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ชื่อโครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนผู้บริหาร 

 
ประเภทโครงการ   พัฒนาระบบสารสนเทศ  ( ใหม่ ,  ทดแทนของเดิม ,  เพิ่มประสิทธิภาพ) 

 จัดซื้อจัดหาฮารด์แวร/์ซอฟตแ์วร์  ( ใหม่ ,  ทดแทนของเดิม ,  เพิ่มประสิทธิภาพ) 
 จ้างท่ีปรึกษา 

ประเภทงบประมาณ       งบประมาณตามภารกิจของหน่วยงาน 
     งบบูรณาการ เรื่อง.................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

1. ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
1.1 ชื่อส่วนราชการ  

กรมปศุสัตว์ 
1.2 ชื่อสถานที่ตั้ง 

เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
1.3 หัวหน้าส่วนราชการ 

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต 
1.4 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมปศุสัตว์ 
นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ   เลขานุการกรม 

1.5 ผู้ประสานงานโครงการ 
นายวิทยา  ใจหลัก   เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 
โทรศัพท์ :  0-2653-4444 ต่อ 1334 / โทรสาร :  0 2653 4910 
อีเมล์ :  secretary2@dld.go.th  

1.6 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
ส าหรับส านักงานเลขานุการกรม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พ.ศ. 2557 ให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
1) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
2) ด าเนินการเก่ียวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม 
3) ประสานราชการกับส านักงานปศุสัตว์เขต ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
4) วางแผน ส ารวจ และออกแบบการก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง และบ ารุงรักษา 
5) ด าเนินงานอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

mailto:secretary2@dld.go.th
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1.7 แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ 

 
 
2. ระบบงานที่มีในปัจจุบัน 

2.1 รายละเอียดระบบงานปัจจุบัน 
รายการ รายละเอียด จ านวน 

 - ฮาร์ดแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)  
        - อายุการใช้งาน 1-5 ปี 101 เครื่อง 
        - อายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี 61 เครื่อง 
 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)   
        - อายุการใช้งาน 1-5 ปี 3 เครื่อง 
        - อายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี 5 เครื่อง 

 คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต (Tablet)  
        - อายุการใช้งาน 1-5 ปี 20 เครื่อง 
        - อายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี - 
 เครื่องพิมพ์ (Printer)  
        - อายุการใช้งาน 1-5 ปี 12 เครื่อง 
        - อายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี 27 เครื่อง 
 สแกนเนอร์ (Scanner)  
        - อายุการใช้งาน 1-5 ปี 3 เครื่อง 
        - อายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี - 
 - ซอฟต์แวร ์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) UNIX, MS. 

Windows Server, MS. Windows 7, Vista, Windows 8, Windows 
8.1, Windows 10 

ปี 2547-ปีปัจจุบัน 

 ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน MS. Office 2013,  
MS. Office Standard 2016 OLP NL Gov 

170 ชุด 
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2.2 โครงรูปและการเชื่อมโยงอุปกรณ์ 

 
2.3 บุคลากรผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
ข้าราชการ 43 
ลูกจ้างประจ า 4 
พนักงานราชการ 29 
จ้างเหมาบริการ 3 

รวมทั้งสิ้น 79 
 

3. ระบบงานใหม่ที่เสนอ 
3.1 หลักการและเหตุผล 

กรมปศุสัตว์ มีภารกิจเกี่ยวกับการก าหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การก ากับ การส่งเสริม การวิจัย 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรม
และความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย 
ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล ด้วยภารกิจต่างๆ เหล่านี้ จึงมีผู้เชี่ยวชาญและช านาญการในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล วางแผน 
ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ แผน หรือเป้าหมายที่วางไว้ ฉะนั้น ในการ
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ที่จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ นี้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันนั้น 
ต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพด้วยอาทิเช่น คอมพิวเตอร์ส าหรับการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพ์เอกสาร
ส าหรับน าเสนอผลงาน จ าเป็นที่จะต้องใช้น าเสนองานผู้บริหารที่มีความถูกต้องชัดเจน และเข้าใจง่าย เตรียมความ
พร้อมในการบริหารจัดการงานด้านปศุสัตว์ตามภารกิจกรมปศุสัตว์  นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
นโยบายภาครัฐที่ส าคัญและมีความเร่งด่วน ตลอดจนการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันโรคระบาดสัตว์
ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นส านักงานเลขานุการกรมจึงมีความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อื่นๆ เพ่ือใช้ในการน าเสนอข้อมูลต่างๆ แก่ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ 

3.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูล มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลที่รวดเร็ว  
3. เพ่ือให้เกิดความพร้อมและความสมบูรณ์ในการแสดงภาพและข้อมูลที่น าเสนอผู้บริหาร 
4. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการน าเสนอข้อมูล รายงานต่างๆ ที่ถูกต้อง ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
5. เพื่อเพ่ือความชัดเจนในการแบ่งแยกข้อมูลข่าวสาร ข้อแตกต่างของข้อมูล และเพ่ือความสวยงาม 

3.3 เป้าหมาย 
1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูล ฐานข้อมูลแก่ผู้เชี่ยวชาญ 
2. เพ่ือช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้ผู้บริหาร รับทราบข้อมูลต่างๆ ให้มีความชัดเจนและรับรู้เข้าใจตรงกัน 
4. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกสามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ ให้มีความชัดเจน

และรับรู้เข้าใจตรงกัน 
3.4 ตัวชี้วัด 

1. ความถูกต้องแม่นย าของข้อมูล และฐานข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล 
2. ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
3. ความพึงพอใจของผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ถูกต้อง ชัดเจน 
4. ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารของกรมปศุสัตว์ 

4. สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมปศุสัตว์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มีประเด็น พันธกิจ คือ 
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรมนุษย์การปศุสัตว์ทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือรองรับต่อการ

เปลี่ยนแปลง และการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนางานด้านการปศุสัตว์แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป  
2) พัฒนาระบบข้อมูลการปศุสัตว์ เครือข่ายสารสนเทศ ระบบความมั่นคงปลอดภัย บูรณาการความ

ร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทุกภาคส่วน 
3) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์เพื่อการพัฒนา การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล 

และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ การวิจัยพัฒนานวัตกรรมแนวใหม่
ให้กับบุคลากรเครือข่ายด้านปศุสัตว์ 
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4) สนับสนุนและพัฒนาระบบการปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างการผลิต 
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านปศุสัตว์กับตลาดโลก มีมาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นช่องทางและเปิด
โอกาสในการพัฒนาประเทศให้หลุดจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 

ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมปศุสัตว์  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1  การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสู่ปศุสัตว์ดิจิทัล 
เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านปศุสัตว์ (Digital Livestock Transform) 

5. สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะปี (พ.ศ.2560 -2564) 
(ร่าง) แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มี

รายละเอียดดังนี้ 
ประเด็น พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลเกษตร การสร้างสารสนเทศการเกษตรที่มีเอกภาพ มีการบูรณาการ

ข้อมูลและกระบวนการท างานจากแหล่งข้อมูลที่ส าคัญทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือสร้างคลังข้อมูลด้าน
การเกษตรที่มีมาตรฐาน สามารถแลกเปลี่ยนและสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน เพ่ือตอบสนอง 
กับความต้องการของเกษตรกรแบบเชิงรุก 

พันธกิจที่ 2 ประยุกต์การเกษตรดิจิทัล การท าเกษตรยุคใหม่โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้เกิดการ
ท าการเกษตรแบบอัตโนมัติ เช่น ระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) ที่มีการควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติ
เชื่อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ เพ่ือการสั่งการ การตัดสินใจ การคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท าการเกษตรทั้งการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การท าประมง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือความแม่นย าและประสิทธิภาพในกระบวนการท าการเกษตร เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและสร้างผลก าไรสูงสุด 

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการท าระบบเกษตรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการผสมผสานและเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและกรรมวิธีการท าการเกษตร เพ่ือน าไปสู่การ
ลดต้นทุนการผลิต เช่น ลดการใช้ทรัพยากรที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และ/หรือสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค 
รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 Digital Transform: เปลี่ยนถ่ายการบริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัลที่พร้อมส าหรับ
การท าระบบเกษตรดิจิทัล 

ประเด็นแผนงานที่ 13 เตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลส าหรับขับเคลื่อนเกษตรดิจิทัล 
ประเด็นโครงการ 24 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
ประเด็นแนวทางด าเนินงาน 24.1 Hardware 

6. แผนงาน/โครงการที่เสนอมีความสอดคล้องกับแผนแม่บท/นโยบาย 
 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) จ านวน 6 ด้าน - 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จ านวน 6 

ด้าน - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (โปร่งใส อ านวยความสะดวก รวดเร็ว 
เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว) 
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แบบฟอร์มเสนอขอจดัหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน  กรมปศุสัตว์ 

แบบฟอร์มเสนอขอจดัหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 หน้า 6 
จัดท าโดย ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ 

 สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง นโยบาย SC ว่าด้วย “การยกกระดาษ A4” 
เป้าหมายปลายทาง คือ ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น และมีรายได้เพ่ิมขึ้น ภายใต้นโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขับเคลื่อนโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย 

 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2565 
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์การที่น าและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก”  
พันธกิจที่ 3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลด้านการปศุสัตว์ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และดิจิทัลที่ครอบคลุมทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล และระบบเชื่อมโยงข้อมูล 
ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ พนักงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญในสาขา เพ่ือตอบสนองการใช้งานส าหรับการปศุสัตว์ 
และเพ่ืองานปศุสัตว์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลด้านการปศุสัตว์ให้มีความ
เหมาะสมและร่วมสมัย - พัฒนาและปรับปรุงการน าดิจิทัลมาใช้ในระบบปศุสัตว์ เชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่าง
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง ใช้งานได้ง่าย และมีความพร้อมในอุปกรณ์ด้าน  IT มีความทันสมัย 
เหมาะสมกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาและสนับสนุนการเข้าถึงเพ่ือประยุกต์ใช้ข้อมูล องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยด้านการปศุสัตว์ ผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็น Device Service ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการปศุสัตว์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นข้อมูลส าคัญต่อการลงทุนและการแข่งขันอย่างมืออาชีพ 

 อ่ืนๆ กรุณาระบุ.............................................................................................................. ................. 

7. รายละเอียดระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ขออนุมัติ 
7.1 รายการครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ (Hardware) ที่เสนอ 

ล าดับ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 
เกณฑ์กลาง ICT กรณีไม่ใช้เกณฑ์ 

ราคากลางให้ระบุเหตุผล ใช้ ไม่ใช้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ

งานส านักงาน 
4 17,000 68,000    

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
สี ชนิด Network 

2 27,000 54,000    

รวม 122,000    

7.2 รายการ Software ที่เสนอ 
ล าดับ ชื่อ Software จ านวน License ราคาต่อหน่วย (บาท) ราคารวม 
     
     

รวม  
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แบบฟอร์มเสนอขอจดัหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน  กรมปศุสัตว์ 

แบบฟอร์มเสนอขอจดัหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 หน้า 7 
จัดท าโดย ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

7.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับการพัฒนาระบบ (ที่ปรึกษาโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้พัฒนาระบบ อ่ืนๆ) 

ล าดับ 
ต าแหน่ง
บุคลากร 

วุฒิ 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
จ านวน 
(คน) 

อัตรา 
(บาท) 

ระยะเวลา 
(เดือน) 

รวมจ านวน
เงิน (บาท) 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

ใช้ ไม่ใช้ 
          
          

รวม    

7.4 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

ล าดับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน 
จ านวน 
(เดือน) 

ราคาต่อเดือน 
(บาท) 

รวมจ านวนเงิน 
(บาท) 

     
     

รวม  

7.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
ล าดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย การค านวณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
    
    

รวม  

8. ขอบเขตและวิธีการด าเนินงาน 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 จ านวน 2 รายการ 

9. กลุ่มเป้าหมาย 
1. คณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ 
2. บุคลากรกรมปศุสัตว์ 

10. ระยะเวลา/แผนการด าเนินการ 
10.1 ระยะเวลาด าเนินงาน 

  ปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลาด าเนินงาน 3 เดือน 
 
 
 
 

10.2 แผนการด าเนินงาน 
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แบบฟอร์มเสนอขอจดัหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน  กรมปศุสัตว์ 

แบบฟอร์มเสนอขอจดัหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 หน้า 8 
จัดท าโดย ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าข้อก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง 

            

2. จัดซื้อจัดจ้าง             
3. ลงนามในสัญญา             
4. ด าเนินการจัดหาตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

            

5. ส่งมอบและตรวจรับครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ 

            

6. ส่งเบิกจ่าย             

11. ค่าใช้จ่าย 
งบประมาณโครงการ  122,000.-  บาท 

12. แหล่งเงิน 
  เงินงบประมาณ ปี       
  เงินที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2563 
  เงินรายได ้        
  เงินช่วยเหลือ        
  เงินอ่ืนๆ เงินเหลือจ่ายของกรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2563 

13. ในกรณีที่จัดหาทดแทนของเดิม กรุณาระบุรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมที่ถูกทดแทน 
 

ล าดับ รายการที่ถูกทดแทน หมายเลขครุภัณฑ์ ปีท่ีจัดซื้อ 
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ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน  กรมปศุสัตว์ 

แบบฟอร์มเสนอขอจดัหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 หน้า 9 
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14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
14.1 ประโยชน์ต่อองค์กร 

เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล วางแผน ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ ให้ประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ แผน หรือเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน น าเสนอผลงานที่มีความถูกต้องชัดเจน และเข้าใจง่าย เตรียมความพร้อมในการบริหาร
จัดการงานด้านปศุสัตว์ตามภารกิจกรมปศุสัตว์ นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายภาครัฐที่ส าคัญ
และมีความเร่งด่วน เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ แก่ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ 

14.2 ประโยชน์ต่อเกษตรกร/ประชาชน 
สามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสารที่มีความถูกต้องชัดเจน 

 
 

ผู้รายงาน      
(     ) 

ต าแหน่ง       
วันที่      

 
 

ผู้รับรอง       
(นายไพโรจน์  ธ ารงโอภาส) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วันที่      

 
 

ผู้รับรองรายงาน       
           (นายชัยวัฒน ์ โยธคล) 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว์ 
วันที่      

 
 
 
 
 
 
 



ICT02 
 

แบบฟอร์มเสนอขอจดัหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน  กรมปศุสัตว์ 

แบบฟอร์มเสนอขอจดัหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 หน้า 10 
จัดท าโดย ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

 
(แนบ) 

1. รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานระบบ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ขออนุมัติ (เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน) 
1. รายละเอียดที่ก าหนดเป็นค่าขั้นต่ า 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน *(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

 2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) มีความเร็วสัญญาณ 
               นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่าจ านวน 1 หน่วย 
 2.2 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB 

 2.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid  
      State Drive ขนาดความจะไม่น้อยกว่า 120GB จ านวน 1 หน่วย 
2.4 ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
2.5 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-t หรือดีกว่า    
     จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
2.6 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
2.7 มีจอแสดงภาพ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
2.8 มีระบบเสียงแบบ Integrated หรือดีกว่า พร้อมล าโพง จ านวน 1 ชุด 
2.9 มีแป้นพิมพ์มาตรฐาน (Keyboard) สนับสนุนการใช้งานภาษาไทย (มีอักขระภาษาไทยและ 
     ภาษาอังกฤษพิมพ์บนแป้นพิมพ์) จ านวน 1 หน่วย 
2.10 มีอุปกรณ์ชี้ต าแหน่ง (Mouse) พร้อมแผ่นรอง จ านวน 1 หน่วย 

 3. วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ สภาพสมบูรณ์ ยังไม่ผ่านการใช้งาน 
 4. ผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานได้มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 หรือ มอก. 9001 
 5. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ  
       CISPR หรือ มอก.1956 เป็นอย่างน้อย 

 6. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย เช่น UL หรือ CE หรือ TUV หรือ FTL หรือ มอก.1561  
     เป็นอย่างน้อย 

 7. รับประกันพร้อมบริการและอะไหล่ฟรี 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ท าการส่งมอบ 
 8. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์ตามข้อแนะน าประกอบการพิจารณาในเอกสารแนบท ้าย 
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แบบฟอร์มเสนอขอจดัหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน  กรมปศุสัตว์ 

แบบฟอร์มเสนอขอจดัหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 หน้า 11 
จัดท าโดย ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร e-mail : ict_its@opsmoac.go.th 

2. รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานระบบ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ขออนุมัติ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED) 
1. รายละเอียดที่ก าหนดเป็นค่าขั้นต่ า 
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิดสี Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

2.1 มีรายละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
2.2 มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  
2.3 มีความเร็วในการพิมพ์สี ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
2.4 สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
2.5 มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 
2.6 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
2.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  

จ านวนไม่น้อยกว ่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งายผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
g, n) ได้ 

2.8 มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
2.9 สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
2.10 สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows7, Windows8.1, Windows10, Mac และ  

OS เป็นอย่างน้อย 
3. วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ สภาพสมบูรณ์ ยังไม่ผ่านการใช้งาน 
4. ผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานได้มาตรฐาน ด้านระบบบริหารงานคุณภาพ IOS 9001 หรือ มอก. 9001 
5. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย เช่น UL หรือ CE หรือ TUV หรือ ETL หรือ มอก. 9001  

เป็นอย่างน้อย 
6. รับประกันพร้อมบริการและอะไหล่ฟรี 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ท าการส่งมอบ 
7. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์ตาม ข้อแนะน าประกอบการพิจารณา 

 


