโนมัติ มีการกําหนดและการใชงานรหัสมาตรฐานกลางดานการบริหารงานบุคคลรวมกันท่ีถูกกําหนดโดย
ระบบ DPIS Center มีการออกแบบหนาจอใหมีความทันสมัยและสามารถใชงานไดงายตรงตามความ
ตองการผูใชงาน มีระบบการแจงเตือนผานอุปกรณ Smart Device ในรูปแบบ Mobile Application และมี
ความปลอดภัยตามขอเสนอในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบน Web Application และระบบ DPIS 6.0 
สามารถเชื่อมโยงเพ่ือตรวจสอบขอมูลกับสวนราชการและหนวยงานอ่ืนๆ เชน ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางท่ี
ใหบริการประชาชนหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ระบบฐานขอมูลทะเบียนกลาง ระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
รักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) และระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา (ระบบ e-Payroll) 
ระบบฐานขอมูลผูสําเร็จการศึกษา และระบบอ่ืนๆ เปนตน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการขอมูลและการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือชวยลดระยะเวลาและข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและเจาหนาท่ีของสวนราชการและกรมปศุสัตว และระบบงานตางๆ ภายในกรมปศุสัตว
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ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลจะเปนระบบสนับสนุนท่ีสามารถสงออกขอมูล นําเขาขอมูล หรือเชื่อมโยง
ขอมูลเขาสูระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Center) เพ่ือใหขอมูล
บุคลากรกรมปศุสัตวเปนฐานขอมูลเดียว มีความสมบูรณครบถวน และมีความเปนปจจุบัน สงผลใหมี
การบูรณาการขอมูล การจัดทําและพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญของกรมปศุสัตว (Big Data DLD) และยัง
เปนขอมูลสนับสนุนการวางแผนการตัดสินใจของผูบริหารกรมปศุสัตวในการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว
ในแบบองครวมไดอยางมีประสิทธิภาพ และแนวทางการวิเคราะหและออกแบบระบบดังกลาวยังเปนการชวย
ลดภาระการบริหารจัดการทรัพยากรทางคอมพิวเตอร การบริหารจัดการฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวใน
แบบองครวม ขอจํากัดดานงบประมาณท่ีไดการจัดสรรในการพัฒนาระบบและจํานวนบุคลากรกรมปศุสัตวใน
การบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตวใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว และสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริหารกรมปศุสัตวและบุคลากรกรมปศุสัตวในการวางแผนการตัดสินใจการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
 
ขอเสนอแนะการศึกษา 
 

ขอเสนอแนะการศึกษาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว มีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. การบูรณาการจัดการฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวระหวางหนวยงานภายในและภายนอก
กรมปศุสัตวจะตองอาศัยการใชงานรหัสมาตรฐานกลางรวมกับท่ีถูกกําหนดโดยระบบโปรแกรมกลางดาน
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Center) ของสํานักงาน ก.พ. ท่ีเปนระบบกลางในการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางกรมปศุสัตวกับสวนราชการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ
ของสํานักงาน ก.พ. ท่ีรับสงขอมูล รวมท้ังระบบงานอ่ืนๆ ของหนวยงานภาครัฐ และการเชื่อมโยงขอมูลเขาสู
ระบบงานสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบคลังขอมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตวสําหรับรายงานเชิงวิเคราะห
สําหรับผูบริหาร (ระบบ DataLake DLD) ของกรมปศุสัตว เพ่ือใหฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวเปน
หนึ่งเดียวและมีความเปนเอกภาพของขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวเพ่ือใชในการบริหารจัดการและวางแผนการ
ตัดสินใจดานการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 

2. การบริหารจัดการดานเงินงบประมาณภายใตขอจํากัดเงินงบประมาณตามนโยบายภาครัฐดวย
การใชบริการโปรแกรมระบบการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ก.พ. เปนหลักในการบันทึกขอมูล การจัดเก็บ
ขอมูล การประมวลผลขอมูล และการแสดงผลและรายงานผลขอมูลของบุคลากรของกรมปศุสัตว ไมวาจะ
เปนโปรแกรมระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (ระบบ DPIS 6.0) ท่ีพัฒนาข้ึน
สามารถออกแบบหนาจอใหทันสมัย ใชงานงาย มีการใชงานรหัสมาตรฐานกลางรวมกันถูกกําหนดโดยระบบ
โปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ระบบ DPIS Center) และสามารถรองรับการเชื่อมโยง
เพื่อตรวจสอบขอมูลกับหนวยงานภาครัฐและกรมปศุสัตวในการเชื่อมตอขอมูลกับระบบงานอื่นๆ ของ
กรมปศุสัตว เพ่ือชวยลดระยะเวลาและข้ันตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมปศุสัตว ประกอบกับการใช
งานโปรแกรมระบบฐานขอมูลเพ่ือรองรับการแตงตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information 
System: SEIS) และระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (Smart ก.พ.7) ท่ีใชงานรองรับในการ
บันทึกขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการโดยยกเลิกการจัดทํา ก.พ.7 แบบกระดาษ ซ่ึงเปนไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่อง การใชระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส 
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ตามสํานักงาน ก.พ. เสนอ จากระบบงานท้ังสองระบบจะชวยใหสนับสนุนการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับระบบ
ฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว และยังชวยลดภาระในการบริหารจัดการทรัพยากรทางคอมพิวเตอรท้ังใน
เรื่องการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ซอฟตแวรโปรแกรมสําเร็จรูป การตอยอดพัฒนาระบบฐานขอมูล
บุคลากรของกรมปศุสัตวในระยะท่ี 2 และระยะท่ีมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับแกไขตามกฎระเบียบตางๆ ท่ี
เก่ียวของ และความตองการใชงานขอมูลบุคลากรของบุคลากรและผูบริหารกรมปศุสัตว และชวยลดคาใชจาย
ในการดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงานและอุปกรณคอมพิวเตอรใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 

3. กรมปศุสัตวควรมีการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการสรางการเรียนรู พัฒนาทักษะและความรู
ความสามารถ และพัฒนาองคความรู (Knowledge) ดานการจัดการระบบฐานขอมูล ดานความม่ันคงปลอดภัย
ทางคอมพิวเตอร และดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือชวยเสริมสรางและพัฒนาทักษะความรูทางคอมพิวเตอรและ
ดานเทคนิคทางคอมพิวเตอรมาประยุกตใชงานใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานและการใหบริการงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของผูบริหารกรมปศุสัตวและบุคลากรกรมปศุสัตว และหนวยงานภาครัฐตางๆ ใหมีความ
สะดวกและรวดเร็วมากข้ึนและตอบสนองความตองการในการใชงานไดอยางทันทวงทีและทันการณ 
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คอมพิวเตอร เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การดําเนินงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลดานการบริหารทรัพยากร
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ผลการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร เปนตน 
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ปรีชา  จันทรณิธานศรี 1 

 
บทสรุป 

 
การศึกษาแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว กรณีศึกษา : การพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว ไดศึกษาและจัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
เก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว และเพ่ือใชประกอบใน
การอางอิงและการดําเนินงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนางานดานอ่ืนๆ ไดอยางถูกตอง โดยแนวทางฯ ดังกลาวไดอธิบายถึง 
กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีครอบคลุมการดาํเนินการเสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรในชวงดําเนินการ 2 ชวงเวลา คือ ชวงเวลาท่ี 1 การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
และชวงเวลาท่ี 2 การดําเนินงานระหวางปงบประมาณ เชน การใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือ
เงินเหลือจายตางๆ ซ่ึงโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร กรณีศึกษา: โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร
กรมปศุสัตวจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรม
ปศุสัตว และหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการเพ่ือจัดตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ 
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และจะตองปฏิบัติตามขอเสนอแนะการพิจารณาจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร โดยพิจารณาหลัก 4 ประการ คือ 1. ขอบเขตหนาท่ีของหนวยงาน 2. ความคุมคาในการ
ลงทุน 3. คุณลักษณะและราคาควรเปนไปตามเกณฑของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ 4. ระบบ
ท่ีจะจัดหาควรเปนระบบเปด สามารถพัฒนาตอยอดและตองเชื่อมโยงกันได อีกท้ังการจัดทําโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรจะตองดําเนินการใหมีความสอดคลองตามนโยบายภาครัฐและบรรจุอยูในแผนปฎิบัติการ
ดิจิทัลกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตว รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีจัดหาท่ีอยูนอกเหนือ
เกณฑราคากลางฯ จะตองแสดงชี้แจงเหตุผลความจําเปน กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน จัดทํา
เปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีจัดหากับรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรตามเกณฑ
ราคากลางฯ พรอมท้ังแนบใบเสนอราคาจํานวน 3 แหลงมาประกอบพิจารณา การพัฒนาระบบสารสนเทศ
จะตองคํานวณคาตอบแทนของบุคลากร (Man-Month) ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน และ
จัดทําขอกําหนดขอบเขตและเง่ือนไขการจางอยางยอ (Terms of Reference: Mini TOR) และโครงการฯ ท่ีขอ
เสนอจะตองผานการบูรณาการระหวางหนวยงานมากอน เปนตน ขอเสนอแนะการศึกษาแนวทางการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร คือ การจัดทําโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรจะตองวิเคราะหและประเมินเนื้องานท่ี
ปฏิบัติงานพรอมท้ังจัดทํารายละเอียดขอกําหนดขอบเขตและเง่ือนไขการจางงานพัฒนาระบบใหครอบคลุม
มากท่ีสุด และควรมีการสรางการเรียนรูและทําความเขาใจแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวใหอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 
 
คําสําคัญ : การจัดหาระบบคอมพิวเตอร, ระบบฐานขอมูลบุคลากร  

 1  กองการเจาหนาท่ี  กรมปศุสัตว 
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Guidelines for the Department of Livestock Development computer 
systems procurement  

Case Study: Development of the Department of Livestock Development 
Personnel Database System 

 
Preecha  Chantornnitarnsri 1 

 
Summary 

 
A study of guidelines for procurement of computer systems of the Department of 

Livestock Development case study was conducted a guideline framework to create the 
personnel database system of the Department of Livestock Development and for providing 
a computer system procurement reference for the development of digital technology in 
human resource management of the Department of Livestock Development and operations 
of providing computer systems and other developments correctly. The guidelines describe 
the process of procuring a computer system that covers the process of procuring a proposal 
for approval of a computer system procurement project during 2 periods, namely, period 1, 
the preparation of the request for an annual budget expenditure and period 2 operations 
during the fiscal year, such as the use of interchanged budgets or the remaining budget to 
pay for procuring a computer system projects. Case study: the project to develop a database 
system for the Department of Livestock Development personnel must comply with the 
rules and guidelines for procuring a computer system of the Department of Livestock 
Development and criteria and guidelines for considering work plans/projects to set up a 
budget for the fiscal year in digital technology of the Ministry of Agriculture and Cooperatives 
and must comply with the recommendations for considering procurement of computer 
systems according to four main principles: 1. Scope of duties of the agency 2. Value for 
investment 3. Features and prices should meet the criteria of the Ministry of Digital Economy 
and Society and 4. The system to be procured should be an open system that can be 
developed further and must be interconnected. In addition, the preparation of computer 
system procurement projects must be carried out in accordance with government policies 
and included in the digital action plan of the Ministry of Agriculture and Cooperatives and 
the Department of Livestock Development. For the items of computer equipment procured 
that are beyond the mid-price criteria, justification for necessity, detailed basic features and 
comparison of the specific characteristics of computer equipment procured with the list of 
computer equipment according to the middle price criteria along with attaching quotations 
from three suppliers for consideration must be notified. The development of information 
systems must calculate the compensation of personnel (Man-Month) in accordance with 



ง 
 

the actual situation. and prepare the terms, scope and conditions of employment (Terms 
of Reference: Mini TOR) and the proposed project must be integrated between agencies 
before, etc. Project procurement of computer systems must analyze and assess the work 
performed, as well as provide details of the requirements, scope and conditions of 
employment, develop the system to be as comprehensive as possible. There should be a 
learning and understanding of the procurement of computer systems in accordance with 
the rules and guidelines for the provision of computer systems of the Department of 
Livestock Development on a continuous and thorough basis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword : Computer System Procurement, Personnel Database System 

 1 Personnel Division, Department of Livestock Development 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา 
 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2547 เห็นชอบหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของภาครัฐท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (เดิมชื่อ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปจจุบันเปลี่ยนเปนชื่อ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม) กําหนด ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดต้ังคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ี 192/2547 ลงวันท่ี 
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
สวนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว และมติประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้งท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ไดกําหนดใหมีแนวนโยบาย
ของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีตองการกระจายอํานาจในการ
พิจารณาอนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของแตละหนวยงานไดเอง และมติประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 
2555 เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ท่ีกําหนด เพ่ือใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความคลองตัวและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรฯ มอบใหสวนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณถือปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรท่ีกําหนดไว สําหรับในสวนของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวซ่ึงมีหนวยงาน
สนับสนุนเปนกองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การพัฒนางาน 
และการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพไดนั้นจะตองอาศัย
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยสนับสนุนในการพัฒนางานระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตวใหมี
ฐานขอมูลท่ีมีมาตรฐานและเปนไปแนวทางเดียวกันกับสํานักงาน ก.พ. และสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
ภายในและภายนอกกรมปศุสัตวไดอยางเปนระบบมากข้ึน ซ่ึงกอนท่ีจะมีการพัฒนางานระบบฐานขอมูล
บุคลากรของกรมปศุสัตวจะตองเริ่มตนมีกระบวนการใหไดมาดวยการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร โดย
จะตองดําเนินการตามกรอบแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ และแนวทางภาครัฐท่ี
กําหนดไว ดังนั้นทางผูศึกษาวิจัยจึงเล็งเห็นและใหความสําคัญเก่ียวกับแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกรมปศุสัตว กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรเก่ียวกับการพัฒนางานเทคโนโลยีดิจิทัลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
พัฒนางานดานอ่ืนๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของภาครัฐ 
 



2 
 

 

วัตถุประสงคการศึกษา 
 

1. เพ่ือเปนกรอบแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 

2. เพ่ือใชประกอบในการอางอิงและการดําเนินงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเก่ียวกับการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนางานดานอ่ืนๆ ไดอยางถูกตอง 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 

แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบฐานขอมูล
บุคลากรกรมปศุสัตว เปนกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีครอบคลุมการดําเนินการเสนอขอความ
เห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกองการเจาหนาท่ี และหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีขอ
เสนอโครงการ ในเรื่องการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปในการจัดซ้ือ การจางท่ีปรึกษา การจาง
ออกแบบระบบ การแลกเปลี่ยนอุปกรณเชื่อมโยง ซอฟตแวรระบบตางๆ โปรแกรมประยุกต ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและการสื่อสาร รวมท้ังอุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวรอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตามท่ีสวนราชการ (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
กระทรวงการคลัง) กําหนดไว หรือการดําเนินงานระหวางปงบประมาณ ไมวาจะเปนการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจาย เปนการโอนเงินงบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายของผลผลิต
หรือโครงการหรือรายการใดๆ ไปตั้งเปนงบประมาณรายจายของผลผลิตหรือโครงการหรือรายการอ่ืนภายใน
งบรายจายเดียวกันหรือการโอนเงินตางงบรายจายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใตแผนงบประมาณ
เดียวกัน การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายเปนการเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจํานวนเงินของ
รายการท่ีกําหนดไวภายใตงบรายจายของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการเดียวกันรวมไปถึงการรายงาน
ประจําปตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติท่ีกําหนด ซ่ึงครอบคลุมแนวปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีขอเสนอโครงการ ท้ังนี้การอนุมัติและใหความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรดังกลาวครอบคลุมการจัดหาท่ีใชเงินงบประมาณอ่ืนๆ อาทิเชน เงินเหลือจายจากงบลงทุนตางๆ 
หรือเงินเหลือจายอ่ืนๆ เงินรายได และเงินนอกงบประมาณ อาทิเชน เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
เงินคาธรรมเนียมคาท่ีพักสัตวและซากสัตว เงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และอ่ืนๆ เปนตน 
ของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

ผลผลิต (Output) 
1. แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว กรณีศึกษา : การพัฒนาระบบฐานขอมูล

บุคลากรกรมปศุสัตว 
2. กรอบแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรในสวนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวและงานดานอ่ืนๆ ของกรมปศุสัตว 
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ผลลัพธ (Outcome) 
1. เพ่ือใหกรมปศุสัตวมีแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวเก่ียวกับการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว เพ่ือใชประกอบในการจัดทําโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรเก่ียวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 

2. เพ่ือใหกองการเจาหนาท่ี และหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวรับรูและมีความเขาใจในการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรในสวนงานสนับสนุนดานการปศุสัตว 

ผลกระทบ (Impact) 
1. เพ่ือใหกรมปศุสัตวดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเก่ียวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูล

บุคลากรกรมปศุสัตวหรือการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ และเปนการสรางบรรทัด
ฐานการจัดหาระบบคอมพิวเตอรในสวนงานสนับสนุนดานการปศุสัตว 

2. เพ่ือใหกรมปศุสัตวสามารถดําเนินงานตามนโยบายภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
กรมปศุสัตวในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 ครุภัณฑ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ใหความหมายวา (คํานาม) หมายถึง ของท่ีใชทนทาน เชน ตู 
โตะ เกาอ้ี 
 คอมพิวเตอร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ใหความหมายวา (คํานาม) หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกส
แบบอัตโนมัติ ทําหนาท่ีเสมือนสมองกล ใชสําหรับแกปญหาตางๆ ท้ังท่ีงายและซับซอนโดยวิธีทาง
คณิตศาสตร 
 คอมพิวเตอร (Computer) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2559ก) หมายถึง อุปกรณชนิดหนึ่งท่ี
ทํางานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สามารถจําขอมูลและคําสั่งได ทําใหสามารถทํางานไปได โดยอัตโนมัติดวย
อัตราความเร็วท่ีสูงมาก ใชประโยชนในการคํานวณหรือการทํางานตางๆ ไดเกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ 
ขนาดใหญ (Main Frame) ขนาดกลาง (Mini Computer) และขนาดเล็กท่ีกําลังไดรับความนิยมท่ัวไปใน
ขณะนี้  เรียกวา ไมโครคอมพิวเตอร (Micro Computer) หรือ คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal 
Computer) ท่ีเรียกกันสั้นๆ วา พีซี (PC) ปจจุบันการใชระบบเครือขายทําใหสามารถใชคอมพิวเตอรเปนท่ี
คนหาขอมูลตางๆ สื่อสารได นอกเหนือไปจากการใชเพ่ือการคํานวณตามวัตถุประสงคดั้งเดิมของผูประดิษฐ 
 ครุภัณฑคอมพิวเตอร (Computer) หมายถึง เครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณตางๆ ทํางานดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติ ทําหนาท่ีเสมือนสมองกลใชสําหรับแกปญหาตางๆ ท่ีงายและสลับซับซอน
โดยวิธีการทางคณิตศาสตร และมีอายุการใชงานท่ียาวนานพอสมควร ซ่ึงประกอบไปดวย ฮารดแวร 
(Hardware) ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา อุปกรณ
กระจายสัญญาณ (Switch) เครื่องพิมพ (Printer) เครื่องกราดภาพ (Scanner) เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) 
จอแสดงภาพ (Monitor) และครุภัณฑอ่ืนๆ เปนตน และซอฟตแวร (Software) ไดแก ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมัต ิและโปรแกรมระบบงานเฉพาะดาน เปนตน 
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ระบบคอมพิวเตอร (Computer System) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2559ก) หมายถึง ระบบ
อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูล ระบบงานสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัย และระบบอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองใชรวมกัน 

การจัดหา (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2559ก) หมายถึง การจัดซ้ือ การจาง การจางท่ีปรึกษา การ
จางออกแบบและควบคุมงาน 

ท่ีปรึกษา (Consultant) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2559ข) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมี
ประสบการณ ความรูความชํานาญทางวิชาการ และประกอบอาชีพใหบริการในการใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ
ทางดานเทคนิควิชาการในสาขาวิชาชีพตางๆ และตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากผูวาจางในดานตางๆ เชน 
วิศวกรรมศาสตร การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร สังคม และสิ่งแวดลอม เปนตน ท่ีปรึกษาอาจแบงอยางกวางๆ 
ตามลักษณะของความเชี่ยวชาญ หรืองานท่ีใหบริการ เชน ท่ีปรึกษาดานการเงิน ท่ีปรึกษาดานองคกร ท่ีปรึกษา
ดานวิศวกรรม (หรือวิศวกรที่ปรึกษา) ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจ ที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม เปนตน คําวา 
“ท่ีปรึกษา” จึงรวมถึงผูประกอบวิชาชีพ (Professionals) ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไป ในสายวิชาชีพ
ตางๆ เชน เศรษฐศาสตร วิศวกรรมศาสตร เปนตน ซ่ึงทํางานวิชาการในองคกรท่ีปรึกษา อาจแบงท่ีปรึกษาตาม
คุณวุฒิและประสบการณไดเปน Junior Consultant หมายถึง ท่ีปรึกษาซ่ึงยังมีประสบการณไมมากนัก และ 
Senior Consultant หมายถึง ท่ีปรึกษาอาวุโสท่ีมีประสบการณนับสิบป 

ผูเช่ียวชาญ (Expert) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2559ข) หมายถึง ผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ
ลึกเฉพาะเรื่อง เชน ผูเชี่ยวชาญดานการคลัง ผูเชี่ยวชาญดานการเจาะอุโมงค ผูเชี่ยวชาญเรื่องนก เปนตน 
ท่ีปรึกษาอาจไมใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องหรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องดวยก็ได 

ท่ีปรึกษาอาจเปนท่ีปรึกษาอิสระซ่ึงไมเปนลูกจางของบุคคลหรือองคกรใด (สวนใหญเปนผูท่ีเกษียณอายุ
แลว) หรือองคกรท่ีปรึกษาท่ีเปนนิติบุคคล เชน บริษัทท่ีปรึกษา หรือสถาบันวิชาการ เชน สถาบันวิชาการของ
สถาบันการศึกษาตางๆ สถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย เปนตน งานท่ีเหมาะสําหรับท่ีปรึกษาอิสระ คือ งาน
ท่ีมีลักษณะเปนงานใหคําปรึกษาแนะนํา (Advisor) สามารถทําคนเดียวได และหนวยงานมีปจจัยสนับสนุน
เพียงพอ 

คาจางท่ีปรึกษา (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2559ข) หมายถึง คาใชจายในการจางบุคคล คณะ
บุคคล นิติบุคคล ท่ีมีประสบการณ ความรูความชํานาญ เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําดานเทคนิค วิชาการ
ในสาขาวิชาชีพตางๆ แกหนวยงาน ยกเวนคาจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง 

ผลผลิต หมายถึง ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต (Product) 
หรือการใหบริการ (Service) ท่ีดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว 

โครงการ หมายถึง งาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว และหนวยงาน
ในสังกัดกรมปศุสัตว 

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer: 
GCIO) (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2563) เปนผูสนับสนุนการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล (Transformation in Chief) ตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงนโยบายและแผนท่ีคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามความเห็นของ
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีบทบาท
ในการบูรณาการ และนําเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และนวัตกรรม เขามาเปนสวนหนึ่งของกลยุทธองคกร นํา
การพัฒนา การบริการและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานของรัฐ (Business and Operating Model) ใหมี
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ความทันสมัย มีประสิทธิภาพ สอดรับกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงความตองการและวิถีชีวิตของ
ประชาชน และผูรับบริการ จัดระเบียบองคกรกระบวนการทํางาน ขอมูล และเทคโนโลยีภาครัฐ ใหมีลักษณะ
เปดกวาง กะทัดรัด เปนบูรณาการ เชื่อมโยงกันแบบไรรอยตอ มีการแบงปนและใชประโยชนรวมกัน รวมท้ัง
พัฒนาระบบนิเวศและวัฒนธรรมองคกรดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ีตอเนื่องและยั่งยืนบนพ้ืนฐานของ
หลักธรรมาภิบาล ความม่ังคงปลอดภัย และความเปนสวนบุคคล 

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Officer: 
MCIO) (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2563 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2563ก) 
หมายถึง ผูประสานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกระทรวง โดยผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงในองคกร ซ่ึงในบริบทของกลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐจะเปน
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกระทรวง (ระดับปลัด หรือรองปลัด) ในหนวยงานภาครัฐ คือ 
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสงู กระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ CIO กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ี 443/2563 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2563 

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม (Department Chief Information Officer: 
DCIO) (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2563 และกรมปศุสัตว, 2563) หมายถึง ผูขับเคลื่อนการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับกรม ซ่ึงในบริบทของกลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐจะเปน
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม (ระดับอธิบดี หรือรองอธิบดี) ในหนวยงานภาครัฐ คือ 
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว หรือ CIO กรมปศุสัตว ตามคําสั่งกรมปศุสัตวท่ี 187/2563 
ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 

หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว หมายถึง หนวยงานระดับสํานัก/กอง/ศูนย/กลุม โดยเปนหนวยงาน
ในสังกัดของกรมปศุสัตวตามการแบงสวนราชการและอํานาจหนาท่ีของกรมปศุสัตว ดังนี้ ราชการบริหาร
สวนกลาง ไดแก สํานักงานเลขานุการกรม กองการเจาหนาท่ี กองคลัง กองความรวมมือดานการปศุสัตว
ระหวางประเทศ กองแผนงาน กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ สํานักกฎหมาย สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว สํานักงานปศุสัตว
เขต 1 - 9 สํานักงานปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑสัตว สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว สํานักพัฒนาพันธุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตว สํานักพัฒนาอาหารสัตว กลุมตรวจสอบภายใน และกลุมพัฒนาระบบบริหาร และ
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ไดแก สํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสํานักงานปศุสัตวอําเภอตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

คณะกรรมการ CIO ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2563ข) 
หมายถึง คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล และกํากับดูแลขอมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามคําสั่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ี 764/2563 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 

คณะกรรมการ CIO กรมปศุสัตว (กรมปศุสัตว, 2561ก) หมายถึง คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศกรมปศุสัตว ตามคําสั่งกรมปศุสัตวท่ี 876/2561 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2561 

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบฯ ของ กษ. (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2563ค) 
หมายถึง คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามคําสั่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณท่ี 765/2563 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 
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คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบฯ ของกรมปศุสัตว (กรมปศุสัตว, 2561ข) หมายถึง 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว ตามคําสั่งกรมปศสุัตวที่ 878/2561 
ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2561 

งบประมาณรายจาย (สํานักงบประมาณ, 2564ข) หมายถึง จํานวนเงินอยางสูงท่ีอนุญาตใหจาย
หรือใหกอหนี้ผูกพันไดตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจาย 

เงินนอกงบประมาณ (สํานักงบประมาณ, 2564ก) หมายถึง บรรดาเงินท้ังปวงท่ีหนวยงานของรัฐ
จัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณี
อ่ืนใดท่ีตองนําสงคลัง แตมีกฎหมายอนุญาตใหสามารถเก็บไวใชจายไดโดยไมตองนําสงคลัง ไดแก เงินรายได 
เงินท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให ทุนหมุนเวียน เงินชวยเหลือจากตางประเทศ เงินอุดหนุนและบริจาค 
เงินกูในประเทศ/เงินกูตางประเทศ และเงินอ่ืนๆ ท่ีหนวยรับงบประมาณไดรับไวนอกเหนือจากท่ีจําแนกไว
ดังกลาว เปนตน 

ปงบประมาณ (สํานักงบประมาณ, 2564ข) หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคมของปหนึ่ง ถึง
วันท่ี 30 กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น 

แบบคําขอ หมายถึง แบบคําขอความเห็นชอบโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร แบงออกเปน 
3 ประเภท ไดแก แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ (แบบคําขอ ICT01) แบบฟอรมเสนอขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
ประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (แบบคําขอ ICT02) และแบบฟอรมในการ
ดําเนินโครงการดาน Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (แบบคําขอ ICT03) ประกอบกับแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐท่ีมีมูลคาเกินกวา 100 ลานบาทข้ึนไป ซ่ึงจะตองถือปฏิบัติ
ใหเปนไปหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐท่ีมีมูลคาเกินกวา 100 ลานบาท
ข้ึนไป ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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บทที่ 2 
 

หลักเกณฑ และเอกสารที่เกี่ยวของ 
 

แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบฐานขอมูล
บุคลากรกรมปศุสัตว ทางผูศึกษาไดศึกษาและรวบรวมหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวกับการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรภาครัฐ ระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และระดับกรมปศุสัตว แนวทางการจาง
ท่ีปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการ แนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการ และแนวนโยบายตางๆ ท่ี
เก่ียวของ โดยตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จากเดิมชื่อ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลัง สํานัก
งบประมาณ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และกรมปศุสัตวไดกําหนด ท้ังนี้ ผูศึกษาจึงไดศึกษาและรวมรวม
หลักเกณฑ และเอกสารท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ 
2. หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3. หลักเกณฑและแนวทางการจางท่ีปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
4. หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการเพ่ือจัดตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
5. นโยบายและแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 
6. หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
7. อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบคณะกรรมการและคณะทํางานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

1. หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ 
 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (2564ง) ไดกลาววา มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 
พ.ศ. 2547 เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐตามท่ีกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ (เดิมชื่อ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. ใหความเห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ และปฏิทิน
ข้ันตอนการปฏิบัติงานสําหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร เพ่ือใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตอไป ท้ังนี้ ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนตนไป 

2. ใหความเห็นชอบใหยกเวนการปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของรัฐ สําหรับกระทรวงตางๆ ท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบยุทธศาสตรของกระทรวง และได
ดําเนินการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการแลว โดยใหกระทรวงตางฯ ดําเนินการพิจารณาอนุมัติการจัดหา
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ระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดไดเอง ตามแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด 

3. ใหความเห็นชอบในหลักการใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแตงตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนคณะหนึ่ง เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐท่ีเสนอ โดยใหคณะกรรมการมีอํานาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานไดตามความจําเปน 

4. ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมปรับปฏิทินข้ันตอนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําป และเผยแพรขอมูลในเรื่องราคาของเครื่องคอมพิวเตอร และคุณลักษณะ 
(Specification) ของระบบคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานตางๆ ใหหนวยงานทราบเปนระยะๆ 
เพ่ือใหการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานของรัฐมีความเหมาะสมและรวดเร็วยิ่งข้ึนตอไป 

5. ใหสํานักงบประมาณกําหนดวงเงินงบประมาณเพ่ือใชในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 1 ของวงเงินงบประมาณรายจายประจําป และ
สํานักงบประมาณใหรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ ท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนดข้ึนมาใหม โดยใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมพ้ืนฐานท่ีใชในสํานักงาน ตลอดจนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีมีวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท เพ่ือ
ทดแทนระบบเดิมไดอยางรวดเร็วและทันกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป และยังมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองการจัดหาระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงจะทําใหการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน
ของรัฐมีการบูรณาการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. กระทรวงท่ีลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการแลว มีความรับผิดชอบท่ีตองปฏิบัติงานให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและยุทธศาสตรท่ีคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นชอบ และการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของหนวยงานจะตองไดรับความเห็นชอบจาก CIO ประจําหนวยงาน และผานการพิจารณาให
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง ซ่ึงเปนการบูรณาการ
ภายในกระทรวง และในอนาคตเม่ือทุกกระทรวงมีการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการแลว สามารถ
พิจารณาอนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรไดเอง จะทําใหกระทรวงตางๆ มีการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ี
ซํ้าซอนกันได โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานหรือกิจกรรมท่ีมีหลายหนวยงานดําเนินการเหมือนกันหรือคลายกัน 
โดยใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีการกําหนดมาตรการมารองรับสําหรับการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรท่ีมีการใชงานในลักษณะบูรณาการระหวางกระทรวง เพ่ือลดการซํ้าซอนและประหยัด
งบประมาณ 

หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐของหนวยงานภายใตหลักเกณฑ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีหนวยงานสามารถดําเนินการไดเอง มีดังนี้ 
1.1 การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐาน ตามคุณสมบัติและราคา

มาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ภายใตเง่ือนไขในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
ไมเกิน 1 เครื่องตอคน โดยเฉลี่ยตามความเหมาะสมกับภารกิจหนวยงาน 

1.2 การจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนระบบท่ีใชมาแลวไมนอยกวา 4 ป ใหหนวยงาน
จัดหาไดในวงเงินไมมากกวาเดิม ท้ังนี้ใหวงเงินดังกลาวครอบคลุมถึงการถายโอนขอมูลดวย 
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1.3 การจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม 
โดยระบบงานดังกลาวไมมีความซํ้าซอน/เชื่อมโยง/สัมพันธกับงานในภารกิจของหนวยงานอ่ืน 

จากการดําเนินการตามขอ 1.2 และ 1.3 ใหหนวยงานสามารถจัดหาไดภายในวงเงินสูงสุดท่ี
หนวยงานนั้นเคยดําเนินการจัดซ้ือจัดหาในระยะเวลา 4 ปยอนหลัง ท้ังนี้ไมเกิน 100 ลานบาท 

จากการดําเนินการตามขอ 1.1 - 1.3 หนวยงานจะตองสงรายงานการประเมินผลของการใชงาน
ในระบบเดิมท่ีไดจัดหาไวแลวท้ังหมดใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมทราบภายใน 30 วันหลังการ
ลงนามในสัญญา โดย CIO ประจําหนวยงานจะเปนผูลงนามกํากับทายเอกสาร 

1.4 ใหรัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอรได โดยไมตองขอความเห็นชอบจากกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

2. การจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีตองขอความเห็นชอบจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม มีดังนี้ 

2.1 การจัดหาระบบคอมพิวเตอรในงาน/แผนงาน/โครงการท่ีนอกเหนือจากขอ 1 
2.2 การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงโครงการตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมใหความ

เห็นชอบแลว ใหหนวยงานขอความเห็นชอบจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมอีกครั้งหนึ่ง 
จากการดําเนินการตามขอ 2 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะพิจารณาใหแลวเสร็จ

ภายใน 60 วัน ภายหลังการรับเรื่อง  
 
2. หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2559ก) ใหรายละเอียดวา ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 

2547 เห็นชอบเรื่อง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของภาครัฐ ท่ีกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (เดิมชื่อ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เพ่ือใหการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของภาครัฐ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานภาครัฐมีความ
สอดคลอง เชื่อมโยง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเปนการกระจายอํานาจในแตละกระทรวงเปนผู
พิจารณาใหความเห็นชอบ และอนุมัติโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงไดเอง
นั้น ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาว โดยไดกําหนดหลักเกณฑการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีดังนี้ 

1. งาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณจัดหาตองอยูภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนราชการ ซ่ึงสอดคลองกับแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสอดคลองกับแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย หรืองาน/แผนงาน/โครงการตามนโยบายเรงดวน 

2. งาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณจัดหาจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน และ CIO 
หนวยงานลงนามกํากับในแบบคําขอการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานกอนเสนอคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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3. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐาน กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
และราคาตามเกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (เดิมชื่อ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) กําหนด ภายใตเง่ือนไขในการใชงานคอมพิวเตอรไมเกิน 1 เครื่องตอคน โดยเฉลี่ย
ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน 

4. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนระบบท่ีใชมาแลวไมนอย
กวา 5 ป ใหหนวยงานจัดหาไดในวงเงินไมมากกวาเดิม ท้ังนี้ใหวงเงินดังกลาวครอบคลุมถึงการถายโอนขอมูล 
และหนวยงานสามารถจัดหาไดภายในวงเงินสูงสุดท่ีหนวยงานเคยดําเนินการจัดซ้ือจัดหาในระยะเวลา 4 ป
ยอนหลัง แตไมเกิน 100 ลานบาท 

5. การจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดหาท่ีเปน
งาน/แผนงาน/โครงการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของระบบงานคอมพิวเตอรตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม 
ระบบงานดังกลาวตองไมมีความซํ้าซอน/เชื่อมโยง/สัมพันธกับงานในภารกิจของหนวยงานอ่ืน 

6. การดําเนินงานตามขอ 3 - 5 หนวยงานจะตองสงรายงานการประเมินผลของการใชงานใน
ระบบเดิมที่ไดจัดหาไวแลวท้ังหมดใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบภายใน 30 วันหลังการ
ลงนามในสัญญา โดยผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจําหนวยงานจะเปนผูลงนามกํากับทาย
เอกสาร 

7. รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอรโดยไมตองขอความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจตองมีการแขงขันในเชิงพาณิชย 

8. การจัดหาระบบคอมพิวเตอรในงาน/แผนงาน/โครงการท่ีมีมูลคา 100 ลานบาท ตองใชแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐท่ีมีมูลคาเกินกวา 100 ลานบาท ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด และปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้ 

8.1 ใหสวนราชการ องคการมหาชน เสนอโครงการตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของหนวยงาน เพือพิจารณาใหความเห็นชอบงาน/แผนงาน/โครงการ 

8.2 ให CIO กระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงนามกํากับทายเอกสารรายละเอียดผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน 

8.3 ใหหนวยงานจัดสงงาน/แผนงาน/โครงการท่ีผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานแลว ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการและวงเงินกอนสงใหสํานักงบประมาณพิจารณา 

8.4 โครงการท่ีไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแลวใน
ปงบประมาณใด หากไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการในปนั้น และจะดําเนินการในปถัดไป ให
จัดทําโครงการเพ่ือใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาทบทวนโครงการดังกลาวกอนการ
ดําเนินการอีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบันและราคาตลาด 

9. การรายงานประจําป ใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณรายงานผลการจัดหา
งาน/แผนงาน/โครงการระบบคอมพิวเตอร ท่ีได ดําเนินการแลว ภายหลังสิ้นสุดปงบประมาณให กับ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมทราบโดยผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของแตละหนวยงานเปนผูลงนามกํากับทายเอกสาร 
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แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีดังนี้ 
1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอรดวยวิธีการรับบริจาคแตละหนวยงานสามารถพิจารณารับบริจาค

ไดเองโดยไมตองนําเรื่องนี้มาเสนอใหคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณพิจารณาอีก ท้ังนี้ใหคํานึงถึงประโยชนของราชการเปนสําคัญและตองไมเปนภาระเรื่อง
การบํารุงรักษาในปแรกท่ีรับบริจาค 

2. การจัดหาระบบคอมพิวเตอรดวยวิธีการเชาแตละหนวยงานสามารถพิจารณาเชาไดเองตามความ
เหมาะสม เชน งานตามนโยบายเรงดวน การจัดหาใหผูบริหารระดับสูง ท้ังนี้ควรกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของอุปกรณคอมพิวเตอรใหเปนไปตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนดเปนอยางนอย โดยไม
ตองนําเรื่องนี้มาเสนอใหคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
พิจารณาอีก 

3. การจัดหาวัสดุถาวรและครุภัณฑท่ีมีการทํางานประกอบกับระบบคอมพิวเตอร แตไมใชระบบ
คอมพิวเตอรโดยนิยาม และไมตองนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกอบดวย 9 รายการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 
2555 ไดแก 

1. เครื่อง GPS 
2. ระบบตูชุมสายโทรศัพทท้ังแบบ Digital และ VoIP 
3. เครื่องปนไฟสํารอง (Generator) 
4. เครื่องพิมพและเครื่องอาน Barcode 
5. เครื่องพิมพบัตรพลาสติก 
6. เครื่อง PDA ท่ีใชในการสํารวจขอมูล 
7. เครื่องพิมพ Pass Book 
8. แบตเตอรี่สําหรับ UPS ขนาดใหญ 
9. โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือใชสําหรับการควบคุมการทํางานของเครื่องมืออ่ืนท่ีไมใชเครื่อง

คอมพิวเตอร 
4. การจัดหาอุปกรณ หรือชิ้นสวน หรือสวนประกอบของครุภัณฑคอมพิวเตอร ซ่ึงอยูภายใตโครงการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอรไดผานความเห็นชอบมาแลว เพ่ือทดแทนกรณีชํารุดและไมสามารถใชงานได 
สามารถดําเนินการจัดหาหรือซอมแซมไดทันที โดยไมตองนําเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณา 

5. การจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีตองนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาใหความเห็นชอบ เปนแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ท่ีสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีตองเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือพิจารณาและใหความเห็นชอบ มีดังนี้ 

1. งาน/แผนงาน/โครงการระบบคอมพิวเตอรท่ีเปนการจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําปของหนวยงาน 

2. งาน/แผนงาน/โครงการระบบคอมพิวเตอรตามนโยบายท่ีไมไดเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไดแก 
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2.1 การจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีเปนการจัดหาใหม ใหหนวยงานเจาของโครงการชี้แจง
รายละเอียดและเหตุผลความจําเปนสําหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอรดังกลาวตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2.2 การจางพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงานของหนวยงาน อัตราคาจางท่ีปรึกษา
หรือบุคลากรในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะหนวยงานใหกําหนดตามหลักเกณฑการจางท่ีปรึกษาของ
สํานักงบประมาณและ/หรือ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

6. การจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีสวนราชการสามารถดําเนินการพิจารณาไดเอง เปนแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาใหความเห็นชอบ
ไดเอง แตจะตองรายงานผลการพิจารณาตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณเพ่ือทราบกอนดําเนินโครงการ ท้ังนี ้

1. งาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนของเดิมท่ีใชงานมาแลวไม
นอยกวา 5 ป และการจัดหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเดิม โดยขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาดําเนินการ
จัดหา ในกรณีจัดหาเพ่ือทดแทนของเดิม ใหหนวยงานจัดทําแผนการจัดหาเพ่ือทดแทนของเดิมดวย ท้ังนี้ให
รวมถึงปงบประมาณปจจุบันและปงบประมาณท่ีผานมาโดยท่ีทุกโครงการจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานดวย ท้ังนี้ใหหนวยงานสามารถดําเนินการจัดหาไดโดย
ตองอยูภายใตกรอบท่ีไดรับความเห็นชอบสําหรับทดแทนของเดิม ภายในงบประมาณเดียวกัน 

2. งาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจาํป โดย
ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร ใหหนวยงานสามารถดําเนินการจัดหา
ไดโดยตองอยูภายใตกรอบท่ีไดรับความเห็นชอบภายในงบประมาณเดียวกัน 

7. กําหนดเง่ือนไขการรองรับ IPv6 ในขอกําหนดคุณลักษณะ (TOR) การจัดซ้ือจัดจาง บริการ
อินเทอรเน็ต และ/หรือ วงจรสื่อสารของหนวยงาน 

8. การปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบคอมพิวเตอร เครือขาย
โดยกําหนดเง่ือนไขใหหนวยงานแนบแผนดําเนินงานดาน IPv6 ตอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
รัฐของแตละหนวยงาน เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

9. การบริการสารสนเทศผานอินเทอรเน็ตของหนวยงานท่ีพัฒนาข้ึนใหม (e-Service) ตองเขาถึงได
ผาน IPv6 

10. การบริการสารสนเทศผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี (Mobile Application) ของหนวยงานของรัฐ
ท่ีพัฒนาข้ึนใหมตองเขาถึงไดผาน IPv6 

11. กําหนดเง่ือนไขการรองรับ IPv6 ในขอกําหนดคุณลักษณะ (TOR) การจัดซ้ือจัดจางบริการหรือ
ระบบทางสารสนเทศท่ีใหบริการผานอินเทอรเน็ต ไดแก เว็บไซต (Website) อีเมล (E-mail) และ โดเมนเนม 
(DNS) 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีดังนี้ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 

1.1 หนวยงานทุกหนวยงานควรตรวจสอบรายการใหบริการของระบบ Government Cloud 
Service จากสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) (เดิมชื่อ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
(องคการมหาชน) (สรอ.)) หากมีบริการท่ีอยูในขอบเขตของการจัดหาใหประสานสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
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(องคการมหาชน) (สพร.) เพ่ือขอใชบริการระบบดังกลาว โดยปจจุบันผูใหบริการเปนสํานักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) ดําเนินการโครงการ
พัฒนาระบบคลาวดกลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC) ใหบริการ
เครื่องคอมพิวเตอรเสมือน (Virtual Machine หรือ VM) (GDCC Cloud Service) แทน (สํานักงานคณะกรร
รมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2564) 

1.2 หนวยงานควรกําหนดใหมีระบบสํารอง (Disaster Recovery Site) เพ่ือใหสามารถกูคืน
ระบบไดเม่ือเกิดภัยพิบัติ 

1.3 ในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ อุปกรณดังกลาวควรไดรับเครื่องหมาย
รับรองฉลากสีเขียว หรือเครื่องหมายท่ีใหการรับรองตอผลิตภัณฑไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการจัดหาซอฟตแวรสําเร็จรูป 
2.1 การจัดหาซอฟตแวรสําเร็จรูป (Software Product) ควรมีการวิเคราะหถึงเหตุผลท่ีเลือกใช

ซอฟตแวรดังกลาว 
2.2 ใหมีการวิเคราะหและออกแบบระบบ รวมถึงการคํานวณปริมาณงาน เพ่ือใหการจัดหาระบบ

สารสนเทศแอปพลิเคชันซอฟตแวรเหมาะสมกับวงเงินงบประมาณท่ีจะจัดหา 
3. ขอเสนอแนะสําหรับการจัดหาระบบ Back Office หรือ Front Office 

3.1 ใหมีการกําหนดความตองการบุคลากรในโครงการท่ีชัดเจน เชน ประเภทคุณวุฒิ คาตอบแทน 
จํานวนคนท่ีชัดเจน เพ่ือใหสามารถคํานวณวงเงินท่ีจะใชอยางเหมาะสม 

3.2 ใหกําหนดแผนการจัดหาซอฟตแวรใหสอดคลองกับแผนการใชงานระบบเครื่องคอมพิวเตอร 
3.3 ใหพิจารณาการใชระบบสารสนเทศรวมกัน โดยเฉพาะระบบงานกลาง เชน ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส เปนตน 
3.4 ควรอางอิงตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ เวอรชั่น 2.0 (TH 

e-GIF 2.0) 
3.5 ควรใชแนวทางการแลกเปลี่ยนขอมูลตามสถาปตยกรรม SOA (Service-Oriented 

Architecture) 
3.6 กรณีระบบงานท่ีจะพัฒนามีการใชขอมูลจากบัตรประชาชน ควรพิจารณาใชขอมูลจากบัตร

ประจาํตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกสแบบเอนกประสงค (Smart Card) 
3.7 เว็บไซตท่ีจะพัฒนาควรรองรับไดอยางนอย 2 ภาษา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และ

เปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ เชน W3C TWCAG 
3.8 การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (e-Service) ควรมีการปฏิสัมพันธระหวาง

ภาครัฐและประชาชน เชน เว็บบอรด หรือ Social Media 
3.9 ตองสามารถทํางานรวมกับ IPv6 Protocol ได 
3.10 ควรมีการรกัษาความปลอดภัยขอมูลเปนไปตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

4. ขอเสนอแนะสําหรับการจัดหาหรือเชาใชบริการเครือขาย 
4.1 หนวยงานท่ียังไมมีเครือขายเปนของตนเอง ใหประสานขอใชเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยง

หนวยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) 
4.2 ตองกําหนดคุณสมบัติทางเทคนิคอุปกรณท่ีจัดหาใหสามารถใชงานรวมกับ IPv6 Protocol ได 
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4.3 ควรพิจารณาออกแบบระบบงานแบบรวมศูนย (Centralized Systems) แทนระบบงานแบบ
กระจาย (Distributed System) 

5. ขอเสนอแนะสําหรับการวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Management) 
5.1 มีการวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการโดยเฉพาะโครงการท่ีมีงบประมาณเกิน 100 ลานบาท 
5.2 ระบุแนวทางการแกไข 

 
3. หลักเกณฑและแนวทางการจางท่ีปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2559ข) ใหรายละเอียดวา คาจางท่ีปรึกษา หมายความวา คาใชจายใน
การจางบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ท่ีมีประสบการณ ความรู ความชํานาญ เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนํา
ดานเทคนิค วิชาการในสาขาวิชาชีพตางๆ แกหนวยงาน ยกเวนคาจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง 

หลักเกณฑราคากลางการจางท่ีปรึกษา ไดระบุแนวทางการใชอัตราคาตอบแทนท่ีปรึกษาไทย โดยคิด
คาบริการท่ีปรึกษาในประเทศไทย มีการคิด 2 วิธี คือ คิดเปนอัตรารอยละของมูลคางาน และคิดจากคาตอบแทน
บุคลากรและคาใชจายตรง เปนวิธีท่ีใชกันแพรหลายและเปนวิธีการตามระเบียบพัสดุวาดวยการจางท่ีปรึกษา
ของประเทศไทยท่ีใชกันอยูในปจจุบัน ซ่ึงแนวทางการสงเสริมกิจการท่ีปรึกษาไทยในมาตรการเพ่ิมคาตอบแทน
ท่ีปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2546 นั้น เปนการพิจารณาตามการคิดคาบริการคือ 
คาบริการท่ีปรึกษาจะประกอบดวยคาตอบแทนบุคลากร (Remuneration) และคาใชจายตรง (Direct Cost) 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. คาตอบแทนบุคลากรจะพิจารณาบุคลากรระดับผูเชี่ยวชาญ (Key Professional Staff) หลากหลาย
สาขา ข้ึนอยูกับขนาดและความยากงายของโครงการ เวลาในการดําเนินงานในโครงการแตกตางกันแลวแต
เนื้องานและปริมาณงานท่ีแตละคนรับผิดชอบ มีการประมาณออกมาเปนจํานวนคน-เดือน (Man-Month) 
จํานวนคน-วัน (Man-Day) หรือจํานวนคน-ชั่วโมง (Man-Hour) ของแตละคนท่ีจะใชในการทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายใหแลวเสร็จ และจะมีอัตราคาตอบแทน (Billing Rate) เฉพาะของตนโดยคิดมาจากอัตราเงินเดือน 
(Basic Salary) คูณดวยตัวคูณอัตราคาตอบแทน (Mark Up Factor) ซ่ึงเปนสาระสําคัญท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ
ใหเพ่ิมจากเดิมท่ีกระทรวงการคลังเคยกําหนดไวท่ี 2.145 เปน 2.64 ซ่ึงคาบริการของผูเชี่ยวชาญแตละคนใน
งานโครงการโดยการนําเอาจํานวนเวลาคิดเปนจํานวนคน-เดือน คูณดวยอัตราคาตอบแทนดังกลาว และ
คาตอบแทนบุคลากรท่ีปรึกษาโดยรวมก็คือผลรวมของคาบริการแตละคนในโครงการ 

ตัวคูณคาตอบแทน (Mark Up Factor) มีพ้ืนฐานมาจากการคิดรวมคาสวัสดิการสังคม (Social 
Charges) คาโสหุย (Overhead) และคาวิชาชีพ (Professional Fee) กับเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) 
ของท่ีปรึกษาโดยคิดเปนรอยละของเงินเดือนพ้ืนฐาน ซ่ึงมีสูตรการคิดดังนี้ 

Mark Up Factor = ((Basic Salary + Social Charges + Overhead) * Professional Fee) / 
Basic Salary ซ่ึงตัวคูณเปน 2.64 มีรายละเอียดดังนี้ 

- คาสวัสดิการสังคม (Social Charges) เปนภาระคาใชจายท่ีบริษัทท่ีปรึกษาตองจัดใหแกพนักงาน
ประจําอยูในรูปสวัสดิการ เงินชวยเหลือ และภาระตามกฎหมาย เชน คาจางท่ีบริษัทตองจายใหในวันหยุด 
เงินชดเชยเม่ือออกจากงาน เงินบําเหน็จ เงินตอบแทนประจําป เงินประกันสวนบุคคล และเงินกองทุนสํารอง
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เลี้ยงชีพ เปนตน ซ่ึงตามมติมีการปรับคาสวัสดิการสังคมจากเดิมรอยละ 35 ของเงินเดือนพ้ืนฐาน เปนรอยละ 45 
ของเงินเดือนพ้ืนฐาน 

- คาโสหุยของการดําเนินการ (Overhead) เปนคาใชจายท่ัวไปของการประกอบธุรกิจ ซ่ึงไม
สามารถคิดเปนของโครงการหนึ่งโครงการใดโดยตรงได เชน เงินเดือนหรือคาจางผูบริหาร พนักงานธุรการ 
และพนักงานอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถไปคิดโดยตรงในโครงการได คาเชาสํานักงาน คาอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน 
คาเสื่อมราคา คาใชจายสิ้นเปลือง คาใบอนุญาตตางๆ คาเดินทางและคาขนสงท่ัวไป คาประกันภัย คา
ติดตอสื่อสารในสํานักงาน คาโฆษณา คาจางตัวแทน คานายหนา คาธรรมเนียมและดอกเบี้ยธนาคาร คาจาง
ทนาย คาจางตรวจสอบบัญชี คาฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร คาวิจัยและพัฒนา และคาประกันทางวิชาชีพ 
เปนตน ซ่ึงแตเดิมคิดคาโสหุยเปนรอยละ 60 ของเงินเดือนพ้ืนฐานปรับเปนรอยละ 95 ของเงินเดือนพ้ืนฐาน 

- คาวิชาชีพท่ีปรึกษา (Professional Fee) คิดในรอยละ 10 ตามเดิม 
2. คาใชจายตรง (Direct Cost) คือ คาใชจายท่ีนอกเหนือจากคาใชจายบุคลากรท่ีเกิดข้ึนในการ

ดําเนินงานโครงการ เชน คาเชาสํานักงาน คาน้ําคาไฟ คาติดตอสื่อสาร คาวัสดุสิ้นเปลือง คาท่ีพักและเบี้ย
เลี้ยง คาเดินทาง คาสํารวจสภาพภูมิประเทศ คาเจาะสํารวจดิน คาจัดทําแบบ เปนตน 

แนวทางการใชอัตราคาตอบแทน โดยบริษัทท่ีปรึกษาจะไดรับอัตราคาตอบแทนของท่ีปรึกษาท่ี
เสนอในแตละตําแหนงตามอัตราใหมท่ีกําหนดไว 2.64 เทาของอัตราเงินเดือน และจะตองยื่นขอเสนอ
ทางดานราคาพรอมหลักฐานการเปนท่ีปรึกษาประจํากับบริษัทและหลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัทครบ
ทุกดาน ดังนี้ 

1) ท่ีปรึกษาประจําทํางานเต็มเวลาในบริษัทท่ีปรึกษา หมายถึง ท่ีปรึกษาท่ีเปนพนักงานประจําเต็ม
เวลา (Full Time) และมีระยะเวลาปฏิบัติงานกับบริษัทไมนอยกวา 6 เดือน จะตองแสดงหลักฐานเพ่ือการ
ตรวจสอบ 2 ประเภท คือ ประเภทท่ี 1 หลักฐานบุคคล มีหลักฐานแสดงการเปนพนักงานประจําเต็มเวลาและ
หนังสือแสดงอัตราเงินเดือน และประเภทท่ี 2 หลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัทตามวัตถุประสงค มีใบรับรอง
ระบบคุณภาพและหลักฐานการมีซอฟตแวรท่ีถูกกฎหมายสําหรับพนักงานไวใชงานอยางนอยรอยละ 30 ของ
พนักงานบริษัท และมีใบรับรองการประกันวิชาชีพ ท้ังนี้ ทางบริษัทท่ีปรึกษาไมสามารถแสดงหลักฐานตาม
ประเภทท่ี 2 ตัวคูณจะปรับลดตามกรณีตางๆ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  ตัวคูณอัตราคาตอบแทนแยกตามหลักฐานการเปนท่ีปรึกษา 
 

หลักฐานบริษัท ตัวคูณอัตราคาตอบแทน หมายเหตุ 
กรณีท่ี 1 มีหลักฐานครบท้ัง 3 ขอ 2.640  
กรณีท่ี 2 มีหลักฐานเพียง 2 ขอ 2.585 คาโสหุยถูกตัดออกรอยละ 5 
กรณีท่ี 3 มีหลักฐานเพียง 1 ขอ 2.530 คาโสหุยถูกตัดออกรอยละ 10 
กรณีท่ี 4 ไมมีหลักฐาน 2.475 คาโสหุยถูกตัดออกรอยละ 15 

ท่ีมา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2559ข) 
 

2) ท่ีปรึกษาท่ีไมไดทํางานประจําในบริษัทท่ีปรึกษา เชน ท่ีปรึกษาอิสระ และท่ีปรึกษาจากสถาบัน
ของรัฐไมไดทํางานประจํากับบริษัท ทําใหคาตัวคูณสําหรับท่ีปรึกษาท่ีไมไดทํางานประจําเต็มเวลาเปน 1.43 
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เทาของเงินเดือนพ้ืนฐาน ท้ังนื้ท่ีปรึกษาจะตองแสดงหลักฐานอัตราคาตอบแทนท่ีเคยไดรับและสามารถ
อางอิงไดมาแสดง 

สําหรับหลักการคิดตัวคูณอัตราคาตอบแทนสําหรับสถาบันของรัฐ จะใหคาโสหุยรอยละ 60 ของ
เงินเดือน เพ่ือเปนคาบริหารจัดการองคกรคาใชจายและคาวัสดุสิ้นเปลือง คาใบอนุญาตตางๆ คาประกันการ
ประกอบวิชาชีพ คาเดินทาง และคาขนสง รวมท้ังคาตอบแทนวิชาชีพรอยละ 10 ของเงินเดือนรวมคาโสหุย
ท่ีไดรับ ทําใหตัวคูณอัตราคาตอบแทนสําหรับท่ีปรึกษาจากสถาบันของรัฐเทากับ 1.76 จะตองแสดงหลักฐาน
การจางท่ีสามารถนํามาคํานวณเปนอัตราเงินเดือนพ้ืนฐานได และหนังสือรับรองการชําระภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาของท่ีปรึกษาแตละคน 

แนวทางการใชอัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) 
1. อัตราคาจางท่ีปรึกษาไทย มีขอมูลอัตราเงินเดือนพ้ืนฐานของ 5 กลุมวิชาชีพ ประกอบดวย กลุม

วิชาชีพวิศวกรรม สถาปตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การเงิน และงานวิจัย โดยแยก
ระดับวุฒิการศึกษาเปนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประสบการณการทํางานของแตละกลุม
วิชาชีพแยกเปนรายปตั้งแตจบใหมจนถึง 30 ป และมากกวา 30 ปข้ึนไป การพิจารณางบประมาณสําหรับการ
จางท่ีปรึกษาไทยใหเปนไปตามประสบการณของท่ีปรึกษา โดยแบงเปนอัตราคาจางสําหรับบุคลากรหลัก เชน 
ผูจัดการโครงการ/หัวหนาโครงการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน นักวิจัย เปนตน และบุคลากรสนับสนุน เชน ผูชวย
นักวิจัย เจาหนาท่ีภาคสนาม เปนตน 

2. อัตราคาจางท่ีปรึกษาตางประเทศ พิจารณาตามวุฒิการศึกษา และประสบการณการปฏิบัติงาน
ในฐานะท่ีปรึกษาในตําแหนงท่ีวาจาง โดยใชอัตราคาตอบแทนของท่ีปรึกษา (Billing Rate) ท่ีเคยไดปฏิบัติงาน
ในตําแหนงท่ีปรึกษาสําหรับโครงการอ่ืน หรืออัตราคาตอบแทนในการจางท่ีปรึกษาตางประเทศตามหนังสือ
กระทรวงการคลังท่ี กค 0903/ว99 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2546 เปนขอมูลในการพิจารณาได ท้ังนี้ให
เปนไปตามความเหมาะสมและประหยัด และการจางท่ีปรึกษาตางประเทศจากเงินนอกงบประมาณ เชน เงินกู 
เงินชวยเหลือจากตางประเทศ ใหพิจารณาใชแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2550 และ
ระเบียบหลักเกณฑอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณา 

3. อัตราคาตอบแทนอ่ืนๆ เชน อัตราจางของกลุมบุคลากรสนับสนุน คาเบี้ยเลี้ยงและท่ีพัก คาเดินทาง 
คาใชจายในการเดินทาง คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทํารายงาน คาถายเอกสาร คาจางเลขานุการ คาจัดสัมมนา
หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ คาแปลเอกสาร และคาบริการวิชาการ/บริหารโครงการ เปนตน 

การคํานวณคาตอบแทนบุคลากร (ตอคน) เปนอัตราคาตอบแทนตอเดือน (Billing Rate หรือ Man-
Month Rate) เฉพาะของตน ซ่ึงอัตราคาตอบแทนนี้ไดจากอัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) คูณดวยตัว
คูณอัตราคาตอบแทน (Mark Up Factor) คูณดวยระยะเวลาในการทํางาน ท้ังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดให
ตัวคูณอัตราคาตอบแทน (Mark Up Factor) กําหนดไวอยูในระหวาง 1.430 - 2.640 ข้ึนอยูกับประเภทของท่ี
ปรึกษาและหลักฐานประกอบตามมติคณะรัฐมนตรี 
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4. หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการเพ่ือจัดตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ 
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2563จ) ใหรายละเอียดวา มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้งท่ี 1/2563 วันจันทรท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 
2563 เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการเพ่ือจัดตั้งงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ศทส. สป.กษ.) ในฐานะฝาย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดยกราง
หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการเพ่ือจัดต้ังงบประมาณดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงปฏิทินการดําเนินงานดานดิจิทัล เพ่ือทุกหนวยงานจะไดดําเนินการ
จัดทําแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดตั้งงบประมาณประจําปไปในแนวทางเดียวกัน ตาม
กรอบระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร ควรอยูภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ พ.ศ. 2563 - 2565 หากอยูนอกเหนือแผนฯ หนวยงานตองชี้แจงเหตุผล ความจําเปนในการ
ดําเนินการดังกลาว และควรนําโครงการดังกลาว มาบรรจุในแผนฯ 

2. สําหรับโครงการตามนโยบาย/โครงการเรงดวนท่ีมีความจําเปนตองจัดหานอกเหนือจากแผนท่ี
วางไวใหพิจารณา วิเคราะห ศึกษา และออกแบบ ใหถ่ีถวนเพ่ือความคุมคาตอการลงทุน ตองมีรายละเอียด
วัตถุประสงคการใชงานท่ีชัดเจน อัตราการจางมีความเหมาะสม และควรเปนไปตามเกณฑราคากลางฯ 

3. แผนงาน/โครงการ ตองผานการพิจารณาจากหนวยงาน และผูบริหารของหนวยงานลงนามกํากับ
เอกสารกอนจัดสงใหคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
พิจารณา 

4. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรควรเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกลางท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด หากตองการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ี
นอกเหนือจากเกณฑราคากลางหนวยงานตองมีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

- เหตุผลความจําเปนในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีอยูนอกเหนือจากเกณฑราคากลางฯ 
- คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑท่ีขอจัดหา 
- ใบเสนอราคาท่ีทําการสืบราคาจาก 3 แหลง 

5. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ควรคํานึงถึงความคุมคาในการใชงาน การมีครุภัณฑท่ีเพียงพอ
ในการใชงานของบุคลากร และควรใชใหเต็มประสิทธิภาพตามความจําเปนท่ีใชจริงๆ  

- กรณีการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหม (เครื่องคอมพิวเตอร) ตองอยูภายใตเง่ือนไขการใช
งานไมเกิน 1 เครื่อง ตอ 1 คน 

- กรณีการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทน ตองมีหมายเลขครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมี
อายุการใชงานไมนอยกวา 5 ป ประกอบการพิจารณา 

- กรณีการจัดหาซอฟตแวร ถามีการระบุยี่หอของซอฟตแวร ควรมีเหตุผลประกอบในความ
จําเปนท่ีตองใชซอฟตแวรนั้น 
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6. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ควรดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลหนวยงาน หากแผนงาน/โครงการไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีตั้งไว แตมีงบประมาณคงเหลือควรพิจารณาเพ่ือโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการในปนั้นเปนลําดับแรก เวนแตมีโครงการตาม
นโยบาย/โครงการเรงดวนท่ีมีความจําเปนมากกวา 

7. งบประมาณสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ควรครอบคลุมในทุกๆ ดาน เชน คาใชจาย
รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร คาใชจายรายการซอฟตแวรคอมพิวเตอร คาใชจายบุคลากรสําหรับการพัฒนา
ระบบ คาใชจายประจําท่ีเกิดข้ึนระหวางการพัฒนาระบบ รวมถึงคาใชจายในการฝกอบรมเจาหนาท่ี และ
ผูใชงานระบบ เปนตน ท้ังนี้คาใชจายบุคลากรสําหรับการพัฒนาระบบควรเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันท่ี 6 สิงหาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑราคากลางการจางท่ีปรึกษา ซ่ึงคํานวณรวมกับ Mark-Up Factor 
2.475 ไวแลว ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2  คาใชจายบุคลากรสําหรับการพัฒนาระบบแยกตามกลุมวิชาชีพและตัวคูณอัตราคาตอบแทน 
               คํานวณรวมกับ Mark-Up Factor 2.475 
 

รายการ 
อัตราเงินเดือนซ่ึงไดคํานวณรวมกับ 

Mark-Up Factor 2.475 แลว 
(1) กลุมวิชาชีพวิศวกรรม 
ปริญญาตร ี
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 
ปริญญาโท 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 
ปริญญาเอก 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 

 
 

57,900 – 78,000 
82,900 – 105,200 
111,600 – 141,600 

150,200 
 

77,000 – 102,000 
107,900 – 134,900 
142,800 – 178,700 

188,800 
 

119,500 – 152,000 
159,400 – 193,300 
202,700 – 245,500 

257,600 
(2) กลุมวิชาชีพสถาปตยกรรม 
ปริญญาตร ี
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 

 
 

60,600 – 81,200 
86,100 – 108,900 
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รายการ 
อัตราเงินเดือนซ่ึงไดคํานวณรวมกับ 

Mark-Up Factor 2.475 แลว 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 

115,300 – 145,800 
154,400 

(3) กลุมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT) 

ปริญญาตร ี
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 
ปริญญาโท 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 
ปริญญาเอก 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 

 
 
 

89,300 – 136,600 
150,700 – 201,500 
208,600 – 262,100 

274,200 
 

101,500 – 151,500 
166,600 – 218,500 
225,500 – 277,900 

289,300 
 

115,100 – 168,300 
184,100 – 237,100 
243,500 – 294,500 

305,400 
(4) กลุมวิชาชีพการเงิน 
ปริญญาตร ี
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 
ปริญญาโท 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 
ปริญญาเอก 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 

 
 

64,100 – 86,600 
91,800 – 116,100 
123,000 – 155,200 

164,600 
 

105,900 – 202,000 
229,900 – 396,000 
420,800 – 551,900 

584,300 
 

154,400 – 308,600 
341,600 – 508,100 
535,600 – 646,000 

677,200 
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รายการ 
อัตราเงินเดือนซ่ึงไดคํานวณรวมกับ 

Mark-Up Factor 2.475 แลว 
(5) กลุมวิจัย (ภาคเอกชน) 
ปริญญาตร ี
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 
ปริญญาโท 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 
ปริญญาเอก 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 

 
 

59,400 – 83,700 
94,800 – 120,800 
128,200 – 162,100 

170,500 
 

77,500 – 100,700 
112,400 – 141,100 
151,500 – 185,400 

196,500 
 

115,600 – 153,500 
163,800 – 199,700 
212,100 – 253,200 

263,600 
(6) กลุมผูประสานงาน และเลขานุการ 12,000 – 15,000 

ท่ีมา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2563จ) 
 

8. คาใชจายในการอบรม ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ 

9. การพัฒนาระบบทดแทน/เพ่ิมประสิทธิภาพ ตองใหสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานเดิมได แสดง
ใหเห็นถึงการเชื่อมโยงและผลประโยชนท่ีจะเพ่ิมข้ึน (output outcome) ตองชัดเจน 

10. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ควรคํานึงถึงการฝกอบรมใหเจาหนาท่ีสามารถใชงานไดจริง และ
เปนไปไดควรใหเจาหนาท่ีหนวยงานอ่ืนเขารวมรับการฝกอบรมดวย เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู 

11. การพัฒนาระบบท่ีเก่ียวของในเรื่อง การใชประโยชนขอมูลขนาดใหญ การวิเคราะหและบริหาร
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data and Big Data Analytic Management) ตองปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อน
ของแผนปฏิบัติการ “การใชประโยชนขอมูลขนาดใหญ การวิเคราะหและบริหารขอมูลขนาดใหญ (Big Data 
and Big Data Analytic Management) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พ.ศ. 2563 - 2565)” ภายใต
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2563 - 2565 (กรณีจัดต้ังงบประมาณจัดสงท้ัง
แบบฟอรม ICT01 และ ICT03 กรณีขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจัดสงท้ังแบบฟอรม ICT02 และ ICT03) 
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5. นโยบายและแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

กรมปศุสัตว (2564ข) ใหรายละเอียดวา การกําหนดนโยบายและแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซ่ึงไดกําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรใหมีความสอดคลองกับหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของรัฐ หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการเพ่ือจัดตั้งงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวดําเนินการเตรียม
ความพรอมในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของแตละหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหหนวยงาน
ไดรับระบบคอมพิวเตอรและครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพ และยังเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายท่ีสําคัญของภาครัฐและกระทรวงเกษตรและสหกรณไดอยางตอเนื่องและประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว มีรายละเอียดนโยบายและแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกรมปศุสัตว ดังนี้ 

1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอรจะตองมีความสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 

2. การจัดหาระบบคอมพิวเตอรจะตองมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2563 – 2565 

3. การจัดหาระบบคอมพิวเตอรจะตองมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมปศุสัตว 
พ.ศ. 2560 - 2565 และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

4. การจัดหาระบบคอมพิวเตอรควรพิจารณาใหความสําคัญกับการจัดหาในลักษณะการบูรณาการ 
ท้ังมิตินโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ และมิติภารกิจหนาท่ีของกรมปศุสัตว เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และประสานสอดคลองกัน โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รวมกันกําหนดเปาหมายการดําเนินการและติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือนํามาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานให
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร ควรมีการคัดกรองและจัดลําดับความสําคัญของงาน/แผนงาน/
โครงการ และควรตรวจสอบความซํ้าซอนของโครงการท่ีเสนอจัดตั้งงบประมาณ 

6. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรทดแทนของเดิม/เพ่ิมประสิทธิภาพ จะตองสามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบงานเดิมได พรอมท้ังแสดงการเชื่อมโยงและผลประโยชนท่ีจะเพ่ิมข้ึน 

7. การจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของระบบตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม โดย
ระบบงานดังกลาวไมมีความซํ้าซอนเชื่อมโยง/สัมพันธกับภารกิจของหนวยงานอ่ืน 

8. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนครุภัณฑคอมพิวเตอรเดิมท่ีเสื่อมสภาพ ตองใชงาน
มาแลวไมนอยกวา 5 ป ตองแสดงสภาพการใชงานของครุภัณฑคอมพิวเตอรเดิม ความจําเปนท่ีตองจัดหาใหม
แทนการซอมแซมของเดิม และคาดการณผูใชงาน/ผูใชประโยชนภายหลังจากการจัดหาเสร็จสิ้น และตอง
แสดงแผนการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของหนวยงานประกอบการพิจารณา 
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9. การปรับปรุง/พัฒนา/ซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอรเดิมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพ/
มาตรฐานของการปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับปริมาณ
งานท่ีเพ่ิมมากข้ึน จะตองแสดงแผนการขยายหรือเพ่ิมปริมาณกลุมเปาหมายหรือปริมาณงานอยางชัดเจน 

10. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานใหม (ผลผลิตใหม/ภารกิจใหม) ท่ีไมเคย
ดําเนินการมากอน ตองมีนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรประเทศ นโยบาย/ยุทธศาสตร/คําสั่งของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ หรือนโยบาย/ยุทธศาสตรตามภารกิจของกรมปศุสัตวรองรับอยางชัดเจน 

11. กรณีการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือจัดตั้งงบประมาณสําหรับโครงการท่ีมีมูลคาเกินกวา 
100 ลานบาทข้ึนไป จะตองไดรับความเห็นจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณในเบื้องตนกอน และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจะตองลงนามอนุมัติสงถึง
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือนําเสนอขอความเห็นชอบหลักการและวงเงินงบประมาณตอ
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐอีกครั้ง รวมท้ังใหแนบรายละเอียดขอเสนอ สถาปตยกรรมของ
ระบบ หรือหากเปนการพัฒนาเพ่ิมจากระบบงานเดิมก็จะตองเสนอขอบเขตงานเดิมเขามาดวย เนื่องจาก
คณะกรรมการฯ ตองการพิจารณาถึง Work Flow และความคุมคาในการลงทุนดวย 

12. การกําหนดคาใชจายบุคลากรพัฒนาระบบสารสนเทศจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและแนว
ทางการจางท่ีปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ท้ังนี้คาใชจายบุคลากรสําหรับการพัฒนาระบบควรเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 6 
สิงหาคม 2556 ซ่ึงคํานวณรวมกับ Mark-Up Factor 2.475 ไวแลว 

13. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐานจะตองเปนไปตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ท้ังนี้หากหนวยงานมีความจําเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนด ใหแสดงชี้แจง
เหตุผลความจําเปน รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน และใบเสนอราคาประกอบการพิจารณาอยางนอย 3 ราย 

14. การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท หนวยงาน
สามารถพิจารณาจัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณไดเองตามความจําเปน โดยไมตองเสนอขออนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

15. การจัดหางบลงทุน - หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวและการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ (อางอิงหนังสือของสํานักงบประมาณดวนที่สุด ที่ นร 0704/ว68 
ลงวันท่ี 29 เมษายน 2558) อยางเครงครัด 

16. กรณีอุปกรณคอมพิวเตอร/อะไหล/ชิ้นสวน/สวนประกอบภายในเครื่องคอมพิวเตอรเสื่อมสภาพ
หรือชํารุดไมสามารถใชการได หนวยงานสามารถจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรดังกลาวไดเองตามความจําเปน 
โดยท่ีรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีเสื่อมสภาพ/ชํารุดจะตองอยูภายใตโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ี
เคยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณมากอนแลว และปฏิบัติเปนไปตามระเบียบพัสดุฯ อยางเครงครัด 
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6. หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 

กรมปศุสัตว (2564ก) ใหรายละเอียดวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2547 
เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของภาครัฐท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (เดิมชื่อ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) กําหนด และกระทรวงเกษตร
และสหกรณไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ี 765/2563 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว และมติประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณครั้งท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยมีแนวนโยบาย
ของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีตองการกระจายอํานาจในการ
พิจารณาอนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของแตละหนวยงานไดเอง และมติประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 
2555 เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ท่ีกําหนด เพ่ือใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความคลองตัว และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวถือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ดังนี้ 

1. งาน/แผนงาน/โครงการจะตองอยูภายใตนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2561 - 2565) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร 
และ/หรือรายวาระ (Agenda-Based) รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมปศุสัตว 
ระยะ 6 ป พ.ศ. 2560 - 2565 และ/หรือตามนโยบายเรงดวน 

2. งาน/แผนงาน/โครงการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
กรมปศุสัตว (DCIO กรมปศุสัตว) และลงนามกํากับในแบบคําขอฯ จัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน 

3. ครุภัณฑคอมพิวเตอรจะตองเปนไปตามกําหนด ดังนี้ 
3.1 คุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑประเภทคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว สามารถดาวนโหลด

รายละเอียดขอมูลไดท่ีเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ URL: http://ict.dld.go.th/webnew/index.php/th/ ไปท่ีปายสื่อโฆษณา/เนื้อหาสาระของ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Banner) หัวขอ “Spec Computer (คุณลักษณะคอมพิวเตอร)” 
หัวขอยอย: “รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ ประเภทคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว” เปนลําดับแรก 

3.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีอยูนอกเหนือขอ 3.1 สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด 
สามารถดาวนโหลดรายละเอียดขอมูลไดท่ีเว็บไซตของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม URL: 
https://www.mdes.go.th ไปท่ีปายสื่อโฆษณา/เนื้อหาสาระของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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(Banner) หัวขอ “เกณฑราคาพ้ืนฐาน (ราคากลาง)” และหัวขอ “บริการประชาชน” หัวขอหลัก: เกณฑราคา
กลาง หัวขอยอย: “เกณฑราคากลางคอมพิวเตอร” และ “เกณฑราคากลาง CCTV” 

3.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีอยูนอกเหนือขอ 3.1 สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด สามารถดาวน
โหลดรายละเอียดขอมูลไดท่ีเว็บไซตของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ URL: https://www.opsmoac.go.th/ ไปท่ีเมนูรายการหลัก: เอกสารดาวนโหลด หัวขอ: “เทคโนโลยี
สารสนเทศ” หัวขอยอย: “การจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร กระทรวงเกษตรและสหกรณ” และ “เกณฑ
ราคากลาง” 

3.4 การจางพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงานจะตองกําหนดใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และแนวทางการจางท่ีปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ สามารถดาวนโหลดรายละเอียดขอมูลไดท่ีเว็บไซตของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ URL: https://www.opsmoac.go.th/ ไปท่ีเมนูรายการหลัก: เอกสาร
ดาวนโหลด หัวขอ: “เทคโนโลยีสารสนเทศ” หัวขอยอย: “การจางท่ีปรึกษา” 

4. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐาน กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
และราคาตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ภายใตเง่ือนไขในการใชงานคอมพิวเตอรไมเกิน 1 เครื่องตอคน โดย
เฉลี่ยตามความเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน 

5. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร เพ่ือทดแทนระบบท่ีใชมาแลวไมนอยกวา 
5 ป โดยจัดหาไดในวงเงินไมมากกวาเดิมและครอบคลุมถึงการถายโอนขอมูล 

6. แบบฟอรมท่ีใชประกอบการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีกําหนดข้ึน จํานวน 4 
แบบฟอรม มีรายละเอียดดังนี้ 

แบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมโครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับหนวยงานของ
กรมปศุสัตว (ICT-DLD1) สําหรับการจัดซ้ือจัดหาเฉพาะฮารดแวร/ซอฟตแวรสําเร็จรูปพ้ืนฐาน ท้ังกรณี
ทดแทนของเดิม/เพ่ิมประสิทธิภาพ/จัดหาใหม ข้ึนอยูกับแหลงเงินงบประมาณท่ีจัดหา มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 
1.1 กรณีทดแทนของเดิม ทางหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวดําเนินการจัดสงขอมูลรายงาน

ผลการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร (ระบุหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร และวัน/เดือน/ปท่ี
จัดซ้ือ) และสําเนาหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีดําเนินการเรียบรอยแลวในแตละปงบประมาณ
ตามชวงระยะเวลาท่ีจัดสง และจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกรมปศุสัตวท่ีกําหนด และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเปนผูดําเนินการรวบรวมและ
จัดทําภาพรวมของกรมปศุสัตว เพ่ือนําเสนอตามข้ันตอนอ่ืนๆ ตอไป 

1.2 กรณีจัดหาใหม/เพ่ิมประสิทธิภาพของเดิม ทางหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวดําเนินการ
กรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ี 1 พรอมท้ังระบุเหตุผลความจําเปนการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีขอ
ทุกรายการ และจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว
ท่ีกําหนด และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเปนผูดําเนินการรวบรวมและจัดทําภาพรวมของ
กรมปศุสัตว เพ่ือนําเสนอตามข้ันตอนอ่ืนๆ ตอไป 
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2. การใชเงินโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ หรือเงินเหลือจาย หรือเงินอ่ืนๆ 
2.1 กรณีทดแทนของเดิม ทางหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวดําเนินการกรอกรายละเอียด

ตามแบบฟอรมท่ี 1 พรอมท้ังจัดสงสําเนาหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีถูกขอทดแทน และ
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวท่ีกําหนด และ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเปนผูดําเนินการรวบรวมและจัดทําภาพรวมของกรมปศุสัตว 
เพ่ือนําเสนอตามข้ันตอนอ่ืนๆ ตอไป 

2.2 กรณีจัดหาใหม/เพ่ิมประสิทธิภาพของเดิม ทางหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวดําเนินการ
กรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ี 1 พรอมท้ังระบุเหตุผลความจําเปนการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีขอ
ทุกรายการ และจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว
ท่ีกําหนด และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเปนผูดําเนินการรวบรวมและจัดทําภาพรวมของ
กรมปศุสัตว เพ่ือนําเสนอตามข้ันตอนอ่ืนๆ ตอไป 

แบบฟอรมท่ี 2 แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัล ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ 2566 (ICT01) เปนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีเปน
การจางพัฒนาระบบสารสนเทศ/การจางท่ีปรึกษาสําหรับกรณีจัดหาใหม/เพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการจัดทํา
โครงการภาพรวมของกรมปศุสัตวสําหรับกรณีจัดหาใหม/ทดแทนของเดิม (ฮารดแวร/ซอฟตแวรสําเร็จรูป) 
หรือการจัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีขนาดใหญหรือโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
เฉพาะดาน เปนตน 

แบบฟอรมท่ี 3 แบบฟอรมเสนอขอจดัหา/ขอโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT02) 
เปนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีเปนการจางพัฒนาระบบสารสนเทศ/จางท่ีปรึกษาสําหรับกรณีจัดหาใหม/
เพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการจัดทําโครงการภาพรวมของกรมปศุสัตวสําหรับกรณีจัดหาใหม/ทดแทนของเดิม 
(ฮารดแวร/ซอฟตแวรสําเร็จรูป) หรอืการจัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีขนาดใหญหรือโครงการ
จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเฉพาะดาน เปนตน 

แบบฟอรมท่ี 4 แบบฟอรมในการดําเนินโครงการดาน Big Data ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (ICT03) เปนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีมีความเชื่อมโยงและเก่ียวของการพัฒนาระบบขอมูล
ขนาดใหญ (Big Data) ในระดับกรม ระดับกระทรวง และนโยบายภาครัฐท่ีจะตองดําเนินการ โดยจะตอง
จัดทําควบคูกับแบบฟอรมท่ี 2 หรือแบบฟอรมท่ี 3 ท่ีมีการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ท่ีมีการ
นําเสนอ 

แบบฟอรมท่ี 5 แบบคําขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ (ICT-DLD2) เปนการรับบริจาคจากบุคคลภายนอก/นิติบุคคล ประกอบไปดวย บริษัท หางราน 
สมาคม มูลนิธิ องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ และอ่ืนๆ เปนตน ซ่ึงกรมปศุสัตว
สามารถดําเนินการพิจารณาไดเอง (อางอิงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณครั้งท่ี 5/2558 วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

7. หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว จะตองดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรโดยจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวท่ีกําหนด มีดังนี้ 

7.1 การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป ทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จะตองนําเสนอตอคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว ดานการจัดหาและติดต้ัง
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ระบบ และดานการพัฒนาระบบ (ถามี) เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาเทคนิคเฉพาะทาง และคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวเพ่ือพิจารณาและใหความเห็นชอบโครงการดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมปศุสัตว และ DCIO กรมปศุสัตวลงนามรับรอง คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลและ
กํากับดูแลขอมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือบูรณาการและพิจารณาโครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ในภาพรวม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือพิจารณา
และใหความเห็นโครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสวนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ 
MCIO กระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามรับรองเปนลําดับตอไป 

7.2 การใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือเงินเหลือจาย หรือเงินอ่ืนๆ ทางศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจะตองนําเสนอตอคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว 
ดานการจัดหาและติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ (ถามี) เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาเทคนิคเฉพาะทาง 
และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวเพ่ือพิจารณาและใหความเห็นชอบ
โครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมปศุสัตว และ DCIO กรมปศุสัตวลงนามรับรอง คณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือพิจารณาและใหความเห็นโครงการดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของสวนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ MCIO กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ลงนามรับรองเปนลําดับตอไป 

7.3 การรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร ทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะตอง
ดําเนินการตรวจสอบและเทียบเคียงรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีขอรับบริจาคกับ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่เปนไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑประเภทคอมพิวเตอรของ
กรมปศุสัตวเปนลําดับแรกกอน และใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ี
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนดเปนลําดับตอไป และจะตองแสดงภาพถายรายการครุภัณฑ
คอมพิวเตอรท่ีรับบริจาคทุกรายการ สําหรับกรณีหนวยงานรับบริจาคซอฟตแวรประยุกตหรือโปรแกรม
ระบบงาน (Program Application) จะตองแสดงรายละเอียดขอกําหนดขอบเขตและรายละเอียดเง่ือนไขการ
จาง (TOR) คูมือการใชงานของโปรแกรมระบบงาน และใบเสนอราคาจากผูบริจาค รวมท้ังจะตองสงมอบ
โครงสรางขอมูลทั้งหมด และ Source Code โปรแกรมระบบงานที่เปนปจจุบันและตองเปนลิขสิทธิ์ของ
กรมปศุสัตวเทานั้น แลวจึงนําเสนอตอคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว ดานการ
จัดหาและติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ (ถามี) เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาเทคนิคเฉพาะทาง และ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวเพ่ือพิจารณาและใหความเห็นชอบ
โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว และ DCIO กรมปศุสัตวลงนามรับรองเปน
ลําดับตอไป 

สําหรับงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณในข้ันตอนการจัดตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปมาแลว แตหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือ
เงินเหลือจาย หรือเงินงบอ่ืนๆ มาดําเนินการแทน โดยจะตองอยูภายใตกรอบโครงการฯ ท่ีไดรับความ
เห็นชอบดังกลาว และจะตองนําเสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว หรือ DCIO 
กรมปศุสัตว พิจารณาและใหความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีหนวยงานขอจัดหาตอไป 
หรืออธิบดีกรมปศุสัตวอนุมัติใหความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว
ขอเสนอ/จัดหาตอไป 
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สําหรับงาน/แผนงาน/โครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีนําเสนอตอผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว หรือ DCIO กรมปศุสัตว ซ่ึงกรมปศุสัตวสามารถดําเนินการพิจารณาไดเอง 
จะตองรายงานผลการพิจารณาตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณเพ่ือรับทราบและใหความเห็นชอบกอนดําเนินโครงการตามความเหมาะสม 

8. เม่ือหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวดําเนินการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรเปนท่ีเรียบรอยแลว 
จะตองรายงานผลการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรหลังจัดซื้อภายในระยะเวลา 5 วันทําการ ทาง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการรวบรวมขอมูลและสรุปผลขอมูลการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรในภาพรวมกรมปศุสัตวดังกลาว เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว DCIO กรมปศุสัตว 
คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลและกํากับดูแลขอมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ MCIO กระทรวง
เกษตรและสหกรณ และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือรับทราบเปนลําดับตอไป 

9. ปฏิทินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีหนวยงาน
ในสังกัดกรมปศุสัตวจะตองดําเนินการตามท่ีกําหนดไว โดยเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีสอดคลองกับปฏิทิน
งบประมาณรายจายประจําปของสํานักงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณในแตละปงบประมาณ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม 
  



 
 

 

ตารางท่ี 3  ปฏิทินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 

ก.ค.-
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. 

1. แจงใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวจัดเตรียมแบบ
เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร เพื่อจัดตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ดาน
เทคโนโลยดีิจิทัล 

หนวยงานในสังกัด
กรมปศุสัตว 

 

             

2. จัดสงแบบคําขอความเห็นชอบการรับบริจาค
ครุภัณฑคอมพิวเตอรคร้ังที่ 1 

หนวยงานในสังกัด
กรมปศุสัตว 

 
             

3. จัดสงแบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2566 ดานเทคโนโลยีดจิิทัล 

หนวยงานในสังกัด
กรมปศุสัตว 

 
             

4. ประชุมขอหารือแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร และเสนอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ. 2566 (ถามี) 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

 
             

5. ประชุมคณะทาํงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกรมปศุสัตว ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ 
และดานการพัฒนาระบบ พิจารณารายละเอียด/
ขอกําหนดทางเทคนิคเฉพาะทางดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และรวบรวมสรุปผลเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกรมปศุสัตว เพื่อพิจารณากลั่นกรองและใหความ
เห็นชอบ (ถามี) 

คณะทํางาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารกรม
ปศุสัตว ดานการ

จัดหาและการติดตัง้
ระบบ (ถามี) 
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แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 

ก.ค.-
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. 

6. ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว พิจารณากลัน่กรองและ
รวบรวมสรุปผลเสนอตอ DCIO กรมปศุสัตวลงนาม
เพื่อใหความเห็นชอบ และเสนอตอเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

คณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรของกรม
ปศุสัตว 

 

             

7. รวบรวมและนําเสนอแบบเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2566 ดานเทคโนโลยดีิจิทัล และ
เร่ืองอ่ืนๆ ของหนวยงานในสงักัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณตอคณะกรรมการเทคโนโลยีดจิิทัลและกํากับ
ดูแลขอมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อพิจารณา 

เลขานุการ
คณะกรรมการ

เทคโนโลยดีิจิทัลและ
กํากับดูแลขอมูลของ 

กษ. และ/หรือ
เลขานุการคณะ

กรรมการบริหารและ
จัดหาระบบ

คอมพิวเตอรของ กษ. 

 

             

8. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทลัและกํากับ
ดูแลขอมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ บูรณาการ
และพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2566 ดานเทคโนโลยดีิจิทัลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณใหเปนไปแนวทางเดียวกัน 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

 

             

9. แจงผลการพิจารณาคําของบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2566 ดานเทคโนโลยีดจิิทัล และ

เลขานุการ
คณะกรรมการ
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แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 

ก.ค.-
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. 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรใหกับสวนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

เทคโนโลยดีิจิทัลและ
กํากับดูแลขอมูลของ 

กษ. 
10. ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณา
ใหความเห็นชอบแผนงาน/โครงการที่ขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2566 ดานเทคโนโลยดีิจิทัลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และเร่ืองอ่ืนๆ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

              

11. แจงผลการพิจารณาคําของบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2566 ดานเทคโนโลยีดจิิทัลใหกับกรม 
ปศุสัตวทราบและแจงสาํนกังบประมาณทราบใน
ภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณและแจงผลการให
ความเห็นชอบโครงการฯ (MCIO กระทรวงเกษตรและ
สหกรณลงนามรับรอง) 

เลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของ กษ. 

 

             

12. แจงผลการพิจารณาและใหความเห็นชอบใหกับ
หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวเพื่อรับทราบและ
ดําเนินการตอไป 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 
             

13. แจงใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวจัดเตรียมแบบ
เสนอขอจัดหาฯ กรณีใชเงินโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2565 หรือเงินเหลือจายหรือ
เงินอ่ืนๆ 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
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แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 

ก.ค.-
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. 

14. จัดสงแบบเสนอขอจัดหาฯ กรณีใชเงินโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจาํป พ.ศ. 2565 หรือเงิน
เหลือจาย หรือเงินอ่ืนๆ และการรับบริจาคครุภัณฑ
คอมพิวเตอรคร้ังที่ 2 

หนวยงานในสังกัด
กรมปศุสัตว 

 

             

15. ประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกรมปศุสัตว ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ 
พิจารณารายละเอียด/ขอกําหนดทางเทคนิคเฉพาะ
ทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และรวบรวม
สรุปผลเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
และใหความเห็นชอบ (ถาม)ี 

คณะทํางาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารกรม
ปศุสัตว ดานการ

จัดหาและการติดตัง้
ระบบ (ถามี) 

 

             

16. ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว พิจารณากลัน่กรองและ
รวบรวมสรุปผลเสนอตอ DCIO กรมปศุสัตวลงนาม
เพื่อใหความเห็นชอบ และเสนอตอเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

คณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรของกรม
ปศุสัตว 

 

             

17. รวบรวมและนําเสนอแบบคําขอฯ กรณีใชเงินโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจาํป พ.ศ. 2565 หรือเงิน
เหลือจาย หรือเงินอ่ืนๆ ของสวนราชการสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณตอคณะกรรมการบริหารและจัดหา

เลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของ กษ. 
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แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 

ก.ค.-
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. 

ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อ
พิจารณา 
18. ปรับแกไขรายละเอียดคําของบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2566 ใหเปนไปตามการพิจารณาของ
สํานักงบประมาณ และหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบ และใหเปนไปตามเอกสารงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ 

กรมปศุสัตว 

 

             

19. ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณา
ใหความเห็นชอบแผนงาน/โครงการจัดหาฯ กรณีใชเงิน
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป พ.ศ. 2565 หรือ
เงินเหลือจาย หรือเงินงบอ่ืนๆ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

 

             

20. จัดทํารายละเอียดคําชี้แจงเพื่อเขารวมใหคําชี้แจง
งบประมาณตอคณะอนุกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณา 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 
             

21. แจงผลการพิจารณาและใหความเห็นชอบแผนงาน/
โครงการฯ กรณีใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2565 หรือเงินเหลือจาย หรือเงินงบอ่ืนๆ 
(MCIO กระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามรับรอง) 
ใหกับกรมปศุสัตวและสาํนักงบประมาณรับทราบ 

เลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของ กษ. 
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แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 

ก.ค.-
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. 

22. แจงผลการพิจารณาและใหความเห็นชอบใหกับ
หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว เพื่อรับทราบและ
ดําเนินการตอไป 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 
             

23. ประชุมหนวยงานที่เก่ียวของดานเทคโนโลยีดิจิทลั 
เพื่อซักซอมกอนการชี้แจงงบประมาณตอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ 
พิจารณารางพระราชบัญญตังิบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2566 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

 

             

24. เขารวมประชุมชี้แจงงบประมาณตอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
และคณะอนุกรรมาธิการฯ 
 

DCIO กรมปศุสัตว 
ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสาร และหนวยงาน
ในสังกัดกรมปศุสัตวที่

เก่ียวของ 

 

             

25. รายงานผลการดําเนนิงานโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรฯ ทุกกรณี ใหกับศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

หนวยงานในสังกัด
กรมปศุสัตว 

 
             

26. สรุปผลรายงานการดาํเนินงานโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรในภาพรวมของกรมปศุสัตว เสนอตอ 
DCIO กรมปศุสัตวลงนามกํากับ และเสนอตอ
คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจทิัลและกํากับดูแลขอมูล
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงดิจิทลั

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
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แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 

ก.ค.-
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. 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรับทราบหลังสิ้นสดุ
ปงบประมาณ 

หมายเหตุ: 1. ปฏิทินดังกลาวกําหนดใหสอดคลองกับกรอบปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงบประมาณ และเปนไปตามกําหนดการของคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณตามความเหมาะสม 

    2. กรอบระยะเวลาดําเนินการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามเหมาะสมตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2564ก) 
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ข้ันตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 
1. เสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โดยขอเสนอตั้งงบประมาณรายจายประจําปหรือการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป หรือ
เงินอ่ืนๆ (รายละเอียดตามภาพท่ี 1 และ 2) ดําเนินการดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว จัดทําแบบฟอรมโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร (ตัวจริงจํานวน 2 ชุด) โดยพิจารณาโครงการฯ ใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนดเบื้องตน 
แลวสงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวบรวมและนําเสนอตอคณะทํางานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบและดานการพัฒนาระบบ (ถามี) 
พิจารณารายละเอียด ขอกําหนดทางเทคนิคเฉพาะทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเก่ียวของ และรวบรวมสรุปผลโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรท้ังกรณีการ
จัดต้ังงบประมาณรายจายประจําป และกรณีการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป หรือเงิน
อ่ืนๆ นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 

ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว พิจารณา
กลั่นกรองและใหความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรตามแบบฟอรมฯ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไขท่ีกําหนด และรวบรวมสรุปผลเปนภาพรวมแบบเสนอขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมปศุสัตว หรือแบบฟอรมเสนอขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว กรณีการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประจําป หรือเงินอ่ืนๆ นําเสนอตอ DCIO กรมปศุสัตวลงนามกํากับและใหความเห็นชอบ 

ข้ันตอนท่ี 3 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดสงภาพรวมแบบฟอรมเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมปศุสัตวใหฝายเลขานุการคณะกรรมการ
เทคโนโลยีดิจิทัล และกํากับดูแลขอมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณรวบรวมนําเสนอในท่ีประชุม แลว
คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล และกํากับดูแลขอมูลของ กษ. พิจารณาบูรณาการงาน/แผนงาน/โครงการ 
ใหสอดคลองกับภารกิจของ กษ. หรือแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 หรือแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2563 
- 2565 และใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. นําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. 

สําหรับการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป หรือเงินอ่ืนๆ ทางศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จัดสงแบบเสนอขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ ของกรมปศุสัตว ให
ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. นําเสนอ และใหหนวยงานใน
สังกัดกรมปศุสัตวชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจําเปนของโครงการฯ ดังกลาวตอคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. ตามความเหมาะสม (ถามี) 

ข้ันตอนท่ี 4 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. พิจารณาใหความ
เห็นชอบในหลักการเพ่ือเสนอจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปหรืออนุมัติในหลักการใหความเห็นชอบ
กรณีการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป หรือเงินอ่ืนๆ และใหฝายเลขานุการคณะ
กรรมการฯ สรุปผลรายงานและเสนองาน/แผนงาน/โครงการฯ ที่ผานความเห็นชอบให MCIO ของ กษ. 
ลงนามกํากับทายรายงานผลการพิจารณา และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามในหนังสือนําสง
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พรอมแนบรายงานโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. ท่ีผานการพิจารณาและไดรับความ
เห็นชอบ และแจงผลการพิจารณาใหกรมปศุสัตวและสํานักงบประมาณทราบตอไป 

ข้ันตอนท่ี 5 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจงผลการพิจารณาโครงการฯ ใหกับ
หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวทราบตอไป และเม่ือหนวยงานในสังกัดปศุสัตวไดรับเงินงบประมาณรายจาย
ประจาํป หรือเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป หรือเงินอ่ืนๆ มาดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ดังกลาว จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดพรอมท้ังรายงานผลการจัดซ้ือจัดหาใหศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทราบภายในระยะเวลา 5 วันทําการ เพ่ือจะไดรวบรวมและสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานใหคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล และกํากับดูแลขอมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมทราบหลังสิ้นสุดปงบประมาณ 
 

กรณีขอเสนอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงานในสังกัดกรมปศสุัตว 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมปศุสตัว 

จัดทําแบบฟอรมโครงการจดัซื้อจดัหาระบบคอมพิวเตอร เพ่ือขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจาํป โดยพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนดเบ้ืองตน  

(ตัวจริง จํานวน 2 ชุด) 

พิจารณากลั่นกรองโครงการฯ และรวบรวมสรุปผลนําเสนอตอ DCIO  
กรมปศุสตัวลงนามกํากับ เพ่ือเสนอตอเลขานุการคณะกรรมการ

เทคโนโลยีดิจิทัล และกํากับดูแลขอมูลของ กษ. 

ตรวจสอบและรวบรวมแบบฟอรมฯ โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนดและ
นําเสนอตอคณะทํางานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารกรมปศสุัตว ดานการ

จัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ (ถามี) เพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการบรหิารและจดัหา
ระบบคอมพิวเตอรของกรมปศสุัตว 

คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรมปศุสตัว ดาน

การจัดหาและการตดิตั้งระบบ และ
ดานการพัฒนาระบบ (ถามี) 

พิจารณารายละเอียด ขอเสนอทางดานเทคนิคเฉพาะทางดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิ 

ใหแกหนวยงานในสังกัดกรมปศสุตัว 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสตัว 

แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวปรับแกไข
รายละเอียดตามขอสังเกตฯ และรวบรวมสรุปผลนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศสุัตวเพ่ือ

พิจารณา 

ตอ 
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ภาพท่ี 1  ข้ันตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว กรณีขอเสนอตั้งงบประมาณรายจาย 
             ประจําป - เสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. 
ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2564ก) 

คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พิจารณาบูรณาการและใหขอเสนอแนะตอคําขอ
งบประมาณฯ ของสวนราชการในสังกัด กษ. 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สรุปผลและเสนองาน/แผนงาน/โครงการฯ ท่ีผานความเห็นชอบ ให MCIO 
ของ กษ. ลงนามกํากับ และปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามใน

หนังสือนําสงพรอมรายงานโครงการฯ ของ กษ. ใหสํานักงบประมาณทราบ 
และแจงผลการพิจารณาใหสวนราชการในสังกัด กษ. ทราบ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

รวบรวมและสรุปผลการพิจารณาโครงการฯ ของสวนราชการในสังกัด 
กษ. และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรของ กษ. เพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการบรหิารและจดัหา
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
เพ่ือเสนอจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสตัว 

แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวทราบและดําเนินการตอไป 

หนวยงานในสังกัดกรมปศสุัตว 
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอรตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด และรายงานผลการ

จัดซื้อระบบคอมพิวเตอรเมื่อแลวเสร็จภายในระยะเวลา 5 วันทําการใหแก
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสตัว 

สรุปภาพรวมผลรายงานจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวให DCIO 
กรมปศุสตัว และเสนอตอคณะกรรมการเทคโนโลยีดจิิทัล ของ กษ. และ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ทราบหลังสิ้นสุด
ปงบประมาณ 

ตอ 

ตรวจสอบและรวบรวมโครงการฯ ของสวนราชการในสังกัด กษ. และ
นําเสนอตอคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ของ กษ. เพ่ือพิจารณา 

เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี
ดิจิทัล และกํากับดูแลขอมูลของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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กรณีการขอใชเงินโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณประจําป หรือเงินอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงานในสังกัดกรมปศสุัตว 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมปศุสตัว 

จัดทําแบบฟอรมโครงการจดัซื้อจดัหาระบบคอมพิวเตอร กรณีการขอใช
เงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป หรือเงินอ่ืนๆ โดยพิจารณาให

เปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนดเบ้ืองตน  
    

พิจารณากลั่นกรองโครงการฯ และรวบรวมสรุปผลนําเสนอตอ DCIO 
กรมปศุสตัวลงนามกํากับ เพ่ือเสนอตอเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

รวบรวมและสรุปผลการพิจารณาโครงการฯ ของสวนราชการใน
สังกัด กษ. และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรของ กษ. เพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการบรหิารและจดัหา
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร เพ่ืออนุมัติใหดําเนินการกรณีการขอใชเงินโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป 

ตรวจสอบและรวบรวมโครงการฯ โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนดและ
นําเสนอตอคณะทํางานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารกรมปศสุัตว ดาน
การจัดหาและการตดิตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ (ถามี) เพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการบรหิารและจดัหา
ระบบคอมพิวเตอรของกรมปศสุัตว 

คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรมปศุสตัว ดาน

การจัดหาและการตดิตั้งระบบ และ
ดานการพัฒนาระบบ (ถามี) 

พิจารณารายละเอียด ขอเสนอทางดานเทคนิคเฉพาะทางดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิ 

ใหแกหนวยงานในสังกัดกรมปศสุตัว 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสตัว 

แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานสงักัดกรมปศสุัตวปรับแกไข
รายละเอียดตามขอสังเกตฯ และรวบรวมสรุปผลนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศสุัตวเพ่ือ

พิจารณา 

ตอ 
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ภาพท่ี 2  ข้ันตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว กรณีการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลง 
             งบประมาณประจําป หรือเงินอ่ืนๆ - เสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
             ของ กษ. 
ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2564ก) 
 

2. เสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว (กรมปศุสัตวสามารถพิจารณา
ดําเนินการไดเอง) โดยการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรประจําป หรือเงินอ่ืนๆ เพ่ือจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร โดยโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณในข้ันตอนการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปมาแลว 
หรือการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว (รายละเอียดตามภาพท่ี 3 และ 
4) ดําเนินการดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว จัดทําหนังสือแจงความประสงคและ/หรือแบบฟอรม
โครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับหนวยงานของกรมปศุสัตว (ICT-DLD 1) โดยโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรท่ีไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. มาแลว 
หรือแบบคําขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร (ตัวจริงจํานวน 2 ชุด) โดยพิจารณา
รายละเอียดฯ ใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนดเบื้องตน แลวสงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวบรวมและนําเสนอตอคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว ดานการจัดหาและการ

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสตัว 

แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวทราบ
และดําเนินการตอไป 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สรุปผลและเสนองาน/แผนงาน/โครงการฯ ท่ีผานความเห็นชอบ ให 
MCIO ของ กษ. ลงนามกํากับ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ลงนามในหนังสือนําสงพรอมรายงานโครงการฯ และแจงผลการ
พิจารณาใหสวนราชการในสังกัด กษ. ทราบ 

หนวยงานในสังกัดกรมปศสุัตว 
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอรตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด และรายงานผลการ

จัดซื้อระบบคอมพิวเตอรเมื่อแลวเสร็จภายในระยะเวลา 5 วันทําการใหแก
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสตัว 

สรุปภาพรวมผลรายงานจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวให DCIO 
กรมปศุสตัว และเสนอตอคณะกรรมการเทคโนโลยีดจิิทัลฯ ของ กษ. และ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ทราบหลังสิ้นสุด
 

ตอ 
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ติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ (ถามี) พิจารณารายละเอียด ขอกําหนดทางเทคนิคเฉพาะทางดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเก่ียวของ และรวบรวมสรุปผลโครงการจัดซ้ือ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร กรณีการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป หรือเงินอ่ืนๆ และการรับ
บริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว
เพ่ือทราบและ/หรือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวรับทราบ/
พิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร หรือการรับบริจาคครุภัณฑ
คอมพิวเตอรใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด และรวบรวมสรุปผลเปนภาพรวมโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร กรณีการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป หรือเงินอ่ืนๆ และการรับบริจาค
ครุภัณฑคอมพิวเตอรนําเสนอตอ DCIO กรมปศุสัตวลงนามกํากับและใหความเห็นชอบ 

สําหรับการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร จะตองใหบุคคลภายนอก นิติบุคคล ประกอบไปดวย 
บริษัท หางราน สมาคม มูลนิธิ องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ และอ่ืนๆ เปนตน 
แสดงความจํานงบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมกับสําเนาหนังสือแจงความประสงคการรับบริจาคครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของผูบริจาค จํานวน 1 ฉบับ เพ่ือแสดงความอนุเคราะหในการบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรใหแก
หนวยงานราชการ สังกัดกรมปศุสัตว เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากข้ึน หรือเพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานทางราชการของกรมปศุสัตว (หนังสือแจงความประสงคการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
ผูบริจาค (ฉบับจริง) จะนําไปใชประกอบการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินกรมปศุสัตวตอไป) 

ข้ันตอนท่ี 3 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดสงสรุปผลรายงานภาพรวมโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว กรณีการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป หรือเงิน
อ่ืนๆ ใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. รวบรวมและสรุปผล
รายงาน งาน/แผนงาน/โครงการนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. 
พิจารณาเพ่ือทราบการดําเนินโครงการ (เฉพาะโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีผานความเห็นชอบแลว) 

ข้ันตอนท่ี 4 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจงผลการพิจารณาโครงการฯ ใหกับ
หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวทราบตอไป และเม่ือหนวยงานในสังกัดปศุสัตวไดรับอนุมัติใหดําเนินการกรณี
การขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป หรือเงินอ่ืนๆ ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรดังกลาว 
จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดพรอมท้ังรายงานผลการจัดซ้ือจัดหาใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทราบภายในระยะเวลา 5 วันทําการ เพ่ือจะไดรวบรวมและสรุปรายงานผลการดําเนินงานให
คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล และกํากับดูแลขอมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมทราบหลังสิ้นสุดปงบประมาณ สําหรับกรณีการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรให
หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวนํารายงานสรุปผลไปประกอบการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินกรมปศุสัตว และ
นําข้ึนทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ และรายงาน
ผลการดําเนินงานใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบภายในระยะเวลา 5 วันทําการตอไป 
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กรณีการขอใชเงินโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณประจําป หรือเงินอ่ืนๆ สําหรับโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง

เกษตรและสหกรณในข้ันตอนการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงานในสังกัดกรมปศสุัตว 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การการสื่อสาร กรมปศสุัตว 

จัดทําหนังสือแจงความประสงค/แบบฟอรมโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร (ICT-DLD 1) กรณีการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณประจําป หรือเงินอ่ืนๆ ภายใตโครงการฯ ท่ีผานความ
เห็นชอบในข้ันตอนการตั้งงบประมาณรายจายประจําป โดย

พิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนดเบ้ืองตน 
(ตัวจริง จํานวน 2 ชุด) 

ตรวจสอบและรวบรวมโครงการ/รายละเอียดฯ โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนดและนําเสนอตอคณะทํางานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศสุัตว ดานการจัดหาและการ
ติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ (ถามี) เพ่ือพิจารณา 

 

รับทราบ/พิจารณากลั่นกรองโครงการ/รายละเอียดฯ โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด และนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก DCIO 

กรมปศุสตัว พรอมลงนามกํากับ และนําเสนอตอเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. เพ่ือทราบ 

 

คณะกรรมการบรหิารและจดัหา
ระบบคอมพิวเตอรของกรมปศสุัตว 

(ถามี) 

คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรมปศุสตัว ดาน

การจัดหาและการตดิตั้งระบบ และ
ดานการพัฒนาระบบ (ถามี) 

พิจารณารายละเอียด ขอเสนอทางดานเทคนิคเฉพาะทางดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิ 

ใหแกหนวยงานในสังกัดกรมปศสุตัว 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสตัว 

แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวปรับแกไข
รายละเอียดตามขอสังเกตฯ และรวบรวมสรุปผลนําเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศสุัตวเพ่ือทราบ 
หรือนําเสนอตออธิบดีกรมปศุสตัวเพ่ือพิจารณาและใหความเห็นชอบ 

สรุปผลรายงานโครงการฯ ท่ีไดรับจากสวนราชการในสังกัด กษ. 
เสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ 

กษ. พิจารณาเพ่ือทราบการดําเนินโครงการ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

ตอ 
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ภาพท่ี 3  ข้ันตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว กรณีการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลง 
             งบประมาณประจําป หรือเงินอ่ืนๆ สําหรับโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีผาน 
             ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตร 
             และสหกรณในข้ันตอนการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป - เสนอตอผูบริหารเทคโนโลยี 
             สารสนเทศของกรมปศุสัตว (กรมปศุสัตวสามารถพิจารณาดําเนินการไดเอง) 
ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2564ก) 
 

กรณีการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสตัว 

แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานสงักัดกรมปศสุัตว
ทราบและดําเนินการตอไป 

หนวยงานในสังกัดกรมปศสุัตว 
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอรตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด และรายงานผลการ

จัดซื้อระบบคอมพิวเตอรเมื่อแลวเสร็จภายในระยะเวลา 5 วันทําการ
ใหแกศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสตัว 

สรุปภาพรวมผลรายงานจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวให DCIO 
กรมปศุสตัว และเสนอตอคณะกรรมการเทคโนโลยีดจิิทัลฯ ของ กษ. และ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ทราบหลังสิ้นสุด
ปงบประมาณ 

หนวยงานในสังกัดกรมปศสุัตว 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การการสื่อสาร กรมปศสุัตว 

จัดทําแบบฟอรมแบบคาํขอความเห็นชอบการรับบริจาคครภุัณฑ
คอมพิวเตอร โดยพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด

เบ้ืองตน (ตัวจริง จํานวน 2 ชุด) 

ตรวจสอบและรวบรวมแบบฟอรมฯ โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ 
ท่ีกําหนด และนําเสนอตอคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกรมปศสุัตว ดานการจดัหาและการติดตั้งระบบ และ

ดานการพัฒนาระบบ (ถามี) เพ่ือพิจารณา 
 

ตอ 

ตอ 
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ภาพท่ี 4  ข้ันตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว กรณีการรับบรจิาคครุภณัฑ 
             คอมพิวเตอร - เสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว 
             (กรมปศุสัตวสามารถพิจารณาดําเนินการไดเอง) 
ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2564ก) 
 
 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสตัว 

แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว
ทราบและดําเนินการตอไป 

พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดฯ โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ี
กําหนด และนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก DCIO กรมปศสุัตว 

พรอมลงนามกํากับ 
 

คณะกรรมการบรหิารและจดัหา
ระบบคอมพิวเตอรของกรมปศสุัตว 

คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรมปศุสตัว ดาน

การจัดหาและการตดิตั้งระบบ และ
ดานการพัฒนาระบบ (ถามี) 

พิจารณารายละเอียด ขอเสนอทางดานเทคนิคเฉพาะทางดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิ 

ใหแกหนวยงานในสังกัดกรมปศสุตัว 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสตัว 

แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวปรับแกไข
รายละเอียดตามขอสังเกตฯ และรวบรวมสรุปผลนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศสุัตวเพ่ือ

พิจารณา 

หนวยงานในสังกัดกรมปศสุัตว 

จัดทําทะเบียนคมุทรัพยสินกรมปศุสัตว และนําข้ึนทะเบียนครภุัณฑ
คอมพิวเตอรใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ

และรายงานผลการจดัซื้อระบบคอมพิวเตอรเมื่อแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
5 วันทําการใหแกศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสตัว 

สรุปภาพรวมผลรายงานจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวให DCIO 
กรมปศุสตัว และเสนอตอคณะกรรมการเทคโนโลยีดจิิทัลฯ ของ กษ. และ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ทราบหลังสิ้นสุด
ปงบประมาณ 

ตอ 
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7. อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบคณะกรรมการและคณะทํางานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลและกํากับดูแลขอมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มี
องคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูงระดับกระทรวง ประธานกรรมการ 
 (Ministry Chief Information Officer: MCIO) 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม รองประธานกรรมการ 
 (Department Chief Information Officer: DCIO) 
 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม กรรมการ 
 (Department Chief Information Officer: DCIO) 
 สวนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
4. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม กรรมการ 
 (Department Chief Information Officer: DCIO) 
 หนวยงานรัฐวิสาหกิจในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
5. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
1. กําหนดนโยบายดานเทคโนโลยีดิจิทัล แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 
2. บริหารงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาปตยกรรมองคกร ของ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3. กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแนะนํา การดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาบุคลากรใหมี

ทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน การพัฒนาการบริการและการทํางานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล การ
พัฒนาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร (Cyber Security) การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Privacy) การ
จัดทํามาตรฐานดานดิจิทัลของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับภารกิจ และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

4. กําหนดนโยบายและกํากับดูแลดานขอมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณใหเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือนําเทคโนโลยี เครื่องมือ แนวทางและวิธีการในการทําใหขอมูลของหนวยงานมีคุณคาและ
เกิดประโยชนสูงสุด 

5. กําหนดยุทธศาสตรและกํากับดูแลคุณภาพขอมูลและการควบคุมอ่ืนๆ เพ่ือรักษาความสมบูรณ
ของขอมูล 

6. กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงขอมูล รวมไปถึงการจัดการความเสี่ยง
ท่ีอาจเกิดจากขอมูลของหนวยงานภาครัฐ 
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7. สงเสริม สนับสนุน และใหขอเสนอแนะ โครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารและบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน เพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมาย 
เพ่ือใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ 
รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีองคประกอบ
และอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานกรรมการ 
2. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูงระดับกระทรวง รองประธานกรรมการ 
 (Ministry Chief Information Officer: MCIO) 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม กรรมการ 
 (Department Chief Information Officer: DCIO) 
 สวนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
4. ผูอํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ กรรมการ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
5. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
6. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
1. พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2. เชิญผูแทนสวนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณมาชี้แจงหรือใหขอมูลตามท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควร 
3. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน เพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมาย 
เพ่ือใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนไปตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2547 ท่ีเห็นชอบในหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรภาครัฐ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ท่ีเห็นชอบแนว
ทางการบริหารจัดการผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information 
Officer Management Guideline) 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว มีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
1. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว ประธานกรรมการ 
2. เลขานุการกรม กรรมการ 
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3. ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี กรรมการ 
4. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 
5. ผูอํานวยการกองแผนงาน กรรมการ 
6. ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรรมการ 
7. ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย กรรมการ 
8. ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว กรรมการ 
9. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรรมการ 
10. ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว กรรมการ 
11. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรรมการ 
12. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว กรรมการ 
13. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาพันธุสัตว กรรมการ 
14. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว กรรมการ 
15. ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรรมการ 
16. ผูอํานวยการกองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กรรมการ 
17. ผูอํานวยการกองสารวัตรและกักกัน กรรมการ 
18. ผูอํานวยการกองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ กรรมการ 
19. ผูอํานวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว กรรมการ 
20. ผูอํานวยการกองสวัสดิภาพสัตวและสัตวแพทยบริการ กรรมการ 
21. ผูอํานวยการกองผลิตภัณฑปศุสัตว กรรมการ 
22. หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน กรรมการ 
23. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ 
24. หัวหนากลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว กรรมการ 
25. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและ 
  เลขานุการ 
26. หัวหนากลุมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและผูชวย 
  เลขานุการ 
27. หัวหนากลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ กรรมการและผูชวย 
  เลขานุการ 
28. หัวหนากลุมคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย กรรมการและผูชวย 
  เลขานุการ 
29. หัวหนากลุมพัฒนาระบบคลังขอมูลเพ่ือการวิเคราะหและ กรรมการและผูชวย 
 พยากรณและสนับสนุนภารกิจพิเศษ เลขานุการ 
30. ผูแทนจากกลุมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและผูชวย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขานุการ 
มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
1. กําหนดนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมปศุสัตวให

สอดคลองแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลระดับประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตว 
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2. พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองใหความเห็นชอบแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลของกรมปศุสัตว และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. บริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมปศุสัตว และหนวยงานใน
สังกัดกรมปศุสัตวใหเปนไปตามกรอบการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลระดับประเทศ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และกรมปศุสัตว 

4. กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมปศุสัตวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

5. สงเสริม สนับสนุน และใหขอเสนอแนะ โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหมๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการใหบริการของกรมปศุสัตวและหนวยงานใน
สังกัดกรมปศุสัตว 

6. ประสานงาน และใหความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลระหวาง
กระทรวงและกรมตางๆ 

7. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือใหดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

8. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย 
เพ่ือใหการกํากับดูแล การบริหารจัดการและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว

ของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และหลักเกณฑและแนวทางการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว มีองคประกอบและอํานาจ
หนาท่ี ดังนี้ 

1. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว ประธานกรรมการ 
2. เลขานุการกรม หรือผูแทน กรรมการ 
3. ผูอํานวยการกองคลัง หรือผูแทน กรรมการ 
4. ผูอํานวยการกองแผนงาน หรือผูแทน กรรมการ 
5. ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี หรือผูแทน กรรมการ 
6. ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย หรือผูแทน กรรมการ 
7. ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว หรือผูแทน กรรมการ 
8. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรรมการ 
 หรือผูแทน 
9. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว หรือผูแทน กรรมการ 
10. ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว หรือผูแทน กรรมการ 
11. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาพันธุสัตว หรือผูแทน กรรมการ 
12. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว หรือผูแทน กรรมการ 
13. ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ หรือผูแทน กรรมการ 
14. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว หรือผูแทน กรรมการ 
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15. ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว หรือผูแทน กรรมการ 
16. ผูอํานวยการกองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ กรรมการ 
 หรือผูแทน 
17. ผูอํานวยการกองสารวัตรและกักกัน หรือผูแทน กรรมการ 
18. ผูอํานวยการกองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ หรือผูแทน กรรมการ 
19. ผูอํานวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว หรือผูแทน กรรมการ 
20. ผูอํานวยการกองสวัสดิภาพสัตวและสัตวแพทยบริการ หรือผูแทน กรรมการ 
21. ผูอํานวยการกองผลิตภัณฑปศุสัตว หรือผูแทน กรรมการ 
22. หัวหนากลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว หรือผูแทน กรรมการ 
23. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร หรือผูแทน กรรมการ 
24. หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน หรือผูแทน กรรมการ 
25. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและ 
  เลขานุการ 
26. หัวหนากลุมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและผูชวย 
  เลขานุการ 
27. หัวหนากลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ กรรมการและผูชวย 
  เลขานุการ 
28. หัวหนากลุมคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย กรรมการและผูชวย 
  เลขานุการ 
29. หัวหนากลุมพัฒนาระบบคลังขอมูลเพ่ือการวิเคราะหและ กรรมการและผูชวย 

 พยากรณและสนับสนุนภารกิจพิเศษ เลขานุการ 
30. ผูแทนจากกลุมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและผูชวย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขานุการ 
มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
1. พิจารณากลั่นกรอง และใหความเห็นชอบในหลักการ งาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของรัฐ 

2. พิจารณาทางเทคนิคเฉพาะดานระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีดิจิทัล และดานสาขาอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของประกอบการพิจารณารวมกัน 

3. จัดลําดับความสําคัญโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร ตามความเหมาะสมและการใชเงิน
งบประมาณภายใตกรอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมปศุสัตว แผนยุทธศาสตรและนโยบายกรมปศุสัตว 
แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

4. เสนอผลการพิจารณาใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตวลงนามกํากับรับรอง
และใหความเห็นชอบ 

5. มีอํานาจเชิญผูแทนหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวเขารวมเพ่ือให
ขอมูลหรือขอเสนอแนะตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

6. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือดําเนินการใดๆ ไดตามความจําเปน 
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7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตวมอบหมาย 
เพ่ือใหการดําเนินการพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร

ของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวเกิดความคลองตัวและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ัง
เพ่ือใหการบริหารจัดการและการบูรณาการรวมกันดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเปนระบบ
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอการใชงบประมาณแผนดิน 

คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมปศุสัตว มีการแบงเปนดานของการบริหาร
จัดการ มีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1. คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ ประกอบดวย 
1. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 
2. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 
3. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานคณะทํางาน 
4. ผูแทนจากสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว คณะทํางาน 
5. ผูแทนจากสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว คณะทํางาน 
6. ผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว คณะทํางาน 
7. ผูแทนจากสํานักพัฒนาอาหารสัตว คณะทํางาน 
8. ผูแทนจากสํานักพัฒนาพันธุสัตว คณะทํางาน 
9. ผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ คณะทํางาน 
10. ผูแทนจากกองแผนงาน คณะทํางาน 
11. ผูแทนจากกองคลัง คณะทํางาน 
12. ผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางานและ 
  เลขานุการ 
13. ผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางานและ 
  ผูชวยเลขานุการ 
14. ผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางานและ 
  ผูชวยเลขานุการ 

มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
1. ศึกษา ทบทวน วิเคราะหงานดานการจัดหาและการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ระดับประเทศ และนโยบายภาครัฐ 

2. จัดทําแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโครงการใหมๆ เพ่ือให
การดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3. พิจารณารายละเอียด/ขอกําหนดทางเทคนิคเฉพาะทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และดานสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

4. จัดทําระเบียบ หลักเกณฑ กรอบแนวทางปฏิบัติ และขอปฏิบัติการจัดหาและการติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 

5. ติดตามความกาวหนาของแผนงาน/โครงการดานการจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
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6. ใหขอมูล คําปรึกษา ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว 

7. พิจารณาปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขปญหางานดานการจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมปศุสัตวหรือคณะอนุกรรมการบริหารบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตวใหรับทราบ
เพ่ือดําเนินการตอไป 

8. เชิญผูแทนหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวเขารวมเพ่ือใหขอมูล 
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะตามท่ีคณะทํางานเห็นสมควร 

9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตวหรือคณะ
กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตวมอบหมาย 

2. คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการดูแลบํารุงรักษาระบบ ประกอบดวย 
1. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 
2. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 
3. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานคณะทํางาน 
4. ผูแทนจากสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว คณะทํางาน 
5. ผูแทนจากสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว คณะทํางาน 
6. ผูแทนจากกองสารวัตรและกักกัน คณะทํางาน 
7. ผูแทนจากสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว คณะทํางาน 
8. ผูแทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว คณะทํางาน 
9. ผูแทนจากกองแผนงาน คณะทํางาน 
10. ผูแทนจากกองคลัง คณะทํางาน 
11. ผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางานและ 
  เลขานุการ 
12. ผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางานและ 
  ผูชวยเลขานุการ 
13. ผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางานและ 
  ผูชวยเลขานุการ 

มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
1. ศึกษา ทบทวน วิเคราะหและกําหนดขอบเขตงานดานการดูแลบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารใหครอบคลุมเนื้องานและเปนไปตามระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑตางๆ ท่ีกําหนด 
2. จัดทําระเบียบ หลักเกณฑ กรอบแนวทางปฏิบัติ และขอปฏิบัติการดูแลบํารุงรักษาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 
3. จัดทําขอกําหนดขอบเขตและรายละเอียดเง่ือนไขเก่ียวกับการดูแลบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารตามความจําเปนและความเหมาะสม 
4. พิจารณารายละเอียด/ขอกําหนดทางเทคนิคเฉพาะทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดานสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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5. ติดตามความกาวหนาและการดําเนินงานดานกาดูแลบํารุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมปศุสัตวใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

6. ใหขอมูล คําปรึกษา ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเก่ียวกับการดูแลบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว 

7. พิจารณาปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขปญหางานดานการดูแลบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมปศุสัตว หรือคณะอนุกรรมการบริหารบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตวให
รับทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 

8. เชิญผูแทนหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวเขารวมเพ่ือใหขอมูล 
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะตามท่ีคณะทํางานเห็นสมควร 

9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตวหรือคณะ
กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตวมอบหมาย 

3. คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการพัฒนาระบบ ประกอบดวย 
1. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 
2. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 
3. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานคณะทํางาน 
4. ผูแทนจากสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว คณะทํางาน 
5. ผูแทนจากสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว คณะทํางาน 
6. ผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว คณะทํางาน 
7. ผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ คณะทํางาน 
8. ผูแทนจากสํานักพัฒนาพันธุสัตว คณะทํางาน 
9. ผูแทนจากกองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ คณะทํางาน 
10. ผูแทนจากกองแผนงาน คณะทํางาน 
11. ผูแทนจากกองคลัง คณะทํางาน 
12. ผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางานและ 
  เลขานุการ 
13. ผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางานและ 
  ผูชวยเลขานุการ 
14. ผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางานและ 
  ผูชวยเลขานุการ 

มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
1. ศึกษา ทบทวน วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหสอดคลองตามภารกิจกรมปศุสัตวและนโยบายภาครัฐ 
2. จัดทําแผนงาน/โครงการดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

โครงการใหมๆ เพ่ือใหการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3. พิจารณารายละเอียด/ขอกําหนดทางเทคนิคเฉพาะทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดานสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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4. จัดทําระเบียบ หลักเกณฑ กรอบแนวทางปฏิบัติ และขอปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 

5. ติดตามความกาวหนาของแผนงาน/โครงการดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมปศุสัตวใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

6. ใหขอมูล คําปรึกษา ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรมปศุสัตว 

7. พิจารณาปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขปญหางานดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตวหรือ
คณะอนุกรรมการบริหารบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตวใหรับทราบเพ่ือดําเนินการ
ตอไป 

8. เชิญผูแทนหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวเขารวมเพ่ือใหขอมูล 
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะตามท่ีคณะทํางานเห็นสมควร 

9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ของกรมปศุสัตวหรือคณะ
กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตวมอบหมาย 

เพ่ือใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบมากข้ึน และมีคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกรมปศุสัตวดําเนินการกําหนดนโยบาย บริหารงาน และกํากับดูแลการดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถนําไปใชกําหนด
นโยบายและแนวทางการพัฒนาและการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตวได
อยางคลองตัว มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Officer: 
MCIO) และผูบริหารขอมูลระดับสูง (Chief Data Officer: CDO) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มี
อํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1. บริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง การจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ 
และการประสานแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง และสวนราชการในสังกัดของกระทรวง ปรับปรุง
แผนแมบทและแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับชาติ 

2. กํากับ ดูแลใหมีการดําเนินการตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ และการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย 

3. กํากับ ดูแล ติดตามประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานในสังกัดของ
กระทรวง และการรายงานในระดับกระทรวงฯ 

4. เสนอแนะโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและ
บริการของกระทรวงและสวนราชการในสังกัด 

5. กํากับ ดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และการพัฒนา
ใชใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา 
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6. ประสานงานและใหความรวมมือกับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ของกระทรวง/กรม
ตางๆ ในสังกัดและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของในการจัดทําโครงการรวมมือหรือแลกเปลี่ยน หรือใชขอมูล
รวมกัน 

7. ประชาสัมพันธและใหบริการขอมูลแกหนวยงานอ่ืนๆ และประชาชน 
8. เปนกรรมการท่ีเก่ียวกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางกระทรวง 
9. เปนแกนกลาง ประสานงาน และติดตามการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 
10. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม (Department Chief Information Officer) 

หรือ DCIO ประจํากรมปศุสัตว และผูบริหารขอมูลระดับสูง (Chief Data Officer) หรือ CDO กรมปศุสัตว 
มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1. เสนอแนะเปาหมายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับกรม กํากับการจัดทํา
สถาปตยกรรมองคกร (Department Enterprise Architecture) แผนงาน โครงการ และงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรม รวมท้ังกํากับการบริหารจัดการโครงการ และบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือ
การใชประโยชนรวมกัน 

2. สงเสริม ผลักดัน และดําเนินการใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการและการทํางาน
ภาครัฐของกรมใหมีความทันสมัย โดยการนําเทคโนโลยีและขอมูลมาใชในการสรรสรางนวัตกรรมการบริการ 
และการปรับปรุงรูปแบบ วิธีการและกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เชื่อมโยงกันระหวาง
หนวยงานท้ังภายในและภายนอกแบบอัตโนมัติ 

3. สงเสริมและกํากับดูแลการพัฒนาและบริหารจัดการขอมูลท่ีอยูในความดูแลของกรมใหมี
คุณภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย และเปดใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึง แบงปนและใชประโยชนอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความเปนสวนบุคคล รวมท้ังเชื่อมโยงและนําขอมูลรวมท้ังขอมูลขนาดใหญมาใชเกิด
ประโยชนสูงสุดในการตัดสินใจ การพัฒนานวัตกรรมการบริการและการทํางาน ท้ังนี้เพ่ือการสรางคุณคา
รวมกันกับทุกภาคสวน (Open, Connected and Data-Driven) 

4. กํากับดูแลการพัฒนาระบบงาน ขอมูล และโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลของกรมใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ไมซํ้าซอน สามารถนํามาตอยอด และใชประโยชนรวมกันได 

5. กํากับดูแลการพัฒนาดิจิทัลภายในกรมใหเปนตามหลักธรรมาภิบาล กํากับดูแลความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร (Cyber Security) และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Privacy) รวมท้ังแกไข
เพ่ิมเติมกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีตอเนื่องและยั่งยืน 

6. กํากับดูแลการบริหารจัดการและจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลในระดับกรมตามธรรมาภิบาลขอมูล
ภาครัฐท่ีกฎหมายเก่ียวของ เพ่ือใหการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัลเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเกิดการบูรณาการรวมกัน 

7. ติดตาม สํารวจและรายงานสถานการณการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมใหคณะกรรมการหรือ
ผูท่ีเก่ียวของไดทราบ รวมท้ังจัดใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการปองกันและ
แกไขปญหาอยางทันทวงทีและเพ่ือใหเกิดการพัฒนาตอยอดท่ียั่งยืน 
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8. กํากับ ใหคําปรึกษาแนะนํา และสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดานดิจิทัลใน
การปฏิบัติงาน การพัฒนานวัตกรรม และการทํางานรวมกัน รวมท้ังพัฒนาระบบนิเวศและวัฒนธรรมองคกร
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีตอเนื่องและยั่งยืน 

9. ประสานงานและใหความรวมมือกับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกระทรวง 
และระดับกรมอ่ืนๆ ในการจัดทําโครงการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือแลกเปลี่ยนหรือการใชขอมูลรวมกัน 

10. เขารวมเปนกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน โครงการพัฒนาดิจิทัล
ระหวางหนวยงาน 

11. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีกําหนดหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

จากการตรวจสอบเอกสารและการศึกษาแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 
กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2547 เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
ภาครัฐ หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการเพ่ือจัดต้ังงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กรมปศุสัตวกําหนด เพ่ือใหการดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว กรณีศึกษา: การพัฒนา
ระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวเปนไปอยางถูกตองและเปนระบบมากข้ึน 
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บทที่ 3 
 

แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 
กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 

 
การศึกษาเก่ียวกับแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว กรณีศึกษา: การพัฒนา

ระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว โดยทางผูศึกษาไดศึกษา รวบรวมขอมูล และวิเคราะหรายละเอียด
แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร
กรมปศุสัตว โดยอาศัยหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ หลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตว นโยบาย
ภาครัฐและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังระเบียบกฎเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
มาใชเพ่ือเปนกรอบแนวทางและการดําเนินงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวและการศึกษา
ดังกลาว มีรายละเอียดการศึกษาดังนี้ 
 
3.1 แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 
 

แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว ไดมีการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
โดยใชหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรภาครัฐ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
มาดําเนินการจัดทํารายละเอียดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 
มีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 
 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว โดยหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวจะตอง
ดําเนินการและปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรภาครัฐ 
หลักเกณฑแแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตว 
ซ่ึงจะตองดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรในกรอบระยะเวลา 2 ชวงเวลา คือ ชวงเวลาท่ี 1 กรณีการเสนอ
ขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัล และชวงเวลาท่ี 2 กรณีการเสนอการดําเนินงาน
ระหวางปงบประมาณโดยขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวจะตองปฏิบัติและดําเนินการดังนี้ 

ชวงเวลาท่ี 1 กรณีการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
การจัดหาระบบคอมพิวเตอรในชวงเวลาท่ี 1 กรณีการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล เปนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรในรอบเริ่มตนปงบประมาณ โดยเปนการจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณดานเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงมีการดําเนินงานสํารวจความตองการ
ระบบคอมพิวเตอร และจัดทําและนําเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตวท่ี
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กําหนด เพ่ือจัดตั้งขอคําขอเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณดานเทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงาน
ในสังกัดกรมปศุสัตวในแตละปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวระดับสํานัก/กอง/กลุมท่ีประสงคจะเสนอความตองการและจะตอง
จัดทําแบบคําขอความเห็นชอบการเสนอขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีกําหนด มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

1. หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวระดับสํานัก/กอง/กลุม จะตองดําเนินการสํารวจระบบคอมพิวเตอร
ท่ีมีอยูในปจจุบัน และความตองการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหม ไดแก ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณ
คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูล และระบบความปลอดภัย เปนตน 
โดยหนวยงานจะตองพิจารณาตรวจสอบวามีจํานวนเพียงพอกับการใชงานหรือไม จํานวนบุคลากรของ
หนวยงานเทียบกับจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงาน การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานมีประโยชน
ตอการปฏิบัติงานตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน ทิศทางความตองการดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตของหนวยงาน และตรวจสอบความสอดคลองหรือเปนไปตามแผนงาน/พันธกิจ/
ยุทธศาสตร/นโยบายของหนวยงาน รวมท้ังแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมปศุสัตวและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

2. หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวระดับสํานัก/กองจัดทําแบบคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (แบบคําขอ ICT01 แสดงรายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
ท่ีกําหนด และหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองลงนามถึงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรม
ปศุสัตว (ศทส. กปศ.) เพ่ือรวบรวม ตรวจสอบ กลั่นกรองเบื้องตนกอนนําเสนอตอคณะทํางานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ เพ่ือ
ตรวจสอบรายละเอียดดานเทคนิค 

3. ศทส. กปศ. รวบรวม พิจารณาเบื้องตนในแบบคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณเรียบรอยแลว จัดประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกรมปศุสัตว ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ เพ่ือตรวจสอบและพิจารณา
รายละเอียดดานเทคนิค และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีความเชื่อมโยงเก่ียวของกัน และปรับแกไขรายละเอียดแบบคําขอ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลกอนนําเสนอตอคณะกรรมบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 

4. ศทส. กปศ. รวบรวม พิจารณากลั่นกรองเบื้องตนในแบบคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลจากคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวเรียบรอยแลว 
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
แบบคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวพิจารณาเห็นชอบในหลักการ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร และ ศทส. กปศ. จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว และจัดทําสรุปผลการพิจารณาฯ พรอมท้ังโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรฯ ท่ีผานความเห็นชอบใหนําเสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมปศุสัตว 
(DCIO) ลงนามรับรองในแบบคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัล จากนั้นนําสงแบบ
คําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลและรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ของ
กรมปศุสัตวใหกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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(ศทส. สป.กษ.) เพ่ือรวบรวมและนําเสนอตอคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล และกํากับดูแลขอมูลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

6. ศทส. สป.กษ. รวบรวม ตรวจสอบแบบคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกรมปศุสัตว และสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยอาศัยหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแนวนโยบายตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด ท้ังนี้หากแบบคําขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมี
รายละเอียดขอมูลไมครบถวน สวนราชการนั้นจะตองนําแบบคําขอฯ กลับไปปรับปรุงเพ่ิมเติมกอนนําเสนอ
ตอคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลฯ รวมท้ังเตรียมจัดการประชุมและสรุปประเด็นขอเสนอแนะตางๆ ท่ีพบ
จากการตรวจสอบเอกสาร และให ศทส. กปศ. และสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทํา
ขอมูลนําเสนอแบบคําขอฯ และเอกสารประกอบการประชุม เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลฯ 
ประกอบการพิจารณากลั่นกรอง บูรณาการในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

7. คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล และกํากับดูแลขอมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณา
บูรณาการงาน/แผนงาน/โครงการใหตอบสนองตอภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และยุทธศาสตร
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ และประเด็นขอสังเกตและขอคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุมัติใหความเห็นชอบแบบเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

8. ศทส. สป.กษ. จัดทํารายงานการประชุม และสรุปผลงาน/แผนงาน/โครงการท่ีขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทาง ศทส. กปศ. และสวนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณจัดเตรียมขอมูลและนําเสนอขอมูลท่ีผานการพิจารณากลั่นกรองและบูรณาการ
จากคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลและกํากับดูแลขอมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. และนําสงใหฝายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. (ศทส. สป.กษ.) เพ่ือจัดเตรียมการประชุม จัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุมและนําเสนอขอมูลประเด็นขอเสนอแนะตางๆ จากคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ใน
ฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบ 

9. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณา
ใหความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว และสวนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีเสนอขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัล และประเด็น
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ขอสั่งการใหปรับปรุงแกไขรายละเอียดแบบเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปฯ 
หรือขอพิจารณาอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ซ่ึงกรมปศุสัตวและสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจะตองนํา
ประเด็นตางๆ จากท่ีประชุมรับไปดําเนินการและปฏิบัติตอไป 

10. ศทส. สป.กษ. จัดทํารายงานการประชุม และสรุปผลงาน/แผนงาน/โครงการท่ีขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และจัดทําเอกสารนําเสนอรายงานผล
การพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. ใหแก
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ (MCIO) ลงนามรับรองกํากับทายเอกสารเพ่ือนําสง
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ไปยังสํานักงบประมาณ และแจงผลการพิจารณาใหความเห็นชอบแบบเสนอขอต้ังงบประมาณรายจายประจําป
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. ใหแกกรมปศุสัตว และ
สวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และดําเนินการข้ึนทะเบียนแบบคําขอความเห็นชอบ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และทาง ศทส. กปศ. 
รับทราบและแจงผลการพิจารณาใหความเห็นชอบแบบเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกรมปศุสัตวจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. และนําเสนอตอ
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมปศุสัตวเพ่ือรับทราบและมอบใหแจงเวียนหนวยงานในสังกัด
กรมปศุสัตวเตรียมความพรอมในการชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

11. สํานักงบประมาณพิจารณาปรับแกไขรายละเอียดแบบคําขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวท่ีไดรับการพิจารณาบางสวนตามความเหมาะสม และแจงผานกองแผนงาน 
กรมปศุสัตว มอบให ศทส. กปศ. และหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีขอเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรปรับแกไขโครงการและวงเงินงบประมาณเพ่ิมเติม และทาง ศทส. กปศ. รวมกับกองแผนงาน 
กปศ. และหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรจัดเตรียมขอมูลชี้แจง
งบประมาณตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และคณะ
อนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป (งบลงทุน - ครุภัณฑ)  

12. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมปศุสัตว (DCIO) และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของเขา
รวมชี้แจงรายละเอียดในการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปดานงบลงทุน - ครุภัณฑประเภทตางๆ 
พรอมท้ังปรับลดเงินงบประมาณตามประเด็นขอสังเกตและขอเสนอแนะตางๆ จากคณะอนุกรรมาธิการฯ 
พรอมรายงานผลการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีไดรับของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีเสนอ
โครงการฯ แจงใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. ทราบ 

13. หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีไดรับจัดสรรโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางตามโครงการฯ ท่ีไดผานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป และเปนไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และรายงานผลการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรท่ีไดดําเนินการแลวภายใน 5 วันหลังทําสัญญาหรือจัดซ้ือจัดหาแจงใหกับ ศทส. กปศ. ทราบ
และรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีไดดําเนินการแลวภายหลังสิ้นสุดปงบประมาณ 

14. ศทส. กปศ. สรุปผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสตัวนําเสนอตอผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงของกรมปศุสัตวลงนามรับรองกํากับทายเอกสารรายงาน รวมท้ังสวนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดสงใหฝายเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณเพ่ือรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอรตอคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ทราบ 

15. คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ รับทราบและติดตามผลการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ ศทส. สป.กษ. รายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณสงใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือทราบ
ตอไป 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางท่ี 4  Work Flow การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมปศุสัตว 
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 1. หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีมีความ
ตองการเสนอขอตั้งงบประมาณดําเนินการสํารวจ
ระบบคอมพิวเตอรท่ีมีอยูในปจจุบัน และความ
ตองการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหมของ
หนวยงาน 

20 วัน - กกจ. 
- หนวยงาน กปศ. 

 

 2. หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีมีความ
ตองการเสนอขอตั้งงบประมาณจัดทําแบบคําขอ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปสงให ศทส. กรม
ปศุสัตวรวบรวม 

10 วัน - กกจ. 
- หนวยงาน กปศ. 

- แบบคําขอ ICT01 
รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ก 

 3. ศทส. กปศ. รวบรวม ตรวจสอบ กลั่นกรอง
เบื้องตนและจัดประชุมคณะทํางานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว ดานการ
จัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนา
ระบบ เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดดานเทคนิค 
และปรับแกไขรายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 

20 วัน - ศทส. กปศ. 
- คณะทํางาน ICT-
DLD 
  - No หนวยงาน 
กปศ., กกจ. 
  - Yes ศทส.  
กปศ. 

- เอกสารการ
ประชุมคณะทํางาน 
ICT-DLD 
- รายงานการ
ประชุมคณะทํางาน 
ICT- DLD 
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สํารวจความตองการระบบ

คอมพิวเตอร 

จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ

รายจายประจําป 

ตรวจสอบ/กล่ันกรองเบ้ืองตน/

พิจารณาดานเทคนิค 
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 4. ศทส. กปศ. รวบรวม ตรวจสอบแบบคําขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป และจัดเตรียม
ประชุมคณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของ กปศ. เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

15 วัน - ศทส. กปศ.  

 5. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวประชุมเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร และ ศทส. กปศ. จัดทํา
รายงานการประชุม และจัดทําสรุปและจัดสง
โครงการท่ีผานความเห็นชอบใหกับ ศทส. 
สป.กษ. เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ
เทคโนโลยีดิจิทัล และกํากับดูแลขอมูลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

5 วัน - ศทส. กปศ. 
- คณะกรรมการฯ 
  - No หนวยงาน  
กปศ., กกจ. 
  - Yes ศทส. 
สป.กษ. 
- DCIO กปศ. 

- เอกสารการ
ประชุมคณะ 
กรรมการบรหิารฯ 
กปศ. 
- รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการบรหิารฯ 
กปศ. 
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 6. ศทส. สป.กษ. รวบรวม ตรวจสอบแบบคําขอ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําป สรุปประเด็นฯ 
และจัดเตรียมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี
ดิจิทัล และกํากับดูแลขอมูลของ กษ. เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

15 วัน - ศทส. สป.กษ.  
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รวบรวม/ตรวจสอบแบบคําขอฯ/

จัดประชมุฯ 

คณะกรรมการบริหารฯ กปศ. 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ตรวจสอบ/สรุปประเดน็ฯ/

เสนอตอคณะกรรมการ CIO 

กษ. 



 
 

 

 

ท่ี 
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 7. คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล และกํากับดูแล
ขอมูลของ กษ. ประชุมเพ่ือพิจารณาบูรณาการ
งาน/แผนงาน/โครงการใหตอบสนองตอภารกิจ
ของกระทรวงฯ 

1 วัน - ศทส. สป.กษ. 
- คณะกรรมการ 
CIO กษ. 
  - No ศทส. กปศ. 
  - Yes ศทส. 
สป.กษ. 

- เอกสารการ
ประชุมคณะ 
กรรมการ CIO กษ. 

 

8. ศทส. สป.กษ. จัดทํารายงานการประชุม และ
จัดทําสรุปเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และหนวยงานท่ีเสนอขอตั้ง
งบประมาณจัดเตรียมเอกสารโครงการท่ีผานการ
อนุมัตจิากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กษ. ให ศทส. สป.กษ. เพ่ือใชประกอบการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของ กษ. และ ศทส. สป.กษ. 
จัดเตรยีมประชมุคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของ กษ. เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

30 วัน - ศทส. สป.กษ. 
- ศทส. กปศ. 
 

- รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการ CIO กษ. 
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คณะกรรมการ CIO กษ. 

พิจารณาบูรณาการ 

สรุปผลการพิจารณา 

บูรณาการ/จัดประชุมฯ 
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 9. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของ กษ. ประชุมเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร 

1 วัน - ศทส. สป.กษ. 
- คณะกรรมการ
บริหารฯ กษ. 
  - No ศทส. กปศ. 
  - Yes ศทส. 
สป.กษ. 

- เอกสารการ
ประชุมคณะ 
กรรมการบรหิารฯ 
กษ. 

 10. ศทส. สป.กษ. จัดทํารายงานการประชุม สรุป
ผลงาน/แผนงาน/โครงการการขอต้ังงบประมาณ
รายจายประจําปของ กษ. และนําเสนอรายงาน
ผลการพิจารณาท่ีคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของ กษ. ใหความเห็นชอบแก 
MCIO กษ. เพ่ือลงนามรับรองเอกสาร และแจงผล
การพิจารณา ข้ึนทะเบียนแบบคําขอความ
เห็นชอบโครงการฯ และสงแบบเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปท่ีลงนามรับรองโดย 
MCIO กษ. ใหกรมปศุสัตวหรือสวนราชการ
เจาของท่ีเสนอขอตั้งงบประมาณ และสํานัก
งบประมาณ 

10 วัน - ศทส. สป.กษ. 
- MCIO กษ. 
- ศทส. กปศ. 
- สงป. 
 

- รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการบรหิารฯ 
กษ. 
- รายงานผลการ
พิจารณาโครงการ 
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร 
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คณะกรรมการบริหารฯ กษ. 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

สรุปผลการพิจารณา/นาํเสนอตอ 

MCIO กษ. ลงนาม/แจงผลฯ 



 
 

 

ท่ี 
ผังงาน 

(Flow Chart)  
ข้ันตอนการทํางาน 

(Work Flow) 
ระยะเวลา

โดยประมาณ 
ผูรับผิดชอบ เอกสารประกอบ 

กา
รจ

ัดห
าร

ะบ
บค

อม
พิว

เต
อร

ระ
ดับ

กร
ม 

 11. กรณี สงป. ใหแกไขรายละเอียดแบบคําขอ
ความเห็นชอบโครงการฯ ใหหนวยงานเจาของ
แบบคําขอโครงการพิจารณาแกไข และรายงาน
ผลให ศทส. สป.กษ. ทราบดวย และทาง ศทส. 
กปศ. และหนวยงาน กปศ. รวมกับ กผง. กปศ. 
รวมประชุมเพ่ือซักซอมความเขาใจใหแก DCIO 
กปศ. และผูบริหารกรมปศุสัตว กอนการชี้แจง
งบประมาณ 

10 วัน - สงป. 
- กผง. กปศ. 
- หนวยงาน กปศ. 
- ศทส. สป.กษ. 
- ศทส. กปศ. 

 

 12. DCIO กปศ. และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของรวม 
เขาชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
และคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

10 วัน - DCIO กปศ. 
- เจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ กปศ. 

- เอกสารการชี้แจง
งบประมาณรายจาย
ประจําปดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 13. กปศ. และสวนราชการดําเนินการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรตามท่ีไดผานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป และเปนไปตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และหนวยงานใน
สงักัดกรมปศุสัตวรายงานผลการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรใหกับ ศทส. กปศ. 

3 เดือน - หนวยงานท่ีไดรับ
การจัดสรรเงิน
งบประมาณ กปศ. 
- ศทส. กปศ. 
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สงป. ใหแกไข/ประชุมซักซอม

ใหกับ DCIO และผูบริหาร 

กปศ. 

DCIO เขารวมชีแ้จง

งบประมาณฯ 

จัดหา/รายงานผลการจัดหาฯ 



 
 

 

ท่ี 
ผังงาน 

(Flow Chart)  
ข้ันตอนการทํางาน 

(Work Flow) 
ระยะเวลา

โดยประมาณ 
ผูรับผิดชอบ เอกสารประกอบ 

กา
รจ

ัดห
าร

ะบ
บค

อม
ฯ 

ระ
ดับ

กร
ม 

 14. กปศ. และสวนราชการในสังกัด กษ. รายงาน
ผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอรประจําป
งบประมาณ โดย DCIO กรมปศุสัตวเปนผูลงนาม
กํากับทายเอกสารสงให ศทส. สป.กษ. เพ่ือ
รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอรตอ
คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล และกํากับดูแล
ขอมูลของ กษ. 

5 วัน - ศทส. กปศ. 
- DCIO กปศ. 
- ศทส. สป.กษ. 

- รายงานผลการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอรระดับ 
กรม 

กา
รจ

ัดห
าร

ะบ
บค

อม
ฯ 

ระ
ดับ

กร
ะท

รว
ง 

 15. คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล และกํากับ
ดูแลขอมูลของ กษ. รับทราบผลการดําเนินงาน 
และให ศทส. สป.กษ. แจงผลการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรไปยังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมรับทราบตอไป 

1 วัน - คณะกรรมการ 
CIO กษ. 
- ศทส. สป.กษ. 
- ดศ. 

- รายงานผลการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอรระดับ 
กระทรวง 

ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
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รายงานผลฯ/นําเสนอตอ DCIO 

กปศ. ลงนาม 

คณะกรรมการ CIO กษ. 

รับทราบ/แจงผลการจัดหาฯ 

ตอ MDES 
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ชวงเวลาที่ 2 กรณีการเสนอขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

การจัดหาระบบคอมพิวเตอรในชวงเวลาท่ี 2 กรณีการเสนอขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัล เปนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรในชวงการดําเนินงานระหวาง
ปงบประมาณ โดยเปนการจัดทําโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรโดยใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายประจําป หรือเงินเหลือจายจากแหลงเงินงบประมาณตางๆ หรือเงินนอกงบประมาณ หรือเงินอ่ืนๆ 
ซ่ึงมีการดําเนินงานจัดหาระบบคอมพิวเตอรตามความจําเปน และความตองการดานเทคโนโลยีดิจิทัลตาม
ภารภิจกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ และนโยบายภาครัฐ และจัดทําและนําเสนอโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรใหปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรภาครัฐ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตวท่ีกําหนด เพ่ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป หรือเงินเหลือจาย หรือเงินอ่ืนๆ ของกรมปศุสัตวใน
ระหวางปงบประมาณท่ีดําเนินการของปงบประมาณ 

หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวระดับสํานัก/กอง/กลุมท่ีประสงคจะเสนอความตองการและจะตอง
จัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัล จะตองจัดทําแบบขอความ
เห็นชอบการเสนอขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีกําหนด โดยหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวระดับสํานัก/กอง/กลุม ขอใชเงิน
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป หรือเงินเหลือจายของกรมปศุสัตว หรือเงินนอกงบประมาณ หรือเงิน
อ่ืนๆ มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

1. หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวระดับสํานัก/กอง/กลุม จะตองดําเนินการสํารวจระบบคอมพิวเตอร
ท่ีมีอยูในปจจุบัน และความตองการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหม ไดแก ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณ
คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูล และระบบความปลอดภัย เปนตน 
โดยหนวยงานจะตองพิจารณาตรวจสอบวา มีจํานวนเพียงพอกับการใชงานหรือไม จํานวนบุคลากรของ
หนวยงานเทียบกับจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงาน การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานมีประโยชน
ตอการปฏิบัติงานตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน ทิศทางความตองการดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตของหนวยงาน และตรวจสอบความสอดคลองหรือเปนไปตามแผนงาน/พันธกิจ/
ยุทธศาสตร/นโยบายของหนวยงาน รวมท้ังแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมปศุสัตวและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

2. หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวระดับสํานัก/กอง/กลุมจัดทําแบบคําขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (แบบคําขอ ICT02 
แสดงรายละเอียดตามภาคผนวก ข) ที่กําหนด และหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กอง/กลุมลงนามถึง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว (ศทส. กปศ.) เพ่ือรวบรวม ตรวจสอบ กลั่นกรอง
เบื้องตนกอนนําเสนอตอคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว ดานการจัดหาและ
การติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดดานเทคนิค 

3. ศทส. กปศ. รวบรวม พิจารณาเบื้องตนในแบบคําขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณเรียบรอยแลว จัดประชุมคณะทํางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนา
ระบบ เพ่ือตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดดานเทคนิค และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีความเชื่อมโยงเก่ียวของกัน 
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เพ่ือปรับแกไขรายละเอียดแบบคําขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลกอนนําเสนอตอคณะกรรมบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 

4. ศทส. กปศ. รวบรวม พิจารณากลั่นกรองเบื้องตนในแบบคําขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลจากคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมปศุสัตวเรียบรอยแลว นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวเพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบแบบคําขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

5. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวพิจารณาเห็นชอบในหลักการ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร และ ศทส. กปศ. จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว และจัดทําสรุปผลการพิจารณาฯ พรอมท้ังโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรฯ ท่ีผานความเห็นชอบใหนําเสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมปศุสัตว 
(DCIO) ลงนามรับรองในแบบคําขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล จากนั้นจึงนําสงแบบคําขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัล
และรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ของกรมปศุสัตวใหกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ศทส. สป.กษ.) เพ่ือรวบรวมและนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

6. ศทส. สป.กษ. รวบรวม ตรวจสอบแบบคําขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
ประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมปศุสัตว และสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเบื้องตน 
โดยอาศัยหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
แนวนโยบายตามท่ีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กําหนด ท้ังนี้หากแบบคําขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ
สวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีรายละเอียดขอมูลไมครบถวน สวนราชการนั้นจะตองนํา
แบบคําขอฯ กลับไปปรับปรุงเพ่ิมเติมกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ 
กษ. รวมท้ังเตรียมจัดการประชุมและสรุปประเด็นขอเสนอแนะตางๆ ท่ีพบจากการตรวจสอบเอกสาร และ
ให ศทส. กปศ. และสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทําขอมูลนําเสนอแบบคําขอฯ และ
เอกสารประกอบการประชุม นําสงใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

7. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณา
ใหความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว และสวนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีเสนอขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล และประเด็นขอสังเกต ขอเสนอแนะตางๆ ใหปรับปรุงแกไขรายละเอียดแบบคําขอจัดหา/ขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปฯ หรือขอพิจารณาอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ซ่ึงกรมปศุสัตวและสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจะตองนําประเด็นตางๆ จากท่ีประชุมรับไปดําเนินการและปฏิบัติตอไป 

8. ศทส. สป.กษ. จัดทํารายงานการประชุม และสรุปผลงาน/แผนงาน/โครงการท่ีขอจัดหา/ขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และจัดทํา
เอกสารนําเสนอรายงานผลการพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ



67 
 

 

คอมพิวเตอรของ กษ. ใหแกผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ (MCIO) ทราบ และ
ทาง ศทส. สป.กษ. แจงผลการพิจารณาใหความเห็นชอบแบบคําขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. 
ใหแกกรมปศุสัตวและสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และทาง ศทส. กปศ. รับทราบและ
แจงผลการพิจารณาใหความเห็นชอบแบบคําขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมปศุสัตวจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. และ
นําเสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมปศุสัตวเพ่ือรับทราบและมอบใหแจงเวียน
หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวเตรียมการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน 

9. หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีไดรับจัดสรรเงินงบประมาณโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามโครงการท่ีเสนอไดรับ และรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีไดดําเนินการ
แลวภายใน 5 วันหลังทําสัญญาหรือจัดซ้ือจัดหาแจงใหกับ ศทส. กปศ. ทราบและรายงานผลการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรท่ีไดดําเนินการแลวภายหลังสิ้นสุดปงบประมาณ โดยผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
กรมปศุสัตว ลงนามรับรองกํากับทายเอกสารรายงาน และจัดสงใหฝายเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี
ดิจิทัลฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอรตอคณะกรรมการ
เทคโนโลยีดิจิทัลฯ ทราบ 

10. คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ รับทราบและติดตามผลการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ ศทส. สป.กษ. รายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณสงใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือทราบ
ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางท่ี 5  Work Flow การเสนอขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมปศุสัตว 
 

ท่ี 
ผังงาน 

(Flow Chart) 
ข้ันตอนการทํางาน 

(Work Flow) 
ระยะเวลา

โดยประมาณ 
ผูรับผิดชอบ เอกสารประกอบ 
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 1. หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีมีความ
ตองการเสนอขอตั้งงบประมาณดําเนินการสํารวจ
ระบบคอมพิวเตอรท่ีมีอยูในปจจุบัน และความ
ตองการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหมของ
หนวยงาน 

10 วัน - กกจ. 
- หนวยงาน กปศ. 

 

 2. หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีมีความ
ตองการเสนอขอตั้งงบประมาณจัดทําแบบคําขอ
จัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
ประจาํปสงให ศทส. กรมปศุสัตวรวบรวม 

7 วัน - กกจ. 
- หนวยงาน กปศ. 

- แบบคําขอ ICT02 
รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ข 

 3. ศทส. กปศ. รวบรวม ตรวจสอบ กลั่นกรอง
เบื้องตนและจัดประชุมคณะทํางานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว ดานการ
จัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนา
ระบบ เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดดานเทคนิค 
และปรับแกไขรายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 

10 วัน - ศทส. กปศ. 
- คณะทํางาน ICT-
DLD 
  - No หนวยงาน 
กปศ., กกจ. 
  - Yes ศทส.  
กปศ. 

- เอกสารการ
ประชุมคณะทํางาน 
ICT-DLD 
- รายงานการ
ประชุมคณะทํางาน 
ICT- DLD 
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สํารวจความตองการระบบ
คอมพิวเตอร 

 

จัดทําคําขอจดัหา/ขอโอน

เปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ตรวจสอบ/กล่ันกรอง

เบ้ืองตน/พิจารณาดานเทคนิค 
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(Flow Chart) 
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 4. ศทส. กปศ. รวบรวม ตรวจสอบแบบคําขอ
จัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
ประจาํป และจัดเตรยีมประชุมคณะ
กรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของ กปศ. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

15 วัน - ศทส. กปศ.  

 5. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวประชุมเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร และ ศทส. กปศ. จัดทํา
รายงานการประชุม และจัดทําสรุปและจัดสง
โครงการท่ีผานความเห็นชอบใหกับ ศทส. 
สป.กษ. เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

5 วัน - ศทส. กปศ. 
- คณะกรรมการฯ 
  - No หนวยงาน  
กปศ., กกจ. 
  - Yes ศทส. 
สป.กษ. 
- DCIO กปศ. 

- เอกสารการ
ประชุมคณะ 
กรรมการบรหิารฯ 
กปศ. 
- รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการบรหิารฯ 
กปศ. 
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 6. ศทส. สป.กษ. รวบรวม ตรวจสอบแบบคําขอ
จัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
ประจําป สรุปประเด็นฯ และจัดเตรียมประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของ กษ. เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

15 วัน - ศทส. สป.กษ.  
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รวบรวม/ตรวจสอบแบบคําขอ

จัดหาฯ/จัดประชุมฯ 

คณะกรรมการบริหารฯ กปศ. 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ตรวจสอบ/สรุปประเดน็ฯ/

เสนอตอคณะกรรมการบริหารฯ 

กษ. 
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(Flow Chart) 
ข้ันตอนการทํางาน 

(Work Flow) 
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 7. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของ กษ. ประชุมเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร 

1 วัน - ศทส. สป.กษ. 
- คณะกรรมการ
บริหารฯ กษ. 
  - No ศทส. กปศ. 
  - Yes ศทส. 
สป.กษ. 

- เอกสารการ
ประชุมคณะ 
กรรมการบรหิารฯ 
กษ. 

 8. ศทส. สป.กษ. จัดทํารายงานการประชุม สรุป
ผลงาน/แผนงาน/โครงการการขอจัดหา/ขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปของ กษ. 
และนําเสนอรายงานผลการพิจารณาท่ีคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ 
กษ. ใหความเห็นชอบแก MCIO กษ. เพ่ือลงนาม
รับรองเอกสาร และแจงผลการพิจารณาใหกับ  
กปศ. หรือสวนราชการเจาของท่ีเสนอขอจัดหา/ขอ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป 

7 วัน - ศทส. สป.กษ. 
- MCIO กษ. 
- ศทส. กปศ. 

- รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการบรหิารฯ 
กษ. 
- รายงานผลการ
พิจารณาโครงการ 
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร 
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 9. กปศ. และสวนราชการในสังกัด กษ. ดําเนินการ
จัดหา/รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ประจาํปงบประมาณ โดย DCIO กรมปศุสัตวเปนผู
ลงนามกํากับทายเอกสารสงให ศทส. สป.กษ. เพ่ือ
รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอรตอ
คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล และกํากับดูแล
ขอมูลของ กษ. 

2 เดือน - หนวยงานท่ีไดรับ
การจัดสรรเงิน
งบประมาณ กปศ. 
(กกจ.) 
- ศทส. กปศ. 
- DCIO กปศ. 
- ศทส. สป.กษ. 

- รายงานผลการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอรระดับ 
กรม 
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คณะกรรมการบริหารฯ กษ. 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

สรุปผลการพิจารณา/นาํเสนอตอ 

MCIO กษ. ลงนาม/แจงผลฯ 

จัดหา/รายงานผลฯ/นําเสนอ

ตอ DCIO กปศ. ลงนาม 



 
 

 

ท่ี 
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 10. คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล และกํากับ
ดูแลขอมูลของ กษ. รับทราบผลการดําเนินงาน 
และให ศทส. สป.กษ. แจงผลการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรไปยังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมรับทราบตอไป 

1 วัน - คณะกรรมการ 
CIO กษ. 
- ศทส. สป.กษ. 
- ดศ. 

- รายงานผลการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอรระดับ 
กระทรวง 

ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
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คณะกรรมการ CIO กษ. 

รับทราบ/แจงผลการจัดหาฯ 

ตอ MDES 
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แบบฟอรมคําขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 

แบบฟอรมคําขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเปนเอกสารสําคัญในการแสดง
ความจํานงคและความตองการระบบคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมกับสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ โดยเฉพาะกรมปศุสัตว และหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีมีความประสงคและความตองการระบบ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิเชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศ ระบบความปลอดภัย และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เปนตน และ
รูปแบบการไดมาของระบบคอมพิวเตอรนั้นสามารถจัดหาไดในรูปแบบจัดซ้ือ หรือจัดจางพัฒนาระบบ 

แบบฟอรมคําขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรจึงมีความสําคัญและความจําเปน 
เพ่ือใหผูมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรไดทราบถึงเหตุผล
ความจําเปนและความตองการใชงาน วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด สภาพแวดลอมภายในและภายในของ
องคกร บุคลากรและผูรับบริการท่ีเปนกลุมเปาหมาย รายการ คาใชจาย ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน ประโยชนท่ีพึงจะไดรับ และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือประกอบการพิจารณาการตัดสินใจ
และการบูรณาการภาพรวมใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีระบบคอมพิวเตอรท่ีมี
ความเหมาะสมและสอดคลองความตองการตอการพัฒนาและสนับสนุนภารกิจขององคกร เพ่ือกอใหเกิด
ความคุมคาและประโยชนสูงสุดแกองคกร ประเทศ และผูมีสวนไดสวนเสียไมวาจะเปนเกษตรกร ผูประกอบการ 
และประชาชนท่ัวไป โดยแบบฟอรมคําขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร แบงออกเปน 4 
แบบฟอรม ไดแก 

1. แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปนแบบฟอรมเสนอขอตั้งคําของบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ
สวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (แบบคําขอ ICT01 แสดงรายละเอียดตามภาคผนวก ก) 

2. แบบฟอรมเสนอขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนแบบฟอรมเสนอขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายประจําป หรือขอดําเนินการในระหวางปงบประมาณ หรือขอใชเงินเหลือจายของสวนราชการ หรือ
เงินนอกงบประมาณ หรือเงินอ่ืนๆ ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(แบบคําขอ ICT02 แสดงรายละเอียดตามภาคผนวก ข) 

3. แบบฟอรมในการดําเนินโครงการดาน Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนแบบฟอรม
เสนอการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญหรือระบบฐานขอมูลกลาง (Big Data) ของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีจัดทําคําขอควบคูกับแบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (แบบคําขอ ICT01 แสดงรายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
หรือแบบฟอรมเสนอขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (แบบคําขอ ICT02 แสดงรายละเอียดตามภาคผนวก ข) 

4. แบบฟอรมขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐท่ีมีมูลคาเกินกวา 100 ลานบาทข้ึน
ไป เปนแบบฟอรมเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีใชงบประมาณแผนดิน รวมถึงแหลงเงินอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากงบประมาณแผนดินซ่ึงเปนภาระท่ีรัฐจะตองตั้งงบประมาณชดใชในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
ท่ีมีมูลคาเกินกวา 100 ลานบาทข้ึนไป โดยเฉพาะการบูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช
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ขอมูลรวมกัน เพ่ือลดความซํ้าซอนในการดําเนินการ รวมท้ังใหมีการใชเกณฑมาตรฐานเดียวกันในการ
พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ท้ังนี้ แบบฟอรมคําขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรสวนมากท่ีสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีใชยื่นขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานโดยจะใช
แบบฟอรมเสนอขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(แบบคําขอ ICT01 แสดงรายละเอียดตามภาคผนวก ก) และแบบฟอรมเสนอขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (แบบคําขอ ICT02 แสดง
รายละเอียดตามภาคผนวก ข) ซ่ึงทางผูศึกษาขอเสนอคําอธิบายวิธีการลงรายการแบบฟอรมเสนอโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวและสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
คําอธิบายวิธีการลงรายการแบบฟอรมเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 

คําอธิบายวิธีการลงรายการในแบบฟอรมเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร สามารถแยก
ออกเปน 2 แบบฟอรม คือ แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (แบบคําขอ ICT01 แสดงรายละเอียดตามภาคผนวก ก) และแบบฟอรมเสนอขอ
จัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (แบบคําขอ ICT02 แสดงรายละเอียดตามภาคผนวก ข) พรอมท้ังระบุโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
บุคลากรกรมปศุสัตว มาใชประกอบเปนตัวอยางในการลงรายการในแบบฟอรมเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6  คําอธิบายวิธีการลงรายการแบบฟอรมแบบคําขอ ICT01 และแบบคําขอ ICT02 ดานเทคโนโลยี 
              ดิจิทัลของกรมปศุสัตว และตัวอยางโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 

รายการ คําช้ีแจงรายละเอียด 
(1) - ชื่อหนวยงาน ใหระบุชื่อหนวยงาน คือ กรมปศุสัตว 
(2) - ชื่อโครงการ ใหระบุชื่อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานใน

สังกัดกรมปศุสัตวท่ีขอเสนอโครงการ ตัวอยางเชน โครงการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว ของกองการ
เจาหนาท่ี กรมปศุสัตว 

(3) - ประเภทโครงการ และประเภท
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

- ใหระบุประเภทโครงการวา พัฒนาระบบสารสนเทศ และ/
หรือจัดซ้ือจัดหาฮารดแวร/ซอฟตแวร หรือจางท่ีปรึกษา 
พรอมท้ังแยกประเภทการจัดหาออกเปน กรณีจัดหาใหม 
หรือทดแทนของเดิม หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน 
พัฒนาระบบสารสนเทศ และเปนกรณีจัดหาใหม 
- ใหระบุประเภทงบประมาณ มีเฉพาะแบบคําขอ ICT01 - 
แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ วา 
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รายการ คําช้ีแจงรายละเอียด 
 
 
 
 

งบประมาณตามภารกิจของหนวยงาน หรืองบบูรณาการ 
เรื่องงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําป 

1. ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ 
(4) - 1.1 ชื่อสวนราชการ 

 
ใหระบุชื่อสวนราชการ คือ กรมปศุสัตว 

(5) - 1.2 ชื่อสถานท่ีตั้ง ใหระบุชื่อสถานท่ีตั้งของหนวยงาน คือ เลขท่ี 69/1 ถนน
พญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

(6) - 1.3 หัวหนาสวนราชการ ใหระบุชื่อและนามสกุล และตําแหนงหนาท่ีการงานของ
ผูบริหารสวนราชการ คือ อธิบดีกรมปศุสัตว 

(7) - 1.4 ผูรับผิดชอบโครงการ - ใหระบุชื่อและนามสกุล  และตําแหนงหนาท่ีการงานของ
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของสวนราชการ 
(DCIO) คือ รองอธิบดีกรมปศุสัตว (ตามคําสั่งแตงตั้งหรือ
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเปนผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงกรมปศุสัตว (Department Chief 
Information Officer: DCIO) หรือ CIO ประจํากรมปศุสัตว) 
- ใหระบุชื่อและนามสกุล และตําแหนงหนาท่ีการงานของ
หัวหนาหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีขอเสนอโครงการ 
(ผูอํานวยการสํานัก/กอง/ศูนย/สถาบัน/กลุม) คือ 
ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 

(8) - 1.5 ผูประสานงานโครงการ - ใหระบุชื่อและนามสกุล ตําแหนงหนาท่ีการงาน 
หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร และอีเมล ของ 
เจาหนาท่ีบริหารโครงการ (ลําดับท่ี 1) คือ ผูรับผิดชอบ
โครงการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานใน
สังกัดกรมปศุสัตวท่ีขอเสนอโครงการ คือ หัวหนาสวน/กลุม/
ฝาย/งาน หรือผูปฏิบัติงาน หรือผูประสานงานของหนวยงาน
ในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีขอเสนอโครงการ 
- ใหระบุชื่อและนามสกุล ตําแหนงหนาท่ีการงาน 
หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร และอีเมล ของ 
เจาหนาท่ีบริหารโครงการ (ลําดับท่ี 2) คือ ผูปฏิบัติงาน หรือ
ผูประสานงานของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีขอเสนอ
โครงการ (ถามี) 

(9) - 1.6 หนาท่ีความรับผิดชอบของ
หนวยงาน 

ใหระบุอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ตามกรอบโครงสราง
ของกรมปศุสัตว และหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว โดย
อาศัยกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวง
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รายการ คําช้ีแจงรายละเอียด 
เกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2557 และคําสั่งกรมปศุสัตว แบง
สวนราชการภายในกรมปศุสัตว คือ อํานาจหนาท่ีของกรม 
ปศุสัตว และอํานาจหนาท่ีของกองการเจาหนาท่ี 

(10) - 1.7 แผนภูมิการแบงสวนราชการ ใหระบุแผนภูมิหรือแผนภาพการแบงสวนราชการ ตามกรอบ
โครงสรางของกรมปศุสัตว และหนวยงานในสังกัดกรม 
ปศุสัตว โดยอาศัยกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2557 และคําสั่งกรม 
ปศุสัตว แบงสวนราชการภายในกรมปศุสัตว 

2. ระบบงานท่ีมีในปจจุบัน 
(11) - 2.1 รายละเอียดระบบงานปจจุบัน  

 
ใหระบุรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรแยกออกเปนรายการ 
ฮารดแวร ซอฟตแวร และระบบสารสนเทศของสวนราชการ
ท่ีมีการใชงานอยูในปจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้ 
- ฮารดแวร ระบุชื่อรายการครุภัณฑพิวเตอร อายุการใชงาน 
และจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรแตละรายการใหมีความ
ชัดเจนและครอบคลุมมากท่ีสุด และควรจัดลําดับรายการ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server Computer) 
2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน หรือเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล (Desktop Computer) 
3. เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน 
หรือเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล 
4. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานักงาน หรือ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล 
(Notebook Computer) 
5. คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต 
6. เครื่องพิมพชนิดจุด หรือเครื่องพิมพชนิดกระแทก (Dot 
Matrix Printer) 
7. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
8. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED (Laser Printer) 
9. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก/เลเซอร หรือ 
LED (All-in-One Printer:  Printer-Copier-Scanner-Fax) 
10. เครื่องกราดภาพหรือสแกนเนอร (Scanner) 
11. เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) 
12. อุปกรณเครือขายอ่ืนๆ 
13. อุปกรณอ่ืนๆ ตามลําดับ 
ตัวอยางเชน 



76 
 

 

รายการ คําช้ีแจงรายละเอียด 
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบท่ี 2 ยี่หอ HP รุน ProLiant 
DL380G7 SFF Server จํานวน 1 เครื่อง (2555) 
- เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 49 เครื่อง แยกออกเปนดังนี้ 
จํานวน 5 เครื่อง (2557), จํานวน 1 เครื่อง (2558), จํานวน 
18 เครื่อง (2559), จํานวน 9 เครื่อง (2560), จํานวน 3 
เครื่อง (2561) และจํานวน 13 เครื่อง (2562) 
- ซอฟตแวร ระบุชื่อรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรและวัสดุ
คอมพิวเตอร ชื่อผลิตภัณฑหรือยี่หอ ชื่อรุนของผลิตภัณฑ 
อายุการใชงาน และจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอร/วัสดุ
คอมพิวเตอรแตละรายการใหมีความชัดเจนและครอบคลุม
มากท่ีสุด และควรจัดลําดับรายการครุภัณฑคอมพิวเตอร/
วัสดุคอมพิวเตอร เปนดังนี้ 
1. ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูล 
2. ซอฟตแวรระบบรายงานอัจฉรยิะ 
3. ชุดโปรแกรมแปลง/อาน/เปดไฟล PDF 
4. ชุดโปรแกรมออกแบบ/ตกแตงภาพถายและภาพกราฟก 
5. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย (Server) 
6. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 
7. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 
และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 
8. ชุดโปรแกรมอ่ืนๆ ตามลําดับ 
ตัวอยางเชน โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล ยี่หอ Oracle 
Database 11g Standard Edition จํานวน 1 ชุด 
- ระบบสารสนเทศท่ีมีอยูในปจจุบัน ระบุชือ่โปรแกรม
ระบบงานท่ีมีการจางพัฒนาระบบ หรอืโปรแกรมระบบงาน
สําเร็จรูป ชื่อสวนราชการท่ีจัดซ้ือจัดหาหรือสวนราชการท่ี
เปนเจาของทรัพยสินโปรแกรมระบบงาน และปงบประมาณ
ท่ีไดรับจัดสรร ตัวอยางเชน 1. ระบบฐานขอมูลบุคลากร 
Dbase 4 และ 2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม (DPIS) ของสํานักงาน ก.พ. 

(12) - 2.2 โครงรูปและการเชื่อมโยง
อุปกรณ 

ใหระบุโครงรูปหรือแผนผังการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร
ของสวนราชการท่ีมีอยูในปจจุบัน หรือแผนภาพการเชื่อมโยง
กระบวนการการปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มตนไปจนถึงสิ้นสุด
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กระบวนการ ตัวอยางเชน แผนภาพระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(13) - 2.3 บุคลากรผูใชงานคอมพิวเตอร
ท่ีมีอยูในปจจุบัน 

ใหระบุตําแหนงบุคลากรกรมปศุสัตวผูใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีมีอยูในปจจุบัน ไมวาจะเปน ขาราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจางประจํา และจํานวนผูใชงาน
เครื่องคอมพิวเตอร ตัวอยางเชน 
- ขาราชการ (ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี/นักจัดการงาน
ท่ัวไป/นักทรัพยากรบุคคล/นิติกร/เจาพนักงานธุรการ) 
จํานวน 53 คน 
- พนักงานราชการ (นักจัดการงานท่ัวไป/นักทรัพยากร
บุคคล/นิติกร/เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร/เจาพนักงาน
ธุรการ) จํานวน 17 คน 
- ลูกจางประจํา (พนักงานพิมพดีด) จํานวน 1 คน 

(14) - 2.4 เปรียบเทียบสัดสวนการใช
งานเครื่องคอมพิวเตอร (เครื่อง/คน) 

ใหระบุสัดสวนการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก ตัวอยางเชน จํานวน 0.79 เครื่องตอคน 

3. รายละเอียดของระบบงานใหมท่ีเสนอ 
(15) - 3.1 หลักการและเหตุผล  

 
ใหระบุแสดงถึงปญหาความจําเปนหรือความตองการท่ีตองมี
การพัฒนาระบบงานใหมข้ึนเพ่ือแกปญหาหรือตอบสนอง
ความตองการของผูปฏิบัติงานหรือผูรับบริการหรือผูมีสวนได
สวนเสีย มีรายละเอียดดังนี้ 
- ใครเปนผูรับผิดชอบหรือผูดําเนินการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
มีอํานาจหนาท่ีหรือความรับผิดชอบท่ีตองการจะพัฒนา
ระบบงานใหม 
- ทําไมท่ีจะตองพัฒนาระบบงานใหมจากปญหาอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนหรือนโยบายระดับกรมปศุสัตว ระดับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ หรือระดับชาติ 
- เม่ือไรจะตองดําเนินการตามความตองการผูใชงานหรือ
ระยะเวลาท่ีเกิดปญหาท่ีผาน 
- ท่ีไหนจะตองดําเนินการพัฒนา/ติดตั้งระบบงานใหม ณ ท่ี
ใดท่ีหนึ่งตามความประสงคและความตองการ 
- อยางไรจะตองดําเนินการพัฒนา/ติดตั้งระบบงานใหมให
สอดรับกับความตองการใชงานของผูปฏิบัติงานหรือ
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตัวอยางเชน กองการเจาหนาท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ
การบริหารทรัพยากรบคุคลของกรมปศุสัตว มีปญหาการใช
งานระบบฐานดานบุคลากร Dbase 4 เปนเวอรชั่นท่ีไม
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สามารถประมวลผลบนระบบปฏิบัติการ (Windows) ท่ีใชใน
ปจจุบันได สงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความลาชา ซ่ึง
เปนอุปสรรคตอการทํางานในปจจุบัน สงผลใหกองการ
เจาหนาท่ีจึงมีความประสงคในการพัฒนาระบบฐานขอมูล
บุคลากรกรมปศุสัตว เพ่ือรองรบัการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการบริหารงานบุคลากรและการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีใหสามารถทํางานตามความตองการไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

(16) - 3.2 วัตถุประสงค  ใหระบุแสดงถึงความตองการท่ีจะตองพัฒนาระบบงานใหม
ภายในโครงการท่ีพัฒนาใหปรากฎผลเปนรูปธรรม โดยเปน
ผลผลิต (output) ของโครงการ ตัวอยางเชน 1. เพ่ือพัฒนา
ระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว และ 2. เพ่ือชวยรองรับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 

(17) - 3.3 เปาหมาย ใหระบุแสดงใหเห็นผลงานหรือผลลัพธท่ีคาดวาจะทําให
เกิดข้ึนในระยะเวลาท่ีกําหนดไว โดยเปนผลลัพธสุดทาย 
(Outcome) ท่ีคาดวาจะไดจาการดําเนินโครงการ 
ตัวอยางเชน 1. เพ่ือพัฒนาระบบงานบริหารบุคลากรและ
ระบบสนับสนุนงานของกองการเจาหนาท่ีใหมีความคลองตัว 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และรองรับการสนับสนุน
ขอมูลดานบุคลากรสําหรับผูบริหารดวยความรวดเร็ว และ 2. 
เพ่ือปรับปรุงฐานขอมูลของขาราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจางประจํา โดยการถายโอนขอมูลจากฐานขอมูลเดิมไปยัง
ระบบฐานขอมูลใหมใหเปนไปตามโครงสรางของกรมปศุสัตว 

(18) - 3.4 ตัวชี้วัด ใหระบุแสดงถึงหนวยวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานท่ีถูก
กําหนดข้ึน โดยระบุเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงเวลา หรือ
เชิงตนทุน ตัวอยางเชน จํานวนผูใชงานระบบฐานขอมูล
บุคลากรกรมปศุสัตว และระดับความพึงพอใจของผูใชงาน
ระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 

(19) - 4. สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของหนวยงาน 

ใหระบุแสดงถึงความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
หนวยงาน คือ แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมปศุสัตว ระยะ 6 
ป (พ.ศ. 2560 - 2565) พันธกิจขอท่ี 2 พัฒนาระบบขอมูล
การปศุสัตว เครือขายสารสนเทศ ระบบความม่ันคงปลอดภัย 
บูรณาการความรวมมือดานเทคโนโลยีดิจิทัลทุกภาคสวน 
และยุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมปศุสัตว คือ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสูปศุสัตว
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ดิจิทัลเพ่ือรองรับการพัฒนาดานปศุสัตว (Digital Livestock 
Transform) 

(20) - 5. สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พ.ศ. 2563 -2565 

ใหระบุแสดงถึงความเชื่อมโยงและความสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 
2563 - 2565 ยุทธศาสตรท่ี 4  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปน
รัฐบาลดิจิทัล ในหวัขอ: การบูรณาการการบริหารจัดการ
ภายในองคกร และยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน หัวขอยอย:  
บูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานภาครัฐ 
ผานการเชื่อมโยงระบบจากหลายหนวยงานในการบริหาร
จัดการ ดานการเงินและการใชจาย ดานการจัดซ้ือจัดจาง 
ดานการบริหารสินทรัพย และดานทรัพยากรมนุษยและการ
จายเงินเดือน 

(21) - 6. แผนงาน/โครงการท่ีเสนอมี
ความสอดคลองกับแผนแมบท/นโยบาย 

ใหระบุแสดงถึงแผนงาน/โครงการท่ีเสนอมีความสอดคลอง
กับแผนแมบท/นโยบายระดับชาติ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ คือ  
- สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล เรื่อง  
  1. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
จํานวน 6 ดาน - ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน และยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  2. แผนปฎิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม จํานวน 6 ประเด็นขับเคลื่อน - ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูเปนรัฐบาลดิจิทัล 
  3. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 
2565 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการ
ใหบริการแกประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
- สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง นโยบาย SC วาดวย “การยกกระดาษ A4” เปาหมาย
ปลายทาง คือ ตองการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรใหดี
ข้ึน และมีรายไดเพ่ิมข้ึน ภายใตนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณจะขับเคลื่อนโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขา
มาชวย 
- สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 - 
2565 พันธกิจท่ี 3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ดานการปศุสัตว ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลดานการปศุสัตวใหมีความ
เหมาะสมและรวมสมัย 

7. รายละเอียดระบบหรืออุปกรณ
คอมพิวเตอรท่ีขออนุมัติ 
(22) - 7.1 รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร 
(Hardware) ท่ีเสนอ 

 
 
ใหระบุรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทฮารดแวรท่ี
เสนอ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ระบุชื่อรายการครุภัณฑคอมพิวเตอร และจํานวนเงินของ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรตอหนวยหรือตอชุดในแตละรายการ 
(ราคาตอหนวย) และเปนราคารวมภาษีแลว มีหนวยนับเปน
บาท ใหเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด 
2. กรณีระบุชื่อรายการครุภัณฑคอมพิวเตอร และจํานวนเงิน
ของครุภัณฑคอมพิวเตอรตอหนวยหรือตอชุดในแตละ
รายการ (ราคาตอหนวย) และเปนราคารวมภาษีแลว มีหนวย
เปนบาท ซ่ึงอยูนอกเหนือเกณฑราคากลางฯ ใหระบุขอมูล
ชี้แจงเหตุผลความจําเปนของรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรใน
แตละรายการ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) 
เปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ระหวาง
รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีจัดหากับรายการครุภัณฑ
คอมพิวเตอรตามเกณฑราคากลางฯ ท่ีมีความใกลเคียงมาก
ท่ีสุด และใบเสนอราคามาประกอบการพิจารณาอยางนอย 
3 ราย (ระบุไวแนบทายโครงการ) 
3. ระบุจํานวนของครุภัณฑคอมพิวเตอรและหนวยนับใน 
แตละรายการใหถูกตอง เชน เครื่องคอมพิวเตอรแมขายหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร มีหนวยนับเปนชุด เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก เครื่องพิมพ เครื่องสํารองไฟฟา และสแกนเนอร 
(Scanner) มีหนวยนับเปนเครื่อง เปนตน 
4. ระบุจํานวนเงินรวมของครุภัณฑคอมพิวเตอรในแตละ
รายการ โดยนํายอดจํานวนของครุภัณฑคอมพิวเตอรคูณกับ
ราคาตอหนวยในแตละครุภัณฑคอมพิวเตอร มีหนวยนับเปน
บาท 
5. ระบุเครื่องหมาย  ในชองวาง “ใช” หรือ “ไมใช” วา 
กรณี “ใช” เปนไปตามเกณฑราคากลางฯ แตถากรณี “ไม
ใช” เกณฑราคากลางฯ ใหระบุชี้แจงเหตุผลความจําเปนใน
ขอ 2 
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6. ระบจุํานวนเงินรวมของครุภัณฑคอมพิวเตอรทุก 
รายการ และเปนจํานวนเงินท่ีรวมภาษีแลว มีหนวยนับเปน
บาท 

(23) - 7.2 รายการ Software ท่ีเสนอ ใหระบุรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวรท่ี
เสนอ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ระบุชื่อรายการครุภัณฑคอมพิวเตอร และจํานวนเงินของ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรตอหนวย (License) หรือตอชุดใน 
แตละรายการ (ราคาตอหนวย) และเปนราคารวมภาษีแลว มี
หนวยนับเปนบาท ใหเปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด 
2. กรณีระบุชื่อรายการครุภัณฑคอมพิวเตอร และจํานวนเงิน
ของครุภัณฑคอมพิวเตอรตอหนวย (License) หรือตอชุดใน
แตละรายการ (ราคาตอหนวย) และเปนราคารวมภาษีแลว มี
หนวยเปนบาท ซ่ึงอยูนอกเหนือเกณฑราคากลางฯ ใหระบุ
ขอมูลชี้แจงเหตุผลความจําเปนของรายการครุภัณฑ
คอมพิวเตอรในแตละรายการ มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (Spec) และใบเสนอราคามาประกอบการพิจารณา
อยางนอย 3 ราย (ระบุไวแนบทายโครงการ) 
3. ระบุจํานวนของครุภัณฑคอมพิวเตอรและหนวยนับใน 
แตละรายการใหถูกตอง เชน ซอฟตแวรระบบจัดการ
ฐานขอมูล มีหนวยนับเปนชุด ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 
มีหนวยเปนชุด เปนตน 
4. ระบุจํานวนเงินรวมของครุภัณฑคอมพิวเตอรในแตละ
รายการ โดยนํายอดจํานวนของครุภัณฑคอมพิวเตอรคูณกับ
ราคาตอหนวยในแตละครุภัณฑคอมพิวเตอร มีหนวยนับเปน
บาท 
5. ระบุจํานวนเงินรวมของครุภัณฑคอมพิวเตอรทุก 
รายการ และเปนจํานวนเงินท่ีรวมภาษีแลว มีหนวยนับเปน
บาท 

(24) - 7.3 คาใชจายบุคลากรสําหรับการ
พัฒนาระบบ (ท่ีปรึกษาโครงการ 
ผูเชี่ยวชาญ ผูพัฒนาระบบ อ่ืนๆ) 

ใหระบุแสดงรายละเอียดคาใชจายบุคลากรสําหรับการพัฒนา
โปรแกรมระบบงาน (Man-Month) ซ่ึงเปนไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑ
ราคากลางการจางท่ีปรึกษา ซ่ึงคํานวณรวมกับ Mark-Up 
Factor 2.475 ไวแลว โดยเนนกลุมวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซ่ึงแยกออกเปนดังนี้ 1. 
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ระดับวุฒิการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 2. ประสบการณการ
ทํางาน 4 ระดับ คือ ประสบการณ 5 - 10 ป, ประสบการณ 
11 - 15 ป, ประสบการณ 16 - 20 ป และประสบการณเกิน 
20 ป และ 3. ตําแหนงบุคลากรสําหรับการพัฒนาระบบ เชน 
ผูจัดการโครงการ (Project Manager) ผูเชี่ยวชาญดานความ
ม่ันคงปลอดภัย/ดานระบบฐานขอมูล/ดานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร (Specialist) นักวิเคราะหระบบอาวุโส 
(System Analyst) วิศวกรระบบคอมพิวเตอร (System 
Engineer) นักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส (Programmer 
Analyst) นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) วิศวกรขอมูล
อาวุโส (Senior Data Engineer) วิศวกรขอมูล (Data 
Engineer) เจาหนาท่ีติดตั้งระบบสารสนเทศ 
(Implementer)/เจาหนาท่ีทดสอบระบบ (Tester) ผู
ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) และตําแหนง
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงการคํานวณ Man-Month จะตอง
พิจารณาการคํานวณคาใชจายบุคลากรพัฒนาระบบงานให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน รายละเอียด
ขอกําหนดขอบเขตและเง่ือนไขการจาง (Mini-TOR) และ
ระยะเวลาการพัฒนาระบบใหอยูภายใตกรอบปงบประมาณ
ราจายประจําปท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีไดรับเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ระบุตําแหนงบุคลากร วุฒิการศึกษา และประสบการณ มี
หนวยนับเปนป เปนไปตามหลักเกณฑกลางการจางท่ีปรึกษา
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด 
2. ระบุจํานวนบุคลากรท่ีพัฒนาระบบงานในแตละตําแหนง
บุคลากร มีหนวยนบัเปนคน 
3. ระบุอัตราคาตอบแทนในการพัฒนาระบบงานในแตละ
ตําแหนงบุคลากร และสอดรับกับวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ เปนไปตามหลักเกณฑกลางการจางท่ีปรึกษา
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด มีหนวยนับเปนบาท 
4. ระบุระยะเวลาในการพัฒนาระบบงานในแตละตําแหนง
บุคลากรใหมีความสอดคลองกับสภาพความเปนจริง มีหนวย
นับเปนเดือน 
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5. ระบุจํานวนเงินของตําแหนงบุคลากรในแตละตําแหนง
บุคลากร โดยนํายอดจํานวนคนคูณกับอัตราคาตอบแทนคูณ
กับระยะเวลาการพัฒนาระบบงาน และเปนจํานวนเงินท่ีรวม
ภาษีแลว มีหนวยนับเปนบาท 
6. ระบุเครื่องหมาย  ในชองวาง “ใช” หรือ “ไมใช” วา 
กรณี “ใช” เปนไปตามเกณฑการพิจารณาฯ แตถากรณี “ไม
ใช” เกณฑการพิจารณาฯ ตามขอ 1 
7. ระบุจํานวนเงินรวมของตําแหนงบุคลากรทุกตําแหนง และ
เปนจํานวนเงินท่ีรวมภาษีแลว มีหนวยนับเปนบาท 
ตัวอยางเชน ระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว มี
คาใชจายในการพัฒนาระบบงาน รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
486,000 บาท มีรายละเอียดดังนี ้
1. นักวิเคราะหระบบอาวุโส (System Analyst) ระดับ
ปริญญาโทข้ึนไป ประสบการณ 7 - 10 ปข้ึนไป จํานวน 1 
คนๆ ละ 2 เดือนๆ ละ 39,000 บาท เปนเงิน 78,000 บาท 
2. นักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส (Programmer Analyst) 
ระดับปริญญาโทข้ึนไป ประสบการณ 7 - 10 ปข้ึนไป จํานวน 
1 คนๆ ละ 6 เดือนๆ ละ 37,000 บาท เปนเงิน 222,000 
บาท 
3. นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) ระดับปริญญาตรีข้ึน
ไป ประสบการณ 5 - 10 ปข้ึนไป จํานวน 1 คนๆ ละ 6 
เดือนๆ ละ 31,000 บาท เปนเงิน 186,000 บาท 

(25) - 7.4 คาใชจายท่ีเกิดข้ึนทุกเดือนท่ี
ใชในการพัฒนาระบบ 

ใหระบุแสดงรายละเอียดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนทุกเดือนท่ีใชใน
การพัฒนาระบบงาน ตัวอยางเชน คาเชาใชบริการระบบ 
Cloud Server แบบท่ี 2 จํานวน 1 VMsๆ ละ 18,000 บาท 
จํานวน 8 เดือน เปนเงิน 144,000 บาท เปนตน 

(26) - 7.5 คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีใชในการ
พัฒนาระบบ 

ใหระบแุสดงรายละเอียดคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีใชในการ
พัฒนาระบบงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการอบรม
การใชงานระบบงานหรือการใชงานระบบคอมพิวเตอรหรือ
การใชงานอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวของ ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหวางประเทศ โดยแยกเปนตัวคูณ 
จํานวนรุน x จํานวนวนั x จํานวนบุคลากร x คาใชจายอบรม
ตอคน กลุมเปาหมายเปนระดับผูดูแลระบบ ผูปฏิบัติงาน 
ผูบริหารกรมปศุสัตว และผูรับบริการ ตัวอยางเชน  
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- คาใชจายการฝกอบรมการใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากร
กรมปศุสัตว มีรายละเอียดดังนี ้
  - ระดับเจาหนาท่ีผูดูแลระบบ จํานวน 2 รุนๆ ละ 2 วันๆ ละ 
10 คนๆ ละ 1,200 บาท 
  - ระดับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน จํานวน 1 รุนๆ ละ 1 วันๆ ละ 
20 คนๆ ละ 800 บาท 
- คาใชจายในการจัดพิมพและเผยแพรเอกสารการพัฒนา
ระบบงานฉบบัสมบูรณ จํานวน 20 ชุด เปนตน 

(27) - 8. ขอบเขตและวธิีการดําเนินงาน ใหระบุขอบเขตงานและวิธีการดําเนินงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรตั้งแตเริ่มตนโครงการไปจนสิ้นสุดโครงการโดย
อธิบายรายละเอียดใหมีความเขาใจงาย และมีความชัดเจน 
ตัวอยางเชน โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร 
กรมปศุสัตว มีขอบเขตและข้ันตอนการทํางานดังนี้ 
1. ศึกษากระบวนการทํางานของระบบงานปจจุบัน และ
ขอบังคับใหมเพ่ือเปรียบเทียบกับระเบียบเกา 
2. วิเคราะหออกแบบโครงสรางขอมูลใหสอดคลองกับ
กระบวนการทํางานของหนวยงาน 
3. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 
4. ทดสอบการใชงานและฝกอบรมการใชงานระบบ
ฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 
5. สงมอบระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว และสงมอบ 
Source Code ฉบับสมบรูณ โครงสรางขอมูลท้ังหมดของ
ระบบงาน และเอกสารรายงานสงมอบงานฉบับสมบูรณ และ
รายละเอียดอ่ืนๆ 

(28) - 9. กลุมเปาหมาย ใหระบุผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับประโยชนท้ังทางตรงและ
ทางออมจากการจัดหาระบบคอมพิวเตอร และควรระบุ
จํานวนผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม ตัวอยางเชน บุคลากร
และเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว ท้ังขาราชการและพนักงาน
ราชการ ในกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง จํานวน 13 คน และ
ในกลุม/ฝายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(29) - 10. ระยะเวลา/แผนการ
ดําเนินการ แยกออกเปน 10.1 
ระยะเวลาดําเนินงาน และ 10.2 
แผนการดําเนินงาน 

ใหระบุระยะเวลาการดําเนินงานตั้งแตเริ่มตนโครงการไปจน
สิ้นสุดโครงการ และแผนการดําเนินการตามกรอบระยะเวลา
ท่ีกําหนดซ่ึงใหสอดคลองปงบประมาณรายจายประจําป โดย
ใหระบุกิจกรรมท่ีดําเนินการตั้งแตเริ่มตนโครงการไปจน
สิ้นสุดโครงการ และระบุระยะเวลาเปนรายเดือนในชวง
ปงบประมาณ โดยกําหนดรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ ตั้งแต
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จัดทําขอกําหนดขอบเขตและเง่ือนไขการจาง (Terms of 
reference: TOR) จัดซ้ือจัดจางและกําหนดทําสัญญาจาง
การพัฒนาระบบงาน ประชุมเตรียมความพรอมและรับฟง
ความคิดเห็นและความตองการการใชงานระบบงานท่ีจะตอง
พัฒนา วิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบงาน ติดตั้งและ
ทดสอบระบบงาน ฝกอบรมการใขงานระบบงาน ปรับแกไข
และขอบกพรองของระบบงานท่ีปญหา และสงมอบงาน
พัฒนาระบบงานและเอกสารการสงมอบงานฉบับสมบูรณ 
และ Source Code และโครงสรางขอมูลท้ังหมดของ
ระบบงาน ตัวอยางเชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา
เตรียมการและการดําเนินการ 240 วัน แยกออกเปน
ระยะเวลาเตรียมการ จํานวน 60 วัน และระยะเวลา
ดําเนินการพัฒนาระบบ จํานวน 180 วัน เปนตน 

(30) - 11. คาใชจาย ใหระบุจํานวนเงินรวมท้ังโครงการท่ีเปนคาใชจายของระบบ
หรืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ีขออนุมัติในขอ 7 และเปนจํานวน
เงินท่ีรวมภาษีแลว มีหนวยนับเปนบาท มีรายละเอียดดังนี้ 
1. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร (Hardware) ท่ีเสนอ 
2. รายการ Software ท่ีเสนอ 
3. คาใชจายบุคลากรสําหรับการพัฒนาระบบ (ท่ีปรึกษา
โครงการ ผูเชี่ยวชาญ ผูพัฒนาระบบ อ่ืนๆ) 
4. คาใชจายท่ีเกิดข้ึนทุกเดือนท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
5. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีใชในการพัฒนาระบบ เปนตน 

(30.1) - 12. แหลงเงิน ใหระบุแหลงท่ีมาของเงินงบประมาณหรือเงินอ่ืนๆ ท่ีใชใน
การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน ไมวาจะเปน เงิน
งบประมาณรายจายประจําป เงินโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายประจําป เงินรายได เงินชวยเหลือ หรือ
เงินอ่ืนๆ เชน เงินนอกงบประมาณ เปนตน ตัวอยางเชน 
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว ใชเงิน
เหลือจายของกรมปศุสัตว ป พ.ศ. 2563 
** รายการแหลงเงิน มีระบเุฉพาะแบบคําขอ ICT02 -  
แบบฟอรมเสนอขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

(30.2) - 13. รายละเอียดของแหลง
งบประมาณ 

ใหระบุรายละเอียดของแหลงท่ีมาของเงินงบประมาณ หรือ
เงินอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจากขอ 12 ตัวอยางเชน เงินเหลือจายจาก
งบลงทุนปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือเงินคาธรรมเนียมท่ี
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พักสัตวและซากสัตว หรือเงินนอกงบประมาณจากกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เปนตน 
** รายการรายละเอียดของแหลงงบประมาณ มีระบุเฉพาะ
แบบคําขอ ICT02 - แบบฟอรมเสนอขอจัดหา/ขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(31) - 12. หรือ 14. ในกรณีท่ีจัดหา
ทดแทนของเดิม กรุณาระบุรายการ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรเดิมท่ีถูกทดแทน 

ใหระบุรายละเอียดชื่อรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีถูก
ทดแทนจะตองมีอายุการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอรมากกวา 
5 ปชึ้นไป ระบุหมายเลขครุภัณฑคอมพิวเตอร ซ่ึงเปน
หมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีไดข้ึนทะเบียน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรตามระเบียบพัสดุฯ และระบุปท่ีจัดซ้ือ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรไวกํากับและตรวจสอบระยะเวลาการใช
งานของครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีถูกทดแทน ตัวอยางเชน  
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ของกองการเจาหนาท่ี หมายเลข
ทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร 0602-13-10-007-0024/59 
หมายเลขทะเบียนสินทรัพยในระบบ GFMIS 
100000053965 และวันท่ีจัดซ้ือ 27 กันยายน 2559 
2. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบท่ี 1 (28 หนา/นาที) ของกองการเจาหนาท่ี หมายเลข
ทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร 0602-13-10-010-0516/58 
หมายเลขทะเบียนสินทรัพยในระบบ GFMIS 
100000050438 และวันท่ีจัดซ้ือ 11 ธันวาคม 2558 
3. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ของกองการเจาหนาท่ี 
หมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร  
0602-13-10-014-0002/59 และวันท่ีจัดซ้ือ 27 กันยายน 
2559 เปนตน 
** ขอท่ี 12 มีระบุเฉพาะแบบคําขอ ICT01 - แบบฟอรมขอ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และขอท่ี 14. มีระบุเฉพาะ
แบบคําขอ ICT02 แบบฟอรมเสนอขอจัดหา/ขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(32) - 13. หรือ 15. ประโยชนท่ีคาดวา
จะไดรับ 

ใหระบุรายละเอียดผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว โดยใหระบุ
ผลประโยชนตอองคกร ซ่ึงจะเปนประโยชนตอบุคลากร
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ภาครัฐและองคกร เพ่ือทําใหการปฏิบัติงานทางราชการ
เปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน และใหระบุ
ผลประโยชนตอเกษตรกร/ประชาชน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอ
ผูรับบริการ ไมวาจะเปน เกษตรกร ผูประกอบการ ประชาชน
ท่ัวไป หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน องคกรอ่ืนๆ และผูมี
สวนไดสวนเสีย เพ่ือทําใหการใหบริการตามภารกิจของสวน
ราชการไดรับบริการอยางสะดวกรวดเร็ว หรือตอบสนอง
ความตองการใหกับผูรับบริการ ตัวอยางเชน 
- ประโยชนตอองคกร: กรมปศุสัตวมีระบบฐานขอมูลบุคลากร
กรมปศุสัตว ท่ีใชในการบริหารจัดการขอมูลบุคลากร และ
เจาหนาท่ีของกรมปศุสัตวไดอยางเปนระบบ และรองรับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและตอบสนองความตองการของ
ผูบริหารกรมปศุสัตวเพ่ือใชในการบริหารงานและการวาง
แผนการดําเนินงานของบุคลากรกรมปศุสัตวใหสอดคลองกับ
ภารกิจกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
นโยบายภาครัฐ 
- ประโยชนตอเกษตรกร/ประชาชน: กรมปศุสัตวสามารถ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว เพ่ือรองรับการ
ใหบริการดานปศุสัตวและการตอบสนองความตองการใช
บริการงานบริการอ่ืนๆ ตามภารกิจกรมปศุสัตวใหกับ
เกษตรกร ผูประกอบการ ประชาชนท่ัวไป และหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ไดอยางสะดวก
รวดเร็วและครอบคลุมท่ัวประเทศ 
** ขอท่ี 13 มีระบุเฉพาะแบบคําขอ ICT01 - แบบฟอรมขอ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และขอท่ี 15. มีระบุเฉพาะ
แบบคําขอ ICT02 - แบบฟอรมเสนอขอจัดหา/ขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(33) - ผูรายงาน ใหหัวหนาสวนราชการท่ีขอเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรหรือผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการแทนหัวหนาสวน
ราชการ เปนผูลงนามลายมือชื่อ และพิมพหรือเขียนชื่อและ
นามสกุลเต็มอยางตัวบรรจงภายในวงเล็บในบรรทัดถัดลงมา 
พรอมท้ังระบุตําแหนงหนาท่ีการงาน และระบุลงวันเดือนปใน
แบบคําขอ ICT01 - แบบฟอรมขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ และแบบคําขอ ICT02 - แบบฟอรมเสนอขอจัดหา/
ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(34) - ผูรับรอง ใหผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ
สวนราชการ เปนผูรับรองความถูกตองของรายงาน จะตอง
ลงนามลายมือชื่อ และพิมพหรือเขียนชื่อและนามสกุลเต็ม
อยางตัวบรรจงภายในวงเล็บในบรรทัดถัดลงมา พรอมท้ังระบุ
ตําแหนงหนาท่ีการงาน และระบุลงวันเดือนปท่ีลงนามรับรอง
ในแบบคําขอ ICT01 - แบบฟอรมขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และแบบคําขอ ICT02 - แบบฟอรมเสนอขอจัดหา/
ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(35) - ผูรับรองรายงาน ใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของสวนราชการท่ี
ไดมีคําสั่งแตงตั้งหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ในตําแหนงดังกลาว เปนผูรับรองรายงาน จะตองลงนาม
ลายมือชื่อ คือ ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศประจําสวน
ราชการ (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามคําสั่งกรมปศุสัตว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ) และพิมพหรือเขียนชื่อและ
นามสกุลเต็มอยางตัวบรรจงภายในวงเล็บในบรรทัดถัดลงมา 
และระบุลงวันเดือนปท่ีลงนามรบัรองรายงานในแบบคําขอ 
ICT01 - แบบฟอรมขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแบบ
คําขอ ICT02 - แบบฟอรมเสนอขอจัดหา/ขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(36) - รายละเอียดแนบ - ใหแสดงเอกสารแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ของหนวยงาน ตัวอยางเชน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 
- ใหระบุแสดงรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานระบบ หรือ
อุปกรณคอมพิวเตอรท่ีขออนุมัติ โดยระบุรายละเอียด
คุณลักษณะพ้ืนฐาน (Spec) ของรายการครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประเภทฮารดแวรและซอฟตแวร และ
รายละเอียดขอกําหนดขอบเขตและเง่ือนไขการจาง (Mini 
TOR) ซ่ึงจะตองระบุรายละเอียดเนื้องานของระบบงานท่ี
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ตองการพัฒนาทุกกระบวนการตั้งแตเริ่มตนกระบวนการไป
จนสิ้นสุดกระบวนการ 
- ใหระบุรายละเอียดเปรียบเทียบระหวางรายละเอียด
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรตามเกณฑราคา
กลางฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ท่ีมีความ
ใกลเคียงกับรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีขอจัดหา
โดยเฉพาะรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทฮารดแวร ท่ี
อยูนอกเหนือเกณฑราคากลางฯ 
- ใหระบุรายละเอียดเปรียบเทียบ/ความแตกตางระหวาง
รายละเอียดระบบงานเดิมกับระบบงานท่ีปรับปรุง/พัฒนา
ใหมโดยเฉพาะการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรณีเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบงานเดิม 
- ใหระบุรายละเอียดแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ทดแทนของสวนราชการ โดยระบุจํานวนครุภัณฑ
คอมพิวเตอร จํานวนบุคลากรสวนราชการท่ีใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สัดสวนเครื่อง
คอมพิวเตอรตอบุคลากรผูใชงานเครื่องคอมพิวเตอร (เครื่อง
ตอคน) และรายละเอียดตําแหนงของบุคลากรสวนราชการ 
เปนตน 

ท่ีมา: จากการศึกษา 
 

แบบฟอรมเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร มีรายละเอียดขอแตกตางของรายการท่ีลงใน
แบบฟอรมฯ คือ แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ (แบบคําขอ ICT01) มีรายการเฉพาะเก่ียวกับประเภทโครงการและประเภทงบประมาณ 
สวนแบบฟอรมเสนอขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (แบบคําขอ ICT02) มีรายการเฉพาะเก่ียวกับแหลงเงิน และรายละเอียดของ
แหลงงบประมาณท่ีจะตองระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 
การรายงานผลการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 
 การรายงานผลการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว และหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว
ท่ีจะตองดําเนินการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. กรมปศุสัตวไดรับอนุมัติและจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป โดยหนวยงานในสังกัด
กรมปศุสัตวท่ีเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป 
หรือขออนุมัติใชเงินงบประมาณดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรระหวางปงบประมาณ อาทิเชน เงินโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป หรือเงินเหลือจายของกรมปศุสัตว หรือเงินอ่ืนๆ เม่ือหนวยงานใน
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สังกัดกรมปศุสัตวดําเนินการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือจางพัฒนาระบบสารสนเทศตามโครงการฯ 
ท่ีเสนอภายใน 5 วันหลังทําสัญญาหรือจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร โดยหนวยงานจะตองดําเนินการกรอก
รายงานผลการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรตามแบบฟอรมท่ีกําหนด แสดงรายละเอียดตามภาคผนวก ค 
และแจงใหกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว ทราบและรวบรวมขอมูลโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวในภาพรวมของกรมปศุสัตว 

2. เม่ือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว ดําเนินการรวบรวมขอมูลโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร และสรุปรายงานผลการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรในภาพรวมของกรมปศุสัตวท่ีได
ดําเนินการแลวภายหลังสิ้นสุดปงบประมาณ เพื่อนําเสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ
กรมปศุสัตว ลงนามรับรองกํากับทายเอกสารรายงาน พรอมท้ังรายงานผลการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ผานระบบรายงานผลโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือสงใหฝาย
เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือรายงานผลการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรตอคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ทราบและติดตามผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณสรุปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณสงใหกับ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือทราบตอไป 
 
คําอธิบายวิธีการลงรายการแบบฟอรมรายงานผลการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 

การลงรายการในแบบฟอรมรายงานผลการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร แสดงรายละเอียดตาม
ภาคผนวก ค พรอมท้ังระบุโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว มาใชประกอบเปนตัวอยาง
ในการลงรายการในแบบฟอรมรายงานจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7  คําอธิบายวิธีการลงรายการแบบฟอรมรายงานผลการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร และ 

    ตัวอยางโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 

รายการ คําช้ีแจงรายละเอียด 
(1) - ปงบประมาณ ใหระบุปงบประมาณรายจายประจําป ตัวอยางเชน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(2) - ชื่อโครงการ ใหระบุชื่อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานใน

สังกัดกรมปศุสัตวท่ีจัดหาระบบคอมพิวเตอร ตัวอยางเชน 
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว ของ
กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว 

(3) - ชื่อหนวยงาน และเบอรโทรศัพท ใหระบุชื่อหนวยงาน และเบอรโทรศัพท ตัวอยางเชน  
กองการเจาหนาท่ี เบอรโทรศัพท 0-2653-4444 ตอ 2141 

(4) - ลําดับท่ี ใหระบุลําดับท่ีของรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีจัดซ้ือ
จัดหา 
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รายการ คําช้ีแจงรายละเอียด 
(5) - รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร/วัสดุ
คอมพิวเตอร 

ใหระบุชื่อรายการครุภัณฑคอมพิวเตอร/วัสดุคอมพิวเตอร 
ระบุชื่อยี่หอ ชื่อรุน ชื่อชนิด/แบบ ระบุขนาด ลักษณะและ
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน (Spec) ของครุภัณฑ
คอมพิวเตอร/วัสดุคอมพิวเตอรใหมีความใกลเคียงกับ
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานของครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีกรมปศุสัตว หรือเกณฑ
ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมกําหนด หรือรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภท
โปรแกรมระบบงานท่ีพัฒนา จะตองระบุรายละเอียด
คุณลักษณะเนื้องานตามขอกําหนดขอบเขตและเง่ือนไขการ
จาง (TOR) อยางยอและมีความชัดเจน 

(6) - จํานวน ใหระบุจํานวนของครุภัณฑคอมพิวเตอร/วัสดุคอมพิวเตอร
และหนวยนับในแตละรายการใหถูกตอง เชน เครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายหรือเครื่องคอมพิวเตอร มีหนวยนับเปน
ชุด เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก เครื่องพิมพ เครื่องสํารอง
ไฟฟา และสแกนเนอร (Scanner) มีหนวยนับเปนเครื่อง 
และโปรแกรมระบบงานท่ีพัฒนาระบบ มีหนวยนบัเปนระบบ 
เปนตน 

(7) - ราคาตอหนวย ใหระบุจํานวนเงินของครุภัณฑคอมพิวเตอร/วัสดุ
คอมพิวเตอรตอหนวยหรือตอชุดในแตละรายการ (ราคาตอ
หนวย) และเปนราคารวมภาษีแลว มีหนวยเปนบาท 

(8) - จํานวนเงิน ใหระบจุํานวนเงินรวมของครุภัณฑคอมพิวเตอร/วัสดุ
คอมพิวเตอรในแตละรายการ โดยนํายอดจํานวนของ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร/วัสดุคอมพิวเตอรคูณกับราคาตอหนวย
ในแตละครุภัณฑคอมพิวเตอร/วัสดุคอมพิวเตอร และเปน
จํานวนเงินท่ีรวมภาษีแลว มีหนวยนับเปนบาท 

(9) - วัน/เดือน/ปจัดซ้ือ/ทําสัญญา ใหระบุวัน เดือน ปท่ีจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร/วัสดุ
คอมพิวเตอร หรือระบุวันท่ีทําสัญญาของโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร ตัวอยางเชน เงินเหลือจายจากงบลงทุนป 
พ.ศ. 2563 

(10) - แหลงเงินใชเงินจากงบ ใหระบุแหลงท่ีมาการใชเงินจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป หรือเงินเหลือจาย หรือเงินอ่ืนๆ ตัวอยางเชน เงิน
เหลือจายจากงบลงทุนป พ.ศ. 2563 
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รายการ คําช้ีแจงรายละเอียด 
(11) - วิธีการจัดซ้ือ ใหระบุวิธีการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร/วัสดุ

คอมพิวเตอรตามระเบียบพัสดุฯ ตัวอยางเชน วิธีการ
เฉพาะเจาะจง 

(12) - หมายเลขทะเบียนครุภัณฑท่ีถูก
ทดแทน 

ใหระบุหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร/วัสดุ
คอมพิวเตอรท่ีถูกทดแทนตามท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแจงตามท่ีไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจายประจําป หรือหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวแจง
ความประสงคใหทดแทน ซ่ึงเปนหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ
คอมพิวเตอร/วัสดุคอมพิวเตอรท่ีไดข้ึนทะเบียนครุภัณฑ
คอมพิวเตอรตามระเบียบพัสดุฯ 

(13) - สถานท่ีตั้งครุภัณฑ ใหระบุสถานท่ีติดตั้งครุภัณฑคอมพิวเตอร/วัสดุคอมพิวเตอร 
ตัวอยางเชน กองการเจาหนาท่ี หรือศูนยกลางขอมูลครบ
วงจร (Internet Data Center: IDC) ของบริษัท 
โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NTPL) 

(14) - หมายเหตุ ใหระบุรายละเอียดคําชี้แจงเหตุผลความจําเปน หรือปญหา
อุปสรรค หรือขอจํากัด หรือรายละเอียดอ่ืนๆ มาประกอบ 

(15) - รวมเปนเงิน ใหระบจุํานวนเงินรวมของครุภัณฑคอมพิวเตอร/วัสดุ
คอมพิวเตอรทุกรายการ และเปนจํานวนเงินท่ีรวมภาษีแลว 
มีหนวยนับเปนบาท 

ท่ีมา: จากการศึกษา 
 

จากการศึกษาแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร
กรมปศุสัตว จะตองปฏิบัติตามข้ันตอนการดําเนินงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร และจัดทํารายละเอียด
และกรอกรายการตามตัวอยางลงในแบบฟอรมเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรตามชวงเวลาการ
เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร และกรอกรายการตามตัวอยางลงในแบบฟอรมรายงานผลการจัดซ้ือ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรหลังจากเม่ือดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการตามท่ีกําหนดได
อยางถูกตอง และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และกรมปศุสัตว และโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรไดบรรลุและมีความสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมปศุสัตว ระยะ 3 ป และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ระยะ 3 ป แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 และนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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3.2 ขอแนะนําการศึกษาแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบฐานขอมูล
บุคลากรกรมปศุสัตว 
 
 การศึกษาแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรม
ปศุสัตว ทางผูศึกษาไดดําเนินการรวบรวมขอมูลนํามาสรุปรวมเปนขอเสนอแนะและแนวทางการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรและโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอรจะตองพิจารณาความตองการ ความจําเปน และความคุมคาตอ
การใชจายเงินงบประมาณ และโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรจะตองมีความสอดคลองกับอํานาจหนาท่ี
ความรับผิดชอบและภารกิจของกรมปศุสัตว และมีความสอดคลองและสอดรับยุทธศาสตรชาติ แผนงาน
ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลระดับประเทศ ระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตว เปน
หลักของการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 

2. การจัดหาระบบคอมพิวเตอรจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตว โดยจะตองพิจารณารายการครุภัณฑ
คอมพิวเตอรจะตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเปนหลักการพิจารณา ยกเวนรายการครุภัณฑ
คอมพิวเตอรท่ีอยูนอกเหนือเกณฑราคากลางฯ จะตองจัดทําคําชี้แจงเหตุผลความจําเปน กําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะพ้ืนฐานเฉพาะ (Specification) ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีจัดหา จัดทําขอเปรียบเทียบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะระหวางครุภัณฑคอมพิวเตอรตามเกณฑราคากลางฯ กับครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีจัดหาท่ีมี
ความใกลเคียงกันมากท่ีสุดหรือข้ันพ้ืนฐานของรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรชนิดนั้น พรอมท้ังจัดหาใบเสนอ
ราคาจากผูจัดจําหนาย จํานวนอยางนอย 3 รายมาประกอบการพิจารณา 

3. การจัดหาระบบคอมพิวเตอรโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศจะตองพิจารณา
การคํานวณคาใชจายการพัฒนาระบบสารสนเทศของบุคลากรพัฒนาระบบโดยกําหนดอัตราคาตอบแทน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Man-Month) ระยะเวลาการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประสบการณการทํางาน
และระดับการศึกษาในแตละตําแหนงจะตองมีความสอดคลองกับสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ โดยกําหนดกรอบระยะเวลาการพัฒนาระบบสารสนเทศของโครงการ จํานวนไมเกิน 10 
เดือนในรอบปงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 

4. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว ควรพิจารณาชองทางการจัดหา
ครุภัณฑคอมพิวเตอรโดยใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป หรือเงินเหลือจายจากงบลงทุน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร หรือเงินบริหารจัดการของกรมปศุสัตว หรือเงินนอกงบประมาณ หรือเงินอ่ืนๆ และใช
สิทธิ์ภายใตกรอบโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนหรือโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตวท่ีไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณในรอบปงบประมาณมาดําเนินการจัดหาครุภณัฑ
คอมพิวเตอรใหกับหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวใหมีเพียงพอตอการใชงานและรองรับการปฏิบัติงานดาน
การปศุสัตวตามภารกิจกรมปศุสัตวและการใหบริการดานการปศุสัตวใหกับผูรับบริการไดอยางสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 
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ทางผูศึกษาไดจัดทํารายละเอียดตัวอยางการจัดทํารายละเอียด/แบบฟอรมเสนอโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร กรณีศึกษา: โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว โดยไดถือปฏิบัติให
เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรภาครัฐ และหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตว พรอมท้ังตัวอยาง
แบบรายงานผลการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร กรณีศึกษา: โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร
กรมปศุสัตว และโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของกองการเจาหนาท่ี มีรายละเอียดดังนี้ 
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แบบฟอรมเสนอขอจดัหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป 2563 หนา 
จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

                     แบบฟอรมเสนอขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
                    ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ งบประมาณ พ.ศ. 2563 

       หนวยงาน  กรมปศุสัตว 

ช่ือโครงการ พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 
 
  ประเภทโครงการ     พัฒนาระบบสารสนเทศ  (  ใหม ,  ทดแทนของเดิม ,  เพ่ิมประสิทธิภาพ) 

   จัดซื้อจัดหาฮารดแวร/ซอฟตแวร  (  ใหม ,  ทดแทนของเดิม ,  เพ่ิมประสิทธิภาพ) 
   จางท่ีปรึกษา  

 

1. ช่ือหนวยงานเจาของโครงการ 
1.1 ชื่อสวนราชการ 

กรมปศุสัตว 
1.2 ชื่อสถานท่ีตั้ง 

เลขท่ี 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
1.3 หัวหนาสวนราชการ 

นาย     อธิบดีกรมปศุสัตว 
1.4 ผูรับผิดชอบโครงการ 

นาย     ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมปศุสัตว 
นาย     ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 

1.5 ผูประสานงานโครงการ 
นายสมชาย  สุขสันต   เจาหนาท่ีบริหารโครงการ 
โทรศัพท :  02-653-4444 ตอ 2131-3 
โทรสาร :  02-653-4916 
อีเมล :  person2@dld.go.th 

1.6 หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน 
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2557 ณ วันท่ี 30 

ธันวาคม พ.ศ. 2557 ไดกําหนดใหกรมปศุสัตว มีภารกิจเก่ียวกับการกําหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม 
การกํากับ การสงเสริม การวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับการปศุสัตว รวมท้ัง
บริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว เพ่ือใหมีปริมาณสัตว
เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง และสารปนเปอน มีความปลอดภัยตอ
ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม และสามารถแขงขันไดในระดับสากล โดยใหมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบํารุงพันธุสัตว กฎหมายวาดวย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา กฎหมายวา
ดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีดานการปศุสัตว 
3) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว พันธุสัตว พันธุพืชอาหารสัตว อาหารสัตวชีวภัณฑและ

ชีววัตถุสําหรับสัตว ยาสัตวและวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว ระบบการผลิตปศุสัตว และสินคาปศุสัตว และ
กระบวนการอ่ืนท่ีเก่ียวของในดานการปศุสัตว เพ่ือใหไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย 

ICT02 
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แบบฟอรมเสนอขอจดัหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป 2563 หนา 
จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

4) ผลิตและขยายพันธุสัตว น้ําเชื้อ เชื้อพันธุ พืชอาหารสัตว เสบียงสัตว เพ่ือการพัฒนา ดานการ 
ปศุสัตว และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ เวชภัณฑ และชีววัตถุสําหรับสัตว เพ่ือการควบคุม โรคระบาดสัตว 

5) ควบคุม ปองกัน กําจัด บําบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว กํากับดูแลสถานพยาบาลสัตวและพัฒนา
ระบบการจัดการดานสุขภาพสัตว 

6) สงเสริม พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว และบริหารจัดการ การประสานความ
รวมมือดานการปศุสัตวท้ังในประเทศและตางประเทศ 

7) ดําเนินการอนุรักษพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว และปองกัน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการปศุสัตว 

8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

สําหรับกองการเจาหนาท่ี ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พ.ศ. 2557 ใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การเสริมสรางวินัย และการรักษาระบบคุณธรรม 
2) ดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม และการจัดการความรู 
3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

1.7 แผนภูมิการแบงสวนราชการ 

 
 
2. ระบบงานท่ีมีในปจจุบัน 

2.1 รายละเอียดระบบงานปจจบุัน 
 

รายการ รายละเอียด จํานวน 
- ฮารดแวร - เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบท่ี 2 ยี่หอ 

HP รุน ProLiant DL380G7 SFF Server 
1 เครื่อง 
(2555) 

- เครื่องคอมพิวเตอร 49 เครื่อง 
5 (2557), 1 (2558), 18 (2559),  

9 (2560), 3 (2561) และ 13 (2562) 
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 7 เครื่อง 

1 (2558), 1 (2559), 3 (2560) และ  
2 (2561) 

- คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต 2 เครื่อง 
1 (2558) และ 1 (2561) 

กองการเจาหนาที่

ฝายบริหารทั่วไป
กลุมพัฒนา

ระบบงานและ
อัตรากําลัง

กลุมสรรหาและ
บรรจุแตงต้ัง

กลุมทะเบียน
ประวัติและ

บําเหน็จความชอบ

กลุมสวัสดิการและ
เจาหนาที่สัมพันธ

กลุมพัฒนา
บุคลากร

กลุมวินัยและ
เสริมสรางระบบ

คุณธรรม
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รายการ รายละเอียด จํานวน 
- เครื่องพิมพ 28 เครื่อง 

2 (กอนป 2557), 5 (2557), 8 (2559), 
6 (2560), 6 (2561) และ 1 (2563) 

- สแกนเนอร 5 เครื่อง 
1 (2559) และ 4 (2560) 

- เครื่องสํารองไฟฟา 13 เครื่อง 
9 (2559), 2 (2560), 1 (2561) และ  

1 (2562) 
- ซอฟตแวร - โปรแกรมระบบจดัการฐานขอมูล ยี่หอ 

Oracle Database 11g Standard Edition 
1 ชุด 

- ระบบสารสนเทศ - ระบบฐานขอมูลบุคลากร Dbase 4 
- ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม (DPIS) ของสํานักงาน ก.พ. 

1 ระบบ 
1 ระบบ 

 
2.2 โครงรูปและการเชื่อมโยงอุปกรณ 
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2.3 บุคลากรผูใชงานคอมพิวเตอรท่ีมีอยูในปจจุบัน 
 

ตําแหนง จํานวน (คน) 
ขาราชการ (ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี/นักจัดการงานท่ัวไป/นักทรัพยากร
บุคคล/นิติกร/เจาพนักงานธุรการ) 

53 

พนักงานราชการ (นักจัดการงานท่ัวไป/นักทรัพยากรบุคคล/นิติกร/เจาหนาท่ี
ระบบงานคอมพิวเตอร/เจาพนักงานธุรการ) 

17 

ลูกจางประจํา (พนักงานพิมพดีด) 1 
รวมท้ังส้ิน 71 

 
2.4 เปรียบเทียบสัดสวนการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  0.79  เครื่อง/คน 

 
3. ระบบงานใหมท่ีเสนอ 

3.1 หลักการและเหตุผล 
กองการเจาหนาท่ี เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมและ

ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทภารกิจในการจัดทําแผนการจัดสวนราชการและอัตรากําลังในสวนกลาง และสวน
ภูมิภาค การวางแผนกําลังคน การปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคคล  โครงสราง อัตรากําลัง ระบบงานและ
มาตรฐานการทํางานของหนวยงาน  ดําเนินการสรรหา บรรจุและแตงตั้ง โอน ยายขาราชการ การเลื่อนระดับ
ขาราชการเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน การเลื่อนเงินเดือนขาราชการ พนักงานราชการ และการจายคาจาง
ลูกจางประจํา การจัดพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการแกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การเสริมสราง
วินัยและระบบคุณธรรม ตลอดจนการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศทางการบริหารงานบุคคลของขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการของกรม ซ่ึงในปจจุบันกองการเจาหนาท่ีไดจัดเก็บขอมูลของบุคคลากรใน
ระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศทางการบริหารงานบุคคล โดยแบงออกเปน 2 ระบบ คือ 1. ระบบฐานขอมูล
บุคลากร Dbase 4 เปนโปรแกรมท่ีพัฒนาจากเจาหนาท่ีของกองการเจาหนาท่ีในการจัดเก็บขอมูลของขาราชการ 
เพ่ือสนับสนุนงานดานการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย และงานเงินเดือน 2. โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระหวางกรม (DPIS) : โปรแกรมออกแบบโดยสํานักงาน ก.พ. สําหรับจัดเก็บขอมูลของขาราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจางประจํา เก่ียวกับทะเบียนประวัติขอมูลของบุคคล การเลื่อนเงินเดือน การฝกอบรม การลา 
การรับเครื่องราชฯ ฯลฯ เพ่ือสนับสนุนและรายงานผลตอสํานักงาน ก.พ. แตเนื่องจากระบบฐานดานบุคลากร 
Dbase 4 ท่ีใชในปจจุบันเปนเวอรชั่นท่ีไมสามารถประมวลผลบนระบบปฏิบัติการ (Windows) ท่ีใชในปจจุบันได 
สงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความลาชา ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการทํางานในปจจุบัน 

ในการนี้ กองการเจาหนาท่ีจึงมีความประสงคในการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว ใน
สวนของระบบฐานขอมูลบุคลากร Dbase4 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารงานบุคลากรและ
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหสามารถทํางานตามความตองการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึง
จําเปนตองพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีสามารถชวยใหข้ันตอนการปฏิบัติงานภายในและกระบวนการ
บริหารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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3.2 วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 
2. เพ่ือชวยรองรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 

3.3 เปาหมาย 
1. เพ่ือพัฒนาระบบงานบริหารบุคลากรและระบบสนับสนุนงานของกองการเจาหนาท่ีใหมีความ

คลองตัว เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และรองรับการสนับสนุนขอมูลดานบุคลากรสําหรับผูบริหารดวยความ
รวดเร็ว 

2. เพ่ือปรับปรุงฐานขอมูลของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา โดยการถายโอนขอมูล
จากฐานขอมูลเดิม ไปยังระบบฐานขอมูลใหมใหเปนไปตามโครงสรางของกรมปศุสัตว 

3.4 ตัวชี้วัด 
1) จํานวนผูใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 
2) ระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 

 
4. สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหนวยงาน 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมปศุสัตว ระยะ 6 ป (พ.ศ. 2560 - 2565) มีประเด็น พันธกิจ คือ 
1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและทรัพยากรมนุษยการปศุสัตวทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือรองรับตอการ

เปลี่ยนแปลง และการเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนางานดานการปศุสัตวแกเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 
2) พัฒนาระบบขอมูลการปศุสัตว เครือขายสารสนเทศ ระบบความม่ันคงปลอดภัย บูรณาการความ

รวมมือดานเทคโนโลยีดิจิทัลทุกภาคสวน 
3) เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศดานการปศุสัตวเพ่ือการพัฒนา การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูล และ

การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ การวิจัยพัฒนานวัตกรรมแนวใหมใหกับ
บุคลากรเครือขายดานปศุสัตว 

4) สนับสนุนและพัฒนาระบบการปศุสัตวดวยเทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือพัฒนาปรับปรุงโครงสรางการผลิต 
เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานปศุสัตวกับตลาดโลก มีมาตรฐาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนชองทางและเปด
โอกาสในการพัฒนาประเทศใหหลุดจากกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง 

ยุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมปศุสัตว คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสู
ปศุสัตวดิจิทัลเพ่ือรองรับการพัฒนาดานปศุสัตว (Digital Livestock Transform) 
 
5. สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2563 - 2565 
  ยุทธศาสตรท่ี 4  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
 การยกระดับการใหบริการภาคการเกษตร (Front Office Service) 
 พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาค

เกษตรกรและภาคเอกชน การอํานวยความสะดวกแกนักลงทุน การเพ่ิมศักยภาพการสงออก/
นาํเขา และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงในการปองกันภัยพิบัติ
ธรรมชาติ 

 สนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนและใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
ทํางานของรัฐ 



100 
 

แบบฟอรมเสนอขอจดัหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป 2563 หนา 
จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

 การบูรณาการการบริหารจัดการภายในองคกร และยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน 
 บูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานภาครัฐ ผานการเชื่อมโยงระบบจากหลาย

หนวยงานในการบริหารจัดการ ดานการเงินและการใชจาย ดานการจัดซ้ือจัดจาง ดานการ
บริหารสินทรัพย และดานทรัพยากรมนุษยและการจายเงินเดือน 

 พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของหนวยงานในสังกัด กษ.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยใหความสําคัญกับการชวยเหลือผูดวยโอกาส การเพ่ิมประสิทธิภาพของแรงงาน 

 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการใหบริการอิเลคทรอนิกสของภาครัฐ ควบคูไปกับการยกระดับขีด
ความสามารถและทักษะเชิงดิจิทัลใหกับเจาหนาท่ีทุกระดับและทุกหนวยงาน เพ่ือเปนรากฐาน
ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 
6. แผนงาน/โครงการท่ีเสนอมีความสอดคลองกับแผนแมบท/นโยบาย 
 สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล เรื่อง ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) จํานวน 6 ดาน - 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนปฎิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 6 ประเด็นขับเคลื่อน - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูเปน
รัฐบาลดิจิทัล 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพ
การใหบริการแกประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง นโยบาย SC วาดวย “การยกกระดาษ 

A4” เปาหมายปลายทาง คือ ตองการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรใหดีข้ึน และมีรายไดเพ่ิมข้ึน ภายใต
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณจะขับเคลื่อนโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาชวย 
 สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 - 2565 

วิสัยทัศน “เปนองคการท่ีนําและขับเคลื่อนการปศุสัตวไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในตลาดโลก”  
พันธกิจท่ี 3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลดานการปศุสัตว - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และดิจิทัลท่ีครอบคลุมท้ังซอฟตแวร ฮารดแวร ระบบเครือขาย ระบบฐานขอมูล และระบบเชื่อมโยงขอมูล 
ผูพัฒนาระบบ ผูใชระบบ พนักงานท่ีเก่ียวของ และผูเชี่ยวชาญในสาขา เพ่ือตอบสนองการใชงานสําหรับการปศุสัตว
และเพ่ืองานปศุสัตว 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลดานการปศุสัตวใหมีความ
เหมาะสมและรวมสมัย - พัฒนาและปรับปรุงการนําดิจิทัลมาใชในระบบปศุสัตว เชื่อมโยงระบบขอมูลระหวาง
ระบบงานใหมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง ใชงานไดงาย และมีความพรอมในอุปกรณดาน IT มีความทันสมัย 
เหมาะสมกับบริบทแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาและสนับสนุนการเขาถึงเพ่ือประยุกตใชขอมูล องค
ความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยดานการปศุสัตว ผานชองทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความสะดวก
และรวดเร็ว เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการมุงสูการเปน Device Service ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปน
ประโยชนตอการพัฒนาการปศุสัตวใหเปนท่ียอมรับในระดับสากลและเปนขอมูลสําคัญตอการลงทุนและการ
แขงขันอยางมืออาชีพ 
 อ่ืนๆ กรุณาระบุ           
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7. รายละเอียดระบบหรืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ีขออนุมัติ 
7.1 รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร (Hardware) ท่ีเสนอ 

 

ลําดับ รายการ จํานวน 
ราคาตอ
หนวย 

ราคารวม 
เกณฑกลาง ICT กรณีไมใชเกณฑ

กลางใหระบุเหตผุล ใช ไมใช 

        
        
        

รวม     
 

7.2 รายการ Software ท่ีเสนอ 
 

ลําดับ ชื่อ Software 
จํานวน 
License 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

ราคารวม 

     
     
     
     

รวม  
 

7.3 คาใชจายบุคลากรสําหรับการพัฒนาระบบ (ท่ีปรึกษาโครงการ ผูเชี่ยวชาญ ผูพัฒนาระบบ อ่ืนๆ) 
 

ลําดับ ตําแหนงบุคลากร วุฒิ 
ประสบการณ 

(ป) 
จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
(บาท) 

ระยะ 
เวลา 

(เดือน) 

รวม 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

เกณฑการ
พิจารณา 

ใช ไมใช 

1 ระบบฐานขอมูลบุคลากร
กรมปศุสัตว มีคาใชจาย
ในการพัฒนาระบบ ดังน้ี 

     486,000   

1.1 นักวิเคราะหระบบอาวโุส 
(System Analyst) 

ปริญญาโท
ข้ึนไป 

7-10 ป 
ข้ึนไป 

1 39,000 2 78,000   

1.2 นักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส 
(Programmer Analyst) 

ปริญญาโท
ข้ึนไป 

7-10 ป 
ข้ึนไป 

1 37,000 6 222,000   

1.3 นักพัฒนาโปรแกรม 
(Programmer) 

ปริญญาตรี
ข้ึนไป 

5-10 ป 
ข้ึนไป 

1 31,000 6 186,000   

รวม 486,000   
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7.4 คาใชจายท่ีเกิดข้ึนทุกเดือนท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
 

ลําดับ คาใชจายที่เกิดขึ้นทุกเดือน 
จํานวน 
(เดือน) 

ราคาตอ
เดือน (บาท) 

รวมจํานวนเงิน 
(บาท) 

     
     

รวม  
 

7.5 คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
 

ลําดับ รายละเอียดคาใชจาย การคํานวณคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) 

    
    

รวม  
 
8. ขอบเขตและวิธีการดําเนินงาน 

1. ศึกษากระบวนการทํางานของระบบงานปจจุบัน และขอบังคับใหมเพ่ือเปรียบเทียบกับระเบียบเกา 
2. ออกแบบโครงสรางขอมูลใหสอดคลองกับกระบวนการทํางานของหนวยงาน 
3. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 
4. ฝกอบรมการใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 

- อบรมการใชงานระดับเจาหนาท่ีดูแลระบบ จํานวน 5 คน จํานวน 1 วัน 
 - อบรมการใชงานระดับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน จํานวน 20 คน จํานวน 1 วัน 
 
9. กลุมเปาหมาย 

บุคลากรและเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว 
 
10. ระยะเวลา/แผนการดําเนินการ 

10.1 ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปงบประมาณ 2563 ระยะเวลาการดําเนินการ 180 วัน 

 
งวดท่ี ระยะเวลา การเบิกจายเงิน รายละเอียด 

1 ภายใน 60 วันนับจาก
วันลงนามในสัญญา 

รอยละ 20 ของ
ราคาตามสัญญา 

1. แผนการดําเนินงาน 
2. เอกสารวิเคราะห และออกแบบระบบ 

2 ภายใน 150 วันนับจาก
วันลงนามในสัญญา 

รอยละ 40 ของ
ราคาตามสัญญา 

1. สงมอบระบบงานท่ีพัฒนา 
2. เอกสารรายงานผลการทดสอบระบบ 

3 ภายใน 180 วันนับจาก
วันลงนามในสัญญา 

รอยละ 40 ของ
ราคาตามสัญญา 

1. นําเขาขอมูล 
2. ฝกอบรมการใชงาน 
3. เอกสารรายงานสงมอบงานฉบับสมบูรณ 
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10.2 แผนการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 

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

1. จัดทําขอกําหนด
ขอบเขตและรายละเอียด
เงื่อนไขการจาง 

             

2. จัดซื้อจัดจาง              
3. ลงนามในสัญญา              
4. ดําเนินการออกแบบ
และพฒันาระบบตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

             

5. ดําเนินการฝกอบรม
การใชงานระบบ และ
ปรับแกไขระบบงาน  
(ถามี) 

             

6. สงมอบและตรวจรับ
ระบบงาน 

             

7. สงเบิกจาย              
 
11. คาใชจาย 

งบประมาณโครงการ  486,000  บาท 
 
12. แหลงเงิน 
   เงินงบประมาณ ป       
   เงินท่ีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณป  2563 
   เงินรายได        
   เงินชวยเหลือ        
   เงินอ่ืนๆ  เงินเหลือจายอ่ืนๆ ป 2563 
 
13. รายละเอียดของแหลงงบประมาณ  เงินเหลือจายจากงบลงทุนของกรมปศุสัตว ป พ.ศ. 2563 
 
14. ในกรณีท่ีจัดหาทดแทนของเดิม กรุณาระบุรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเดิมท่ีถูกทดแทน 
  

ลําดับ รายการท่ีถูกทดแทน หมายเลขครุภัณฑ ปท่ีจัดซ้ือ 
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15. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
15.1 ประโยชนตอองคกร 

กรมปศุสัตวมีระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว ท่ีใชในการบริหารจัดการขอมูลบุคลากร และ
เจาหนาท่ีของกรมปศุสัตวไดอยางเปนระบบ และรองรับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและตอบสนองความตองการ
ของผูบริหารกรมปศุสัตวเพ่ือใชในการบริหารงานและการวางแผนการดําเนินงานของบุคลากรกรมปศุสัตวให
สอดคลองกับภารกิจกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ และนโยบายภาครัฐ 

15.2 ประโยชนตอเกษตรกร/ประชาชน 
กรมปศุสัตวสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว เพ่ือรองรับการใหบริการดานปศุสัตวและ

การตอบสนองความตองการใชบริการงานบริการอ่ืนๆ ตามภารกิจกรมปศุสัตวใหกับเกษตรกร ผูประกอบการ 
ประชาชนท่ัวไป และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ไดอยางสะดวกรวดเร็วและครอบคลุมท่ัว
ประเทศ 
 
 
 

ผูรายงาน      
   (นาย                                  ) 

ตําแหนง         ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
วันท่ี      

 
 

ผูรับรอง       
   (นาย                                  ) 

   ตําแหนง  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว 
วันท่ี      

 
 

ผูรับรองรายงาน       
         (นาย                                  ) 

 ตําแหนง  ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว 
วันท่ี      
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(แนบ) 

1. รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานระบบ หรืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ีขออนุมัติ 
คุณลักษณะของระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 
1. ระบบฐานขอมูลบุคลากร 

ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลเจาหนาท่ีโดยอางอิงจากการเก็บขอมูลปจจุบันของหนวยงาน โดยจะตองมี
ขอมูลในมิติตางๆ อยางนอย ขอมูลกรอบโครงสราง ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลตําแหนง ขอมูลประสบการณ ขอมูล
เงินเดือน และผลการปฏิบัติงานท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอมูลท้ังหมดจะตองเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือดูยอนหลังได โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.1. สามารถจัดการขอมูล ดังนี้ 
1.1.1. งานบรรจุ 
1.1.2. งานเลื่อนระดับ 

1.1.2.1. รองรับการเลื่อนประเภท ดังนี้ 
1) เลื่อนของประเภทท่ัวไป (ต่ํากวาระดับปริญญาตรี) 

- เลื่อนตาม ว.34 (ชํานาญงาน) 
- เลื่อนตาม ว.1 (ชายแดนใต) 
- เลื่อนตาม ว.22 (อาวุโส) 

2) เลื่อนของประเภทวิชาการ 
- เลื่อนตาม ว.10 (ชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ) 
- เลื่อนตาม ว.1 (ชายแดนใต) 
- เลื่อนตาม ว.16 (เชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ) 
- เลื่อนควบเฉพาะนายสัตวแพทย (ชํานาญการ) 

3) เลื่อนประเภทอํานวยการ 
- อํานวยการตน 
- อํานวยการตนสูง (ทําคําสั่งใหกระทรวง) 

1.1.3. งานยาย 
1.1.3.1. ยายอํานวยการสูง 
1.1.3.2. ยายอํานวยการตน 
1.1.3.3. ยายขาราชการพลเรือนสามัญท่ีไดรับวุฒิเพ่ิม 
1.1.3.4. ยายท่ัวไป 
1.1.3.5. ยายชํานาญการพิเศษ 

1.1.4. งานโอน 
1.1.4.1. รับโอน 
1.1.4.2. ใหโอน 

1.1.5. งานเงินเดือน 
1.1.5.1. สามารถพิมพหรือสงออกขอมูลในรูปแบบสเปรดชีทเพ่ือสงใหกับทะเบียนของวันท่ี 1 

มีนาคม และวันท่ี 1 กันยายน ได 
1.1.5.2. สามารถพิมพหรือสงออกขอมูลในรูปแบบสเปรดชีทรายงานใหหนวยงานผูรับผิดชอบ

กรอกขอมูล 
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1.1.5.3. สามารถนําเขาขอมูลการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนในรูปแบบสเปรดชีท จากท่ีหนวยงาน
ผูรับผิดชอบกรอกได โดยเม่ือขอมูลมีความผิดพลาดจะตองแจงความผิดพลาดและไมอนุญาตใหนําเขาเพ่ือ
ปองกันขอมูลผิดพลาด เชน กรณีผูกรอกขอมูลเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารรูปแบบสเปรดชีทท่ีไดรับ เปนตน 

1.1.6. งานการรักษาราชการแทน 
1.1.7. งานการรักษาการในตําแหนง 
1.1.8. งานปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
1.1.9. งานลาออก 
1.1.10. งานทดลองงานสามารถแจงเตือนผานหนาระบบแบบอัตโนมัติเม่ือมีเจาหนาท่ีทํางานครบ 6 

เดือน เพ่ือเรียกมาทําคําสั่ง 
1.1.11. งานพนักงานราชการ 
1.1.12. งานลูกจางประจํา  

1.2. สามารถบันทึกขอมูลผานโปรแกรมเว็บตามรายการขอ 1.1 
1.3. สามารถแกไข เพ่ิมเติม และลบขอมูลผานโปรแกรมเว็บตามรายการขอ 1.1 
1.4. สามารถแสดงขอมูลตามรายการขอ 1.1 ในรูปแบบท่ีกําหนด 
1.5. สามารถเรียกดูขอมูลการแกไขของแตละรายการ โดยตองแสดงขอมูลการแกไข ผูแกไข วันท่ีแกไขได 

2. ระบบรายงาน และบันทึกคําสั่ง 
2.1. รายงานทําบัญชีเปรียบเทียบเจาหนาท่ี เชน เปรียบเทียบอาวุโส 
2.2. รายงานบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ เรียงตามรหัสหนวยงาน และรหัสบุคคล 
2.3. รายงานอ่ืนๆ ท่ีหนวยงานรองขอ 10 รายงาน 

3. ดําเนินการนําเขาขอมูลจากระบบงานเดิมของหนวยงานไปยังระบบใหม (Data Migration) โดยจะตอง
ทดสอบผลลัพธการนําเขาใหสมบูรณ รวมถึงการดําเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบขอมูล เชน เปลี่ยนรูปแบบวันท่ี 
หรือเปลี่ยนชนิดขอมูล (Data Type) 

4. สามารถนําเขาขอมูลจากหนวยงานภายนอกในรูปแบบสเปรดชีท (Spreadsheet) หรือเอกเซล (Excel) 
ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 
 



รายการ (ระบุยี่หอ รุน ชนิด/แบบ ขนาด ลักษณะ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน วัน/เดือน/ป แหลงเงิน

และรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑคอมพิวเตอร (บาท) (บาท) จัดซื้อ ใชเงินจากงบ

1 ระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว  มีรายละเอียดการพัฒนาระบบ 1 ระบบ 486,000         486,000       8 ก.ค. 2563 เงินเหลือจายจาก เฉพาะเจาะจง กองการเจาหนาที่

สารสนเทศ ดังนี้ งบลงทุนป พ.ศ. 2563

1. ระบบฐานขอมูลบุคลากร

 1.1 สามารถจัดการขอมูล เชน งานบรรจุ งานเลื่อนระดับ งานยาย

งานโอน งานเงินเดือน งานการรักษาราชการแทน งานการรักษาการ

ในตําแหนง งานปฏิบัติหนาที่ราชการ งานลาออก งานทดลองงาน 

งานพนักงานราชการ และงานลูกจางประจํา

 1.2 สามารถบันทึกขอมูลผานโปรแกรมเว็บตามรายการขอ 1.1

 1.3 สามารถแกไข เพิ่มเติม และลบขอมูลผานโปรแกรมเว็บตาม

รายการขอ 1.1

 1.4 สามารถแสดงขอมูลตามรายการขอ 1.1 ในรูปแบบที่กําหนด

 1.5 สามารถเรียกดูขอมูลการแกไขของแตละรายการ โดยตองแสดง

ขอมูลการแกไข ผูแกไข วันที่แกไขได

2. ระบบรายงาน และบันทึกคําสั่ง

 2.1 รายงานทําบัญชีเปรียบเทียบเจาหนาที่ เชน เปรียบเทียบอาวุโส

 2.2 รายงานบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ เรียง

ตามรหัสหนวยงาน และรหัสบุคคล

 2.3 รายงานอื่นๆ ที่หนวยงานรองขอ 10 รายงาน

3. ดําเนินการนําเขาขอมูลจากระบบงานเดิมของหนวยงานไปยัง

ระบบใหม (Data Migration) โดยจะตองทดสอบผลลัพธการนําเขา

ใหสมบูรณ รวมถึงการดําเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบขอมูล เชน 

เปลี่ยนรูปแบบวันที่ หรือเปลี่ยนชนิดขอมูล (Data Type)
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ตัวอยาง แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว

กองการเจาหนาที่ เบอรโทร 0-2653-4444 ตอ 2141

ลําดับที่ จํานวน วิธีการจัดซื้อ
หมายเลขทะเบียน

ครุภัณฑที่ถูกทดแทน
สถานที่ตั้งครุภัณฑ หมายเหตุ



รายการ (ระบุยี่หอ รุน ชนิด/แบบ ขนาด ลักษณะ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน วัน/เดือน/ป แหลงเงิน

และรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑคอมพิวเตอร (บาท) (บาท) จัดซื้อ ใชเงินจากงบ

ตัวอยาง แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว

กองการเจาหนาที่ เบอรโทร 0-2653-4444 ตอ 2141

ลําดับที่ จํานวน วิธีการจัดซื้อ
หมายเลขทะเบียน

ครุภัณฑที่ถูกทดแทน
สถานที่ตั้งครุภัณฑ หมายเหตุ

4. สามารถนําเขาขอมูลจากหนวยงานภายนอกในรูปแบบสเปรดชีท 

(Spreadsheet) หรือเอกเซล (Excel) ตามที่กรมปศุสัตวกําหนด

 - มีการรับประกัน 1 ป

รวมเปนเงิน 486,000      

หมายเหตุ: - การกรอกรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑคอมพิวเตอรสามารถดูรายละเอียดเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนดมาเปนแนวทางในการกรอกขอมูล

  - การรายงานผลการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอรขอใหแจงหลังจากการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอรเสร็จสิ้นเรียบรอยภายใน 5 วันทําการ สวนหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรจะดําเนินการจัดสงใหภายหลังจาก

ขึ้นทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว

ผูรายงาน            สมชาย  สุขสันต

                    (นายสมชาย  สุขสันต)

ตําแหนง       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่รายงาน    15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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รายการ (ระบุยี่หอ รุน ชนิด/แบบ ขนาด ลักษณะ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน วัน/เดือน/ป แหลงเงิน

และรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑคอมพิวเตอร (บาท) (บาท) จัดซื้อ ใชเงินจากงบ

1 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด 2 เครื่อง 14,640         29,280     7 ธ.ค. 2563 เงินงบประมาณ สอบราคา 0602-13-10-007-0044/58 กองการเจาหนาที่ หมายเลขทะเบียน

ไมนอยกวา 19 นิ้ว) ยี่หอ HP รุน 190-0305D มีรายละเอียดดังนี้ ป 2564 100000047643 (ทะเบียน ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Core i3-8100 ความเร็ว สินทรัพยในระบบ GFMIS) จะดําเนินการจัดสง

สัญญาณนาฬิกา 3.60 GHz. 0602-13-10-007-0045/58 ใหภายหลังจากขึ้น

 - หนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 มีขนาดไมนอยกวา 4 GB. 100000047644 (ทะเบียน ทะเบียนครุภัณฑ

 - หนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ชนิด SATA ขนาดความจุ 1 TB. สินทรัพยในระบบ GFMIS) คอมพิวเตอรเรียบรอย

 ความเร็วรอบ 7200 รอบตอนาที แลว

 - มี DVD-RW

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 จํานวน 3 ชอง

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ 10/100/1000 Base-T

Ethernet LAN, 802.11 a/b/g/n/ac Wireless LAN

 - มีจอแสดงภาพแบบ LED ยี่หอ HP รุน 20KD ขนาด 19.5 นิ้ว 

และมี Contrast Ratio 1,000:1

 - มีการรับประกัน 3 ป

2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ยี่หอ 2 ชุด 3,800          7,600       7 ธ.ค. 2563 เงินงบประมาณ สอบราคา หมายเลขทะเบียน

Microsoft Windows รุน Windows 10 Home 64 Bit ENG (OEM) ป 2564 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 - ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) หรือเครื่อง จะดําเนินการจัดสง

คอมพิวเตอรโนตบุก และรองรับการทํางานกับระบบ 2 processor ใหภายหลังจากขึ้น

 - มีระบบรักษาความปลอดภัย และสนับสนุนรองรับ IPv4 และ IPv6 ทะเบียนครุภัณฑ

 - สํารองไฟลและเรียกคืนไฟลขอมูลได คอมพิวเตอรเรียบรอย

 - ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรสามารถปรับปรุงเวอรชั่น แลว

ที่ใชงานอัพเกรดเปนเวอรชั่นลาสุดได ในกรณีที่มีชอฟตแวรระบบ

ปฏิบัติการคอมพิวเตอรเวอรชั่นใหม
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ตัวอยาง การกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน

กองการเจาหนาที่ เบอรโทร 0-2653-4444 ตอ 2141

ลําดับที่ จํานวน วิธีการจัดซื้อ หมายเหตุ
หมายเลขทะเบียนครุภัณฑที่

ถูกทดแทน
สถานที่ตั้งครุภัณฑ



รายการ (ระบุยี่หอ รุน ชนิด/แบบ ขนาด ลักษณะ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน วัน/เดือน/ป แหลงเงิน

และรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑคอมพิวเตอร (บาท) (บาท) จัดซื้อ ใชเงินจากงบ

ตัวอยาง การกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน

กองการเจาหนาที่ เบอรโทร 0-2653-4444 ตอ 2141

ลําดับที่ จํานวน วิธีการจัดซื้อ หมายเหตุ
หมายเลขทะเบียนครุภัณฑที่

ถูกทดแทน
สถานที่ตั้งครุภัณฑ

 - มีระบบจัดการและคนหาไฟลหรือขอมูลไดงาย

 - สามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมากไดดวยอิมเมจไฟล

 - มีความสะดวกในการใชขอมูลและทํางานรวมกันได

3 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ยี่หอ Microsoft Office Home& 2 ชุด 7,990          15,980     7 ธ.ค. 2563 เงินงบประมาณ สอบราคา หมายเลขทะเบียน

Business 2019 ประกอบดวย ป 2564 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 - ซอฟตแวรจัดการงานเอกสาร งานตารางคํานวณ การเสนองาน จะดําเนินการจัดสง

 - ซอฟตแวรจัดการงานสิ่งพิมพ งานดานสมุดบันทึก ใหภายหลังจากขึ้น

 - ซอฟตแวรจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส ทะเบียนครุภัณฑ

 - ซอฟตแวรระบบสํานักงานคอมพิวเตอรสามารถปรับปรุงเวอรชั่น คอมพิวเตอรเรียบรอย

ที่ใชงานอัพเกรดเปนเวอรชั่นลาสุดได ในกรณีที่มีชอฟตแวรระบบ แลว

สํานักงานคอมพิวเตอรเวอรชั่นใหม และสามารถดาวนโหลดเกรดใชงาน

เวอรชั่นที่ต่ํากวาที่เสนอได

 - แปลงเอกสารขอมูลใหอยูในรูปของ PDF หรือ XPS

รวมเปนเงิน 52,860     

หมายเหตุ: - การกรอกรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑคอมพิวเตอรสามารถดูรายละเอียดเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนดมาเปนแนวทางในการกรอกขอมูล

  - การรายงานผลการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอรขอใหแจงหลังจากการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอรเสร็จสิ้นเรียบรอยภายใน 5 วันทําการ สวนหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรจะดําเนินการจัดสงใหภายหลังจาก

ขึ้นทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว

ผูรายงาน     วิเชียรชัย  สายสัมพันธอันดี

               (วิเชียรชัย  สายสัมพันธอันดี)

ตําแหนง       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่รายงาน    12 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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ขอจํากัดและขอปญหาจากการศึกษา 
 

ขอจํากัดและขอปญหาจากการศึกษาแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 
กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว มีรายละเอียดดังนี้ 

1. บุคลากรของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวมีความรูความเขาใจในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
และการจัดทําโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรคอนขางนอย และการสลับปรับเปลี่ยนและความตอเนื่อง
ของบุคลากรของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวที่มีอยูตลอดเวลา ทําใหบุคลากรของหนวยงานในสังกัด
กรมปศุสัตวตองใชระยะเวลาในการเรียนรูและทําความเขาใจในกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงานท่ีตองเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 

2. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีเสนอโครงการโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการคํานวณคาใชจายในการพัฒนาระบบสารสนเทศไมสอดคลองกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีเสนอและขอจํากัดดานเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

3. การจัดทําโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีเสนอโครงการ
สวนมากจะไมไดบรรจุอยูในแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมปศุสัตว และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ อันเนื่องมาจากความตองการของผูใชงานและผูรับบริการ และเปนไปตามนโยบายภาครัฐ
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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บทที่ 4 
 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบฐานขอมูล
บุคลากรกรมปศุสัตว เปนกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีครอบคลุมการดําเนินการเสนอขอความ
เห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกองการเจาหนาท่ี และหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีขอเสนอ
โครงการ ในชวงดําเนินการท้ัง 2 ชวงเวลา ดังนี้ 

ชวงเวลาท่ี 1 การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป เปนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใน
รอบเริ่มตนปงบประมาณ โดยเปนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล ซ่ึงมีการดําเนินงานสํารวจความตองการระบบคอมพิวเตอร และจัดทําและนําเสนอโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวในแตละปงบประมาณท่ีดําเนินการ ใหปฏิบัติเปนไป
ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรภาครัฐกําหนดไว 

ชวงเวลาท่ี 2 การดําเนินงานระหวางปงบประมาณ เปนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรในชวงระหวาง
ปงบประมาณ โดยเปนการจัดทําโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรมีการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายประจําป หรือเงินเหลือจายจากแหลงเงินงบประมาณตางๆ อาทิเชน เงินเหลือจายจากงบลงทุน
ครุภัณฑตางๆ ของกรมปศุสัตว หรือเงินนอกงบประมาณ อาทิเชน เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
เงินคาธรรมเนียมคาท่ีพักสัตวและซากสัตว เงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือเงินอ่ืนๆ ซ่ึง
มีการดําเนินงานจัดหาระบบคอมพิวเตอรตามความจําเปน และความตองการดานเทคโนโลยีดิจิทัลตาม
ภารภิจกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ และนโยบายภาครัฐ และจัดทําและนําเสนอโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสงักัดกรมปศุสัตวในระหวางปงบประมาณท่ีดําเนินการของปงบประมาณ 
ใหปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรภาครัฐกําหนดไว 

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว หรือโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร
กรมปศุสัตวจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กรมปศุสัตว และหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการเพ่ือจัดตั้งงบประมาณประจําป
งบประมาณ ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และท่ีสําคัญสวนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณจะตองปฏิบัติตามขอเสนอแนะในการพิจารณาจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร 
ระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยจะตองพิจารณาตามหลัก 4 ประการ ดังนี้ 

1. ขอบเขตหนาท่ีของหนวยงาน 
2. ความคุมคาในการลงทุน 
3. คุณลักษณะและราคาควรเปนไปตามเกณฑของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
4. ระบบท่ีจะจัดหาควรเปนระบบเปด สามารถพัฒนาและตอยอดได และตองเชื่อมโยงขอมูลกัน

ในหนวยงานของตนเองและภายในกระทรวงได 
กองการเจาหนาท่ี และหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรจะตอง

ปฏิบัติและพิจารณาดําเนินการดังนี้ 



113 
 

 

1. โครงการจะตองมีความสอดคลองตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายภาครัฐ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ และภารกิจ
กรมปศุสัตว 

2. โครงการจะตองบรรจุอยูในแผนปฎิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป แผนปฏิบัติ
การดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมปศุสัตว ระยะ 3 ป 

3. โครงการจะตองแสดงคําชี้แจงเหตุผลความจําเปน ขอบเขตงาน และรายละเอียดงบประมาณท่ี
มีความชัดเจน 

4. ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือวัสดุคอมพิวเตอรจะตองกําหนดรายละเอียดราคาและคุณลักษณะ
เฉพาะ (Specification) ใหเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และหากครุภัณฑคอมพิวเตอรอยูนอกเหนือเกณฑ
ราคากลางฯ จะตองใหคําชี้แจงเหตุผลความจําเปน กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน จัดทํา
เปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีจัดหากับรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะตามเกณฑราคากลางฯ ท่ีมีความใกลเคียงกัน และใบเสนอราคาท่ีสืบราคาจํานวน 3 แหลงมาประกอบ
พิจารณา 

5. โครงการท่ีเสนอเปนการจัดหากรณีเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานเดิม จะตองแสดงรายละเอียด
เปรียบเทียบหรือความแตกตางระหวางระบบงานเดิมกับระบบงานท่ีปรับปรุง/เพ่ิมเติม/ใหม 

6. โครงการท่ีพัฒนาระบบสารสนเทศจะตองไมซํ้าซอนกับระบบงานเดิมท่ีมีอยู 
7. โครงการจะตองกําหนดอัตราคาใชจายสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเปนไปตามหลักเกณฑ

และแนวทางการจางท่ีปรึกษาฯ ซ่ึงเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 ซ่ึงคํานวณรวมกับ 
Mark-Up Factor 2.475 ไวแลว และจะตองพิจารณาคาตอบแทนของบุคลากรจะตองคํานวณ (Man-Month) 
ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน 

8. โครงการจะตองจัดทําขอกําหนดขอบเขตและเง่ือนไขการจางอยางยอ (Terms of Reference: 
Mini TOR) 

9. โครงการท่ีเสนอจะตองพิจารณาผานการบูรณาการระหวางหนวยงานมากอน 
10. โครงการท่ีเสนอจะตองพิจารณาผานความเห็นชอบและ/หรืออนุมัติหลักการเสนอตอผูบริหารท่ี

กํากับดูแลหนวยงาน 
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว และโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร

กรมปศุสัตวของกองการเจาหนาท่ีไดดําเนินการปฏิบัติการเสนอโครงการตามขอเสนอแนะในการพิจารณา
จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักพิจารณา 
4 ประการ และขอปฏิบัติตามหลักเกณฑฯ จํานวน 10 ขอ เปนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กรมปศุสัตว เพ่ือใหโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกองการเจาหนาท่ี และหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรไดอยางถูกตองและเปนระบบมากข้ึน และยังใชเปนกรอบแนวทางการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 
และเพ่ือใชประกอบในการอางอิงและการดําเนินงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนางานดานอ่ืนๆ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ขอเสนอแนะการศึกษา 

 
ขอเสนอแนะการศึกษาแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว กรณีศึกษา: การพัฒนา

ระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ควรมีการสรางการเรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ

กรมปศุสัตวใหกับหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวใหอยางตอเนื่อง และการเผยแพรประชาสัมพันธการจัดทํา
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กรมปศุสัตวใหอยางท่ัวถึงมากข้ึน 

2. การจัดทําโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวจะตองวิเคราะห
และประเมินเนื้องานท่ีปฏิบัติงาน พรอมท้ังจัดทํารายละเอียดขอกําหนดขอบเขตและเง่ือนไขการจางงานพัฒนา
ระบบใหครอบคลุมมากท่ีสุด และใหผูรับจางทําการวิเคราะหออกแบบและประเมินราคาคาใชจายในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศจํานวนไมนอยกวา 3 รายมาประกอบการพิจารณาในการจัดทําโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร เพ่ือชวยลดปญหาและขอจํากัดในการพิจารณาเงินงบประมาณมาประกอบในการจัดสรรเงิน
งบประมาณท่ีเกิดข้ึน 

3. กรมปศุสัตว โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว
รวมกันศึกษาทบทวน ปรับแกไขและจัดทําโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรตามความตองการผูใชงานและ
ผูรับบริการ และตามนโยบายภาครัฐในชวงระยะเวลากอนสิ้นสุดปงบประมาณและกอนการจัดทําโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรในรอบปงบประมาณถัดไป 
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บรรณานุกรม 
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  2559ก.  คูมือกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  2559ข.  หลักเกณฑและแนวทางการจางท่ีปรึกษาสําหรับแผนงาน/ 
โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ.  ศูนยเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  2563ก.  คําส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ี 443/2563 เรื่อง  
 แตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO)  

ผูบริหารขอมูลระดับสูง (Chief Data Officer: CDO) ของกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณและสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ.  24 มีนาคม 2563. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  2563ข.  คําส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ี 764/2563 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล และกํากับดูแลขอมูล ของกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ.  17 มิถุนายน 2563. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  2563ค.  คําส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ี 765/2563 เรื่อง  
 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ.  17 มิถุนายน 2563. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  2563ง.  แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พ.ศ. 2563 - 2565.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  2563จ.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ 
คอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้งท่ี 1/2563 วันจันทรท่ี 20 กรกฎาคม  
2563.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ.   
(อัดสําเนา). 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  2564ก.  กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2557 (กรมปศุสัตว) (Online).   
https://www.moac.go.th/data/content/structure/41.pdf, 21 กรกฎาคม 2564. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  2564ข.  เว็บไซตของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (Online).  https://www.opsmoac.go.th/site-home, 
16 กรกฎาคม 2564. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  2564ค.  การจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ ใน เอกสารดาวนโหลด (Online).   
https://www.opsmoac.go.th/ict-document-download, 23 กรกฎาคม 2564. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  2564ง.  เกณฑราคากลาง ใน เอกสารดาวนโหลด (Online).   
https://www.opsmoac.go.th/ict-document-download, 23 กรกฎาคม 2564. 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  2564จ.  คําสั่งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน เอกสารดาวนโหลด 
 (Online).  https://www.opsmoac.go.th/ict-document-download,  

23 กรกฎาคม 2564. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  2564ฉ.  แผนปฏิบัติการ "การใชประโยชนขอมูลขนาดใหญ 

การวิเคราะหและบริหารขอมูลขนาดใหญ (Big Data and Big Data Analytic 
Management) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พ.ศ.2563 - 2565) ภายใต 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2563 - 2565 ใน  
เอกสารดาวนโหลด (Online).   
https://www.opsmoac.go.th/ict-document-download, 23 กรกฎาคม 2564. 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม.  2564ก.  การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ โดย 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Online).   
https://100m.mdes.go.th/index.html, 23 กรกฎาคม 2564. 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม.  2564ข.  เว็บไซตของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ 
สังคม (Online).  https://www.mdes.go.th/home, 23 กรกฎาคม 2564. 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม.  2564ค.  เกณฑราคากลางคอมพิวเตอร หรือเกณฑราคา 
กลาง CCTV.  ใน เกณฑราคาพ้ืนฐาน (ราคากลาง) (Online).  
https://www.mdes.go.th/service?a=29, 23 กรกฎาคม 2564. 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม.  2564ง.  หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ 
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https://www.mdes.go.th/service/29?page=2, 23 กรกฎาคม 2564. 

กรมปศุสัตว.  2558.  คําส่ังคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมปศุสัตว 
ท่ี 12/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมปศุสัตว. 
9 เมษายน 2558. 

กรมปศุสัตว.  2561ก.  คําส่ังกรมปศุสัตวท่ี 876/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี 
สารสนเทศกรมปศุสัตว.  18 ตุลาคม 2561. 

กรมปศุสัตว.  2561ข.  คําส่ังกรมปศุสัตวท่ี 878/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารและ 
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กรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ 2565.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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กรมปศุสัตว.  2564ง.  แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมปศุสัตว : แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ 
กรมปศุสัตว ระยะ 6 ป พ.ศ. 2560 - 2565 (Online).  
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คลาวดกลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service) (Online).   
https://gdcc.onde.go.th/, 16 สิงหาคม 2564. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กษ. ประจําป หนา  
จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

                 แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
                 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.............. 

หนวยงาน                        (1)  

ช่ือโครงการ       (2)      
 
ประเภทโครงการ   พัฒนาระบบสารสนเทศ  (  ใหม ,  ทดแทนของเดิม ,  เพ่ิมประสิทธิภาพ) 

(3)  จัดซื้อจัดหาฮารดแวร/ซอฟตแวร  (  ใหม ,  ทดแทนของเดิม ,  เพ่ิมประสิทธิภาพ) 
 จางท่ีปรึกษา   
 

ประเภทงบประมาณ       งบประมาณตามภารกิจของหนวยงาน 

 (3)    งบบูรณาการ เรื่อง........................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
 

1. ช่ือหนวยงานเจาของโครงการ 
1.1 ชื่อสวนราชการ  (4) 

             
1.2 ชื่อสถานท่ีตั้ง  (5) 

             
1.3 หัวหนาสวนราชการ  (6) 

             
1.4 ผูรับผิดชอบโครงการ  (7) 

    ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ     
    ผูอํานวยการ กอง/สํานัก/ศูนย/สถาบัน     

1.5 ผูประสานงานโครงการ  (8) 
       เจาหนาท่ีบริหารโครงการ 

โทรศัพท :         
โทรสาร  :         
อีเมลล   :         

1.6 หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน  (9) 
               
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

ICT01 
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แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กษ. ประจําป หนา  
จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

1.7 แผนภูมิการแบงสวนราชการ  (10) 
             
             
             
             
             
             

 
2. ระบบงานท่ีมีในปจจุบัน 

2.1 รายละเอียดระบบงานปจจบุัน  (11) 
รายการ รายละเอียด จํานวน 

- ฮารดแวร   
- ซอฟตแวร   
- ระบบสารสนเทศ   
- อ่ืนๆ (ถามี)   

   
   

 
2.2 โครงรูปและการเชื่อมโยงอุปกรณ  (12) 
 

 
 
 

(แทรกแผนผังการเชื่อมโยง) 
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แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กษ. ประจําป หนา  
จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

2.3 บุคลากรผูใชงานคอมพิวเตอรท่ีมีอยูในปจจุบัน  (13) 
ตําแหนง จํานวน(คน) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

รวมท้ังส้ิน  
 

2.4 เปรียบเทียบสัดสวนการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน  (14)  เครื่อง / คน 
 
3. รายละเอียดของระบบงานใหมท่ีเสนอ 

3.1 หลักการและเหตุผล  (15) 
             
             
             
             

3.2 วัตถุประสงค  (16) 
             
             
             
             

3.3 เปาหมาย  (17) 
             
             
             
             

3.4 ตัวชี้วัด  (18) 
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แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กษ. ประจําป หนา  
จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

4. สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหนวยงาน  (19) 
ยุทธศาสตร            
แผนงาน            
โครงการสําคัญ           

 
5. สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2563 -2565  (20) 
  ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ  

  การสงเสริมการเขาถึงและใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานของหนวยงานในสังกัด กษ. 
  ประสานการปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง ท่ีมีความทันสมัย มีเสถียรภาพ เพ่ือใหเกษตรกรไดเขาถึงและใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบไดอยางเทาเทียมกันดวยราคาท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 

  ประสานขับเคลื่อนใหมีผูใหบริการขอมูล (Content Provider) ลงทุนใหบริการขอมูลดาน
การเกษตร 

  การขับเคลื่อนและตอยอดพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
  สรางนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พรอมกับใหความรูในวงกวาง ดวยการจัดกิจกรรมเพ่ือใหเขาถึง

ประเด็นความตองการในบริบทของเมืองท่ีตองการพัฒนา รวมท้ังสรางความรูความเขาใจกับ
ผูเก่ียวของ 

  จัดใหมีหนวยงาน/คณะขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในระดับประเทศและระดับเมือง 
  จัดเก็บขอมูลท่ีดี มีการเช่ือมโยงขอมูลและเปดเผยขอมูลท่ีพรอมตอการนําไปพัฒนาตอยอดและ

แบงปนสูการใชประโยชนท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือนําไปสูการใหบริการขอมูลแก
เกษตรกรและใชประโยชนเพ่ือการบริหารราชการของเมืองอัจฉริยะ 

  ยุทธศาสตรท่ี 2  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  การสนับสนุนระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการดําเนินการธุรกิจ SMEs ภาคการเกษตร 

  สงเสริม สนับสนุน การลงทุนปรับเปลี่ยนสูเกษตรสมัยใหมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบตาง 
ๆ เชน การใหทุนสนับสนุน การเขาถึงสินเช่ือตนทุนต่ํา 

  เปลี่ยนเกษตรกรดั้งเดิมสูการเปนผูประกอบการดิจิทัลทางการเกษตร ท่ีเนนการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการคาขาย การตลาด จนถึงกระบวนการนําสงสินคาและบริการใหแกผูบรโิภค (Digital 
Trade and Marketing) 

  พัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพกลไกตลาดใหเกิดสินคาและบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีอํานวย
ความสะดวกในภาคเกษตรและท่ีเช่ือมโยงไปขางหนา เชน ระบบบริหารจัดการหลังบานใน
ธุรกิจเกษตร ซึ่งเปนแพลตฟอรมกลางท่ีชวยลดตนทุนการบริหารจัดการ 

  การทําการเกษตรยุคใหมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  กระตุนใหเกิดการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและขอมูลในการผลิตและบริหารจัดการสินคาเกษตร

ตั้งแตการเพาะปลูก การเก็บเก่ียว และหลังเก็บเก่ียว จนถึงตลอดหวงโซคุณคา (Smart 
Farming Precision Farm) 

  การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  พัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพกลไกตลาดใหเกิดสินคาและบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีอํานวย

ความสะดวกในภาคเกษตรและท่ีเช่ือมโยงไปขางหนา เชน ระบบบริหารจัดการหลังบานใน
ธุรกิจเกษตร ซึ่งเปนแพลตฟอรมกลางท่ีชวยลดตนทุนการบริหารจัดการ 

  ผลักดันใหเกษตรกรมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการคา (E Commerce) เพ่ือให สินคาเกษตร
เขาสูตลาดภายในประเทศและตลาดโลก เปนการสรางรายได สรางงาน สรางผูประกอบการ
ใหมทองถ่ิน 

  ยกระดับการวิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม ดานการเกษตร 
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แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กษ. ประจําป หนา  
จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

  สงเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัลดานการเกษตร เพ่ือ
ยกระดับภาคเกษตรสูการเกษตรสมัยใหม (Bio/Precision Sciences Technology and 
Innovation) 

  ยุทธศาสตรท่ี 3  สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  สรางโอกาสการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของเกษตรกร 

  สรางโอกาสและความเทาเทียมในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับ
เกษตรกร โดยเฉพาะกลุมผูท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีหางไกล 

  เรงกระตุนและพัฒนาการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชุมชนเกษตรกร ในระดับ
หมูบานท่ัวประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสรางงาน สรางรายได การ
เรียนรู และการใชบริการของรัฐ 

  การยกระดับการใหบริการความรู การประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพร และประชาสัมพันธสูเกษตรกร 
  พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรครวมถึง

ความสามารถในการคิดวิเคราะห แยกแยะขอมูลขาวสารในสังคมดิจิทัลท่ีเปดกวาง 
  สรางสื่อ คลังสื่อ และแหลงเรียนรูดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ท่ีประชาชนเขาถึงไดอยาง

สะดวก 
  ยกระดับการบริการแหลงเรียนรู 

  ปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูดิจิทัลทางการเกษตรใหครบถวน นาสนใจ เขาใจงายและ
ประชาสัมพันธเพ่ือใหเกษตรกรเขาถึงขาวสาร องคความรู สามารถนําไปพัฒนาอาชีพ (Digital 
Knowledge/Digital Content Providers) 

  ยุทธศาสตรท่ี 4  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
  การยกระดับการใหบริการภาคการเกษตร (Front Office Service) 

  พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาค
เกษตรกรและภาคเอกชน การอํานวยความสะดวกแกนักลงทุน การเพ่ิมศักยภาพการสงออก/
นําเขา และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

  พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงในการปองกันภัยพิบัติ
ธรรมชาติ 

  สนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนและใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
ทํางานของรัฐ 

  การบูรณาการการบริหารจัดการภายในองคกร และยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน 
  บูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานภาครัฐ ผานการเช่ือมโยงระบบจากหลาย

หนวยงานในการบริหารจัดการ ดานการเงินและการใชจาย ดานการจัดซื้อจัดจาง ดานการ
บริหารสินทรัพย และดานทรัพยากรมนุษยและการจายเงินเดือน 

  พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของหนวยงานในสังกัด กษ.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยใหความสําคัญกับการชวยเหลือผูดวยโอกาส การเพ่ิมประสิทธิภาพของแรงงาน 

  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการใหบริการอิเลคทรอนิกสของภาครัฐ ควบคูไปกับการยกระดับขีด
ความสามารถและทักษะเชิงดิจิทัลใหกับเจาหนาท่ีทุกระดับและทุกหนวยงาน เพ่ือเปนรากฐาน
ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

  ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกจิและสังคมดิจิทัล 
  การเสริมสรางทักษะความชํานาญ แกบุคลากรในวิชาชีพดานดิจิทัล 

  สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ใหกับ
บุคลากรในสายวิชาชีพท่ีเก่ียวของท่ีปฏิบัติงานในองคการ 

  การสรางทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยดีิจิทัล สําหรับขาราชการทุกระดับ ในการปฏิบัติงาน การ
สื่อสาร และการทํางานรวมกันกับผู อ่ืน (Digital literacy/Skill, Classroom/ Course Work, E-
Learning) 
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แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กษ. ประจําป หนา  
จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

  พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากร ตลอดจนสงเสริมพัฒนาใหมีความสามารถ
สรางสรรคใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการทํางานหรือสรางรายไดรูปแบบใหม เพ่ือ
นําไปสูการสรางคุณคาใหกับองคการไดเทาทันความตองการของผูรับประโยชน 

  การสรางทักษะ ความรู ความเขาใจดานดิจิทัลแกผูบริหาร 
  พัฒนาผูบริหารระดับสูงของรัฐใหมีความเขาใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตรการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององคการ ท่ีสอดคลองกับสถาปตยกรรมองคการของ
หนวยงานตลอดจนสามารถสรางคุณคาจากขอมูลขององคการและเช่ือมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานรัฐเพ่ือใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ 

  ยุทธศาสตรท่ี 6  สรางความเชื่อมัน่ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
  เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความนาเช่ือถือ ในการบริหารจัดการ และใหบริการดิจิทัล (Digital 

Security) 
  จัดใหมีระบบนิเวศท่ีเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย

สรางความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลดวยการกําหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ
และกติกา ใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการคา  และการ
ใชประโยชนในภาคเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งภาครัฐจะเปนผูเริ่มตนในการลดอุปสรรคในการ
ดําเนินการตาง ๆ 

  สนับสนุนการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสรางความ
เช่ือมั่นใหกับภาคธุรกิจและประชาชนในการสื่อสาร และการทําธุรกรรมออนไลน เชน จัดใหมี
ระบบการชําระเงินท่ีตรงตามความตองการ มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย 

  ประสานความรวมมือกับหนวยงาน องคกร ท่ีเก่ียวของในการใหสิทธิ ประโยชน เพ่ือลดตนทุน
ใหผูประกอบการภาคเกษตร 

  กําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติสําหรับผูใหบริการของรัฐในการคุมครองสิทธิสวนบุคคล
และการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการ เชน แนวปฏิบัติในการใชงาน  Mobile 
Commerce หรือ Smart Phone แนวปฏิบัติในการใชงาน Social Media เปนตน  เพ่ือรองรับ
การเติบโตของการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

  ขับเคลื่อน ปรับปรุง กฎหมายภาคการเกษตร ท่ีมีการประยุกตใชดิจิทัลในการดําเนินงาน 
  ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจดิจิทัลใหมีความทันสมัย 

สอดคลองกับพลวัตรของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบททางสังคม 

 
6. แผนงาน/โครงการท่ีเสนอมีความสอดคลองกับแผนแมบท/นโยบาย  (21) 

 สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล เรื่อง        
 สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง     
 สอดคลองกับแผน/พันธกิจ    ของ      
 อ่ืนๆ กรุณาระบุ          
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7. รายละเอียดระบบหรืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ีขออนุมัติ 
7.1 รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร (Hardware) ท่ีเสนอ  (22) 

ลําดับ รายการ จํานวน 
ราคาตอ
หนวย 

ราคารวม 
เกณฑกลาง ICT กรณีไมใชเกณฑกลาง

ใหระบุเหตุผล ใช ไมใช 

        
        
        
        

รวม     
 

7.2 รายการ Software ท่ีเสนอ  (23) 

ลําดับ ชื่อ Software 
จํานวน 
License 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

ราคารวม 

     
     
     
     

รวม  
 

7.3 คาใชจายบุคลากรสําหรับการพัฒนาระบบ (ท่ีปรึกษาโครงการ ผูเชี่ยวชาญ ผูพัฒนาระบบ อ่ืนๆ)  
(24) 

ลําดับ ตําแหนงบุคลากร วุฒิ 
ประสบการณ 

(ป) 
จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
(บาท) 

ระยะ 
เวลา 

(เดือน) 

รวม
จํานวนเงิน 

(บาท) 

เกณฑการ
พิจารณา 

ใช ไมใช 

          
          
          
          

รวม    
 

7.4 คาใชจายท่ีเกิดข้ึนทุกเดือนท่ีใชในการพัฒนาระบบ  (25) 

ลําดับ คาใชจายท่ีเกิดขึ้นทุกเดือน 
จํานวน 
(เดือน) 

ราคาตอเดือน 
(บาท) 

รวมจํานวนเงิน 
(บาท) 

     
     
     

รวม  
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แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กษ. ประจําป หนา  
จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

7.5 คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีใชในการพัฒนาระบบ  (26) 
ลําดับ รายละเอียดคาใชจาย การคํานวณคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) 

    
    
    

รวม  
 
8. ขอบเขตและวิธีการดําเนินงาน  (27) 
             
             
             
             
             
 
9. กลุมเปาหมาย  (28) 
             
             
             
             
             
 
10. ระยะเวลา/แผนการดําเนินการ  (29) 

10.1 ระยะเวลาดําเนินงาน 
             
             

10.2 แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2565 

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

             

             

             

             

             
 
11. คาใชจาย  (30) 

งบประมาณรวม    บาท 
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แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กษ. ประจําป หนา  
จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

12. ในกรณีท่ีจัดหาทดแทนของเดิม กรุณาระบุรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเดิมท่ีถูกทดแทน  (31) 
ลําดับ รายการท่ีถูกทดแทน หมายเลขครุภัณฑ ปท่ีจัดซ้ือ 
    
    
    

 
13. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  (32) 

13.1 ประโยชนตอองคกร 
             
             
             
             
             

13.2 ประโยชนตอเกษตรกร/ประชาชน 
             
             
             
             
             
 
 

ผูรายงาน    (33)    
(     ) 

ตําแหนง       
วันท่ี      

 
 

ผูรับรอง     (34)    
(     ) 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
วันท่ี      

 
 

ผูรับรองรายงาน     (35)    
(     ) 

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง      
วันท่ี      
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แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กษ. ประจําป หนา  
จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

(แนบ)  (36) 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ของหนวยงาน 
2. รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานระบบ หรืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ีขออนุมัติ 
3. แผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรทดแทน 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบฟอรมเสนอขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายรายจายประจําป 
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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แบบฟอรมเสนอขอจดัหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป หนา 
จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

                  แบบฟอรมเสนอขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยดีิจิทัล 
              ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ งบประมาณ พ.ศ......... 

หนวยงาน                         (1)  

ช่ือโครงการ       (2)     
 
ประเภทโครงการ   พัฒนาระบบสารสนเทศ  (  ใหม ,  ทดแทนของเดิม ,  เพ่ิมประสิทธิภาพ) 

(3)  จัดซื้อจัดหาฮารดแวร/ซอฟตแวร  (  ใหม ,  ทดแทนของเดิม ,  เพ่ิมประสิทธิภาพ) 
 จางท่ีปรึกษา  

 

1. ช่ือหนวยงานเจาของโครงการ 
1.1 ชื่อสวนราชการ  (4) 

             
1.2 ชื่อสถานท่ีตั้ง  (5) 

             
1.3 หัวหนาสวนราชการ  (6) 

             
1.4 ผูรับผิดชอบโครงการ  (7) 

    ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ     
    ผูอํานวยการ กอง/สํานัก/ศูนย/สถาบัน     

1.5 ผูประสานงานโครงการ  (8) 
       เจาหนาท่ีบริหารโครงการ 

โทรศัพท :         
โทรสาร  :         
อีเมลล   :         

1.6 หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน  (9) 
             
             
             
             
             
             

1.7 แผนภูมิการแบงสวนราชการ  (10) 
             
             
             
             
             
             
 

ICT02 
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แบบฟอรมเสนอขอจดัหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป หนา 
จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

2. ระบบงานท่ีมีในปจจุบัน 
2.1 รายละเอียดระบบงานปจจบุัน  (11) 

รายการ รายละเอียด จํานวน 
- ฮารดแวร   
- ซอฟตแวร   
- ระบบสารสนเทศ   
- อ่ืนๆ (ถามี)   

   
   

 
2.2 โครงรูปและการเชื่อมโยงอุปกรณ  (12) 

 
 
 
 

(แทรกแผนผังการเชื่อมโยง) 
 
 
 

 
2.3 บุคลากรผูใชงานคอมพิวเตอรท่ีมีอยูในปจจุบัน  (13) 

ตําแหนง จํานวน(คน) 
  
  
  
  
  
  
  
  

รวมท้ังส้ิน  
 

2.4 เปรียบเทียบสัดสวนการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน               (14)              เครื่อง / คน 
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แบบฟอรมเสนอขอจดัหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป หนา 
จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

3. ระบบงานใหมท่ีเสนอ 
3.1 หลักการและเหตุผล  (15) 

             
             
             
             
             
             
             

3.2 วัตถุประสงค  (16) 
             
             
             
             
             
             

3.3 เปาหมาย  (17) 
             
             
             
             
             
             

3.4 ตัวชี้วัด  (18) 
             
             
             
             
             
 
4. สอดคลองกับปฏิบัติการดิจิทัลของหนวยงาน  (19) 

ยุทธศาสตร            
แผนงาน            
โครงการสําคัญ           
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แบบฟอรมเสนอขอจดัหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป หนา 
จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

5. สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2563 -2565  (20) 
  ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ  

  การสงเสริมการเขาถึงและใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานของหนวยงานในสังกัด กษ. 
  ประสานการปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง ท่ีมีความทันสมัย มีเสถียรภาพ เพ่ือใหเกษตรกรไดเขาถึงและใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบไดอยางเทาเทียมกันดวยราคาท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 

  ประสานขับเคลื่อนใหมีผูใหบริการขอมูล (Content Provider) ลงทุนใหบริการขอมูลดาน
การเกษตร 

  การขับเคลื่อนและตอยอดพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
  สรางนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พรอมกับใหความรูในวงกวาง ดวยการจัดกิจกรรมเพ่ือใหเขาถึง

ประเด็นความตองการในบริบทของเมืองท่ีตองการพัฒนา รวมท้ังสรางความรูความเขาใจกับ
ผูเก่ียวของ 

  จัดใหมีหนวยงาน/คณะขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในระดับประเทศและระดับเมือง 
  จัดเก็บขอมูลท่ีดี มีการเช่ือมโยงขอมูลและเปดเผยขอมูลท่ีพรอมตอการนําไปพัฒนาตอยอดและ

แบงปนสูการใชประโยชนท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือนําไปสูการใหบริการขอมูลแก
เกษตรกรและใชประโยชนเพ่ือการบริหารราชการของเมืองอัจฉริยะ 

  ยุทธศาสตรท่ี 2  ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  การสนับสนุนระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการดําเนินการธุรกิจ SMEs ภาคการเกษตร 

  สงเสริม สนับสนุน การลงทุนปรับเปลี่ยนสูเกษตรสมัยใหมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบตาง 
ๆ เชน การใหทุนสนับสนุน การเขาถึงสินเช่ือตนทุนต่ํา 

  เปลี่ยนเกษตรกรดั้งเดิมสูการเปนผูประกอบการดิจิทัลทางการเกษตร ท่ีเนนการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการคาขาย การตลาด จนถึงกระบวนการนําสงสินคาและบริการใหแกผูบรโิภค (Digital 
Trade and Marketing) 

  พัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพกลไกตลาดใหเกิดสินคาและบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีอํานวย
ความสะดวกในภาคเกษตรและท่ีเช่ือมโยงไปขางหนา เชน ระบบบริหารจัดการหลังบานใน
ธุรกิจเกษตร ซึ่งเปนแพลตฟอรมกลางท่ีชวยลดตนทุนการบริหารจัดการ 

  การทําการเกษตรยุคใหมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  กระตุนใหเกิดการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและขอมูลในการผลิตและบริหารจัดการสินคาเกษตร

ตั้งแตการเพาะปลูก การเก็บเก่ียว และหลังเก็บเก่ียว จนถึงตลอดหวงโซคุณคา (Smart 
Farming Precision Farm) 

  การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  พัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพกลไกตลาดใหเกิดสินคาและบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีอํานวย

ความสะดวกในภาคเกษตรและท่ีเช่ือมโยงไปขางหนา เชน ระบบบริหารจัดการหลังบานใน
ธุรกิจเกษตร ซึ่งเปนแพลตฟอรมกลางท่ีชวยลดตนทุนการบริหารจัดการ 

  ผลักดันใหเกษตรกรมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการคา (E Commerce) เพ่ือให สินคาเกษตร
เขาสูตลาดภายในประเทศและตลาดโลก เปนการสรางรายได สรางงาน สรางผูประกอบการ
ใหมทองถ่ิน 

  ยกระดับการวิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม ดานการเกษตร 
  สงเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัลดานการเกษตร เพ่ือ

ยกระดับภาคเกษตรสูการเกษตรสมัยใหม (Bio/Precision Sciences Technology and 
Innovation) 
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แบบฟอรมเสนอขอจดัหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป หนา 
จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

  ยุทธศาสตรท่ี 3  สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  สรางโอกาสการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของเกษตรกร 

  สรางโอกาสและความเทาเทียมในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับ
เกษตรกร โดยเฉพาะกลุมผูท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีหางไกล 

  เรงกระตุนและพัฒนาการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชุมชนเกษตรกร ในระดับ
หมูบานท่ัวประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสรางงาน สรางรายได การ
เรียนรู และการใชบริการของรัฐ 

  การยกระดับการใหบริการความรู การประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพร และประชาสัมพันธสูเกษตรกร 
  พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรครวมถึง

ความสามารถในการคิดวิเคราะห แยกแยะขอมูลขาวสารในสังคมดิจิทัลท่ีเปดกวาง 
  สรางสื่อ คลังสื่อ และแหลงเรียนรูดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ท่ีประชาชนเขาถึงไดอยาง

สะดวก 
  ยกระดับการบริการแหลงเรียนรู 

  ปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูดิจิทัลทางการเกษตรใหครบถวน นาสนใจ เขาใจงายและ
ประชาสัมพันธเพ่ือใหเกษตรกรเขาถึงขาวสาร องคความรู สามารถนําไปพัฒนาอาชีพ (Digital 
Knowledge/Digital Content Providers) 

  ยุทธศาสตรท่ี 4  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
  การยกระดับการใหบริการภาคการเกษตร (Front Office Service) 

  พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาค
เกษตรกรและภาคเอกชน การอํานวยความสะดวกแกนักลงทุน การเพ่ิมศักยภาพการสงออก/
นําเขา และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

  พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงในการปองกันภัยพิบัติ
ธรรมชาติ 

  สนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนและใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
ทํางานของรัฐ 

  การบูรณาการการบริหารจัดการภายในองคกร และยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน 
  บูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานภาครัฐ ผานการเช่ือมโยงระบบจากหลาย

หนวยงานในการบริหารจัดการ ดานการเงินและการใชจาย ดานการจัดซื้อจัดจาง ดานการ
บริหารสินทรัพย และดานทรัพยากรมนุษยและการจายเงินเดือน 

  พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของหนวยงานในสังกัด กษ.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยใหความสําคัญกับการชวยเหลือผูดวยโอกาส การเพ่ิมประสิทธิภาพของแรงงาน 

  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการใหบริการอิเลคทรอนิกสของภาครัฐ ควบคูไปกับการยกระดับขีด
ความสามารถและทักษะเชิงดิจิทัลใหกับเจาหนาท่ีทุกระดับและทุกหนวยงาน เพ่ือเปนรากฐาน
ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

  ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกจิและสังคมดิจิทัล 
  การเสริมสรางทักษะความชํานาญ แกบุคลากรในวิชาชีพดานดิจิทัล 

  สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ใหกับ
บุคลากรในสายวิชาชีพท่ีเก่ียวของท่ีปฏิบัติงานในองคการ 

  การสรางทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยดีิจิทัล สําหรับขาราชการทุกระดับ ในการปฏิบัติงาน การ
สื่อสาร และการทํางานรวมกันกับผู อ่ืน (Digital literacy/Skill, Classroom/  Course Work, E-
Learning) 
  พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากร ตลอดจนสงเสริมพัฒนาใหมีความสามารถ

สรางสรรคใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการทํางานหรือสรางรายไดรูปแบบใหม เพ่ือ
นําไปสูการสรางคุณคาใหกับองคการไดเทาทันความตองการของผูรับประโยชน 
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จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

  การสรางทักษะ ความรู ความเขาใจดานดิจิทัลแกผูบริหาร 
  พัฒนาผูบริหารระดับสูงของรัฐใหมีความเขาใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตรการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององคการ ท่ีสอดคลองกับสถาปตยกรรมองคการของ
หนวยงานตลอดจนสามารถสรางคุณคาจากขอมูลขององคการและเช่ือมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานรัฐเพ่ือใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ 

  ยุทธศาสตรท่ี 6  สรางความเชื่อมัน่ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
  เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความนาเช่ือถือ ในการบริหารจัดการ และใหบริการดิจิทัล (Digital 

Security) 
  จัดใหมีระบบนิเวศท่ีเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย

สรางความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลดวยการกําหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ
และกติกา ใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการคา  และการ
ใชประโยชนในภาคเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งภาครัฐจะเปนผูเริ่มตนในการลดอุปสรรคในการ
ดําเนินการตาง ๆ 

  สนับสนุนการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสรางความ
เช่ือมั่นใหกับภาคธุรกิจและประชาชนในการสื่อสาร และการทําธุรกรรมออนไลน เชน จัดใหมี
ระบบการชําระเงินท่ีตรงตามความตองการ มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย 

  ประสานความรวมมือกับหนวยงาน องคกร ท่ีเก่ียวของในการใหสิทธิ ประโยชน เพ่ือลดตนทุน
ใหผูประกอบการภาคเกษตร 

  กําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติสําหรับผูใหบริการของรัฐในการคุมครองสิทธิสวนบุคคล
และการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการ เชน แนวปฏิบัติในการใชงาน  Mobile 
Commerce หรือ Smart Phone แนวปฏิบัติในการใชงาน Social Media เปนตน  เพ่ือรองรับ
การเติบโตของการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

  ขับเคลื่อน ปรับปรุง กฎหมายภาคการเกษตร ท่ีมีการประยุกตใชดิจิทัลในการดําเนินงาน 
  ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจดิจิทัลใหมีความทันสมัย 

สอดคลองกับพลวัตรของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบททางสังคม 

 
6. แผนงาน/โครงการท่ีเสนอมีความสอดคลองกับแผนแมบท/นโยบาย  (21) 

 สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล เรื่อง        
 สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง     
 สอดคลองกับแผน/พันธกิจ    ของ      
 อ่ืนๆ กรุณาระบุ          

             
 
7. รายละเอียดระบบหรืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ีขออนุมัติ 

7.1 รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร (Hardware) ท่ีเสนอ  (22) 

ลําดับ รายการ จํานวน 
ราคาตอ
หนวย 

ราคารวม 
เกณฑกลาง ICT กรณีไมใชเกณฑกลาง

ใหระบุเหตุผล ใช ไมใช 

        
        
        

รวม     
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7.2 รายการ Software ท่ีเสนอ  (23) 

ลําดับ ชื่อ Software 
จํานวน 
License 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

ราคารวม 

     
     
     
     

รวม  
 

7.3 คาใชจายบุคลากรสําหรับการพัฒนาระบบ (ท่ีปรึกษาโครงการ ผูเชี่ยวชาญ ผูพัฒนาระบบ อ่ืนๆ)  (24) 

ลําดับ ตําแหนงบุคลากร วุฒิ 
ประสบการณ 

(ป) 
จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
(บาท) 

ระยะ 
เวลา 

(เดือน) 

รวม
จํานวนเงิน 

(บาท) 

เกณฑการ
พิจารณา 

ใช ไมใช 

          
          
          
          

รวม    
 

7.4 คาใชจายท่ีเกิดข้ึนทุกเดือนท่ีใชในการพัฒนาระบบ  (25) 

ลําดับ คาใชจายท่ีเกิดขึ้นทุกเดือน 
จํานวน 
(เดือน) 

ราคาตอเดือน 
(บาท) 

รวมจํานวนเงิน 
(บาท) 

     
     
     

รวม  
 

7.5 คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีใชในการพัฒนาระบบ  (26) 
ลําดับ รายละเอียดคาใชจาย การคํานวณคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) 

    
    
    

รวม  
 
8. ขอบเขตและวิธีการดําเนินงาน  (27) 
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9. กลุมเปาหมาย  (28) 
             
             
             
             
 
10. ระยะเวลา/แผนการดําเนินการ  (29) 

10.1 ระยะเวลาดําเนินงาน 
             
             

10.2 แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2565 

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

             

             

             

             

             
 
11. คาใชจาย  (30) 

งบประมาณโครงการ    บาท 
 
12. แหลงเงิน  (30.1) 
 เงินงบประมาณ ป       
 เงินท่ีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณป     
 เงินรายได        
 เงินชวยเหลือ        
 เงินอ่ืนๆ        

 
13. รายละเอียดของแหลงงบประมาณ         (30.2)    
 
14. ในกรณีท่ีจัดหาทดแทนของเดิม กรุณาระบุรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเดิมท่ีถูกทดแทน  (31) 

ลําดับ รายการท่ีถูกทดแทน หมายเลขครุภัณฑ ปท่ีจัดซ้ือ 
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15. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  (32) 
15.1 ประโยชนตอองคกร 

             
             
             
             
             
             

15.2 ประโยชนตอเกษตรกร/ประชาชน 
             
             
             
             
             
             
 
 

ผูรายงาน    (33)    
(     ) 

ตําแหนง       
วันท่ี      

 
 

ผูรับรอง     (34)    
(     ) 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร      
วันท่ี      

 
 

ผูรับรองรายงาน     (35)    
(     ) 

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง      
วันท่ี      
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(แนบ)  (36) 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ของหนวยงาน 
2. รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานระบบ หรืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ีขออนุมัติ 
3. แผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรทดแทน 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบฟอรมรายงานผลการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 
 



รายการ (ระบุยี่หอ รุน ชนิด/แบบ ขนาด ลักษณะ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน วัน/เดือน/ป แหลงเงิน

และรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑคอมพิวเตอร (บาท) (บาท) จัดซื้อ ใชเงินจากงบ

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

รวมเปนเงิน (15)
หมายเหตุ: - การกรอกรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑคอมพิวเตอรสามารถดูรายละเอียดเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

    ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนดมาเปนแนวทางในการกรอกขอมูล

  - การรายงานผลการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอรขอใหแจงหลังจากการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอรเสร็จสิ้นเรียบรอยภายใน 5 วันทําการ สวนหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรจะดําเนินการจัดสงใหภายหลัง

จากขึ้นทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว

ผูรายงาน_________________________________________

             (_____________________________________)

ตําแหนง__________________________________________

วันที่รายงาน_______________________________________

142

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ___(1)___

โครงการ____________________(2)___________________

หนวยงาน_____________(3)_____________ เบอรโทรศัพท____________(3)____________

ลําดับที่ จํานวน วิธีการจัดซื้อ หมายเหตุ
หมายเลขทะเบียน

ครุภัณฑที่ถูกทดแทน

สถานที่ตั้ง

ครุภัณฑ
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